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رساند که  یم یوکالت سال جار  یکارآموز  یرودبه اطالع داوطلبان ارجمند آزمون و
 یوستو مقررات ذکر شده در جدول پ یناز مواد آزمون، از قلمرو قوان یکسواالت هر 

 شود. یمرتبط طرح م یهآراء وحدت رو یزو ن

 

از مواد آزمون به منزله عدم امکان  یکی یلبه ذکر است که ذکر عنوان قانون ذ الزم
مثال اگرچه قانون روابط موجر و  ی. برایستن یگرماده دطرح سوال از آن قانون در 

 یامکان طرح سوال از مقررات شکل یذکر شده ول یعنوان حقوق مدن یلمستاجر در ذ
 دارد. جودو یزن یمدن یدادرس ینآن در ماده آئ

 

نه  و نود و یصدهزار و س یکصرفًا در مورد آزمون سال  یهاطالع یناست ا بدیهی
 د.خواهد ش یبه موقع اتخاذ و اطالع رسان یمقتض یمتصم یداست و در سنوات بع
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 قانون امور حسبی
 20/20/3131مصوب 

 

 کلیات در اول: باب

 اینکه بدون نمایند اتخاذ تصمیمی و نموده اقدام امور آن به نسبت مکلفند هادادگاه که است اموری حسبی امور - 3 ماده

 .باشدها آن طرف از دعوی اقامه و اشخاص بین منازعه و اختالف وقوع بر متوقفها آن به رسیدگی

 .باشد شده مقرر آن خالف آنکه مگر هست باب این مقررات تابع حسبی امور به رسیدگی - 0 ماده

 .آیدمی عمل به حقوقیهای دادگاه در حسبی امور به رسیدگی - 1 ماده

 مزبور دادگاه شود انجام باید است مطرح آنجا در کار که دادگاهی مقر از خارج در امری هرگاه حسبی موضوعات در - 0 ماده

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

 .فرستدمی امر کنندهارجاع دادگاه به را نتیجه و انجام

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

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

 .نمایدمی رسیدگی

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

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

 .است ذینفعها آن در که اموری - ۱

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

 .دوم طبقه از کیدرجه و اول طبقه از دو و کیدرجه در خود سببی و نسبی اقرباء امور - ۳

 .داردها آن به نسبت نمایندگی یا قیمومت یا والیت سمت که اشخاصی به راجع امور - ۴

 ترکینزد دادگاه به رسیدگی نباشد رسیدگی برایدار صالحیت دادرس حوزه آن در هرگاه دادرس خودداری موارد در - 1 ماده

 .شودمی ارجاع

 دادرس ماده این استناد به توانندنمی ذینفع اشخاص ولی نماید خودداری رسیدگی از باید دادرس ۷ ماده موارد در - 32 ماده

 .نمایند رد را

 به که تصمیمی یا اقدام قانونی آثار رافع امری خصوص در داخلهم از دادرس خودداری یا دادگاه محلی صالحیت عدم - 33 ماده

 .بود نخواهداست  آمده عمل

 تعطیل روزهای در را رسیدگی تواندمی دادرس ولی نیست حسبی امور در دادرس به رجوع از مانع تعطیل روزهای - 30 ماده

 .باشد فوری امور از امر اینکهمگر  اندازدتأخیر  به

 اءامض به و شده نوشتهمجلس صورت در زبانی درخواست. باشد زبانی یا کتبی است ممکن حسبی امور در خواستدر - 31 ماده

 .رسدمی کنندهدرخواست

 درخواستی چند هر آورد عمل به است الزم قضیه اثبات برای که اقدامی و بازجویی هرگونه باید دادرس حسبی امور در - 30 ماده

 .ایدنم قبول شودمی واقع استناد مورد که دالئلی تواندمی رسیدگی مواقع تمام در و باشد نشده داماق آن به نسبت دادرس از

 مشاور سمت به را کسی توانندمی نیز و بفرستند نماینده یا شوند حاضر دادگاه در شخصاً توانندمی ذینفع اشخاص - 3۵ ماده

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

 .استها آن غیر یا دادگستریوکال  از اعم نماینده - تبصره
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 آخر شود تعطیل با مصادف موعد آخر روز اگر و شده ذکر مدنی دادرسی آیین در که است ترتیبی به مواعد حساب - 3۶ ماده

 .بود خواهدتعطیل  از بعد روز موعد

 .است مسافت به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق آن ترتیب شودمی رعایت مسافت که هاییمهلت در - 3۷ ماده

 گواهی یا شدهیگواه رونوشت آن محتویات از و نموده مالحظه را حسبی امور هایپرونده توانندمی ذینفع اشخاص - 3۸ ماده

 .بگیرند دادگاه دفتر از نشده

 فمتوق حسبی امور به رسیدگی که شود حادث ذینفع اشخاص طرف از دعوایی حسبی امور به رسیدگی ضمن هرگاه - 31 ماده

 مقررات مطابق دعوی آن موضوع در موقتی دستور درخواست صورت در دادرس باشد دعوی آن به نسبتتکلیف  تعیین به

 .نمایدمی صادر فوری دادرسی

 .است شده تصریح قانون در که است مواردی به مخصوص حسبی امور رد دادستان دخالت و اقدام - 02 ماده

 حوزه در رسیدگی که است شهرستانی دادگاه دادسرای عهده به اقدام هست اقدامی به مکلف دادستان که مواردی در - 03 ماده

 .آیدمی عمل به دادگاه آن

 .نمایدمی اعالم را خود تصمیم روز دو ظرف در منتهی رسیدگی، و بازجویی شدن تمام از پس دادرس - 00 ماده

 .باشد مدلل و موجه باید دادرس تصمیم - 01 ماده

 .است مدنی دادرسی آیین مقررات مانند ابالغ ترتیب شود ابالغ باید دادگاه تصمیمات که مواردی در - 00 ماده

 و رفتهگ نظر در ابالغ برای تریسهل ترتیب تواندمی دادرس آید عمل به باید بیگانه کشور در ابالغ که صورتی در - 0۵ ماده

 .دهد دستور

 عمل این و اعالم او به دادگاه تصمیم باشد حاضر دادگاه در شود ابالغ او به باید دادگاه تصمیم که شخصی هرگاه - 0۶ ماده

 .شودمی داده او به نیز رونوشت و است محسوب ابالغ

 .باشد شده تصریح قانون در آنچه جز نیست فرجام و وهشپژ قابل حسبی امور در دادگاه تصمیم - 0۷ ماده

 مدنی دادرسی آیین مطابق که است دادگاهی حسبی امور در پژوهش قابل تصمیمات از پژوهشی شکایت مرجع - 0۸ ماده

 .دارد دعاوی مورد در تصمیم صادرکننده دادگاه احکام به پژوهشیرسیدگی  صالحیت

 .شده مقرر مدنی دادرسی آیین در احکام پژوهش برای که است همان پژوهش مدت - 01 ماده

 روز ده ظرف در و بوده موجه عذر واسطه به موعد در او نخواستن پژوهش که کند اثباتخواه پژوهش که صورتی در - 12 ماده

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

 .باشد نگذشته ماه شش از بیش پژوهش مدت انقضاء تاریخ از اینکه

 .نیست پذیرفته دفعهکی از بیش مهلت تجدید درخواست و باشد پژوهشی موعد از بیش نباید جدید مهلت - 13 ماده

 فوراً دبای نامبرده دفتر و شودمی داده بوده شکایت مورد تصمیم صادرکننده که دادگاهی دفتر به پژوهشی شکایت - 10 ماده

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

 .بفرستد است پژوهشی رسیدگی مرجع که دادگاهی

 امضاء به و درج دادگاهجلس مصورت در نامبرده شکایت صورت این در باشد شفاهی است ممکن پژوهشی شکایت - 11 ماده

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

 .باشد جدید ادله یا جهات بر مبنی است ممکن پژوهشی شکایت - 10 ماده

 کندیم پژوهشی رسیدگی که دادگاهی اینکه مگر شودنمی شکایت مورد تصمیماجرا  تعویق موجب پژوهشی شکایت - 1۵ ماده

 .بدهد را آناجرای تأخیر  قرار

 .شودمی معلوم آراء اکثریت به یااتفاق به استان دادگاه تصمیم - 1۶ ماده

 رخواستد به احتیاج بدون بداند الزم و مفید که تحقیقی و رسیدگی هرگونه نمایدمی پژوهشی رسیدگی که دادگاهی - 1۷ ماده

 ردهنامب تصمیم در نقصی چنانچه و تایید را آن بداند صحیح را شکایت مورد تصمیم اگر رسیدگی ازو پس  آوردمی عمل به
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 تصمیم و نموده الغاء را آن نداند صحیح را شکایت مورد تصمیم هرگاه و نمایدمیتکمیل  را آن خود نظر موافق کند مشاهده

 .نمایدمی اعالم را مقتضی

 از یکی نام افتادن قلم از مثل دهد رخ دیگری اشتباهات یا قلم سهو یا حساب در اشتباهی دادگاه تصمیم در ههرگا - 1۸ ماده

 اهدادگ باشد نشده خارج دادگاه از باالتر دادگاه به شکایت وسیله به تصمیم آن که مادام نامی شدن زیاد یا ذینفع اشخاص

 یا ادگاهد تصمیم زیر تصحیح این و نمایدمی تصحیح را آن ذینفع اشخاصاز  یکی درخواست به یا مستقالً تصمیم صادرکننده

 .است ممنوع نامبرده پیوست بدون دادگاه تصمیم از رونوشت دادن. شد نوشته خواهد شودمی آن پیوست که دیگری برگ

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

 .بود خواهد پژوهش قابل پژوهشبرای  مقرر مدت در هم آن

 .افتاد خواهد اعتبار از هم تصحیح باشد افتاده اعتبار از دادگاه تصمیم هرگاه - 11 ماده

 تواندیم نباشد پژوهش قابل تصمیم آن که صورتی در برخورد خود تصمیمخطا  به تذکر برحسب یارأساً  دادگاه هرگاه - 02 ماده

 .دهد تغییر را آن

 .است درخواست به محتاج هم آن تغییر است آمده عمل به درخواستی زمینه در که تصمیمی - 03 ماده

 به که دادگاهی باشدنظر اختالف کنندمی پژوهشی رسیدگی که ییهادادرس بین قانون مواد از استنباط در هرگاه - 00 ماده

 در و بخواهد را کشور دیوان عمومی هیأت نظر کشور دیوان دادستان توسط به تواندمی نمایدمی پژوهشی رسیدگی حسبی امر

 ماعال را خود نظر کشور دیوان آنکه از پس و فرستدمی کشور دیوان دادستان برای آن دالیل با را خود نظر دادگاه صورت این

 .نماید عمل آن مطابق است مکلف دادگاه کرد

 نظراختالف به یا بشود هادادگاه در قانون این مواد از استنباط سوء به مطلع که طریقی هر از کشور دیوان ندادستا - 01 ماده

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

 .نمایند رفتار مزبور نظر طبق بر مکلفند هادادگاه وود ش ابالغ هادادگاه به که دهدمی اطالع دادگستری

 زا تصمیم خواه نمایند اعتراض آن بر توانندمی بدانند مضر خود برای حسبی امور در را دادگاه تصمیم که کسانی - 00 ماده

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

 .بود خواهد نیز حسبی امور شامل رسیدگی جلسه نظم به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات - 0۵ ماده

 به احتیاج صورت در و نیست مترجم دادن مداخله به ملزم باشد اشخاص زبان به آشنا دادرس اگر حسبی امور در - 0۶ ماده

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

 .شود انتخاب ۸ ماده در مذکور اشخاص از نباید مترجم

 اتمقرر مطابق رسیدگی ترتیب امین ضم یا قیم یا وصی عزل موجبات سایر و لیاقت عدم یا خیانت دعوی مورد در - 0۷ ماده

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

 قیمومت در دوم: باب

 قیمومت دادگاه صالحیت - اول فصل

 ایران در محجور اگر و است دادگاه آن حوزه در محجور اقامتگاه که است شهرستانی دادگاه به راجع قیمومت امور - 0۸ ماده

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

 .است تهران شهرستان دادگاه به راجع قیمومت امور باشد داشته سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور هرگاه - 01 ماده

 قیم ایران کنسولی مأمور مدنی قانون ۱۲۲۸ ماده مطابق و دارد سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور که صورتی در - ۵2 ماده

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

 بدواً صغار از نفر یک برای که دادگاهی است مختلفها آن اقامتگاه که باشد صغاری دارای متوفی که صورتی در - ۵3 ماده

 باشد هنشد معین قیم اگر و نماید معین قیم ندارند اقامت دادگاه آن حوزه در که هم غاریص برای تواندمی است کرده قیم تعیین

 علومم اگر داشت و خواهد صالحیت صغار تمام به نسبت قیم تعیین برای دارد اقامتآن  حوزه در صغیر ترینکوچک که دادگاهی

 .است صالح دارد اقامت دادگاه آن حوزه درصغیر  که هادادگاه از یک هر ترندکوچک صغار از یک کدام نباشد
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دار صالحیت دادگاه نیترکینزد با مزبور امور نباشد قیمومت امور برایدار صالحیت دادگاه محجور اقامتگاه در هرگاه - ۵0 ماده

 .بود خواهد محجور اقامتگاه به

 یافت دادگاه آن حوزه در محجور که است دادگاهی با قیمومت امور نباشد معلوم محجور اقامتگاه که صورتی در - ۵1 ماده

 .شودمی

 اًبدو که است دادگاهی با است دادگاه به راجع که محجور امور سایر و موقت قیم تعیین و جدید قیم تعیین و عزل - ۵0 ماده

 .است کرده قیم تعیین

 قیم تعیین ترتیب - دوم فصل

مأمورین  و احوالثبت و آمار اداره و شهرداری مدنی قانون ۱۲۲۱ و ۱۲۲۱ و ۱۲۱۱ ماده در مذکور اشخاص بر عالوه - ۵۵ ماده

 تانشهرس دادستان به است قیم تعیین به محتاج که صغیری وجود به اطالع از پس مکلفند محل هر در بخشدارو  دهبان وها آن

 .دهند اطالع خود حوزه

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

 .بدهد اطالعقیم  تعیین برای دادستان

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

 اصاشخ از تحقیق برای یا و نموده احضار بداند استفاده لقاب راها آن اطالعات که اشخاصی تواندمی و آوردمی عمل به بداند الزم

 حجر احراز عدم صورت در و دهدمی حجر به حکم حجر احراز و الزم تحقیقات و رسیدگی از پس و بفرستد نماینده نامبرده

 .نمایدمی رد را حجر درخواست

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

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

 ونجن دادستان به باید قیم باشد مجنون یا سفیه رشد سن به رسیدن زمان در ندارد خاص ولی که صغیری هرگاه - ۵1 ماده

 را آن دالیل و نموده تحقیق سفاهت و جنون موضوع در است مکلف امر این به اطالع از پس دادستانو  دهد اطالع را او سفه یا

 به حکم سفه یا جنون احراز و رسیدگی از پس دادگاه و بفرستد دادگاه به غیرهو  مطلعین اطالعات و کارشناس نظریات از اعم

 .نمود ابقاء قیمومت به هم را سابق قیم است ممکن رتصو این در نمایدمی صادر حجر بقاء و استمرار

 به محتاجها آن از یک هر امور اداره آنکه مگر نمود معین قیم یک توانمی قیم به محتاج اشخاص از نفر چند برای - ۶2 ماده

 .باشد علیحده قیم

 .هست مقدم دیگران بر قیمومت برای صالحیت داشتن با ندارد شوهر که مادام محجور مادر یا پدر - ۶3 ماده

 .است مقدم دیگران بر قیمومت برای صالحیت داشتن با شوهر زن شدن محجور صورت در - ۶0 ماده

 نظراختالف صورت در که کندمی معین دادگاه است شده معین ناظر که موردی در همچنین و قیم تعدد مورد در - ۶1 ماده

 .نماید نیبیپیش اختالف رفع برای را دیگری ترتیب یا و نماید رجوع ثالثی خصش یا دادگاه به ناظرو  قیم بین یا هاقیم بین

 قطعی از قبل و حکم صدور از بعد یا و حکم صدور از قبل است شده او حجر درخواست که را شخصی تواندمی دادگاه - ۶0 ماده

 یتصرفات و اموال حفظ برای موقتاً امینی ادگاهد صورت این در و نماید ممنوع موقتاً اموال در تصرفات تمام یابعض  از آن شدن

 .نمایدمی معین دارد ضرورت که

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

 .گرددمی

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

 :دارند پژوهش حق هاآن از یک هر باشد

 .حجر حکم - ۱

 .حجر بقاء حکم - ۲

 .حجر رفع - ۳
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 .حجر درخواست رد - ۴

 .حجر بقاء درخواست رد - ۵

 .حجر رفع درخواست رد - ۶

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

 .گردد ابالغ

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

 متقیمو سمت به دیگری شخص تعیین برای را دادگاه دادستان نکرد قبول را قیمومت یا نداد اطالع راخود  قبول مدت این در

 .کندمی مطلع

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

 .شد نخواهد معین

 .دهدمی اطالع دادستان به بداند مقتضی که طریقی هر به را خود تصمیمات امور تمام در دادگاه - ۶1 ماده

 وجود حجر حکم تاریخ از قبل حجر علت که شود ثابت اگر لیکن شودمی مترتب حکم قطعیت تاریخ از حجر اثر - ۷2 ماده

 .شودمی مترتب حجر علت وجودتاریخ  از حجر اثر داشته

 در است شده معلوم او بر که را حجر تاریخابتدا  باید دادگاه باشد شده حادث رشد از بعد حجر علت که مواردی در - ۷3 ماده

 .نماید قید خود حکم

 و حجر حکم از قبل دادگاهی در متعاملین از یکی اهلیت عدم یا اهلیت اگر که نیست مانع حجر رفع یا حجر حکم - ۷0 ماده

 .دهد اثر ترتیب است شده ثابت او نزد آنچه به دادگاه شودثابت  حجر رفع از بعد یا

 دادرس فقط و ندارند او امور اداره در دخالت حق دادگاه و دادستان باشد داشته وصی یا ولی حجورم که صورتی در - ۷1 ماده

 .نماید تصدیق را وصی وصایت تواندمیرسیدگی الزم  از بعد

 قیم مسئولیت و اختیارات - سوم فصل

 .نمود خواهد مومتقی اعمال به شروع شودمی داده اطالع او به قیمومت سمت که تاریخی از قیم - ۷0 ماده

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

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

 و بایگانی علیحده راها آن از نوعی هر ندارد اهمیتی و بهاء که ییهابرگ و نماید ذکر است اهمیت دارایکه  ییهارگب تمام و

 .کند قید دارایی سیاهه در راها برگ عدد

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

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

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

 .بنماید را مصلحت رعایت او امور در و نماید اهتمام و سعی محجور حال اصالح و تربیت در باید قیم - ۷1 ماده

 ترتیب به یا و خریداری مالی محجور مصلحت رعایت با آن پول از و بفروشد را محجور شدنی ضایع اموال باید قیم - ۸2 ماده

 .نماید رفتار باشدمصلحت  که دیگری

 قمطاب آن پول به نسبت و فروخته نیست محجور احتیاج ردمو که ایمنقوله اموال مصلحت رعایت با تواندمی قیم - ۸3 ماده

 .نماید عمل فوق ماده

 و غیره و بیمارستان در راها آن معالجه هزینه همچنین و او النفقهواجب اشخاص و محجور زندگانی هزینه باید قیم - ۸0 ماده

 ای خانه در اقتضاء حسببه باید باشد دیوانه ورمحج اگر و بپردازد را محجور اطفال تربیت هزینهقبیل  از دیگر الزم هزینه

 .شود داده قرار معالجه تحت تیمارستان

 .دادستان تصویب و او غبطه رعایت با مگر. شد نخواهد فروخته محجور رمنقولیغ اموال - ۸1 ماده
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 ایدب نیست احتیاج محل که دینق وجوه و شود نگاهداری امنی محل در دادستان اطالع با باید قیمتی اشیاء و اسناد - ۸0 ماده

 .شود گذاشته معتبری هابانک از یکی در

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

 .بود خواهد هم پیشه یا کار آن لوازمشامل  نامبرده اجازه

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

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

 .بدهد بعدی قیم تصرف به را اموال شد معیندیگری  شخص او جای

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

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

 شدهن معین جدید قیم که مادام و دهند اطالع دادستان هب هستند مکلف باشند اگر او کبیر ورثه قیم فوت صورت در - ۸1 ماده

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

 تگذاش سود بدون ماه شش از بیش اگر و بگذارد سود بدون نباید امکان صورت در قیم را صغیر احتیاج از زائد وجوه - 12 ماده

 .بود خواهدتأخیر تأدیه  خسارت میزان به خسارت تأدیه مسئول

 و موم و مهر درخواست روز ده ظرف در است مکلف قیم نماید فوت محجور مورث قیم تعیین از پس که صورتی در - 13 ماده

 .بنمایدرا  متوفی ترکه تحریر

 .بدهد نماید تصرف باید که شخصی تصرف به تا است ورمحج اموال حفظ مسئول قیم قیمومت زوال از بعد - 10 ماده

 .هستتأخیر تأدیه  خسارت مسئول تصرف تاریخ از نماید تصرف خود سود به محجور پول در قیم هرگاه - 11 ماده

 ولیتمسئها آن از یک هر نمایند تفریط یا تعدی محجور اموال در یکدیگر شرکت با و بوده متعدد قیم که صورتی در - 10 ماده

 کسی هب متوجه مسئولیت نمایند محجور اموال در تفریط یا تعدی دیگران شرکت بدون قیمین از بعضی اگرو  دارند تضامنی

 .است کرده تفریط یا تعدی که بود خواهد

 شودمی الزم قیمومت وظایف انجام و محجور امور به رسیدگی برای که ایهزینه و محجور اموال اداره و حفظ هزینه - 1۵ ماده

 .گرددمیتأدیه  محجور اموال از

 قیم عزل - چهارم فصل

 صورت این در نماید شکایت خود نگاهداری و تربیت در او کوتاهی و هزینه ندادن برای قیم از تواندمی ممیز محجور - 1۶ ماده

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

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

 .شد خواهد

 دادستان اگر صورت این در دهند اطالع را قیم عزل سبب وجود دادستان به توانندمی یاعالقهیذ هر و محجور - 1۷ ماده

 .نمایدمی را قیم عزل درخواست دادگاهاز  دید موجود را عزل سبب

 عزل به راجع که حکمی و شوند احضار دادستان لزوم صورت در و قیم باید قیم عزل درخواست به رسیدگی برای - 1۸ ماده

 .باشد موجه ومدلل  باید شودمی صادر

 مادامی و بخواهند پژوهش توانندمی قیم عزل درخواست رد از دادستان و خود عزل به راجع دادگاه تصمیم از قیم - 11 ماده

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

 .نیست نافذ او عزل حکم ابالغ از بعد قیم اعمال - 322 ماده

 وممعل یا فرستاده را صورتحساب او جای به دیگری شخص تعیین از قبل قیم اگر دنیم قانون ۱۲۴۴ ماده مورد در - 323 ماده

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

 .نمود معین قیمومت به را او

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون امور حسب  

 7  

 احراز و رسیدگی از پس دادگاه و بخواهد دادگاه از را قیمومت از خروج ماعال حجر رفع موارد در تواندمی محجور - ۱۱۲ ماده

 .نمایدمی اعالم قیمومت تحت از را محجور خروجحجر  رفع موجب

 امین به راجع امور سوم: باب

 :شد خواهد معین امین نیز زیر موارد در شودمی امین تعیین مدنی قانون مطابق که مواردی بر عالوه - 321 ماده

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

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

 دادگاه از تواندمی شده عاجز خود اموال بعض یا و تمام اداره از آن امثال و بیماری یا سن کبر اثر در که کسی - 320 ماده

 .شود معین امین اواموال  اداره برای که بخواهد

 برای و دارد اقامت دادگاه آن حوزه در جنین مادر که آیدمی عمل به شهرستانی دادگاه در جنین برای امین تعیین - 32۵ ماده

 که مواردی سایر در و دارد اقامت آن حوزه در نامبرده شخص که انیشهرست دادگاه است خود اموالاداره  از عاجز که کسی

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

 .است

 .است کرده تعیین را امین که است دادگاهی با امین به مربوطه امور سایر - 32۶ ماده

 دادگاه از تواندمی نفعیذی هر و دادستان عمومی مصارف مورد در و جنین اقربای و دادستان جنین مورد در - 32۷ ماده

 .نمایدامین  تعیین درخواست

 احراز از پس دادگاه و نموده معرفی دادگاه به باشند مناسب امانت سمت برای که را اشخاصی تواندمی دادستان - 32۸ ماده

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

 اقربای او قبول عدم یا صالحیت عدم صورت در و است مقدم دیگران بر صالحیت داشتن صورت در جنین مادر - 321 ماده

 .بود خواهند مقدم دیگران بر جنین سببی و نسبی

 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 - 332 ماده

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

 .نماید معین ناظر عنوان به را نفر چند یا یک امین بر عالوه تواندمی دادگاه - 333 ماده

 را متعدد امناء وظایف تواندمی نیز و نماید معین راها آن اختیارات حدود باید دادگاه ناظر و امین تعدد صورت - 330 ماده

 .کند تفکیک

 است دادستانی عهده به نشده معین ینام که مادام است امین تعیین به محتاج که مواردی در اموال نظارت و حفظ - 331 ماده

 .شودمی یافتاو  حوزه در اموال که

 حوزه در واقع و امین تعیین به محتاج کهایرانیآن اموال اداره برای دارند حق ایران کنسولیمأمورین  ایران خارج در - 330 ماده

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

 را ولیکنس مأمور تصمیم تهران شهرستان دادگاه که گرددمی قطعی وقتی نامبردهامین  بفرستند، نصب دادگستری وزارت به

 .کند تنفیذ

 امین تعیین به محتاج امور در هادادستان دخالت مورد در مربوطه نظامات و قانون موجب به که اختیاراتی و وظایف - 33۵ ماده

 .بود خواهد کنسولیمأمورین  عهده به ایرانخارج  در است مقرر

 دولت آن کشور در را خودمأموریت  کنسولی مأمور که دولتی و ایران دولت بین منعقده قراردادهای و عهود در اگر - 33۶ ماده

 مقررات با که حدی تا را ماده دو آن مفاد مذکورمأمورین  باشد شده اتخاذ فوق ماده دو مقررات برخالف ترتیبی کندمیاجرا 

 .کرد خواهنداجرا  نباشد مخالف قرارداد یا عهدنامه

 .شد نخواهند معین امین سمت به شوند منصوب قیمومت به نباید که اشخاصی - 33۷ ماده

 امین و است نافذ بنماید خود اموال در تصرفی گرا شده معین امین او برای اموال اداره از عجز عنوان به که کسی - 33۸ ماده

 .نمایدممانعت  را او تواندنمی
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 .شودمی هم جنین و غائب امین شامل قیم مسئولیت و اختیارات و وظایف به راجع مقررات - 331 ماده

 زوال از پس نیز وردم این غیر در و شودمی زائل طفل تولد از پس است شده معین جنین برای که امینی سمت - 302 ماده

 .شد خواهد زائل امین سمت است شده امینتعیین  موجب که سببی

 .است جاری هم امین به نسبت قیم عزل به راجع مقررات - 303 ماده

 لحتمص موافق و شده مقرر که ترتیبی به باید شودمی تعیین عمومی مصارف به مربوطه اموال اداره برای که امینی - 300 ماده

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

 .است جاری او به نسبت وکیل احکام و است عاجز وکیل منزله به شودمی معین عاجز اموال اداره برای که امینی - 301 ماده

 قبول عدم یا قبول مدنی دادرسی آیین در مذکور مسافت مدت رعایت با ابالغ از پس روز سه ظرف در باید امین - 300 ماده

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

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

 .شد خواهد برداشته نامبرده اموال از است شده معین امین آن برای که اموالی اداره و حفظ ینههز - 30۵ 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 - 30۶ ماده

 آخرین که است صالح غائب امور به رسیدگی برای دادگاهی باشد ایران از خارج در غائب اقامتگاه آخرین هرگاه - 30۷ ماده

 .بوده دادگاه آن حوزه در غائب سکونت محل

 دادگاه شدنبا معلوم ایران در او سکنای محل و اقامتگاه یا نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در غائب هرگاه - 30۸ ماده

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

 .دارد مال آنجا در غائب که است صالح دادگاهی نباشد معلوم ایران در غائب ورثه که صورتی در - 301 ماده

 امین تعیین در - دوم فصل

 اموال اداره برای امین تعیین درخواست دادگاه از دارند حق بستانکار و وراث لقبی از ذینفع اشخاص و دادستان - 312 ماده

 .بنمایند غائب

 معین خود اموال اداره برای را کسی غائب اینکه و غیبت خصوص در دادگاه امین تعیین درخواست وصول از پس - 313 ماده

 .نمایدمی امین تعیین مدنی قانون ۱۱۱۲ ادهم شرایط وجود و غیبت احراز از پس و نمودهنه تحقیق  یا است کرده

 دیگران بر شخص آن غائب برای امین تعیین موقع در باشد او امور متصدی عمالً غائب غیبت زمان در که کسی - 310 ماده

 .بود خواهد مقدم

 .است ایران تبعه به راجع مقررات تابع است مشکوک او تابعیت که غائبی - 311 ماده

 .است قانون این سوم باب و مدنی قانون در مذکور احکام مطابق غائب امین احکام یرسا - 310 ماده

 .شودمی زایل امین سمت غائب بودن زنده یا حقیقی موت شدن معلوم یا غائب فرضی موت حکم صدور از بعد - 31۵ ماده

 ورثه تصرف به موقت طوربه اموال دادن - سوم فصل

 به غائب دارایی که کنند درخواست دادگاه از توانندمی او ورثه غائب خبر آخرین از تمام الس دو گذشتن از بعد - 31۶ ماده

 .شود دادهها آن تصرف

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید درخواست - 31۷ ماده

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۱

 .غائب مشخصات - ۲

 .غیبت تاریخ - ۳

 .است قائل خود برای را درخواست این حق کنندهدرخواست نآ موجب به که جهاتی و ادله - ۴
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 و نمایدمی رسیدگی درخواست دالیل به دادستان و کنندهدرخواست حضور با دادگاه نامهدرخواست وصول از پس - 31۸ ماده

 نندهکدرخواست صالحیت ازاحر صورت در و نموده الزم بازجویی او محل نبودن معلوم و غیبت تاریخ و غائب اقامتگاه به راجع نیز

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

 رنش تاریخ از سال یک از پس و شودمی منتشر ماه یک فاصله به کدام هر متوالی دفعه سه در فوق مذکور آگهی - 311 ماده

 .شودمی داده او ورثه تصرف به غائب اموال مدنی قانون ۱۱۲۶ و ۱۱۲۵ ماده در مذکور شرایط وجودصورت  رد آگهی آخرین

 دیگری جهت به یا شود فوت کس آن و باشد کرده معین را کسی خود اموال اداره برای غائب که صورتی در - 302 ماده

 موت حکم تا شودنمی داده ورثه تصرف به اموال و گرددمی معین والام اداره برای امین برود بین ازاموال  اداره برای صالحیتش

 .شود صادر غائب فرضی

 را مال آن شده دادهها آن تصرف به غائب اموال که امین یا ورثه باشد شدنی ضایع مال غائب اموال بین در هرگاه - 303 ماده

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

 غائب منقوله اموال دادستان اجازه با توانندمی است شده دادهها آن تصرف به غائب اموال که ورثه و امین از یک هر - 300 ماده

صرفه به که دیگری اقدام یا و خریداری باشد غائب مصلحت موافق که دیگری مال آن پول از و فروخته نیستمورد احتیاج  که را

 .بنمایند باشد غائب

 لهموصی یا وصی به وصیت مورد اموال باشد شده وصیتی هرگاه شودمی تسلیم ورثه به غائب اموال که موردی در - 301 ماده

 .بدهند تامین مدنی قانون ۱۱۲۶ ماده مطابق اینکه به مشروط شودمی داده

 و حفظ غائب مصلحت رعایت با را اموال باید شودمی تسلیمها آن به موقتاً غائب اموال که لهموصی و وصی و ورثه - 300 ماده

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

 ظیمتن غائب سنادا و اموال از صورتی امین یا ورثه از یکی درخواست به دادگاه ورثه یا امین به اموال تسلیم مورد در - 30۵ ماده

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

 ینمع کارشناس توسط به اموال بهای و تنظیم دادستان حضور با اموال صورت کنند درخواست ورثه که صورتی در - 30۶ ماده

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

 کفایت عدم صورت در و شودمی داده او اموال منافع یا نقد وجوه از غائب دیون و غائب النفقهواجب اشخاص نفقه - 30۷ ماده

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

 .بگذارند رهن یا بفروشند را غائب رمنقولیغ اموال ندارند حق امین و ورثه قبل ماده مورد غیر در - 30۸ ماده

 امین یا ورثه همچنین و بود خواهند دعوی طرف شده دادهها آن تصرف به مال که امین یا ورثه غائب بر دعوی در - 301 ماده

 .نمایند دعوی اقامه غائب مطالبات وصول برای ارندد حق

 اموال درآمد از متناسبی الزحمهحق تواندمی دادگاه باشد شده داده امین یا ورثه تصرف به غائب اموال که موردی در - 3۵2 ماده

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

 به ئبغا شخص سهم و معین امینی نیز او برای باشد امین تعیین به محتاج که بوده غائبی غائب ورثه بین هرگاه - 3۵3 ماده

 .شودمی سپرده امین

 .شد خواهد سپرده وصی یا قیم یا ولی به او سهم باشد محجوری غائب ورثه بین هرگاه - 3۵0 ماده

 فرضی موت حکم در - چهارم فصل

 :بنمایند را غائب فرضی موت حکم صدور درخواست دادگاه از توانندمی زیر اشخاص - 3۵1 ماده

 .غائب ورثه - ۱

 .لهموصی و وصی - ۲

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید درخواست - 3۵0 ماده

 .غائب مشخصات - ۱

 .غیبت تاریخ - ۲
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 .دارد را فرضی موت محک صدور درخواست حق کنندهدرخواست آن موجب به که دالیلی - ۳

 حکم درخواست اسناد و ادله آن موجب به است ممکن مدنی قانون ۱۱۲۲ و ۱۱۲۱ و ۱۱۲۱ ماده مطابق که اسنادی و ادله - ۴

 را نمود. غائب فرضی موت

 و اراتاظه که صورتی در و گرفته نظر در را کنندهدرخواست دالیل و اظهارات دادگاهنامه درخواست وصول از پس - 3۵۵ ماده

 بههرکدام  متوالی دفعه سه در آگهی این و دهدمی ترتیب مدنی قانون ۱۱۲۳ ماده مطابق آگهی دانست موجه را نامبرده دالیل

 .رددگمی معین آگهی آخرین نشر تاریخ از سال یک فاصله به درخواست به رسیدگیجلسه  و شودمی منتشر ماه یک فاصله

 ماده مطابق چنانچه و باشد نشده آگهی اموال تصرف درخواست زمینه در قبالً که شودمی اجرا صورتی در ماده این مقررات

 .نمایدمی اکتفا آن به دادگاه باشد شده آگهی مدنی قانون ۱۱۲۵

 .نیست رسیدگی مانع کنندهدرخواست حضور عدم. آیدمی عمل به دادستان و کنندهدرخواست حضور با رسیدگی - 3۵۶ ماده

 حکم فرضی موت حکم صدور موجبات احراز از پس و بنماید بداند مقتضی که تحقیق هرگونه تواندمی دادگاه - 3۵۷ ماده

 .دهدمی

 :باشد زیر امور بر مشتمل باید حکم - 3۵۸ ماده

 .کنندهدرخواست خانواده نام و نام - ۱

 .غائب مشخصات - ۲

 .حکم مستندات و دالیل - ۳

 .حکم صدور تاریخ - ۴

 قابل پژوهش رأی و بخواهد پژوهش فرضی موت حکم از دادستان و خود درخواست رد از تواندمی کنندهدرخواست - 3۵1 ماده

 .نیست فرجام

 .شودمی مرتفع است شده گرفته ورثه یا امین از که یناتیتأم فرضی موت حکم قطعیت از بعد - 3۶2 ماده

 است آمده عمل به او فرضی موت به راجع که اقداماتی شود معلوم غائب بودن زنده یا حقیقی موت که موقع هر در - 3۶3 ماده

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

 ترکه به راجع امور در پنجم: باب

 صالحیت در - اول فصل

 قبیل از شودمی حقوق صاحبان به آن سانیدنر و ترکه حفظ برای که اقداماتی از است عبارت ترکه به راجع امور - 3۶0 ماده

 .غیره و ترکه اداره و ترکه تحریر و موم و مهر

 متوفی اگر و بوده دادگاه آن حوزه در ایران در متوفی اقامتگاه آخرین که است بخشی دادگاه با ترکه به راجع امور - 3۶1 ماده

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

 رکهت اگر و شده واقع آنجا در ترکه که است صالح دادگاهی نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در متوفی هرگاه - 3۶0 ماده

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

 .کرده اقدام به شروع قبالً که است دادگاهی با صالحیت باشد متعدد هایحوزه

 باشد است صالح فوق مواد مطابق که دادگاهی از غیر دادگاهی حوزه در متوفی اموال از قسمتی یا تمام هرگاه - 3۶۵ ماده

 رونوشت آورده عمل به موم و مهر قبیل از ار متوفی اموال حفظ به راجع اقدامات است دادگاه آن حوزه در اموال که دادگاهی

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

 موم و مهر در - دوم فصل

 .باشد شهرستان ادگاهد رئیس نزد باید آن نمونه و داشت خواهد ترکه موم و مهر برای مخصوصی مهر بخش دادگاه - 3۶۶ ماده

 :بنمایند را ترکه موم و مهر درخواست توانندمی زیر مذکور اشخاص - 3۶۷ ماده

 ها.آن قانونی نماینده یا متوفی ورثه از یک هر - ۱

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

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون امور حسب  

 11  

 هنر طلب مقابل در که صورتی در طلب مقدار هب باشد قطعی حکم یا رسمی سند به مستند او طلب که متوفی طلبکار - ۳

 .باشد نشده طلب تامین برای هم دیگری ترتیب و نبوده

 .باشد شده معین وصایت عنوان به متوفی طرف از که کسی - ۴

 :نمایدمی موم و مهر به اقدام اطالع از پس زیر موارد در بخش دادگاه - 3۶۸ ماده

 .نباشد او اموال حفظ برای کسی و شده فوت آن امثال و مهمانخانه یا جاریاستی خانه در که کسی که موردی در - ۱

 .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

 عمل به است بوده امانت متوفی نزد که عمومی یا دولتی اموال به نسبت فقط موم و مهر فوق ماده ۲ شق مورد در - 3۶1 ماده

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

 مزبور اقدام باشد الزم ترکه حفظ برای فوری اقدام ترکه محل در بخش دادگاه دادرس حضور از قبل که صورتی در - 3۷2 ماده

 با هباند توسط به نباشند شهربانی مأمورین اگر و محل کالنتری توسط به نباشد دادستان که جاییدر و دادستان توسط به

 دهبان بداند مقتضی کهدهستآن هر در تواندمی دادستان دهبان مداخله مورد در و آیدمی عمل به محلی معتمد نفر دو حضور

 مورمأ کار این انجام به متفقاً را محلی معتمد نفر دو یا دولتی مأمورین از یکی یا رسمی دفتر صاحب و کرده منع اخلهمد از را

 .فرستندمی بخش دادگاه به را آن و نوشته مجلسصورت در را مراتب نامبرده مأمورین نماید

 را هاییقفل کلید نامبرده مأمورین شودمی موم و مهر هترک قبل ماده در مذکور مأمورین طرف از که موردی هر در - 3۷3 ماده

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

 بمرات موم و مهر از پس باید دادرس باشد نداشته قیم یا وصی یا ولی که باشد محجوری ورثه بین که صورتی در - 3۷0 ماده

 .نماید اقدام قیم تعیین جهت که دهد اطالع دادستان به را

 است معلوم غائب محل اگر باشد نداشته نماینده خود اموال اداره برای که باشد غائبی ورثه بین که صورتی در - 3۷1 ماده

 اقتضاء صورت در که داد اهدخو اطالع دادستان به نباشد معلوم غائب محل اگر و دهدمی اطالع اورا به  ترکه موم و مهر دادرس

 .کند اقدام او برای امین تعیین جهت

 مهر به اقدام البدلعلی کارمند وسیله به یا خود باید فوراً شود موم و مهر به اقدام باید که مواردی در دادگاه رئیس - 3۷0 ماده

 .نویسدمی سمجلصورت در را مذکور علت گردد اقدام این تأخیر موجبعلتی  اگر و نماید موم و

 موم و مهر تأخیر موجب امر این نباید ولی دهدمی اطالع بداند ذینفع که اشخاصی به دادگاه را موم و مهر وقت - 3۷۵ ماده

 .شود

 :شودمی تنظیم زیر امور بر مشتمل مجلسیصورت موم و مهر موقع در - 3۷۶ ماده

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

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

 .است شده موم و مهر موجب که علتی - ۳

 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 - ۴

 .نویسدمیمجلس صورتدر  را نکته این

 .اندبوده حاضر موم و مهر موقع در که ذینفع اشخاص اظهارات و تمشخصا و نام - ۵

 .گنجه و صندوقخانه اتاق قبیل از شده موم و مهر آنجا در ترکه که جایی تعیین - ۶

 .است نشده موم و مهر که اشیایی از اجمالی وصف - ۷

 .شده داده تغییر آن محل یا است شده موم و مهر خود محل در اموال - ۸

 .ذینفع اصاشخ معرفی برحسب یا کرده معین مستقالً دادرس را نگاهبان اینکه ذکر با باشد شده معین که صورتی در باننگه - ۱
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 بوده هاآن تصرف در اموال یا و کرده زندگانی یکجا در متوفی با که اشخاصی کلیه از التزام قید با صریح و کتبی اظهار - ۱۱

 اموال یمغیرمستق یا مستقیم طور به دیگری که نیستند مطلع و نکرده مخفی یا خارج را متوفی اموال از چیزی اینکه بر مشعر

 .است کرده مخفی یا برده را متوفی

 هک صورتی در و برسد ذینفع اشخاص و است موم و مهر مباشر که کسی امضاء به باید فوق مذکور مجلسصورت - 3۷۷ ماده

 .شودمی ذکر مجلسصورت در مراتب ندکن امضاء نتوانند یا نخواهند مزبور اشخاص

 .شودمی قید مجلسصورت در امر این و بایگانی بخش دادگاه در شده موم و مهر آن روی که ییهاقفل کلید - 3۷۸ ماده

 رب نگاهبانی لزوم صورت در و شده برداشته آن از اجمالی صورت نیست ممکن آن موم و مهر که اموالی به نسبت - 3۷1 ماده

 .گمارندمی آن

 گذارده متوفی که محلی همان در نامبرده اموال باشد امانت متوفی نزد عمومی یا دولتی اموال از که صورتی در - 3۸2 ماده

 .باشد محل تغییر برای موجبی اینکه مگرخواهد شد  موم و مهر است

 دادرس باشد شده موم و مهر لفافی در که شود پیدا دیگری هایبرگ یا نامهوصیت ترکه موم و مهر حین در هرگاه – 3۸3 ماده

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

 .شودمی هنوشت اءامض از هاآن امتناع نمایند امضاء از امتناع اگر و نمایندمی امضاء کنند امضاءبتوانند  و باشند معروف اگر حاضرین

 .شودمی فرستاده است صالح ترکه امور به رسیدگی برای که دادگاهی به فوق ماده در مذکور لفاف - 3۸0 ماده

 به را هابرگ دادرس است متوفی غیر به متعلقها برگکه شود معلوم دیگری عالئم یا لفاف روی عنوان از اگر - 3۸1 ماده

 ندنباش حاضر هابرگ صاحبان اگر و نویسدمی مجلسصورت در را آن مشخصات و نمایدمی افتیدر دیرس و نموده رد آن صاحبان

 .نمایند مطالبه هاآن صاحبان تا نمایدمی تامین را آن

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

 رسیدگی برای که دادگاهی به را آن نوشته مجلسصورت در را آن اوصاف دادرس باشدن لفاف در نامهوصیت هرگاه – 3۸0 ماده

 .فرستدمی است صالح ترکه امور به

 جزو هابرگ که صورتی در و کندمی باز را آن است شده فرستاده آنجا به فوق مواد در مذکور لفاف که دادگاهی - 3۸۵ ماده

 ات ماندمی محفوظ نیستند حاضر اگر و شودمی داده هاآن به باشند حاضر آن صاحبان گرا اال و داردمی نگاه امانت باشد ترکه

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

 و نموده جستجو دادرس شود داده نامهتیوص ودوج به راجع اطالعی موم و مهر عملیات ضمن در دادرس به اگر - 3۸۶ ماده

 .کندمی عمل ۱۸۴ ماده در مذکور ترتیب به باشد موجود نامهتیوص چنانچه

 دادرس باشد فوری امور بر مشتمل نامهتیوص آن که رسدمی دادرس نظر به معتبری نامهوصیت که مواردی در - 3۸۷ ماده

 .شود داده انجام مذکور امور که دهدمی اجازه

 شوهر یا زن به متعلق و نبوده ترکه در داخل که نوشتجاتی یا اشیاء موم و مهر برداشتن یا موم و مهر موقع در - 3۸۸ ماده

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

 هرم قابل که اشیایی همچنین و دارد ضرورت متوفی اوالد و عیال زندگانی برای که هغیر و البیتاثاث از مقدار آن - 3۸1 ماده

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

 جهو اگر و شودمی برداشته نقد وجوه از است ضروری و الزم او شئون رعایت با متوفی دفن و کفن برای که ایهزینه – 312 ماده

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

 بمطل این و نموده تنظیم مجلسیصورت دادرس نباشد موم و مهر قابل مال یا نداشته مالی متوفی که صورتی در - 313 ماده

 .نمایدمی قید آن در را

 بشود موم و مهر درخواست ترکه تحریر اثناء در اگر و شودنمی پذیرفته موم و رمه درخواست ترکه تحریر از بعد - 310 ماده

 .گرددمی موم و مهر است نشده تحریر که مقداری آن فقط
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 و ونقلحمل که قیمتی کم اموال یا است تناسببی هزینه مستلزم هاآن نگاهداری که اشیایی یا شدنی ضایع اشیاء - 311 ماده

 مورد نامبرده اشیاء اگر صورت این در و نشود موم و مهر است ممکن است وسیعی مکان اشغال و زحمتتلزم مس هاآن نگاهداری

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

 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 یکسان - 310 ماده

 ترکه هرگاه و است صالح ترکه امور به رسیدگی برای که شودمی بخشی دادگاه از موم و مهر برداشتن درخواست - 31۵ ماده

 و نمایدمی موم و مهر رفع به اقدام مذکور دادگاه ستورد به ترکه وجود محل بخش دادگاه باشد دیگری بخش دادگاه حوزه در

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

 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 - 31۶ ماده

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

 و نیست الزم هاآن به وقت ابالغ باشد بخش دادگاه حوزه از خارج هاآن اقامت محل که ذینفع اشخاص به نسبت - 31۷ ماده

 و معین را محل معتمدین از نفر یک یا رسمی فترد متصدی هاآن جای به دادگاه نشود داده اطالع مذکوراشخاص  به وقت اگر

 .شود برداشته موم و مهر او حضور با که کندمی دعوت را او

 .بود نخواهد موم و مهر برداشتن از مانع شده داده اطالع هاآن به موم و مهر برداشتن وقت که اشخاصی حضور عدم - 31۸ ماده

 قیم تعیین و غائب برای امین یا وکیل تعیین از بعد موم و مهر رفع باشد محجور یا غائب ورثه بین که صورتی در - 311 ماده

 .آمد خواهد عمل به محجور برای

 .نماید رجوع البدلعلی کارمند به یا دهد انجام خود را موم و مهر برداشتن تواندمی بخش دادگاه دادرس - 022 ماده

 :شودمی تنظیم زیر امور بر مشتمل لسیمجصورت موم و مهر برداشتن موقع در - 023 ماده

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

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۲

 .است کرده دعوت بخش دادگاه که اشخاصی و هاآن نمایندگان و ذینفع اشخاص اظهارات و حضور - ۳

 .یخوردگدست از املک توصیف با خورده دست یا بوده عیببی و صحیح موم و مهر - ۴

 .داردمی بر را موم و مهر که کسی سمت و نام - ۵

 .حاضرین سایر و داردبرمی را موم و مهر که کسی امضاء - ۶

 هبرداشت ترکه تحریر در مذکور ترتیب مطابق شده موم و مهر ترکه از آنچه ریز صورت موم و مهر برداشتن موقع در - 020 ماده

 تهبرداش آن موم و مهر که ترکه از قسمتی آن جلسه هر آخر در نشود تمام جلسه یک در ترکه ریز صورت تنظیم اگر و شد خواهد

 .شودمی موم و مهر مجدداً شده

 به یدبا نمایند درخواست را آن استرداد هاآن صاحبان و باشد غیر به متعلق نوشتجاتی یا اشیاء ترکه ضمن در اگر - 021 ماده

 نوشتجات و اشیاء نباشند حاضر نوشتجات و اشیاء صاحبان هرگاه و شود رد دارد را نوشتجات و ءاشیا گرفتن حق که کسی

 .شود رد هاآن صاحبان به تا شودمی حفظ نامبرده

 :شودمی برداشته ترکه ریز صورت تنظیم بدون موم و مهر زیر موارد در - 020 ماده

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

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

 رداشتنب 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 موم و مهر

 .شود مرتفع آن جریان در یا موم و مهر برداشتن از قبل موم و مهر علت اگر - ۳

 و رمه برداشتن موقع در نباشد معلوم متوفی وارث که صورتی در همچنین و باشد محجور یا غائب ورثه بین هرگاه - 02۵ ماده

 .شود تحریر باید ترکه موم
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 ترکه تحریر در - چهارم فصل

 .است متوفی دیون و ترکه مقدار تعیین ترکه تحریر از مقصود - 02۶ ماده

 .شودمی پذیرفته اموال اداره برای وصی و هاآن قانونی نماینده یا ورثه از ترکه تحریر درخواست - 02۷ ماده

 ترکه که صورتی در هاآن به نامبرده سمت ابالغ و تعیین تاریخ از روز ده ظرف در باید حجورم قیم و غائب امین - 02۸ ماده

 .نمایند ترکه تحریر درخواست باشد نشده تحریر

 خود انتصاب محض به باید قیم باشد نشده معین قیم تعیین از قبل متوفایی ترکه از محجور سهم که صورتی در - 021 ماده

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

 ردهک معین نباشد آگهی نشر تاریخ از ماه سه از بیش و ماه یک از کمتر که را وقتی ترکه تحریر برای بخش دادگاه - 032 ماده

 کسان و متوفی به مدیونین و بستانکاران هاآن قانونی نماینده یا ورثه که دهدمی آگهی کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در و

 .شوند حاضر ترکه تحریر برای دادگاه در معین روز و ساعت در دارند متوفی ترکه بر حقی که دیگری

 رایب 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 در حضور

 رتحری برای را وقتی دادگاه و نیست الزم فوق ماده در مذکور آگهی باشد ریال هزار یک از کمتر ترکه میزان هرگاه - 033 ماده

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

 .بود نخواهد ترکه تحریر از مانع اندشده احضار که اشخاصی غیبت - 030 ماده

 :باشد زیر امور بر مشتمل باید صورت این و شودمی برداشته ترکه از صورتی ترکه تحریر برای - 031 ماده

 .آن بهای تعیین با منقول اموال توصیف - ۱

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

 .نقدینه نوع و مبلغ - ۳

 .بهادار هایبرگ نوع و بهاء - ۴

 .هاآن خصوصیات ذکر با اسناد - ۵

 .غیرمنقول رقبات نام - ۶

 .آیدمی عمل به باشد دادرس اعتماد مورد یا ورثه تراضی مورد که ارزیابی توسط به منقول اموال ارزیابی - 030 ماده

 اقرار یا متوفی به مربوط هایبرگ و دفاتر یا رسمی اسناد و نهایی احکام موجب هب که متوفی بدهی و مطالبات - 03۵ ماده

 .شودمی نوشته ترکه صورت در نیز استمسلم  ورثه و مدیونین

 :باشد زیر امور بر مشتمل که شودمی برداشته مجلسیصورت ترکه تحریر موقع در - 03۶ ماده

 .ترکه تحریر متصدی سمت و نام - ۱

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

 .گیردمی صورت آنجا در ترکه تحریر که محلی - ۳

 .متوفی ترکه و بدهی و دارایی به راجع اشخاص اظهارات - ۴

 .شودمی داده او به اموال و اسناد که کسی مشخصات و نام - ۵

 نقانو مطابق دفاتر اگر و شودمی پر متقاطع خط دو با آن سفید جاهای باشد بازرگانی دفاتر ترکه ضمن در اگر - 03۷ ماده

 مانده یدسف جای شده نوشته که هاییصفحه بین اگر و نمایدمی امضاء را دفتر صفحات ترکه تحریر متصدی باشد نشده پلمب

 .شودمی کشیده متقاطع خط دو آنجا باشد

 .ستا الزم ترکه حفظ و اداره برای که تصرفاتی مگر است ممنوع ترکه در تصرف شودمی تحریر ترکه که مدتی در - 03۸ ماده

 .ماندمی معلق ترکه تحریر مدت در متوفی بدهی به راجع اجرایی عملیات - 031 ماده

 .شودنمی جاری ترکه تحریر مدت در متوفی مطالبات به نسبت زمان مرور - 002 ماده
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 است ممکن مدعی درخواست به ولی شودمی توقیف ترکه تحریر مدت در متوفی یبده یا ترکه به راجعه دعاوی - 003 ماده

 .شود تامین خواسته

 به توانندمی ذینفع اشخاص و شودمی بایگانی دادگاه دفتر در ترکه تحریر مجلسصورت همچنین و ترکه صورت - 000 ماده

 .بگیرند رونوشت و نموده مراجعه آن

 هب هاآن اختالف که کندمی سعی دادگاه باشد ترکه اداره به راجع ورثه بین اختالفی ترکه حریرت موقع در هرگاه - 001 ماده

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

 هوسیل به مزبور اطالع نباشد معین هاآن اقامتگاه یا ورثه هرگاه و ودشمی داده اطالع ورثه به ترکه تحریر خاتمه - 000 ماده

 .شد خواهد روزنامه در آگهی

 متوفی دیون به راجع - پنجم فصل

 ترکه از دین استیفا - اول مبحث

 از ریضرو هایهزینه سایر و متوفی تجهیز و دفن و کفن هزینه از بعد است متوفی عهده به که حقوقی و دیون - 00۵ ماده

 .شود داده ترکه از باید ترکه اداره و حفظ هزینه قبیل

 مابین رکهت نباشد کافی دیون تمام اداء برای ترکه اگر و بدهند بستانکاران به چیزی ترکه از غیر نیستند ملزم ورثه - 00۶ ماده

 مطابق صورت این در که باشند ردهک قبول شرط بدون را آن اینکه مگر شودمی تقسیم هاآن طلب نسبت به بستانکاران تمام

 .بود خواهند مسئول ۲۴۶ ماده
 رتیبت به یک هر زیر بستانکاران شد خواهد رعایت هستند رجحان و تقدم حق دارای قوانین موجب به که دیونی تقسیم موقع در

 :دارنددیگران  بر تقدم حق
 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

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

 .است شده مدیون قیمومت

 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

 .باشد شده

 سوم طبقه

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

 

 چهارم طبقه

 .مدنی قانون ۱۲۱۶ ماده مطابق زن نفقه -الف 

 .ریال هزار ده میزان تا زن مهریه - ب

 پنجم طبقه

 .بستانکاران سایر

 راگ و است مقدم بستانکاران سایر بر مرهون مال به نسبت مرتهن باشد رهن دینی مقابل در ترکه از چیزی اگر - 00۷ ماده

 هب نسبت مرتهن باشد کمتر اگر و شودمی تقسیم بستانکاران مابین زاید مقدار باشد زاید مرتهن طلب از مرهون مال بهای

 .بود خواهد بستانکاران سایر مانند خود طلب باقیمانده
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 .نمایند اداء خود مال از یا ترکه از را دیون توانندمی ورثه - 00۸ ماده

 .دیون ءادا یا و بستانکاران اجازه از بعد مگر نیست نافذ غیره و هبه و صلح و فروش قبیل از ترکه در ورثه تصرفات - 001 ماده

 .باشد هاآن یرتقص به مستند تلف یا نقص اینکه مگر نیستند ترکه تلف یا نقص ضامن بستانکاران مقابل در ورثه - 012 ماده

 .شودمی حال فوت از بعد متوفیمؤجل  دیون - 013 ماده

 ید در ترکه چند هر شود اقامه هاآن قانونی نماینده یا و ورثه طرفیت به باید عین یا دین از اعم میت بر ویدع - 010 ماده

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

 نبوده دعوی طرف که دیگر وارث و است مؤثر بعض همان سهم به نسبت ورثه از بعضی طرفیت به دعوی اثبات - 011 ماده

 .نماید اعتراض صادرشده ورثه از بعضی طرفیت بهکه  حکمی بر تواندمی

 هانآ عاید چیزی حق ثبوت از بعد چند هر کنند دعوی اقامه متوفی برای حقی یا طلب اثبات برای توانندمی ورثه - 010 ماده

 .اشدب او ترکه مستغرق متوفی دین اینکه مثل نشود

 او که سیک بر تواندمی نباشد ورثه ید در دین اداء برای کافی مقدار به ترکه که صورتی در نیز متوفی از بستانکار - 01۵ ماده

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

 سپ و اثبات ورثه طرفیت به متوفی از را خود طلب باید مدعی نباشد محرز متوفی از طلب اگر قبل ماده مورد در - 01۶ ماده

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

 .نماید دعوی اقامه

 .شد خواهد ورثه و وصی طرفیت به دین اثبات است شده معین وصی متوفی دیون اداء برای که مواردی در - 01۷ ماده

 .گرددمی ترکه مدیر طرفیت به دین اثبات شودمی معین ترکه مدیر که بالوارث متوفای ترکه مورد در - 01۸ ماده

 نکهای مگر وارث غیر یا باشد وارث خواه است او دست در عین که است کسی دعوی طرف عین به راجع دعاوی در - 011 ماده

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

 ستانکارانب به که کنند رد و واگذار را ترکه یا و بپردازند را متوفی دیون که کرده قبول را ترکه توانندمی متوفی ورثه - 002 ماده

 ورتص مطابق را ترکه و دیون ترکه تحریر از پس و نمایند ترکه تحریر به منوط را خود رد یا قبول توانندمی نیز و شود داده

 .بخواهند دادگاه از را ترکه تصفیه یا و نمایند رد یا قبول تحریر

 حریرت صورت مطابق نندتوامی ولی نمایند قبول مطلق طور به را دیون و ترکه توانندنمی غایب امین و محجور قیم - 003 ماده

 .کنند قبول ترکه

 ترکه قبول - دوم مبحث

 .ضمنی یا باشد صریح است ممکن ترکه قبول - 000 ماده

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

 و رهن و ههب 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 کهآن امثال

 آن قبول از کاشف ترکه اداره به راجع اقدامات کلی طور به و مطالبات وصول و درآمد آوریجمع و ترکه حفظ - 001 ماده

 .بود نخواهد

 ثوار نیست آن بهای با متناسب که باشد ایهزینه به محتاج آن حفظ یا بوده فتل معرض در ترکه از چیزی اگر - 000 ماده

 .شودنمی محسوب ترکه ضمنی قبول عمل این و بفروشد را آن تواندمی

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

 .نیست بمحسو ترکه ضمنی

 .نمایند رد یا قبول را ترکه توانندمی او جای به وارث آن ورثه کند فوت ترکه رد یا قبول از قبل وارثی اگر - 00۵ ماده
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 رد یا بولق توانندمی هم تحریر از بعد و شود تحریر باید ترکه نمایند رد بعضی و قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - 00۶ ماده

 .نمایند

 .نماید رد تواندمی نکرده ترکه در تصرف که مادامی است کرده قبول را ترکه که وارثی - 00۷ ماده

 نکهای مگر بود خواهند خود سهم نسبت به دیون تمام اداء مسئول یک هر نمایند قبول را ترکه ورثه که صورتی در - 00۸ ماده

 ترکه باقیمانده و هشد تلف هاآن تقصیر بدون ترکه متوفی فوت از پس که کنند ثابت یا بوده ترکه بر زاید متوفیدیون  کنند ثابت

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

 ترکه رد - سوم مبحث

 واهدخ ثبت مخصوصی دفتر رد مزبور اطالع بدهد اطالع دادگاه به شفاهاً یا کتباً باید کندمی رد را ترکه که وارثی - 001 ماده

 .باشد مشروط یا معلق نباید رد این شد

 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 - 0۵2 ماده

 .بود خواهد ۲۴۸ ماده مشمول و قبول حکم در نیاید

 .ودشمی شروع وارث به ترکه تحریر خاتمه ابالغ تاریخ از فوق مذکور مدت باشد شده رتحری ترکه که صورتی در - 0۵3 ماده

 .شودمی منتقل او ورثه به رد حق شود فوت ترکه رد از قبل وارثی اگر - 0۵0 ماده

 یا تمدید را مذکور مهلت تواندمی دادگاه باشد داشته مقرر مدت در رد اظهار عدم برای موجهی عذر وارث اگر - 0۵1 ماده

 .کند تجدید

 فتارر باب این هشتم فصل مقررات مطابق و بوده بالوارث متوفای ترکه حکم در نمایند رد را ترکه ورثه تمام هرگاه - 0۵0 ماده

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

 ترکه تحریر صورت مطابق دیون قبول - چهارم مبحث

 تاریخ از ماه یک مدت ظرف در باید کنند قبول را دیون و ترکه ترکه، تحریر صورت مطابق فقط ورثه که صورتی در - 0۵۵ ماده

 ترکه صورت حدود در را متوفی دیون که ملزمند ورثه صورت این در دهند اطالع بخش دادگاه به را مطلب این مورث فوت

 .باشد شده طلب ایادع ترکه تحریر صورت تنظیم از بعد چند هر بپردازند

 .شود تحریر بعداً یا شده تحریر ترکه قبالً که است مؤثر صورتی در فوق مذکور اطالع - 0۵۶ ماده

 ار خود رد یا قبول ترکه تحریر خاتمه به اطالع تاریخ از ماه یک ظرف در توانندمی ورثه نیز ترکه تحریر از بعد - 0۵۷ ماده

 .کند زیاد را مدت این اقتضاء حسببه ندتوامی بخش دادگاه و نمایند اظهار

 اتاقدام است کرده قبول را ترکه که وارثی نمایند رد بعضی و کرده قبول را ترکه ورثه از بعضی که صورتی در - 0۵۸ ماده

 حق است کرده رد را ترکه که وارثی و دهدمی انجام غیره و مطالبات وصول و حقوق و دیون اداءو  ترکه اداره برای را الزمه

 کرده رد ار ترکه که وارثی االرثسهم بماند ترکه از چیزی ترکه تصفیه از پس اگر لیکن ندارد او عملیات به اعتراضی گونههیچ

 .شد خواهد داده او به است

 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 دستمزد مستحق

 مطابق که است کسی حکم در باشد نکرده اظهار را خود رد یا قبول مقرر مدت در که وارثی ترکه تحریر صورت در - 0۵1 ماده

 .باشد کرده قبول را دیون ترکه تحریر صورت

 تصفیه – پنجم مبحث

 ماترک از وصیت مورد کردن خارج و هاآن پرداخت و متوفی عهده بر حقوق و دیون تعیین ترکه تصفیه از مقصود - 0۶2 ماده

 .است

 .بخواهند را ترکه تصفیه کتباً دادگاه از توانندمی ورثه از یک هر و وصی - 0۶3 ماده

 .بخواهند را ترکه تصفیه وانندتنمی ورثه سایر باشند کرده قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - 0۶0 ماده
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 نمایدیم معین تصفیه مدیر سمت به را نفر چند یا یک هفته یک تا منتهی تصفیه درخواست از پس بخش دادگاه - 0۶1 ماده

 .دهندمی انجام را تصفیه امور دادرس نظر تحت هاآن و

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

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

 .شودمی واگذار وصی به تصفیه امر باشد داشته اموال اداره برای وصی متوفی که صورتی در - 0۶0 ماده

 ردمو اقتضاء حسببه دادرس و معین را تصفیه مدیر که است دادگاهی به اجعر تصفیه مدیر عملیات از شکایت - 0۶۵ ماده

 .دهد تغییر را تصفیه مدیر تواندمی نیز و دهدمی تصفیه مدیر به الزم دستور

 مطابق دباش نشده تحریر ترکه که صورتی در و شودمی تسلیم تصفیه مدیر به اموال تصفیه مدیر تعیین از پس - 0۶۶ ماده

 .شودمی تحریر باب این ارمچه فصل

 باقیمانده بماند باقی چیزی ترکه از اگر وصیت مورد اخراج و آن پرداخت و متوفی دیون و حقوق تعیین از پس - 0۶۷ ماده

 .شودمی داده ورثه به ترکه

 است تضییع و یخراب معرض در که اموالی شدن ضایع و خراب از و وصول را متوفی مطالبات باید تصفیه مدیر - 0۶۸ ماده

 از بنماید را غیرمنقول اموال ضروری تعمیرات و نموده مواظبت اموال نگاهداری در برساند فروش به را هاآن و کرده جلوگیری

 نظر و نموده آوریجمع را محصول و ترکه درآمد کند، جلوگیری باشد دایر صورتی که در متوفی تجارتخانه یا و کارخانه تعطیل

 است زمال متوفی بازرگانی یا و صنعتی بنگاه ماندن دائر برای که را اولیه مواد برساند فروش به یا و نماید ارانب مقتضیات به

 .کند تجدید یا و تحصیل

 برای اًعادت که اقداماتی حدود از نباید ولی آوردمی عمل به است الزم ترکه اداره برای که اقداماتی کلیه تصفیه مدیر - 0۶1 ماده

 .شود خارج بوده الزم او موریتمأ انجام

 را خود که ذینفعی اشخاص و بستانکاران و ورثه به و تعیین رسیدگی برای را وقتی تصفیه مدیر ترکه تحریر از بعد - 0۷2 ماده

 .شوند حاضر معین وقت در که دهدمی اطالع اندکرده معرفی

 علقت ترکه به که را حقوقی و دیون کلیه رسیدگی از پس و نموده رسیدگی به شروع مقرر وقت در تصفیه مدیر - 0۷3 ماده

 .نمایدمی تأدیه گیردمی

 اشدب نشده تصدیق او طلب معرفی از پس یا نکرده معرفی را خود ترکه تحریر برای مقرر موعد در که بستانکاری - 0۷0 ماده

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

 داده هاآن به رکهت 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 برای شده

 حق ای و رهن حق یا شده کسر او طلب که کسی نیز و شدبا نشده تصدیق او طلب و نموده طلبی ادعای که کسی - 0۷1 ماده

 .نماید دعوی اقامه دارصالحیت دادگاه در تواندمی نشده منظور او رجحان

 .است متوقف بازرگان امور تصفیه مقررات تابع باشد بازرگان متوفی که صورتی در متوفی ترکه تصفیه - 0۷0 ماده

 تمام یا است معینی نرخ دارای که اموالی مگر باشد مزایده طریق به باید تصفیه مدیر توسط به متوفی اموال فروش - 0۷۵ ماده

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

 وصیت به راجع - ششم فصل

 یا رسمی طور به است ممکن غیرمنقول یا منقول یکیتمل یا عهدی وصیت به باشد راجع اینکه از اعم نامهوصیت - 0۷۶ ماده

 .شود تنظیم سری یا خودنوشت

 مقرر میرس اسناد دفاتر در شده تنظیم اسناد برای که است طوری به آن اعتبار و رسمی نامهوصیت تنظیم ترتیب - 0۷۷ ماده

 .است

 الس و ماه و روز تاریخ دارای و شده نوشته موصی خط به آن تمام که است معتبر صورتی در خودنوشت نامهوصیت - 0۷۸ ماده

 .باشد رسیده او امضاء به و بوده موصی خط به
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 دبرس موصی امضاء به باید صورت هر در ولی باشد دیگری خط به یا موصی خط به است ممکن سری نامهوصیت - 0۷1 ماده

 نامهآیین رد که دیگری محل یا موصی اقامتگاه ثبت اداره در گردیده مقرر اسناد ثبت قانون در اسناد امانت برای که ترتیبی به و

 .شودمی گذارده امانت گرددمی معین دادگستری وزارت

 .نماید وصیت سری ترتیب به تواندنمی ندارد سواد که کسی - 0۸2 ماده

 نوشته خود خط به را نامهوصیت تمام باید کند تنظیم سری نامهوصیت بخواهد هرگاه بزند حرف تواندنمی که کسی - 0۸3 ماده

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

 .ستا نوشته او حضور در موصی را مزبور عبارت که بنویسد است او در نامهوصیتکه  لفافی یا پاکت روی باید دفتر مسئول

 .مایدن استرداد است مقرر امانتی اسناد استرداد برای که ترتیبی به تواندمی وقت همه موصی را سری نامهوصیت - 0۸0 ماده

 و مقطوع نوعاً مراوده که دریا در مسافرت و ساریه امراض و فوری مرگ خطر یا جنگ قبیل از العادهفوق موارد در - 0۸1 ماده

 واقع ودشمی ذکر بعد مواد در که طریقی به وصیت است ممکن کند وصیت مذکور طرق از یکی به تواندنمی موصی جهت این به

 .شود

 با او فیردهم یا افسر نفر کینزد توانندمی دارند کاری به اشتغال ارتش در که کسانی و نظامی افسران و افراد - 0۸0 ماده

 .نمایند اظهار شفاهاً را خود وصیت گواه دو حضور

 را خود وصیت است ممکن باشد مجروح یا بیمار دارد کاری به اشتغال ارتش در که کسی یا نظامی که ورتیص در - 0۸۵ ماده

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

 و دباشن جنگی ملیاتع مأمور یا جنگ در که نمایند وصیت قبل ماده دو در مذکور ترتیب به توانندمی اشخاصی - 0۸۶ ماده

 .نباشد خارج با ایمراوده که باشند محصور یا زندانی محلی در یا

 آن از یکی و نماید اظهار را خود وصیت گواه نفر دو حضور در تواندمی موصی ۲۸۳ ماده در مذکور موارد سایر در - 0۸۷ ماده

 اگر و نمایندمی امضاء را آن هاگواه و موصی و نوشته وصیت قوعو محل و سال و ماه و روز تاریخ تعیین بارا  او اظهارات گواه دو

 .کنندمی قید نامهوصیت در را نکته این هاگواه کند امضاء نتواند موصی

 زمان اول در قبل ماده در مذکور هایگواه همچنین و شده هاآن نزد وصیت ۲۸۵ و ۲۸۴ ماده مطابق که اشخاصی - 0۸۸ ماده

 قرراتم مطابق را نامهوصیت شده حاضر شودمی تعیین دادگستری وزارت نامهآیین در که محلی یا اسنادثبت  رهادا در باید امکان

 اراظه اهلیت داشتن با که است موصی وصیت آخرین این که کنند اعالم ضمناً و بگذارند امانت اسناد گذاردن امانت به راجع

 .داشته

 دادرس نزد امکان زمان اول در باشند ننوشته را موصی اظهارات ۲۸۵ و ۲۸۴ ماده در مذکور اشخاص که صورتی در - 0۸1 ماده

 هاراظ شفاهاً موصی اهلیت و وصیت وقوع محل و تاریخ با را موصی اظهارات و شده حاضر دارند دسترسی او به که بخشی دادگاه

 .رسدمی هاگواه و بخش گاهداد دادرس امضاء به و شده نوشته مجلسصورت در مزبور اظهارات. دارندمی

 رسیدن و مراجعت تاریخ از ماه یک گذشتن از بعد شودمی واقع( یرعادیغ موارد در) قبل مواد مطابق که وصیتی - 012 ماده

 شدن مرتفع و راه شدن باز تاریخ از ماه یک گذشتن یا کند وصیت ۲۷۶ ماده در مذکور طرق از یکی به بتواند که محلی بهیموص

 مدت رد اینکه به مشروط شودمی اعتباربی نماید وصیت مذکور طرق از یکی بهموصی نتوانسته مانع آن واسطه به که یمانع

 .باشد وصیت از متمکن موصی نامبرده

 شخاصا اینکه مگر نیست پذیرفته رسمی مراجع در باشد نشده واقع فصل این در مذکور ترتیب به که وصیتی هر - 013 ماده

 .نمایند اقرار وصیت صحت به ترکه در ذینفع

 رد وصیت العادهفوق موارد در که دادگاهی نیز و شده سپرده او به نامهوصیت که شخصی یا بنگاه اداره، دادگاه، هر - 010 ماده

 هک بخشی دادگاه به را وصیت به راجع مجلسصورت یا نامهوصیت موصی فوت به اطالع از بعد است مکلف گردیده اظهار آنجا

 اثر رتیبت قابل قانون حسببه نامبرده نامهوصیت اینکه از اعم بفرستد است صالح متوفی ترکه به راجع امور به رسیدگی برای

 .شود فرستاده هاآن تمام باید باشد متعدد نامهوصیت هرگاه و نباشد یا باشد
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 اهدادگ به را نامهوصیت تواندمی باشد فوق مذکور بخش دادگاه مقر از خارج است او نزد نامهوصیت که کسی هرگاه - 011 ماده

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

 کس هر که کندمی قید شودمی وراثت حصر تصدیق یا ترکه تصفیه یا اداره برای که آگهی در بخش دادگاه - 010 ماده

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

 .است ساقط اعتبار درجهاز  شود ابراز( سری و رسمی نامهوصیت جز) اینامهوصیت

 هاآن توراث که اشخاصی به و تعیین نامهوصیت افتتاح برای را وقتی بخش دادگاه فوق مذکور مدت گذشتن از پس - 01۵ ماده

 .شوند حاضر مزبور وقت در که دهدمیاطالع  است معلوم

 بر لمشتم مجلسیصورت دفتر مدیر یا دادستان نماینده حضور با باید بخش دادگاه دادرس نامهوصیت ابراز هنگام - 01۶ ماده

 اءامض به و تنظیم غیره و موم و مهر قبیل از امهنوصیت خصوصیات و شده باز او حضور در نامهوصیت اینکه و وصیت خالصه

 .برساند حضار

 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 در و زنده

 در نآ رونوشت و شودمی فرستاده ثبت امانات دفتر به شودمی باز بخش هدادگا دادرس نزد ماده این مطابق که نامهوصیت اصل

 .بگیرند رونوشت آن از توانندمی ذینفع اشخاص. ماندمی دادگاه دفتر

 انددهش معین وصی که کسانی یا شده هاآن نفع به وصیت که اشخاصی به بخش دادگاه نامهوصیت شدن باز از بعد - 01۷ ماده

 .دهدمی اطالع را مراتب

 هب نسبت دعوی این اینکه از اعم نامهوصیت فقدانادعا  و باشد موجود آن تمام که است معتبر وقتی نامهوصیت - 01۸ ماده

 .نیست مسموع باشد آن از قسمتی یا نامهوصیت تمام

 در تاس شدهثبت مورث نام به که غیرمنقول اموال به نسبت لهموصی یا ورثه نام به مالکیت سند صدور ترتیب - 011 ماده

 .شودمی معین دادگستری وزارت نامهآیین

 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 - 122 ماده

 قلمنت او به ورثه از بعضی االرثسهم که کسی و جنین و غائب امین و باشد محجور که وارثی هر قیم و وصی و ولی - 123 ماده

 درخواست حق باشد شده ترکه از مشاع جزء به وصیت که صورتی در بهموصی به راجع وصی و لهموصی همچنین و است شده

 .دارند را تقسیم

 وقت همه هستند تقسیم استدرخو در حقذی که کسانی و نیست جاری زمان مرور تقسیم درخواست به نسبت - 120 ماده

 .بنمایند را درخواست این توانندمی

 بدواً دبشو متوفی اموال تقسیم درخواست و نداشته وکیل که باشد مفقوداالثری غائب متوفی ورثه از یکی هرگاه - 121 ماده

 .آیدمی عمل به تقسیم بعد و شودمی معین امین غائب برای

 :باشد زیر امور بر مشتمل و کتبی باید تقسیم درخواست - 120 ماده

 .متوفی و کنندهدرخواست مشخصات و نام - ۱

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

 هک توضیحاتی و نموده احضار را کنندهدرخواست باشد توضیحاتی به محتاج دادگاه هرگاه درخواست وصول از پس - 12۵ ماده

 .خواهدمیاو  از است الزم

 احضار را ذینفع اشخاص و کنندهدرخواست و نموده جلسه تعیین درخواست موضوع به رسیدگی برای دادگاه - 12۶ ماده

 .نمایدمی

 صورت ینا در نماید تسلیم دادگاه به و نموده تهیه ترکه تقسیم برای هاییزمینه تواندمی تقسیم کنندهدرخواست - 12۷ ماده

 .ندارد مانعی دادگاه دفتر در نامبرده هایزمینه به مراجعه که شودمی داده تذکر و شده نوشته احضاریه در مراتب
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 .نباشد روز ده از کمتر دادرسی روز و احضاریه ابالغ بین فاصله که شود معین طوری باید رسیدگی وقت - 12۸ ماده

 اموال تقسیم طرز یا تقسیم مقدمات به راجع قراری تراضی به هشد حاضر دادگاه در توانندمی ذینفع اشخاص - 121 ماده

 .نمایدمی تنظیم نامبرده قرارداد بر مشتمل مجلسیصورت دادگاه صورت این در. بگذارند

 ودهننم اظهار را خود رضایت و نداشته شرکت فوق مذکور قرارداد تنظیم در ذینفع اشخاص از نفر چند یا یک هرگاه - 132 ماده

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

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

 و رضایت یا و نگردد حاضر دفتر در معینه مدت در غائب شخص هرگاه که گرددمی قید فوق در مذکور اخطار در - 133 ماده

 .شد خواهد حل قضیه ۳۱۱ ماده در مذکور قرار طبق بر نکند اظهار را خود رضایت عدم

 رضایت عدم و رضایت تا نماید جدیدی وقت درخواست و باشد نشده حاضر موجهی عذر اثر در غائب شخص هرگاه - 130 ماده

 .نمود خواهد معین او برای جدیدی وقت دادگاه دارد اعالم را خود

 بخواهند که نحوی هر به باشند رشید و حاضر دارند شرکت ترکه در که اشخاصی و ورثه تمام که صورتی در - 131 ماده

 هاآن انندگنمای توسط به ترکه تقسیم باشد غائب یا محجور هاآن مابین اگر لیکن نمایند تقسیم خود مابین را ترکه توانندمی

 .آیدمی عمل به دادگاه در

 توسط به باید نامبرده اموال ننماید تقسیم درخواست مورد غیرمنقول اموال بهای در تراضی ورثه که صورتی در - 130 ماده

 اثر یبرتت نتوان جهاتی به ترکه تحریر موقع در ارزیابی به که گرددمی ارزیابی صورتی در منقول اموال و شود ارزیابی کارشناس

 .داد

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

 و معین را هاآن نبودن قسمت قابل یا و بودن قسمت قابل و تقسیم درخواست مورد اموال بهای باید کارشناس - 13۵ ماده

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

 اموال از بعضی اگر و شود معین ایحصه اموال نوع هر از ورثه از یک هر برای که آیدمی عمل به طوری تقسیم - 13۶ ماده

 دیگران سهم در والام سایر از آن بهای برابر و قرارداد ورثه از بعضی سهم در را آن است ممکن نباشد قسمت قابل زیان بدون

 .شودمی تعدیل آن ضمیمه به باشد اموال به پول ضمیمه به محتاج تعدیل اگر و نمود منظور

 نآ بهای شده فروخته است ممکن نباشد تعدیل و تقسیم قابل غیرمنقول یا منقول از اعم مالی که صورتی در - 13۷ ماده

 .شود تقسیم

 .کند درخواست مزایده طریق به را آن فروش ورثه از یکی کهآن مگر یدآمی 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 - 13۸ ماده

 .شودمی ینمع قرعه به هاآن سهام ننمایند تراضی حصه تعیین به ورثه سهام تعدیل از پس که صورتی در - 131 ماده

 العاط ذینفع اشخاص به شده معین قرعه برای که ایجلسه باید گرددمی انجام قرعه طریق از تقسیم که موردی در - 102 ماده

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

 .نمایدمی

 .آیدمی عمل به تقسیم آن از پس و معین قیم یا امین محجور و غائب برای باشد محجور یا غائب ورثه از یکی گاههر - 103 ماده

 آنچه و وراث از یک هر سهم و ترکه مقدار آن در و نموده تنظیم مجلسیصورت دادگاه تقسیم شدن تمام از پس - 100 ماده

 .نمایدمی تصریح شده منظور وصیت اجرا و دیون تأدیه برای

 از بعضی هرگاه و برسد دادگاه دادرس امضاء و سهام صاحبان مهر یا امضاء به باید فوق مذکور مجلسصورت - 101 ماده

 این و شودمی قید مجلسصورت در هاآن نکردن امضاء جهت کنند امضاء نخواهند یا و نتوانند یا نباشند سهام صاحبان

 .ماند خواهد یباق دادگاه دفترخانه در مجلسصورت

 ابالغ هاآن به و نموده تهیه سهام صاحبان عده به نامهتقسیم فوق ماده دو در مذکور مجلسصورت طبق بر دادگاه - 100 ماده

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

 حصه به و نمایدمی بخواهد که تصرفی هر و بود خواهد خود سهم مستقل مالک تقسیم از پس ورثه از یک هر - 10۵ ماده

 .ندارد حقی دیگران

 این در که تقسیم به راجع مقررات نیز و است جاری ترکه تقسیم مورد در تقسیم به راجع مدنی قانون مقررات - 10۶ ماده

 .بود خواهد جاری اموال رسای تقسیم مورد در است مذکور قانون

 بالوارث متوفای ترکه در - هشتم فصل

 معین مدیر ترکه اداره برای ذینفع اشخاص یا دادستان درخواست به نباشد معلوم متوفی وارث که صورتی در - 10۷ ماده

 .شودمی

 از و آید عمل به است الزم هترک حفظ برای که اقداماتی نماید مراقبت است مکلف دادستان فوق ماده مورد در - 10۸ ماده

 .بخواهدرا  ترکه مدیر تعیین دادگاه

 .نماید معین را ترکه مدیر هفته یک تا منتهی باید دادگاه درخواست وصول از پس - 101 ماده

 .شودمی واگذار وصی به ترکه اداره باشد کرده معین وصی خود وصیت اجرا برای متوفی که صورتی در - 112 ماده

 .شودمی واگذار قیم یا وصی به ترکه اداره است داشته وصی و بوده محجور متوفی هرگاه - 113 ماده

 .شد خواهد واگذار است دادرس اعتماد مورد که کسی به ترکه اداره فوق ماده دو در مذکور موارد غیر در - 110 ماده

 وارث که هم متوفایی ترکه به نسبت ۲۷۵ و ۲۷۴ و ۲۷۳ و ۲۷۱ و ۲۷۱ و ۲۶۱ و ۲۶۸ و ۲۶۶ و ۲۶۵ مواد مقررات - 111 ماده

 .بود خواهد جاری نیست معلوم او

 دهش وصیت که صورتی در را وصیت مورد کرده اداء را متوفی مالی واجبات و دیون ترکه تحریر از پس ترکه مدیر - 110 ماده

 غیره و صرافی و بازرگانی هایبنگاه یا دولت تصرف در که نقد وجه و غیرمنقول و منقول اموال از را ترکه باقیمانده و خارج باشد

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

 بردهنام مدت گذشتن از پس و شودمی داده او به ترکه شود معلوم متوفی وارث سال ده تا ترکه تحریر تاریخ از اگر - 11۵ ماده

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

 ای رسمی سند موجب به نامبرده حق و بشود متوفی بر حقی ادعا فوق مذکور مدت انقضاء از قبل که صورتی در - 11۶ ماده

 شود حرزم متوفی دفاتر یا نوشتجات موجب به حقی که صورتی در و بپردازد باید ترکه مدیر باشد شده ثابت دادگاه قطعی حکم

 به ادعا چنانچه و پرداخت خواهد او باشد شده داده دادستان به ترکه اگر و بپردازدرا آن تواندمی دادستان موافقت با ترکه مدیر

 طرفیت به دباش شده داده دادستان به ترکه که صورتی در و ترکهرمدی طرفیت به تواندمی مدعی نشود محرز و ثابت مذکور ترتیب

 .نماید دعوی اقامه او

 خارجه اتباع ترکه به راجع - نهم فصل

 همان به خارجه اتباع ترکه اداره و تحریر و موم و مهر برداشتن و موم و مهر شودمی ذکر فصل این در آنچه جز - 11۷ ماده

 .است مقرر ایران اتباع ترکه برای قانون ینا مطابق که بود خواهد طریقی

 که محلی بخش دادگاه دادرس باشد مالی دارای ایران در و شود فوت خارجه در یا ایران در خارجه تبعه هرگاه - 11۸ ماده

 رکهت امر تصفیه و حفظ به متوفی متبوع دولت کنسول درخواست به یا ذینفع هر درخواست به است واقع آنجا در متوفی مال

 هب اقدام اطالع از پس دادرس هم درخواست بدون باشد نداشته ایران در مقامقائم یا وارث متوفی که صورتی در و نمایدمی اقدام

 .نمایدمی ترکه تصفیه و حفظ

 ار وقتی فوق ماده اخیر مورد در فوت از اطالع محض به و کنسول یا ذینفع درخواست وصول از پس بخش دادگاه - 111 ماده

 کرده معین غیره و موم و مهر قبیل از تامینیه اقدامات برای نباشد ساعت ۴۸ از متجاوز اطالع یا درخواستوصول  تاریخ از که

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

 .نماید
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 یرانا مأمورین به اطالع تا که باشد طوری امر و شده مطلع وفات از قبالً متوفی متبوع دولت کنسول که صورتی در - 102 ماده

 موقتی عیتوض و آورده عمل به آن حفظ برای را وقتیم اقدامات شخصاً تواندمی برود ترکه از قسمتی یا تمام تفریط و تضییع بیم

 .نماید حفظ بخش دادگاه دادرس مداخله تا را

 اریخت از هفته یک ظرف در منتهی و بالفاصله باید کندمی وقت تعیین موم و مهر برای بخش دادگاه که موقعی در - 103 ماده

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

 طرف که را کس هر ذینفع اشخاص و ورثه منافع و مصلحت گرفتن نظر در با و ۲۶۴ ماده رعایت با تواندمی دادگاه - 100 ماده

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

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

 هایامهروزن از یکی و رسمی مجله در ماه یک فاصله به یک هر آگهی سه خود انتصاب ابالغ محض به باید ترکه مدیر - 101 ماده

 عنوانی هب که را اشخاصی نموده منتشر تهران شارکثیراالنت هایروزنامه از یکی در نباشد روزنامه محل در اگر و محل کثیراالنتشار

 یناول انتشار تاریخ از ماه شش ظرف در نماید دعوت هستند قائل ترکه اعیان بر یا و متوفی ذمه بر حقی خود برای عناوین از

 متسلی او به را خود حقانیت و طلب مدارک شدهیعکس گواه ای رونوشت و کنند معین را خود حق موضوع و معرفی را خود آگهی

 .نمایند

 .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 - 100 ماده

 :شودمی داده اطالع مشروحه صاشخا و دادستان به تحریر محل و ساعت و روز ترکه تحریر برای - 10۵ ماده

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

 .باشد ایران مقیم و معلوم اگر وصی -۲

 .باشند داشته نماینده ایران در یا و بوده ایران مقیم و معلوم اگر شده هاآن نفع به وصیت که کسانی -۳

 .باشد داشته نماینده یا بوده حاضر ایران در که صورتی در باشد اگر متوفی شریک -۴

 .متوفی متبوع دولت کنسول -۵

 رد ولی بود نخواهد ترکه تحریر از مانع شده فرستاده هاآن برای فوق ماده در مندرجنامه اعالم که اشخاصی غیبت - 10۶ ماده

 برای آن از رونوشتی و قید مجلسصورت در مراتب نباشد حاضر ترکه تحریر موقع در متوفی متبوع دولت کنسول که صورتی

 .شودمی فرستاده کنسول

 ستپیو هاآن تقریبی بهای تعیین با است واقع ایران در که غیرمنقول اموال از صورتی باید ترکه ریز صورت به - 10۷ ماده

 .شود

 در گاههر که دهند تامین ترکه بهای برابر شوند حاضر هاآن قانونی مقامقائم یا متوفی وصی یا ورثه که صورتی در - 10۸ ماده

 لبط و باشند ایران مقیم یا ایران تبعه که شود پیدا بستانکارانی ۳۴۳ ماده در مذکور آگهی اولین انتشار تاریخ از سال یک مدت

 هانآ تصرف به است آمده عمل به که قانونی دیگر هایهزینه و هاآگهی هزینه وضع از پس ترکه برآیند عهده از گردد ثابت هاآن

 .شودمی داده

 هب معتبر ضامن دادن یا غیرمنقول یا و منقول اموال دادن وثیقه یا نقد وجه تودیع وسیله به است ممکن تامین - 101 ماده

 .بدهد تامین متوفی اموال همان از کنندهدرخواست استممکن  نیز و آید عمل

 .است نموده تعیین را ترکه مدیر که است دادگاهی نظر به منوط تامین رد یا قبول

 موقع تا هستند ایران در مقیم و استیصال حال در که متوفی ورثه به تواندمی بخش دادگاه اجازه با ترکه مدیر - 1۵2 ماده

 .بپردازد باشد ضروری هاآن معیشت برای که مبلغی ماترک تصفیه

 .نیست الزم بخش دادگاه اجازه دهدمی انجام را ترکه امین وظیفه تصفیه اداره که موردی در
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 به کرده معین مطالبات و دعاوی به رسیدگی برای را وقتی ترکه مدیر ۳۴۳ ماده در مذکور مدت انقضاء از پس - 1۵3 ماده

 هب شروع مقرر وقت در و دهدمی اطالع باشد محل در اگر متوفی متبوع دولت کنسول و هاآن قانونی مقامقائم یا وصی یا ورثه

 نمایدمی تأدیه دادستان اجازه با است محقق و ثابت متوفی ذمه بر که را تعهداتی و دیون کلیه رسیدگی از پس و نموده رسیدگی

 یا کنسول هب نباشند ایران در یا نباشند اصالً نامبرده اشخاص که صورتی در و هاآن قانونی مقامقائم یا وصی یا ورثه به را بقیه و

 .نمایدمی تسلیم متوفی متبوع دولت سیاسی نمایندگان سایر

 دهنش تصدیق تصفیه مدیر یا دادستان و ترکه مدیر طرف از هاآن دعوی و بوده ترکه بر حقی مدعی که اشخاصی - 1۵0 ماده

 .نمایند تعقیب یا اقامه دارصالحیت دادگاه در را خود دعوی توانندمی باشد

 باشد.نمی اندنکرده مطالبه را خود حق مدت ظرف در که اشخاصی حق طسقو موجب ۳۴۳ ماده در مقرر مدت انقضاء

 قرار رعایت با ۳۵۱ ماده در مذکور اشخاص به اموال تسلیم باشد صادرشده تامین قرار متوفی ترکه به نسبت اگر - 1۵1 ماده

 .آمد خواهد دادگاه

 امور تصفیه اداره شود اعالم فوت از بعد یا قبل او تگیورشکس دادگاه حکم موجب به و بوده بازرگان متوفی هرگاه - 1۵0 ماده

 .است متوقف بازرگان امور تصفیه به راجع مقررات تابع او

 .است ایران دادگاه صالحیت از ایران در خارجه اتباع ترکه به راجع دعاوی به رسیدگی - 1۵۵ ماده

 اعتبار احراز از پس آن انحصار با خارجه اتباع وراثت به راجع متوفی کشور دارصالحیت مقامات از صادره تصدیق - 1۵۶ ماده

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

 تسلیم وا متبوع دولت کنسول به فوراً او به متعلق اشیاء باشد موقتی مسافر شده فوت ایران در که خارجه تبعه اگر - 1۵۷ ماده

 .شودمی

 .شود داده دادستان به کاملی صورت باید شودمی ترکه کردن اداره برای که هاییهزینه از - 1۵۸ ماده

 مایندهن یا کنسول به مربوط شده مقرر خارجه سیاسی نمایندگان یا کنسولها برای فصل این موجب به که حقوقی - 1۵1 ماده

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

 وراثت انحصار تصدیق در - دهم فصل

 نامهدرخواست کنند تحصیل وراثت انحصار تصدیق بخواهند ذینفع اشخاص سایر یا متوفی وراث که صورتی در - 1۶2 ماده

 به مودهن تنظیم وارث و متوفی بین نسبت و هاآن اقامتگاه و ورثه و متوفی و کنندهدرخواست مشخصات و نام بر مشتمل کتبی

 .نمایدمی تسلیم دادگاه

 .نمایدمی آگهی محلی یا کثیراالنتشار هایروزنامه در نوبت یک را متقاضی درخواست کنندهرسیدگی دادگاه - 1۶3 ماده

 واهیگ 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 حصر وراثت

 نمایندمی هتهی موضوع این به نسبت ابالغ مأمورین که جلسهصورت وسیله به آید عمل به روز یک در باید که هاآگهی الصاق تاریخ

 .گردید خواهد ایترع

 ندهکندرخواست اسناد و ادله تمام دادگاه نبود معترضی که صورتی در آگهی نشر تاریخ از ماه یک انقضای از پس - 1۶0 ماده

 به هاآن نسبت و وراث تعداد تعیین وبر وراثت  مشعر تصدیقی ،گرفته نظر در غیره و گواه گواهی و شناسنامه برگ از را تصدیق

 نندهکدرخواست و معترض به و نموده معین اعتراض به رسیدگی برای ایجلسه دادگاه اعتراض صورت و در نمایدمی صادر متوفی

 .داد خواهد حکم رسیدگی از پس در جلسه و دهدمی اطالع تصدیق

 .است تجدیدنظر قابل مقررات برابر حکم این

 دادگاه مقر از خارج در گواه چنانچه. کند استماع را آنان گواهی و کرده احضار را هاگواه تواندمی بخش دادگاه - 1۶1 ماده

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

 ادله به آگهی انتشار بدون دادگاه نباشد ریال( ۱۱،۱۱۱،۱۱۱) میلیون ده از بیش ترکه بهای که صورتی در - 1۶0 ماده

 وردم درو  نمایدمی رد یا قبول دالیل اقتضای حسب را وراثت حصر گواهی صدور تصدیق درخواست و رسیدگی کنندهدرخواست
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 و عابرم در روز یک در و یک بار برای آگهی الصاق به فقط باشد فوق مبلغ از بیش ترکه بهای کهصورتی  در روستائیان وراث

 ضیمقت تصمیم و رسیدگی الصاق تاریخ از ماه یک انقضاء از پس و شد خواهد اکتفا متوفی اقامت محل تایروس عمومی اماکن

 .کندمی اتخاذ

 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 را مذکور

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

 اشدب شده آگهی ورثه معرفی برای قبالً غیره و ترکه تصفیه برای یا ورثه نبودن معلوم واسطه به که صورتی در - 1۶۵ ماده

 نحصارا تصدیق ذینفع اشخاص یا ورثه از یک هر درخواست صورت در و نبوده جدید آگهی به محتاج وراثت انحصار تصدیق صدور

 .شد خواهد صادر وراثت

 .است فرجام و پژوهش قابل تصدیق درخواست رد به دائر دادگاه رأی - 1۶۶ ماده

 اساسیب تصدیق دورص برای اشخاص درخواست و بوده بالوارث متوفی که دهد تشخیص دادستان که موارد کلیه در - 1۶۷ ماده

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

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

 .اهدبخو فرجام و

 درخواست به غائب و محجور نام به تواندمی دادستان نشده معین امین غائب برای و قیم محجور برای که مادامی - 1۶۸ ماده

 .نماید اعتراض وراثت انحصار تصدیق

 وراثت موضوع در که تصدیقی به همچنین و تصدیق درخواست به توانندمی ذینفع اشخاص ۳۶۴ ماده مورد در - 1۶1 ماده

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

 از را وفیمت مطالبات و ترکه نامبرده تصدیق مطابق توانندمی اندکرده تحصیل وراثت انحصار تصدیق که اشخاصی - 1۷2 ماده

 به را توفیم مطالبات و ترکه باید متوفی اموال رفمتص یا مدیون. نمایند مطالبه هستند متوفی مال متصرف یا مدیون که کسانی

 نامبرده مدعی و شد خواهند محسوب بری وراثت مدعی هر مقابل در مال تسلیم یا و دین تأدیه صورت درو  نماید تسلیم هاآن

 .ندانموده دریافت را او به متعلق مال یا و وصول را متوفی طلب که داشت خواهند اشخاصی یا شخص به رجوع حق

 .بخواهد وارث از را وراثت انحصار شدهگواهی رونوشت تواندمی دهدمی متوفی وراث به را خود بدهی که مدیون - 1۷3 ماده

 .ودش معین اشاعه نحو به متروکات از دارند خود مورث به ورثه یا وارث که نسبتی باید وراثت انحصار تصدیق در - 1۷0 ماده

 .نمایدمی معین را ورثه از یک هر حصه دادگاه ورثه درخواست به وراثت انحصار تصدیق در - 1۷1 ماده

 دیقتص باید گردد ثبت هاآن نام به است شدهثبت مورث نام به که غیرمنقولی ملک بخواهند ورثه که صورتی در - 1۷0 ماده

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

 هزینه در ششم: باب

( ریال ۵۱۱) ریال پانصد درخواست موقع مورد هر در و بوده زیر موارد به منحصر حسبی امور به رسیدگی هزینه - 1۷۵ ماده

 :شودمی گرفته

 .ورثه به غائب اموال تسلیم درخواست - ۱

 .فرضی موت حکم درخواست - ۲

 .فرضی موت حکم درخواست رد از پژوهش درخواست - ۳

 .ترکه موم و مهر درخواست - ۴

 .ترکه موم و مهر برداشتن درخواست - ۵

 .ترکه تحریر درخواست - ۶

 .ترکه تصفیه درخواست - ۷

 .ترکه تقسیم درخواست - ۸
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 .وراثت انحصار تصدیق درخواست - ۱

 آن انجام به مکلف درخواست بدون ادگاهد که اقداماتی همچنین و نمایدمی دادگاه از دادستان که هاییدرخواست - 1۷۶ ماده

 .ندارد هزینه است

 فیهتص و تحریر و ترکه اداره و حفظ هزینه و شودمی گرفته کنندهدرخواست از وراثت انحصار تصدیق آگهی هزینه - 1۷۷ ماده

 .شودمی برداشته ترکه از ترکه تقسیم و

 بگذارد. اجرا موقع به و تهیه را قانون این اجرای برای مالز هاینامهآیین است مجاز دادگستری وزیر - 1۷۸ ماده
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 قانون مسئولیت مدنی
 2۷/20/3111مصوب 

 

، به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یاطیاحتیب یجهیهرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نت - 3ماده 

وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی  یاقانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب

 جبران خسارت ناشی از عمل خود هست. مسئولدیگری شود، 
شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و  دهیدانیدر موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی ز - 0ماده 

زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور  یو چنانچه عمل واردکننده دینماین خسارات مزبور محکوم مثبوت امر، او را به جبرا

 باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
خواهد کرد جبران زیان را دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین  - 1ماده 

 که قانون آن را تجویزکه مدیون، تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنتعیین کرد مگر آن شودیبه صورت مستمری نم

 نماید.
 میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد: تواندیدادگاه م - 0ماده 

 کمک و مساعدت کرده باشد. دهیدانیبه ز یمؤثرزیان به نحو  یهرگاه پس از وقوع خسارت، واردکننده - ۱
 یهرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده - ۲

 زیان شود.
وضعیت  این آن کمک و به نحوی از انحا، موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شد دهیدانیوقتی که ز - ۳

 زیان را تشدید کرده باشد. یواردکننده
ردد و یا دیده کم گاگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان - ۵ماده 

 خسارات مزبور است. یهیجبران کل مسئولی زیان از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده
ر نماید و ددادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می

ی توان از واردکنندهمواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می

 امین گرفت با دادگاه است.زیان ت
اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق 

 تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.
مرگ فوری نباشد ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن هست. اگر هزینه یهیدر صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کل - ۶ماده 

هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان 

دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او وقوع آسیب، زیان

 حیات آسیب یم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامهشخص ثالث از آن حق محرو

 دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث
بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی که در زمان 

شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد  یوقوع آسیب، نطفه

 داشت.
کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او هست در صورت تقصیر در نگاهداری  - ۷ماده 

ن یا صغیر هست و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان مجنو یهیجبران زیان وارده از ناح مسئولیا مواظبت، 

وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که 

 زیان نباشد. یکنندهموجب عسرت و تنگدستی جبران
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 ئولمسانتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد  کسی که در اثر تصدیقات یا - ۸ماده 

جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین 

 صیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقرفتن باشد می
نامشروع شده  یخوابگبودن، حاضر برای هم ردستیدختری که در اثر اِعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از ز - 1ماده 

 زیان معنوی هم بنماید. یتواند از مرتکب عالوه از زیان مادی مطالبهمی
تواند از کسی که لطمه وارد آورده است ارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میکسی که به حیثیت و اعتب - 32ماده 

تواند در صورت اثبات تقصیر، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می

ز قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر ا

 آن نماید.
 یاطیاحتیب یجهیها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتو مؤسسات وابسته به آن هایکارمندان دولت و شهردار - 33ماده 

اه خسارات وارده مستند به عمل آنان باشند ولی هرگجبران خسارات وارده می مسئولخساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً 

ه مربوط یاداره یا موسسه ینبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده

است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل 

 و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. آید
باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران جبران خساراتی می مسئولکارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند  - 30ماده 

که اوضاع و احوال قضیه ایجاب  ییهاطایکه محرز شود تمام احتآنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این

ما کارفر بودیباز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نم آوردندیمزبور را به عمل م یهااطیبه عمل آورده یا اینکه اگر احت نمودهیم

 شناخته شود مراجعه نماید. مسئولی خسارت در صورتی که مطابق قانون تواند به واردکنندهمی
آنان  یهیمکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناح ۱۲ماده رمایان مشمول کارف - 31ماده 

 به اشخاص ثالث، بیمه نمایند.
 جبران خسارت وارده هستند. مسئولهرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا  ۱۲ماده در مورد  - 30ماده 

 هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. یمداخله یت هر یک از آنان با توجه به نحوهدر این مورد میزان مسئولی
خسارت نیست مشروط بر  مسئولکسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود  - 3۵ماده 

 که خسارت وارده برحسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.این

 تری مأمور اجرای این قانون است.وزارت دادگس - 3۶ماده 
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 قانون پیش فروش ساختمان
 30/32/31۸1مصوب 

فروشنده( متعهد به احداث یا تکمیل واحد که به موجب آن، مالک رسمی زمین )پیشهر قراردادی با هر عنوآن - 3ماده 

تدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از اب

 فروشقرارداد پیش»خریدار( درآید از نظر مقررات این قانون  اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد )پیش

 شود.محسوب می« ساختمان

گیرد اختیارشان قرار می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی دراشخاص ذیل نیز می -تبصره 

 :فروش ساختمان نماینداقدام به پیش
از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی  یگذارهیکه در ازاء سرما یگذارانهیسرما - ۱

 یابد.از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می
 مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند. - ۲

 فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:در قرارداد پیش - 0ماده 
 اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی. - ۱
 وع ملک.پالک و مشخصات ثبتی و نشانی وق - ۲
ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت. اعیانی، تعداد اتاق - ۳

 )پارکینگ( و انباری.
شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می - ۴

های مشترک و سایر مواردی بقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتتعداد ط

 که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت مؤثر است.
 بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت. - ۵
 .اطی برای بها، تحویل و انتقال قطعیشماره قبوض اقس - ۶
 فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی.زمان تحویل واحد ساختمانی پیش - ۷
 ، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله.یامهیو قرارداد ب هانیتعیین تکلیف راجع به خسارات، تضم - ۸
 سایر مراجع قانونی.فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و تعهدات پیش - ۱

 معرفی داوران. - ۱۱
 .( این قانون۲۱( و )۱۶(، )۱۴(، )۱۲(، )۱۱(، )۱( و تبصره آن، )۸( و )۷(، )۶احکام مذکور در مواد ) - ۱۱

( این قانون از طریق ۲فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده )قرارداد پیش - 1ماده 

 سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.تنظیم 
 فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:تنظیم قرارداد پیش - 0ماده 

ذاری گدر ازاء سرمایه که مورد معاملهسند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این - ۱

 فروشنده اختصاص یافته است.با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش
 پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد. - ۲
 ( این قانون.۱ماده )بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع  - ۳
 ایان عملیات پی ساختمان.مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پ هیدییتأ - 0
 پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک. - ۵
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فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام احداثی که پیش یهادر مجموعه -تبصره 

فروش واحدهای مذکور منوط به رد، اجازه پیشفضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دا

 ( پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه هست.۳۱۳حداقل سی درصد )
فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و تنظیم قرارداد پیش - ۵ماده 

 گیرد.ئه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت میبدون ارا
فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشچنانچه پیش - ۶ماده 

کلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد مگر ( این قانون م۲ماده )( ۱خود عمل ننماید عالوه بر اجرا بند )

 که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرا مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.این
 یبرداراری در زمان مقرر قابل بهرهاختصاصی نظیر توقفگاه )پارکینگ( و انب یهافروش شده و بخشدر صورتی که واحد پیش - 3

 المثل بخش تحویل نشده.نباشد تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت
( بهای روز تعهدات انجام نشده به ۱/۵۳های مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد )در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت - ۲

 میزان قدرالسهم پیش خریدار.
( این قانون از قبیل خیابان، فضای ۲ماده )( ۱های خدمات عمومی موضوع بند )عدم انجام تعهدات در قسمتدر صورت  - ۳

 سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.
 روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، - 0

مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت - ۷ماده 

( افزون ۵۳التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد )مابه

( باشد ۵۳از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد ) کدامچیبر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، ه

( مقدار توافق شده ۱۵۳صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد )

اساس نظر کارشناسی از  تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و برخ قرارداد را دارد یا میباشد پیش خریدار حق فس

 فروشنده مطالبه کند.پیش
فروشنده نماید، پیشفروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود را اعمال میدر تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش - ۸ماده 

 به پیش خریدار بپردازد. نیالطرفیلحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضباید خسارت وارده را بر مبناء مصا
فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را بر اساس قیمت روز بناء طبق نظر کارشناس در صورت عدم توافق طرفین، پیش -تبصره 

 منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.
فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، پیش - 1ماده 

است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده  مسئولدر برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث 

 التفاوت خسارت وارده خواهد بود.فروشنده ضامن پرداخت مابهشود، پیشبیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می
، وجه تسهیالت از دهندیفروش، تسهیالت خرید مها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیشدر مواردی که بانک - 32ماده 

ز پیش خریداری شده و نی فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحدطرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش

 گردد.حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می
فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد در پیش - 33ماده 

 توانند برخالف آن توافق کنند.نمی زمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین( از بها هم۱۱۳)
ت تواند پرداخدر صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار می - 30ماده 

فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش هیدییاقساط را منوط به ارائه تأ

 اضای هر یک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.به تق
گردد و در پایان مدت فروش شده میپیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش - 31ماده 

یا عوض قراردادی را تحویل فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت قرارداد پیش

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 فروش ساختمان یشقانون پ  

 31  

تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می

 فروشفروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال پیشنام خود را درخواست نماید چنانچه پیش

ماید. اداره نمقام وی میشده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قائم

 دام نماید.فروش شده اقنفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیشثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی
فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به مل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیشدر صورت انجام کا - 30ماده 

که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است )کمتر تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این

تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی پیشرفت فیزیکی مانده باشد(، پیش خریدار می« ۱۱۳»از ده درصد 

هایی که طبق مقررات بر عهده مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه

غیره با کسب  ( و۱۱ماده )گردد مانع از استیفا مبلغ هزینه شده از محل فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت میپیش

 ( این قانون نخواهد بود.۲۱نظر هیأت داوری مندرج در ماده )
فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد عرصه و اعیان واحد پیش - 3۵ماده 

 نیست. فروشنده یا طلبکار اوخریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیشفروش شده به پیشپیش
فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه در صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش - 3۶ماده 

تنظیم کننده سند اعالم کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت 

 فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.نماید در غیر این صورت پیشبه پرداخت اقساط معوقه اقدام 

فروش شده و عرصه آن پس از اخذ فروشنده نسبت به واحد پیشواگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش - 3۷ماده 

 ها بالمانع است.مقام قانونی آنرضایت همه پیش خریداران یا قائم

 فروشنده، پیشفروش شده بدون رضایت پیشحقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش در صورت انتقال - 3۸ ماده

 دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.خریدار عهده
فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیشپس از انتقال قطعی واحد پیش - 31ماده 

 باشند.ده آن به دفترخانه میملزم به اعا
فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی کلیه اختالفات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرا مفاد قرارداد پیش - 02ماده 

یک داور با معرفی  نیالطرفیو در صورت عدم توافق بر داور مرض نیالطرفیخریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرض

توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده در صورت نیاز داوران می .ردیپذیرئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام م

ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیأت وزیران خواهد ی این یاجرا نامهنیینماید. آ

 های عمومی و انقالب خواهد بود.ات آیین دادرسی دادگاهرسید. داوری موضوع این قانون تابع مقرر
فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشپیش - 03ماده 

که در  صالحیجع ذگروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مرا یهاو سایر رسانه یرساناطالع یهاگاهیپا

یادشده ارائه نماید. شماره  یهاشود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهی این قانون مشخص مییاجرا نامهنییآ

ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطالع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه

فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون ی پیشو انتشار آگه

 ( ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱( ریال تا یکصد میلیون )۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱)
واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل  ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هرشهرداری - 00ماده 

 و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش - 01ماده 

 .شوندتا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می نمایند، به حبس از نود و یک روز
شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت ماده تعقیب نمیجرائم مذکور در این  -تبصره 

 شود.شاکی، تعقیب یا اجرا آن موقوف می
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 فروش به یکیپس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشمشاوران امالک باید  - 00ماده 

فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشاز دفاتر اسناد رسمی داللت نمایند و نمی

 شوند.برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و
ی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و ینامه اجراآیین - 0۵ماده 

 ید.رس شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد
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 قانون حمایت از خانواده
 23/30/3113مصوب 

 خانواده دادگاه اول: فصل

 رد قانون این تصویب تاریخ از سال سه ظرف است موظف قضائیه قوه خانوادگی، دعاوی و امور به رسیدگی منظور به - 3 ماده

 بخش یقضائ هایحوزه در دادگاه این تشکیل. دهد تشکیل وادهخان دادگاه شعبه کافی تعداد به شهرستان قضائی هایحوزه کلیه

 .است موکول قضائیه قوه رئیس تشخیص به امکانات تناسب به

 ن،آ تشکیل زمان تا است نشده تشکیل خانواده دادگاه که هاییشهرستان قضائی حوزه در قانون این اجرای زمان از - 3تبصره 

 رسیدگی خانوادگی دعاوی و امور به قانون این مقررات و مربوط تشریفات رعایت با حوزه آن در مستقر حقوقی عمومی دادگاه

 .کندمی

 تشریفات رعایت با حوزه آن در مستقر دادگاه است، نشده تشکیل خانواده دادگاه که هاییبخش قضائی حوزه در - 0تبصره 

 رد آنکه انحالل و نکاح اصل به راجع دعاوی مگر ند،کمی رسیدگی خانوادگی دعاوی و امور کلیه به قانون این مقررات و مربوط

 .شودمی رسیدگی قضائی حوزه تریننزدیک خانواده دادگاه

 هس ظرف باید مشاور قاضی. گرددمی تشکیل زن مشاور قاضی و البدلعلی دادرس یا رئیس حضور با خانواده دادگاه - 0 ماده

  انشاء قاضی. کند درج پرونده در را مراتب و اظهارنظر دعوی موضوع ردمو در مستدل و مکتوب طور  به دادرسی ختم از روز

 .کند رد را وی نظریه دلیل ذکر با باشد مخالف وی نظر با چنانچه و اشاره مشاور قاضی نظر به دادنامه در باید رأی کننده

 و ندک اقدام خانواده هایدادگاه هکلی برای زن مشاور قاضی تامین به سال پنج ظرف حداکثر است موظف قضائیه قوه -تبصره 

 .کند استفاده باشد خانواده دادگاه تصدی شرایط واجد که مرد مشاور قاضی از تواندمی مدت این در

 .باشند قضائی خدمت سابقه سال چهار حداقل دارای و متأهل باید خانواده دادگاه قضات - 1 ماده

 :است خانواده دادگاه صالحیت در زیر دعاوی و امور به رسیدگی - 0 ماده

 آن زدن  برهم از ناشی خسارات و نامزدی ـ ۱

 نکاح در اذن و موقت دائم، نکاح ـ ۲

 نکاح عقد ضمن شروط ـ ۳

 مجدد ازدواج ـ ۴

 جهیزیه ـ ۵

 مهریه ـ ۶

 زوجیت ایام المثلاجرت و زوجه نفقه ـ ۷

 نشوز و تمکین ـ ۸

 آن نقضایا و مدت بذل نکاح، انفساخ و فسخ رجوع، طالق، ـ ۱

 طفل مالقات و حضانت ـ ۱۱

 نسب ـ ۱۱

 آن رفع و حجر رشد، ـ ۱۲

 آنان به مربوط امور در وصایت و محجوران اموال امین و ناظر به مربوط امور قیمومت، قهری، والیت ـ ۱۳

 اقارب نفقه ـ ۱۴

 مفقوداالثر غایب به راجع امور ـ ۱۵

 سرپرستبی کودکان سرپرستی ـ ۱۶

 جنین اهدای ـ ۱۷

 جنسیت تغییر ـ ۱۸
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 رعایت اجازه قانون طبق مورد حسب اساسی قانون( ۱۳) سیزدهم و( ۱۲) دوازدهم اصول موضوع اشخاص دعاوی به -تبصره 

 شخصیه احوال به راجع مطروحه دعاوی به رسیدگی قانون و ۱۳۱۲/۱۴/۳۱ مصوب محاکم در غیرشیعه ایرانیان شخصیه احوال

 .شودمی رسیدگی نظام مصلحت تشخیص مجمع ۱۳۷۲/۱۴/۱۳ مصوب مسیحی و کلیمی ،زرتشتی ایرانیان دینی تعلیمات و

 توسط و معتبر طالق، و نکاح جمله از آنان شخصیه احوال و حسبی امور در مذکور دینی هایاقلیت عالی مراجع تصمیمات

 .گرددمی اجرا و تنفیذ تشریفات، رعایت بدون قضائی محاکم

 احوال، و اوضاع به توجه با و مراتب احراز از پس تواندمی دادگاه دعوی اصحاب از هریک الیم تمکن عدم صورت در - ۵ ماده

 زمان به را هاآن پرداخت یا معاف هاهزینه سایر و داوری الزحمهحق کارشناسی، الزحمهحق دادرسی، هزینه پرداخت از را وی

 اًرأس مورد حسب دادگاه وکیل، داشتن بر دایر قانونی الزام وجود یا ضرورت اقتضاء صورت در همچنین. کند موکول حکم اجرای

 .کندمی تعیین معاضدتی وکیل مالی تمکن فاقد فرد درخواست به یا

 عافم دادرسی هزینه پرداخت از کشور بهزیستی سازمان مددجویان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت افراد -تبصره 

 .باشندمی

 دعوی اقامه حق دارد، عهده بر ضرورت اقتضاء به را محجور شخص نگهداری یا طفل حضانت که خصیش هر یا مادر - ۶ ماده

 .کند بررسی را ضرورت ادعای ابتدا در باید دادگاه صورت،  این در. دارد نیز را محجور یا طفل نفقه مطالبه برای

 حضانت، قبیل از اموری در طرفین از یکی خواستدر به دعوی اصل مورد در تصمیم اتخاذ از پیش تواندمی دادگاه - ۷ ماده

 این. کند صادر موقت دستور تامین، اخذ بدون دارد فوریت هاآن تکلیف تعیین که محجور و زن نفقه و طفل مالقات و نگهداری

 میمتص اذاتخ دعوی اصل به راجع ماه شش ظرف دادگاه چنانچه. است اجرا قابل قضائی حوزه رئیس تایید به نیاز بدون دستور

 .ندک صادر موقت دستور دوباره ماده این مطابق دادگاه آنکه مگر شود،می اثر رفع آن از و محسوب ملغی صادرشده دستور نکند،

 .شودمی انجام مدنی دادرسی آیین تشریفات سایر رعایت بدون و دادخواست تقدیم با خانواده دادگاه در رسیدگی - ۸ ماده

 طرق به دادگاه. کند اعالم دادگاه به را او اقامتگاه آخرین باید کند، معرفی المکانمجهول را ندهخوا خواهان هرگاه -تبصره 

 .کندمی گیریتصمیم و تحقیق باره این در مقتضی

 مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی  آیین قانون مقررات تابع خانواده دادگاه در ابالغ نحوه و تشریفات - 1 ماده

 دادگاه به ورمنظ این برای را الکترونیک پست و تلفنی پیام نمابر، پست، قبیل از دیگری طرق دعوی طرفین چنانچه لکن است،

 .است دادگاه با ابالغ صحت احراز صورت، هر در. دهد انجام طریق آن به را ابالغ تواندمی دادگاه کنند، اعالم

 ثرحداک آنان از یکی یا زوجین درخواست به را دادرسی جلسه سازش و صلح فرصت نکرد  فراهم برای تواندمی دادگاه - 32 ماده

 .اندازد تأخیر به بار دو برای

 از تواندمی نیز آن اجرای شروع از پیش تا و قطعی حکم صدور از پس لهمحکوم قانون، این موضوع مالی دعاوی در - 33 ماده

 .کند درخواست را بهمحکوم ینتام است، کرده صادر را نخستین حکم که دادگاهی

 اقامه خود سکونت محل یا خوانده اقامت محل دادگاه در تواندمی زوجه زوجین، به مربوط خانوادگی امور و دعاوی در - 30 ماده

 .باشد غیرمنقول مهریه مطالبه خواسته، که موردی در مگر کند دعوی

 باشند، کرده مطرح متعدد قضائی هایحوزه در یکدیگر علیه را ادهخانو دادگاه صالحیت موضوع دعاوی زوجین هرگاه - 31 ماده

 تسلیم روز یک در دادخواست چند یا دو چنانچه. دارد را رسیدگی صالحیت است شده داده آن به مقدم دادخواست که دادگاهی

 .کندمی رسیدگی دعاوی کلیه به دارد را زوجه دعوای به رسیدگی صالحیت که دادگاهی باشد، شده

 رسیدگی برای دارد اقامت ایران در که طرفی اقامت محل دادگاه باشد، کشور از خارج مقیم زوجین از یکی هرگاه - 30 ادهم

 ونتسک محل دادگاه باشد، داشته موقت سکونت ایران در آنان از یکی ولی باشند کشور از خارج مقیم زوجین اگر. است صالح

 صالح رسیدگی برای زوجه موقت سکونت محل دادگاه باشند، داشته موقت سکونت ایران در دو هر اگر و ایران در ساکن فرد

 کهآن مگر دارد، را رسیدگی صالحیت تهران شهرستان دادگاه باشند، نداشته سکونت ایران در زوجین از یکهیچ هرگاه. است

 .کنند توافق دیگر محل در دعوی اقامه برای زوجین
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 اقامت محل دارصالحیت مراجع و محاکم در را خود خانوادگی دعاوی و امور کشور از رجخا مقیم ایرانیان هرگاه - 3۵ ماده

 یبررس را احکام این ایرانی دارصالحیت دادگاه آنکه مگر شودنمی اجرا ایران در مراجع یا محاکم این احکام کنند، مطرح خویش

 .کند صادر تنفیذی حکم و

 زوج ای زوجین کتبی درخواست به ایران اسالمی جمهوری هایکنسولگری در کشور از خارج مقیم ایرانیان طالق ثبت ـ تبصره

 به هقضائی قوه رئیس تصویب و خارجه امور وزارت پیشنهـاد با که دارصالحیت اشخاص توسط طالق صیغه اجرای گواهی ارائه با

 .است عده انقضای به منوط رجعی طالق ثبت. است پذیرامکان شوندمی معرفی هاکنسولگری
 دارصالحیت اشخاص توسط طالق صیغه اجرای گواهی ارائه و کتبی درخواست با را خود طالق تواندمی زوجه نیز بائن طالق در

 .نماید ثبت کنسولگری در فوق
 به خود قانونی حقوق مطالبه برای قانون این رعایت با تواندمی زوجه گردد،می ثبت زوج درخواست به طالق که مواردی در

 .نماید مراجعه ایران هایدگاهدا

 خانوادگی مشاوره مراکز دوم: فصل

 ،سازش و صلح ایجاد در سعی و طالق و خانوادگی اختالفات افزایش از جلوگیری و خانواده مبانی تحکیم منظور به - 3۶ ماده

 خانواده هایدادگاه کنار در را هخانواد مشاوره مراکز قانون این شدن االجراالزم تاریخ از سال سه ظرف است موظف قضائیه قوه

 .کند ایجاد

 راکزم این ظرفیت از توانندمی هادادگاه دارد وجود بهزیستی سازمان به وابسته خانواده مشاوره مراکز که مناطقی در ـ تبصره

 .کنند استفاده نیز

 پزشکی،روان مشاوره، خانواده، مطالعات مانند مختلف هایرشته کارشناسان از خانواده مشاوره مراکز اعضای - 3۷ ماده

 از باید مرکز هر اعضای نصف حداقل و شوندمی انتخاب اسالمی حقوق مبانی و فقه و حقوق اجتماعی، مددکاری روانشناسی،

 شاورهم مراکز اعضای تخلفات به رسیدگی نحوه و آموزش گزینش، انتخاب، نحوه اعضاء، تعداد. باشند شرایط واجد متأهل بانوان

 هک است اینامهآیین موجب به آن پرداخت نحوه و ایمشاوره خدمات تعرفه نیز و مراکز این تعداد و وظایف انجام شیوه ه،خانواد

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزیر وسیلهبه قانون این شدن االجراالزم از  پس ماه شش ظرف

 مشخص با لزوم صورت در تواندمی خانواده دادگاه است، شده ایجاد خانواده مشاوره مراکز که قضائی هایحوزه در - 3۸ ماده

 .شود خواستار خانوادگی دعاوی و امور مورد در را مراکز این نظر مهلت، تعیین و اختالف موضوع کردن

 موارد در و اجرا مقرر مهلت در را اهدادگ هایخواسته زوجین، به ایمشاوره خدمات ارائه ضمن خانواده مشاوره مراکز - 31 ماده

 صورت این غیر در و مبادرت نامهسازش تنظیم به سازش حصول صورت در مذکور مراکز. کنندمی سازش ایجاد در سعی مربوط

 .کنندمی اعالم دادگاه به مستدل و مکتوب طور به را سازش عدم دالیل و علل مورد در خود کارشناسی نظر

 .کندمی رأی صدور به مبادرت خود تشخیص به خانواده مشاوره مراکز کارشناسی نظریه حظهبامال دادگاه ـ تبصره

 ازدواج :سوم فصل

 .است الزامی طالق یا نکاح بطالن اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ و فسخ دائم، نکاح ثبت - 02 ماده

 تشکیل مبنای که را دائم نکاح خانوادگی، ابطرو استواری و محوریت جهت در ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام - 03 ماده

 زیر موارد در آن ثبت و است مدنی قانون مقررات و شرعی موازین تابع نیز موقت نکاح. دهدمی قرار حمایت مورد است خانواده

 :است الزامی

 زوجه باردارشدن ـ ۱

 طرفین توافق ـ ۲

 عقد ضمن شرط ـ ۳

 اینامهآیین مطابق طالق و ازدواج یا ازدواج رسمی اسناد دفاتر در قانون این( ۲۱) هماد و ماده این موضوع وقایع ثبت ـ تبصره

 کور،مذ نامهآیین تصویب تا و رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به دادگستری وزیر پیشنهاد با سال یک ظرف که است

 .است باقی خود قوت به کماکان ۱۳۱۶/۱۲/۲۱ مصوب ازدواج به راجع قانون اصالحی( ۱) ماده موضوع هاینامهنظام
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 مقررات مشمول آن وصول باشد، آن معادل یا آزادی بهار تمام سکه ده و یکصد تا عقد وقوع زمان در مهریه هرگاه - 00 ماده

 زوج مالئت فقط مازاد، خصوص در باشد میزان این از بیشتر مهریه، چنانچه. است مالی هایمحکومیت اجرای قانون( ۲) ماده

 .است الزامی کماکان روز نرخ به مهریه محاسبه به مربوط مقررات رعایت. است رداختپ مالک

 هاییبیماری قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه  یک ظرف است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت - 01 ماده

 اشین فرزندان و زوجین برای خطرناک و واگیردار هایبیماری نیز و شوند واکسینه هاآن علیه ازدواج از پیش طرفین باید که را

 اییدت مورد مراکز و پزشکان سوی از صادرشده گواهی نکاح ثبت از پیش باید ازدواج رسمی دفاتر. کند اعالم و معین را ازدواج از

 یا و ماده این موضوع هایبیماری به ابتال عدم و مخدر مواد به اعتیاد عدم بر دال پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 .کنند بایگانی و مطالبه آنان از را مذکور هایبیماری به نسبت طرفین شدن واکسینه

 در. ستا بالمانع طرفین اطالع صورت در نکاح ثبت کند، داللت بیماری یا و اعتیاد وجود بر صادرشده گواهی چنانچه ـ تبصره

 شود،می اعالم و تعیین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت وسیله به هاآن نام که خطرناک و مسری هایبیماری مورد

 زارتو تشخیص به زوجین خطرناک بیماری که مواردی در. شوندمی معرفی شده  تعیین مراکز به نظارت و مراقبت جهت طرفین

 .دباش نیز نسل تولید منع شامل باید نظارت و مراقبت باشد، جنین به خسارت به منجر پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 طالق :چهارم فصل

 مورد حسب طالق و ازدواج رسمی دفاتر در طالق یا نکاح بطالن اعالم نیز و نکاح انحالل موارد سایر و طالق ثبت - 00 ماده

 .است مجاز دادگاه سوی از مربوط حکم یا سازش امکان عدم گواهی صدور از پس

 در. دهد ارجاع خانواده مشاوره مرکز به را موضوع باید دادگاه باشند، توافقی طالق متقاضی زوجین که صورتی در - 0۵ ماده

 .کنند مطرح مذکور مراکز در ابتدا از را توافقی طالق تقاضای توانندمی طرفین موارد این

 ینهائ صمیمت اتخاذ جهت توافق موارد کردن مشخص با را موضوع خانواده مشاوره مرکز طالق، از متقاضی انصراف عدم صورت در

 .کندمی منعکس دادگاه به

 به اگر و اقدام سازش امکان عدم گواهی صدور به دادگاه باشد، زوج درخواست به یا توافقی طالق، که صورتی در - 0۶ ماده

 تمبادر طالق در وکالت اعمال شرایط احراز یا طالق به زوج الزام حکم صدور به قانون مطابق مورد، حسب باشد، زوجه درخواست

 .کندمی

 داوری به را موضوع سازش و صلح ایجاد منظور به باید دادگاه توافقی، طالق جز به طالق، درخواست موارد کلیه در - 0۷ ماده

 رد دلیل ذکر با را داوران نظریه نپذیرد، را آن چنانچه و صادر رأی داوران نظر به توجه با باید موارد این در دادگاه. کند ارجاع

 .کند

 لمتأه اقارب از نفر یک ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف مکلفند زوجین از هریک داوری، به امر ارجاع قرار صدور از پس - 0۸ ماده

 .دکنن معرفی دادگاه به داور عنوان به باشد اجتماعی و خانوادگی و شرعی مسائل به آشنا و داشته سال سی حداقل که را خود

 به ماده این در مذکور شرایط سایر وجود صورت در باشند، شده جدا هم از یا کرده تفو همسرشان که زوجه محارم - 3تبصره 

 .شوندمی پذیرفته داور عنوان

 یکهر داوری، پذیرش از آنان استنکاف یا ایشان به دسترسی عدم یا اقارب بین در شرایط واجد فرد نبود صورت در - 0تبصره 

 اورد معرفی از زوجین امتناع صورت در. کنند معرفی و تعیین دیگر صالحیت واجد ادافر بین از را خود داور توانندمی زوجین از

 .کندمی مبادرت داور تعیین به طرفین از هریک درخواست به یا خود دادگاه، آنان توانایی عدم یا

 زوجه، نفقه و یهمهر جهیزیه، تکلیف ازدواج، سند مندرجات و عقد ضمن شروط به توجه با خود رأی ضمن دادگاه - 01 ماده

 مورد در و تعیین مدنی قانون( ۳۳۶) ماده تبصره مطابق طرفین زوجیت ایام المثلاجرت همچنین و معین را حمل و اطفال

 ادگاهد همچنین. کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم نگهداری و حضانت هایهزینه پرداخت نحوه و اطفال نگهداری و حضانت چگونگی

. کند یینتع را بستگان سایر و مادر و پدر با وی مالقات مکان و زمان ترتیب، طفل، مصلحت و عاطفی وابستگی به توجه با باید

 یا زوج اعسار بر دایر قطعی حکم صدور یا زوجه رضایت صورت در طالق. است زوجه مالی حقوق تأدیه به موکول طالق ثبت
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 از سپ تواندمی دهد رضایت طالق ثبت به مذکور حقوق تدریاف بدون زن هرگاه هرحال، در. شودمی ثبت نیز بهمحکوم تقسیط

 .کند اقدام مربوط مقررات مطابق دادگستری احکام اجرای طریق از حقوق این دریافت برای طالق ثبت

 که مشترک زندگی متعارف مخارج برای خود مال از وی اذن یا زوج امر به کند ثابت دادگاه در زوجه که مواردی در - 12 ماده

 .نماید دریافت وی از را آن معادل تواندمی کند، اثبات را زوجه تبرع قصد نتواند زوج و کرده هزینه است زوج دهعه بر

 وجود بر زوجین آنکه مگر است، الزامی طالق ثبت برای آن عدم یا جنین وجود مورد در صالحذی پزشک گواهی ارائه - 13 ماده

 .باشند داشته نظراتفاق جنین

 فرجامی رأی ابالغ یا خواهیفرجام مهلت انقضای به منوط مورد حسب آن ثبت و صیغه اجرای طالق، حکم مورد در - 10 ماده

 .است

 حکم هرگاه. است خواهیفرجام مهلت انقضای یا فرجامی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه شش طالق حکم اعتبار مدت - 11 ماده

 در مراتب ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف زوج که صورتی در شود، لیمتس طالق و ازدواج رسمی دفتر به زوجه سوی از طالق

 ورتص در. شوند حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق صیغه اجرای برای کندمی ابالغ زوجین به سردفتر نشود، حاضر دفترخانه

 زوج به مراتب و شودمی بتث و جاری طالق صیغه صیغه، اجرای از او امتناع یا وی سوی از عذر اعالم عدم و زوج حضور عدم

 .آیدمی عمل به دعوت طرفین از مذکور ترتیب به دیگر نوبت یک زوج، سوی از عذر اعالم صورت در. گرددمی ابالغ

 اعامتن صورت در طالق صیغه اجرای در سردفتر نمایندگی بر صادرشده رأی در باید طالق حکم صادرکننده دادگاه ـ تبصره

 .کند تصریح زوج

 رأی ابالغ تاریخ از پس ماه سه طالق و ازدواج رسمی دفتر به تسلیم برای سازش امکان عدم گواهی اعتبار مدت - 10 ماده

 رسمی دفترخانه به را آن که طرفی یا نشود تسلیم مهلت این ظرف مذکور گواهی چنانچه. است رأی شدن  قطعی یا قطعی

 از دهصادرش گواهی نکند، ارائه را الزم مدارک یا نشود حاضر دفترخانه در تسلیم تاریخ از ماه سه ظرف است کرده تسلیم طالق

 .است ساقط اعتبار درجه

 کلیه شود ساقط اعتبار درجه از قانون حکم به زوجین توافق اساس بر صادرشده سازش امکان عدم گواهی هرگاه ـ تبصره

 .گرددمی ملغی است صادرشده آن مبنای بر مذکور گواهی که توافقاتی

در  کند، تسلیم را سازش امکان عدم گواهی و مراجعه طالق و ازدواج رسمی دفتر به مقرر مهلت در زوج هرگاه - 1۵ دهما

 آن ثبت و طالق صیغه اجرای برای کندمی اخطار زوجین به سردفتر نشود حاضر دفترخانه در هفته یک ظرف زوجه که صورتی

 وجهز اطالع به مراتب دفترخانه وسیله به ثبت از پس و جاری طالق صیغه زوجه حضور عدم صورت در. شوند حاضر دفترخانه در

 .رسدمی

 در. باشد کمتر هفته یک از نباید قانون این( ۳۴) ماده و ماده این در صیغه اجرای جلسه و اخطاریه ابالغ بین فاصله ـ تبصره

 یا کثیراالنتشار جراید در آگهی نشر طریق از المکانمجهول شخص از دعوت باشند، المکانمجهول زوجه یا زوج که مواردی

 .آیدمی عمل به دفترخانه وسیله به کنندهدرخواست هزینه

 دادگاه اعالم بر بنا زوجه که  صورتی در باشد، صادرشده زوجین توافق بر بنا سازش امکان عدم گواهی هرگاه - 1۶ ماده

 غهصی اجرای مانع زوج، حضور عدم باشد، داشته بالعزل وکالت قطال صیغه اجرای در رسمی سند موجب به یا و رأی صادرکننده

 .نیست آن ثبت و طالق

 .گیردمی انجام سردفتر حضور با و دیگر محل در یا دفترخانه در شرعی جهات رعایت با طالق صیغه اجرای - 1۷ ماده

 به منوط طالق ثبت ولی شودمی هجلسصورت مراتب و جاری مربوط مقررات مطابق طالق صیغه رجعی، طالق در - 1۸ ماده

 به ترضای زن کهاین مگر است، عده پایان تا مشترک منزل در مطلقه زوجه سکونت بر مبنی شاهد دو حداقل کتبی گواهی ارائه

 ثبت طالق و تکمیل جلسهصورت رجوع عدم صورت در و ابطال طالق جلسهصورت رجوع، تحقق صورت در. باشد داشته ثبت

 درخواست صورت در. رسدمی طالق شاهد دو و آنان نمایندگان یا زوجین سردفتر، امضای به شدهتکمیل جلسهصورت. شودمی

 احراز عدم و عده مدت انقضای صورت در حال هر در. شودمی اعطاء وی به زوج رجوع عدم و طالق صیغه اجرای گواهی زوجه،

 .شودمی ثبت طالق رجوع،
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 رأی صادرکننده دادگاه سوی از باید طالق حکم یا سازش امکان عدم گواهی بودن اجرا قابل و قطعی موارد، کلیه در - 11 ماده

 .شود ارائه طالق و ازدواج رسمی دفتر به زمانهم و گواهی نخستین

 نفقه و اطفال نگهداری و حضانت پنجم: فصل

 امتناع طفل استرداد از یا شود آن اجرای مانع یا کند استنکاف طفل حضانت مورد در دادگاه حکم اجرای از هرکس - 02 ماده

 .شودمی بازداشت حکم اجرای زمان تا نخستین رأی صادرکننده دادگاه دستور به و ذینفع تقاضای حسب ورزد،

 مصلحت برخالف طفل به مربوط امور سایر و نگهداری حضانت، مالقات، به راجع توافقات دهد تشخیص دادگاه هرگاه - 03 ماده

 اشخاص با حضانت تحت طفل مالقات مانع یا و کند خودداری مقرر تکالیف انجام از حضانت مسئول که صورتی در یا است او

 نظارت حدود بینیپیش با ناظر شخص تعیین یا دیگری به حضانت امر واگذاری قبیل از اموری خصوص در تواندمی شود، حقذی

 .کند اتخاذ مقتضی تصمیم طفل مصلحت رعایت با وی

 .مایدن فراهم را کودک و خانواده مصالح با مناسب سازوکار طفل با والدین مالقات نحوه برای است مکلف قضائیه قوه ـ تبصره

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزارت توسط ماه شش ظرف ماده این اجرایی نامهآیین

 واگذارشده او به آنان نگهداری و حضانت که شخصی یا مادر قیم، ولی، رضایت بدون تواننمی را مجنون و صغیر - 00 ماده

 ادگاهد اینکه مگر فرستاد، کشور از خارج یا دیگر محل به طالق وقوع از قبل اقامت محل یا طرفین بین مقرر اقامت محل از است

 صورت در دادگاه. دهـد اجازه را امر این حقذی اشخاص مالقات حق گرفتن نظر در با و بداند مجنون و صغیر مصلحت به را آن

 نتامی مجنون و صغیر بازگرداندن تضمین برای نفع،ذی درخواست بر بنا کشور، از مجنون و صغیـر کردن خـارج با موافقت

 .کندمی اخذ مناسبی

 دادسـتان، یا یقهر ولی تقاضای به دادگاه آنکه مگر است هاآن مادر با شده فوت پدرشان که فرزندانی حضانت - 01 ماده

 .دهد تشخیص فرزند مصلحت خالف را مادر به حضـانت اعطای

 به ملزم ،۱۳۸۶/۱۷/۱۸ مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون( ۵) ماده موضوع اجرائی هایدستگاه که صورتی در - 00 ماده

 عارفمت هایهزینه تامین دودح در دادستان تشخیص با اموال این باشند، محجوران سایر یا صغیر به اموالی تملیک یا تسلیم

 قررم دیگری نحو به دادگاه آنکه مگر است، دارعهده را محجور نگهداری و حضانت که گیرد قرار شخصی اختیار در باید زندگی

 .کند

 .است الزامی اجرائی مقامات و هادادگاه تصمیمات کلیه در نوجوانان و کودکان مصلحت و غبطه رعایت - 0۵ ماده

 تجویز دادگاه که ضروری موارد در جز خانوادگی دعاوی به رسیدگی جلسات در سال پانزده زیر کودکان ضورح - 0۶ ماده

 .است ممنوع کندمی

 .دکنمی تعیین را آنان نفقه پرداخت ترتیب و میزان واجب النفقه، اشخاص سایر یا زن درخواست صورت در دادگاه - 0۷ ماده

 یک شود وصول علیهمحکوم از مستمر طوربه وجوهی باید دادگاه حکم موجب  به که واردیم سایر و ماده این مورد در ـ تبصره

 .یابدمی ادامه باشد نشده صادر دادگاه از دیگری دستور که مادام اجرائی عملیات و است کافی اجرائیه صدور تقاضای بار

 مستمری و وظیفه حقوق ششم: فصل

 تمام در آن تقسیم نحوه و وی قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق میزان - 0۸ ماده

 :است زیر ترتیب به خاص هایصندوق سایر و اجتماعی تامین لشکری، کشوری، از اعم بازنشستگی هایصندوق

 در و نیست مذکور وقحق دریافت مانع وی ازدواج و گرددمی برخوردار وی مستمری یا وظیفه حقوق از متوفی دائم زوجه ـ ۱

 .است عمل مالک مستمری بیشترین آن، اثر در زوجه به حقوق تعلق و بعدی شوهر فوت صورت

 قسیمت قانونی وراث سایر و آنان بین تساوی به مستمری یا وظیفه حقوق باشد داشته دائم زوجه چند متوفی اگر ـ تبصره

 .شودمی
 از مانع وفیمت زوجه توسط مورد حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمری کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق دریافت ـ ۲

 .نیست متوفی مستمری یا وظیفه حقوق دریافت
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 هک صورتی در منحصراً آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صـورت در اناث فرزنـدان ـ ۳

 و یمهب اوالد، هزینه کمک از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به شتغالا یا باشند نیازمند افتاده کار از معلول

 .گردندمی برخوردار خود والدین وظیفه حقوق یا بازماندگان مستمری
 قانون( ۸۷) ماده مطابق بازنشسته و شاغل کارکنان کلیه قانونی وراث سایر و فرزندان و دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق ـ ۴

 تقسیم آن، بعدی هایاصالحیه و قانون همان( ۸۶) ماده لحاظ با و آن بعدی اصالحات و ۱۳۴۵/۱۳/۳۱ مصوب کشوری اماستخد

 .گرددمی پرداخت و

 .است االجراالزم نیز اندشده فوت قانون این شدن اجرا از قبل که افرادی مورد در ماده این مقررات - تبصره

 کیفری مقررات هفتم: فصل

 تثب از ماه یک تا رجوع از پس یا اقدام نکاح فسخ یا طالق دائم، ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردی چنانچه - 01 ماده

 جزای پرداخت به واقعه ثبت به الزام ضمن کند، امتناع آن ثبت از است الزامی موقت نکاح ثبت که مواردی در یا خودداری آن

 اعالم و نکاح انفساخ ثبت از که مردی مورد در مجازات این. شودمی محکوم هفت درجه تعزیری حبس یا و پنج درجه نقدی

 .است مقرر نیز کند استنکاف طالق یا نکاح بطالن

. شودمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به کند، ازدواج مدنی قانون( ۱۱۴۱) ماده مقررات برخالف مردی هرگاه - ۵2 ماده

 تعزیری حبس به دیه پرداخت بر عالوه زوج گردد، منجر زن دائم مرض یا عضو نقص به منتهی مواقعه به مذکور ازدواج هرگاه

 .ودشمی محکوم چهار درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت بر عالوه زوج شود، منجر زن فوت به منتهی مواقعه به اگر و پنج درجه

 ماده این موضوع جرم ارتکاب در زوجه تربیت و مراقبت و نگهداری مسئول یا قانونی سرپرست مادر، قهری، ولی هرگاه ـ تبصره

 .است مقرر نیز عاقد مورد در حکم این. شوندمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به باشند داشته مستقیم تأثیر

 ایرانی زن با قانونی مقررات سایر برخالف یا و مدنی قانون( ۱۱۶۱) ماده در مذکور اجازه اخذ بدون که خارجی فرد هر - ۵3 ماده

 .شودمی محکوم پنج درجه تعزیری حبس به کند ازدواج

 طرح با واقع برخالف یا است بوده اساسبی انکار این شود ثابت سپس و کند انکار را زوجیت دادگاه در هرکس - ۵0 ماده

 مکومح شش درجه نقدی جزای یا و شش درجه تعزیری حبس به شود دیگری با زوجیت مدعی حقوقی دعوای یا کیفری شکایت

 .شودمی

 هب علم رغمعلی یا کند انکار دادگاه در را آن زوجیت، به علم وجود با که نیز مذکور اشخاص قانونی مقامقائم مورد در حکم این

 .است جاری گردد، زوجیت مدعی حقوقی دعوای یا کیفری شکایت طرح با زوجیت عدم

  واجب اشخاص سایر نفقه تأدیه از یا ندهد او تمکین ورتص در را خود زن نفقه مالی، استطاعت داشتن با هرکس - ۵1 ماده

 در و است خصوصی شاکی شکایت به منوط کیفری تعقیب. شودمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به کند امتناع النفقه

 .شودمی موقوف مجازات اجرای یا جزائی تعقیب زمان هر در شکایت از وی گذشت صورت

 حتلقی از ناشی فرزندان نفقه نیز و است تمکین عدم به مجاز قانون موجب به که ایزوجه هنفق پرداخت از امتناع ـ تبصره

 .است ماده این مقررات مشمول سرپرستی تحت کودکان یا مصنوعی

 بار برای شود، حقذی اشخاص با طفل مالقات مانع یا کند خودداری مقرر تکالیف انجام از حضانت مسئول هرگاه - ۵0 ماده

 .شودمی محکوم مذکور مجازات حداکثر به تکرار صورت در و هشت درجه نقدی جزای داختپر به اول

 گواهی دادن از سوءنیت با یا صادر را قانون این( ۳۱) و( ۲۳) مواد موضوع گواهی واقع برخالف عامداً که پزشکی هر - ۵۵ ماده

 هب باالتر و دوم بار و طبابت به اشتغال از اسالمی مجازات قانون موضوع شش درجه محرومیت به اول بار کند، خودداری مذکور

 .شودمی محکوم مذکور مجازات حداکثر

 ماده در مذکور نامهاجازه اخذ بدون یا قانون این( ۳۱) و( ۲۳) مواد موضوع گواهی اخذ بدون که رسمی سردفتر هر - ۵۶ ماده

 ازدواج ثبت به مدنی قانون( ۱۱۴۱) ماده مقررات برخالف ای مجدد ازدواج تجویز مورد در صادرشده حکم یا مدنی قانون( ۱۱۶۱)

 احکام به راجع تنفیذ حکم یا قانون این( ۴۱) ماده موضوع گواهی یا سازش امکان عدم گواهی یا دادگاه حکم بدون یا کند اقدام
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 ونقان موضوع چهار درجه یتمحروم به کند، مبادرت طالق یا نکاح بطالن اعالم یا نکاح انحالل موجبات از هریک ثبت به خارجی

 .شودمی محکوم سردفتری به اشتغال از اسالمی مجازات

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به دادگستری وزیر پیشنهاد بر بنا قانون این اجرایی نامهآیین - ۵۷ ماده

 :گرددمی نسخ زیر قوانین قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از - ۵۸ ماده

 ۱۳۱۱/۱۵/۲۳ مصوب ازدواج به عراج قانون ـ ۱

 ۱۳۱۱/۱۲/۲۱ مصوب زوجیت انکار به راجع قانون ـ ۲

 ۱۳۱۶/۱۲/۲۱ مصوب ازدواج قانون( ۳) و( ۱) مواد اصالح قانون ـ ۳

 ۱۳۱۷/۱۱/۱۳ مصوب ازدواج وقوع از قبل پزشک گواهینامه ارائه لزوم قانون ـ ۴

 ۱۳۶۴/۱۵/۱۶ مصوب هاآن انمادر به محجور یا صغیر فرزندان حضانت اعطاء قانون ـ ۵

 ۱۳۶۵/۱۴/۲۲ مصوب حضانت حق به مربوط قانون ـ ۶

 ۱۳۶۷/۱۱/۲۳ مصوب ازدواج از قبل بانوان برای کزاز ضد واکسن تزریق الزام قانون ـ ۷

 «۳» هایتبصره تفسیر قانون نیز و آن( ۶) تبصره( ب) بند جز به ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ مصوب طالق به مربوط مقررات اصالح قانون ـ ۸

 ۱۳۷۳/۱۶/۱۳ مصوب مذکور قانون «۶» و

 ۱۳۷۵/۱۳/۱۲ مصوب اسالمی مجازات قانون( ۶۴۶) و( ۶۴۵) ،(۶۴۲) مواد ـ ۱

 مصوب اساسی قانون( ۲۱) یکم و بیست اصل موضوع هایدادگاه به موجود هایدادگاه از تعدادی اختصاص قانون ـ ۱۱

۱۳۷۶/۱۵/۱۸ 

 ۱۳۷۶/۱۸/۱  مصوب سازش کانام عدم گواهی اعتبار مدت تعیین قانون ـ ۱۱
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 56قانون روابط موجر و مستاجر سال 
 20/2۵/31۵۶مصوب 

 

 کلیات اول: فصل

 تصرف، هک صورتی در بشود یا شده داده اجاره دیگری منظور به یا تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی برای که محلی هر - 3 ماده

 اشدب اجاره منظور به دیگری عنوان هر یا و منافع صلح یا اجاره عنوان به او نونیقا نماینده یا موجر با تراضی برحسب متصرف

 .است قانون این مقررات مشمول باشد، نشده یا شده تنظیم عادی یا رسمی سند اجاره مورد به نسبت اینکه از اعم

 :باشدنمی قانون این مقررات مشمول زیر موارد - 0 ماده

 .رهنی معامالت یا استرداد حق اب معامالت از ناشی تصرف - ۱

 .باشد هاآن محصول از برداریبهره اجاره از اصلی منظور که هاییباغ و هاآن توابع و محصور غیر و محصور مزروعی اراضی - ۲

 .ودشمی داده اجاره نکند تجاوز ماه شش از که مدتی برای فصلی طور به عرفاً سکونت منظور به که هاییمحل و هاساختمان - ۳

 تاریخ از هاآن ساختمانی خاتمه گواهی که هاییشهرک در و هاشهر خدماتی محدوده در واقع مسکونی واحدهای کلیه - ۴

 .شودمی و صادرشده ۱۳۵۴ سال مصوب زمین معامالت قانون شدن االجراالزم

 از اعم اشخاص یا دولت به وابسته و لتیدو مؤسسات و هاوزارتخانه طرف از که مسکونی هایمحل سایر و سازمانی هایخانه - ۵

 یا سازمان با متصرف رابطه مورد این در. گیردمی قرار هاآن کارکنان استفاده و اختیار در شغل مناسبت به حقوقی یا حقیقی

 به هک مانیساز محل یا خانه متصرف گاههر. باشدمی مابینفی قرارداد یا خود به مخصوص مقررات و قوانین تابع مربوط اشخاص

 سرئی یا دادستان طرف از مورد برحسب کند خودداری تخلیه از باشد سکونت محل تخلیه به مکلف قرارداد یا مقررات موجب

محل  مقام همان دستور به امتناع صورت در نماید تخلیه را محل ماه یک ظرف که شودمی اخطار او به مستقل بخش دادگاه

 .شودمی داده مربوط اشخاص یا موسسه یا انسازم تحویل و شده تخلیه مزبور

 .گردد واگذار اجاره به قانون این اجری از پس که مسکونی واحدهای - ۶

 آن پرداخت ترتیب و بهااجاره میزان دوم: فصل

 نامهاجاره گاههر و شده قید نامهاجاره در که است همان بهااجاره میزان باشد شده تنظیم نامهاجاره که مواردی در - 1 ماده

 رعایت اب نشود معلوم آن میزان که صورتی در و است شده عملی یا و مقرر طرفین بین که است میزانی به باشد نشده تنظیم

 .شودمی تعیین روز عادله نرخ به بهااجاره میزان دادگاه طرف از قانون این مقررات

 را هاباجاره میزان به نسبت تجدیدنظر درخواست زندگی هزینه تنزل یا ترقی استناد به تواندمی مستأجر یا موجر - 0 ماده

 طعیق حکم در مقرر تاریخ از یا مستاجره عین از مستأجر استفاده تاریخ از و شده منقضی اجاره مدت اینکه به مشروط بنماید،

 عادله خنر به را بهااجاره شناسارک نظر جلب با «دادگاه» باشد، گذشته تمام سال سه صادرشده بهااجاره تعدیل یا تعیین بر که

 .است قطعی مورد این در دادگاه حکم. کرد خواهد تعدیل روز

 صدور ضمن دادگاه صورت این در. نماید مطالبه نیز تعدیل دادخواست ضمن را بهااجاره التفاوتمابه تواندمی موجر - ۵ ماده

 رهدای نماید،می محکوم حکم، صدور روز تا دادخواست تقدیم تاریخ از التفاوتمابه پرداخت به را مستأجر تعدیل، به راجع حکم
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 أجرمست از و احتساب سال در درصد دوازده قرار به را حکم اجرای تاریخ تا قطعیت تاریخ از تأدیه تأخیر خسارت است مکلف اجرا

 سارتخ انضمام به را شدهپرداخت  التفاوتهماب رد بهااجاره تعدیل تقاضای ضمن تواندمی نیز مستأجر بپردازد موجر به و وصول

 .کند درخواست فوق شرح به تأدیه تأخیر

 .بود خواهد جاری نیز نمایدمی صادر بهااجاره تعیین به حکم دادگاه که مواردی در ماده این مقررات - تبصره

 میزان به را المثلاجرت اجاره مدت ضاءانق از پس و المسمیاجرت نامهاجاره در معین موعد در است مکلف مستأجر - ۶ ماده

 بهااجاره نباشد بین در اینامهاجاره گاههر و بپردازد او قانونی نماینده یا موجر به روز ده ظرف اجاری ماه هر آخر المسمیاجرت

 متناسب هک مبلغی المثلاجرت عنوان به نباشد معلوم آن میزان که صورتی در و شده عملی یا و مقرر طرفین بین که میزانی به را

 یا و ثبت صندوق در یا پرداخت او قانونی نماینده یا موجر به بعد ماه دهم تا ماه هر برای دهدمی تشخیص مشابه امالک اجاره با

 سند نندهکتنظیم دفترخانه به است رسمی نامهاجاره اگر را رسید قبض و سپرده شودمی تعیین ثبت سازمان طرف از که بانکی

 رسمی دفاتر از یکی به موجر اقامت محل تعیین با را رسید قبض نباشد بین در اینامهاجاره یا بوده عادی نامهاجاره گاهره و

 ای موجر به را مراتب محل ثبت اداره وسیله به روز ده ظرف منتهی باید دفترخانه. دارد دریافت رسید و تسلیم ملک نزدیک

 .نماید مراجعه مزبور دفترخانه به شده تودیع وجه دریافت برای که کند اخطار او قانونی نماینده

 نامهاجاره تنظیم در سوم: فصل

 تنظیم اگر یا نشده تنظیم نامهاجاره دارد تصرف در مستأجر عنوان به را ملک که کسی و موجر بین که مواردی در - ۷ ماده

 کی هر باشند داشته اختالف آن شرایط و بهااجاره تعیین ای نامهاجاره تنظیم به راجع طرفین و گشته منقضی آن مدت شده

 نمیزا دادگاه. کند مراجعه دادگاه به نامهاجاره تنظیم و( نباشد بین در نامهاجاره که مواردی در) بهااجاره تعیین برای تواندمی

 متقدی از قبل زمان المثلاجرت به نسبت حکم صدور مانع امر این ولی کند،می تعیین دادخواست تقدیم تاریخ از را بهااجاره

 .بود نخواهد آن تأدیه تأخیر خسارت و دادخواست

 طرف از نامهاجاره تنظیم درخواست به رسیدگی باشد شده مستاجره عین تخلیه تقاضای موجر طرف از گاههر - 3 تبصره

 ملک از ید خلع درخواست مالک طرف از که دیمور در حکم این بود خواهد تخلیه موضوع در دادرسی خاتمه بر متوقف مستأجر

 .است جاری نیز باشد شده

 .بود نخواهد طرف ادعای به او تسلیم بر دلیل موجر یا مالک طرف از بهااجاره بابت وجه دریافت - 0 تبصره

 در) سابق نامهاجاره در درجمن شرایط و هانامهاجاره در متعارف و مرسوم شرایط طبق را جدید نامهاجاره شرایط دادگاه - ۸ ماده

 .کرد خواهد تعیین قانون این مقررات رعایت با( باشد شده تنظیم نامهاجاره قبالً که صورتی

 و بپردازد را االجارهمال قبلی شرایط و قانون این ۶ ماده طبق باید مستأجر است جریان در دادرسی که مدتی تمام در - 1 ماده

 دتم این در گاههر. کنند تنظیم نامهاجاره حکم، در مقرر ترتیب به ماه یک ظرف مکلفند طرفین قطعی حکم ابالغ تاریخ از

 به و الغاب رسمی اسناد دفتر به نامهاجاره تنظیم جهت را حکم رونوشت دادگاه طرفین از یکی تقاضای به نشود تنظیم نامهاجاره

 امضای به حاضر موجر گاههر شوند، حاضر دفترخانه در نامهاجاره ءامضا برای معین ساعت و روز در که کندمی اخطار طرفین

 تاریخ از روز ۱۵ تا مستأجر اگر و کرد خواهد امضاء او طرف از سال یک مدت به را نامهاجاره دادگاه نماینده نشود نامهاجاره

 ستاجرهم عین تخلیه به حکم موجر تقاضای به نداند موجه را مستأجر عذر که صورتی در دادگاه نشود امضاء به حاضر شده تعیین

 .است قطعی حکم این و کندمی صادر
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 تباًک اینکه مگر نماید واگذار یا دهد انتقال غیر به اشاعه نحو به یا جزاً یا کالً را اجاره مورد منافع تواندنمی مستأجر - 32 ماده

 اءانقض صورت در تواندمی مالک دهد اجاره غیر به را اجاره مورد از قسمتی یا تمام مستأجر گاههر. باشد شده داده او به اختیار این

 اجاره مورد انتقال حق مستأجر که صورتی در. بنماید را مستاجرین از یکهر با نامهاجاره تنظیم درخواست اجاره فسخ یا مدت

 نامهجارها تنظیم درخواست اصلی اجاره دتم انقضای یا و فسخ صورت در تواندمی نیز مستاجرین از یک هر باشد داشته غیر به را

 .بنمایند او قانونی نماینده یا مالک با را

 نامههاجار در را زیر نکات شود رعایت باید مقررات و قوانین موجب به که نکاتی بر عالوه مکلفند رسمی اسناد تردفا - 33 ماده

 :بنمایند تصریح

 .مشخص و کامل طور به موجر اقامتگاه و مستأجر و موجر شغل - ۱

 به طرفین اینکه مگر باشدمی مستأجر قانونی اقامتگاه محل این اجاره رابطه لحاظ از اینکه قید و اجاره مورد کامل نشانی - ۲

 .باشند نموده تراضی دیگری ترتیب

 و مدت چه در آن تحویل نیست مستأجر تصرف در که صورتی در و باشدمی طرفین از یک کدام تصرف در مستاجره عین - ۳

 .گرفت خواهد صورت شرایطی چه با

 ترتیب به طرفین اینکه مگر بود، خواهد قسط هر سررسید تاریخ از روز ده منتهی بهااجاره پرداخت برای مستأجر مهلت - ۴

 .گردد قید سند در باید مذکور ترتیب صورت این در که باشند کرده توافق مدت بر این زاید دیگری

 قید اشدب دیگری منظور به گاههر و تجارت و پیشه و کسب نوع تعیین با تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی نظورم به اجاره - ۵

 .صریح طور به آن

 .خیر یا دارد اشاعه نحو به یا جزئاً یا کالً را غیر به انتقال حق مستأجر - ۶

 میزان به ملک تخلیه یا اجاره تجدید موقع تا هاجار فسخ یا و مدت انقضاء از پس المثلاجرت پرداخت به مستأجر تعهد - ۷

 .المسمیاجرت

 مستأجره عین تخلیه و اجاره فسخ موارد چهارم: فصل

 .کند درخواست دادگاه از را اجاره فسخ به حکم صدور تواندمی مستأجر زیر موارد در - 30 ماده

 (.مدنی قانون ۴۱۵ ماده رعایت با. )نباشد طبقمن شده قید نامهاجاره در که اوصافی با مستاجره عین که صورتی در - ۱

 .دنباش مقدور عیب رفع و نموده خارج انتفاع قابلیت از را آن که شود حادث مستاجره عین در عیبی اجاره مدت اثنای در اگر - 0

 .یابد تحقق مستأجر فسخ حق اجاره شرایط مطابق که مواردی در - ۳

 .ورثه کلیه طرف از اجاره فسخ درخواست و اجاره مدت اثناء در مستأجر فوت صورت در - ۴

 رابخ باید و بوده مضر سالمت و بهداشت برای یا و نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در جزئاً یا کالً اجاره مورد گاههر - ۵

 .شود

 را اجاره مورد صادرشده ارهاج فسخ حکم او تقاضای به که مواردی در یا اجاره مدت انقضاء علت به مستأجر گاههر - 31ماده 

 تقاضا وا قانونی نماینده یا موجر از اظهارنامه وسیله به است مکلف مستأجر کند امتناع آن گرفتن تحویل از موجر و کند تخلیه
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 مستأجر نگردد حاضر اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز پنج ظرف موجر که صورتی در. شود حاضر اجاره مورد تحویل برای که کند

. ندک تسلیم دادگاه دفتر به را آن کلید و نماید دلیل تامین را اجاره مورد کامل تخلیه و مراجعه ملک وقوع محل دادگاه به ایدب

 برای که کندمی اخطار او قانونی نماینده یا موجر به ساعت ۲۴ ظرف دادگاه دفتر و شودمی قطع استیجاری رابطه تاریخ این از

 موجب هب او تعهدات باشد نکرده عمل فوق ترتیب به مستأجر که زمانی تا شود حاضر کلید دریافت و اجاره مورد گرفتن تحویل

 .است برقرار نامهاجاره شرایط و قانون این مقررات

 ضمن دادگاه کند درخواست دادگاه از را تخلیه یا اجاره فسخ حکم صدور مورد حسب تواندمی موجر زیر موارد در - 30 ماده

 .شد خواهد تخلیه محل و اجرا متصرف یا مستأجر علیه حکم این و نمایدمی صادر را اجاره مورد تخلیه دستور اجاره فسخ حکم

 نباشد بین در اینامهاجاره که موردی در یا و نامهاجاره در غیر به انتقال حق داشتن بدون مسکن مستأجر که موردی در - ۱

 و اختیار در غیره و نمایندگی یا وکالت طریق از عمالً یا نموده واگذار غیر به باشد که صورتی هر به جزئاً یا کالً را اجاره مورد

 .باشد داده قرار خود قانونی الکفالهتحت اشخاص جز دیگری استفاده

 ناوینیع به را آن مستأجر و شده داده اجاره مستأجر خود تجارت یا و پیشه یا کسب منظور به مستاجره عین که موردی در - ۲

 تنظیم نامهاجاره الحق مستأجر با قانون این ۱۱ ماده طبق اینکه بدون کند واگذار غیر به عمالً غیره و نمایندگی یا وکالت قبیل از

 .باشد شده

 خریدار اینکه به مشروط باشد شده شرط قطعی انتقال هنگام اجاره فسخ حق سکنی محل نامهاجاره در که صورتی در - 1

 این در. دهد تخصیص خود همسر یا مادر یا پدر یا اوالد سکونت برای را آن یا و نماید سکونت اجاره مورد در شخصاً بخواهد

 اجاره تمد انقضای تا علت این به تخلیه درخواست ننماید مراجعه تخلیه برای ملک انتقال تاریخ از ماه سه تا خریدار اگر صورت

 .شودنمی پذیرفته

 یا خود سکونت برای اجاره مورد به احتیاج اجاره مدت انقضای از پس مالک و بوده سکنی محل اجاره مورد که صورتی در - ۴

 .باشد داشته فوق بنددر مذکور اشخاص

 .نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در سکنی محل اجاره مورد گاههر - ۵

 .گردد استفاده شده قید نامهرهاجا در که منظوری برخالف سکنی محل اجاره مورد از که صورتی در - ۶

 موجر رضای بدون مستأجر و شده داده اجاره معینی شغل برای اجاره مورد گاههر تجارت و پیشه و کسب محل مورد در - ۷

 .باشد سابق شغل مشابه عرفاً جدید شغل اینکه مگر دهد تغییر را خود شغل

 .باشد ردهک تفریط یا تعدی اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - ۸

 ابالغ با و نموده خودداری المثلاجرت یا االجارهمال پرداخت از قانون این ۶ ماده در مقرر مهلت در مستأجر که صورتی در - ۱

 هد ظرف( نباشد بین در اینامهاجاره یا بوده عادی نامهاجاره که موردی در) اظهارنامه یا اجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه اخطار

 دورص ثبت اجری یا دفترخانه از تواندمی موجر باشد رسمی نامهاجاره اگر مورد این در. نپردازد را افتاده عقب اقساط یا قسط روز

 ندک تودیع را افتاده عقب بهایاجاره مستأجر اجرائیه صدور از پس گاههر. نماید درخواست را بهااجاره وصول و تخلیه بر اجرائیه

 خلیهت درخواست دادگاه از بهااجاره پرداخت از مستأجر تخلف استناد به تواندمی موجر ولی کندمی متوقف را تخلیه ثبت اجرای

 و جرهمستا عین تخلیه برای تواندمی موجر باشد نشده تنظیم اجاره سند یا بوده عادی نامهاجاره گاههر. بنماید را مستأجر عین

 صدی معوقه بهایاجاره بر اضافه دادگاه حکم صدور از قبل مستأجر گاههر فوق موارد در. کند مراجعه دادگاه به بهااجاره وصول

 خسارت پرداخت به مستأجر و شودنمی صادر تخلیه به حکم نماید تودیع دادگستری صندوق در موجر نفع به را آن بیست
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 ادهاستف ارفاق این از تواندمی یک بار فقط مستأجر هر ولی گردد،می پرداخت موجر به نیز شده تودیع مبلغ و محکوم دادرسی

 .است قطعی بند این در مذکور موارد در دادگاه حکم کند،

 پرداخت به اقدام ماده این ۱ بند در مذکور اظهارنامه یا اخطار اثر در سال یک ظرف بار دو مستأجر که صورتی در - 3 تبصره

 ندتوامی موجر ننماید تودیع ثبت صندوق در یا و نپردازد موجر به مقرر موعد در را بهااجاره سوم بار برای و باشد کرده بهااجاره

 .است قطعی مورد این در دادگاه حکم. نماید را مستأجر عین تخلیه درخواست دادگاه از مستقیماً دادخواست تقدیم با

 مربوط مقررات تابع حیث هر از شود داده هاجار تجارت یا پیشه یا کسب از غیر منظوری به اجاره مورد که صورتی در - 0 تبصره

 .بود خواهد سکنی محل اجاره به

 نماید دایر اجاره مورد در است ممنوع آن کردن دائر قانوناً که فساد مرکز مستأجر اگر ماده این شش بند مورد در - 1 تبصره

 قرار موجر اختیار در را اجاره مورد موجر درخواست به کیفرخواست صدور محض به خود قانونی وظیفه انجام بر عالوه دادستان

 .دهدمی

 پس دارد حق موجر باشد مسکونی واحد یک مالک خود سکونت محل شهر در سکنی محل مستأجر که صورتی در - 0 تبصره

 . بنماید را اجاره مورد تخلیه تقاضای اجاره مدت انقضای از

 پیشه یا کسب محل تخلیه درخواست اجاره مدت انقضاء از پس نیز زیر دموار در قبل ماده در مذکور موارد بر عالوه - 3۵ ماده

 .است جائز دادگاه از تجارت یا

 هایشهردار و شود ارائه مربوط شهرداری گواهی یا ساختمانی پروانه اینکه بر مشروط جدید ساختمان احداث منظور به تخلیه -3

 .مایندن تسلیم مالک به و صادر را نظر مورد گواهی یا و ساختمان پروانه مربوط مقررات رعایت با مالک مراجعه صورت در مکلفند

 .تجارت یا پیشه یا کسب برای موجر شخص احتیاج منظور به تخلیه -۲

 مادر ای پدر یا اوالد یا خود سکونت برای مالک و باشد هم سکنی برای مناسب تجارت یا پیشه یا کسب محل که صورتی در -۳

 ای پیشه یا کسب حق پرداخت به تخلیه حکم صدور ضمن دادگاه فوق گانهسه موارد در. نماید تخلیه ستدرخوا خود همسر یا

 . داد خواهد حکم نیز تجارت

 ماه شش تا مورد حسب مالک گاههر ۱۴ ماده ۴ و ۳ بند در مذکور موارد در همچنین و قبل ماده در مذکور موارد در - 3۶ ماده

 هب ننماید استفاده کرده ادعا که نحوی به اجاره مورد محل از سال یک مدت حداقل یا نکند ساختمان به شروع تخلیه تاریخ از

 شد خواهد محکوم او حق در اجاره مورد المثلاجرت یا بهااجاره سال یک معادل مبلغی پرداخت به سابق مستأجر درخواست

 اراده زا خارج جهاتی و علل بر مبتنی یا قاهره قوه اثر در اجاره ردمو از استفاده عدم یا ساختمان شروع تأخیر شود ثابت آنکه مگر

 .است بوده مالک

 باشد مودهن نیز را هاقسمت سایر تخلیه تقاضای موجر و باشند متعددی مستاجرین تخلیه مورد ملک در که صورتی در - تبصره

 .شد خواهد شروع قسمت آخرین تخلیه تاریخ از فوق مهلت

 باید گیردمی صورت ۱۳ ماده در مقرر ترتیب به یا حکم اجرای نتیجه در مستاجره عین تخلیه که مواردی تمام در - 3۷ ماده

 .گردد قید اجاره ثبت مالحظات ستون در تا شود اعالم اجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه به دادگاه طرف از

 تجارت یا پیشه یا کسب حق پنجم: فصل
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 هک ضوابطی و اصول مبنای بر است شده قید دیگر قوانین و قانون این در که تجارت یا پیشه ای کسب حق میزان - 3۸ ماده

 هدخوا مجلسین مربوط هایکمیسیون تصویب به و تهیه شهرسازی و مسکن و دادگستری هایوزارتخانه طرف از آن نامهآیین

 .گرددمی تعیین رسید،

 اندتومی باشد داشته غیر به انتقال حق نامه،اجاره موجب به تجارت یا شهپی یا کسب محل مستأجر که صورتی در - 31 ماده

 غیر به انتقال حق نامهاجاره در گاههر. دهد انتقال دیگری به رسمی سند با را اجاره مورد منافع آن مشابه یا شغل همان برای

 پیشه یا کسب حق اجاره، مورد تخلیه مقابل در باید نباشد غیر به انتقال به راضی مالک و نبوده بین در اینامهاجاره یا شده سلب

 به کمح دادگاه صورت این در کند، مراجعه دادگاه به انتقال سند تنظیم برای تواندمی مستأجر واال بپردازد را مستأجر تجارت یا

 نزدیک هدفترخان یا سابق نامهاجاره دسن کنندهتنظیم دفترخانه در انتقال سند تنظیم و غیر به اجاره مورد منافع انتقالتجویز 

 نیز موجر به را مراتب و نمایدمی ارسال مربوط دفترخانه به را آن رونوشت و صادر( نباشد بین در رسمی نامهاجاره اگر) ملک

 شش ظرف اهگهر. بود خواهد سابق مستأجر مقامقائم اجاره شرایط تمام به نسبت حیث هر از جدید مستأجر نمود، خواهد اعالم

 واهدخ االثرملغی مزبور حکم نشود داده انتقال جدید مستأجر به رسمی سند با اجاره مورد منافع قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه

 .بود

 درخواست حق موجر نماید واگذار دیگری به را اجاره مورد ماده این مقررات رعایت بدون مستأجر که صورتی در -3 تبصره

 مورد حسب متصرف یا مستأجر مورد این در و شد خواهد اجرا مستأجر یا متصرف علیه تخلیه حکم و اشتد خواهد را تخلیه

 .داشت خواهد را تجارت یا پیشه یا کسب حق نصف دریافت استحقاق

 ندس تنظیم با فقط جدید مستأجر به آن انتقال و دارد اختصاص محل همان مستاجر به تجارت یا پیشه یا کسب حق -0 تبصره

 .بود خواهد معتبر رسمی

 تعمیرات ششم: فصل

 هایدستگاه قبیل از آن در منصوبه عمده تأسیسات یا بنا اصل به مربوط که اجاره مورد اساسی و کلی تعمیرات - 02 ماده

 تفادهسا به مربوط که تعمیری و تزئین همچنین و جزئی تعمیرات و است موجر عهده به باشد آسانسور و تهویه و مرکزی حرارت

 .بود خواهد مستأجر با باشد اجاره مورد از بهتر

 وردم کلی تعمیرات موجر که صورتی در است دادگاه با تعمیرات به راجع مستأجر و موجر بین اختالف به رسیدگی - 03 ماده

 ندک مراجعه دادگاه به هاجار فسخ برای تواندمی مستأجر ندهد انجام شودمی تعیین دادگاه طرف از که مهلتی در را دادگاه حکم

 معادل تا حداکثر را آن مخارج داده انجام اجرا دائره نظارت با را مزبور تعمیرات شود داده اجازه او به و کند درخواست دادگاه از یا

 .بگذارد موجر حساب به بهااجاره ماه شش

 مناسبی مهلت و ملزم ممانعت رفع به را ستأجرم دادگاه شود ضروری تعمیرات انجام از مالک مانع مستأجر گاههر - 00 ماده

. دهدب مذکور مدت برای بنا موقت تخلیه به حکم تواندمی دادگاه ممانعت ادامه صورت در. نمایدمی تعیین تعمیرات انجام برای

 . باشد شده حاصل بنا تعمیر از ممانعت نتیجه در که است خسارتی مسئول مستأجر حاضر حال هر در

 گرفت خواهد صورت دادرسی تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج ۲۲ و ۲۱ مادتین در مذکور دعاوی به رسیدگی - تبصره

 .است قطعی دادگاه حکم و
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 اجاره مورد تخلیه به حکم دادگاه گاههر. نیست تعمیرات دعوای به رسیدگی مانع موجر طرف از تخلیه دعوای اقامه - 01 ماده

 قابل ۲۱ ماده در مقرر ترتیب به تخلیه حکم فسخ صورت در تعمیر به الزام حکم نباشد قطعی مزبور حکم و باشد نموده صادر

 .بود خواهد اجرا

 یمرکز حرارت تأسیسات یا گاز یا تلفن یا برق یا آب انشعاب از استفاده حق اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - 00 ماده

 راهمف را آن قطع موجبات یا قطع را آن ضروری تعمیرات مورد در جز تواندنمی موجر باشد داشته آن امثال و آسانسور یا تهویه یا

 أجرمست درخواست به دادگاه تخلف، صورت در. باشد نپرداخته اجاره شرایط طبق را خود مصرف بهای مستأجر اینکه مگر نماید

 گاهداد دستور. داد خواهد را آن وصل ترتیب عنداالقتضاء داده قرار رسیدگی مورد را موضوع دادرسی تشریفات رعایت بدون فوراً

 دادگاه همان در اعتراض. کند اعتراض آن به دادگاه دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف تواندمی موجر. است اجرا قابل بالفاصله

 .است قطعی دادگاه تصمیم و شودمی رسیدگی

 مستلزم مجدد اتصال و بوده مربوط هایسازمان به موجر بدهی غیره و تلفن ای آب یا برق جریان قطع علت گاههر - 3 تبصره

 ستأجرم باشد هزینه مستلزم فوق تأسیسات مجدد انداختن کار به و اتصال که صورتی در همچنین و باشد مزبور بدهی پرداخت

 .نماید کسر بهاهاجار اولین از و بپردازد را مذکور وجوه مربوط هایسازمان قبوض اساس بر تواندمی

 ودخ به مربوط مقررات تابع هاآپارتمان تملک قانون مشمول هایآپارتمان مشترک هایقسمت و تأسیسات تعمیرات - 0 تبصره

 .بود خواهد

 نقصان و کسر یا خرابی وجود امکان جهت از را ملک وضع بخواهد یا داشته را خود ملک فروش قصد مالک گاههر - 0۵ ماده

 ممانعت رفع برای تواندمی او قانونی نماینده یا مالک گردد، مالک یا خریدار رؤیت از مانع ملک متصرف و نماید اهدهمش آن در

 مأمورین به مورد حسب دادگاه دادرس یا دادستان کند، مراجعه ملک وقوع محل مستقل بخش دادگاه دادرس یا دادستان به

 تشخیص. نمایند رؤیت را ملک مأمورین معیت به مالک و خریدار تا دهدمی ستورد اجرا مأمورین یا و ژاندارمری یا شهربانی

 .است دستور صادرکننده مقام با متعارف حدود در امر ضرورت

 اهدادگ در نباشد شهرستان دادگاه که نقاطی در و شهرستان دادگاه در قانون این موضوع دعاوی کلیه به رسیدگی - 0۶ ماده

 هر در دادگاه حکم - شودمی رسیدگی شهرستان دادگاه در منحصراً که دولت به دعاوی مگر. آیدیم عمل به مستقل بخش

 به مربوط دعاوی به رسیدگی باشد شده مقرر آن خالف که مواردی در مگر است، پژوهش قابل فقط و محسوب حضوری صورت

 .است داوری شورای صالحیت در کماکان استیجاری هایاتاق

 قطعی دادگاه حکم نباشد ریال هزار چهار بر زائد ماهانه بهایاجاره تعیین تقاضای در خواسته میزان که وردیم در - تبصره

 .است

 دنباش بیشتر ماه دو از و کمتر روز ده از که مهلتی حکم صدور ضمن دادگاه شودمی صادر تخلیه حکم که مواردی در - 0۷ ماده

 اجرا ستانتاب تعطیالت در شده تأسیس دارصالحیت مقامات رسمی اجازه با که مدارسی تخلیه حکم. نمایدمی تعیین تخلیه برای

 .شد خواهد

 از ماده این در مذکور هایمهلت شودمی صادر تجارت یا پیشه یا کسب حق پرداخت با تخلیه حکم که مواردی در - 3 تبصره

 .شد خواهد شروع مزبور وجه پرداخت یا تودیع تاریخ

 .بود خواهد روز ۱۵ مهلت حداکثر شودمی صادر بهااجاره پرداخت عدم علت به تخلیه حکم که مواردی در - 0 تبصره
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 موجر شودمی قطعی و صادر تجارت یا و پیشه یا کسب حق پرداخت با مستاجره عین تخلیه حکم که مواردی در - 0۸ ماده

 به را آن پرداخت ترتیب یا تودیع دادگستری صندوق در را معینه وجه قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف است مکلف

 نیز اردمو سایر در. باشند کرده توافق بیشتری مدت به طرفین اینکه مگر بود خواهد االثرملغی مزبور حکم واال بدهد مستأجر

 کهاین مگر است االثرملغی صادرشده حکم. نماید اجرائیه صدور تقاضای قطعی حکم ابالغ تاریخ از سال یک ظرف موجر گاههر

 .باشد شده توافق تخلیه تأخیر برای مستأجر و موجر بین

 صادر ۱۳۳۱ مصوب مستأجر و مالک روابط قانون اجری زمان در که احکامی به نسبت فوق ماده در مذکور هایمدت - تبصره

 .شودمی شروع قانون این اجری تاریخ از گردیده قطعی و

 هب و انتخاب سال دو برای حداکثر قانون این اجرای منظور به را ایعده رسمی شناسانکار بین از دادگستری وزارت - 01 ماده

 .کرد خواهند استفاده مزبور شناسانکار از هادادگاه نیامده عمل به انتخاب تجدید که زمانی تا و نمایدمی معرفی هادادگاه

 وزارت که نقاطی در. است دادگستری وزارت نامهآیین موجب به سانشناکار الزحمهحق میزان و انتخاب شرایط و تعیین طرز

 .شد خواهد عمل شناسیکار به مربوط عمومی مقررات طبق ننماید معرفی شناسکار دادگستری

 از سپ نمایند اتخاذ قانون این مقررات اجرای از جلوگیری منظور به طرفین که غیرمستقیم یا مستقیم طرق کلیه - 12 ماده

 .شد خواهد اعالم باطل و بالاثر دادگاه در اتاثب

 مرحله به نقاط آن در ۱۳۳۱ خرداد مصوب مستأجر و مالک روابط قانون تاکنون که شودمی اجرا نقاطی در قانون این - 13 ماده

 طهراب نقاط سایر در. نماید آگهی را آن اجرای لزوم شهرسازی و مسکن وزارت نظر جلب یا دادگستری وزارت یا شده گذاشته اجرا

 .بود خواهد عمومی مقررات و قوانین اساس بر مستأجر و موجر

 این با مغایر که مقرراتی و قوانین سایر و ۱۳۳۱ سال مصوب مستأجر و مالک روابط قانون قانون، این اجرای تاریخ از - 10 ماده

 .شودمی لغو است قانون
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 76قانون روابط موجر و مستاجر سال 

 0۶/2۵/31۷۶صوب م

 
 روابط موجر و مستأجر :فصل اول

 ی،اماکن آموزش یشه،محل کسب و پ ی،تجار ی،اماکن اعم از مسکون یهقانون، اجاره کل یناالجرا شدن االزم یخاز تار - 3ماده 

 یع مقررات قانون مدنتاب شودیمنعقد م یعاد یا یبا قرارداد رسم کهآن یرو نظا یدولت هایساختمانو  ییدانشجو هایخوابگاه

 موجر و مستأجر خواهد بود. ینب مقرر یطقانون و شرا ینو مقررات مندرج در ا

 هیلموجر و مستأجر برسد و به وس یامضا شود و به یممدت اجاره در دو نسخه تنظ یدبا ق یداجاره با یعاد قراردادهای - 0 ماده

 گردد. یاهعنوان شهود گو به یندو نفر افراد مورد اعتماد طرف

 یمستاجره در اجاره با سند رسم ینع یهتخل یو یمقام قانونقائم یاموجر  یمدت اجاره بنا به تقاضا یاز انقضا پس - 1 ماده

ام به دستور مق یهتخل یتقاضا یمهفته پس از تقد یکظرف  یهفته و در اجاره با سند عاد یکثبت ظرف  یاجرا یرتوسط دوا

 خواهد گرفت. نجاما قضاییه قوه ینضابط توسط ییدر مرجع قضا ییقضا

 افتیسند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر در یاالحسنه و قرض یا ینتضم یا یعهبه عنوان ود یموجر مبلغ که یصورت در - 0 ماده

 یرهبه داسپردن آن  یاوجه مذکور به مستأجر و  یامورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند  یلتحو و یهکرده باشد تخل

بابت قبوض  یبده یااالجاره عدم پرداخت مال یامستأجر و  یهمستاجره از ناح ینع ورود خسارت به یاجراست. چنانچه موجر مدع

شده باشد  یادفوق از محل وجوه  هاییپرداخت بده یاو  جبران خسارات وارده یبوده و متقاض یتلفن، آب، برق و گاز مصرف

به  انیدادخواست مطالبه ضرر و ز یمبر تسل نیدفتر شعبه دادگاه صالح را مب یسند، گواه یاوجه  یعبا تود زمانهمموظف است 

 یخوددار یزانهمان م سند به مستأجر به یاوجه  یماجرا از تسل یرهصورت دا ین. در ایدنما یلاجرا تحو یرهمورد ادعا به دا یزانم

 قدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر ا

 یهدستور تخل یباشد ضمن اجرا یهرگونه حق یموجر مدع یشده از سو ارائهمستأجر در مورد مفاد قرارداد  چنانچه - ۵ ماده

 .شودیصادر م یجبران خسارات وارده حکم مقتض یزو پس از اثبات حق مورد ادعا و ن یمدادگاه صالح تقد خود را به یتشکا

 یسرقفل :دوم لفص

 یافتاز مستأجر در یرا تحت عنوان سرقفل یمبلغ تواندیم یدخود را به اجاره واگذار نما یمالک، ملک تجار هرگاه - ۶ ماده

 یبه عنوان سرقفل یگرمستأجر د یارا از موجر  یحق خود مبلغ یواگذار یدر اثناء مدت اجاره برا تواندیمستأجر م ین. همچنیدنما

 سلب شده باشد. یاز و یرحق انتقال به غ رهمگر آنکه در ضمن عقد اجا کند، یافتدر

مدت  یانپس از پا یدواگذار نما یگریملک را به د یسرقفل یافتنگرفته باشد و مستأجر با در یچنانچه مالک سرقفل - 3 تبصره

 از مالک را ندارد. یحق مطالبه سرقفل یراجاره مستأجر اخ

البه مستأجر حق مط یههنگام تخل ید،را به مستأجر منتقل نما یسرقفل یشرع یحصح یقبه طر که موجر یدر صورت - 0 تبصره

 عادله روز را دارد. یمتبه ق یسرقفل
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بها و اجاره یشمستاجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزا ینکه ع یضمن عقد اجاره شرط شود تا زمان هرگاه - ۷ ماده

ورت ص یندر ا یدهمان مبلغ به او واگذار نما مستاجره را به یند و متعهد شود که هر ساله عنداشته باش مستاجره را ینع یهتخل

 .یدنما یافتاسقاط حقوق خود در یبرا یبه عنوان سرقفل یمبلغ گریمستأجر د یااز موجر و  تواندیمستأجر م

به اجاره  را آنجر اجاره ندهد و هر ساله مستأ یرغ مستاجره را به ینضمن عقد اجاره شرط شود که مالک ع هرگاه - ۸ ماده

 یرا به عنوان سرقفل یمحل مبلغ یهتخل یااسقاط حق خود و  یبرا تواندیمستأجر م ید،واگذار نما متعارف به مستأجر متصرف

 .یدنما یافتمطالبه و در

ضمن  حقوق یهمستأجر کل ینکها یابه مالک نپرداخته باشد و  یمستأجر سرقفل یابرسد  یانمدت اجاره به پا چنانچه - 1 ماده

 نخواهد داشت. یسرقفل یافتمستاجره حق در ینع یهباشد هنگام تخل کرده استیفاعقد را 

 آن توافق حاصل یزاننسبت به م ینطرف ینهرگاه ب باشدیمجاز م یسرقفل یافتقانون در ینکه طبق ا یموارد در - 32 ماده

 خواهد شد. ییننشود با نظر دادگاه تع

 .باشدیممنوع م یجاریخارج از مقررات فوق در روابط است یمطالبه هرگونه وجه -صره تب

و حسب مورد مشمول مقررات  یقانون مستثن ینقانون به اجاره داده شده از شمول ا ینا یبکه قبل از تصو اماکنی - 33 ماده

 بود. حاکم بر آن خواهند

و به  یهته یو مسکن و شهرساز یدادگستر یهات سه ماه توسط وزارتخانهقانون ظرف مد ینا ییاجرا نامهآیین - 30 ماده

 .یدخواهد رس یرانهیأت وز یبتصو

 .شودیقانون لغو م ینبا ا یرو مقررات مغا ینقوان کلیه - 31 ماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان یتقانون حما  

 51  

 حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان یتقانون حما

 33/23/310۸مصوب: 

 یف: تعاریکمفصل 

 آیدیم یدابتکار آنان پد یاهنر و  یاو به آنچه از راه دانش  «یدآورندهپد»قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند  یننظر ا از - ۱ ماده

 .شودیاطالق م« اثر»آن بکار رفته  یجادا یاظهور و  یاو  یانکه در ب یروش یا یقهطربدون در نظر گرفتن 

 است: ریقانون به شرح ز ینا یتمورد حما یاثرها - ۲ ماده

 .یو هنر یو ادب یو فن یعلم یگرو هر نوشته د یشنامهکتاب و رساله و جزوه و نما – ۱

 نشر شده باشد. یاضبط  یاو روش نوشته  یبکه به هر ترت یفشعر و ترانه و سرود و تصن – ۲

و روش  یبکه به هر ترت یزیونتلو یا یوپخش از راد یا ینماپرده س یا یشنما یهامنظور اجرا در صحنهبه  یو بصر یاثر سمع – ۳

 نشر شده باشد. یاضبط  یانوشته 

 نشر شده باشد. یاضبط  یاو روش نوشته  یبکه به هر ترت یقیاثر موس – ۴

 یثر تجسمو ا ینیو هرگونه اثر تزئ ینیتزئ یهاها و خطو نوشته یابتکار یاییو طرح و نقش و نقشه جغراف یرو تصو ینقاش – ۵

 به وجود آمده باشد. یبیترک یاصورت ساده به  و روش یقکه به هر طر

 مجسمه(.) یکرههرگونه پ – ۶

 طرح و نقشه ساختمان. یلاز قب یاثر معمار – ۷

 آمده باشد. یدو ابداع پد یکه با روش ابتکار یاثر عکاس – ۸

 .یمو گل یو نقشه قال یصنعت یا یدست یمربوط به هنرها یاثر ابتکار – ۱

 آمده باشد. یدپد یمل یو هنر یفرهنگ یراثم یافولکلور( عامه )فرهنگ یهبر پاکه  یاثر ابتکار – ۱۱

 که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. یاثر فن – ۱۱

 آمده باشد. یدفصل پد یننامبرده در ا یچند اثر از اثرها یبکه از ترک یگرهرگونه اثر مبتکرانه د – ۱۲

 یدآورندهدوم: حقوق پد فصل

از نام و اثر  یو معنو یماد یبرداراثر و حق بهره ینشر و پخش و عرضه و اجرا یشامل حق انحصار یدآورندهدحقوق پ - ۳ ماده

 او است.

 انتقال است.  یرقابلو غ یستمحدود بزمان و مکان ن یدآورندهپد یحقوق معنو - ۴ ماده

 یرموارد و از جمله موارد ز یهخود را در کل یق ماداستفاده از حقو تواندیقانون م ینا یتمورد حما یاثرها یدآورندهپد - ۵ ماده

 واگذار کند: یربه غ

 و مانند آن. یزیونیو تلو ینماییس هاییلمف یهته – ۱

 .یگرد هاییشمانند تئاتر و باله و نما یاصحنه یشنما – ۲
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 .یگرد یلههر وس یانوار  یاصفحه  یاثر بر رو یصوت یا یریضبط تصو – ۳

 .یگرد یلو وسا یزیونتلوو  یوپخش از راد – ۴

 و مانند آن. یزیرو قالب یشهو گراور و کل یو عکاس یو عرضه اثر از راه چاپ و نقاش یرترجمه و نشر و تکث – ۵

 .یغاتیو تبل یو هنر یو صنعت یو ادب یعلم یاستفاده از اثر در کارها – ۶

 قانون درج شده است. یندر ماده دوم ا که یگرید یآوردن اثرها یدپد یابه کار بردن اثر در فراهم کردن  – ۷

 دهینباشد اثر مشترک نام یزآنان جدا و متما یکایکبه وجود آمده باشد و کار  یدآورندهچند پد یادو  یکه با همکار یاثر - ۶ ماده

 است. یدآورندگاناز آن حق مشاع پد یناش و حقوق شودیم

صورت  و به یتیو ترب یو آموزش یو فن یو علم یها به مقاصد ادباد به آناست و استن یافتهکه انتشار یینقل از اثرها - ۷ ماده

 با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است. یظانتقاد و تقر

 یمالزا شودیم یرو تکث یهها تهتوسط معلمان آن یدر مؤسسات آموزش یستدر یکه برا هاییجزوه مورد در مأخذ ذکر – تبصره

 نداشته باشد. یانتفاعجنبه  ینکهمشروط بر ا یستن

 وندشیاداره م یرانتفاعیصورت غکه به  یو آموزش یو مؤسسات علم یاتنشر یآورو مؤسسات جمع یعموم یهاکتابخانه - ۸ ماده

 یا یبردارقانون از راه عکس ینا یتمورد حما یاز اثرها یدخواهد رس یرانهیأت وز یبکه به تصو اینامهیینطبق آ توانندیم

 کنند. یبردارخود نسخه یتو متناسب با فعال یازمورد ن یزانبه آن به مطرق مشا

 نیا یبانتشار داده است پس از تصو یاقانون پخش کرده و  ینا یبرا که قبل از تصو یآثار تواندیوزارت اطالعات م - ۱ ماده

 استفاده قرار دهد.کماکان مورد  یزقانون ن

 یدرس یهاموجب قانون کتابقانون به  ینا یبرا که قبل از تصو یدرس یهاکتاب ندتوایوزارت آموزش و پرورش م - ۱۱ ماده

 است کماکان مورد استفاده قرار دهد.چاپ و منتشر کرده 

فقط  یزیونیو تلو یوئیراد یهاو ضبط برنامه ۲از ماده  ۱قانون مذکور در بند  ینا یتمورد حما یاز اثرها یبردارنسخه - ۱۱ ماده

 باشد مجاز است. یرانتفاعیو غ یاستفاده شخص یه براک یدر صورت

 یگرد یقانون هاییتو حما یدآورندهاز حق پد یتسوم: مدت حما فصل

وراثت  یا یتموجب وصاقانون که به  ینموضوع ا یدآورندهپد یمدت استفاده از حقوق ماد -( ۱۳۸۱سال  یاصالح) ۱۲ ماده

قل نشده منت یبه کس یتبر اثر وصا یاوجود نداشته باشد  یه سال است و اگر وارثپنجا یدآورندهمرگ پد یخاز تار شودیمنتقل م

 .گیردی( قرار مفقیهی)ول یحاکم اسالم یاردر اخت یهمان مدت به منظور استفاده عموم یباشد برا

 هد بود.خوا یدآورندهپد ینقانون پنجاه سال بعد از فوت آخر ین( ا۶اثر مشترک موضوع ماده ) یتـ مدت حما تبصره

هنده دآمدن اثر متعلق به سفارش یدپد یخسال از تار یتا س آیدیم یدسفارش پد یجهکه در نت ییاثرها یحقوق ماد - ۱۳ ماده

 توافق شده باشد.  یمحدودتر یبترت یامدت کمتر  یاست مگر آنکه برا

 ینا یتمسابقه به آثار مورد حما یططبق شرا یو ادب یو هنر یکه در مسابقات علم یازاتیو امت ینقد جایزه و پاداش – تبصره

 خواهد بود. یدآورندهمتعلق به پد گیردیماده تعلق م ینقانون موضوع ا
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دت م یبرا ینکهحق استفاده کند مگر ا یناز ا یسال پس از واگذار یتا س تواندیم یدآورندهحق پد یرندهانتقال گ - ۱۴ ماده

 کمتر توافق شده باشد.

 یدآورندهپد یاتمندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت ح یهامدت یپس از انقضا ۱۴و  ۱۳مواد  در مورد - ۱۵ ماده

 خواهد بود.  ۱۲مقرر در ماده  یبصورت تابع ترت ینا یرمتعلق به خود او و در غ

 قانون خواهد بود: ینا یتاسال مورد حم یعرضه به مدت س یانشر  یخاز تار یدآورندهپد یحقوق ماد یردر موارد ز - ۱۶ ماده

 .یعکاس یا ینماییس یاثرها – ۱

 واگذارشده باشد.  یحق استفاده از آن به شخص حقوق یاباشد و  یهرگاه اثر متعلق به شخص حقوق – ۲

ها را آن تواندینم کسیچقانون برخوردار خواهد بود و ه ینا یتکه معرف اثر است از حما اییژهنام و عنوان و نشانه و - ۱۷ ماده

 که الغاء شبهه کند به کار برد. یبیمانند آن به ترت یااز همان نوع  یگریاثر د یبرا

فاع دارند منظور انترا به  یاقتباس از اثر یااستناد  یاقانون اجازه استفاده  ینکه طبق ا یو ناشر و کسان یرندهانتقال گ - ۱۸ ماده

روش ب یرشدهتکث یا یچاپ یهانسخه یا ینسخه اصل یرو یامعرف اثر همراه اثر  هیژعنوان و نشانه و را با یدآورندهنام پد یدبا

 موافقت کرده باشد.  یگرید یببه ترت یدآورندهپد ینکهمگر ا یندو درج نما عالممعمول و متداول ا

 ممنوع است.  یدآورندهقانون و نشر آن بدون اجازه پد ینا یتمورد حما یدر اثرها یفتحر یا ییرهرگونه تغ - ۱۱ ماده

مورد  یاثرها یرتکث یاضبط و  یاپخش  یانشر  یاکه به چاپ  یها و اشخاصضبط صوت و کارگاه یهاها و بنگاهچاپخانه - ۲۱ ماده

سل انتشار و شماره مسل یاپخش  یا یرتکث یاضبط  یاشماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب  یدبا پردازدیمقانون  ینا یتحما

ب بنگاه و کارگاه مربوط برحس یاو نام چاپخانه  یخبا ذکر تار شودیکه پخش م ییهانسخه و صدا را بر تمام قییصفحه موس یرو

 . یندمورد درج نما

وع ن یینکه وزارت فرهنگ و هنر با تع یاثر خود را در مراکز یژهاثر و نام و عنوان و نشانه و توانندیم یدآورندگانپد - ۲۱ ماده

 ثبت برسانند.به  یدنمایم یآثار آگه

خواهد  یرانوز تیئه یبدرخواست ثبت به تصو یرفتنمرجع پذ ینثبت و همچن یفاتتشر یافتنانجام  یبو ترت یچگونگ نامهآیین

 . یدرس

 یاچاپ  یرانبار در ا یننخست یقانون برخوردار خواهد بود که اثر برا ینا یتاز حما یموقع یدآورندهپد یحقوق ماد - ۲۲ ماده

 اجرا نشده باشد. یاپخش و  یانشر  یاچاپ  یکشور یچشده باشد و قبالً در هاجرا یانشر  یا پخش

 ها چهارم: تخلفات و مجازات فصل

ه بدون اجاز یدآورندهبه نام پد یاقانون است به نام خود  ینا یترا که مورد حما یگریاز اثر د یقسمت یاهر کس تمام  - ۲۳ ماده

سال  ۳از شش ماه تا  یبیعرضه کند به حبس تأد یاپخش  یانشر  یدآورندهاز پد یرغ یگریبه نام شخص دعالماً عامداً  یااو و 

 محکوم خواهد شد.

از سه ماه تا  یبیچاپ و پخش و نشر کند به حبس تأد یگرید یارا به نام خود  یگریهر کس بدون اجازه ترجمه د - ۲۴ ماده

 خواهند شد.  سال محکوم یک

 سال محکوم خواهند شد.  یکاز سه ماه تا  یبیقانون به حبس تأد ینا ۲۱ – ۱۱ – ۱۸ – ۱۷از مواد  ینلفمتخ - ۲۵ ماده
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 یدآورندهشدن مدت حق پد یکه به سبب سپر یقانون در موارد ینا ۲۱ – ۱۱ – ۱۸ – ۱۷نسبت به متخلفان از مواد  - ۲۶ ماده

 را خواهد داشت.  یخصوص یزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکهمگان آ یقانون برا ینمقررات ا یتاستفاده از اثر با رعا

ها به از روزنامه یکیدرخواست کند که مفاد حکم در  یاز دادگاه صادرکننده حکم نهائ تواندیم یخصوص یشاک - ۲۷ ماده

 شود. یاو آگه ینهانتخاب و هز

 از یمسئول که جرم ناش یقیشخص حق یجزائ یبتعق باشد عالوه بر یقانون شخص حقوق ینهرگاه متخلف از ا - ۲۸ ماده

به  یکه اموال شخص حقوق یجبران خواهد شد و در صورت یاز اموال شخص حقوق یخصوص یخسارات شاک او باشد یمتصم

 . شودیم انمرتکب جرم جبرالتفاوت از اموال تکافو نکند مابه ییتنها

ار از نشر و پخش و عرضه آث یرینسبت به جلوگ یخصوص یشاک یتشکا به یدگیضمن رس توانندیم یمراجع قضائ - ۲۱ ماده

 بدهند. یدادگستر ینو ضبط آن دستور الزم به ضابط یتمورد شکا

که بدون اجازه از  یقانون برخوردار است اشخاص ینا یتآمده از حما یدقانون پد ینا یباز تصو یشکه پ ییاثرها - ۳۱ ماده

 یاجدد ارائه م یا یرتکث یاپخش  یااجرا  یااند حق نشر کرده یبرداربهره یاقانون استفاده  ینا یبتصو یختا تار یگراند یاثرها

 یسانک ینماده و همچن یناز حکم ا ین،قانون. متخلف ینا یتمقام او با رعاقائم یا یدآورندهفروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پد

کنند به  یربردااز آن بهره یا یرتکث یاضبط  یارسانند قانون اثر را به چاپ  ینا بیمقدم بر تصو یخبه تار یفرفرار از ک یکه برا

 محکوم خواهند شد. ۲۳مقرر در ماده  یفرک

 است.  یبه اعتبار خود باق یدهمطرح گرد یقانون در مراجع قضائ ینا یبکه قبل از تصو یاتیو شکا دعاوی

 .شودیشروع و با گذشت او موقوف م یخصوص یشاک یتبا شکاقانون  ینمذکور در ا یهابزه یبتعق - ۳۱ ماده

 است. یملغ یقانون مجازات عموم ۲۴۸و  ۲۴۷و  ۲۴۶و  ۲۴۵مواد  - ۳۲ ماده

 یبو به تصو یهو وزارت اطالعات ته یقانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستر ینا ییاجرا هاینامهیینآ - ۳۳ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز یئته
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 یلاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار  یمهقانون ب
 یهنقل

 02/20/311۵مصوب 

 

 کلیات: نخست بخش

 :است زیر شرح به معانی دارای قانون، این در شده برده کار به اصطالحات - 3 ماده

 زئیج از اعم عضو ازکارافتادگی و نقص شکستگی، مانند بدن هب صدمه نوع هر از ناشی ارش یا دیه نوع هر: بدنی خسارت ـ الف

 قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به قانون این( ۳۵) ماده رعایت با معالجه هزینه و فوت دیه دائم، یا موقت ـ کلی یا

 .شود وارد ثالث شخص اموال به قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به که هاییزیان: مالی خسارت ـ ب

 سقوط، تصادف، تصادم، قبیل از هاآن محموالت و ماده این( ث) بند موضوع نقلیه وسایل از ناشی سانحه هرگونه: حوادث ـ پ

 غیرمترقبه حوادث اثر بر نقلیه وسایل از ناشی سانحه نوع هر یا انفجار یا و سوزیآتش واژگونی،

 ندهران استثنایبه  شود مالی یا و بدنی خسارت دچار قانون این وضوعم حوادث سبب به که است شخصی هر: ثالث شخص ـ ت

 حادثه مسبب

 کفی و یدک و آن به متصل غیر یا متصل واگن و شهریبین و شهری ریلی و زمینی موتوری نقلیه وسایل: نقلیه وسیله ـ ث

 هاآن به متصل( تریلر)

 بدنی هایخسارت تامین صندوق: صندوق ـ ج

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه: مرکزی بیمه ـ چ

 ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی رانندگی و راهنمایی پلیس: رانندگی و راهنمایی ـ ح

 خود نقلیه وسایل مکلفند باشند حقوقی یا حقیقی اشخاص اینکه از اعم قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان کلیه - 0 ماده

 رد مندرج مقدار به حداقل شودمی وارد ثالث اشخاص به مذکور نقلیه وسایل حوادث اثر در که یمال و بدنی خسارت قبال در را

 .کنند بیمه باشد، داشته مرکزی بیمه از را رشته این در فعالیت مجوز که ایبیمه شرکت نزد قانون این( ۸) ماده

 را ماده این موضوع نامهبیمه که کدام هر و است هنقلی وسیله متصرف یا و مالک از اعم قانون این نظر از دارنده ـ 3 تبصره

 .شودمی ساقط دیگری از تکلیف کند تحصیل

 نسوبم حادثه که شخصی مسئولیت از مانع قانون این موضوع نامهبیمه تحصیل در نقلیه وسیله دارنده مسئولیت - 0 تبصره

 .گرددمی پرداخت حادثه مسبب نقلیه وسیله نامهبیمه حلم از واردشده خسارت حال هر در. باشدنمی است او فعل ترک یا فعل به

 دیه میزان به حداقل حادثه، مسبب راننده به واردشده بدنی هایخسارت پوشش برای است مکلف نقلیه وسیله دارنده - 1 ماده

 معادل حادثه، مسبب راننده به پرداخت قابل خسارت میزان محاسبه مبنای کند؛ اخذ حوادث بیمه غیرحرام، ماه در مسلمان مرد

 سازمان. هست آن معالجه هزینه و غیرحرام ماه در مسلمان مرد به بدنی خسارت ورود فرض در جرح ارش یا و دیه یا فوت دیه

 تعیین ار واردشده بدنی صدمه درصد و نوع مربوط، بیمه شرکت یا حادثه مسبب راننده درخواست با است مکلف قانونی پزشکی
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 به یمهب عالی شورای تصویب از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به نامهبیمه این به مربوط بیمه حق و اجرایی نامهآیین. کند اعالم و

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 :ثالث شخص برای مالی یا بدنی خسارت ایجاد و حادثه وقوع صورت در - 0 ماده

 ودحد در واردشده هایخسارت جبران باشد، قانون این عموضو نامهبیمه دارای حادثه، مسبب نقلیه وسیله که صورتی در ـ الف

 وی مقامقائم یا دیدهزیان خسارت، مطالبه خصوص در دعوی طرح به نیاز صورت در. است گربیمه عهده بر قانون این مقررات

 .نیست حادثه مسبب راننده کیفری هایمسئولیت نافی حکم، این. کندمی طرح حادثه مسبب و گربیمه علیه را دعوی

 باشد، قانون این( ۲۱) ماده در مندرج موارد از یکی مشمول یا قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه، وسیله کهصورتی در ـ ب

 این در دعوی طرح به نیاز صورت در. شودمی جبران قانون این( ۲۵) ماده رعایت با صندوق توسط وارده بدنی هایخسارت

 .کندمی طرح صندوق و حادثه مسبب راننده علیه را دعوی وی قاممقائم یا دیدهزیان خصوص،

 قرار هحادث مسبب راننده اختیار در مالک اذن با نقلیه وسیله و بوده قانون این موضوع نامهبیمه فاقد خودرو، کهصورتی در ـ پ

 شخص مالک کهصورتی در و (۲۱۳) درصد بیست معادل نقدی جزای به باشد، حقوقی شخص مالک، کهصورتی در باشد، گرفته

 حساب به مذکور مبلغ. شودمی محکوم واردشده بدنی خسارات مجموع( ۱۱۳) درصد ده معادل نقدی جزای به باشد حقیقی

( ۱۱۱۳) درصد صد ساالنه، هایبودجه در بینیپیش با و شودمی واریز کشور کل داریخزانه نزد صندوق اختصاصی درآمدهای

 .یابدیم اختصاص صندوق به آن

 قلیهن وسایل دارندگان با آن، به مربوط هاینامهآیین و قانون این مقررات طبق است مکلف ایران بیمه سهامی شرکت - ۵ ماده

 از پس ندتوانمی ثالث شخص بیمه رشته در فعالیت متقاضی بیمه هایشرکت سایر. کند منعقد بیمه قرارداد قانون این موضوع

 هک اجرایی نامهآیین اساس بر است موظف مرکزی بیمه. کنند ثالث شخص نامهبیمه فروش به اقدام مرکزی بیمه از مجوز اخذ

 در عالیتف مجوز متقاضی، هایشرکت برای رسد،می وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید و مرکزی بیمه پیشنهاد به

 ابقهس بیمه، شرکت مالی توانگری حداقل قبیل از مواردی دهما این موضوع اجرایی نامهآیین در. کند صادر ثالث شخص رشته

 قرار نظر مد باید خسارت پرداخت و نامهبیمه صدور برای الزم هایظرفیت و انسانی نیروی داشتن خسارت، پرداخت مناسب

 و انونق این مقررات طبق موظفند کنند،می دریافت مرکزی بیمه از را ایبیمه رشته این در فعالیت مجوز که هاییشرکت. گیرد

 رشته رد فعالیت ادامه. کنند منعقد بیمه قرارداد قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان کلیه با آن، به مربوط هاینامهآیین

 از مجوز اخذ به منوط هستند، فعال ثالث شخص بیمه رشته در قانون این تصویب زمان در که هاییشرکت برای ثالث شخص

 .هست قانون این شدن االجراالزم تاریخ از سال دو مدت فظر مرکزی بیمه

 گیرندهلانتقا به قانون این موضوع بیمه قرارداد از ناشی تعهدات و حقوق کلیه نقلیه، وسیله مالکیت انتقال تاریخ از - ۶ ماده

 .شودمی محسوب گذاربیمه بیمه، قرارداد مدت پایان تا گیرندهانتقال و شودمی منتقل

 باشد، شده اعمال قانون این موضوع بیمه قرارداد در «خسارت به منجر حوادث نداشتن» واسطهبه که تخفیفاتی کلیه ـ تبصره

 متعلق یا او هب متعلق که نوع همان از دیگر نقلیه وسیله به را مذکور تخفیفات تواندمی دهندهانتقال. است دهندهانتقال به متعلق

 .کند منتقل باشد، وی واسطهبال اوالد یا والدین همسر، به

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید و مرکزی بیمه پیشنهاد به تبصره این اجرایی نامهآیین

 ودخ نقلیه وسیله کشور از خارج که صورتی در شوندمی ایران وارد خارج از که زمینی موتوری نقلیه وسیله دارندگان - ۷ ماده

 یمهب شودمی شناخته معتبر مرکزی بیمه طرف از که اینامهبیمه موجب به آن از ناشی حوادث اثر بر که اراتیخس مقابل در را
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 لیهنق حوادث اثر در که مالی و بدنی هایخسارت قبال در را خود نقلیه وسیله ایران مرز به ورود هنگام مکلفند باشند، نکرده

 .کنند بیمه قانون این( ۸) ماده در مندرج میزان به حداقل شودمی وارد ثالث اشخاص به هاآن محموالت یا مزبور

 نقلیه لهوسی مربوط، بیمه حق پرداخت با خروج هنگام موظفند شوندمی خارج کشور از که ایرانی نقلیه وسیله دارندگان همچنین

 میزان به حداقل شود وارد ایرانی ثثال اشخاص به کشور از خارج در مذکور نقلیه حوادث اثر بر که خساراتی مقابل در را خود

 وسایل تردد از صورت این غیر در. کنند بیمه قانون این( ۳) ماده موضوع راننده حوادث بیمه نیز و قانون این( ۸) ماده در مندرج

 .شودمی جلوگیری ربطذی مراجع توسط مزبور

 گذاربیمه و گربیمه تعهدات و حقوق: دوم بخش

 هایماه در مسلمان مرد یک دیه ریالی حداقل معادل بدنی خسارت بخش در قانون این موضوع مهبی مبلغ حداقل - ۸ ماده

 مبلغ حداقل همچنین. باشدنمی الحاقیه اخذ به موظف گذاربیمه حال هر در و است قانون این( ۱) ماده تبصره رعایت با حرام

 جبران برای تواندمی گذاربیمه. است بدنی تعهدات( ۲/۵۳) ددرص نیم و دو معادل مالی خسارت بخش در قانون این موضوع بیمه

 .کند تحصیل تکمیلی بیمه آن، از پس یا نامهبیمه صدور زمان در مزبور، حداقل از بیش مالی هایخسارت

 ار ماده این در مندرج سقف از بیش ایبیمه پوشش تقاضای مالی هایخسارت خصوص در گذاربیمه که صورتی در ـ 3تبصره 

 که کلی ضوابط چهارچوب در مورد این در بیمه حق. هست گذاربیمه با تکمیلی بیمه قرارداد انعقاد به مکلف گربیمه باشد داشته

 .گرددمی تعیین گربیمه توسط شود،می اعالم مرکزی بیمه توسط

 و( ۱۲) مواد و کند پرداخت انونق این مطابق را واردشده خسارات کلیه است مکلف گربیمه حادثه، بروز صورت در ـ 0تبصره 

 .شودنمی اعمال مورد این در ۱۳۱۶/۲/۷ مصوب بیمه قانون( ۱۳)

 طریق از متعارف خودروی ترینگران به وارده متناظر خسارت میزان تا صرفاً رانندگی حوادث از ناشی مالی خسارت ـ 1تبصره 

 .بود خواهد جبران قابل حادثه مقصر یا و ثالث شخص نامهبیمه

 در که بدنی تعهدات سقف( ۵۱۳) درصدپنجاه از کمتر آن قیمت که است خودرویی متعارف خودروی از منظور ـ 0تبصره 

 .باشد شود،می مشخص سال هر ابتدای

 دادگستری رسمی کارشناسان و بیمه هایشرکت خسارت ارزیاب کارشناسان و( ۳۱) ماده موضوع خسارات ارزیابان ـ ۵تبصره 

 .کنند نظر اعالم ماده این مطابق موظفند خسارت، ردبرآو هنگام در

 .است قانون این مقررات مطابق ثالث اشخاص به واردشده هایخسارت جبران به ملزم گربیمه - 1 ماده

 گرهبیم شود، محکوم دیدگانزیان از یک هر به دیه یک از بیش پرداخت به آن مسئول حادثه، یک در کهصورتی در ـ تبصره

 .باشد آن از بیشتر یا کامل دیه یک از کمتر دیه، بر مازاد مبلغ اینکه از اعم است، بدنی خسارات کل پرداخت به مکلف

 یند و جنسیت لحاظ بدون را دیدگانزیان به وارده خسارت قانون این در مندرج تعهدات ایفاء در است مکلف گربیمه - 32 ماده

 ادهم این موضوع دیه بر مازاد مبلغ دیه، پرداخت حکم انشای در موظفند قضائی مراجع. کند پرداخت نامهبیمه تعهدات سقف تا

 .کنند درج حوادث بیمه عنوان به را

 ند،ک مقرر قانون این در مندرج مزایای از کمتر مزایای دیدهزیان یا گذاربیمه برای که نامهبیمه در شرط هرگونه درج - 33 ماده

. شودنمی نامهبیمه بطالن سبب شرط بطالن. است بالاثر و باطل نحوی، هر به قرارداد در گربیمه تعهدات تعلیق شرط درج یا
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 مزایای از کمتر خسارت پرداخت به رضایت بر مبنی صندوق و گربیمه توسط دیدهزیان از نامهرضایت هرگونه اخذ همچنین

 .است بالاثر اینامهرضایت چنین و است ممنوع قانون این در مندرج

 سیلهو مجاز ظرفیت ضرب حاصل برابر حادثه، مسبب نقلیه وسیله داخل دیدگانزیان قبال در گربیمه ریالی تعهد - 30 ماده

 رعایت عدم علت به که مواردی در. است قانون این( ۱۳) ماده و( ۱) ماده تبصره رعایت با نامهبیمه بدنی تعهدات سقف در نقلیه

 خسارت بلغم باشد مذکور سقف از بیش حادثه مقصر نقلیه وسیله دیدگانزیان بدنی اتخسار مجموع نقلیه، وسیله مجاز ظرفیت

 هر نیبد خسارت التفاوتمابه و گرددمی تسهیم آنان بین دیدگانزیان از یک هر به وارده خسارت نسبت به گربیمه تعهد مورد

 مسبب از قانون این مقررات مطابق و پرداخت مربوط مقررات وفق بدنی هایخسارت تامین صندوق توسط دیدگان زیان از یک

 هک بود خواهد اینامهآیین موجب به هاآن کاربری و نوع به توجه با نقلیه وسایل مجاز ظرفیت میزان. شودمی بازیافت حادثه

 بتصوی به و شودمی تهیه مرکزی بیمه و شهرسازی و راه و تجارت و معدن صنعت، هایوزارتخانه همکاری با کشور وزارت توسط

 .شودمی اضافه خودرو مجاز ظرفیت به نقلیه وسیله داخل سال دو زیر اطفال و جنین تعداد صورت هر در. رسدمی وزیران هیأت

 با نامهیمهب بدنی تعهدات سقف برابر ده حادثه مسبب نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان قبال در گربیمه ریالی تعهد ـ تبصره

 نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان بدنی خسارات مجموع که مواردی در. هست قانون این( ۱۳) ماده و( ۱) ماده تبصره رعایت

 دگاندیزیان از یک هر به واردشده خسارت نسبت به گربیمه تعهد مورد خسارت مبلغ باشد مذکور سقف از بیش حادثه مسبب

 مقررات قوف بدنی هایخسارت تامین صندوق توسط دیدگانزیان از یک هر بدنی خسارت التفاوتمابه و گرددمی تسهیم آنان بین

 .شودمی پرداخت مربوط

 این عایتر با و االداءیوم قیمت به را ثالث شخص به گرفتهتعلق بدنی خسارت مکلفند مورد حسب صندوق یا گربیمه - 31 ماده

 بیشتر نموده پرداخت دیدهزیان به که بدنی خسارت کهرتیصو در گر،بیمه. کنند پرداخت مربوط مقررات و قوانین سایر و قانون

 وقصند موافقت صورت در یا رجوع صندوق به پرداختی، مازاد به نسبت تواندمی باشد، قانون این( ۸) ماده در مندرج وی تعهد از

 .نباشد گربیمه تأخیر به منتسب دیه بابت پرداخت قابل مبلغ افزایش اینکه بر مشروط کند منظور مابینفی هایحساب در

 بیمه شرکت باشد، قانون این( ۸) ماده در مندرج بیمه شرکت تعهد از بیشتر دیدهزیان بدنی خسارت کهصورتی در ـ تبصره

 صندوق به( ۵۵) ماده موضوع الکترونیک سامانه طریق از را مربوط پرونده مستندات کلیه و مذکور مراتب بالفاصله است، مکلف

 .دهد طالعا مرکزی بیمه و

 راه،سپلی یا رانندگی و راهنمایی تصادفات کارشناس گزارش استناد به که فوت یا جرح به منجر رانندگی حوادث در - 30 ماده

 و رطش هیچ بدون را دیدهزیان خسارت است مکلف گربیمه باشد، سازحادثه رانندگی تخلفات از یکی تصادف وقوع اصلی علت

 :کند مراجعه حادثه مسبب به بازیافت برای زیر شرح به تواندمی آن از پس و کند پرداخت تضمین اخذ

 هایخسارت از( ۲/۵۳) درصد نیم و دو معادل: نامهبیمه مدت طول در مسبب راننده سازحادثه تخلف از ناشی حادثه اولین درـ  الف

 شدهپرداخت مالی و بدنی

 هایخسارت از( ۵۳) درصد پنج معادل: نامهبیمه مدت طول در مسبب هرانند سازحادثه تخلف از ناشی حادثه دومین در ـ ب

 شدهپرداخت مالی و بدنی

 هایخسارت از( ۱۱۳) درصد ده معادل: نامهبیمه مدت طول در آن از بعد حوادث و سازحادثه تخلف از ناشی حادثه سومین درـ  پ

 شدهپرداخت مالی و بدنی
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 مصوب رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( ۷) ماده موجب به سازحادثه نندگیرا تخلفات عناوین و مصادیق ـ تبصره

 .شودمی تعیین ۱۳۸۱/۱۲/۸

 آن از پس و کند پرداخت را دیدهزیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ بدون است مکلف گربیمه زیر موارد در - 3۵ ماده

 وجبم که شخصی به شدهپرداخت وجوه از بخشی یا تمام بازیافت ایبر قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم به تواندمی

 :کند مراجعه است شده خسارت

 قضائی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات ـ الف

 کیپزش یا انتظامی نیروی تایید به که حادثه وقوع در مؤثر گردانروان یا مخدر مواد استعمال یا مستی حالت در رانندگی ـ ب

 .باشد رسیده دادگاه یا یقانون

 .نباشد نقلیه وسیله نوع با متناسب او گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، راننده کهصورتی در ـ پ

 .باشد آگاه آن، بودن مسروقه از یا کرده سرقت را نقلیه وسیله مسبب، راننده کهصورتی در ـ ت

 .گرفت خواهد صورت صالح قضائی مراجع در فوق موارد اثبات حادثه، مسبب و گربیمه میان اختالف وجود صورت در ـ 3تبصره 

 پرداخت اسناد دارد، را وی قانونی مقامقائم یا حادثه مسبب به رجوع حق گربیمه قانون این طبق که مواردی در ـ 0تبصره 

 مطالبه قابل کشور امالک و اسناد ثبت ازمانس اجرای دوایر طریق از و است االجراالزم اسناد حکم در گربیمه سوی از خسارت

 .هست وصول و

 خسارت دهد، رخ گواهینامه اخذ آزمون یا مجاز مراکز توسط رانندگی آموزش حین در حادثه کهصورتی در ـ 1تبصره 

 یا دهندهآموزش مورد حسب و بود نخواهد بازیافت قابل دهندهآزمون یا گیرندهآموزش از بیمه شرکت وسیلهبه شدهپرداخت

 .شودمی محسوب راننده گیرنده،آزمون

 زاتتجهی نقص و رانندگی عالئم نقص یا نبودن راه، نقص نظیر عواملی شود، اثبات قضائی مرجع حکم به چنانچه - 3۶ ماده

 حادثه عووق در دیگر حقوقی یا حقیقی شخص هر یا اجرائی هایدستگاه توسط مانع ایجاد یا نقلیه، وسیله ذاتی عیب یا مربوط

 آن رصدد که تقصیر درجه نسبت به بازیافت برای تواندمی دیدهزیان خسارت پرداخت از پس صندوق و گربیمه است، بوده مؤثر

 .کند مراجعه ربطذی مسببان به شودمی مشخص دادگاه حکم در

 و جاری اعتبارات محل از ماده این موضوع هایمسئولیت قبال در را خویش کارکنان مسئولیت مجازند ربطذی هایدستگاه

 .کنند بیمه اختیار، تحت ایسرمایه هایدارایی تملک

 ای نقلیه وسیله راه، نقص رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون( ۱۷) ماده موضوع افسران نظریه حسب کهصورتی در ـ تبصره

 کارشناسان هیأت یا کارشناس به مورد حسب موضوع نفع،ذی اعتراض صورت در شود اعالم تصادف بروز در مؤثر انسانی عامل

 .شودمی ارجاع دادگاه نظر با تصادفات و مکانیک ترافیک، مهندسی و راه قبیل از موضوع با مرتبط امور در مستقل رسمی

 :است خارج قانون این موضوع بیمه شمول از زیر موارد - 3۷ ماده

 آن تمحموال و حادثه مسبب نقلیه وسیله به وارده خسارت ـ الف

 رادیواکتیو و اتمی تشعشعات از ناشی غیرمستقیم یا و مستقیم خسارت ـ ب
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 نقدی جزای یا جریمه ـ پ

 یتبان و خدعه نوع هر اثبات نیز و آن نظایر و جنین اسقاط خودکشی، مانند خود به صدمه ایراد در دیدهزیان قصد اثبات ـ ت

 قضائی مراجع نزد

 جوعر صالح قضائی مرجع به تواندمی معترض باشد، داشته وجود اختالفی( ب) و( الف) هایبند موارد در که صورتی در ـ تبصره

 .کند

 مرکزی یمهب توسط آن تقسیط یا افزایش تخفیف، نحوه و قانون این موضوع بیمه حق سقف تعیین به مربوط نامهآیین - 3۸ ماده

 قرار رمدنظ زیر عوامل باید مذکور نامهآیین در. رسدمی رانوزی هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید از پس و شودمی تهیه

 :گیرد

 آن ایمنی وضعیت و ساخت سال کاربری، نوع قبیل از نقلیه وسیله هایویژگی ـ الف

 انایر اسالمی جمهوری انتظامی نیروی توسط شدهثبت تخلفات و منفی نمرات شامل دارنده ایبیمه و رانندگی سوابق ـ ب

 یو به منتسب حوادث بابت صندوق، یا گربیمه توسط پرداختی هایخسارت رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون موضوع

 رد قیمتارزان سواری خودروهای و موتورسیکلت شامل ضعیف و متوسط اقشار برای نقلیه وسیله از استفاده بودن رایج ـ پ

 امعهج ضعیف و متوسط اقشار پرکاربرد نقلیه وسایل بیمه حق تعیین در اجتماعی مالحظات باید ماده این موضوع نامهآیین

 .گیرد قرار مدنظر

 ایانپ تا حداکثر که کند اتخاذ ترتیبی ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی همکاری با است موظف مرکزی بیمه - 3 تبصره

 وابقس زمان، آن تا. شود فراهم «نندهرا» هایویژگی اساس بر ثالث شخص نامهبیمه صدور امکان توسعه، ششم سالهپنج برنامه

 عمل مالک وی به منتسب حوادث بابت پرداختی هایخسارت و اوست نام به نقلیه وسیله پالک که شخصی ایبیمه و رانندگی

 .است

 ردمو رد تفکیک به متناظر و پلکانی صورتبه  بیمه حق در افزایش یا تخفیف نحوه ماده این موضوع نامهآیین در - 0 تبصره

 .شودمی تعیین بدنی و مالی خسارات

 بیمه وسیلهبه وزیران هیأت مصوب نامهآیین رعایت با سال هر ابتدای در قانون این موضوع بیمه حق نامه نرخ - 1 تبصره

 ینا وعموض نامه نرخ تعیین برای بیمه عالی شورای جلسات در. شودمی ابالغ بیمه، عالی شورای تایید از پس و محاسبه مرکزی

 رأی حق اب ایران گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه انتخاب به نظرصاحب نفر دو و گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه کل دبیر تبصره

 .دارد رأی حق مذکور جلسات در مرکزی بیمه کل رئیس همچنین. کنندمی شرکت

 خود عمل مالک را بیمه عالی شورای مصوب ایهنرخ از کمتر( ۲/۵۳) درصد نیم و دو تا توانندمی بیمه هایشرکت - 0 تبصره

. است مرکزی بیمه از مجوز کسب به منوط بیمه، هایشرکت توسط( ۲/۵۳) درصد نیم و دو از بیشتر تخفیف اعمال. دهند قرار

 مدنظر ار بیمه هایشرکت پذیریرقابت حفظ و بازار عمومی شرایط و شرکت مالی توانگری باید مجوز این اعطای در مرکزی بیمه

 رصدد نیم و دو تا مرکزی بیمه تایید با مشتریان، به ویژه خدمات ارائه صورت در توانندمی بیمه هایشرکت همچنین. دهد قرار

 .کنند دریافت گذاربیمه از مرکزی، بیمه توسط شدهتعیین هایقیمت از بیش( ۲/۵۳)
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 آموزشی هایدوره که رانندگانی به تخفیف اعطای به نسبت مربوط ضوابط چهارچوب در موظفند بیمه هایشرکت - ۵ تبصره

 به صرهتب این به مربوط نامهآیین. کنند اقدام اند،شده مربوط گواهینامه اخذ به موفق و نموده سپری را خطرکم و ایمن رانندگی

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به انتظامی نیروی و مرکزی بیمه پیشنهاد

 .نیست رگبیمه مسئولیت رافع قانون این موضوع نامهبیمه صدور در وی نماینده یا گربیمه قصیرت یا قصور هرگونه - 31 ماده

 گریدی نحو به نامهبیمه در آنکه مگر است ایران اسالمی جمهوری قلمرو به محدود قانون این موضوع بیمه هایپوشش - 02 ماده

 .باشد شده توافق

 صندوق تعهدات و حقوق: سوم بخش

 علت به که ثالث اشخاص به وارد بدنی هایخسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادث دیدگانزیان از حمایت منظور به - 03 ماده

 از ناشی نامهبیمه پوشش کسری حادثه، مسبب نقلیه وسیله نشدن شناخته بیمه، قرارداد بطالن نامه،بیمه انقضای یا فقدان

( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت انهپرو لغو یا تعلیق یا دیه ریالی مبلغ افزایش

 انونق این مقررات مطابق گربیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی هایخسارت کلی طور به یا نباشد، پرداخت قابل قانون، این

 .شودمی جبران «بدنی هایخسارت تامین صندوق» نام به مستقلی صندوق توسط ،(۱۷) ماده در مصرح موارد استثنایبه است

 مواد و( ۱) ماده تبصره رعایت با( ۸) ماده در مقرر مبلغ معادل بدنی هایخسارت جبران برای صندوق تعهدات میزان - 3 تبصره

 .است قانون این( ۱۳) و( ۱۱)

 .است بیمه عالی شورای هعهد بر قانون، این مقررات مطابق گربیمه تعهد از خارج موارد تشخیص - 0 تبصره

 .کند ارائه مجلس اقتصادی کمیسیون به را خود عملکرد گزارش یک بار ماه شش هر است مکلف صندوق - 1 تبصره

 به تخسار پرداخت از آن ناتوانی و ثالث شخص بیمه رشته در بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در - 00 ماده

 الح،ص دادگاه وسیلهبه آن ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه، عالی شورای یا مرکزی بیمه تشخیص به دیدگان،زیان

 به آن از پس پرداخته، را است گربیمه عهده به قانون این موضوع هاینامهبیمه صدور موجب به که بدنی خسارات صندوق،

 .کندمی مراجعه گربیمه به دیدگانزیان مقامیقائم

 اراتخس و پرداختی مبالغ میزان تا مذکور گربیمه هایدارایی و اموال انتقال حکم صدور به نسبت است کلفم دادگاه - 3 تبصره

 .کند اقدام صندوق به وارده

 تاس مذکور بیمه شرکت عهده بر که مالی خسارات پرداخت بیمه، شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در - 0 تبصره

 .بود خواهد ۱۳۵۱/۳/۳۱ مصوب گریبیمه و ایران مرکزی بیمه ستأسی قانون( ۴۴) ماده مشمول

 دیگری مراجع از را واردشده بدنی خسارت از بخشی یا تمام اختیاری، بیمه موارد در جز دیده،زیان که صورتی در – 01 ماده

 به نسبت کند، دریافت تخسار جبران ویژه هایصندوق یا دولت کارمندان بیمه سازمان یا اجتماعی هایبیمه سازمان مانند

 خسارت استرداد و صندوق به مراجعه حق مذکور ویژه هایصندوق و هاسازمان. ندارد را صندوق به مراجعه حق میزان همان

 کهصورتی در حال هر در. دهند قرار صندوق اختیار در را مربوط اطالعات مکلفند و ندارند را ثالث اشخاص به شدهپرداخت

 حق صندوق کند، دریافت خسارتی نیز صندوق از مذکور ویژه هایصندوق و هاسازمان از خسارت دریافت بر عالوه دیدهزیان

 .دارد استرداد

 :است زیر شرح به صندوق مالی منابع - 00 ماده
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 انونق این( ۱۸) ماده( ۳) تبصره در مذکور نامه نرخ مبنای بر قانون این موضوع اجباری بیمه حق از( ۸۳) درصد هشت ـ الف

 ودداریخ قانون این موضوع بیمه انجام از که اینقلیه وسیله دارندگان از که اجباری بیمه حق سال یک حداکثر معادل مبلغیـ  ب

 صویبت به مرکزی بیمه پیشنهاد به آن بخشودگی و تقسیط تخفیف، وصول، نحوه مذکور، مبلغ میزان. شودمی وصول کنند

 .رسدمی صندوق عمومی مجمع

 ارتخس جبران از پس صندوق که اشخاصی سایر و گرانبیمه نقلیه، وسایل دارندگان حوادث، مسببان از بازیافتی الغمب ـ پ

 .کندمی دریافت مورد حسب قانون این مقررات مطابق دیدگانزیان

 قانون این( ۲۷) ماده رعایت با صندوق وجوه گذاریسرمایه از حاصل درآمد ـ ت

 کشور کل در رانندگی و راهنمایی وصولی هایجریمه از( ۲۱۳) درصد بیست ـ ث

 حکومتی تعزیرات و قضائیه قوه توسط وصولی نقدی جزای و دادرسی هایهزینه کل از( ۲۱۳) درصد بیست ـ ج

 قانون این( ۵۷) ماده( ت) بند و( ۴۴) ماده ،(۴) ماده( پ) بند موضوع هایجریمه ـ چ

 حقوقی یا حقیقی اشخاص سوی از اعطائی هایکمک ـ ح

 صندوق عمومی مجمع اعضای به را( پ) بند عملکرد گزارش یک بار ماه سه هر مکلفند نظارت هیأت و صندوق مدیر ـ 3 تبصره

 .کنند اعالم

 نزد صندوق اختصاصی درآمدهای حساب به تحقق محض به( ج) و( ث) بندهای موضوع منابع درآمدهای کلیه - 0 تبصره

 .یابدمی اختصاص صندوق به آن( ۱۱۱۳) درصد صد و شودیم واریز کشور کل داریخزانه

 ینتام را صندوق منابع کسری بعد سال سنواتی بودجه در است موظف دولت صندوق، مالی منابع کمبود صورت در - 1 تبصره

 .کند

 پرداخت از صندوق همچنین. است معاف عوارض هرگونه از و بوده صفر نرخ به مالیات مشمول صندوق درآمدهای - 0 تبصره

 .هست معاف االجراحق و اوراق و دادرسی هایهزینه

 امر تعمیم جهت را خود مالی منابع از( ۲۳) درصد دو تا حداکثر مربوط، عمومی مجمع تصویب با تواندمی صندوق - ۵ تبصره

 از اشین هایزیان از یپیشگیر و نامهبیمه اخذ به ثالث شخص نامهبیمه فاقد رانندگان ترغیب بیمه، فرهنگ گسترش بیمه،

 هایوزارتخانه صداوسیما، سازمان قبیل از ربطذی اجرائی هایدستگاه و هاوزارتخانه با قرارداد عقد طریق از رانندگی حوادث

 .دهد اختصاص جوانان و ورزش و اسالمی ارشاد و فرهنگ فناوری، و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش

 تضمین یا تامین سپردن بدون تواندمی صندوق ماده، این( پ) بند موضوع خسارات ازیافتب برای غیابی آرای در ـ ۶ تبصره

 به نسبت ۱۳۷۱/۱/۲۱ مصوب( مدنی امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون( ۳۱۶) ماده( ۲) تبصره موضوع

 .کند اقدام غیابی احکام اجرای تقاضای

 اختصاص صندوق به را انرژی هایحامل فروش از ناشی درآمدهای از بخشی سنواتی هایبودجه در تواندمی دولت - ۷ تبصره

 .کندمی پیدا کاهش ماده این( الف) بند موضوع نامهبیمه فروش محل از صندوق سهم تناسب به تصویب صورت در. دهد
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 آن از پس و نموده پرداخت را دیدهزیان خسارت زیان، مسبب یا دیدهزیان از تضمین اخذ بدون است مکلف صندوق - 0۵ ماده

 :کند بازیافت را شدهپرداخت وجوه قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم به زیر شرح به است مکلف

 .کندمی رجوع حادثه مسبب به باشد نامهبیمه بطالن یا انقضاء نداشتن، سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ الف

 قانون این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف یا پروانه لغو یا تعلیق سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ ب

 .کندمی رجوع آن مدیران و گربیمه به باشد

 سبح آن شدن شناخته از پس باشد، حادثه مسبب نقلیه وسیله نشدن شناخته سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ پ

 .کندمی رجوع وی گربیمه یا حادثه مسبب به مورد

 مسبب به باشد حادثه مسبب نقلیه وسیله داخل سرنشینان بودن ظرفیت از خارج سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ ت

 .کندمی رجوع حادثه

 :کند رجوع حادثه مسبب به بازیافت برای تواندنمی صندوق زیر موارد در ـ 3 تبصره

 (قانون این( ۱۳) ماده استناد به خسارت پرداخت) دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی مهنابیمه پوشش کسری جبران موارد در ـ ۱

 قانون این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق ـ ۲

 .باشند قانون این( ۱۲) ماده تبصره موضوع گربیمه تعهدات سقف از بیش نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان که مواردی در ـ ۳

 برای کندمی پرداخت وی قانونی مقامقائم یا دیدهزیان به را مسلمان مرد دیه معادل قانون موجب به صندوق که مواردی در ـ ۴

 مسلمان مرد دیه با شرعی دیه التفاوتمابه بازپرداخت

 ببمس ایبیمه سوابق نامه،بیمه نداشتن علت حادثه، وقوع ضعیتو و شرایط گرفتن نظر در با است مجاز صندوق - 0 تبصره

 بازیافت رد تخفیف یا تقسیط به نسبت حادثه وقوع در مؤثر احوال و اوضاع سایر و حادثه مسبب معیشتی و مالی وضعیت حادثه،

 .کند اقدام حادثه مسبب از خسارت

 اینامهآیین مطابق بازیافت میزان و مالی هایمحکومیت اجرای نحوه به راجع مقررات رعایت با حادثه مسبب از بازیافت نحوه

 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به صندوق عمومی مجمع و صندوق نظارت هیأت پیشنهاد به بنا که است

 اجرای دوایر قطری از و است االجراالزم اسناد حکم در صندوق خسارت هایپرداخت و مطالبات به مربوط اسناد - 0۶ ماده

 .هست وصول و مطالبه قابل امالک و اسناد ثبت سازمان

 خطر بدون بهادار اوراق یا و گذاریسپرده دولتی هایبانک نزد را خود مازاد نقدی موجودی است مجاز صندوق - 0۷ ماده

 تعهدات انجام امکان وارههم که شود ریزیبرنامه نحوی به مذکور هایگذاریسرمایه آنکه بر مشروط کند خریداری( ریسک)

 .باشد داشته وجود صندوق

 به و زیر موارد رعایت با که است ایاساسنامه اساس بر آن اداره چگونگی و است غیردولتی عمومی نهاد صندوق، - 0۸ ماده

 هیأت تصویب به قانون این شدن االجراالزم از پس ماه شش مهلت ظرف و شودمی تهیه دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد

 :رسدمی وزیران

 حسابرس و صندوق مدیر نظارت، هیأت عمومی، مجمع: از عبارتند صندوق ارکان ـ الف
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 اجتماعی، رفاه و کار تعاون، مجمع، رئیس عنوان به دارایی و اقتصادی امور وزرای از عبارت صندوق عمومی مجمع اعضای ـ ب

 قصندو عمومی مجمع. است مرکزی بیمه کل رئیس و( رأی حق بدون) ورکش کل دادستان تجارت، و معدن صنعت، و دادگستری

 رئیس دعوت به اعضاء از یک هر تقاضای به نیز العادهفوق طوربه عادی عمومی مجمع. شودمی تشکیل سال در یک بار حداقل

 .شودمی تشکیل مجمع

 ورایش مجلس تصویب و مذکور کمیسیون پیشنهاد به اسالمی، شورای مجلس اقتصادی کمیسیون عضو نمایندگان از یکی

 عمومی مجمع دبیر رأی حق بدون صندوق مدیر. کندمی شرکت مجمع جلسات در رأی حق بدون و ناظر عضو عنوانبه اسالمی

 .است

 دادگستری، و اجتماعی رفاه و کار تعاون، دارایی، و اقتصادی امور وزرای نمایندگان از عبارت صندوق نظارت هیأت اعضای ـ پ

 دیرم از غیر نظارت هیأت اعضای. است ایران گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه و مرکزی بیمه ،(رأی حق بدون) کشور کل دادستان

 بود؛ خواهند غیرموظف صورتبه  صندوق

 یرعاملدم. بود خواهد نیز نظارت هیأت دبیر که است صندوق مدیر نظارت، هیأت در دارایی و اقتصادی امور وزیر نمایندهـ  تبصره

 .کندمی شرکت نظارت هیأت جلسات در رأی حق بدون نیازمند زندانیان به کمک و دیه امور به رسیدگی مردمی ستاد

 برای عمومی مجمع رئیس حکم با و انتخاب عمومی مجمع تصویب و مرکزی بیمه کل رئیس پیشنهاد به صندوق مدیر ـ ت

 عزل به نسبت تواندمی عمومی مجمع. است بالمانع دوره یک برای ندوقص مدیر مجدد انتخاب. شودمی منصوب سال چهار مدت

 .کند تصمیم اتخاذ مذکور مدت پایان از قبل صندوق مدیر

 ندگینمای یا ایجاد شعبه هااستان مراکز در تواندمی عمومی مجمع تصویب با لزوم صورت در. است تهران صندوق، اصلی مرکزـ  ث

 .است ممکن نیز صندوق شعب استقرار محل در صندوق علیه دعوی اقامه. کند اعطاء

 موجب به حسابرس اختیارات و وظایف و انتخاب نحوه نیز و صندوق مدیر و نظارت هیأت عمومی، مجمع اختیارات و وظایف

 .شودمی تعیین وزیران هیأت مصوب اساسنامه

 یهیأت وسیلهبه آید وجود به قانون این جرایا در است ممکن که بیمه هایشرکت و صندوق بین اختالفات کلیه - 01 ماده

 ندوقص مرکزی، بیمه انتخاب به بیمه متخصص سه و دادگستری وزیر انتخاب به بیمه حقوق با آشنا حقوقدان نفر دو از مرکب

 و تاس هیأت اعضای اکثریت رأی گیری،تصمیم مالک. شودمی فصل و حل نفر یک کدام هر گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه و

 اقامه صالحذی قضائی مرجع در رأی ابالغ از روز بیست مدت ظرف تواندمی طرفین از هریک. هست االجراالزم صادرشده رأی

 .کند دعوی

 شرکت به مورد حسب مستقیم طوربه خسارت دریافت برای الزم مدارک ارائه با دارند حق دیدهزیان ثالث اشخاص - 12 ماده

 جهت الزم مدارک ارائه با تواندمی حادثه مسبب همچنین. کنند مراجعه بدنی هایخسارت ینتام صندوق یا و مربوط بیمه

 .کند مراجعه صندوق یا گربیمه به مورد حسب دیدهزیان به خسارت پرداخت پرونده تشکیل

 تاریخ از ماه سه مدت ظرف دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به و شودمی تهیه مرکزی بیمه توسط ماده این اجرایی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به قانون این ابالغ

 خسارت پرداخت: چهارم بخش

 اختپرد را متعلقه خسارت نیاز، مورد مدارک دریافت از پس روز پانزده حداکثر مکلفند مورد حسب صندوق و گربیمه - 13 ماده

 .کنند
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 خسارت مبلغ شدن قطعی از پس موظفند قانونی وراث یا دم اولیای دیده،زیان بدنی، خسارت به منجر حوادث در - 10 ماده

 از وزر بیست مدت ظرف حداکثر است مکلف گربیمه. کنند مراجعه گربیمه به خسارت، دریافت منظور به مدارک تکمیل برای

 صندوق نزد مذکور مهلت در یو مراجعه عدم صورت در و پرداخت دیدهزیان به را خسارت مبلغ خسارت، مبلغ شدن قطعی تاریخ

. شودیم تلقی شده ایفاء حادثه، مسبب و گربیمه تعهد صورت این در. دهد تحویل مربوط قضائی مرجع به را واریز قبض و تودیع

 .نماید پرداخت وی به عیناً را مذکور مبلغ دیدهزیان درخواست از پس بالفاصله است مکلف صندوق

 شدن قطعی از پس است، بدنی خسارت پرداخت به مکلف رأساً قانون این مقررات مطابق صندوق که مواردی در ـ 3 تبصره

 به خسارت دریافت برای وی به رسمی اظهارنامه ابالغ از پس روز بیست تا وی مقامقائم یا دیدهزیان چنانچه خسارت مبلغ

 عیناً وی قانونی مقامقائم یا دیدهزیان مراجعه زمان در و ماندهباقی صندوق نزد امانت عنوانبه مذکور مبلغ نکند، مراجعه صندوق

 .شودمی پرداخت

 هدیدزیان باشد، قرارگرفته تجدیدنظرخواهی مورد عمومی جنبه از صرفاً بدوی، دادگاه از صادرشده رأی که مواردی در - 0 تبصره

 .کنند اقدام ماده این مفاد طبق باید صندوق یا گربیمه و قانونی وراث یا

 .است دادگاه حکم قطعیت ماده، این موضوع خسارت میزان شدن قطعی مالک - 1 هتبصر

 در و ندهند انجام را قانون این( ۳۱) ماده در مقرر تکلیف مدارک، بودن کامل رغمبه صندوق یا گربیمه چنانچه - 11 ماده

 نیم معادل ایجریمه پرداخت به ندهد، انجام را قانون این( ۳۲) ماده در مقرر تکلیف گربیمه یا و کنند تأخیر خسارت پرداخت

 .شودمی محکوم وی مقامقائم یا دیدهزیان حق در تأخیر روز هر ازای به هزار در

 کارشناس گزارش دریافت از پس دیده،زیان مطالبه صورت در فوت، از غیر بدنی خسارت به منجر رانندگی حوادث در - 10 ماده

 به آزاد دسترسی قانون( ۲) ماده( ۲) تبصره موضوع آهنراه سوانح از جلوگیری کمیسیون یا و راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی

 گربیمه قانونی، پزشکی و( شهری بین و شهری قطارهای به مربوط حوادث خصوص در) ۱۳۸۴/۷/۶ مصوب ریلی ونقلحمل شبکه

 اشخاص به را تقریبی دیه از( ۵۱۳) درصدپنجاه اقلحد بالفاصله مکلفند مورد حسب صندوق، یا و حادثه مسبب نقلیه وسیله

 قانون این( ۳۲) و( ۳۱) مواد رعایت با دیه قطعی میزان شدن معین از پس را آن ماندهباقی و کرده پرداخت دیدهزیان ثالث

 .بپردازند

 حاظل با نباشد، دیگری قانون مشمول کهصورتی در حادثه مسبب راننده و دیدهزیان ثالث اشخاص معالجه هایهزینه - 1۵ ماده

 .است صندوق یا مربوط گربیمه عهده بر مورد حسب( ۲) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون( ۳۱) ماده

 به نیاز بدون حادثه مسبب درخواست یا متوفی مقامقائم یا دم اولیای مطالبه صورت در فوت، به منجر حوادث در - 1۶ ماده

 صرهتب موضوع آهنراه سوانح از جلوگیری کمیسیون رانندگی، و راهنمایی کارشناس گزارش دریافت از پس قضائی، مراجع رأی

 یا( شهری بین و شهری قطارهای به مربوط حوادث خصوص در) ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی قانون( ۲) ماده( ۲)

 حسب دوقصن یا و حادثه مسبب نقلیه وسیله گربیمه قانونی پزشکی و انتظامی مقامات سایر گزارش لزوم صورت در و راهپلیس

 گربیمه نیز، مطالبه عدم صورت در. بپردازند قانون این( ۳۱) ماده رعایت با متوفی قانونی ورثه به را بدنی خسارت توانندمی مورد

 .کند دیعتو صندوق به قانون این( ۳۲) ماده مطابق را بدنی خسارت قضائی مرجع رأی به نیاز بدون تواندمی

 آهناهر سوانح از جلوگیری کمیسیون یا و راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش وجود رغمعلی چنانچه ـ تبصره

 رداختپ بیمه شرکت قانونی، پزشکی نهائی نظر و( ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی قانون( ۲) ماده( ۲) تبصره موضوع)
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 و بوده االداءیوم قیمت به بدنی خسارات پرداخت به مکلف رأی صدور از پس کند، دادگاه رأی به موکول را بدنی خسارات

 .کند رجوع صندوق به( قانون این( ۱۳) ماده موضوع) وی تعهد میزان و پرداختی خسارت التفاوتمابه بابت تواندنمی

 قانون این( ۳۲) ماده مطابق یا شده پرداخت دیدهیانز به که ایدیه درصد میزان به حادثه مسبب یا صندوق گر،بیمه - 1۷ ماده

 .هستند بریءالذمه است، شده تودیع صندوق به آن تبصره و

 ایبر قطعی، حکم موجب به و کند پرداخت را خسارتی قانون این موجب به صندوق یا گربیمه اینکه از پس هرگاه - 1۸ ماده

 قطعی، محک علیهمحکومٌ به میزان همان به تواندمی صندوق یا گربیمه د،نشون شناخته مسئول خسارت از بخشی یا تمام پرداخت

 .کند رجوع

 بیمه شرکت و دیدهزیان توافق با و نقدی صورتبه  خسارت پرداخت مالی، خسارت به منجر رانندگی حوادث در - 11 ماده

 در است موظف بیمه شرکت داخت،پر قابل خسارت میزان خصوص در طرفین توافق عدم صورت در. گیردمی صورت مربوط

 عمیرت باشد دیدهزیان قبول مورد که تعمیرگاهی یا و مجاز تعمیرگاه در را دیدهخسارت نقلیه وسیله دیده،زیان تقاضای صورت

 .کند پرداخت مذکور نامهبیمه در مندرج مالی تعهدات سقف تا را تعمیر هایهزینه و نموده

 خسارت ارزیابی مجوز دارای) خسارت ارزیاب یک به موضوع نشود، فصل و حل مذکور طریق از اختالف کهصورتی در ـ تبصره

 کتبی نظر اعالم تاریخ از روز بیست مدت ظرف طرفین از هریک. شودمی ارجاع دیدهزیان هزینه و انتخاب به( مرکزی بیمه از

 خسارت، ارزیاب نظر مقرر مهلت در طرفین توسط یدعو طرح عدم صورت در. کنند دعوی اقامه صالح، مرجع در توانندمی ارزیاب

 به و پیشنهاد مرکزی بیمه توسط سال هر ابتدای در که است ایتعرفه اساس بر خسارت ارزیابی هزینه. است االجراالزم و قطعی

 تمام در که کند عمل ایگونهبه خسارت ارزیابی مجوز صدور در است موظف مرکزی بیمه. رسدمی بیمه عالی شورای تصویب

 .باشد داشته وجود خسارت ارزیاب شهرستان، آن نیاز با متناسب هاشهرستان

 نقلیه وسایل که مواردی در را قانون این موضوع رانندگی حوادث از ناشی مالی خسارت مکلفند بیمه هایشرکت - 02 ماده

 سقف ات حداکثر باشد، نداشته وجود اختالفی ادثهح طرفین بین و بوده معتبر نامهبیمه دارای حادثه زمان در دیدهزیان و مسبب

 .کنند پرداخت انتظامی مقامات گزارش اخذ بدون قانون این( ۸) ماده در مندرج مالی تعهدات

 مرتبط هایدستگاه و نهادها سایر تکالیف پنجم: بخش

 مطابق را «رانندگی حوادث امعج سامانه» است مکلف دولت رانندگی، حوادث به مربوط امور ساماندهی منظور به - 03 ماده

 .دکن اقدام آن هایداده مستمر تحلیل و کردن روزآمد به نسبت و ایجاد ربطذی هایدستگاه همه مشارکت با قانون این مقررات

 یپزشک سازمان ،(هابیمارستان و( اورژانس) پزشکی هایفوریت مراکز) پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت انتظامی، نیروی

 ثبت مذکور سامانه در فوراً را رانندگی سوانح به مربوط اطالعات موظفند ایران اسالمی جمهوری احمرهالل جمعیت و نونیقا

 .کنند

 .دهد قرار مذکور سامانه در را رانندگی حوادث به راجع قضائی آرای به مربوط اطالعات است مکلف نیز قضائیه قوه

 برخط دسترسی و اندازیراه را مزبور سامانه قانون، این شدن االجراالزم از سپ ماه شش مدت ظرف حداکثر است موظف دولت

 و صندوق بیمه، هایشرکت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت و انتظامی نیروی واحدهای کلیه برای را آن به( آنالین)

 .کند فراهم قضائی واحدهای
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 را دجدی مالک مشخصات نقلیه، وسیله پالک تعویض با زمانهم ستا موظف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی ـ تبصره

 در شدهتنظیم اسناد است مکلف نیز کشور امالک و اسناد ثبت سازمان همچنین. کند درج «رانندگی حوادث جامع سامانه» در

 .کند درج مذکور سامانه در را رهن و وکالت انتقال، و نقل مانند نقلیه وسایل خصوص

 ایلوس دارندگان کلیه. است ممنوع قانون این موضوع نامهبیمه داشتن بدون زمینی موتوری نقلیه وسایل کتحر - 00 ماده

 راهنمایی مأموران درخواست صورت در و باشند داشته همراه رانندگی هنگام را بیمه قرارداد انعقاد از حاکی سند مکلفند مزبور

 ظارتن هایدوربین مانند مقتضی طرق از موظفند راهپلیس و رانندگی و اهنماییر مأموران. کنند ارائه راهپلیس یا و رانندگی و

 اهنماییر مأموران همچنین. کنند اقدام مربوط هایجریمه اعمال به نسبت نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل شناسایی ضمن ترافیکی

 ارائه مهنگا تا را قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل نامه،بیمه فقدان احراز صورت در موظفند راهپلیس و رانندگی و

 ظرف الثث شخص نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل توقیف نحوه به مربوط نامهآیین. کنند متوقف مطمئنی محل در مربوط نامهبیمه

 زیمرک بیمه و ریدادگست و شهرسازی و راه هایوزارتخانه همکاری با کشور وزارت توسط قانون این تصویب از پس ماه سه مدت

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه

 و مرکزی بیمه کشور، کل دادستانی به را ماده این اجرای گزارش یک بار ماه شش هر است مکلف انتظامی نیروی ـ تبصره

 .کند سالار اسالمی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت و اجتماعی اقتصادی، حقوقی، و قضائی هایکمیسیون

 سایلو شناسایی امکان مناسب، ابزار از استفاده با که کنند اتخاذ ترتیبی موظفند بیمه هایشرکت و مرکزی بیمه - 01 ماده

 .شود فراهم راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی پلیس برای قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه

 ثثال شخص نامهبیمه فاقد زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان به خدمات ههرگون ارائه یا و مسافر یا بار دادن - 00 ماده

 این اجرای حسن بر نظارت. است ممنوع شهریبرون و شهریدرون مسافر و بار ونقلحمل مؤسسات و هاشرکت سوی از معتبر،

 در مذکور مراجع به را متخلف اتمؤسس و هاشرکت مورد، حسب تا هست شهرسازی و راه و کشور هایوزارتخانه عهده بر ماده

 مذکور مؤسسات و هاشرکت تخلف احراز صورت در. نمایند معرفی رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( ۳۱) ماده( ۱) تبصره

 صورتبه  چهارم بار برای یادشده تخلف تکرار صورت در و معلق سال یک تا ماه یک از آنان فعالیت پروانه یادشده، مراجع توسط

 یالکترونیک هایسامانه طریق از نامهبیمه اصالت احراز امکان است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه. شودمی لغو دائم

 .کند فراهم کشور و شهرسازی و راه هایوزارتخانه برای برخط صورتبه  را

 دیوان در رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( ۳۱) ماده( ۱) تبصره موضوع دولتی مراجع تصمیمات نوع هر به اعتراض ـ تبصره

 .شودمی رسیدگی اداری عدالت

 ناداس دفاتر رانندگی، و راهنمایی توسط ها،آن از توقیف رفع و نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل به خدمات هرگونه ارائه - 0۵ ماده

 سایلو معامالت رسمی اسناد تنظیم یه،نقل وسیله پالک تعویض قبیل از ونقلحمل امر با مرتبط نهادهای و هاسازمان و رسمی

 .شودمی محسوب انتظامی یا اداری تخلف مورد حسب فوق، تکالیف اجرای عدم. هست ممنوع مذکور

 به دنهب بیمه خسارت مشمول نقلیه وسایل انتقال نیز و ربطذی نهادهای و مراجع به اسقاطی نقلیه وسایل انتقال ـ تبصره

 .است مستثنی ادهم این حکم از مربوط، گربیمه

 عمومی نهادهای و دولتی مؤسسات و اجرائی هایدستگاه سوی از مسافر یا بار ونقلحمل قرارداد هرگونه عقد - 0۶ ماده

 دارندگان با هست مجاز مربوطه مقررات و قوانین موجببه  که مواردی در حقوقی اشخاص کلیه و آموزشی مراکز و غیردولتی
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 یا داریا تخلف مورد حسب فوق، تکلیف اجرای عدم. است ممنوع معتبر، ثالث شخص نامهبیمه فاقد زمینی موتوری نقلیه وسایل

 .شودمی محسوب انتظامی

 سیار و ثابت واحدهای کلیه قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از سال یک مدت ظرف است مکلف انتظامی نیروی - 0۷ ماده

 مورد سامانه و تجهیز نقلیه، وسایل ثالث شخص بیمه وضعیت برخط استعالم برای الزم زاراب به را راهپلیس و رانندگی و راهنمایی

 .کند تکمیل یا طراحی را نیاز

 آن ادامه یا سهمیه اولیه تخصیص و سوخت کارت هرگونه صدور از است مکلف سوخت و ونقلحمل مدیریت ستاد - 0۸ ماده

 .کند خودداری نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل برای

 ورتصبه  را مذکور نقلیه وسایل به مربوط اطالعات مکلفند ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی و مرکزی بیمه ـ تبصره

 .دهند قرار سوخت و ونقلحمل مدیریت ستاد اختیار در برخط

 اصالت احراز و مکفی و معتبر نامهبیمه وجود صورت در رانندگی، حوادث به مربوط دعاوی در مکلفند قضائی مراجع - 01 ماده

 .کنند صادر تامین قرار حادثه مسبب راننده برای جرم عمومی جنبه با متناسب صرفاً آن،

 مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون( ۱۳) ماده موضوع سه درجه انتظامی مجازات مستوجب ماده این اجرای عدم ـ تبصره

 و نامهبیمه به مربوط اطالعات قانون این( ۵۶) ماده مفاد یترعا با است مکلف مرکزی بیمه. است متخلف برای ۱۳۱۱/۷/۱۷

 جودو نامهبیمه اصالت بررسی برای قضائی مراجع دسترسی امکان که دهد قرار قضائیه قوه اختیار در نحوی به را گذارانبیمه

 .باشد داشته

 هب کنندهرسیدگی هایدادگاه و دادسرا قبیل از رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی به رسیدگی قانونی مراجع کلیه - ۵2 ماده

 رفط بیمه، شرکت یا صندوق که مواردی در را مربوط بیمه شرکت یا صندوق مکلفند قانون این موضوع حوادث از ناشی دعاوی

 نهمچنی. دهند اطالع آنان به رسماً را دادگاه جلسات تشکیل زمان نموده، مطلع حادثه مسبب علیه دعوی طرح از نباشند دعوی

 ندتوانمی صندوق یا گربیمه موارد، این در. کند ابالغ هاآن به را صادرشده رأی از اینسخه رأی، صدور از پس است مکلف دادگاه

 طابقم قطعی رأی صدور از پس یا شده وارد دعوی در مالی و بدنی خسارات به نسبت مدنی دادرسی آیین قانون مقررات رعایت با

 .کنند ثالث اعتراض مدنی دادرسی آیین مقررات

 .نیست حکم اجرای از مانع صندوق یا بیمه شرکت ثالث اعتراض - 3 تبصره

 صندوق یا مربوط گربیمه به مورد حسب قانون این موضوع رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی طرح مراتب اعالم عدم - 0 تبصره

 .است قضات رفتار بر نظارت قانون( ۱۳) ادهم موضوع سه درجه انتظامی مجازات مستوجب هاآن به رأی ابالغ عدم یا

 در( مدنی امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون( ۱۱۱) ماده تبصره موضوع واهی دعوای طرح - ۵3 ماده

 رخواهینظتجدید یا ثالث اعتراض یا ثالث ورود صورت به اینکه از اعم ـ گربیمه یا صندوق توسط رانندگی حوادث به راجع دعاوی

 .شودمی قانون این( ۳۳) ماده مشمول شود، خسارت پرداخت در تأخیر به منجر که صورتی در ـ باشد

 اسالمی مجازات قانون( ۵۴۱) ماده موضوع دیه ریالی میزان سال هر اسفند پانزدهم پایان تا است مکلف قضائیه قوه - ۵0 ماده

 .کند اعالم بعد سال ابتدای از اجرا برای و تعیین را ۱۳۱۲/۲/۱ مصوب

 حوادث جامع سامانه» در حادثه جزئیات ثبت بر عالوه مکلفند مورد حسب راهپلیس و رانندگی و راهنمایی ادارات - ۵1 ماده

 .نمایند دریافت رسید نموده، تسلیم حادثه مسبب و دیدهزیان به را آن از اینسخه ،«رانندگی
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 مصوب مسلح نیروهای جرائم قانون( ۳۸) ماده موضوع دستور لغو برای مقرر مجازات مستوجب مذکور تکلیف اجرای عدم

 .است ۱۳۸۲/۱۱/۱

 ترتیبی قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه سه مدت ظرف است مکلف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی - ۵0 ماده

 و قلیهن وسایل مشخصات قبیل از نیاز مورد وضوعاتم با ارتباط در نیرو آن اطالعاتی هایبانک به دسترسی امکان که کند اتخاذ

ه ب الکترونیکی هایسامانه طریق از رانندگان، تصادفات و تخلفات سوابق همچنین و صادرشده هایگواهینامه و هاآن دارندگان

 معافیت و خدمت پایان کارت نیازمند گواهینامه اخذ. شود فراهم مرکزی بیمه و صندوق قضائی، مراجع برای برخط صورت

 .نیست سربازی

 االجراالزم تاریخ از ماه سه مدت ظرف مکلفند قانون این موضوع بیمه رشته در فعالیت به مجاز بیمه هایشرکت - ۵۵ ماده

 با هرابط در مرکزی بیمه نیاز مورد اطالعات کلیه به دسترسی امکان الکترونیکی هایسامانه از استفاده با قانون این شدن

 .کنند فراهم مرکزی بیمه برای برخط صورت به را هاآن به مربوط هایخسارت و صادرشده هاینامهبیمه

 امکان که کند اتخاذ ترتیبی قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف است مکلف مرکزی بیمه - ۵۶ ماده

 انتظامی نیروی ربط،ذی بیمه هایشرکت قضائی، اجعمر کلیه برای قانون این( ۵۵) و( ۵۴) مواد در مذکور اطالعات به دسترسی

 .شود فراهم صندوق و ایران اسالمی جمهوری

 در بیمه هایشرکت از یک هر تخلف یا قصور صورت در و نموده نظارت قانون این اجرای حسن بر مرکزی بیمه - ۵۷ ماده

 موجب به آن تکرار و تعدد و تخلف یا قصور نوع با بمتناس زیر موارد اعمال. آوردمی عمل به را زیر اقدامات قانون، اجرای

 :رسدمی وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید و مرکزی بیمه پیشنهاد به که است اینامهآیین

 بیمه شرکت مدیران کتبی توبیخ ـ الف

 سال نجپ حداکثر برای بیمه، شرکت یرهمد هیأت یا مدیرعامل یا فنی معاون یا مدیر یا فنی مسئول ایحرفه صالحیت سلب ـ ب

 بیمه عالی شورای تایید با

 بیمه عالی شورای تایید با دائم طوربه( ب) بند موضوع افراد صالحیت سلب ـ پ

 این( ۸) ماده موضوع بدنی تعهدات حداقل برابر بیست مبلغ تا حداکثر نقدی جریمه پرداخت به بیمه شرکت نمودن محکوم ـ ت

 پرداخت زمان در قانون

 بیمه عالی شورای تایید با سال یک حداکثر برای بیمه رشته چند یا یک در بیمه شرکت فعالیت تعلیق ـ ث

 بیمه عالی شورای تایید با دائم طوربه بیمه رشته چند یا یک در فعالیت پروانه لغو ـ ج

 زا قبل را ایران گرانبیمه اتحادیه تخصصی و مشورتی نظر مرکزی بیمه ماده، این( ج) و( ث) ،(ت) بندهای مورد در - 3تبصره 

 نکند اعالم را خود نظر کتباً مرکزی، بیمه نامه دریافت تاریخ از روز پانزده مدت ظرف اتحادیه چنانچه. کندمی اخذ تصمیم، اتخاذ

 .کندمی اقدام رأساً مرکزی بیمه

 ورایش تایید با مرکزی بیمه مرکزی، بیمه الماع حسب بیمه شرکت مدیره هیأت اکثریت صالحیت سلب صورت در - 0تبصره 

 عضایا تایید و تعیین زمان تا بیمه شرکت سرپرست عنوانبه را شرایطی واجد فرد شرکت امور اداره برای تواندمی بیمه عالی

 یرهمد هیأت اعضای ماه یک مدت ظرف حداکثر موظفند( مجمع) بیمه شرکت سهام صاحبان. کند منصوب مدیره هیأت جدید

 قانون ساسا بر و شوند شده صالحیت سلب قبلی اعضای جایگزین مرکزی بیمه توسط تایید از پس تا کنند معرفی را خود جدید
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 رهمدی هیأت اختیارات دارای جدید مدیره هیأت اعضای جایگزینی زمان تا منصوب جدید سرپرست. کنند اداره را شرکت تجارت

 که مدیرعامل تعیین تا منصوب سرپرست مزایای و حقوق. است مرکزی بیمه برعهده او اقدامات کلیه مسئولیت و است شرکت

 .شودمی پرداخت منصوب سرپرست به شرکت مجمع تصویب از پس و پیشنهاد مرکزی بیمه توسط باشدمی ماه سه حداکثر

 هایبودجه در بینیپیش با و ریزوا کل داریخزانه نزد صندوق اختصاصی حساب به ماده این( ت) بند موضوع جریمه - 1تبصره 

 جوهو در غیرقانونی تصرف حکم در بیمه شرکت سوی از جریمه پرداخت عدم. شودمی داده تخصیص مذکور صندوق به سنواتی

 .است عمومی

 مدت ظرف که است اینامهآیین موجب به ماده این( ت) بند موضوع جریمه بخشودگی یا و تخفیف وصول، نحوه - 0تبصره 

 دارایی و ادیاقتص امور وزیر تصویب به بیمه عالی شورای تایید از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به قانون این ابالغ تاریخ از اهم شش

 .رسدمی

 اعمال بر مبنی بیمه عالی شورای یا مرکزی بیمه تصمیم خصوص در بیمه هایشرکت اعتراض به رسیدگی ـ ۵تبصره 

 قوه یسرئ انتخاب با دادگستری قاضی نفر یک از متشکل کمیسیونی عهده بر( «الف» بند جزبه) ماده این در مندرج هایمجازات

 گیریصمیمت. هست گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه نماینده نفر یک و مرکزی بیمه نماینده ،(کمیسیون رئیس عنوانبه) قضائیه

 مرجع در اعتراض قابل مورد حسب ابالغ تاریخ از روز بیست مدت ظرف و االجراالزم اعضاء، آرای اکثریت با مذکور کمیسیون

 .هست مستقر مرکزی بیمه در کمیسیون این دبیرخانه. است صالحذی قضائی

 در هاآن ذخایر محاسبه نحوه و بیمه هایشرکت تعهدات اجرای بر مربوط مقررات مطابق است مکلف مرکزی بیمه - ۵۸ ماده

 .ندک حاصل اطمینان بیمه هایشرکت آتی تعهدات ایفای جهت مذکور ذخایر ایتکف از و نموده نظارت ثالث شخص بیمه رشته

 یمهب دستورالعمل مطابق خود، مالی هایصورت و دفاتر در را مرکزی بیمه سوی از شده تایید ذخایر مکلفند بیمه هایشرکت

 .کنند ثبت مرکزی

 کیفری مقررات: ششم بخش

 موارد از غیر در صندوق درآمدهای مصرف آنان، نمایندگی یا گربیمه سوی از صندوق قانونی حقوق پرداخت عدم - ۵1 ماده

 در انتظامی یا اداری تخلف بر عالوه قانون این( ۴۸) و( ۴۶) و( ۴۵) مواد در مقرر تکالیف اجرای عدم همچنین و قانونی مصرح

 .است عمومی وجوه در تصرف و دخل حکم

 رداریبکاله حکم در قانونی، مجوز بدون بیمه نمایندگی یا گریبیمه عملیات به رتمباد یا نامهبیمه نوع هر فروش - ۶2 ماده

 جبران روز نرخ به صندوق یا دیدهزیان به مورد حسب وارده خسارت جبران ضامن برداری،کاله مجازات بر عالوه مرتکب و است

 .هست

 را وجوهی عمدی، خسارت ایجاد یا خودرو تعویض دف،تصا صوری سازیصحنه مانند متقلبانه اعمال انجام با هرکس - ۶3 ماده

 هب شروع. شودمی محکوم دریافتی وجوه برابر دو معادل نقدی جزای و شش درجه تعزیری حبس به کند، دریافت خسارت بابت

 پنج جهدر نقدی جزای مستوجب اسالمی، مجازات قانون در جرم به شروع برای مقرر مجازات بر عالوه ماده این در مندرج جرم

 .هست

 هدرج حبس مجازات به کند معرفی حادثه مسبب نقلیه وسیله راننده عنوانبه را خود واقع برخالف شخصی هرگاه - ۶0 ماده

 .شودمی محکوم مذکور مجازات به باشد کرده تبانی امر این در چنانچه نیز راننده شود؛می محکوم هفت
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 قانون، این( ۱۵) ماده در مصرح موارد در جز باشد، گربیمه تعهدات مولمش حادثه مسبب مسئولیت کهصورتی در - ۶1 ماده

 .نیست اجرا قابل وی خصوص در مالی هایمحکومیت اجرای نحوه به مربوط مقررات

 نهائی مقررات: هفتم بخش

 ختاری از سال یک تمد ظرف است، شده مقرر دیگری نحو به که مواردی در جز قانون این اجرایی هاینامهآیین کلیه - ۶0 ماده

 وزیران یأته تصویب به دارایی و اقتصادی امور وزیر تایید از پس و شودمی تهیه بیمه عالی شورای و مرکزی بیمه توسط آن ابالغ

 این مغایر که حدودی در موجود، اجرایی هاینامهآیین است، نشده تصویب و تهیه مذکور، هاینامهآیین که مادامی. رسدمی

 .است معتبر اشدنب قانون

 حال هر در لکن هستند خود صدور زمان قانون مشمول قانون این شدن االجراالزم از پیش صادره هاینامهبیمه - ۶۵ ماده

 ،(۳۸) ،(۳۷) ،(۳۶) مواد آن، هایتبصره و( ۳۲) ماده و( ۳۱) ،(۲۵) ،(۲۲) ،(۱۱) ،(۱۱) مواد ،(۴) ماده( ب) و( الف) بندهای احکام

 .است الرعایهالزم نیز نشده پرداخت هاآن پوشش تحت خسارات هنوز که هایینامهبیمه مورد در( ۶۱) و( ۵۱) ،(۴۱)

 مینیز موتوری نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت بیمه قانون اصالح قانون» قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از - ۶۶ ماده

 .ودش قید بعدی قوانین در صریحاً باید قانون این مواد اصالح یا نسخ ههرگون. شودمی نسخ «۱۳۸۷ مصوب ثالث شخص مقابل در
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 یعدالت ادار  یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک

 0۵/2۶/3110مصوب 

 

 تشکیالت اول: بخش

به شکایات،  رسیدگی منظوره قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ب( ۱۷۳در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ) - 3ماده 

دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام  یهانامهنییتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آ

 گردد.می قوه قضائیه تشکیل رئیسنظر  شود زیرنامیده می« دیوان»کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار تصویب

دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی هست. تشکیالت  - 0ماده 

 شود.قضایی، 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 

البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی - 1اده م

یابد و مالک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت میمی

 قطعی است.

 نظر حاصل شود، یک عضوبا حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالف چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر -تبصره 

 شود.مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می

و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات  شوندیقضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب م - 0ماده 

تراز، داشتن پنج سال سابقه کار رشته حقوق یا مدارک حوزوی هم یهاشییا دکترا در یکی از گراارشد دارای مدرک کارشناسی 

 قضائی کافی است.

 باشند.ماده مستثنی میقضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این  - 3تبصره 

 ایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.قضات واجد شر تواندیرئیس دیوان عدالت اداری م - 0تبصره 

، معاون و مشاور خواهد داشت. وی ازیرئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز هست و به تعداد موردن - ۵ماده 

 تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.می

، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان - ۶ماده 

 گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:ها تأسیس میکشور در هر یک از مراکز استان

 .راهنمایی و ارشاد مراجعان -الف 

 .شاکیان یهاها و درخواستپذیرش و ثبت دادخواست -ب 

صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء  -پ 

 اند.طریق دیگری از دیوان دریافت کرده

 انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر. -ث 
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که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک های مختلف تواند به تعداد موردنیاز کارشناسانی از رشتهدیوان می - ۷ماده 

 عنوان مشاور دیوان داشته باشد.کارشناسی یا باالتر باشند، به

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط 

 طور مکتوب به شعبه ارائه کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بهشود. در این صورت رئیس دیوان به شعبه معرفی می

 نماید.کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با مالحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی میمی

اند منصوب شده ۲۵/۱/۱۳۸۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( ۱ماده )حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای  -تبصره 

 شود.ابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت میمط

هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل  - ۸ماده 

 شود و مالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.می

توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات این قانون می( ۷ماده )مشاوران و کارشناسان موضوع  -تبصره 

 هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ریواحد اجرای احکام دیوان ز - 1ماده 

 ر و کارمند برخوردار است.احکام، مدیر دفت

برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک  -تبصره 

 تراز حوزوی آن الزم است.های حقوق و الهیأت )گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی( یا همارشد یا دکترا در رشتهکارشناسی 

 دادرسی آیین دوم: بخش

 صالحیت -فصل اول 

 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: - 32ماده 

 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: - ۱

 و هایهای دولتی و شهردارها و مؤسسات و شرکتها و سازمانتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه -الف 

 ها.سازمان تأمین 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 

ند هایی ماننرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیو - ۲

ها منحصراً از حیث قانون شهرداری( ۱۱۱های مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده )کمیسیون

 ها.نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن

مذکور در رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات  - ۳

ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث ( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن۱بند )

 تضییع حقوق استخدامی.

این ماده پس از صدور رأی ( ۲و )( ۱تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ) - 3تبصره 

 وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.در دیوان بر 
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های انتظامی قضات دادگستری و ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاهتصمیمات و آراء دادگاه - 0تبصره 

 باشد.نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

ننده، کع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگیدر صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضیی - 33ماده 

 ماید.نحکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می

مفاد  علیه عالوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایتپس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم - تبصره

 آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

 حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: - 30ماده 

و سایر نظامات و مقررات دولتی و  هانامهنییرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آ -۱

یردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت ها و مؤسسات عمومی غشهرداری

مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب 

 شود.تضییع حقوق اشخاص می

 که آراء متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد.صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه  -۲

 صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادرشده باشد. -۳

و  ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوباتبخشنامه هانامهنییرسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آ -تبصره 

ماده خارج از شمول این  بان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملیتصمیمات شورای نگه

 است.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به  - 31ماده 

 زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.هیأت مذکور اثر آن را به  منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،

 عالی کشور است.مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان  - 30ماده 

صدور حکم اصالحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم  - 3۵ماده 

 ه شعبه صادرکننده رأی قطعی است.گیری مجدد است، به عهدتصمیم

 ترتیب رسیدگی -فصل دوم 

 رسیدگی در شعب بدوی -مبحث اول 

 دادخواست –اول 

های مخصوص، رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه - 3۶ماده 

 تنظیم شود.

شود، نیازی به تقدیم دادخواست م صالحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال میهایی که با صدور قرار عدپرونده - 3 تبصره

 و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

( این قانون، برای ۱۱( ماده )۲از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ) - 0تبصره 

ارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خ

های عمومی و انقالب )در امور مدنی( است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح قانون آیین دادرسی دادگاه

ی که ابالغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردنمایند که رأی یا تصمیم آن
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نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابالغ رسیدگی می

 مهلت مذکور، مالک محاسبه است. ،اندقبالً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته

ی به مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائمسیدگی میشعب دیوان به شکایتی ر - 3۷ماده 

 شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

 دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: - 3۸ماده 

 .مشخصات شاکی -الف 

 اه برای اشخاص حقیقینام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگ -۱

 نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی -۲

 .مشخصات طرف شکایت -ب 

 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

 ( این قانون۱۱ماده )موضوع  یهانام کامل دستگاه

 .مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنانگاه وکیل یا قائمنام و نام خانوادگی و اقامت -پ 

 .موضوع شکایت و خواسته -ت 

 .شرح شکایت -ث 

 .مدارک و دالیل مورد استناد -ج 

 .دادخواستمقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم -چ 

 .کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونیمدرک اثبات -ح 

تواند عالوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابالغ شاکی می - تبصره

 ست.اوراق اعالم نماید که در این صورت امر ابالغ به یکی از طرق مزبور کافی ا

( ۲۱۱۱۱۱( ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار )۱۱۱۱۱۱هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ) - 31ماده 

 ریال است.

ک یشده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هر سه سال ماده به تناسب نرخ تورم اعالم مبلغ مذکور در این - تبصره

 و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل هست.به پیشنهاد رئیس دیوان  بار

 اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. شدهیشاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواه - 02ماده 

ها و اداری مستقر در مراکز استاندبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر  لهیوستصویر یا رونوشت مدارک باید به - 3تبصره 

های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا دفاتر دادگاه

فاتر ها و یا دها یا کنسولگرییا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه

 های جمهوری اسالمی ایران، گواهی شود.نمایندگی

 کهنیدر مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا ا - 0تبصره 

ستگاه ق اسناد را از دها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصداساساً شاکی نتواند تصویری از آن

 مربوطه مطالبه نماید.

ید آن نیز با شدهیترجمه گواه ،شدهیدر صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، عالوه بر تصویر یا رونوشت گواه - 03ماده 

ها سولگریها یا کنپیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه

 های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.و یا دفاتر نمایندگی

 مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشتهرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم - 00ماده 

 سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. شدهیگواه

اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به - 01ماده 

به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به 
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ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان

دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری 

 شود.دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می

ترتیب وصول،  شده را بهواصل یهاها مکلفند دادخواستتر اداری آن مستقر در مراکز استاندبیرخانه دیوان یا دفا - 00ماده 

ه قانونی مقام و یا نمایندثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم

 وی تسلیم کنند.

رسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ا - 0۵ماده 

 قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

 شود.شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع میثبت یهادادخواست - 0۶ماده 

شود. خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می نام و نامچنانچه دادخواست، فاقد  - 0۷ماده 

این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص 

 شود.باشد از زمان اطالع محاسبه می

( این قانون در دادخواست رعایت نشده ۱۸ماده )ارد مذکور در بندهای )ب( تا )ث( و )چ( در صورتی که هر یک از مو - 0۸ماده 

( این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز ۲۳( الی )۱۱باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد )

اکی، کند. شها به شاکی اعالم میستقر در مراکز استانطور مستقیم یا از طریق دفاتر م ای بهنقایص دادخواست را طی اخطاریه

 موجبه ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست ب

همان شعبه دیوان است. رسیدگی  گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض درقرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می

شود و پس از صدور دستور توسط قاضی البدل شعبه انجام میبه اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی

گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ می

 شکایت نیست.

دهد. پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بالفاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می - 01ماده 

قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صالحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم 

 کند تا پس از ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.می آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده

( این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابالغ دادخواست و ۱۱تبصره ماده )ای مشمول چنانچه پرونده - تبصره

 نماید.ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع  - 12 ماده

 نماید.رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می

ماده خودداری نماید شعبه د مقرر در این در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موع - تبصره

نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر ، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم میکنندهیدگیرس

 در شعب تجدیدنظر است.

من شعبه دیوان نتواند ضاگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و  - 13ماده 

کند و نسبت به آنچه که صالحیت ها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی مییک دادرسی به آن

 نماید.ندارد، قرار عدم صالحیت صادر می

شکایات مزبور  های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی کهچنانچه اشخاص متعدد، شکایت - 10ماده 

، نماید. در غیر این صورتمنشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می

 شود.ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی میمطابق مفاد 

را از میان خود جهت امر ابالغ و  یاندهیت، نماتوانند در دادخواسشاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می - تبصره

 اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
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ای موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه - 11ماده 

ریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطابه شاکی اعالم می

 نماید.صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می

 دستور موقت -دوم 

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی  - 10ماده 

گردد که جبران آن ( این قانون، سبب ورود خسارتی می۱۱ماده )یفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در یا خودداری از انجام وظ

تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت غیرممکن یا متعسر است، می

 ستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست م

کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای شعبه رسیدگی - 1۵ماده 

 نماید.اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می

شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد  - تبصره

 گردد.اصلی، دستور موقت نیز لغو می

ای است که به اصل دعوی ( این قانون، شعبه۳۴ماده )مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع  - 1۶ماده 

یوان، تقاضای صدور دستور موقت شده کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی درسیدگی می

شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می

 شود.پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می

دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی  شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل - 1۷ماده 

 صادر نماید.

 مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. - تبصره

مفاد آن در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت،  - 1۸ماده 

( ۱۱اده )مشود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع به شاکی ابالغ می

 این قانون نیست.

ها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند سازمان - 11ماده 

ورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران و در ص

 نماید.خسارت وارده محکوم می

نسبت به لغو آن  کنندهیدگیدر صورت حصول دالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رس - 02ماده 

 نماید.اقدام می

 یدگی و صدور رأیرس -سوم 

تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و کننده میشعبه رسیدگی - 03ماده 

مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین 

 ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.شده را انجام دهند. تخلف از این تحقیقات و اقدامات خواستهکند، می

در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد،  - 00ماده 

 این امر مانع 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 شعبه دیوان می - 01ماده 

 ( این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.۱۱ماده )واحدهای مذکور در 

ز ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، در صورتی که شاکی پس از ابالغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا ا - 3تبصره 

 نماید و اگر اتخاذشعبه دیوان با مالحظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می

 گردد.تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می
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از  که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،در صورتی  - 0تبصره 

نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می

 .کندیسال محکوم م

شده از سوی شعبه دیوان، شده در مهلت اعالما عدم حضور شخص معرفیعدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت ی - 1 تبصره

 موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ها و سایر مؤسسات در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری - 00ماده 

های مورد مطالبه اقدام نمایند و در یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده ها مکلفند ظرفعمومی و مأموران آن

صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند. در صورت موجه ندانستن دالیل توسط دیوان و مطالبه 

انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر  مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به

شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم مییک

بندی . مطالبه اسناد طبقهجهت دستیابی به دالیل و مدارک موردنیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست

 گیرد.شده مطابق مقررات مربوط صورت می

مربوطه از انجام وظایف قانونی را  مسئولماده مراتب امتناع شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این  - تبصره

 جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعالم نماید.

ود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال تواند دادخواست خشاکی می - 0۵ماده 

تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست کند. شاکی میدادخواست صادر می

 شود.ترتیب اثر داده نمی

نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر صرف یکلیت خود بهتواند قبل از صدور رأی، از شکاشاکی می - 0۶ماده 

 شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.می

های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده - 0۷ماده 

 شود.آن، خارج از نوبت رسیدگی می

گاه رسیدگی به شکایت، در صالحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده هر - 0۸ماده 

بداند، ضمن  یقضائ رینماید و چنانچه موضوع را در صالحیت مراجع غرا به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعالم می

 نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.سال میصدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ار

تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصالح کند. قبول تقاضای اصالح خواسته پس از ارسال شاکی می - 01ماده 

 هدادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعب

 شده، رأی صادر نماید.بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالح

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صالحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به  - ۵2ماده 

یوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را شود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دطرفین ابالغ می

 گیرد.دهد و تصمیم مقتضی میمبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می

یک شعبه رسیدگی که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در شکایات مطروحه در دیوآن - ۵3ماده 

 آید.ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل میها در شعبهشود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پروندهمی

در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود تا تعیین و  - ۵0ماده 

 شود.یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعالم میمقام قانونی متوفی معرفی قائم

در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد  - ۵1ماده 

 کند:شکایت صادر می

 داشته باشد.شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی ن -الف 

 شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد. -ب 
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 شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. -پ 

 شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. -ت 

مقام آنان هستند، رسیدگی شکایت طرح شده از حیث موضوع قبالً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم -ث 

 صادرشده باشد. و حکم قطعی نسبت به آن

 موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. -ج 

 تواند ضمنهرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی الزم بداند، می - ۵0ماده 

را تسلیم کند. دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود 

خ تواند ضمن پاسهمچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می

کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای 

 کند.شخص ثالث ارسال می

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن  - ۵۵ماده 

تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی یکی از طرفین ذینفع بداند، می

رفین دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای ط

 نماید.صدور رأی می

هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن  - ۵۶ماده 

ایر تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سدیوان مینماید. شعبه را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می

 اشخاص اقدام نماید.

که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادرشده در صورتی که به حقوق شخص آراء شعب دیوآن - ۵۷ماده 

 کننده بهعتراض در شعبه رسیدگیثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم، قابل اعتراض است. این ا

 نماید.شود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی میپرونده، مطرح می

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعالم و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی  - ۵۸ماده 

 نماید.می

 حاوی نکات زیر باشد:دادنامه باید  - ۵1ماده 

 تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده -الف 

 .خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه مرجع رسیدگی و نام و نام -ب 

 .مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاهمشخصات شاکی و وکیل یا قائم -پ 

 .گاهمشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامت -ت 

 .موضوع شکایت و خواسته -ث 

گردش کار، متضمن خالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق  -ج 

 ( این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی.۷ماده )

 .اصول و مواد قانونیرأی با ذکر جهات، دالیل، مستندات،  -چ 

 .البدل و مهر شعبهامضاء رئیس یا دادرس علی -ح 

طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر  شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به - ۶2ماده 

 کنند.

 گردد.الغ به طرفین ارسال میشود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابدادنامه پس از صدور، ثبت می - ۶3ماده 

 تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:ابالغ آراء دیوان می - ۶0ماده 

 .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 
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 .نیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابالغاز طریق پست الکترو -پ 

 .( این قانون۶ماده )از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع  -ت 

 .به وسیله دادگستری محل اقامت -ث 

( این ۱۱ماده )( ۲ع مذکور در بند )دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراج کنندهیدگیهرگاه شعبه رس - ۶1ماده 

نماید و چنانچه رأی قانون، اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصالح و رأی را ابرام می

. اعاده کند ها، پرونده را به مرجع مربوطباشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آن واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر

مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ 

 تصمیم یا صدور رأی نماید.
عبه شود. شارجاع می کنندهیدگیدر صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رس

ذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از م

 نماید.( این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می۷اخذ نظر مشاورین موضوع ماده )

از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان  (، عنداللزوم۷ماده )تواند عالوه بر نظر مشاورین موضوع شعبه می - تبصره

 مربوط استفاده نماید. یهاکارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه

علمی، تخصصی،  یهاتیاالجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صالحای الزمدر مواردی که به موجب قانون یا مصوبه - ۶0ماده 

ایی واگذارشده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق ه امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت

کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می

عیین که توسط شعبه تربط کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیشعبه رسیدگی

 گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.می

 رسیدگی در شعب تجدیدنظر -مبحث دوم 

ها، قابل مقام و یا نماینده قانونی آنکلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم - ۶۵ماده 

تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم  تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت

 خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است.

گیرد. تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می - ۶۶ماده 

 شود.به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میدادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان 

 های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه - ۶۷ماده 

 .مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه -الف 

 .خواسته دنظریشماره و تاریخ رأی تجد -ب 

 .خواسته دنظریشعبه صادرکننده رأی تجد -پ 

 .خواسته دنظریی تجدتاریخ ابالغ رأ -ت 

 .دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی -ث 

 ( این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.۲۳( تا )۲۱رعایت مقررات مواد ) - تبصره

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت  - ۶۸ماده 

شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد میتجدیدنظرخواهی، دا

گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده ( این قانون اقدام می۲۸ماده )دادخواست تجدیدنظر، وفق 

 کند.باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض  - ۶1اده م

کند که ظرف ده روز از رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می
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صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد  تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در

 شود.رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر می

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم  - ۷2ماده 

 د.کنکه به اثبات رسیده، اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن اصالح رأی، آن را تأیید می افتادگی در آن قسمت از خواسته

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت  - ۷3ماده 

 نماید.آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید  - ۷0ماده 

 نماید.کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میمی

دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور  - ۷1ماده 

موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به 

 قوت خود باقی است.

و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد  - ۷0ماده 

ازی و در با توجه به دلیل ابر ادشدهیکند. شعبه باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می

را جهت ادامه  نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پروندهصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می

 کند.رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به  - ۷۵ماده 

دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی س دیوان اعالم میاشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئی

 دهد.عرض ارجاع میو صدور رأی به شعبه هم

صدور حکم اصالحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام  - ۷۶ماده 

 ( این قانون نیست.۷۵( و )۷۴شود، مشمول مواد )می

رسد شود و به امضاء آنان مینویس رأی درج مینظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیشدر صورتی که رأی بر مبنای اتفاق - ۷۷ماده 

 گردد.و در پرونده بایگانی می

به موجب قانون ترتیب  کهنیشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر امقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می - ۷۸ماده 

 قرر شده باشد.دیگری م

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند،  - ۷1ماده 

أی نماید. رعرض ارجاع میبا ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم یک باررئیس دیوان فقط برای 

 صادرشده قطعی است.

ماده از شعبه بدوی صادرشده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه  چنانچه رأی قطعی موضوع این - صرهتب

 گردد.تجدیدنظر ارجاع می

 رسیدگی در هیأت عمومی -مبحث سوم 

ذکور، تصریح به گیرد. در درخواست متقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می - ۸2ماده 

 موارد زیر ضروری است:

 کنندهمشخصات و اقامتگاه درخواست -الف 

 .مشخصات مصوبه مورد اعتراض -ب 

 .حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده -پ 

اختیارات مرجع  دالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از -ت 

 .کنندهتصویب

 .کنندهامضاء یا اثرانگشت درخواست -ث 

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یعدالت ادار  یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک  

 82  

ه کننده و پرداخت هزینسایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذینفع بودن درخواست - تبصره

 شود.یأت عمومی ارجاع میها توسط رئیس دیوان، به دفتر هدادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست

 ۸3ماده 

 نماید:ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام میدر صورت عدم رعایت موارد مذکور در  -3

 نماید.در مورد بند )الف( ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می -0

 .دینمای( این قانون عمل م۲۸ماده )در مورد بند )ث( مطابق 

موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت به رفع نقص اقدام در سایر  -1

 شود. این قرار قطعی است.کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می

( این ۸۵ماده )مشمول رساند. چنانچه درخواست مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می - ۸0ماده 

کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می

 گیرد.شود و در نوبت رسیدگی قرار می، به دفتر اعاده میکنندهبیتصو

کند. مرجع ، ارسال میکنندهبیرا برای مرجع تصو ای از درخواست و ضمائم آنمدیر دفتر هیأت عمومی نسخه - ۸1ماده 

مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت 

 نماید.عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می

واند تر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان میظرف مهلت مقر کنندهبیچنانچه مرجع تصو - تبصره

 در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

اموری که مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده  - ۸0ماده 

شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل دیوان ارجاع مینفر از قضات 

 کنند:می

در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت  - الف

 شود.اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می

کند. این رأی ظرف چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میدر صورتی که نظر سه - ب

بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی 

د شکایت باشد، پرونده به شرح بند )الف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم چهارم اعضاء بر رکه نظر اکثریت کمتر از سه

 شود.می

 رسد.تصمیمات هیأتهای تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می - 3تبصره 

هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به  - 0 تبصره

 االتباع است.شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الزمورای نگهبان ارسال میش

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد  - ۸۵ماده 

کند. ن در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میاسترداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوا

 این قرار قطعی است.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از  - ۸۶ماده 

 می مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.اند موضوع را در هیأت عموکننده مطلع شوند، موظفاختیارات مقام تصویب

ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به در صورتی که مصوبه - ۸۷ماده 

 االتباع است.شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی الزمشورای نگهبان ارسال می

 تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.( این قانون می۱۲ماده )( ۱اجرای بند )هیأت عمومی، در  - ۸۸ماده 

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادرشده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض  - ۸1ماده 

ماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اطالع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح ن

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یعدالت ادار  یواند یدادرس یینو آ یالتقانون تشک  

 83  

نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه اعالم رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می

رد احکامی که شود لکن در مواالتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیالزم

تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق  حیصح ریدر هیأت عمومی مطرح و غ

ه شود و شعبتجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می

 أی بر طبق رأی مزبور است.مذکور موظف به رسیدگی و صدور ر

 تواند موضوعهرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادرشده باشد، رئیس دیوان می - 12ماده 

را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده 

نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و خیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب میرا صحیح تش

 االتباع است.حقوقی مربوط الزم

ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این  - تبصره

 گیرد.ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مینیاز به ارسال نسخه

طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا  - 13ماده 

ت نفر از قضات و مستدل بیس تعارض با یکدیگر، مستلزم اعالم اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی

 دیوان است.

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه چنانچه مصوبه - 10ماده 

مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد 

 نماید.، در هیأت عمومی مطرح میکنندهبی( این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصو۸۳اده )م

ربط، دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئوالن ذیافرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذینفع می - 11ماده 

خواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از مربوط را از دیوان، در مسئولتوانند رسیدگی به استنکاف می

ب مربوط، به موج مسئولکننده و استنکاف شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواستشعب تجدیدنظر ارجاع می

 نماید.( این قانون اتخاذ تصمیم می۱۱۱ماده )

رئیس قوه قضائیه خالف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت  در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی - 10ماده 

 .دینمایعمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر م

که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام صادرشده از هیأت عمومی دیوآن - 1۵ماده 

ربط اعالم نماید. مراجع مذکور مکلف ای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیگردد. واحد اجراحکام دیوان ابالغ می

 شود.( این قانون اقدام می۱۱۱ماده )باشند و در صورت استنکاف طبق به اجرای حکم و اعالم نتیجه به دیوان می

است که ظرف سه ماه از تاریخ  یانامهنییاداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آ - 1۶ماده 

 .رسدیاالجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه مالزم

رأی هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس  - 1۷ماده 

 .گرددیدیوان انشاء م

 مومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.ابالغ و اصالح آراء هیأت ع -تبصره 

 دادرسی اعاده سوم: بخش

 دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: توانیدر مورد احکام قطعی به جهات ذیل م - 1۸ماده 

 حکم، خارج از موضوع شکایت صادرشده باشد. -الف 

 حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد. -ب 

 اد وجود داشته باشد.در مفاد حکم، تض -پ 

که قبالً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادرشده حکم صادرشده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن -ت 

 که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.است، متعارض بوده بدون آن
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ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن -ث 

 شده باشد.ثابت

کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و پس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست -ج 

 دالیل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 ی به شرح زیر است:مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرس - 11ماده 

 ( این قانون، بیست روز از تاریخ ابالغ رأی شعبه.۱۸ماده )« پ»تا « الف»در مورد بندهای  -۱
 ( این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی.۱۸ماده )« ج»تا « ت»در خصوص بندهای  -۲

ست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخوا - 322ماده 

 شود.دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می

 هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است. - 323ماده 

ننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صالحیت شعبه صادرک - 320ماده 

 کند.نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی میموردقبول یا رد این دادخواست قرار الزم را صادر می

ضای تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاکننده به اعاده دادرسی میشعبه رسیدگی - 321ماده 

 اعاده دادرسی را صادر نماید.

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم  - 320ماده 

نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح مقتضی صادر می

پس از قبول اعاده دادرسی، حکم  کنندهیدگینانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسگردد. چمی

 ماند.نماید و حکم اول به قوت خود باقی میدوم را نقض می

 گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می - 32۵ماده 

مقام و یا نماینده قانونی آنان، در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم - 32۶ماده 

 تواند وارد دعوی شود.نمی

 احکام اجرای چهارم: بخش

 را نمایند.( این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اج۱۱ماده )کلیه اشخاص و مراجع مذکور در  - 32۷ماده 

علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال شعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکوم - 32۸ماده 

 اقدام و نتیجه را به لهمحکومعلیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت نمایند. محکوممی

 اجرای احکام دیوان گزارش نماید.طور کتبی به واحد 

ربط از اجرای آن استنکاف هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئوالن ذی - 321ماده 

نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه 

 شود.یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ماه تا

تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء  - تبصره

سبت ن نتوانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیواشوند، میهیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می

 به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم - 332ماده 

 کند.دیوان گزارش می

شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به  نماید.رئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می

 موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد  - 3تبصره 

 شوند.ها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میعضاء آنو ا
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 مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. - 0تبصره 

نماید. ها تفهیم میاحضار و موضوع را به آنکننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را شعبه رسیدگی - 1تبصره 

شود و در غیر این چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعالم به دیوان به وی مهلت داده می

 گیرد.( این قانون قرار می۱۱۲ماده )صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در 

 کند:احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میدادرس اجرای  - 333ماده 

 در مدت معین. لهمحکوممربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت  مسئولاحضار  -۱

به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومدستور توقیف حساب بانکی محکوم -۲

 از ابالغ.

های عمومی و و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه دستور توقیف -۳

 انقالب )در امور مدنی(.

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رأی دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک  -۴

شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعیین  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸انی و نظامی دولت مصوب های عمومی، عمربرای اجرای برنامه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۵/۱۲/۱۳۷۱تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 

مات ز خدعلیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت ادر صورتی که محکوم - 330ماده 

شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می

 گردد.عرض ارجاع میتجدیدنظر دیوان هست و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادرشده باشد به شعبه هم

اعالم اشتباه قاضی و یا خالف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان  طرح مجدد پرونده در موارد - 331ماده 

 کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.که شعبه رسیدگینیست مگر آن

 علیه به تعهداتچنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم - 330ماده 

تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا می لهمحکومخود عمل ننماید، 

 نماید.توافق، موضوع را پیگیری می

تی امکان علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهدر مواردی که محکوم - 33۵ماده 

عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی 

گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می

ر نماید. در غیبه صادر میجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوممانع قانونی و یا عدم امکان ا

شود. رأی و یا قرار صادرشده این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می

 در این مرحله قطعی است.

علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری حکم قطعی از اختیار محکومدر مواردی که اجرای  - 33۶ماده 

تواند علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعالم، مرجع یاد شده میغیر از محکوم

موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و  به رأی صادرشده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به

 االجرا است.الزم

چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با  - 33۷ماده 

وص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام نماید. نظر شعبه در خصذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می

 االتباع است.دیوان، الزم

مکلفند دستورات دیوان را  ۸/۷/۱۳۸۶( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵ماده )اجرایی موضوع  یهادستگاه - 33۸ماده 

ب مورد، مستوجب مجازات مقرر در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی حس

 ( این قانون است.۱۱۲در ماده )

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

   

 86  

مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای  مسئول( این قانون، چنانچه ۱۱۱ماده )« ۱»در اجرای بند  - 331ماده 

 ید.نما( این قانون، اقدام می۴۳ماده )« ۲»احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 

 مقررات سایر پنجم: بخش

 شوند.های موجود منحل میشعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده - 302ماده 

رار المال قهرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت - 303ماده 

 ان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازم

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون  - 300ماده 

ر مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده های عمومی و انقالب )در اموبه ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه

 است.

 گردد.بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می - 301ماده 

و اصالحات بعدی آن و آیین  ۲۵/۱/۱۳۸۵االجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب از تاریخ الزم - 300ماده 

 .شودقوه قضائیه لغو می ۲۶/۲/۱۳۷۱داری مصوب دادرسی دیوان عدالت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یاحکام مدن یقانون اجرا  

 87  

 یاحکام مدن یقانون اجرا
 23/2۸/31۵۶مصوب 

 

 عمومی قواعد اول: فصل

 اجرا مقدمات - اول مبحث

 موقت اجرای قرار یا شده قطعی اینکه مگر شودنمی گذارده اجرا موقع به دادگستری هایدادگاه احکام از حکمی هیچ - 3 ماده

 .باشد صادرشده کندمی معین قانون که مواردی در آن

 ابالغ وا قانونی مقامقائم یا وکیل یا علیهمحکوم به که شودمی گذارده اجرا موقع به وقتی دادگستری هایدادگاه احکام - 0 ماده

 .بنماید دادگاه از را تقاضا این کتباً او قانونی مقامقائم یا و نماینده یا لهمحکوم و شده

 .باشدنمی اجرا قابل نیست معین آن موضوع که حکمی - 1 ماده

 گاهداد که مواردی در. باشد شده مقرر دیگری ترتیب قانون در اینکه مگر آیدمی عمل به اجرائیه صدور با حکم اجرای - 0 ماده

 شودمین صادر اجرائیه سند بطالن یا صالتا اعالم قبیل از نیست علیهمحکوم طرف از عملی انجام مستلزم و داشته اعالمی جنبه

 هاآن وسیله به باید حکم اجرای ولی نبوده دعوی طرف دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و هاسازمان که مواردی در همچنین

 .کنند اجرا را حکم دادگاه دستور به مکلفند مزبور مؤسسات و هاسازمان و نیست الزم اجرائیه صدور گیرد صورت

 .است نخستین دادگاه با اجرائیه صدور - ۵ هماد

 پرداخت اینکه و آن موضوع و حکم مشخصات و علیهمحکوم و لهمحکوم اقامت محل و خانوادگی نام و نام اجرائیه در - ۶ ماده

 غابال برای و ممهور دادگاه مهر به رسیده دفتر مدیر و دادگاه رئیس امضاء به و شده نوشته هست علیهمحکوم عهده به اجرا حق

 .شودمی فرستاده

 نسخه و دعوی پرونده در آن از نسخه یک شودمی صادر نسخه دو عالوهبه علیهممحکوم تعداد به اجرائیه هایبرگ – ۷ ماده

 .شودمی هداد علیهمحکوم به ابالغ موقع در نیز نسخه یک و گرددمی بایگانی اجرایی پرونده در علیهمحکوم به ابالغ از پس دیگر

 یدادرس پرونده در علیهمحکوم به ابالغ محل آخرین و آیدمی عمل به مدنی دادرسی آیین مقررات طبق اجرائیه ابالغ - ۸ ماده

 .است محسوب سابقه اجرائیه ابالغ برای

 صدور از قبل تا و آمده عمل به مدنی دادرسی آیین قانون ۱۱۱ ماده طبق دعوی به راجع اوراق ابالغ که مواردی در - 1 ماده

 ۱۱۱ و ۱۱۸ مادتین در مقرر ترتیب به نوبت یک اجرائیه مفاد باشد نکرده اعالم دادگاه به را خود اقامت محل علیهمحکوم اجرائیه

 اخطار یا ابالغ اجرایی عملیات برای صورت این در. شودمی گذاشته اجرا موقع به آن از پس روز ده و گرددمی آگهی قانون این

 باید هماد این مفاد. دهد اطالع اجرا قسمت به کتباً را خود اقامت محل علیهمحکوم اینکه مگر نیست الزم علیهمحکوم به دیگری

 .شود قید مزبور آگهی در

 دیرم یا ورثه وصی، امین، قیم، ولی، به مورد حسب اجرائیه شود فوت یا محجور اجرائیه ابالغ از قبل علیهمحکوم اگر - 32 ماده

 یلهوس به شده انجام عملیات و اجرائیه مفاد باشد اجرائیه ابالغ از بعد علیهمحکوم فوت یا حجر گاههر و گرددمی ابالغ او ترکه

 خواهد شد. داده اطالع هاآن اخطاریه ابالغ

 دمور اقتضای به ینطرف از یک هر درخواست به یارأساً  تواندمی دادگاه باشد شده اشتباهی اجرائیه صدور در گاههر - 33 ماده

 .بدهد را اجرا مورد استرداد دستور و کند الغاء را اجرایی عملیات یا نماید تصحیح یا ابطال را اجرائیه

 (اجرا)مأمورین  دادورزها - دوم مبحث

( اجرامور )مأ دادورز خود نظر تحت و لزوم قدر به و کندمی وظیفه انجام دادگاه مسئولیت و ریاست تحت اجرا مدیر - 30 ماده

 .داشت خواهد
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 هوسیل به را احکام توانمی نباشد کافی تعداد به( اجرا)مأمور  دادورز یا و باشد نداشته( اجرا)مأمور  دادورز دادگاه اگر - 31 ماده

 .کرد اجرا ژاندارمری یا شهربانی مأمورین یا دادگاه دیگر کارمندان یا دفتر مدیر

 حسب توانندمی شود رفتاری سوء یا مقاومت( اجرا نی)مأمور هادادورز به نسبت حکم اجرای حین که صورتی در - 30 ماده

 .باشندمی آن انجام به مکلف مزبور مأمورین بخواهند، کمک حکم اجرای برای دژبانی یا و ژاندارمری شهربانی،مأمورین  از مورد

 مجلسیصورت( اجرا)مأمور  دادورز ندهند انجام را( اجرامور )مأ دادورز درخواست قبل ماده در مذکور مأمورین گاههر - 3۵ ماده

 .شود فرستاده دارصالحیت مرجع به تعقیب برای اجرا مدیر توسط تا کندمی تنظیم خصوص این در

 تنظیم مجلسیصورت مزبور مأمور شود مقاومت یا توهین وظیفه انجام حین( اجرا)مأمور  دادورز به نسبت گاههر - 3۶ ماده

 .رساندمی( باشند داشته حضور که صورتی در) انتظامی مأمورین و شهود امضاء به ودهنم

 خسارات مسئول کیفری قوانین در مقرر مجازات بر عالوه شوند وظیفه انجام از( اجرا)مأمور  دادورز مانع که کسانی - 3۷ ماده

 .باشندمینیز  خود عمل از ناشی

 .نمایند مأموریت قبول توانندنمی زیر موارد در( اجرامأمورین ) هادادورز و مدیران - 3۸ ماده

 .باشد هاآن همسر به راجع اجرا امر - ۱

 .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 زا یکی وصی یا قیم( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر - ۳

 کیفری یا مدنی دعوی آنان همسر یا( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر و آنان بین که باشد کسانی به راجع اجرا امر که وقتی - ۴

 .است مطرح

 شودمی محول دیگری( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر به دادگاه رئیس طرف از حکم اجرای ماده این در مذکور موارد از یک هر در

 مأموران مورد حسب یا دادگاه دیگر کارمند یا دفتر مدیر وسیله به حکم اجرای نباشد دیگری مأمور یا مدیر حوزه آن در اگر و

 .آمد خواهد عمل به ژاندارمری و شهربانی

 اجرا ترتیب - سوم مبحث

 .شودمی گذاشته اجرا وقعم به کرده صادر را آن که دادگاهی اجرا قسمت وسیله به اجرائیه - 31 ماده

 را مزبور عملیات انجام اجرا مدیر آید عمل به دیگری دادگاه حوزه در باید اجرایی عملیات از قسمتی یا تمام گاههر - 02 ماده

 .کندمی محول حوزه آندادگاه  اجرا قسمت به

 آن در ترتیب به مربوط، هایبرگ کلیه و هاقاضات و اجرائیه تا دهدمی تشکیل ایپرونده حکم اجرای برای اجرا مدیر - 03 ماده

 .شود بایگانی

 توکپیف یا رونوشت هزینه بگیرند فتوکپی یا رونوشت آن محتویات از و مالحظه را اجرایی پرونده توانندمی طرفین - 00 ماده

 .شودمی اخذ مدنی دادرسی آیینقانون  در مقرر میزان به

 محول او عهده به را اجرایی عملیات و نوشته اجرائیه ذیل در را( اجرا)مأمور  دادورز نام اجرا یرمد اجرائیه ابالغ از پس - 01 ماده

 .کندمی

 اندازد تأخیر به یا نماید قطع یا توقیف یا تعطیل را حکم اجرای تواندنمی اجرا به شروع از بعد( اجرا)مأمور  دادورز - 00 ماده

 یا دارد را حکم اجرای تأخیر دستور صدور صالحیت که دادگاهی یا داده را حکم رایاج دستور که دادگاهی قرار موجب به مگر

 .اجرا تأخیر یا قطع یا توقیف یا تعطیل در او کتبی رضایت یابه محکوم وصول به دائر لهمحکوم رسید ابراز با

 .نمایدمی اشکال رفع شودمی جراا آن نظر تحت حکم که دادگاهی آید پیش اشکالی حکم اجرای جریان در گاههر - 0۵ ماده

 .شودمی اجرا دادگاه آن توسط حکم که است دادگاهی به راجع احکام اجرای از ناشی اختالف - 0۶ ماده

 بهمحکوم یا حکم ابهام یا اجمال از که احکام اجرای به مربوط اختالفات همچنین حکم مفاد به راجع اختالفات - 0۷ ماده

 .شودمی رسیدگی کرده صادر را حکم که دادگاهی در شود حادث

 دادگاهی داوری رأی اجرای از ناشی اختالف رفع مرجع. باشدنمی اجرا قابل نیست معین آن موضوع که داوری رأی - 0۸ ماده

 .است کرده صادر اجرائیه که است
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 وقت در دادگاه. بخواهد ادگاهد از را اختالف رفع تواندمی طرفین از یک هر حکم مفاد در اختالف حدوث مورد در - 01 ماده

 مقابل طرف به را درخواست رونوشت باشد بیشتری رسیدگی محتاج که صورتی در و کندمی اختالفو رفع  رسیدگی العادهفوق

 اهدنخو رسیدگی تأخیر باعث هاآن حضور عدم ولی کندمی دعوت رسیدگی برای نوبت از خارج جلسه در را طرفین نموده ابالغ

 .شد

 صادر را حکم اجرای تأخیر قرار دادگاه اینکه مگر شد نخواهد حکم اجرای تأخیر موجب اختالف رفع درخواست - 12 ماده

 .نماید

 یا محجور قیم وصی، ولی، ورثه، معرفی زمان تا مورد حسب اجرایی عملیات شود محجور یا فوت علیهمحکوم گاههر - 13 ماده

 املک مشخصات و نشانی ذکر با را مذکور اشخاص تا کندمی اخطار لهمحکوم به اجرا تقسم و گرددمی متوقف ترکه مدیر و امین

 فیمتو ترکه ازبه محکوم معادل لهمحکوم درخواست به تواندمی( اجرا)مأمور  دادورز باشدنشده  توقیف مالی اگر و نماید معرفی

 .کند توقیف محجور اموال یا

 نخواهد حساب به شودمی توقیف اجرایی عملیات که مدتی و است مدنی دادرسی یینآ مقررات مطابق مواعد حساب - 10 ماده

 .آمد

 مدیر یا تصفیه اداره به اجرا مدیر طرف از مراتب شود ورشکسته اجرا جریان در و بوده بازرگان علیهمحکوم گاههر - 11 ماده

 .گردد داماق ورشکستگی امور تصفیه به راجع مقررات طبق تاشود می اعالم تصفیه

 ای بگذارد اجرا موقع به را آن مفاد روز ده ظرف است مکلف علیهمحکوم شد ابالغ علیهمحکوم به اجرائیه کهنیهم - 10 ماده

 که تیصور در و باشد سریم آن ازبه محکوم فایاست و حکم اجرای که کند معرفی مالی یا بدهدبه محکومپرداخت  برای ترتیبی

 اردند مالی اگر و کند تسلیم اجرا قسمت به را خود دارایی جامع مزبور مهلت ظرفباید  نداند اجرائیه مفاد یاجرا به قادر را خود

 پرداخت و حکم اجرای به قادر علیهمحکوم که شود معلوم مذکور مهلت انقضاء از بعد سال سه ظرف گاههر نماید اعالم صریحاً

 اجرای که نحوی به داده خود دارایی از واقع خالف صورت یا نکرده معرفی را خود اموال آن از فرار برای لیکن بودهبه محکوم

 .شدمحکوم خواهد  ماه شش تا روز یک و شصت از ایجنحه حبس به باشد گردیده متعسر اجرائیه مفاد از قسمتی یا تمام

 .کند عرفیم مالیبه محکوم استیفای برای علیهمحکوم جای به تواندمی نیز ثالث شخص - تبصره

 زا قسمتی یا تمام تأدیه به که موقع هر است مکلف نبوده خود بدهی پرداخت به قادر مذکور مدت در که بدهکاری - 1۵ ماده

 یا تمام پرداخت به قادر مقرر مهلت انقضای تاریخ از سال سه ظرف که بدهکاری هر و بپردازد را آن گرددمتمکن  خود بدهی

 مجازات به نکند معرفی اجرا مسئول به مالی یا و نپردازد را آن پرداخت امکانتاریخ  از ماه یک ات و شده خود بدهی از قسمتی

 .شد خواهد محکوم قبل ماده در مقرر

 تامین برای را علیهمحکوم اموال قبل مواد در مقرر مهلت انقضای از قبل و اجرائیه ابالغ از بعد تواندمی لهمحکوم - 3 تبصره

 هک صورتی در نیز مزبور مهلت انقضای از پس. است آن قبول به مکلف اجرا قسمت و کند معرفی اجرا سمتق به بهمحکوم

 از الیم وقت هر تواندمی لهمحکوم باشد سریم آن از بهمحکوم استیفای و حکماجرای  که باشد نکرده معرفی مالی علیهمحکوم

 .بخواهد مال آن از را بهمحکوم استیفای آید دست به علیهمحکوم

 تعقیب او گذشت صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به منوط ۳۵ و ۳۴ مواد در مندرج جرائم کیفری تعقیب - 0 تبصره

 .گرددمی موقوفمجازات  اجرای یا

 سترسید او اموال به که صورتی در شودمی ابالغ علیهمحکوم به آگهی انتشار طریق از اجرائیه مفاد که مواردی در - 1۶ ماده

 .شودمی توقیف علیهمحکوم اموال از بهمحکوم معادل لهمحکوم تقاضای به باشد

 ولی باشد حاضر اجرایی عملیات حین در و دهد ارائه( اجرا)مأمور  دادورز به را حکم اجرای طریق تواندمی لهمحکوم - 1۷ ماده

 .نماید تدخال است( اجرا)مأمور  دادورز وظایف از که اموریدر  تواندنمی

 یهمشارال به نباید بهمحکوم گاههر و گیردمی رسید برگ نموده تسلیم لهمحکوم به را بهمحکوم( اجرا)مأمور  دادورز - 1۸ ماده

 الماع است کرده صادر اجرائیه که دادگاهی به مقتضی دستور صدور جهت را مراتب نباشد لهمحکوم به دسترسی یا شود داده

 .کندمی
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 دشو بالاثر نهایی حکم موجب به دادرسی اعاده یا نقض یا فسخ اثر بر شده گذارده اجرا موقع به که حکمی گاههر - 11 ماده

 و دهبو معین عین بهمحکوم که صورتی در و گرددیبرم اجرا از قبل حالت به حکم اجراکننده دادگاه دستور به اجرایی عملیات

 به دادگاه دستور به اجرایی عملیات اعاده. نمایدمی وصول را آن قیمت یا مثل( اجرا)مأمور  دادورز نباشد ممکن آن استرداد

 .آیدمی عمل به اجرائیه صدور بدون است مقرر حکم اجرای برای که ترتیبی

 .دارند اعالم اجرا قسمت به را مراتب و گذارده قراری حکم اجرای برای تواندمی علیهمحکوم و لهمحکوم - 02 ماده

 اجرای به اقدام قانون این در مقرر ترتیب به( اجرا)مأمور  دادورز نماید اجرا را دادگاه حکم طوعاً علیهمحکوم گاههر - 03 ماده

 .کندمی حکم

 نعی( اجرا)مأمور  دادورز باشد ممکن لهمحکوم به آن تسلیم و بوده غیرمنقول یا منقول معین عین بهمحکوم گاههر - 00 ماده

 .دهدمی لهمحکوم هب و گرفته را آن

 تمام از باشد صادرشده مشاع ملک از قسمتی مالک نفع به مشاع ملک متصرف علیه ید خلع حکم که مواردی در - 01 ماده

 .است مشاعی امالک مقررات مشمول شده ید خلع ملک در لهمحکوم تصرف ولی شود،می ید خلع ملک

 صرفمت اینکه مگر نیست اجرایی اقدامات مانع امر این باشد علیهمحکوم از غیر کسی تصرف در بهمحکوم عین اگر - 00 ماده

 تا دهدمی مهلت او به هفته یک( اجرا)مأمور  دادورز صورت این در نماید ارائه هم دالیلی و بوده آن منافع یاعین  از حقی مدعی

 هب حکم اجرای تأخیر به دائر قراری مذکور مهلت تاریخ از روز پانزده ظرف که صورتی در و کند مراجعه دارصالحیت دادگاه به

 .یافت خواهد ادامه اجرایی عملیات نگردد ارائه اجرا قسمت

 خودداری آن بردن از مال صاحب و باشد دیگری شخص یا علیهمحکوم از اموالی شود ید خلع باید که محلی در گاههر - 0۵ ماده

 :کندمی عمل زیر ترتیب به و تهیه را مذکور اموال تفصیلی صورت( رااج)مأمور  دادورز نباشد دسترسی او به یا و کند

 .شودمی سپردهها بانک از یکی یا دادگستری صندوق به نقد وجه و جواهر و بهادار اوراق و اسناد - ۱

 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 هایهزینه

 حافظ به یا و نگاهداشته محفوظ دیگری مناسب محل یا محل همان در را هاآن( اجرا)مأمور  دادورز اموال سایر مورد در - ۳

 .داردمیدریافت  رسید و سپرده

 دمع صورت در و طرفین تراضی با آن قیمت نباشد دسترسی آن به یا و شده تلف و بوده عینم عین بهمحکوم اگر - 0۶ ماده

 باشدن تقویم قابل بهمحکوم گاههر و شودمی وصول علیهمحکوم از قانون این مقررات طبق و تعییندادگاه  وسیله به تراضی

 .نماید اقامه خسارت دعوی تواندمی لهمحکوم

 دیگری شخص توسط به عمل انجام و ورزد امتناع آن انجام از علیهمحکوم و باشد معینی عمل انجام بهممحکو گاههر - 0۷ ماده

 و کند مطالبه را آن هزینه و دهد انجام دیگری وسیله را عمل آن( اجرا)مأمور  دادورز نظر تحت تواندمی لهمحکومباشد  ممکن

 قاتتحقی با دادگاه مذکور موارد از یک هر در. نماید مطالبه علیهمحکوم از اجرا قسمت وسیلهبه  را الزم هزینه عمل انجام بدون یا

 از شناسکار الزحمهحق و مذکور هزینه وصول. نمایدمی معین و هزینهمیزان  شناسکار نظر جلب با ضرورت صورت در و الزم

 .است مقرر نقدی بهمحکوم وصول برای که است ترتیبی به علیهمحکوم

 .شد خواهد انجام مدنی دادرسی آیین ۷۲۱ ماده مطابق نباشد ممکن دیگری شخص توسط عمل انجام که صورتی در - تبصره

 تاررف زیر ترتیب به باشد نشده معین حکم در زرع تکلیف و شده زراعت ید خلع حکم مورد ملک در که صورتی در - 0۸ ماده

 :شودمی

 ولمحص برداشت به اقدام( اجرا)مأمور  دادورز و اال بردارد را محصول فوراً باید هعلیمحکوم باشد رسیده محصول برداشت موقع اگر

 نرسیده محصول برداشت موقع هرگاه. نمایدمی وصول او از علیهمحکوم به محصول تحویل زمان تا را مربوطهای هزینه و نموده

 تا را لکم یا کند تصرف را ملک و بپردازد را زراعت بهای هک است مخیر لهمحکوم باشدنروییده  یا روییده بذر اینکه از اعم باشد

 اهدادگ با المثلاجرت و زراعت بهای تشخیص. بگیرد المثلاجرتو  بگذارد باقی علیهمحکوم تصرف به محصول رسیدن زمان

 .است قطعی مورد این در دادگاه نظر و بود خواهد
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 اموال توقیف دوم: فصل

 عمومی مقررات - اول مبحث

 با قراری یا ننماید اجرا طوعاً را حکم مدلول است مقرر حکم اجرای برای که موعدی در علیهمحکوم که صورتی در - 01 ادهم

 تدرخواس تواندمی لهمحکوم باشد نشده توقیف و تامین او از مالی یا نکند معرفی هم مالی و ندهد حکماجرای  برای لهمحکوم

 .گردد توقیفبهمحکوم دلمعا علیهمحکوم اموال از که کند

 رد اموال اگر و نماید علیهمحکوم اموال توقیف به اقدام تأخیر بدون توقیف درخواست از پس باید( اجرا)مأمور  دادورز - ۵2 ماده

 .بخواهد مذکور دادگاه اجرای قسمت از را آن توقیف باشد دیگریدادگاه  حوزه

 معرفی مال گاههر ولی باشد اجرایی هایهزینه و بهمحکوم معادل که شودمی توقیف میزانی به علیهمحکوم اموال از - ۵3 ماده

 شاعیم مقدار باشد غیرمنقول مال اگر صورت این در شد خواهد توقیف آن تمام نباشد تجزیه قابل و داشتهبیشتری  ارزش شده

 .گرددمی توقیف باشد اجرایی هایهزینه و بهمحکوم معادل آنکه از

 امینت مال آنکه مگر آیدمی عمل به مال همان از بهمحکوم استیفا باشد شده توقیف و تامین علیهمحکوم از مالی اگر - ۵0 ماده

 .گرددمی توقیف علیهمحکوم اموال سایر از بهمحکوم بقیه معادل صورت این در که نکند را بهمحکوم تکافوی شده

 شروع از قبل تا یک بار تواندمی علیهمحکوم باشد شده توقف بهمحکوم یا خواسته قبال در علیهمحکوم از مالی گاههر - ۵1 ماده

 پیشنهاد هک مالی اینکه بر مشروط بنماید دیگری مال به است شده توقیف که را مالی تبدیل درخواست فروش بهراجع  عملیات به

 از قبل ات یک بار تواندمی نیز لهمحکوم. نباشد کمتر تاس شده توقیف قبالً که مالی از فروشسهولت  و قیمت حیث از شودمی

 صمیمت به لهمحکوم یا علیهمحکوم که صورتی در. بنماید را شدهتوقیف  مال تبدیل درخواست فروش به راجع عملیات به شروع

 .است قطعی مورد این در دادگاه تصمیم. نمایند مراجعه اجرائیه صادرکننده دادگاه به توانندمی باشند معترض اجرا قسمت

 به رااج قسمت باشد شده توقیف دیگری طلب مقابل در یا بوده دینی وثیقه شده تقاضا آن توقیف که مالی اگر - ۵0 ماده

 عاطال است کرده توقیف را مال قبالً که مرجعی یا ثبت اداره به مورد حسب را مزبور مال ارزش مازادتوقیف  لهمحکوم درخواست

 اثر رفع مازاد توقیف از بنماید را او طلب تکافوی که شود توقیف لهمحکومتقاضای  به دیگری مال اگر صورت نای در دهدمی

 نای در. شودمی تبدیل مال اصل توقیف بهخود خودبه مازاد توقیف مال، اصل توقیف رفع یا وثیقه فک صورت در. شد خواهد

 ائدز مقدار از شده ارزیابیمال  او هزینه به باشد معترض بدهی میزان با مال بهای تناسب عدم عنوان به علیهمحکوم گاههر مورد

 .شد خواهد توقیف رفع بدهی بر

 انونیق خسارات و دیون تمام تواندمی لهمحکوم باشد شده توقیف مطالباتی مقابل در یا بوده وثیقه که مالی مورد در - ۵۵ ماده

 نآ از را خود حقوق استیفای و مال توقیف تقاضای نموده تودیع دادگستری یا تثب صندوق در مورد حسب دولت حقوق با را

 .شودمی توقیف بالفاصله شده تودیع وجوه مجموع و او طلب بابت مال و فک سابقی هافیتوق و وثیقه صورت این در بنماید

 .است بالاثر و باطل دهش توقیف مال به نسبت رهنی و شرطی و قطعی از اعم انتقال و نقل هرگونه - ۵۶ ماده

 بود اهدنخو نافذ شود منعقد لهمحکوم ضرر به توقیف از بعد شده توقیف مال به نسبت که تعهدی یا قرارداد هرگونه - ۵۷ ماده

 .دهد رضایت کتباً لهمحکوم اینکه مگر

 توقیف رفع شده توقیف مال از رااج قسمت نماید تأدیه را قانونی خسارات و بهمحکوم علیه،محکوم که صورتی در - ۵۸ ماده

 .کرد خواهد

 به فروش حاصل اینکه بر مشروط بفروشد را شده توقیف مال( اجرا)مأمور  دادورز نظارت با تواندمی علیهمحکوم - ۵1 ماده

 فروش حاصل هشد توقیف بهمحکوم از قسمتی مقابل در مال اگر و باشد کافی اجرایی هایهزینه و بهمحکومپرداخت  برای تنهایی

 .باشد کمتر آمدهبه عمل  توقیف آن قبال در که مبلغی از نباشد

 .شد خواهد اعالم طرفین به مال توقیف ولی شودنمی مال توقیف از مانع علیهمحکوم و لهمحکوم حضور عدم - ۶2 ماده

 منقول اموال توقیف در - دوم مبحث
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 تعلقم را آن یا کند مالکیت ادعای آن به نسبت متصرف و باشد علیهوممحک از غیر کسی تصرف در که منقولی مال - ۶3 ماده

 ولمسئ شود ثابت متصرف ادعای خالف که صورتی در. شد نخواهد توقیف علیهمحکوم مال عنوان بهنماید  معرفی دیگری به

 .بود خواهد لهمحکوم خسارت جبران

 نقرائ و دالیل که شودمی توقیف صورتی در باشد علیهمحکوم رکا محل یا سکونت محل از خارج که منقولی اموال - ۶0 ماده

 .باشد دست در او مالکیت از احراز بر کافی،

 زن به متعلق باشد زن اختصاصی استفاده مورد عادتاً و معموالً آنچه زوجین سکونت محل در موجود منقول اموال از - ۶1 ماده

 شودمی محسوب آنان بین مشترک قانون این مقررات نظر از بقیه و شوهر به متعلق باشد مرد اختصاصیاستفاده  مورد آنچه و

 .گردد ثابت آن خالف اینکه مگر

 با( اجرا)مأمور  دادورز نمایند خودداری آن کردن باز از و باشد بسته آن در که باشد جایی در شده معرفی مال اگر - ۶0 ماده

 کردن باز مورد در و داردمی معمول مال توقیف و در کردن باز برای الزم اقدام حلم دهبان یا ژاندارمری یا شهربانی مأمور حضور

 .باشد داشته حضور باید نیز مستقل بخش دادگاه یا دادستان نماینده مورد حسب نیست آن در کسی که محلی

 :شودنمی توقیف حکم اجرای برای زیر اموال - ۶۵ ماده

 .است الزم او خانواده و علیهمحکوم ضروری حوائج فعر برای که اسبابی و اشیاء و لباس - ۱

 .او النفقهواجب اشخاص و علیهمحکوم ماههکی احتیاج قدر به آذوقه - ۲

 .کشاورزان و ورانپیشه و کسبه ساده کار ابزار و وسائل - ۳

 .باشندمی توقیف رقابلیغ مخصوص قوانین موجب به که اشیایی و اموال - ۴

 وتف 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 بدون هاآن

 فوراً است قیمت فاحش کسر یا نامتناسب هزینه مستلزم آن توقیف ادامه که اموالی و بالفاصله شدنی ضایع اموال - ۶۶ ماده

 از صورتی باید فروش از قبل لیکن رسدمی فروش به مزایده و توقیف به راجع تشریفات رعایت بدون دادگاهتصویب  با و ارزیابی

 .شود برداشته مزبور اموال

 منقول اموال برداریصورت - سوم مبحث

 - عدد - نوع قبیل از اموال کامل وصف بر مشتمل که صورتی منقول، اموال توقیف از قبل باید( اجرا)مأمور  دادورز - ۶۷ ماده

 و( باشد معین هاآن عیار گاههر) هاآن عیار نقره و طال مورد در نماید، تنظیم باشد اعداد و حروف تمام با کهغیره  و اندازه - وزن

 یا تحریر تاریخ ذکر با آن بودن چاپی یا خطی و مترجم ومؤلف  و کتاب نام ،در کتاب و هاآن مشخصات و اسامی جواهرات در

 بافت فرش مورد در و مدل و ساخت مصنوعات، در و( باشدمعلوم  اگر) نقاش اسم و خصوصیات نقاشی پرده و تصویر در و چاپ

 معرف که خصوصیاتی و مشخصات مورد هر در کلی طور به و آن اسمی مبلغ و تعداد و نوع بهادار اوراق و سهام مورد در و رنگ و

 .شودمی شتهنو باشد مال کامل

 داده رخ اشتباهی و سهو اگر و است ممنوع اموال صورت در هاسطر بین نوشتن و الحاق و کردن پاک و تراشیدن - ۶۸ ماده

 .رساندمی حاضران امضاء به و تصحیح را آن صورت ذیل در( اجرا)مأمور  دادورز باشد

 هاظهارکنند مشخصات( اجرا)مأمور  دادورز نمایند حقی اظهار دشومی توقیف که اموالی به نسبت ثالث اشخاص گاههر - ۶1 ماده

 .کندمی قید را او اظهارات خالصه و

 نمایند اظهاری و ایراد صورت تنظیم به راجع و بوده حاضر هاآن قانونی نماینده یا علیهمحکوم و لهمحکوم گاههر - ۷2 ماده

 هفته یک ظرف باشند حاضر اگر طرفین. کندمی قید صورت آخر در قبول یا رد تجها با را آنان اظهار وایراد ( اجرا)مأمور  دادورز

 طرف و شودمی ابالغ غایب طرف به اجرا قسمت طرف از اموال صورت و اال داشتخواهند  شکایت حق صورت تنظیم تاریخ از

 .نماید شکایت ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف دارد حق غایب

 برسد حاضران و( اجرا)مأمور  دادورز امضاء به و شود نوشته عمل ختم و شروع ساعت و تاریخ ایدب اموال صورت در - ۷3 ماده

 .شودمی قید صورت در مراتب نمایند امتناع اموال صورت ذیل امضاء از هاآن قانونی نماینده یا علیهمحکوم و لهمحکوم گاههر
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 .داد خواهد هاآن به را اموال صورت از شدهگواهی رونوشت علیهمحکوم یا لهمحکوم تقاضای به( اجرا)مأمور  دادورز - ۷0 ماده

 منقول اموال ارزیابی - چهارم مبحث

 و لهمحکوم را اموال قیمت شودمی درج اموال صورت در و آیدمی عمل به توقیف حین منقول اموال ارزیابی - ۷1 ماده

 ننمایند راضیت قیمت تعیین در و بوده حاضر یا نباشند حاضر توقیف حین نطرفی گاههر و نمایندمی تعیینتراضی  به علیهمحکوم

 .شودمی معین ارزیاب

 بین از( اجرا)مأمور  دادورز علیهمحکوم حضور عدم یا تراضی عدم صورت در. شودمی معین طرفین تراضی به ارزیاب - ۷0 ماده

 حین در گاههر و کندمی معین ارزیاب خبره و معتمد شخاصا بین از رسمی شناسکار نبودن صورت در ورسمی  شناسانکار

 صورت این در. بود خواهد قرار عمل مالک مال توقیف برای کرده تعیین لهمحکومکه  قیمتی نباشد دسترسی ارزیاب به توقیف

 .کرد خواهد اقدام مال تقویم و ارزیاب تعیین به نسبت فوریت قید به( اجرا)مأمور  دادورز

 غابال تاریخ از روز سه ظرف تواندمی طرفین از یک هر. نمایدمی ابالغ طرفین به بالفاصله را ارزیابی اجرا قسمت - ۷۵ ماده

 گیردمی قرار رسیدگی مورد شود،می اجرا آن وسیله به حکم که دادگاهی در اعتراض این نماید، اعتراضارزیاب  نظریه به ارزیابی

 .است قطعی مورد این در دادگاه تشخیص شود،می معین مالقیمت  بیارزیا تجدید با ضرورت صورت در و

 و گرددمی معین( اجرا)مأمور  دادورز وسیله به کار ارزش و کیفیت و کمیت گرفتن نظر در با ارزیاب الزحمهحق - ۷۶ ماده

 مقتضی تصمیم مورد این در اهدادگ باشد اعتراضی الزحمهحق میزان به نسبت گاههر. است علیهمحکوم عهده به آن پرداخت

 .کرد خواهد اتخاذ

( اجرا)مأمور  دادورز صورت این در. بپردازد را آن تواندمی لهمحکوم نماید امتناع ارزیاب الزحمهحق پرداخت از علیهمحکوم گاههر

 عهده به قبل ماده مورد در الزحمهحق پرداخت. داد خواهد لهمحکوم به و وصول علیهمحکوم از حکم اجرایضمن  را مزبور وجه

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب او اعتراض به نپردازد اخطار ابالغتاریخ  از روز سه ظرف اگر و است معترض
 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 - ۷۷ ماده

 در و گرددمی تعیین طرفین توافق با حافظ. شودمی سپرده مسئولی شخص به حفاظت برای شده توقیف اموال - ۷۸ ماده

 را دیاعتما قابل شخص( اجرا)مأمور  دادورز ننمایند تراضی حافظ انتخاب در یا و نباشند حاضر توقیف حین طرفین که صورتی

 .شودمی گذاشته امانت بهها بانک از یکی در اقتضا صورتها در آن امثال و جواهر و بهادار اوراق. کندمی معین

 :شودنمی سپرده ذیل اشخاص به طرفین کتبی تراضی بدون شده توقیف اموال - ۷1 ماده

 .سوم درجه تا( اجرا)مأمور  دادورز نسبی و سببی اقربای - ۱

 .دارند سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت طرفین با که کسانی و آنان همسر و علیهمحکوم و لهمحکوم - ۲

 اخذ رسید و تحویل گرفته عهده به را حفظ مسئولیت که شخصی به اموال صورت رونوشت و شده توقیف اموال - ۸2 ماده

 .گرددمی

 کیفیت و کمیت به توجه با اجرا مدیر نشود تراضی اجرت میزان در گاههر و بخواهد اجرت تواندمی حافظ شخص - ۸3 ماده

 .نمایدمی تعیین را آن میزانحفاظت  مدت و مال

. نمایدمی استیفا شده توقیف اشیاء فروش حاصل از و پردازدمی لهمحکوم نکند تأدیه علیهمحکوم اگر را حافظ اجرت - ۸0 ماده

 ابالغ تاریخ از روز ده ظرف که کندیم اخطار لهمحکوم به اجرا مدیر آن تأدیه عدم و حافظ طرف از اجرتمطالبه  صورت در

 .بپردازد را حافظ اجرت اخطار

 کسی به یا داده قرار استفاده مورد را شده توقیف اموال ندارد حق و است امین شده توقیف اموال به نسبت حافظ - ۸1 ماده

 هم اجرت مطالبه حق و ودهب وارده خسارت پرداخت مسئول گردد تفریط یا تعدی مرتکب حافظ گاههر کلی طور به و بدهد

 .داشت نخواهد

 .بدهد را آن حساب باید حافظ باشد داشته منافعی شده توقیف اموال گاههر - ۸0 ماده
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)مأمور  دادورز و است محسوب ضامن امتناع تاریخ از کند امتناع شده توقیف اموال تسلیم از حافظ که صورتی در - ۸۵ ماده

 .نمایدمی استیفا حافظ اموال از را هشد توقیف مال ارزش معادل( اجرا

 دادورز نماید ایجاب را او تغییر احوال و اوضاع یا و کند نگاهداری را شده توقیف اموال نتواند یا نخواهد حافظ گاههر - ۸۶ ماده

 .کرد خواهد معین دیگری حافظ دادگاه تصویب از پس( اجرا)مأمور 

 است ثالث شخص نزد که هعلیمحکوم منقول اموال توقیف - ششم مبحث

 یطلب توقیف، درخواست مورد یا باشد حقیقی یا حقوقی از اعم ثالث شخص نزد علیهمحکوم به متعلق مال گاههر - ۸۷ ماده

 خصش به اجرائیه رونوشت پیوست به آن میزان و طلب یا مال توقیف باب در اخطاری دارد ثالث شخص از علیهمحکوم که باشد

 .گرددمی ابالغ نیز علیهمحکوم به فوراًمراتب  و شودمی دریافت یدرس و ابالغ ثالث

 بقط است مکلف و بدهد علیهمحکوم به را شده توقیف طلب یا مال نباید توقیف اخطار ابالغ از پس ثالث شخص - ۸۸ ماده

 .بود خواهد لهمحکوم به وارده خسارت جبران مسئول تخلف صورت در نماید، عمل اجرا مدیر دستور

 ورتص در باید ثالث شخص باشد حال طلب یا نقد وجه یا معین عین شده توقیف ثالث شخص نزد که مالی گاههر - ۸1 ماده

 ینمع عین تحویل یا دین یا وجه تأدیه سند منزله به رسید این دارد دریافت رسید و بدهد( اجرا)مأمور  دادورز به را آن مطالبه

 .بود خواهد یهعلمحکوم به ثالث شخص طرف از

 هلمحکوم و پردازدمی علیهمحکوم به تدریج به را عوائدی و اجور یا اقساط به را خود دین ثالث شخص که موردی در - 12 ماده

 به ار مقرر اجور و عوائد یا اقساط که کندمی اخطار ثالث شخص به( اجرا)مأمور  دادورز بنماید آن از را بهمحکوماستیفا  تقاضای

 .نماید تسلیم اجرا قسمت

 ظرف باید باشد خود نزد علیهمحکوم عواید و اجور یا طلب یا مال از قسمتی یا تمام وجود منکر ثالث شخص گاههر - 13 ماده

 .دهد اطالع اجرا قسمت به را مراتب اخطاریه ابالغتاریخ  از روز ده

 ای مال از قسمتی یا تمام وجود منکر واقع برخالف یا و دنکن عمل قبل ماده در مقرر تکلیف به ثالث شخص گاههر - 10 ماده

 لهمحکوم شود خسارت موجب و نباشد واقع با موافق داده که اطالعاتی یا و گردد خود نزد علیهمحکوم عوائد و اجور یا طلب

 .نماید مراجعه دارصالحیت دادگاه به خسارت جبران برای تواندمی

 ندنک پیدا دسترسی مال آن به( اجرا)مأمور  دادورز و نماید امتناع شده توقیف مال عین سلیمت از ثالث شخص اگر - 11 ماده

 .شد خواهد توقیف بهمحکوم استیفا برای او دارایی از آن قیمت معادل

 دادگاه هب تواندمی رفته بین از او تفریط و تعدی بدون اجرا قسمت مطالبه از قبل مال که باشد مدعی ثالث شخص که صورتی در

 تکلیف تعیین تا اجرایی عملیات توقیف باب در قراری دهد تشخیص موجه را او دالیل که صورتی در دادگاه دهد دادخواست

 .کندمی صادر نهایی

 دارایی از مزبور وجه میزان به نماید امتناع شده توقیف او نزد که حال طلب یا نقد وجه تأدیه از ثالث شخص گاههر - 10 ماده

 .شد خواهد توقیف او

 تسلیم اجرا قسمت به بخواهد وقت هر را مزبور مال تواندمی شده توقیف او نزد علیهمحکوم مال که ثالثی شخص - 1۵ ماده

 .نماید قبول را آنباید  اجرا قسمت و کند

 مستخدمین حقوق توقیف - هفتم مبحث

 و هاشهرداری و دولتی هایشرکت و دولت به وابسته یا تیدول مؤسسات و هاسازمان کارکنان مزایای و حقوق از - 1۶ ماده

 .شودمی توقیف ثلث اال و ربع باشند فرزند یا زن داری که صورتی در آن نظائر و خصوصی هایبنگاه و هاشرکت و هابانک

 ربوطم دین اینکه بر مشروط است جایز ماده این موضوع افراد وظیفه یا بازنشستگی حقوق چهارمیک کسر و توقیف - 3 تبصره

 .باشد بگیروظیفه  یا بازنشسته شخص به

 امام امداد کمیته مددجویان مستمری و هستند جنگ در که نظامیانی مزایای و حقوق -( ۱۳۱۴/۱۱/۱۲ اصالحی) - 0تبصره 

 .شودنمی توقیف بهزیستی سازمان و( ره) خمینی
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 حقوق از است مکلف سازمان مدیر یا رئیس و نمایدمی ابالغ مربوط انسازم به را مراتب اجرا مدیر فوق ماده مورد در - 1۷ ماده

 .بفرستد اجرا قسمت به و نموده کسر علیهمحکوم مزایای و

 بهحکومم استیفای برای شود معرفی علیهمحکوم از مالی اگر که نیست این از مانع استخدامی مزایای و حقوق توقیف - 1۸ ماده

 موقوف یهعلمحکوم استخدامی مزایای و حقوق توقیف باشد کافی بهمحکوم استیفای برای شده عرفیم مال اگرولی  گردد توقیف

 .شودمی

 غیرمنقول اموال توقیف - هشتم مبحث

 .ندکمی اعالم محل ثبت اداره و طرفین به ملک مشخصات و پالک شماره ذکر با را غیرمنقول مال توقیف اجرا قسمت - 11 ماده

 اگر و امالک دفتر در را مراتب باشد شدهثبت علیهمحکوم نام به ملک که صورتی در توقیف اعالم از پس ثبت هادار - 322 ماده

 امن به ملک اگر و دهدمی اطالع اجرا قسمت به نموده قید ثبتی پرونده و بازداشتی ملک دفتر در باشدثبت  جریان در ملک

 .داردمی اعالم اجرا قسمت به فوراً نباشد علیهمحکوم

 الکانهم تصرف آن در علیهمحکوم که است جائز وقتی علیهمحکوم مال عنوان به ندارد سابقه که غیرمنقول مال توقیف - 323 ماده

 ادرشدهص علیهمحکوم مالکیت بر حکم که موردی در. باشد شده شناخته مالک نهایی حکم موجب به علیهمحکوم یاو  باشد داشته

 هب موکول اجرایی عملیات ادامهولی  است جایز علیهمحکوم بدهی ازاء در مزبور مال توقیف باشد نرسیده نهایی مرحله به ولی

 .است نهایی حکم صدور

 و باشد کافی اجرایی هزینه و بهمحکوم اداء برای دادگاه تشخیص به غیرمنقول مال سالهیک عوائد که صورتی در - 320 ماده

 از بهمحکوم و توقیف عوائد فقط و شودنمی توقیف ملک عین شود داده بهمحکوم ملک، آن وائدع از که شودحاضر  علیهمحکوم

 .نماید اعالم محل ثبت به را مراتب است مکلف اجرا قسمتصورت  این در گردد،می وصول آن

 .گرددنمی آن منافع توقیف موجب غیرمنقول مال توقیف - 321 ماده

 .آیدمی عمل به مدنی دادرسی آیین قانون ۲۵۷ تا ۲۵۴ مواد مقررات رعایت با باغات و کامال محصول توقیف - 320 ماده

 غیرمنقول اموال یبردارصورت - نهم مبحث

 ابالغ علیهمحکوم به را آن از اینسخه و تنظیم را اموال صورت غیرمنقول اموال توقیف از پس( اجرا)مأمور  دادورز - 32۵ ماده

 در و یدگیرس مزبور شکایات به اجرا مدیر. دارد تسلیم اجرا قسمت به کتباً هفته یک ظرف باشد داشته یتیشکااگر  تا نمایدمی

 .نمایدمی تجدید یا اصالح را شده توقیف مال مشخصاتصورت  باشد وارد شکایت که صورتی

 :شود قید غیرمنقول اموال صورت در باید زیر مراتب - 32۶ ماده

 .اجرائیه ورقه مفاد و تاریخ - ۱

 .است واقع آنجا در غیرمنقول مال که محلی - ۲

 یحق آن به نسبت دیگر اشخاص و مفروز یا است مشاع ملک اینکه و مالک و ملک مشخصات ذکر با غیرمنقول مال وصف - ۳

 .خیر یا است شده واگذار کسی به ملک منافع و است حقی نوع چه دارند حقی اگر و نه یا دارند

 .آن مجاورین و ملک حدود - ۴

 .کندمی قید صورت در را آن تقریبی مساحت( اجرا)مأمور  دادورز نباشد معین ملک مساحت که صورتی در - 32۷ ماده

 .دهد ارائه( اجرا)مأمور  دادورز به را غیرمنقول مال یا ملک به راجع اسناد باید صورت تنظیم حین علیهمحکوم - 32۸ ماده

 ودشمی تصریح و قید صورت در مراتب باشد جریان در دعوایی شده توقیف ملک از قسمتی یا تمام به راجع گاههر - 321 ماده

 .است رسیدگی مورد مرجعیچه  در دعوی که

 غیرمنقول اموال حفظ و ارزیابی - دهم مبحث

 .مدآ خواهد عمل به قانون این ۷۶ تا ۷۳ مواد در مقرر ترتیب به غیرمنقول اموال ارزیابی - 332 ماده

 الیهمشار و شودمی تحویل ملک متصرف یا مالک به موقتاً مورد حسب ارزیابی و صورت تنظیم از بعد غیرمنقول مال - 333 ماده

 .دهد تحویل گرفته تحویل صورت طبق که همان طوری را ملکاست  مکلف
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 در و شودمی سپرده اندکرده معین طرفین که امینی به شود توقیف غیرمنقول مال موجود عوائد که صورتی در - 330 ماده

 به باشد نقد وجه عوائد اگر ولی شد خواهد سپرده کندمی معین( اجرا)مأمور  دادورز که امینی شخصبه  تراضی عدم صورت

 .گرددمی تسلیم اجرا قسمت

 

 شده توقیف اموال فروش سوم: فصل

 منقول اموال فروش - اول مبحث

 علیهوممحک و لهمحکوم بین فروش موعد و محل به نسبت که صورتی در آن ارزیابی و منقول مال صورت تنظیم از بعد - 331 ماده

 عدب مواد مطابق( اجرا مأمور ) دادورز باشد نشده تراضی طرفین بین گاههر و شودمی رفتار ترتیب همان به باشد شده تراضی

 .کندمی اقدام

 .آیدمی عمل به مزایده طریق از اموال فروش - 330 ماده

 آیدمی عمل به محل آن در فروش باشد شده معین منقول اموال فروش برای محلی شهرداری یا دولت طرف از اگر - 33۵ ماده

 و دباش داده ترجیح علیهمحکوم منافع برای که آیدمی عمل به محل در فروش باشد متعدد است شده معینکه  ییهامحل اگر و

 مدیر را فروش محل باشد نشده معین فروش برای محلی شهرداری یا دولت طرف از گاههر. است اجرا مدیر با امر این تشخیص

 .کندمی معین اجرا

 حفظ که محلی در شده توقیف اشیاء باشد داشته زیاد مخارج دیگری محل به منقول اموال حمل که مواردی در - 33۶ ماده

 .رسدمیفروش  به شدهمی

 .نمایدمی آگهی و معین شده توقیف اموال کیفیت و کمیت به نظر اجرا مدیر را وشفر موعد - 33۷ ماده

 .شود منتشر نوبت یک محلی هایروزنامه از یکی در باید فروش آگهی - 33۸ ماده

 .اشدبن روز ده از کمتر و ماه یک از بیش فروش روز و آگهی انتشار بین فاصله که شود معین طوری باید فروش موعد - 331 ماده

 به آگهی نباشد ریال هزار دویست از بیش هاآن قیمت که اموالی مورد در همچنین نباشد روزنامه که نقاطی در - 302 ماده

 .شودمی قید مجلسصورت در الصاق تاریخ و الصاق معابر در کافیتعداد  به روزنامه انتشار جای

 رجخ به دیگری آگهی آیدمی عمل به اجرا قسمت توسط به که آگهی رب عالوه توانندمی علیهمحکوم یا لهمحکوم - 303 ماده

 .نماید منتشر خود

 :شودمی تصریح ذیل نکات منقول مال فروش آگهی در - 300 ماده

 .شده توقیف اموال مشخصات و نوع - ۱

 .فروش محل و ساعت و روز - ۲

 .شودمی شروع آن از مزایده که قیمتی - ۳

 .شود الصاق هم فروش محل و اجرا قسمت در انتشار بر عالوه باید آگهی - 301 ماده

 .شد خواهد آگهی مجدداً کند پیدا ضرورت فروش روز تغییر که صورتی در - 300 ماده

 .رسدمی هاآن امضاء به فروش مجلسصورت و آیدمی عمل به دادسرا نماینده و( اجرا)مأمور  دادورز حضور با فروش - 30۵ ماده

 مالحظه شده آگهی که را اموالی است شده معین فروش برای که روزی از قبل روز پنج مدت در تواندمی کس هر - 30۶ ماده

 .نماید

 هک اشخاصی سایر و( اجرا)مأمورین  هادادورز و ارزیابان ولی نماید شرکت خرید در سایرین مثل تواندمی لهمحکوم - 30۷ ماده

 .کنند شرکت خرید در توانندنمی سوم درجه تا آنان سببی و نسبی باءاقر همچنین هستندفروش  امر مباشر

 که است کسی به متعلق مال و شودمی شروع شده معین ۷۵ تا ۷۳ مواد در مقرر ترتیب به که قیمتی از مزایده - 30۸ ماده

 .است کرده قبول را قیمت ترینباال
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 بها درصد ده باید مزایده برنده صورت این در. دهد قرار وعده به را اموال ایبه پرداخت تواندمی( اجرا)مأمور  دادورز - 301 ماده

 هک صورتی در و کرد نخواهد تجاوز ماه یک از مزبور مهلت حداکثر نماید تسلیم اجرا قسمت به سپرده عنوان به المجلسفی را

 یدتجد مزایده و ضبط دولت نفع به مزایده هزینه کسر از پس او سپرده نپردازد را اموال بهای بقیه مقرر موعد در مزایده برنده

 .گرددمی

 تقیم ترینباال او خود اینکه یا و بفروشندمؤخر  یا مقدم را او اموال از بعضی که کند تقاضا تواندمی مال صاحب - 312 ماده

 .نماید جلوگیری آن فروش از و پرداخت نقداً را پیشنهادی

 یمعرف علیهمحکوم از دیگری مال تواندیم لهمحکوم باشد نداشته خریدارشود می شروع آن از مزایده که مالی هرگاه - 313 ماده

 قاضایت یا کند قبول شده ارزیابی که قیمتی به مزایده مورد اموال از خود طلب معادل یا بنماید را آن مزایده و توقیف تقاضای و

 خواهد فروش به کند پیدا خریدار که میزانی هر به مزایده مورد الم اخیر صورت در و بنماید را شده توقیف مال مزایده تجدید

 برای طلب مبلغ حیث از هاآن اکثریت رأی باشند متعدد طلبکاران هرگاههست و  لهمحکوم عهده به مجدد آگهی هزینه و رفت

 .است اعتبار مناط مزایده آگهی تجدید

 دننمای قبول شده ارزیابی که قیمتی به را مزایده مورد مال نیز لهمحکوم و نباشد خریداری هم دوم دفعه در گاههر - 310 ماده

 .شد خواهد مسترد علیهمحکوم به مال آن

 در خریدار مشخصات و اسم و شده پیشنهاد که قیمتی ترینباال و فروش مورد مال خصوصیات و فروش تاریخ - 311 ماده

 .رسدمی خریدار امضاء به و شدهنوشته  مجلسصورت

 .گرفت خواهد صورت آن بهای تمام پرداخت از بعد فقط مال تسلیم - 310 ماده

 ختهفرو اموال بقیه باشد کافی اجرایی هایهزینه و بهمحکوم پرداخت برای شده توقیف اموال از قسمتی فروش اگر - 31۵ ماده

 .گرددمی مسترد آن صاحب به و شودنمی

 :شودمی تجدید مزایده و ساقط اعتبار درجه از فروش زیر موارد در - 31۶ ماده

 .آید عمل به گردیده تعیین آگهی موجب به که محلی غیر در یا معین ساعت و روز غیر در فروش گاههر - ۱

 .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 همزاید که صورتی در - ۳

 .باشد بوده خرید از ممنوع ۱۲۷ ماده طبق خریدار که صورتی در - ۴
 ایانقض 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 مهلت

 غیرمنقول اموال فروش - دوم مبحث

 .تاس منقول اموال فروش مانند گردیده معین بحث این در که مواردی استثنای به غیرمنقول اموال فروش ترتیب - 31۷ ماده

 :شود تصریح ذیل نکات باید فروش آگهی در - 31۸ ماده

 .ملک صاحب ادگیخانو نام و نام - ۱

 .ستا غیره و زراعت یا تجارت یا پیشه و کسب یا سکونت محل ملک اینکه تعیین و آن اجمالی توصیف و ملک وقوع محل - ۲

 .نه یا است شدهثبت ملک اینکه تعیین - ۳

 .اجاره میزان و مدت است اجاره در اگر و نه یا است اجاره در ملک اینکه تعیین - ۴

 .شودمی فروخته آن از مقدار چه و مفروز یا است مشاع ملک اینکه به تصریح - ۵

 .دارند عنوان هر تحت ملک آن به نسبت اشخاص که حقوقی تعیین - ۶

 .شودمی شروع آن از مزایده که قیمتی - ۷

 .مزایده محل و روز و ساعت - ۸

 .گرددمی الصاق نیز ملک محل در رمزبو آگهی. شد خواهد منتشر قبل مبحث در مقرر ترتیب به فروش آگهی - 311 ماده
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 واهندبخ را ملک تمام فروششرکا  سایر اینکه مگر رسدمی فروش به علیهمحکوم سهم فقط باشد مشاع ملک گاههر - 302 ماده

 .شودمی پرداخت علیهمحکوم حصه از اجرایی هایهزینه و لهمحکوم طلب صورت این در

 قیمتی و ملک خصوصیات و خریدار و مالک خانوادگی نام و نام آن در و تنظیم مجلستصور مزایده انجام از پس - 303 ماده

 هکرد فروش به اقدام دادگاه آن اجرای قسمت که دادگاهی به اجرایی پرونده ضمیمه به و شودمی نوشته رسیده فروش به که

 .گرددمی تسلیم است

( اجرا مأمور ) دادورز اقدامات سایر و مزایده مقررات از تخلف و آن ارزیابی و ملک صورت تنظیم به راجع شکایت - 300 ماده

 العادهفوق وقت در دادگاه شودمی داده دارد مأموریت آنجا در( اجرا)مأمور  دادورز که دادگاهی به وقوع تاریخاز  هفته یک ظرف

 و ابطال است شده مقررات برخالف که را اقدامی دانست مؤثر و وارد را شکایت کهصورتی  در و رسیدگی شکایت موضوع به

 .شودنمی داده انتقال سند نماید نظر اظهار شکایت موضوع در دادگاه اینکه از قبل. نمود خواهد صادر مقتضی دستور

 قطعی دستور این و دهدمی خریدار نام به را انتقال سند صدور دستور مزایده جریان صحت احراز صورت در دادگاه - 301 ماده

 .است

 تاریخ از ماه دو ظرف مالک نماید قبول خود طلب مقابل در را آن لهمحکوم و نداشته خریدار ملک که مواردی در - 300 ماده

 از بعد دادگاه. شود لهمحکوم به ملک انتقال مانع و پرداخته را اجرایی هایهزینه و خسارات و بدهی کلیهتواند می مزایده انجام

 .داد خواهد باشد لهمحکوم طلب معادل که را ملک از قسمتی یا تمام انتقال توردس مزبور مهلت انقضای

 سمیر اسناد دفترخانه در را انتقال سند دادگاه نماینده نشود خریدار نام به انتقال سند امضاء به حاضر مالک گاههر - 30۵ ماده

 .نمایدمی امضاء خریدار نام به

 ثالث شخص اعتراض پنجم: فصل

 رمزبو ادعای اگر نماید حقی اظهار ثالث شخص شده توقیف نقد وجه یا غیرمنقول یا منقول مال به نسبت گاههر - 30۶ ماده

 ورتص این غیر در شودمی رفع توقیف است، توقیف تاریخ بر مقدم آن تاریخ که باشدرسمی  سند یا قطعی حکم به مستند

 شکایت دادگاه به تواندمی خود ادعای اثبات و اجرایی عملیات از لوگیریج برای حق مدعی و گرددمی تعقیب اجرایی عملیات

 .کند

 گیرسید دادرسی هزینه پرداخت و مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت بدون مراحل تمام در ثالث شخص شکایت - 30۷ ماده

 زمال که محل هر در و نحو هر به عوید طرفین و ثالث شخص دالیل به دادگاه و شودمی ابالغ طرفین به شکایت مفاد. شودمی

 شکایت هایین تکلیف تعیین تا را اجرایی عملیات توقیف قرار یافت قوی را شکایت دالیلکه  صورتی در و کندمی رسیدگی بداند

 و توقیف رفع دستور مقتضی تامین اخذ با تواندمی دادگاه منقول باشد اعتراض مورد مال اگر صورت این در. نمایدمی صادر

 .شد واهدخ رسیدگی فوق ترتیب به نیز شده توقیف اموال فروش از بعد ثالث شخص شکایت به. بدهد معترض به را مال تحویل

 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 عرف اعتراضمال مورد  از و توقیف

 تقدم حق ششم: فصل

 از یک هر تقدم حق باید( اجرا)مأمور  دادورز باشد، رسیده اجرا قسمت به متعدد های اجرائیه که مورد هر در - 30۸ ماده

 :نماید رعایت زیرترتیب  به را لهممحکوم

 ینیتام توقیف در یا آن امثال و شرطی معامله مورد یا وثیقه یا رهن لهمحکوم نزد علیهمحکوم قولغیرمن یا منقول مال اگر - ۱

 .داشت خواهد تقدم حق لهممحکوم سایر بر بهمحکوم میزان به مزبور مال به نسبت لهمحکومباشد  اجرایی یا

 .خود ماه شش ستمزدد 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 - ۳

 .بستانکاران سایر و خود طلب بقیه به نسبت سوم و دوم بندهای در مذکور طبقات بستانکاران - ۴
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 طلب زا زائد چیزی اگر نمودند وصول علیهمحکوم اموال از را خود طلب طبقه هر ترتیب به بستانکاران اینکه از پس - 301 ماده

 علیهمحکوم مال باشند متعدد بستانکاران اگر چهارم تا دوم طبقات از یک هر در و شودمی داده بعدی طبقهبه  بماند بقای هاآن

 .گرددمی تقسیم هاآن بین طلب نسبت به

 طلب تأدیه هفتم: فصل

 و هبمحکوم میزان به شودمی وصول علیهمحکوم از دیگر طریق به یا شده توقیف مال فروش نتیجه در که وجوهی - 3۵2 ماده

 .شودمی مسترد علیهمحکوم به بقیه باشد زائد اگر و شد خواهد داده لهمحکوم به اجرایی هایهزینه

 وصول برای لهمحکوم درخواست به باشد اجرائی هایهزینه و بهمحکوم میزان از کمتر حاصل وجوه که صورتی در - 3۵3 ماده

 .شودمی توقیف علیهمحکوم اموال سایراز  او طلب بقیه

 متسلی علیهمحکوم به آن از نسخه یک گرددمی اخذ رسید نسخه دو شودمی داده لهمحکوم به که وجهی مقابل در - 3۵0 ماده

 .گرددمی بایگانی اجرایی پروندهدر  دیگر نسخه و

 شودن معلوم شده توقیف مال از غیر علیهمحکوم برای دیگری دارایی و باشد نفر یک از بیش لهمحکوم که موردی در - 3۵1 دهما

 هپرداخت را آن که کسی به اجرایی هزینه معادل شده وصول وجه از باشند نداشته تقدم حق دیگری بر طلبکاراناز  کیچیه و

 طلبی بتنس به اندنموده را خود طلب استیفا درخواست و صادر اجرائیه تاریخ آن تا کهانی طلبکار بین بقیه و شودمی داده است

 .شودمی تقسیم ۱۵۵ و ۱۵۴ مواد رعایت با دارند که

 .گردند مطلع خود سهم میزان از تا نمایدمی اخطار طلبکاران به و تنظیم( اجرا)مأمور  دادورز را نامهتقسیم - 3۵0 ماده

)مأمور  رزدادو اخطار تاریخ از هفته یک ظرف تواندمی باشد داشته تقسیم ترتیب از شکایتی کهطلبکارآن از یک هر - 3۵۵ ماده

 نمایدیم اتخاذ قطعی تصمیم و رسیدگی شکایت به اداری جلسه در دادگاه. کند مراجعه دادگاه به تقسیم به ترتیب راجع( اجرا

 .آیدمی عمل به دادگاه در ایتشک تکلیف تعیین از پس تقسیم صورت این در

 مسترد گردیده مقرر ۳۱ ماده در که نحوی به زائد مقدار باشد شده داده او سهم از زائد طلبکاری به که صورتی در - 3۵۶ ماده

 .شودمی

 زءج هنامتقسیم تنظیم زمان تا باشد شده مقرر وصول تاریخ تا دادگاه حکم که صورتی در تأدیه تأخیر خسارت - 3۵۷ ماده

 .شد خواهدمحسوب  لهمحکوم طلب

 اجرائی هایهزینه هشتم: فصل

 :از است عبارت اجرایی هایهزینه - 3۵۸ ماده

 نیست نقد وجه خواسته که مالی دعاوی در. شودمی وصول اجرا از بعد که حکم اجرای حق بابت بهمحکوم مبلغ درصد پنج - ۱

 ریدیگ قیمت دادگاه اینکه مگر شودمی حساب گرفته قرار حکم مورد و تعیین استدادخو در که خواسته بهایمأخذ به  اجرا حق

 .باشد نموده معین خواسته برای

 و اموال حفاظت حق و ارزیاب و شناسکار و خبره الزحمهحق مانند باشد داشته ضرورت حکم اجرای برای که هاییهزینه - ۲

 .آن نظائر

 الزم خواسته بهای تعیین قانوناً که مواردی سایر در و ماه سه بهایاجاره ده صدی منقولغیر اجاره مورد تخلیه در - 3۵1 ماده

 .شودمی دریافت اجرا حق بابت دادگاه تشخیص به ریال هزار پنج تا ریال هزار از نیست

 طرفین که صورتی در یول است علیهمحکوم عهده بر اجرائیه ابالغ تاریخ از روز ده انقضای از پس اجرا حق پرداخت - 3۶2 ماده

 تبیس بهمحکوم که صورتی درو  شد خواهد دریافت اجرا حق نصف بدهند حکم اجرای برای ترتیبی خودبین  یا کنند سازش

 .گرفت نخواهد تعلق اجرا حق باشد کمتر یا ریال هزار

 اجرایی اقدامات شروع از بعد لهوممحک گاههر و گرددمی وصول آن ضمن هم اجرا حق باشد نقد وجه بهمحکوم اگر - 3۶3 ماده

 مقررات طبق علیهمحکوم اموال از مزبور حق نشود اجرا حق پرداخت به حاضر علیهمحکوم و باشد نموده وصول را بهمحکومرأساً 

 .گرددمی وصول احکام اجرای
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 زا پس و شده پرداخت ادگسترید صندوق از باشد الزم علیهمحکوم اموال فروش و توقیف برای که هاییهزینه صورت این در

 .گرددمی مسترد صندوق به آن وصول

 دادگستری صندوق به رسید نسخه دو اخذ قبال در وصول از پس بالفاصله را اجرا حق باید( اجرا)مأمور  دادورز - 3۶0 ماده

 .نماید اجرایی دهپرون پیوست را دیگری نسخه و تسلیم علیهمحکوم به را مزبور رسید از نسخهیک  و کند پرداخت

 .نماید وصول قانون این در مذکور ترتیب به نیز را قطعی حکم در مقرر نقدی جریمه باید( اجرا)مأمور  دادورز - 3۶1 ماده

 .گرددمی وصول اجرا حق شود منتهی حکم قطعی اجرای به موقت اجرای اگر ولی ندارد اجرا حق حکم موقت اجرای - 3۶0 ماده

 وصول از پس اجرا حق گردیده صادر اجرائیه هاآن به نسبت فرجامی رسیدگی خاتمه از قبل که احکامی به راجع - 3۶۵ ماده

 .گردد مسترد علیهمحکوم به حکم نقض صورت در تا ماندمیدادگستری  صندوق در

 اجرای تسریع برای زمال وسائل بهبود و تهیه مصرف به دادگستری وزارت نامهآیین طبق اجرا حق از درصد پنجاه - 3۶۶ ماده

 .گرددمی منظور دادگستری وزارت اختصاصی درآمد حساب به بقیه و رسدمی اجرا متصدیان پاداش و احکام

 باشندمی اجرا جریان در و گردیده صادر قانون این از قبل که بود خواهد نیز ییهاهیاجرائ شامل قانون این مقررات - 3۶۷ ماده

 .است معتبر آمده عمل به سابق قانون مطابق که اجرایی اتاقدام از مقدار آن لیکن

 ائیهاجر باشد نکرده تعقیب را اجرایی عملیات لهمحکوم و گذشته سال پنج از بیش اجرائیه صدور تاریخ از گاههر - 3۶۸ ماده

 زا مجدداً تواندمی لهمحکوم. بود نخواهد وصول قابل دیگر باشد نشده وصول اجرا حق اگر مورد این در و شودمی تلقی بالاثر

 .شودمی دریافت اجرا حق یک بار فقط حکم هر اجرای مورد در ولی نماید اجرائیه صدور تقاضای دادگاه

 خارجی کشورهای االجراالزم اسناد و احکام نهم: فصل

 در اینکه مگر است اجرا قابل انایر در باشد زیر شرایط واجد که صورتی در خارجی هایدادگاه از صادر مدنی احکام - 3۶1 ماده

 :باشد شده مقرر دیگری ترتیب قانون

 کشور آن در ایران هایدادگاه از صادر احکام هاقرارداد یا عهود یا خود قوانین موجب به که باشد صادرشده کشوری از حکم - ۱

 .نماید متقابل معامله احکام اجرای مورد در یا باشد اجرا قابل

 .نباشد حسنه اخالق یا عمومی نظم به مربوط قوانین با فمخال حکم مفاد - ۲

 .نباشد مخصوص قوانین مخالف یا کرده امضاء را آن ایران دولت که المللیبین عهود با مخالف حکم اجرای - ۳

 .باشد نیفتاده اعتبار از قانونی علت به و بوده االجراالزم و قطعی صادرشده که کشوری در حکم - ۴

 .باشد نشده صادر خارجی دادگاه مخالف حکمی ایران هایدادگاه از - ۵

 .باشد نداشته ایران هایدادگاه به اختصاص ایران قوانین مطابق دعوی موضوع به رسیدگی - ۶

 .نباشد آن به متعلق حقوق و ایران در واقع غیرمنقول اموال به راجع حکم - ۷

 .باشد صادرشده حکم کنندهصادر کشور دارصالحیت مقامات از حکم اجرای دستور - ۸

 یا اقامت محل اگر و است علیهمحکوم سکونت محل یا اقامت محل شهرستان دادگاه حکم اجرای تقاضای مرجع - 3۷2 ماده

 .است تهران شهرستان دادگاه نباشد معلوم ایران در علیهمحکوم سکونت محل

 اجرای برای شرایطی و ترتیب حکم صادرکننده کشور و ایران دولت بین قراردادهای و معاهدات در که صورتی در - 3۷3 ماده

 .بود خواهد متبع شرائط و ترتیب همان باشد شده مقرر حکم

 دقی هاآن دیگر مشخصات و علیهمحکوم و لهمحکوم نام مزبور تقاضانامه در و شود تقاضا کتباً باید حکم اجرای - 3۷0 ماده

 .گردد

 :شود پیوست زیر مدارک باید حکم اجرای تقاضانامه به - 3۷1 ماده

 درکنندهصا کشور کنسولی یا سیاسی مأمور وسیله به اصل با آن مطابقت صحت که خارجی دادگاه حکم رونوشت از یانسخه – ۱

 .فارسی زبان به آن شدهگواهی رسمی ترجمه با باشد شدهگواهی حکم

 .آن شدهگواهی ترجمه با صادرشده ربوطم دارصالحیت مرجع طرف از که حکمی اجرای دستور رونوشت - ۲
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 صادرکننده ورکش کنسولی یا سیاسی نماینده یا صادرشده آنجا از حکم که کشوری در ایران کنسولی یا سیاسی نماینده گواهی - ۳

 .دارصالحیت مقامات از حکم اجرای دستور و صدور به راجع ایران در حکم

 .خارجه امور وزارت طرف از ایران مقیم خارجی کشور کنسولی یا سیاسی نماینده امضاء گواهی - ۴

 یبررس با العادهفوق اداری جلسه در دادگاه و فرستدمی دادگاه به را آن یهاوستیپ و تقاضا عین دادگاه دفتر مدیر - 3۷0 ماده

 رد جهات و علل ذکر با یا و ددهمی اجرا دستور و صادر را حکم بودن االجراالزم و تقاضا قبول قرار آن ضمیمه مدارک و تقاضا

 .نمایدمی اعالم را تقاضا

 .بخواهد پژوهش آن از روز ده ظرف تواندمی نامبرده و شود ابالغ متقاضی به باید تقاضا رد قرار - 3۷۵ ماده

 رأی خفس با شکایت بودن وارد صورت در و رسیدگی موضوع به العادهفوق اداری جلسه در پژوهش مرجع دادگاه - 3۷۶ ماده

 .کندمی تایید را آن صورت این غیر در و نمایدمی صادر حکم اجرای به امر خواسته پژوهش

 .بود نخواهد فرجام قابل دادگاه یرأ

 هایدادگاه احکام اجرای برای که شرایطی و ترتیب همان به خارجی کشورهای در االجراالزم شده تنظیم اسناد - 3۷۷ ماده

 شده یمتنظ آنجا در سند که کشوری در ایران کنسولی یا سیاسی نماینده بعالوه و هست اجرا قابل دهیر گردمقر ایران در خارجی

 .نماید گواهی محل قوانین با را سند تنظیم موافقت باید باشد

 .شودمی گذارده اجرا مرحله به مدنی احکام اجرای مقررات طبق خارجی اسناد و احکام - 3۷۸ ماده

 آیدمی پیش اجرا جریان در که اشکاالتی و خارجی اسناد و احکام اجرای از ناشی اختالفات به رسیدگی رتیبت - 3۷1 ماده

 هایگاهداد رسیدگی مرجع. است مقرر ایران قوانین در که است نحوی به اجرائیه ابطال و اجرایی عملیات توقیف ترتیب همچنین

 .هست ۱۷۱ ماده در مذکور

 در احکام اجرای به راجع مواد و قمری ۱۳۲۱ مصوب حقوقی محاکمات اصول قانون ششم باب در جمندر موارد - 3۸2 ماده

 .است ملغی باشد قانون این مخالف که قوانینی سایر و محاکمات تسریع قانون
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 مالیهای محکومیتنحوه اجرای قانون 

 01/21/3110مصوب 

 هرگاه کند، خودداری حکم اجرای از و شود محکوم دیگری به مالی نوع هر دادن به دادگاه حکم موجب به کس هر - 3 ماده

 ینع بهمحکومٌ یا نباشد ممکن عین ردّکه  یصورت در و شودمی تسلیم لهمحکومٌ به و اخذ مال آن باشد نیمع نیع بهمحکومٌ

 از و توقیف مربوط، مقررات سایر و مدنی احکام اجرای قانون مطابق و دین مستثنیات رعایت با علیهمحکومٌ اموال نباشد، معین

 .شودمی استیفا آن قیمت یا مثل یا بهمحکومٌ مورد حسب آن محل

 لهمٌمحکو تقاضای به است مکلف نیابت، مجری یا اجرائیه صادرکننده دادگاه اجرای قسمت از اعم رأی،اجراکننده  مرجع - 0 ماده

 توقیف و یهعلمحکومٌ اموال شناسایی به نسبت باشد، ممکن قانوناً که دیگر نحو هر به نیز و قانون این در شدهبینیپیش طرق از

 .کند اقدام بهمحکومٌ میزان به آن

 ندهاجراکن 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 به مکلف رأی

 کمح اجرای زمان تا لهمحکومٌ تقاضای به علیهمحکومٌ نگردد ممکن قانون این در مذکور طرق از بهمحکومٌ استیفای اگر - 1 ماده

 ه،اجرائی ابالغ از پس روز سی تا علیهمحکومٌ چنانچه. شودمی حبس لهمحکومٌ رضایت جلب یا او اعسار ادعایشدن  رفتهیپذ یا

 ای مسترد اعسار دعوای اینکه مگر شود،نمی حبس باشد کرده اقامه را خویش اعسار دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن

 .شود رد قطعی حکم موجب به

 اقامه را خود اعسار دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن ماده، این در مقرر مهلت از خارج علیهمحکومٌ چنانچه - 3تبصره 

 عادلم و معتبر وثیقه یا کفیل دادگاه تشخیص به علیهمحکومٌ یا بپذیرد تأمین اخذ بدون را وی آزادی لهکومٌمح هرگاه کند،

 و داریخود علیهمحکومٌ حبس از اعسار وضعیت شدن روشن تا کفیل یا وثیقه قبولی قرار صدور با دادگاه نماید، ارائه بهمحکومٌ

 که شودمی ابالغگذار  قهیوث یا کفیل به قطعی، حکم موجب به اعسار دعوای ردّ صورت در. کندمی آزاد را او حبس، صورت در

 ذکورم مهلت ظرف تسلیم عدم صورت در. کند اقدام علیهمحکومٌ تسلیم به نسبت واقعی ابالغ از پس روز بیست مهلت ظرف

 هایههزین و بهمحکومٌ استیفای به نسبت شودمی اجرا آن نظر تحت حکم که دادگاهی رئیس یا دادستان دستور به مورد حسب

 اضاعتر قابل واقعی ابالغ از پس روز ده مهلت ظرف دادگاه دستور مورد این در. شودمی اقدام الکفالهوجه یا وثیقه محل از اجرایی

 بوطمر اتمقرر سایر و دادستان دستور به نسبت اعتراض مقررات مزبور، تأمینی قرارهای صدور نحوه. است تجدیدنظر دادگاه در

 .است کیفری دادرسی آیین قانون تابع دستورها این به

 نیز شوندمی حبس ماده این استناد به که کسانی خصوص در حبس مجازات اجرای موانع و تعویق به راجع مقررات - 0تبصره 

 .است مجرا

 اب یا و کند معرفی مالی هرگاه ،باشد حبس مستحق یا شده حبس علیهمحکومٌ قانون این( ۳) ماده موجب به چنانچه - 0 ماده

 هاینههزی و بهمحکومٌ تکافوی مزبور مال رسمی کارشناس نظر طبق که نحوی به شود کشف او از مالی دین مستثنیات رعایت

 اجراکننده مرجع را شده کشف یا معرفی مالصورت  نیا در. گرددمی آزاد باشد حبس در اگر و شد نخواهد حبس نماید، را اجرایی

 .شودمی استیفا آن محل از بهمحکومٌ و کندمی توقیف رأی

 نگهداری کیفری محکومان از جدای شوندمی حبس قانون این( ۳) ماده استناد به که را افرادی است مکلف قضائیه قوه - ۵ ماده

 متقاضی محبوسان برای را زادرآمد و اقتصادی هایفعالیت انجام زمینه( اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت) دولت همکاری با و

 وسیلهبه که است اینامهآیین مطابق اشخاص این اجرتکرد  نهیهز و پرداخت کارگیری،به نگهداری، شیوه. کند فراهم کار

سه ماه  ظرف و شودمی تهیه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت همکاری با و کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان

 .رسدمی هیقوه قضائ رئیس تصویب به قانون این شدن االجراالزم زا پس

 .نباشد خود دیون تأدیه به قادر دین، مستثنیات جز به مالی نداشتن دلیل به که است کسی معسر - ۶ ماده

 .است نمدیوبر عهده  مال به دسترسی قابلیت عدم اثبات. است مال نداشتن حکم در مال به دسترسی قابلیت عدم - تبصره
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 ره به یا کرده دریافت مالی دین، عوض در مدیون یا داشته وی مالئت بر داللت مدیون سابق وضعیت که مواردی در - ۷ ماده

 این رد است شده حکمی یا حقیقی تلف مال آن کند ثابت اینکه مگر اوست، عهده بر اعسار اثبات باشد کرده مال تحصیل نحو

 ندنتوا اعسار دعوای خوانده هرگاه باشد نکرده تحصیل یا نکرده دریافت مالی دین، عوض در مدیون که مواردی در نیز و صورت

 طابقم مدیون سوگند با اعسار ادعای نباشد محرز قاضی نزد او سابق یا فعلی مالئت یا کند ثابت را او سابق یا فعلی مالئت

 .شودمی پذیرفته مدنی دادرسی آیین قانون در مقرر تشریفات

 ح،مشرو طوربه غیرمنقول، و منقول اموال کلیه قیمت و مقدار یا تعداد شامل خود اموال کلیه صورت باید اعسار مدعی - ۸ ماده

 همراه به دارد، خارجی و ایرانی اعتباری و مالی مؤسسات یا و هابانک نزد عنوان هر به وی که نقدی وجوه میزان بر مشتمل

 الثث اشخاص از او مطالبات کلیه و دارد ثالث اشخاص نزد نحو هر به او که اموالی لیهک نیز و مذکور هایحساب دقیق مشخصات

 یمهضم را بعد به اعسار دعوای طرح از قبل سال یک زمان از مذکور اموال در دیگر تغییر نوع هر و انتقاالت و نقل فهرست نیز و

 هشد اثبات او مالئت سابقه که مواردی در نیز و است مدیون عهده بر اعسار اثبات بار که مواردی در. کند خود اعسار دادخواست

 که مدتی به را شاهد دو حداقل کتبی نامهشهادت باید کند ثابت شهود شهادت با را خود ادعای بخواهد مدیون هرگاه باشد

 باید ذکورم نامهادتشه. نماید ضمیمه خود اعسار دادخواست به باشند داشته کافی اطالع فرد معیشت وضعیت به نسبت بتوانند

 .باشد قانون این( ۱) ماده در مندرج موارد و اطالعات منشأ متضمن شاهد، اقامتگاه و هویت بر عالوه

 با که کند تصریح امر این به اعسار، مدعی معاشِ امرار قانونی نحوه و درآمد میزان شغل، هویت، بر عالوه باید شاهد - 1 ماده

 دین نیاتمستث بر افزون او و داشته معاشرت باشد، داشته کافی اطالع وی معیشت وضعیت به نسبت بتواند که مدتی به مدیون

 .بپردازد را خود دین آن وسیلهبه بتواند که ندارد دسترسی قابل مال هیچ

 دباش کنمم که دیگر نحو هر به و ربطذی مراجع از استعالم با فوراً است مکلف دادگاه اعسار دادخواست ثبت از پس - 32 ماده

 .کند اقدام او ایسار یا اعسار شدن روشن جهت علیهمحکومٌ مالی وضعیت بررسی به نسبت

 اراعس حکم صدور ضمن دادگاه شود، شناخته اقساط نحو به پرداخت از متمکن مدیون چنانچه اعسار، ثبوت صورت در - 33 ماده

 یزانم باید اقساط تعیین در. کندمی صادر را بدهی قسیطت حکم یا دهدمی پرداخت برای مناسبی مهلت او وضعیت مالحظه با

 .باشد داشته را آن پرداخت توانایی او که باشد نحوی به و شده لحاظ او ضروری معیشت و مدیون درآمد

 لیهعمحکومٌ از که اموالی از آن نشده اجرا بخش استیفای مانع مدیون، به مهلت دادن یا بهمحکومٌ تقسیط حکم صدور - 3تبصره 

 .نیست وی مطالبات یا آیدمیبه دست 

 نایتع با دادگاه. بخواهند دادگاه از را اقساط تعدیل دادخواست، تقدیم با توانندمی علیهمحکومٌ یا ٌلهمحکوم از یک هر - 0تبصره 

 میزان یلتعد به بتنس علیهمحکومٌ درآمد و معیشت وضعیت در تغییر یا کشور قانونی رسمی مراجع اعالم اساس بر تورم نرخ به

 .کندمی اقدام اقساط

 خوانده بر شده وارد خسارات پرداخت به را اعسار مدعی دعوا، ردّ به حکم ضمن در دادگاه شود، ردّ اعسار دعوای اگر - 30 ماده

 .کندمی محکوم وی درخواست به مشروط اعسار دعوای

 و اجرائیه صادرکننده دادگاه یا اصلی دعوای به کنندهرسیدگی نخستین دادگاه در بهمحکومٌ مورد در اعسار دعوای - 31 ماده

 .شودمی اقامه لهمحکومٌ طرفیت به

 .شودمی رسیدگی نوبت از خارج تجدیدنظر و بدوی مرحله در و است غیرمالی اعسار دعوای - 30 ماده

 باید باشند اعسار مدعی که صورتی رد اشخاص این. شودنمی پذیرفته حقوقی اشخاص و تجار از اعسار دادخواست - 3۵ ماده

 .کنند درخواست را خود ورشکستگی امر به رسیدگی

 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 بدون دادگاه

 کامل اعالم از حکم اجرای از فرار منظور به قانون، این( ۸) و( ۳) مواد موضوع خود اموال صورت در علیهمحکومٌ هرگاه - 3۶ ماده

 قلمداد معسر را خود واقع برخالف شود معلوم اعسار حکم صدور از پس یا کند خودداری قانون این مقررات مطابق خود اموال

 .کرد خواهد محکوم هفت درجه تعزیری حبس به را علیهمحکومٌ سابق اعسار حکم از اثر رفع به حکم ضمن دادگاه است کرده
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 یرتقص مرتکب دین پرداخت از فرار هدف با که را شخصی اعسار، حکم صدور ضمن اعسار به کنندهرسیدگی دادگاه - 3۷ ماده

 یا کی به سال دو تا ماه شش مدت به آن ارتکر و تعدد تقصیر، نوع بدهی، میزان به توجه با گردد وی اعسار موجب تا است شده

 :کندمی محکوم زیر هایمحرومیت از مورد چند

 .کشور از خروج ممنوعیت - ۱

 .تجارتی شرکت تأسیس ممنوعیت - ۲

 .تجارتی هایشرکت مدیرههیأت  در عضویت ممنوعیت - ۳

 .تجارتی هایشرکت در مدیرعاملی تصدی ممنوعیت - ۴

 یهاامو جزبه دولتی و عمومی اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک از عنوان هر به تسهیالت هرگونه و عتبارا دریافت ممنوعیت - ۵

 .ضروری

 .چکدسته دریافت ممنوعیت - ۶

 قلمداد معسر را خود واقع برخالف مدیون یا شده عسرت رفع مدیون از شود، ثابت اعسار حکم صدور از پس هرگاه - 3۸ ماده

 هدخوا حبس ٌلهمحکوم رضایت جلب یا اعسار حدوث اثبات یا حکم اجرای زمان تا علیهمحکومٌ له،محکومٌ قاضایت به است، کرده

 قانون این( ۱۱) ماده موجب به که مدیونی مورد در حکم این. است مجرا قانون این( ۵)و ( ۴)مواد  مفاد نیز مورد این در. شد

 را شدهتعیین اقساط یا خود دین مقرر زمان در و گردیده تقسیط او بدهی ای شده تعیین مناسب مهلت او دین پرداخت برای

 .است مجرا نیز است نپرداخته

 علیهمحکومٌ هایحساب کلیه فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به لهمحکومٌ درخواست به باید رأی اجراکننده مرجع - 31 ماده

 لهومٌمحک درخواست به باید دادگاه همچنین. کند تسلیم مذکور مرجع به فتوقی برای را اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک در

 ای ملک کامل نشانی اساس بر که دهد دستور هاشهرداری و محل ثبت ادارات قبیل از ربطذی مراجع به اعسار دعوای خوانده یا

 مورد در حکم این. کند اعالم دادگاه به توقیف برای دارد وجود علیهمحکومٌ به آن تعلق احتمال که را ملکی ثبتی پالک مالک نام

 .است مجرا نیز دارند اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر به که مراجعی تمامی

 فهرست نیز و علیهمحکومٌ به متعلق اموال مشخصات و فهرست دادگاه دستور به مکلفند ماده این در مذکور مراجع - 3تبصره 

 .نندک اعالم دادگاه به را بعد به قطعی حکم صدور از قبل یک سال زمان از مذکور اموال در دیگر یرتغی نوع هر و انتقاالت و نقل

 عمومی هایدادگاه یدادرس نییآ قانون( ۱۱۸)ماده  موضوع خواسته تأمین قرارهای اجرای مورد در ماده این مفاد - 0تبصره 

 .است مجرا رسمی اسناد دمفا اجرای نیز و ۱۳۷۱/ ۱/ ۲۱ مصوب مدنی امور در انقالب و

 اموال شناسایی پیرامون مقرر تکلیف به که قانون این( ۱۱) ماده در مذکور مراجع مسئوالن یا مدیران از یک هر - 02 ماده

 مدیران مورد در حکم این. شودمی محکوم دولتی و عمومی خدمات از شش درجه انفصال به نکند عمل حقوقی و حقیقی اشخاص

 در را مذکور ماده مطابق خود اطالعات مکلفند و دارند اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر به که مراجعی کلیه مسئوالن و

 .است مجرا تکلیف این اجرای عدم صورت در نیز دهند قرار قضائیه قوه اختیار

 رداختپ برای اموال باقیمانده که حوین به دین ادای از فرار انگیزه با مدیون وسیلهبه نحو هر به دیگری به مال انتقال - 03 ماده

 مجازات دو هر یا بهمحکومٌ نصف معادل نقدی جزای یا شش درجه نقدی جزای یا تعزیری حبس موجب نباشد، کافی دیون

 مال نآ عین صورت این در. است جرم شریک حکم در باشد کرده اقدام موضوع به علم با نیز الیهمنتقلٌ که صورتی در و شودمی

 دخواه استیفا آن محل از ٌبهمحکوم و اخذ جریمه عنوان به گیرندهانتقال اموال از آن قیمت یا مثل انتقال، یا تلف صورت در و

 .شد

 پرداخت به محکومیت جز هاآن امثال و مال ردّ جرم، از ناشی زیان و ضرر دیه، جمله از مالی هایمحکومیت کلیه - 00 ماده

 .بود واهندخ قانون این مشمول نقدی، جزای

 زمان تا قرار این. کند صادر را علیهمحکومٌ بودن الخروجممنوع قرار ٌلهمحکوم تقاضای به باید رأی اجراکننده مرجع - 01 ماده

 به دنیم قانون مطابق کفالت تحقق یا مناسب تأمین سپردن یا لهمحکومٌ رضایت جلب یا علیهمحکومٌ اعسار ثبوت یا رأی اجرای

 .است باقی خود قوت
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 یهعلمحکومٌ به موقتاً دادگاه ضروری، درمانی سفرهای و باشد شده ثابت قبل از آن وجوب که واجب سفر خصوص در -تبصره 

 .دهدمی را کشور از خروج اجازه

 :است زیر موارد شامل صرفاً دین مستثنیات - 00 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 بمتناس تحقیق و علم اهل برای تحقیقاتی و علمی ابزار و کتب -د 

 زمال تکفلشان تحت افراد و هاآن ضروری معاش امرار برای که اشخاص سایر و کشاورزان وران،پیشه کسبه، کار ابزار و وسایل -ه 

 .است

 .مدیون موردنیاز تلفن -و 

 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 عین و گردد

 در وی از دیگری مال و بوده اعسارش حالت در او عرفی شأن و نیاز از بیش علیهمحکومٌ مسکونی منزل چنانچه - 3تبصره 

 لهمٌمحکو تقاضای به نباشد رأی اجراکننده مرجع نظارت تحت خود مسکونی منزل فروش به حاضر مشارٌالیه و نباشد دسترس

 دیون أدیهت صرف عرفی، مناسب منزل قیمت بر مازاد و رفته فروش به قانونی تشریفات رعایت با حکم اجراکننده مرجع وسیلهبه

 سکونیم زلمن مازاد بخش منافع محل از استیفا مانند تریسهل طریق به ٌبهمحکوم استیفای اینکه مگر شد خواهد ٌعلیهمحکوم

 ذکورم طرق از بهمحکومٌصورت  نیا در که باشد پذیرامکان طلبکار یا ثالث شخص به آن از مشاعی سهم انتقال یا ٌعلیهمحکوم

 .شد خواهد استیفا

 گرفتن رارق دلیل به مسکن اینکه مانند باشد، شده دیگری عوض به تبدیل دین مستثنیات قانون حکم به چنانچه - 0تبصره 

 رپذیامکان آن از بهمحکومٌ وصول باشد، شده دریافت عوضی رفتن، بین از اثر در یا گردد، وجه به تبدیل عمرانی هایطرح در

 .دارد را نخستین موضوع تهیه قصد مدیون شود محرز اینکه مگر است،

 زا علیهمحکومٌ و باشد گریدی قرارداد هر موجب به دیگران از اموالی گرفتن اختیار در یا قرض دین، منشأ چنانچه - 0۵ ماده

 عوض در هک مالی هر باشد، داشته را تأدیه از فرار منظوربه دین مستثنیات از یکی به آن تبدیل یا دین تأدیه عدم قصد امر بدو

 و استیفا آن محل از ٌبهمحکوم و اخذ جریمه عنوانبه درآورد خود ملکیت به عقود سایر موجب به یا کرده خریداری مذکور اموال

 .شد خواهد مسترد وی به مابقی

 مواردی در مورد حسب دین مستثنیات و اعسار ٌعلیه،محکوم حبس به راجع احکام جز قانون این در مندرج احکام - 0۶ ماده

 جازاتم قانون مطابق حقوقی اشخاص متخلف مسئوالن و مدیران به نسبت و است مجرا نیز باشد حقوقی شخص ٌعلیهمحکوم که

 .شودمی ملع اسالمی

 اجرای قانون، موجببه  که مراجعی سایر مدنی آرای و قضایی مراجع اصالحی هایگزارش مورد در قانون این مقررات - 0۷ ماده

 .است مجرا نیز حکومتی تعزیرات مدنی آرای همچنین و است دادگستری مدنی احکام اجرای عهده بر هاآن

 .است هادادگاه کیفری احکام اجرای بر حاکم مقررات تابع حکومتی تتعزیرا سازمان کیفری هایمحکومیت -تبصره 

 شودمی تهیه دادگستری وزارت وسیله به آن شدن االجراالزم از پس ماه سه مدت ظرف قانون این اجرایی نامهآیین - 0۸ ماده

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و

 قانون( ۵۲۴) ماده و ۱۳۱۳/۱/۲۱ مصوب اعسار قانون و ۱۳۷۷/۸/۱۱ مصوب لیما یهاتیمحکوم اجرای نحوه قانون - 01 ماده

 .شودمی نسخ ۱۳۷۱/۱/۲۱ مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین
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 شوراهای حل اختالفقانون 

 3۶/21/3110مصوب 

 این در که اختالف حل شوراهای دولتی،غیر حقوقی و حقیقی اشخاص بین سازش و صلح و اختالف حل منظور به - 3 ماده

 .گرددمی تشکیل قانون این در مقرر شرایط با و قضائیه قوه نظارت تحت شوند،می نامیده «شورا» اختصار به قانون
 .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 الفاخت حل شوراهای - 0 ماده
 .دهد کیلتش تخصصی شوراهای قانون این در مقرر ترتیب به خاص امور به رسیدگی برای تواندمی قضائیه قوه رئیس ـ تبصره

 فوظای انجام برای تواندیم نیاز رتصو در و است البدلیعل عضو یک نفر و اصلی عضو نفر دو رئیس، دارای شورا هر - 1 ماده

 یا ستانا دادگستری کل رئیس سوی از آن ابالغ و پیشنهاد مربوط قضائی حوزه رئیس توسط که باشد دفتر مسئول دارای خود

 .شودمی صادر وی ربطذی معاون
 نجاما قانون این مقررات ابقمط شوند،می نامیده شورا قاضی که دادگستری قاضی نفر چند یا یک قضائی حوزه هر در - 0 ماده

 .ندینمایم وظیفه
 .نماید استفاده بازنشسته یا شاغل قضات میان از شورا قضات تأمین برای تواندیم قضائیهقوه  ـ 3تبصره 
 .نماید استفاده وقتپاره یا وقتتمام صورتبه  شورا قضات از تواندیم شوراها امور مرکز ـ 0تبصره 
 .کند تعیین شورا چند برای را قاضی یک تواندمی ائیهقض قوه رئیس ـ 1تبصره 

 در ررمق شرایط احراز از پس شورا اعضای از هریک انتصاب حکم و قضائیه قوه رئیس توسط شورا قاضی انتصاب حکم - ۵ ماده

 .شودیم صادر شوراها امور مرکز رئیس توسط دادگستری کل رئیس پیشنهاد با قانون، این
 :باشند زیر شرایط دارای باید راشو اعضای - ۶ 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
 سواد روستا شورای در و شهر اختالف. حل شورای اعضای تمام برای معادل حوزوی مدرک یا کارشناسی مدرک حداقل ـ ح

 باالتر. و دیپلم داشتن ترجیحاً و نوشتن و خواندن
 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

 و فقه گرایش با هیأتال یا قضائی حقوق هایرشته در حوزوی یا دانشگاهی مدرک دارندگان شورا در عضویت برای - 3تبصره 

 مدارک دارندگان میان از باید شهر اختالف حل شورای اعضای از نفریک  حداقل و هستند اولویت در اسالمی حقوق مبانی

 .باشد فوق تحصیلی
 یابنده موضوع شرایط نداشتن صورت دراند درآمده شوراها عضویت به قانون این شدن االجراالزم از پیش که افرادی - 0تبصره 

 .است بالمانع عضویتشان ادامه( خ) و( ح)
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( ۱۳) سیزدهم اصل موضوع دینی یهاتیاقل شکایات و دعاوی در سازش و صلح برای تواندمی قضائیه قوه رئیس - 1تبصره 

 خود دین به متدین باید شورا این اعضای. دهد تشکیل آنان خاص اختالف حل شورای ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون

 .ندباش
 شود،می تصویب و تهیه قضائیه قوه رئیس توسط که ایسوگندنامه مطابق مکلفند کار به شروع از قبل شورا اعضای - 0تبصره 

 .نمایند یاد سوگند
 و نظامی نیروهای کارکنان و دادگستری رسمی کارشناسان حقوقی، مشاوران و وکال دادگستری، کارکنان قضات، - ۷ ماده

 .دندارن را شورا در عضویت حق هستند خود شغلی یهاسمت در که زمانی تا اطالعاتی نیروهای و ایران المیاس یجمهور یانتظام
 :ندینمایم اقدام سازش و صلح برای طرفین تراضی با شوراها زیر موارد در - ۸ ماده
 حقوقی. و مدنی امور کلیه ـ الف
 .گذشتقابل جرائم کلیه ـ ب
 .گذشتبلرقایغ جرائم خصوصی جنبه ـ پ

 مایلت 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 برای را خود
 :دینمایم رأی صدور به مبادرت و رسیدگی شورا اعضای مشورت اب شورا قاضی زیر، موارد در - 1 ماده
 االجراالزم تاریخ در که مواردی جزبه  ریال( ۲۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیون دویست نصاب تا منقول اموال به راجع مالی دعاوی ـ الف

 .باشندیم مطرح دادگستری در قانون این شدن
 پیشه. و کسب حق و سرقفلی به مربوط دعاوی جزبه  همستأجر 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
 حمایت قانون( ۲۱) ماده مشمول که صورتی در( الف) بند در مقرر نصاب تا نفقه و مهریه جهیزیه، به راجع خانواده دعاوی ـ ج

 .نباشند ۱۳۱۱/۱۲/۱ مصوب خانواده
 دلیل. تأمین ـ چ
 .باشد هشت درجه نقدی جزای مجازات مستوجب صرفاً که تعزیری جرائم ـ ح

 فاختال دعوی اصحاب بین خواسته بهای به نسبت چنانچه گردد،می تعیین آن واقعی نرخبر اساس  خواسته بهای - 3تبصره 

 جلب با ای رأساً رسیدگی شروع از قبل کند تردید آن به نسبت شورا قاضی یا باشد، شورا صالحیت در مؤثر اختالف و شود حاصل

 .کندیم تعیین را خواسته بهای کارشناس، نظر
 .باشدنمی حبس و شالق حکم صدور به مجاز اختالفحل  شورای - 0بصره ت

 .هست سازش و صلح صرفاً روستا در مستقر روستا اختالف حل شوراهای صالحیت - 1تبصره 
 :نیست شورا در طرح قابل طرفین توافق با حتی زیر دعاوی - 32 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
 تواندمی کنندهرسیدگی قضائی مرجع گذشت،قابل جرائم و مدنی دعاوی سایر و خانوادگی دعاوی و اختالفات کلیه در - 33 ماده

 اهمسه  حداکثر مدت برای یک بار فقط سازش، و صلح طریق از آن فصل و حل امکان و اختالف یا دعوی کیفیت به توجه با

 .نماید ارجاع شورا به را موضوع
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 ار نتیجه و کنند تالش سازش و صلح ایجاد و اختالف یا دعوی فصل و حل برای مکلفند شوراها ماده، این اجرای در ـ تبصره

 رجعم به مستند طوربه رسیدگی ادامه یا اصالحی گزارش تنظیم برای شدهتعیین مهلت در سازش حصول عدم یا حصول از اعم

 .نمایند اعالمکننده ارجاع قضائی
 غایب و باشند قیم یا ولی فاقد که دیرش ریغ و مجنون یر،صغ اشخاص اموال حفظ برای را الزم اقدامات باید شوراها - 30 ماده

 اعالم صالح مراجع به را مراتب بالفاصله و آورندبه عمل  المالک مجهول اموال و بالوارث متوفای ماترک همچنین مفقوداالثر،

 .ندارند را مذکور اموال از کیچیه در تصرف و دخل حق شوراها. کنند
 :شودمی اقدام زیر ترتیب به شوراها محلی صالحیت در اختالف صورت در - 31 ماده
 .است حوزه همان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل قضائی، حوزه یک در واقع شوراهای مورد در ـ الف
 قضائی حوزه عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، یک هایشهرستان قضائی یهاحوزه در واقع شوراهای مورد در ـ ب

 .است استان مرکز هرستانش
 به ابتدائاً که است استانی مرکز شهرستان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، دو در واقع شوراهای مورد در ـ پ

 .است شده اظهارنظر استان آن در واقع شورای صالحیت
 حل قضائی، حوزه یک در یدادگستر ریغ مراجع سایر با اختالف حل شورای صالحیت در اختالف بروز صورت در - 30 ماده

 شعبه با اختالف حل استان، یک مختلف قضائی یهاحوزه در و است مربوط قضائیحوزه  یعموم دادگاه اول شعبه با اختالف

 یدادگستر ریغ مراجع با اختالف حل شوراهای اختالف بروز صورت در. است استان همان مرکز شهرستان عمومی دادگاه اول

 .شودمی عمل قانون این( ۱۳) ماده( پ) بند در مقرر ترتیب به استان، دو هحوز در واقع
 .استاالتباع الزم قضائی مرجع نظر قضائی، مرجع با اختالف حل شورای بین صالحیت در اختالف بروز صورت در - 3۵ ماده
 امضای به و قید مجلسصورت رد شفاهی درخواست. دیآیبه عمل م شفاهی یا کتبی درخواست با شوراها رسیدگی - 3۶ ماده

 .رسدیم متقاضی یا خواهان
 :است زیر موارد متضمن رسیدگی درخواست - 3۷ 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 - 3۸ ماده
 دالیل به رسیدگی دادرسی، در حضور دفاع، حق صالحیت، به ناظر مقررات شامل رسیدگی بر حاکم قواعد و اصول - 3تبصره 

 .است آن مانند و
 این تابع و مستثنی ماده این در مقرر حکم از دادرسی، هزینه و تجدیدنظر واخواهی، رأی، دورص به ناظر مقررات - 0تبصره 

 .است قانون
 .نیست مدنی دادرسی آیین تشریفات تابع شورا رسیدگی - 31 ماده

 لسهج یدگی،رس اوقات تعیین ابالغ، نحوه دادخواست، شکلی شرایط به ناظر مقررات ماده، این در تشریفات از منظور - 3تبصره 

 .است آن مانند و دادرسی
 مقررات مطابق دعوت این و نکند ارسال یاحهیال یا و نشود حاضر رسیدگی جلسه در شورا دعوت با خوانده چنانچه - 0تبصره 

 .کند دعوت اخطاریه ارسال با را او است مکلف شورا نباشد، ابالغ به راجع مدنی دادرسی آیین
 .نمایند استفاده دادگستری وکیل از یا یافته حضور شورا در شخصاً توانندیم طرفین - 02 ماده
 دعوی دو هر به رسیدگی باشد، خارج شورا ذاتی صالحیت از اصلی دعوای با مرتبط یا طاری دعوای که مواردی در - 03 ماده

 .دیآیبه عمل م صالح قضائی مرجع در
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 با یزن را دلیل تأمین محل، معاینه محلی، تحقیق تواندمی رفینط دالیل به رسیدگی بر عالوه اختالف حل شورای - 00 ماده

 .آوردبه عمل  اعضاء از یکی توسط شورا رئیس یا قاضی ارجاع
 محاکم در دادرسی هزینه معادل غیرمالی و کیفری دعاوی در مراحل، کلیه در اختالف حل شورای رسیدگی هزینه - 01 ماده

 هزینه بدون قانون این( ۸) ماده مشمول دعاوی به رسیدگی. است آن( ۵۱۳) درصد هپنجا معادل مالی دعاوی در و دادگستری

 .است دادرسی
 داریخزانه به قانونی موارد سایر و قانون این موضوع آرای اجرای عشرنیم و قانونی هایجریمه دادرسی، هزینه از حاصل درآمد

 کشور کل بودجه قانون در هرساله منظور همین به که خاصی اراعتب محل از واریزی مبلغ( ۱۱۱۳صد درصد ) و واریز کشور کل

 :گردد هزینه زیر موارد در کمک صورتبه  تا شودمی پرداخت و اختصاص شوراها به شودمی منظور
 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

 قانون ینا اجرای در که بازنشسته قضات به پاداش پرداخت برای ماده این موضوع منابع از تواندمی قضائیه قوه رئیس ـ تبصره

 .دهد اختصاص ،کنندیم فعالیت
 تأیید از پس و صادر اصالحی گزارش باشد شورا صالحیت در موضوع چنانچه طرفین، میان سازش حصول صورت در - 00 ماده

 مجلسصورت در است شده واقع که ترتیبی به آن شرایط و سازش موضوعصورت  نیا غیر در شود،می ابالغ طرفین به شورا قاضی

 .شودمی اعالم صالح قضائی مرجع به مراتب و منعکس
 رسیدگی جلسات از یکهیچ در او وکیل یا یهعلمحکومٌ اینکه مگر است، حضوری شورا قاضی سوی از صادره رأی - 0۵ ماده

 .باشد ننموده دفاع نیز کتبی طوربه یا و نشده حاضر
 .کند اعتراض غیابی رأی به مدنی دادرسیآیین  قانون مطابق دارد حق غایب علیه محکومٌ - 0۶ ماده
. هست تجدیدنظرخواهی قابل ابالغ، ختاری از روز بیست مدت ظرف قانون این( ۱) ماده موضوع صادره آرای تمام - 0۷ ماده

 مرجع چنانچه. هست قضائی حوزه همان دو کیفری یا یحقوق یعموم دادگاه مورد حسب شورا، قاضی آرای از تجدیدنظر مرجع

 رد موضوع به رسیدگی اگر و است قطعی رأی، این. کندیم رأی صدور به مبادرت رأساً نماید، نقض را صادره آرای تجدیدنظر

 .کندیم ارسال صالح مرجع به را پرونده باشد، دیگری مرجع صالحیت
 .است قطعی و باشدنمی اعتراض قابل شورا اصالحی گزارش - 3تبصره 
 شعبه رأی عنوانبه اخیر رأی و انجام ماهوی رسیدگی باشد شورا صالحیت رد مقام در تجدیدنظر مرجع رأی هرگاه - 0تبصره 

 .است تجدیدنظر قابل کیفری و مدنی دادرسی آیین اتمقرر مطابق مورد حسب و تلقی بدوی
 مرجع آن در دعوی طرح دادرسی هزینه بر اساس مورد حسب تجدیدنظرخواهی مراحل در رسیدگی دادرسی هزینه - 1تبصره 

 .است
 رد اشتباه یا و آن شدن اضافه یا یاکلمه افتادن قلم از مانند بدهد رخ قلم سهو رأی نوشتن یا تنظیم در هرگاه - 0۸ ماده

 رأی نفعذی درخواست با یا رأساً شورا قاضی است، نشده اعتراض مذکور آرای به نسبت که وقتی تا باشد گرفته صورت محاسبه

 .است عممنو شدهتصحیح رأی بدون اصلی رأی رونوشت تسلیم. شودمی ابالغ طرفین به شدهتصحیح رأی و کندیم تصحیح را
 مطابق اجرائیه برگه صدور از پس شورا قاضی دستور با و نفعذی درخواست به مدنی امور در عیقط آرای اجرای - 01 ماده

 قاضی توسط کیفری دادرسی آیین مقررات طبق کیفری امور در قطعی احکام اجرای و مدنی احکام اجرای به مربوط مقررات

 .دیآیبه عمل م محل اختالف حل شورای احکام اجرای واحد
 شورای احکام اجرای واحد توسط شورا قاضی دستور به اختالف حل شورای توسط شده تنظیم اصالحی هایگزارش ـ تبصره

 .شودیم اجرا اختالف حل
 یقاض دستور و نفعذی تقاضای با نیاید،به دست  وی از اموالی و نکند پرداخت را بهمحکوم علیه، محکومٌ چنانچه - 12 ماده

 .شودمی اعالم اختالف حل شورای احکام اجرای واحد به مالی هایمحکومیت اجرای هنحو قانون اعمال جهت مراتب شورا
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 اداشپ شورا کارکنان و اعضاء قضات، همکاری میزان و فعالیت تناسب به قضائیهقوه . است افتخاری شورا در عضویت - 13 ماده

 .کندمی پرداخت مناسب
 .نمایدمی پرداخت پاداش کار قانون مطابق حقوق پرداخت داقلح رعایت با نیز وقتتمام کارکنان و اعضاء خصوص در

 ورمذک عضو جایگزین قضائی حوزه رئیس دعوت با البدلیعل عضو شورا، اعضای عزل یااستعفا  یا فوت صورت در - 10 ماده

 .شودمی
 .هست وی وظیفهدار عهده البدلیعل عضو شورا، رئیس دعوت با شورا، عضو غیاب در ـ تبصره

 رد مناسب مشارکت و حضور یا و شوند تخلف مرتکب خود قانونی وظایف انجام در شورا کارکنان یا اعضاء چنانچه - 11 هماد

 دگیرسی جهت مستنداً را مراتب قضائی حوزه رئیس بدهند، دست از را شورا در عضویت شرایط یا باشند نداشته شورا جلسات

 .کندمی اعالم قانون این( ۳۴) ماده موضوع شورا کنانکار و اعضاء تخلفات به کنندهرسیدگی هیأت به
 رئیس و اناست دادگستری کل رئیس انتخاب با قاضی یک نفر از مرکب شورا اعضای تخلفات به کنندهرسیدگی هیأت - 10 ماده

 .هست استان دادگستری اطالعات و حفاظت مسئول و استان اختالف حل شورای
 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و کندمی منصوب سالسه  مدت برای را ادشدهی هیأت قضائیه، قوه رئیس ـ تبصره

 :است زیر قرار به شورا کارکنان و اعضاء تخلفات - 1۵ 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. سبک بدون آن از خروج تعجیل در تکرار یا کار محل به ورود تأخیر در تکرار غیرموجه، غیبت ـ ج
 .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
 را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم از خودداری یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم ـ ز

 .دارند
 ها.آن استعمال و گردانروان یا مخدر مواد به اعتیاد ـ ژ

 ماه. طول در کارکنان برای روز چهار و اعضاء یبرا جلسه چهار تا متوالی یا متناوب صورتبه  غیرموجه غیبت ـ س
 تحصیل برای فردی فشارهای اعمال یا و کاریکم یا کارشکنی به دیگران تحریک و ساختن وادار پراکنی، شایعه کارشکنی، ـ ش

 غیرقانونی. مقاصد
 .است شده شناخته مردود اسالم نظر از آن مبانی که ضالّه هایفرقه از یکی در عضویت ـ ص
 ها.نآ نفع به فعالیت و طرفداری یا است الهی ادیان نفی بر مبتنی هاآن اساسنامه یا مرامنامه که هاییسازمان در عضویت ـ ض

 فتخل هاآن دفاعیات و اظهارات شنیدن و شورا کارکنان یا عضو از دعوت از پس بدوی کنندهرسیدگی هیأت چنانچه - 1۶ ماده

 برای( ۳۵) ماده( خ) تا( الف) بندهای در شدهبینیپیش تخلفات به ارتکاب مورد در ارتکابی ملع تناسب به نماید احراز را آنان

 ات( د) بندهای در شدهبینیپیش تخلفات مورد در و ماده این( پ) تا( الف) ردیف هایمجازات از یکی به را مرتکب دوم و اول بار

 بندهای در شدهبینیپیش هایمجازات از یکی به را مرتکب بارسوم، در( خ) تا( الف) بندهای تخلفات تکرار و( ۳۵) ماده( ض)

 :کندمی محکوم زیر شرح به ماده این( ث) یا و( ت)
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 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

 بندهای مورد در و قطعی( ۳۶) ماده( پ) تا( الف) بندهای در مقرر هایمجازات مورد در بدوی هیأت از صادره آرای - 1۷ ماده

 و اءاعض تخلفات به کنندهرسیدگی تجدیدنظر هیأت در تجدیدنظر قابل ابالغ از پس روز بیست مدت ظرف ماده آن( ث) و( ت)

 یا قضائی( ۱) پایه دارای قضات بین از که است البدلعلی عضو یک و اصلی عضو سه از مرکب هیأت این. است شورا کارکنان

 .است بالمانع هاآن مجدد انتصاب و شوندمی منصوب سال سه مدت برای قضائیه قوه رئیس ابالغ با باالتر
 کیلتش شوراها امور رئیس پیشنهاد با ضرورت صورت در شود،می تشکیل شوراها امور مرکز در هماد این موضوع هیأت ـ تبصره

 .است بالمانع نیز هااستان مراکز در آن
 طرفین از یکی نفع به خدمت ارائه یا مال یا وجه پرداخت سند یا وجه دریافت مقابل در شورا اعضای چنانچه - 1۸ ماده

 محکوم( ۱۳۷۵/۳/۲ مصوب تعزیرات ـ پنجم کتاب) اسالمی مجازات قانون( ۵۸۸) ماده موضوع هبز مجازات به کنند، اظهارنظر

 .شوندمی

 یا یقضائ حوزه رئیس توسط مراتب شود، تخلف مرتکب شورا، به مربوط قانونی وظایف انجام در شورا قاضی چنانچه - 11 ماده

 اتقض جرائم و تخلفات به مربوط مقررات مطابق تا شودمی اعالم قضات انتظامی دادسرای به قانون این( ۳۴) ماده موضوع هیأت

 .شود رسیدگی
 دادگستری رسمی کارشناس یا حقوقی مشاور دادگستری، وکالت قضات، استخدام آزمون در شورا اعضای چنانچه - 02 ماده

 استان ریدادگست کل رئیس تأیید به آنان سابقه حسن و باشند داشته شورا با همکاری سابقه سالسه  حداقل و شوند پذیرفته

 .یابدمی تقلیل نصف، به آنان کارآموزی مدت برسد
 دادگستری اداری استخدام یهاآزمون در ماده این موضوع اختالف حل شوراهای کارکنان و اعضاء شرکت صورت در ـ تبصره

 سنی شرایط از استان اختالف حل ورایش رئیس تأیید با آنان خدمت مدت و برخوردار استخدام سهمیه( ۲۱۳) درصد بیست از

 خدمت سنوات جزء مربوطه، مقررات مطابق بیمه حق پرداخت بر مبنی قبلی سابقه وجود صورت در مدت این همچنین و کسر

 .شودمی محسوب آنان
 راهاشو در قانون نای مقررات رعایت با باشد، نشده تصمیم اتخاذ به منتهی قانون این اجرای زمان تا یی کههاپرونده - 03 ماده

 .شودمی تصمیم تخاذها آن به نسبت و رسیدگی
 مربوط مقررات رعایت کند،می رسیدگی اختالفات و دعاوی به طرفین توافق مورد داور عنوان به شورا که مواردی در - 00 ماده

 .تاس الزامی مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون مطابق داوری به
 این با همکاری به ملزم قضائی، و عمومی و دولتی نهادهای وها سازمان وها وزارتخانه شوراها، توسعه و تقویت جهت - 01 ماده

 .هستند شوراها در دولت کارکنانخدمت شدن  به مأمور طریق از الزم قضائی و اداری نیروی تخصیص و تأمین ویژهبه  نهاد،

 نقل و ایدنم تعیین شورا قاضی عنوانبه را قضائی کارآموزان از تعدادی ساالنه نیاز، حسب تواندیم قضائیه قوه رئیس - 00 ماده

 .هست قضات انتقال و نقل مطابق آنان انتقال و
 لمستق ردیف قالب در هیقوه قضائ پیشنهادی بودجهبر اساس  را شوراها ازیموردن بودجه هرساله است مکلف دولت - 0۵ ماده

 .است قضائیه قوه عهده به شوراها پشتیبانی و مالی امور و مکان و تجهیزات و اداری امکانات تأمین. کند ینیبشیپ
 امور مرکز همکاری با دادگستری وزیر توسط آن، تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف قانون این اجرایی نامهآیین - 0۶ ماده

 .درسیم قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه شوراها
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 و انقالب یعموم یهادادگاه یلقانون تشک

 با اصالحات اخیر 3۵/20/31۷1مصوب 

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  - ۱ ماده

یس رئ یصای مزبور به تشخهو تعداد شعب دادگاه یقلمرو محل یینو تع ییدر هر حوزه قضا یهای عمومدادگاه تأسیس - ۲ ماده

 است. ییهقوه قضا

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  - ۳ ماده

. شوندیم یمتقس یو جزائ یبه حقوق باشد آن شعب یشعبه دادگاه عموم یکاز  یشب یکه دارا یحوزه قضائ هر - ۴ ماده

 خواهند نمود. یدگیرس یفریفقط به امور ک یهای جزائو دادگاه یاً به امور حقوقصرف یهای حقوقدادگاه

م و جرائ 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 یتاطفال با رعا

 ارجاع شود. یپرونده جزائ یحقوق به شعبه یاو  یپرونده حقوق یر صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائد

ت و حبس ابد اس یااعدام  یاصلب  یارجم  یا قصاص عضو یاها قصاص نفس آن یکه مجازات قانون یبه جرائم رسیدگی – تبصره

واهد استان به عمل خ یفریدر دادگاه ک شودیذکر م یمواد بعد که در یبه نحو یاسیو س یبه جرائم مطبوعات یدگیرس ینهمچن

 آمد.

 ینعاونوزراء و م ی،اسالم یمجلس شورا یندگاننمانگهبان، یمصلحت نظام، شورا یصاتهامات اعضاء مجمع تشخ یهبه کل رسیدگی

ن فرماندارااستانداران، ی،قضائ یهان پامحاسبات، دارندگ یواند یسسه قوه، سفرا، دادستان و رئ یها، معاونان و مشاوران رؤساآن

 یفریدادگاه ک یتها در صالحکل اطالعات استان یرانو باالتر و مد یپاز درجه سرت یو انتظام یافسران نظام یو جرائم عموم

 است. یمراجع قضائ یرسا یتکه در صالح یبه استثناء موارد باشدیاستان تهران م

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  - ۵ ماده

 .یندمراجعه نما یمتحک یاحقاق حق و فصل خصومت، به قاض یبرا توانندیدعوا در صورت توافق م طرفین - ۶ ماده

 

 .اندنسخ شده یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  ۱الی  ۷مواد 

دفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت  البدل،یبه تعداد الزم شعبه دادگاه، دادرس عل ییحوزه قضا هر - ۱۱ ماده

 خواهد بود. یزدفتر کل ن یک یخواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارا ییمعاضدت قضا واحد ارشاد و یکلزوم 

 ایهر واحد  یارو اخت یتصالح یزانآن، م یطانتخاب و شرا یقههر واحد، طر یضاواحدها، تعداد اع ینا یلتشک ترتیب – تبصره

ه ب یدادگستر یروز یهو ته یشنهاداست که به پ اینامهیینبه موجب آ هاگیرییمو نحوه اقدامات و تصم آنیاز اعضا یکهر 

 .یدخواهد رس ییهرئیس قوه قضا یبتصو

 ییهرئیس قوه قضا یباست و با تصو ییرئیس حوزه قضا یی،در هر حوزه قضا یمهای عموشعبه اول دادگاه رئیس - ۱۱ ماده

 به تعداد الزم معاون داشته باشد. تواندیم
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ر دارد و د یادار یاستهای ردادگاه بر دادگاهشعبه اول  یسو رئ یحوزه قضائ یسرئ ی؛دادگستر یسشهرستان؛ رئ در - ۱۲ ماده

راها و ها و دادسدادگاه یهاستان است و بر کل یفریو ک یدنظرها تجددادگاه کلیسرئ استان، یدادگستر کلیسمرکز استان رئ

آن حوزه نظارت و  یهر حوزه بر دادسرا یسرئ ینخواهد داشت. همچن اریاد یاستحوزه آن استان نظارت و ر هاییدادگستر

 دارد. یادار یاستر

 حذف شده است. - تبصره

 یراها و سدادگاه البدلیو دادرسان عل یفعل یقاز قضات تحق یهقوه قضائ یسدادسراها، رئ یکادر قضائ ینتأم برای - ۱۳ ماده

اهد دهد منحل خو یصالزم تشخ یردادسرا غ یسها را که با تأساز دادگاه یبداند استفاده خواهد نمود و شعب یکه مقتض یقضات

 خواهد شد.ها انجام دادگاه عبش یناز آخر یحذف شعب اضاف االمکانیکرد و حت

رابر ب« دادستان تهران» یو گروه شغل« شهرستان یدادگستر یسرئ» یبرابر گروه شغل« هادادستان» یگروه شغل – ۱ تبصره

 خواهد بود.« استان تهران یدادگستر کلیسرئ» یگروه شغل

برابر  «یارداد» یو گروه شغل «یمدادگاه عمو شعبه یسرئ» یبرابر گروه شغل« معاون دادستان و بازپرس» یگروه شغل – ۲ تبصره

 خواهد بود.« دادگاه البدلیدادرس عل» یگروه شغل

قه ده سال ساب یحداقل دارا یداستان با یدادگستر کلیسرئ یه،قوه قضائ یسرئ یصبه تشخ یبه جز موارد ضرور – ۳ تبصره

شهرستان حداقل شش سال سابقه کار  یتردادگس یسحداقل هشت سال و دادستان و رئ یدنظردادگاه تجد یسرئ ی،کار قضائ

 داشته باشند. یقضائ

 ۱۴ ماده

ه ب یقاتو تمام اقدامات و تحق شودیم یلتشک البدلیدادرس عل یادادگاه و  یسبا حضور رئ یحقوق یعموم هایدادگاه – الف

با  یرأ یو انشا یقضائ یماتخاذ تصم و گرددیمربوط انجام م یدادرس یینوفق قانون آ البدلیدادرس عل یادادگاه  یسرئ یلهوس

 دادگاه است. یقاض

نموده و نظر  یدگیاست اقدام به رس یقضائ یهپا یزن که دارا یبا حضور مشاور قضائ المقدوریخانواده حت هایدادگاه – ب

 دادگاه اخذ خواهد شد. یسآنان قبل از صدور حکم توسط رئ یمشورت

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  – ج

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  – ۱ تبصره

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  – ۲ تبصره

به آنان ارجاع  ینها در چارچوب قواندادگاه یهستند که از طرف رؤسا یامور یهدار انجام کلعهده البدلیعل ندادرسا - ۱۵ ماده

 .نمایندیو اداره م یرا تصد یها شعبه بال متصددادگاه کلیسرئ یینشعبه دادگاه حسب تع یسرئ یابو در غ شودیم

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  ۱۸الی  ۱۶مواد 

 شده است. منسوخ - ۱۱ ماده
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ب مرک یازبه تعداد موردن یدنظرو انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجد یهای عمومدر آراء دادگاه یدنظرمنظور تجد به - ۲۱ ماده

 یماهو ییدگپس از رس یافته یتدو نفر عضو رسم. جلسه دادگاه با حضور شودیم یلنفر رئیس و دو عضو مستشار تشک یکاز 

 االجرا خواهد بود.و الزم یقطع شودیانشاء م شارمستعضو  یارئیس  یلهکه به وس یتاکثر یرأ

 . نسخ شده است ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱ماده فوق طبق ماده  ۶تا  ۱تبصره 

 یسئو ر باشدیاستان م یدنظردادگاه تجد شعبه اول یساستان رئ یستردادگ کلیسدر شهرستان مرکز استان، رئ – ۷ تبصره

هر حوزه  یسمرکز استان رئ یرهای آن شهرستان خواهد بود و در غدادگاه کلیسمرکز استان رئ یهای عمومشعبه اول دادگاه

 است. یقضائ وزهآن ح یشعبه اول دادگاه عموم یسرئ ی،قضائ

 است یاستان یدنظرو انقالب، دادگاه تجد یو جزائ یحقوق یهای عمومدادگاه یدنظرقابل تجدآراء  یدنظرتجد مرجع - ۲۱ ماده

 یدنظرهای تجداستان و آن دسته از آراء دادگاه یفریهای کقرار دارند. آراء دادگاهآن استان  یها در حوزه قضائکه آن دادگاه

 کشور است. یعال یوانقابل فرجام در د هی،یدنظرخواتجد رایقابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر ب استان که

 .نسخ شده است ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  - ۲۲ ماده

 شده است. منسوخ - ۲۳ ماده

 شده است. منسوخ - ۲۴ ماده

 است: یربه قرار ز یدنظردرخواست تجد جهات - ۲۵ ماده

 شهادت، در شهود. یقانون یطفقدان شرا یاوغ بودن شهادت شهود در یادادگاه  یعدم اعتبار مدارک استناد یادعا – ۱

 با قانون. یمخالف بودن رأ یادعا – ۲

 .یصادرکننده رأ یقاض یتعدم صالح یادادگاه  یتعدم صالح یادعا – ۳

 مدافعات. یا یلبه دال یعدم توجه قاض یادعا – ۴

 در صورت یدنظرماده به عمل آمده باشد مرجع تجد یندر ا از جهات مذکور یکیبه استناد  یدنظرتجد درخواست اگر – تبصره

 .یدنما یدگیبه آن جهت هم رس تواندیم یگرد یوجود جهت

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  - ۲۶ ماده

که خارج  یکسان یروز و برا ۲۱ یراناشخاص ساکن ا یبرا ۱۱در موارد مذکور در ماده  یدنظردرخواست تجد مهلت - ۲۷ ماده

 .باشدیم یابالغ رأ یخماه از تار۲ باشندیاز کشور م

تر دف یاو  یدرخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأ یادادخواست و  یدبا یدنظرتجد متقاضی - ۲۸ ماده

 .یدنما یملشده است تس یفآنجا توق که در یبازداشتگاه

و ذکر  یملتس یخو تار یو طرف دعو یمشتمل بر نام متقاض یدیبالفاصله آن را ثبت و رس یدبازداشتگاه با یادفتر دادگاه  مدیر

 یخ،تار نی. ایدنما یدرا ق یخهمان تار یدنظردرخواست تجد یادادخواست  یابرگه یهکل یکننده بدهد و در رو یمشماره ثبت به تقد

 .گرددیم سوبمح رخواهییدنظتجد یختار
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دفتر دادگاه  دیارسال نما یبالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأ یدنظرتجد یبازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضا دفتر

 دنظریپرونده بالفاصله آن را به مرجع تجد یلباشد پس از تکم یدر مهلت قانون یدنظرتجد یکه تقاضا یصورتدر یصادرکننده رأ

 .داردیال مارس

 نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک ۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷۱طبق ماده  – ۱ تبصره

 یهادر مهلت یدنظرخواهیامکان استفاده از حق تجد یهثابت شود که به علت قوه قهر یدنظرهر گاه نزد دادگاه تجد – ۲ تبصره

 خواهد بود. یهفع قوه قهرر یخمهلت از تار یابتدامقرر نبوده است،

 ینههز یبپردازد و در آراء حقوق یدادرس ینهبابت هز یالمبلغ ده هزار ر یدبا یفریدر آراء ک یدنظرتجد یمتقاض – ۳ تبصره

 خواهد بود. یمدن یدادرس یینبرابر مقررات آ یدادرس

گر م یدنما یحتصر یدنظردرخواست تجد یات خود را در دادخواس یتمام علل و جهات تقاضا یدبا یدنظرتجد متقاضی - ۲۱ ماده

 اقدام کند. یبرابر مقررات اعاده دادرس تواندیم یرکه آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخ ینا

 یفساد یفریحکم در امور ک یظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرا یدنظرتجد یتقاضا کهیدرصورت - ۳۱ ماده

 حکم متوقف خواهد شد. یاجرا یدنظرمرجع تجد یمتصم خاذمترتب باشد تا ات

 شده است. منسوخ - ۳۱ ماده

است که قانوناً مکلف به  یمطروحه با همان دادگاه یهر دادگاه نسبت به دعو یتعدم صالح یا یتصالح تشخیص - ۳۲ ماده

 بوده است. به پرونده یدگیرس

اه پرونده را به دادگ یتنداند با صدور قرار عدم صالح یدگید را صالح به رسخو کنندهیدگیکه دادگاه رس یصورت در - ۳۳ ماده

پرونده جهت حل اختالف توسط دادگاه  یردرا نپذ یتعدم صالح یادعا یهالچنانچه دادگاه مرجوع نماید،یم ارسال یصالحذ

 .شودمیاستان ارسال  یدنظربه دادگاه تجد یهالمرجوع

شور ک یعال یواناز دو استان باشد مرجع حل اختالف د ییهای دو حوزه قضادادگاه ینب یتصالح که اختالف صورتی در – تبصره

 خواهد بود.

 یجیرتد یلمکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشک ییهقانون رئیس قوه قضا یناالجرا شدن االزم یختار از - ۳۴ ماده

اجد و ییقضا یروین یتو ترب یمتعل ینهدر زم یضرور یماتب و اتخاذ تصمو انقال یعموم یانحالل دادسراهاو  یهای عمومدادگاه

 .یدفراهم نما رقانون را در سراسر کشو ینا یموجبات اجرا یطشرا

 یو انقالب نسبت به استخدام کارمند ادار یهای عمومدادگاه یاعضاء دفتر یلمجاز است به منظور تکم دادگستری - ۳۵ ماده

 است. یهای عموممربوط به دادگاه یالتتشک یبه تعداد الزم اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برا

محل استقرار، ملزومات  یلاز قب یهای عمومالزم دادگاه یزاتو تجه یلوسا یهمکلف است در اسرع وقت امکان ته دولت - ۳۶ ماده

قرار  یردادگست یاررا در اخت یزاتو تجه یلوسا ینا یعتبار الزم مربوطه برارا فراهم کند و ا یللوازم و وسا یگرو د یهنقل یطو وسا

 دهد.

 یهیرئیس قوه قضا یبو به تصو یهته یدادگستر یرقانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وز ینا ییاجرا نامهآیین - ۳۷ ماده

 .یدخواهد رس
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 یریکارگالزم و به یزاتو تجه یلوسا یهته یات الزم را برامکلف است در قالب قانون بودجه ساالنه، اعتبار دولت - ۳۸ ماده

 .یدنما ینقانون تأم ینا یجهت اجرا یانسان یروین

و انقالب در امور  یهای عمومدادگاه یدادرس ینآئقانون ( ۲۶۸و )( ۲۳۵قانون، مواد ) یناالجرا شدن االزم یختار از - ۳۱ ماده

 ینآئ قانون( ۴۱۲و )( ۴۱۱، )( ۳۲۶و مواد ) یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یقضائ یسیونکم ۱۳۷۸/۶/۲۸مصوب  یفریک

 .گرددیم نسخ ۱۳۷۱/۱/۲۱مصوب  نیو انقالب در امور مد یهای عمومدادگاه یدادرس

ارد د یرتقانون در آن قسمت که مغا ینبا ا یرمغا و مقررات ینقوان یهکل یقانون در هر حوزه قضائ ینا یاجرا یخاز تار همچنین

 .شودیم یدر همان حوزه ملغ
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 یدادگستر  یاستقالل کانون وکال یقانون یحهال

 با اصالحات اخیر 2۵/30/3111مصوب 

 .شودیم یلکه در مقرّ هر دادگاه استان تشک یحقوق یتشخص یاست مستقل و دارا یاموسسه یکانون وکال دادگستر- 3ماده 

 یلنفر وک ۶۱است که در آن حوزه حداقل  ینکانون مشروط به ا یلکانون وکال وجود ندارد تشک یختار ینکه تا ا ینقاط در

رات و وکال آن حوزه تابع مقر یدهعده وکال به حد نصاب مزبور نرس کهیبه شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقت یدادگستر

 .بودنظامات کانون وکال مرکز خواهند 

 :شودیم یلتشک یلهای ذاز قسمت یوکال دادگستر کانون

 .یعموم یاته - الف

 .یرهمد یاته - ب

 وکال. یانتظام یدادسرا - ج

 وکال. یدادگاه انتظام - د

و شش  ینفر عضو اصل ۱۱کانون وکال مرکز از  یرهمد یاتاداره خواهد شد ه یرهمد یاته یلهوکال هر محل به وس کانون - 0 ماده

خواهد  البدلینفر عضو عل ۳و  ینفر عضو اصل ۵استان مرکب از  یهامراکز دادگاه یرو در سا شودیم یلتشک البدلینفر عضو عل

 بود.

 هیکانون 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. یقوقو ح یاعمال ادار یهکانون کل یساست رئ یمراجع رسم

در مرکز همان  یتمنتخب در تمام مدت عضو یلاست که محل اقامت وک ینمشروط بر ا یرهمد یاته یتعضو یبقا - تبصره

 استان باشد.

 یلکباشند تش یرز یطکه در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرا ییکانون وکال هر استان از وکال یعموم هیات - 1 ماده

 .دهدیجلسه م یلتشک یرهمد یاتانتخاب اعضاء ه یبرا باریکو هر دو سال  شودیم

 :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

 نداشته باشند. به باال ۴از درجه  یانتظام یتمحکوم-۱

 از وکالت نباشند. یقدر حال تعل-۲

 منسوخه است. ۱۳۷۶/۱/۱۷مصوب  یاخذ پروانه وکالت دادگستر یفیتقانون ک ۴ماده توجه به  با - 0 ماده

 یامانتظ یدادسرا یارانوکال و دادستان و داد یانتظام یهاکانون وکال، روسا و اعضاء دادگاه یرهمد یاتو اعضاء ه یسرئ - تبصره

 یتواز عض یتقضات آنان را به محروم یانتظام یاحزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عال یتعضو یدوکال نبا
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قضات مکلّف است به محض اطالع به  یانتظام یوکال محکوم خواهد کرد. دادگاه عال یانتظام سرایو دادگاه داد یرهمد یاته

 است. یکند. رأی دادگاه قطع یدگیموضوع رس

ه و دو بازرس ب یو دو نفر منش یسرئ یبو دو نفر نا یسنفر رئ یکاعضاء خود  ینکانون وکال مرکز از ب یرهمد هیات - ۵ ماده

 یکو  یسرئ یبنا یکو  یسرئ یکمرکب از  یرهمد یاتها هحوزه یرو در سا نمایدیسال انتخاب م یکمدت  یبرا یرأی مخف

 بازرس خواهد بود. یکو  یمنش

 است: یرکانون وکال به قرار ز وظائف - ۶ 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. یا و دادگاه انتظامدادسر 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

 یخارجه دارا یاحقوق داخله  یهاکه از دانشکده شودیپروانه وکالت داده م یقانون فقط به کسان یناجرا ا یختار از - ۷ ماده

 باشند. یسانسدانشنامه ل

اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان  یسال به کارآموز یکوکالت مکلّف هستند الاقل  مزبور پس از اخذ پروانه اشخاص

 .شودیداده م یک یهپروانه وکالت پا

 :شودیپروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکال داده م یراشخاص ز به - ۸ ماده

 یتعضو ای یاستبوده و الاقل پنج سال ر یخدمات قضائ پانزده سال متناوب سابقه یا یده سال متوال یکه دارا یبه کسان - الف

 قضات نشده باشند. یانتظام یاز طرف دادگاه عال یقضائ یتدادگاه داشته باشند و سلب صالح

از طرف  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 یدادگاه عال

 یقضائ یسانسل یکه دارا یندگیدوره کامل نما یکبا گذراندن  یاسالم یمجلس شورا یندگاننما -( ۱۳۷۳/۴/۱۵ ی)اصالح ج

 در محاکم باشند. یسال سابقه کار قضائ ۵قم و  یهاز حوزه علم یهسطوح عال یالتتحص یانپا یگواه یا

 یهماز حوزه عل یهسطوح عال یالتتحص یانپا یگواه یا یحقوق قضائ یسانسل یاراکه د یکسان یهکل -( ۱۳۷۳/۴/۱۵ ی)الحاق د

و وابسته به دولت و  یهای دولتدر دستگاه یحقوق یسال متناوب در سمت ها ۱۱ یا یسال سابقه کار متوال ۵قم با حداقل 

رط سن ش یتت بازنشسته شوند بدون رعاسال سابقه خدم یقانون با داشتن س ینمسلح باشند و بعد از اجرا ا یروهاینهادها و ن

 .یبا انجام نصف مدت مقرر کارآموز

عاف م یداشته باشند از انجام دوره کارآموز یبوده و دو سال سابقه خدمات قضائ یسانسدانشنامه ل یکه دارا یکسان -3 تبصره

 .شودیوب نممورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محس یندر ا یول باشندیم
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وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ  یا یپروانه کارآموز یکانون ملزم است در مورد تقاضاها -( 31۷1/0/3۵ یالحاق) 0 تبصره

 .یدنما یمتصم

 .شوندیشناخته م یدادگستر یلاز آنان نشده وک یتپروانه وکالت بوده و سلب صالح یدارا یختار ینکه تا ا کسانی - 1 ماده

 :شودیاجازه وکالت داده نم یراشخاص ز به - 32 ماده

 اتباع خارجه.-۱

 نیآن متعلق به دولت است در ح یهاز سرما یقسمت یاهایی که تمام و بنگاه یو مملکت یو بلد یدولت ینقضات و مستخدم-۲

 رت اجازهدارند در صو یاز شعب حقوق یکیدر  یساشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدر

 دانشگاه. یشورا

 سال باشد. ۲۵ها کمتر از که سن آن یکسان ینو همچن ینمحجور-۳

 .یبه انفصال ابد از خدمات دولت ینمحکوم-۴

 عفت. یو اعمال مناف یوناشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر، اف-۵

 یرهمد اتیه یصبا امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخ یکه مناف ییهابه جنحه ینمطلقا و محکوم یتبه جنا ینمحکوم-۶

 است. یحقوق اجتماع یاز بعض یتکه به موجب قانون مستلزم محرومآن یاکانون و 

 ماده فوق تحت محاکمه هستند.مذکور در  یهاجنحه یا یتکه به اتهام و ارتکاب جنا یکسان-۷

 .اندکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده یاشخاص-۸

که  یبیه ترتب یوکالت یفهحسن انجام وظ یگواه یعالوه بر شرایط مقرر قانون یدبا نمایندیم یعترف یکه تقاضا وکالیی - 33 ماده

 .ینداخذ نما گرددیدرج م یالذ

 یهااهدادگ یسرئ یقبه تصد یدمزبور با یگواه یدهگرد یلشهرستان تشک یادادگاه بخش  یلکه در محل اقامت وک ینقاط در

عالوه  دیمزبور با یدر مرکز استان باشد گواه یلکه اقامتگاه وک یمقام آنان برسد و در صورتقائم یازبور و دادستان شهرستان م

 استان و دادستان استان برسد. یهادادگاه کلیسرئ یمذکور به گواه یقاتبر تصد

 .نمایندیم یه مبادرت به صدور گواهپس از استعالم از دوائر تابع یاجفوق در صورت احت یمقامات قضائ - تبصره

ا درجه ت یسبب یا یبازپرس قرابت نسب یا یارداد یادادستان  یازوجه او با دادرس  یا یدادگستر یلکه وک یصورت در - 30 ماده

ممنوع  ازپرسب یا یارداد یانزد آن دادستان  یابا واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه  یا یماًسوم از طبقه دوم داشته باشند مستق

 است.

 آنان بوده و از دادستان یبو تعق یدادگستر یانبه تخلفات وکال و کارگشا یدگیوکال مرجع رس یانتظام دادسرای - 31 ماده

 .گرددیم یلتشک شوندیانتخاب م یمدت دو سال به رأی مخف یکانون برا یرهمد یاتکه از طرف ه یاروعده الزم داد

صادر  یفرخواستبر تخلف داشته باشد ک یدهکه عق یدر صورت یاتبه تخلفات و شکا یدگیرسوکال پس از  یانتظام دادسرای

کانون ظرف مدت ده روز پس  یسو رئ یاز طرف شاک یبخواهد داد قرار منع تعق یبصورت قرار منع تعق ینا یرو در غ کندیم

 وکال خواهد بود. یه انتظامدر دادگا یتقابل شکا یمدن سیدادر یینمسافت طبق قانون آ یتاز ابالغ با رعا
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 .نمایدیصادر م یکرده و حکم مقتض یدگیندانست به موضوع رس یحرا صح یبوکال قرار منع تعق یکه دادگاه انتظام یصورت در

 یلنفر وک ۳وکال است دادگاه مزبور از  یبه عهده دادگاه انتظام یدادگستر یانبه تخلفات وکال و کارگشا رسیدگی - 30 ماده

 یرهدم یاتمدت مزبور ه یو برا شودیم یلتشک گرددیم یینمدت دو سال تع یکانون برا یرهمد یاتکه به انتخاب ه یکدرجه 

 یدر دادگاه انتظام یاعضاء اصل یتمعذور یا یبتکه در مورد غ نمایدیم نتخابا یک یهوکال پا یناز ب البدلیدو نفر عضو عل

ب به موج یبکه تعق یخصوص یشاک یاست ول یقطع یبمورد تعق یلبه وک نسبت ۳و  ۲و  ۱های درجه مجازات یندشرکت نما

های کانون از حکم برائت و از مجازات یسوکال و رئ یانتظام یدادسرا ینآراء صادره و همچن یهاو به عمل آمده از کل یتشکا

 نظریدتجد یتقاضا یمدن یادرسد یینمسافت طبق قانون آ یتظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعا توانندیبه باال م ۴درجه 

 .یندنما

 است. یقضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطع یانتظام یدادگاه عال یدنظرتجد مرجع

اهده مش یلاز وک یدادستان تخلف یادادگاه استان و  یسرئ یادادستان شهرستان و  یادادگاه  یسکه رئ یصورت در - 3۵ ماده

ضوع را مزبور مو یکه دادسرا یوکال اطالع دهند در صورت یانتظام یا کتباً به دادسرامراتب ر یدباشد با یبکه قابل تعق یندنما

خود  صورت نظر ینا یرو در غ کندیوکال ارجاع م یبه دادگاه انتظام یفرخواستدهد پرونده را با صدور ک یصتشخ یبقابل تعق

گاه نشد راسا از داد یموکال تسل یانتظام ینظر دادسرا و اگر دادستان مزبور به دهدیبه دادستان استان اطالع م یلرا با ذکر دل

 .نمایدیبه موضوع را تقاضا م یدگیوکال رس یانتظام

الئل وکال با ذکر د یاز دادگاه انتظام تواندیدانست م یبرا قابل تعق یلیاز جهات وک یبه جهت یدادگستر یروز هرگاه - 3۶ ماده

 د.کن یدنظرتجد یتقاضا تواندینباشد م یمه به حکم دادگاه مزبور تسلک یدر صورت یزو ن یدنما یدگیرس یامر تقاضا

ادگاه د یممنوع نمود مگر به موجب حکم قطع یااز شغل وکالت معلق  توانیرا نم یلیوک یچقانون ه یناجرا ا یختار از - 3۷ ماده

 .یانتظام

ا به ر یبمورد تعق یلاز جهات اشتغال وک یه جهتکانون وکال ب یرهمد یاته یسرئ یا یدادگستر یرکه وز یصورت در - 3۸ ماده

موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت  یقوکال تعل یاز دادگاه انتظام تواندینداند م یکار وکالت مقتض

در صورت  ینمچنرأی قابل اجرا خواهد بود و ه ینصادر شود ا یقکه رأی بر تعل تینموده و در صور یدگیدرخواست رس ینبه ا

 .یدارا بنم یبمورد تعق یلوک یقتعل یکانون مکلّف است از دادگاه تقاضا یسکانون رئ یرهمد یاتنفر از اعضاء ه ۶درخواست 

ال حق کانون وک یسرئ یا یدادگستر یروز یقاز رأی عدم تعل یزو ن یدنما یدنظرتجد یتقاضا تواندیمعلق م یلرأی مزبور وک از

ور نموده و رأی دادگاه مزب یدگیها خارج از نوبت رسدرخواست ینا یهقضات به کل یانتظام یرند دادگاه عالدا یدنظرتجد یتقاضا

 است. یقطع

 یبانون و تصوک یشنهاداست که با پ یاتوافق نشده باشد طبق تعرفه ینطرف ینکه قبالً ب یالوکاله در صورتحق میزان - 31 ماده

اله الوککه قرارداد حق یتعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورت ینقبال اشخاص ثالث ا خواهد شد و در یینتع یدادگستر یروز

 باشد. یتعرفه وکالت یزانکمتر از م

از  بییبه حبس تأد یدنما ینبه سبب آن توه یا یوکالت یفهانجام وظ یندر ح یدادگستر یلنسبت به وک هرکس - 02 ماده

 .یدسه ماه محکوم خواهد گرد یپانزده روز ال
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دادرسان و دادستان  یاکانون و  یرهمد یاتاز افراد ه یکیدر امور مربوطه به وظائف  یدادگستر یرکه وز یموارد در - 03 ماده

 .نمایدیکشور ارجاع م یعال یوانبه امر را به دادستان د یدگیرس یدمشاهده نما یوکال تخلف یدادگاه انتظام

به  دگییکه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رس ینموده در صورت قاتیبداند تحق یکه مقتض اییلهکل به وس دادستان

 قضات احاله خواهد نمود. یانتظام یدادگاه عال

 دگییانتخابات کانون و طرز رس یلمربوط به امور کانون از قب هاینامهیینقانون آ ینمقررات ا یتوکال با رعا کانون - 00 ماده

 قانون ینا یبتصو یخو پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تار یو کارآموز یعاتها و ترفجازات آنبه تخلفات و نوع تخلفات و م

 .شودیبه موقع اجرا گذاشته م یدادگستر یروز یبو پس از تصو نمایدیم یمتنظ

 شده است. یماده با انقضاء زمان اجرا و انجام موضوع منتف این - 01 ماده

و بند  ۱۳۱۵ماه و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۳۱الل کانون وکال مصوب اسفندماه استق یقانون الیحه - 00 ماده

 یرتقانون مغا ینمقررات راجع به وکالت که با مواد ا ینقوان یرو سا یمل یمجلس شورا ۱۳۲۶ماده اول قانون بودجه سال از « ۸»

 .شودیداشته باشد نسخ م

آن مصوب  یهو اصالح ۱۳۴۳/۱/۱۱مصوب  یراجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزقانون  ۴ماده توجه به  با - 0۵ ماده

 منسوخ است ۱۳۴۷/۱۲/۲۷

 قانون است. ینمأمور اجرا ا یدادگستر وزارت - 0۶ ماده
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 یقانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستر 

 3۷/23/31۷۶مصوب 

به  بار در سال نسبت یکمکلفند حداقل  یرانا یاسالم یجمهور یوکال دادگستر یاقانون کانونه ینا یبتصو یخاز تار - 3ماده 

اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از  یددر جرا یآزمون با آگه یقوکالت از طر یپروانه کارآموز یانمتقاض یرشپذ

 .ینداقدام نما شدگانیرفتهپذ یوکالت برا ینسبت به صدور پروانه کارآموز یقطع یجآزمون ضمن اعالم نتا یبرگزار

شعبه  یسرئ استان، یکل دادگستر یسمتشکل از رئ یسیونیهر کانون بر عهده کم یتعداد کارآموزان وکالت برا یینتع - تبصره

 یلکبار در سال تش یککانون وکال هر کانون، حداقل  یسکه به دعوت رئ باشدیکانون وکال مربوط م یساول دادگاه انقالب و رئ

 .نمایدیم یمخاذ تصمو ات

فقه و  یاباالتر حقوق  یا یسانسکه عالوه بر دارا بودن دانشنامه ل شودیوکالت صادر م یپروانه کارآموز یاشخاص برای - 0 ماده

 باشند: یلشرائط ذ یدارا یو دانشگاه یمعادل آن از دروس حوزو یا یحقوق اسالم یمبان

 مقدس اسالم. یند ینبه احکام و مبا 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

بر  یها مبتنکه مرامنامه آن ییو فرق ضاله و معاند با اسالم و گروهها یالحاد یدر گروهها یتو فعال یتنداشتن سابقه عضو - د

 .باشدیم یلها یاناد ینف

 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

د و مراجع مزبور مکلفن یندمربوطه استعالم نما صالحیائط فوق از مراجع ذوکال مکلفند به منظور احراز شر یکانونها -3 تبصره

 .یندماه پاسخ الزم را اعالم نما ۲حداکثر ظرف مدت 

شرائط  یکه دارا شودیپروانه وکالت صادر م یمعاف هستند در صورت یکه مطابق قانون از کارآموز یاشخاص یبرا -0 تبصره

 ماده باشند. ینا

 کارآموزان خواهد بود. یرحقوق نصف مدت سا یهادانشکده یعلم یاتاعضاء ه یآموزمدت کار -1 تبصره

 .باشندیم یمستثن« الف»از دارا بودن شرائط مندرج در بند  یرسم یمذهب یتهایاقل -0 تبصره

 .باشدیم یآن منوط به درخواست متقاض یداعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمد -۵ تبصره

وکال،  یداده شود، کانون موظف است موضوع و دالئل آن را به دادگاه انتظام یصقانون تشخ یناز شرائط ا یکی فاقد یلیوک هرگاه

 .یدنما یدگیاعالم و درخواست رس

 .کندیصادر م یپروانه رأی مقتض یدعدم تمد یا یدنسبت به تمد یدگیمذکور پس از رس دادگاه
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 .یداصادر نم یقکه دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعل ید بود مگر در مواردمعتبر خواه یاشخاص تا صدور حکم قطع ینا پروانه

ماه سابقه حضور داوطلبانه که شش ی)رزمندگان یثارگرانکانون وکال هر حوزه به ا یازمورد ن یه( سهم۳۱۳درصد ) سی - 1 ماده

به  ۵۱۳بستگان درجه اول شهدا و جانبازان  و باالتر و ۲۵۳جانبازان  یااند و در اسارت دشمن بوده یادر جبهه جنگ داشته و 

 اند انتخاب خواهند شد.نمره را آورده یشترینکه ب یثارگرانیا ینکه از ب یابدیباال( اختصاص م

 .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  یک یهوکال پا ینالبدل( کانون وکال از ب یو عل یاعم از اصل) یرهمد یاته اعضاء - 0 ماده

 :گردندیمدت دو سال انتخاب م یباشند، برا یر( واجد شرائط ز۲ماده )« ز»تا « الف» یمندرج در بندها

 سال سن. ۳۵داشتن حداقل  - الف

 تیصالح یقضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامچهار سال  یاحداقل هشت سال سابقه وکالت  - ب

 ها سلب نشده باشد.آن یقضائ

 و باالتر. ۴درجه  یانتظام یتعدم محکوم - ج

 عدم اشتهار به فساد اخالق )سوء شهرت(. - د

 و شرافت و شوون شغل وکالت. یثیتعدم ارتکاب اعمال خالف ح - ه

قضات بوده که مکلّف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن  یانتظام ینامزدها، دادگاه عال یتبه صالح یدگیمرجع رس -3 تبصره

 ایکه از نامزدها، سوابق  یقانون صالحیو اعالم نظر کند و مراجع ذ یآنان را بررس یتصالح یربط،استعالم سوابق از مراجع ذ

 .باشندیآن م عالمدارند در صورت استعالم موظف به ا یاطالعات

 .باشدیاز دو دوره ممنوع م یشب یبرا یکانون به طور متوال یرهمد یاتانتخاب اعضاء ه -0 تبصره

وکال  یقانون انتخابات کانونها ینا یبتصو یخموظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تار یوزارت دادگستر -1 تبصره

 .یدنما یدقانون تجد ینرا بر اساس ا یدادگستر

 یامانتظ یقانون به حکم دادگاه عال یناز مفاد ا یوکال دادگستر یکانونها یرهمد یاتاز اعضاء ه یکهرصورت تخلف  در - ۵ ماده

وکال به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم  یکانونها یرهمد هاییاتدر ه یتاز عضو یمدا یتقضات عالوه بر محروم

 خواهند شد.

 یننو همچ یندنما یساند دفتر وکالت تاسکرده یافتآنجا پروانه وکالت در یکه برا یاز محل یردر غ توانندینم وکال - ۶ ماده

 .یندمتمرکز نما یگریخود را در محل د یوکالت یتعمال فعال توانندینم

 در نوبت سوم خواهد بود. ۵در نوبت دوم و درجه  ۴در نوبت اول و درجه  ۳درجه  یحکم مستوجب مجازات انتظام یناز ا تخلف

خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم  یدگیرس یکانون یتخلف در دادسرا و دادگاه انتظام ینا به

 خواهد داشت. یدگیحق رس یزمزبور ن یلکانون متبوع وک یر،کانون اخ یدگیتوجه و رس

با اجازه کانون وکال متبوع، وکالت  ینچنو هم یدهماده مطرح گرد ینا یبکه قبل از تصو ییهاادامه وکالت در پرونده -3 تبصره

 است. یماده مستثن ینتا درجه سوم از شمول ا یشاونداناز خو
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 الزم است. یزباشد اجازه کانون مزبور ن یگریتابع کانون وکال د یرکه حوزه اخ یصورت در

 خص خواهد شد.مش یهقوّه قضائ یسرئ یبو تصو یدادگستر یروز یشنهادمحدوده حوزه هر کانون به پ -0 تبصره

 نیسیوکم یصحسن اخالق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخ یدبا یکارآموزان وکالت در دوران کارآموز -1 تبصره

 آنان ابطال خواهد شد. یکانون پروانه کارآموز یکانون و رأی دادگاه انتظام یسرئ ییدخالف آن احراز شود با تا یکارآموز

 دباشیکشور م یعال یوانها دکه مرجع تجدیدنظر از احکام آن ییپروانه وکالت حق وکالت در دعاو وکالت قبل از اخذ کارآموزان

 را ندارند.

 محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. یناند به مدت سه سال در آخربوده یرتبه قضائ یکه دارا یکسان -0 تبصره

 خواهد بود. ۶ یال ۳رجه های دتکرار مستوجب مجازات یبمقرره به ترت یناز ا متخلف

 .گرددیبا آن لغو م یرو مقررات مغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یختار از - ۷ ماده
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 یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور  یقانون بخش تعاون

 با آخرین اصالحات 31/2۶/31۷2مصوب 

 

 اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی -فصل اول 

 داف بخش تعاونی عبارتست از:اه - 3ماده 

 منظور رسیدن به اشتغال کامل.ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به - ۱

 قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند. - ۲

 الت اجتماعی.های خاص جهت تحقق عدپیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه - ۳

 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. - ۴

 برداری مستقیم از حاصل کار خود.قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره - ۵

 پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. - ۶

 همه مردم.توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین  - ۷

 درآمدکمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم -۸

 پذیری در اقتصاد ملیوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتهای اقتصادی و بهرهارتقای کارآیی بنگاه-۱

زی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد ریهای حاکم بر برنامهماده باید با رعایت ضرورتاهداف مذکور این  -تبصره 

 شود. عملی رعایت

ریزی عمومی های حاکم بر برنامهماده با رعایت ضرورتدولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این  -0تبصره 

 ه سنواتی لحاظ نماید.های توسعه و قوانین بودجاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع موردنیاز را در برنامه

 شوند.هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشرکت - 0ماده 

ها یا ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیدولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه - 1ماده 

نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیالت الزم را با هماهنگی وزارت تعاون  فراهمکارفرمای مطلق شدن دولت 

 ها قرار دهد.در اختیار آن

های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش ها و پروژههای وابسته موظفند در اجرای طرحدولت و کلیه سازمان - 0ماده 

 تعاونی بدهند.

 ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:یک از تعاونیاساسنامه هر  - ۵ماده 

نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به 

 مقررات مالی و کار، انحالل و تصفیه. عضو، ارکان،
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 باید ایرانی باشد. ها تابعیت تعاونی -تبصره 

ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی - ۶ماده 

رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر شود که به تصویب وزارت تعاون میای تعیین مینامهوسیله آئین تداول ثروت به

 ر باشد.نف ۷از 

 باشند.های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میها و اتحادیهشرکت - ۷ماده 

 عضو  -فصل دوم 

های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه عضو در شرکت - ۸ماده 

 عاونی باشد.اساسنامه قانونی آن تبوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و 

 شود.های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار میزا کمکهای اشتغالدر تعاونی - 3تبصره 

ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما های چند منظورهدر تعاونی - 0تبصره 

 ء شاغل انتخاب گردد.عامل باید از میان اعضاهیأت مدیره و مدیر

 ها عبارتست از:شرایط عضویت در تعاونی - 1ماده 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. - ۱

 عدم ممنوعیت قانونی و حجر. - ۲

 خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. - ۳

 درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. - ۴

 عدم عضویت در تعاونی مشابه. - ۵

 اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند. - 32ماده 

 اند عمل کنند.کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هائی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده - 33ماده 

 توان آن را منع کرد.خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی - 30ماده 

 های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطالع تعاونی برسانند. تعاونیاعضاء متخصص  - 3تبصره 

 در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.  - 0تبصره 

 شود:در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می - 31ماده 

 عضویت مقرر در این قانون.از دست دادن هر یک از شرایط  - ۱

روز و گذشتن  ۱۵عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله  - ۲

 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. ۱۵
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ک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت ی - ۳

 لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. حیثیت و اعتبار تعاونی 

 تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. -تبصره 

شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد  - 30ماده 

التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعالم نمایند که مایل به بایستی مابه در صورت تعدد

 گردد.یت لغو میکدام واجد شرایط نباشند، عضوادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ

اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی  -تبصره 

 شوند. شناخته می

رات در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقر - 3۵ماده 

داکثر اش حشود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثهمنعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می اساسنامه و قرارداد

 ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

مکن م در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه -تبصره 

قابل واگذاری بوده و به موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم نباشد چنانچه عین 

 گردد.ورثه می

 سرمایه -فصل سوم 

 گیرد.ر میهایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قراسرمایه تعاونی اموال و دارائی - 3۶ماده 

وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار سرمایه به ۵۱۳های است که تمام یا حداقل های تعاونی شرکتشرکت - 3۷ماده 

ها، شوراهای ها، شهرداریهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شرکتها،سازمانگیرد و وزارتخانهمی

از راه وام بدون بهره یا هر راه  ۴۳اصل  ۲توانند جهت اجرای بند عمومی میعفان و سایر  نهادهای اسالمی کشوری، بنیاد مستض

شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به

 ایند بدون آنکه عضو باشند.های تعاونی نمکمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت

شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در های تعاونی شریک میهای دولتی در تأسیس شرکتدر مواردی که دستگاه -تبصره 

گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد تعیین خواهد شد سهم سرمایهضمن عقد شرکت 

 گرفت. 

تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی دولت می - 3۸ماده 

 صورت زیر قرار دهد:های تعاونی بهاموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت و امثال آن را که

صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد نی بهصورت حبس موقت یا مادام که تعاوواحدهای مذکور را به - ۱

 منافع آن باشد.و تعاونی مالک 

 در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. - ۲

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور  یقانون بخش تعاون  

 128  

یا توسعه واحدهای مزبور ساالنه مبلغی نقدی و یا کاال تواند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری دولت می - ۳

 دریافت نماید.

های دولت در تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستدولت می - ۴

 ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.برنامهگذاری و قیمت

ها طبق قانون عملیات بانکی بدون های است که از بانکهای مالی دولتی اولویت با تعاونیدر استفاده از وام و کمک - 31ه ماد

 باشند. بهره دریافت نکرده

های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت - 02ماده 

ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء این صورت حداقل و حداکثر سهمایند که در تأدیه نم

 نماید.ها تعیین میتعاونی

صورت نقدی و شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که بههر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می - 03ماده 

 لیم شده باشد. جنسی باشد تقویم و تس

 اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. -تبصره 

توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط عضو یا اعضای تعاونی می - 00ماده 

 واگذار نمایند.

باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری های تعاونی محدود به میزان سهم آنان میئولیت مالی اعضاء در شرکتمس - 01ماده 

 شرط شده باشد. 

که در باشد مگر آنها به میزان سرمایه متعلق به آنان میکننده سرمایه تعاونیهای عمومی تأمینمسئولیت دستگاه -تبصره 

 باشد. شرط شده قرارداد ترتیب دیگری

قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در  ۴۴و  ۴۳دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول  - 00ماده 

ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات الزم را برای گسترش ضرورتاقتصاد ملی با رعایت 

 این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.ای که ها به گونهکمی و کیفی تعاونی

ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تواند با استفاده از منابع بودجهمنظور فوق دولت میبه - 3تبصره 

طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و به قیمت عادله به اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات الزم را تعاونی قرار دهد و

 ها وشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتاجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بهها ها بفروشد و یا به آنها با آنتقویت تعاونی

 ها منتقل نماید.تعاونی ها و مصادره و ملی شده را بهمؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانک

ها وام و سایر تسهیالت اعطائی ها و یا تقویت آنگذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیاند جهت سرمایهها موظفبانک - 0تبصره 

ود به شهایی که از محل وام و سایر تسهیالت اعطائی تأمین میتوانند قرارداد نمایند که سرمایهرا در اختیار آنان قرار دهند و می

بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود  وثیقه و یا رهن در نزدعنوان ضمانت و یا 

 های دیگر اولویت دارند.اموال تعاونیگونه را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این

 لیحساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات ما -فصل چهارم 
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 شود:های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم میها و اتحادیهسود خالص شرکت - 0۵ماده 

عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور ( به باال با تصویب مجمع عمومی عادی به۵۳از حداقل پنج درصد ) - ۱

 شود:می

ره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخی - 3تبصره 

 باشد الزامی است.اخیر شرکت نرسیده 

 توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.ها میتعاونی - 0تبصره 

یشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان اندوخته احتیاطی به پحداکثر پنج درصد از سود خالص به - ۲

 گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.میحساب مربوط منظور 

درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی  - ۴

 شود.تخصیص داده می

 گردد.م میشود تقسیر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته میپس از کس - ۵

 های تولید و توزیعتعاونی -فصل پنجم 

پروری، پرورش و صید ماهی، ی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامیهاهای تولید شامل تعاونیتعاونی - 0۶ماده 

 نمایند.ها فعالیت میمعدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینت، صنعت،شیال

 ها حق تقدم دارند.های مربوط به تعاونیها و حمایتهای تولید در کلیه اولویتتعاونی -تبصره 

ح ضو خود را در چهارچوب مصالکنندگان عهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفتعاونی - 0۷ماده 

 نمایند.ها و قیمتها تأمین میکاهش هزینهعمومی و بمنظور

های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر های توزیع مربوط به تأمین کاال و مسکن و سایر نیازمندیتعاونی -تبصره 

 های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.های دولتی و بانکی و سایر حمایتحمایت گرفتن سهمیه کاال و

 ها اولویت دهند.اند در معامالت خود به تعاونیها موظفها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیشرکت - 0۸ماده 

ضوع فعالیت خود توانند به امر صادرات و واردات در موهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات میتعاونی -تبصره 

 بپردازند.

 ها ارکان تعاونی -فصل ششم 

 باشند:های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر میشرکت - 01ماده 

 مجمع عمومی. - ۱

 هیأت مدیره. - ۲

 بازرس یا بازرسان. - ۳

 مجمع عمومی -بخش اول 
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باشد، از های تعاونی میاتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتمجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مجمع  - 12ماده 

شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن العاده تشکیل میصورت عادی و فوقها بهاالختیار آنیا نمایندگان تاماجتماع اعضای تعاونی 

 میزان سهم فقط دارای یک رأی است.

های ها، شوراهای اسالمی کشوری و سازمانهای دولتی، بانکشرکت ها وهای تعاونی هر یک از دستگاهدر شرکت - 3تبصره 

ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در توانند نمایندهاند میگذاری کردهمشارکت یا سرمایه عمومی که در تعاونی

 ناظر داشته باشند. جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان

ار کننده اعتبا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمینانحالل، ادغام ی - 0تبصره 

 گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.امکانات مختلف و سرمایه و کمک مالی و

 نمایند.ر تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی میای از افراد واجد شرایط عضویت دهیأت مؤسس عبارتست از عده - 13ماده 

 وظایف هیأت مؤسس عبارتست از: - 10ماده 

 تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. - ۱

 دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. - ۲

 وظایف مجمع عمومی عادی.تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر  - ۳

 یابد.پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می - 3تبصره 

توانند در همان اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می - 0تبصره 

 خود را پس بگیرند.جلسه تقاضای عضویت 

 باشد. تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می - 1تبصره 

شود. مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می - 11ماده 

 العاده تشکیل داد.ومی عادی را به صورت فوقتوان مجمع عمدر موارد ضروری در هر موقع سال می

یابد و در صورت عدم حصول حد جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می - 3تبصره 

 دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.نصاب مزبور، در نوبت 

ها افزون بر پانصد عضو بوده و در هایی که تعداد اعضاء آننی و یا شرکتهای تعاونی فرا استامجامع عمومی شرکت - 0تبصره 

ای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء توانند به صورت دو مرحلهباشند میمیمناطق مختلف کشور پراکنده 

با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی تعاونی در حوزه

ها در مرحله دوم مجمع خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آن

 گردد.خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابالغ میعمومی بر اساس دستورالعملی 

شود. در صورتی که ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه مینامهمطابق با آیین نحوه تشکیل مجمع عمومی - 1تبصره 

العاده مبادرت نکند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوقهیأت مدیره

 مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
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 هایهای کثیراالنتشار، پست سفارشی یا دیگر روشها از طریق روزنامهتصمیمات آندعوت از مجامع عمومی و اعالم  -0تبصره 

 قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: - 10ماده 

 انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. - ۱

های مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشرسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره  - ۲

 بازرس یا بازرسان.

های درخواستی و سایر عملیات گذاری و اعتبارات و وامتعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه - ۳

 هیأت مدیره.مالی به پیشنهاد 

 به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. اتخاذ تصمیم نسبت - ۴

 اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. - ۵

 های داخلی تعاونی.تصویب مقررات و دستورالعمل - ۶

 دهد.سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می - ۷

 های شرکتتعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی - ۸بند 

های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت ها و اتاقها و اتحادیهاتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت - ۱بند 

 موازین مقرر در این قانون.ساالنه پرداختی بر اساس 

گیری نسبت به عزل یا قبول در حدود این قانون(. تصمیمغییر مواد در اساسنامه )منظور تالعاده بهمجمع عمومی فوق - 1۵ماده 

 گردد.مدیره و انحالل یا ادغام تعاونی تشکیل میاستعفای هیأت 

العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره مجمع عمومی فوق - 3تبصره 

کیل تش شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاءبازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می یا و یا بازرس

 نشود، بار دوم با نصف بعالوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

العاده اقدام ننماید، یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوقدر صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر  - 0تبصره 

 نماید.تشکیل مجمع عمومی اقدام میوزارت تعاون نسبت به 

 هیأت مدیره -بخش دوم 

ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره -1۶ماده 

بت البدل در یک نوشوند. انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب میعلینفر عضو 

یش از شوند. انتخاب بالبدل محسوب میآید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علیبه عمل می

 عضای حاضر در مجمع عمومی بالمانع است.دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم ا

هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و  -3تبصره 

 کند.یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می
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کی شود، یه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین میدر صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموج -0تبصره 

 گردد.البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره میاز اعضای علی

توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره اعضای هیأت مدیره می -1تبصره 

کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت میل دیگری حقوق میاز مح

 رسد.هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می

 باشد:وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می - 1۷ماده 

 العاده(.فوق -عادی دعوت مجمع عمومی ) - ۱

 اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط. - ۲

 نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی. - ۳

ل سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقا - ۴

 مدیره.

ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب - ۵

 عمومی. تعاونی به مجمع

 پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. ها و بودجه و سایرها و برنامهتهیه و تنظیم طرح - ۶

 هاهایی که تعاونی در آنها و اتحادیهتعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت - ۷

 مشارکت دارد.

 ب.های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویتهیه و تنظیم دستورالعمل - ۸

 ها با حق توکیل.ها و مراجع قانونی و سایر سازمانتعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه - ۱

اتفاق مدیرعامل( برای قراردادها و اسناد یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره بهتعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ) - ۱۱

 تعهدآور تعاونی.

یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات دهد و هیچرت جمعی انجام میصوهیأت مدیره وظایف خود را به -تبصره 

 استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.هیأت، منفرداً 

 ض نماید.تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویهیأت مدیره می

 اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: -1۸ماده 

 های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت(های متشکل از اقلیتایمان و تعهد به اسالم )در تعاونی -۱

 نداشتن منع قانونی و محجور نبودن -۲

 های محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسنادروهعدم عضویت در گ -۳
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برداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختالس، کاله -۴

 ورشکستگی به تقصیر

ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت ر شرایط مذکور در این های تعاون عالوه ببرای عضویت در هیأت رئیسه اتاق -تبصره

 ها در بخش تعاون الزامی است.ها و اتاقها، اتحادیهدر هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیر کل و بازرسی شرکت

عمومی و هیأت مدیره،  هیأت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع -11ماده 

فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و 

قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره 

 انتخاب مجدد مدیرعامل بالمانع است. باشد ومی

 بازرسی -بخش سوم 

کند، مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می - 02ماده 

 انتخاب مجدد آنان بالمانع است.

رسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا باز - 3تبصره 

 البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.بازرس یا بازرسان علی

 گردد.الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میحق - 0تبصره 

 وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است: - 03ماده 

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و  - ۱

 های مربوطه.دستورالعمل

های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی های مالی از قبیل ترازنامه و حسابها، دفاتر، اسناد، صورترسیدگی به حساب - ۲

 مدیره به مجمع عمومی.هیأت  و گزارشات

 ربط.رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی - ۳

 تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص. - ۴

رش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع های حسابرسی و گزانظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش -۵

 ربط.ذی

توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می -تبصره 

 مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

ریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب در صورتی که ه - 00ماده 

دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش آنان ترتیب اثر نمیتخلفی شده و به تذکرات 

 خود را بنمایند.
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العاده توسط بازرس اقدام فت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوقاگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریا -تبصره 

العاده تواند با اطالع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوقبه دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می

 اقدام نماید.

 اتحادیه تعاونی -فصل هفتم 

ها واحد است برای تأمین تمام و یا هایی که موضوع فعالیت آنتعاونی ها وهای تعاونی با عضویت شرکتاتحادیه - 01ماده 

 گردد:تشکیل می قسمتی از مقاصد زیر

های عضو و باال بردن سطح علمی و فنی و ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی - ۱

 تعلیمات تعاونی. ها و گسترشمورد نیاز اعضاء آن تخصصی و اطالعات

آوری آمار و اطالعات و های عضو و کمک به جمعارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی - ۲

 اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.گزارشات 

 وضوع فعالیت خود.های مدهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیکمک به سازمان - ۳

 ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.ها و بین آنکمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی - ۴

الحسنه و سایر های قرضارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق - ۵

 های عضو.مورد نیاز تعاونیهای اقتصادی فعالیت

 های عضو.تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی - ۶

ای و راهنمایی و سایر ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره - ۷

 ها.نیاز تعاونیتسهیالت مورد 

های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی نظارت بر التزام تعاونی - ۸

 ربط.ذی

 ها.صورت کدخدا منشی و صلح اعضاء تعاونیها بهحل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی - ۱

 هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.یست و تعاونیعضویت در اتحادیه تعاونی اختیار - 3تبصره 

 گردد.برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می - 0تبصره 

میزان استفاده  به تناسب تعداد اعضاء تعاونی وهای عضو )های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیسرمایه اتحادیه - 00ماده 

ها شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتتأمین میاز خدمات اتحادیه(

سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد گردد و هر گونه تصمیم درباره تأمین می

 بود.

 هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: - 0۵ماده 

 مجمع عمومی. - ۱

 هیأت مدیره. - ۲
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 هیأت بازرسی. - ۳

شد. باشود و هر تعاونی دارای یک رأی میهای عضو تشکیل میهای تعاونی از نمایندگان تعاونیمجمع عمومی اتحادیه - 0۶ماده 

 که در بخش اول فصل ششم آمده است.مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است  سایر مقررات

ها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معامالت آن -تبصره 

لی که رالعماند مطابق دستوها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معامالتی که با اتحادیه داشتهتعداد اعضای آنهر تعاونی به نسبت 

 گردد خواهد بود.توسط وزارت تعاون ابالغ می

شوند و های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میهای تعاونی به پیشنهاد تعاونیاعضاء هیأت مدیره اتحادیه - 0۷ماده 

 بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.هرحال از هر تعاونی به

های تعاونی قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیهضوابط و مقررات این  -0۸ماده 

 شود.نیز اجرا می

وسیله مجمع عمومی اتحادیه هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به - ۵2ماده 

به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات  هیأت بازرسی بایدگردند. گزارشات تعیین می

 بازرسی نیز مجری است. مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت

های عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیها میهیأت بازرسی اتحادیه -تبصره 

 های عضو را نیز انجام دهد.نیتعاو وظایف بازرسی

 هاتشکیل و ثبت تعاونی -فصل هشتم 

ه اجرائی نامهای تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئینها و اتحادیهشرکت - ۵3ماده 

 باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: مشخص خواهد شد

 شکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.جلسه تصورت - ۱

 اساسنامه مصوب مجمع عمومی. - ۲

 درخواست کتبی ثبت. - ۳

 طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون. - ۴

 التأدیه سرمایه.رسید پرداخت مقدر الزم - ۵

 .۳۲ماده  ۲مدارک دعوت موضوع بند  - ۶

 اولین هیأت مدیره پس از اعالم قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند. - تبصره

 ها نماید.ها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک الزم اقدام به ثبت تعاونیاداره ثبت شرکت - ۵0ماده 

 ادغام، انحالل و تصفیه -فصل نهم 

 ادغام -بخش اول 
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نامه اجرائی این قانون العاده و طبق مقررات آئینتوانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوقهای تعاونی میشرکت - ۵1ماده 

 شوند.با یکدیگر ادغام 

های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو العاده تعاونیجلسات مجامع عمومی فوقصورت -تبصره 

 ها تسلیم شده و خالصه تصمیمات به اطالع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.ثبت شرکتهفته برای ثبت به اداره 

 بخش دوم انحالل و تصفیه

 شوند:های تعاونی در موارد زیر منحل میها و اتحادیهشرکت - ۵0ماده 

 العاده.تصمیم مجمع عمومی فوق - ۱

 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. ۳ظرف مدت کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر  - ۲

انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را  - ۳

 تمدید نکرده باشد.

 توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه. - ۴

 نامه مربوط.بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین ۳پس از  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط - ۵

 ورشکستگی طبق قوانین مربوط. - ۶

 گیرد.پس از اعالم انحالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می - 3تبصره 

نامه مربوط انحالل تعاونی را به اداره ثبت محل ون بالفاصله طبق آئیندر بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعا - 0تبصره 

 نماید.اعالم می

 باشد.در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می ۵و  ۴اعالم نظر وزارت تعاون در مورد بندهای  - 1تبصره 

 انحالل آن باید مسترد شود.کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با  - 0تبصره 

العاده یا وزارت تعاون رأی به انحالل تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت در صورتی که مجمع عمومی فوق - ۵۵ماده 

نامه مربوط نسبت به تصفیه امور انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئین تصفیه امور تعاون

 دام نمایند.تعاونی اق

در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحالل باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از  - ۵۶ماده 

 ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.و بانکمنابع عمومی و دولتی 

 اتاق تعاون -فصل دهم 

 گردد:تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل میهای به منظور تأمین مقاصد زیر اتاق -۵۷ماده 

های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت -۱

 با بخش تعاونی

 شورریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کمشارکت در برنامه -۲
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های تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزش -۳

 لزوم

 های مرتبطهمکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت -۴

 هاهماهنگی و همکاری بین آن ها و ایجادبرقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی -۵

عاالن ها و فهای اقتصادی کشور و تعاونیبرقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعاالن اقتصادی در سایر بخش -۶

 اقتصادی در سایر کشورها

 ها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانیها و راهنمایی آنکمک به توانمندسازی تعاونی -۷

 هاهای آنها و تأمین نیازمندیفراهم آوردن شرایط الزم برای صدور محصوالت تعاونی -۸

 های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدفبرگزاری نمایشگاه -۱

 المللینداخلی و بیهای المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازماننمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین -۱۱

گذاران داخلی و خارجی جهت ها و تشویق و ترغیب سرمایهساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی -۱۱

 گذاری در بخش تعاونیسرمایه

ت ور و فعالیهای مرتبط با امها و بخشنامهها، تصویبگانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحارائه نظر مشورتی به قوای سه -۱۲

 هاتعاونی

 هاهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیانجام تحقیقات و پژوهش -۱۳

ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر داوری در امور حرفه -۱۴

 اقشخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری ات

 های اتاقایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت -۱۵

 صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط -۱۶

ای هتایی، سهامی زراعی و اتحادیههای روستایی و کشاورزی، تولیدی روس( نافی حضور تعاونی۱۱( و )۶مفاد بندهای ) -3تبصره 

ها مطابق مقررات مابین آنالمللی مرتبط و همچنین حل اختالف و داوری فیهای داخلی و بینها در مجامع، شوراها و سازمانآن

 موجود نیست.

ی مجمع عموم ای است که به تصویبنامههای تعاون استان و شهرستان بر اساس آییننحوه تشکیل و فعالیت اتاق -0تبصره 

 رسد.نمایندگان اتاق تعاون ایران می

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه -1تبصره 

 ند.ها به عمل آورهای الزم را جهت صادرات کاال و خدمات تعاونیربط موظفند همکاریهای اجرائی ذیدستگاه

 پذیر است.صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان -0تبصره 

 پذیر است.اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان -۵تبصره 
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ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون نامهاس آییننحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اس -۶تبصره 

 رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.ایران می

 ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از: - ۵۸ماده 

 مجمع نمایندگان. - ۱

 هیأت رئیسه. - ۲

 هیأت بازرسی. - ۳

شابه های با فعالیت مها و نیز نمایندگان تعاونییندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیهمجمع نما - ۵1ماده 

ی های تعاونفاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رئیسه اتاق

های با حوزه عمل استان و های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیهستانهای شهرهای استان و نمایندگان اتحادیهشهرستان

های استانی فاقد اتاق تعاون ها و نمایندگان اتحادیههای تعاون استانمجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاق

 گردند.ب میباشد که برای مدت سه سال انتخاهای سراسری میاستان و نمایندگان اتحادیه

 وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از: - 3تبصره 

 های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.نامهبررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین -الف 

 تعیین هیأت رئیسه اتاق تعاون. -ب 

 تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی. -ج 

 مه و بودجه ساالنه به پیشنهاد هیأت رئیسه.تصویب برنا -د 

 های هیأت رئیسه پس از اظهارنظر هیأت بازرسی.رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش -ه

 های هیأت بازرسی.رسیدگی به گزارش -و 

های تعاون و حضور نمایندگان اتاقها و مرکز و با ها، شهرستانمجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان -0تبصره 

 شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.ها تشکیل میاتحادیه

ها البدل از میان اعضاء تعاونی( نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی۷( تا )۳هیأت رئیسه اطاق های تعاون متشکل از ) - ۶2ماده 

های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع االمکان از تعاونیباشند که حتیمی

 شوند.خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می

ی و های تعاونی تولیدهای تعاونی نظیر شرکتدر ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت -تبصره 

های سهامی عام و دمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونیچن

 گردند.فراگیر و سهام عدالت انتخاب می

 وظایف هیأت رئیسه عبارتست از: - ۶3ماده 

 مربوط. هاینامهفعالیت الزم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئین - ۱

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور  یقانون بخش تعاون  

 139  

های نامهاداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آئین - ۲

 داخلی آن.

 اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان. - ۳

 ها و پیشنهادهای الزم به مجمع نمایندگان.ارائه گزارش - ۴

 بین خود.انتخاب رئیس هیأت رئیسه از  -۵

مسؤولیت کلیه امور اجرائی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت  -تبصره 

های شهرستان و استان با هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق

 نماید.میتصویب هیأت رئیسه انتخاب 

های هیأت رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاق های شهرستان - ۶0ماده 

نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران  هامربوط به خود است و آن

 ها نیز موظف به همکاری هستند.باشد و آنها میهای استاناتاقهمکاری بین موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و 

وسیله وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بهها بهباشد که دو نفر آنهیأت بازرسی متشکل از سه عضو می - ۶1ماده 

 ها عبارتست از:گردند و وظایف آنتعیین میوزارت تعاون 

 های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.نامهازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئیننظارت و ب -الف 

های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت ها، دفاتر، اسناد، صورترسیدگی به حساب -ب 

 تعاون.

 ربط.گزارش به مراجع ذی بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و -ج 

های اطاق تعاون و رعایت قوانین های ساالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتارائه گزارش -د 

 های هیأت رئیسه.نظر در مورد گزارشو مقررات و اظهار

 سی را در اختیار آنان قرار دهد.هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازر -تبصره 

 منابع مالی اطاق های تعاون عبارتست از: - ۶0ماده 

 دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء. - ۱

 های دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.دریافت کمک - ۲

خدا منشی و سایر خدماتی که در صورت کدها بهدریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی - ۳

 دهد.ها قرار میاتحادیهها و اختیار تعاونی

 وزارت تعاون -فصل یازدهم 

منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، به - ۶۵ماده 

 گردد.تشکیل میوزارت تعاون 

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور  یقانون بخش تعاون  

 141  

های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر ای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهسازمان - 3تبصره 

نمایند منحل شده و کلیه های مختلف فعالیت میها و سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانهدفاتر،سازمان

شود و پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می ها، اعتبارات، بودجه،وظایف، اختیارات، اموال،دارائی

 گردد.ها تشکیل میموجود آناین وزارت با استفاده از بودجه و امکانات 

های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون های دستگاههای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستتشکیالت و پست

اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه )که در این مدت تشکیالت منحله کماکان به وظایف خود  تأیید سازمان امور و

 کنند( تعیین خواهد شد.عمل می

ها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی های اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارائیصندوق تعاون جهت فعالیت - 0تبصره 

 گردد.تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل میو به وزارت منتزع 

 تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

 وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: - ۶۶ماده 

شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین طه با بخش تعاونی که مربوط به دولت میاجرای آن قسمت از قانون و مقررات در راب - ۱

 تعاونی.و مقررات بخش 

 ها مطابق این قانون.های تعاونینامهها و آئینهای این قانون و اساسنامهنامهتهیه لوایح قانونی و آئین - ۲

های بخش تعاونی با همکاری دستگاهی و عمومی جهتها و تسهیالت و امکانات دولتها و کمکجلب و هماهنگی حمایت - ۳

 ربط.اجرائی ذی

ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسالمی تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی - ۴

 کشوری.

اونی یا بین بخش تعاونی و سایر های تعها و همچنین بین اتحادیههای همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیایجاد زمینه - ۵

 های اقتصادی.بخش

های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی الزم برای بخش تعاونی با همکاری کمک به فعالیت - ۶

 های تعاونی.اتحادیه

 رسی و دیگر خدمات مورد نیاز.های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابها، اتحادیهکمک به شرکت - ۷

 المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران.شرکت در مجامع بین - ۸

 انجام معامالت الزم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی. - ۱

نی و انتشار کتب و نشریات های مختلف تعاوها و برنامههای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشاجرای برنامه - ۱۱

 تعاونی. مورد لزوم

 های بهتر.ها و سیستمها در جهت استفاده از روشها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنراهنمایی مسئوالن تعاونی - ۱۱
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 ها و همچنیننیازهای آن ها وها در زمینه شناخت نارسائیانجام تحقیقات آماری و اطالعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی - ۱۲

 های مربوط.ریزیمنظور استفاده در برنامهها بهآن ها و امکاناتتوانائی

منظور اداره ربط در موارد الزم بههای ذیهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاهایجاد هماهنگی در اعمال کمک - ۱۳

 ها.صحیح تعاونی

 ها در امور تولیدی.عه فعالیت تعاونیایجاد تسهیالت الزم جهت توس - ۱۴

 ها.فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی - ۱۵

قانون اساسی  ۴۴و  ۴۳منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول های اساسی بهتهیه و تنظیم طرح - ۱۶

 ایران.جمهوری اسالمی 

های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعالم و ها یا اتحادیهر اداره امور شرکتتواند در صورت احراز تخلف دوزارت تعاون می -۱۷

های ها و اتحادیهخارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت دادگاه موظف است

افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و  طور موقتوزارت تعاون موظف است بهتعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت 

 انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.

 کنند.جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده می - ۱۸

 مورد نیاز.ها به مواد اولیه و وسایل و کاالهای فراهم آوردن تسهیالت الزم در جهت دستیابی تعاونی - ۱۱

 ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.گذاری، تعیین خط مشی و برنامهسیاست - ۲۱

 ها.فراهم آوردن تسهیالت الزم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن - ۲۱

 د.های تولیها با اولویت تعاونیگذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیکانات برای سرمایهتأمین شرایط و فراهم آوردن ام - ۲۲

ها و مؤسسات اعتباری و های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکتنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک - ۲۳

 ها.های دولتی به تعاونیکمک

های پولی و مالی دولت ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاست مهشورای پول و اعتبار موظف است ه -تبصره 

 ها اقدام نماید.های الزم به تعاونیوام و کمکنسبت به اعطای 

ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای گذاری در تعاونیبرداری و سرمایهمشارکت، ایجاد، توسعه و بهره - ۲۴

 این قانون. ۱۷تبصره ماده توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد یدی و تول

ها، شورای عالی معادن و عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک - ۲۵

 صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.های مربوط به کمیسیون

 کت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.مشار - ۲۶

مللی الها، شوراها و مجامع بینالمللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانهمکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین - ۲۷

 تعاونی. مربوط به امور

 .۵۱ماده  ۴صدور مجوز موضوع بند  - ۲۸
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ف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخالف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده های که برخالسلب مزایا از تعاونی - ۲۱

 باشند.

 تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. - ۳۱

 نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.آئین - ۶۷ماده 

های تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر ها و اتاقتخابات تعاونیبه منظور نظارت بر ان -۶۸ماده 

ها به انتخاب مجمع از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه

شود. هیأت رئیسه انجمن توسط از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می طوری که از هر اتحادیه بیشعمومی اتاق تعاون ایران به

 گردد.اعضای انجمن تعیین می

این قانون و رسیدگی به شکایات و اعالم ( ۳۸ماده )انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس 

با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران 

تعاون  های تعاونی و اتاقها و اتحادیهبررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت

 کند.هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین میشهرستان و استان، کمیسیون

اده در مهای مشمول این ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونیتورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیوندس -تبصره

 شود.نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می

 سایر مقررات -فصل دوازدهم 

دهند و پس از تأیید وزارت تعاون ق های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیها و اتحادیهکلیه شرکت - ۶1ماده 

قانون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این 

 باشند.برخوردار نمی

از قوانین و مقررات موجود  ۶۵ه ماد ۱تبصره های منحله مذکور در ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاهردیف - ۷2ماده 

گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند های مستقل به وزارت تعاون منتقل میعنوان ردیف حذف و تحت

های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاه پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر

 است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند. ای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بودههدستگاه

به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -۷3ماده 

 گیرد.صورت می

یم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاه -۱

 های دانش آموزی مربوط فراهم نماید.ها را در تشکلو زمینه مشارکت آن

ا و هها، رشتههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایشوزارتخانه -۲

 ی علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.هاگروه

های ترویج فرهنگ تعاون در سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند برنامه -۳

 جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.
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، ها به زمیناست ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی وزارت جهاد کشاورزی موظف -۷0ماده 

تایی های توسعه روسهای زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونیریزی جامع، حمایت الزم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونیبا برنامه

 ها بهبه عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی های فراگیر ملی یا متعارفو کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی

 های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را بنماید.بازارهای نهائی، حذف واسطه

ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداریوزارتخانه -3تبصره 

 رفاه اجتماعی همکاری الزم را به عمل آورند. تعاون، کار و

های تحت پوشش های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونیوزارتخانه -0تبصره 

و هماهنگی در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

های ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونینامه این با وزارت جهاد کشاورزی، آیین

 مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

گری های تعاونی وظایف تصدیلوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشک -۷1ماده 

 بخش تعاونی را بر عهده دارند.

ماده نافی وظایف قانونی های تعاون ممنوع است. مفاد این هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق

 نظارتی وزارت مذکور نیست.

یندگان مجلس شورای اسالمی در هیأت رئیسه و هیأت عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نما -۷0ماده 

 بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

بار های مصرف، مسکن و اعتهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونیعضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاق -تبصره 

 .کارمندی مجاز است

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام  -۷۵ماده 

های ( قانون اجرای سیاست۱۱مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده )های قابل عرضه به عموم تعاونی

ها را های دولتی، واگذاری به تعاونیها و بنگاهسی در خصوص نحوه واگذاری شرکت( قانون اسا۴۴کلی اصل چهل و چهارم )

 تسهیل نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار 

 اده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.نامه اجرائی این مو رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین

 الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران اینجا کلیک کنید( ۷۵نامه اجرایی ماده )برای مشاهده آیین

یق داده و ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون با این قانون تطبتعاونی -۷۶ماده 

از مزایای  توانندشوند و نمیتغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی

 های تعاونی استفاده کنند.شرکت

 کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. -۷۷ماده 
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 یسقانون اسا 44اصل  یکل هاییاستس یقانون اجرا

 با آخرین اصالحات 0۵/21/31۸۷مصوب 

 

 یففصل اول ـ تعار

 شود:مشروح مربوط به کار برده می یدر معان یرقانون اصطالحات ز یندر ا -3 ماده

 ینجانش یاو فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه  یدارانشود که در آن خراطالق می یمجاز یا یاییجغراف ییبازار: به فضا -۱

 کنند.ه میرا مبادل یکنزد

 .یردتواند مورد مبادله و استفاده قرار گکه می یرمنقولغ یاکاال: هر شیء منقول و  -۲

 یستن یکآن قابل تفک یدتول یندکه استفاده از آن از فرا یرملموسیخدمت: محصول غ -۳

 دباش یقیحق یا یحقوق یتشخص یکند، اعم از آن که دارامی یتخدمت فعال یاکاال  یدکه در تول یبنگاه: واحد اقتصاد -۴

 شده باشد. یلقانون خاص حسب مورد تشک یاقانون تجارت  یتکه با رعا یشرکت: شخص حقوق -۵

 رهیمد یأتعضو را در ه یکحداقل  یینتع یارشرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اخت یکاز سهام  یزانی: میریتیسهام مد -۶

 شرکت دارد

 د.شرکت باش یرهمد یأتاعضاء ه یتاکثر یینآن که دارنده آن قادر به تع یبرا یازرد نسهام مو یزان: حداقل میسهام کنترل -۷

مجلس  ۱۳۷۱مصوب  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون یتاست که با رعا ی: شخص حقوقیشرکت تعاون -۸

شده  یلها تشکآن یحات بعدکه نسخ نشده است و اصال ۱۳۵۱مصوب  یهای تعاوناز قانون شرکت یو مواد یاسالم یشورا

 شودمی یدهنام یزمتعارف ن ینوع شرکت تعاون ینباشد. ا

قانون  ینهای مذکور در اقانون تجارت و محدودیت یتعام است که با رعا یشرکت سهام یعام: نوع یسهام یشرکت تعاون -۱

 شده باشد. یلتشک

 یلشکت یدرآمد یناز سه دهک پائ ییفقرزدا یعام است که برا یسهام یامتعارف  یتعاون ی: نوعیمل یرفراگ یشرکت تعاون -۱۱

از سه دهک  ید( اعضاء آن با٪۷۱حداقل هفتاد درصد ) یلدر بدو تشک یآزاد است ول یتعاون ینافراد در ا یرسا یتشود. عضومی

 باشند. یدرآمد ینپائ

 یاال فروش کا یاو  یدخر ید،تول یه مستقل براو فروشند یدارخر یدکننده،تول یدر بازار که در آن تعداد یتیرقابت: وضع -۱۱

داشته را در بازار ن یمتق یینو فروشندگان قدرت تع یدارانخر یدکنندگان،از تول یک یچکه ه یکنند، به طورمی یتخدمت فعال

 وجود نداشته باشد یتیخروج از آن محدود یا ازارها به بورود بنگاه یبرا یاباشند 

بازار به  یو فروشنده از عرضه و تقاضا یدارشرکت تولیدکننده، خر یاچند بنگاه  یا یکزار که سهم در با یتیانحصار: وضع -۱۲

 یتدخروج از آن با محدو یابه بازار  یدهای جدورود بنگاه یامقدار را در بازار داشته باشد،  یاو  یمتق یینباشد که قدرت تع یزانیم

 مواجه باشد.

عرضه  متییخدمت را به ق یاتواند کاال متوسط، می ینهبودن هز ینزول یلبنگاه به دل یکار که از باز یتی: وضعیعیانحصار طب -۱۳

 در بازار نباشد. یتادامه فعال یاقادر به ورود  یمتبا آن ق یگریکند که بنگاه د
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ند چ یا یکر انحصار خدمت خاص د یاکاال و  یدخر یافروش و  ید،از بازار که به موجب قانون، تول یتی: وضعیانحصار قانون -۱۴

 گیردقرار می ینبنگاه مع

 یطشرا ایخدمت  یاکاال  یتقاضا یامقدار عرضه  یمت،ق یینتع ییدر بازار که در آن توانا یتیمسلط: وضع یاقتصاد یتوضع -۱۵

 .یردقرار گ یحقوق یاو  یقیچند شخص حق یا یک یارقرارداد در اخت

 یلتشک یدیواحد و جد یحقوق یتخود، شخص یحقوق یتضمن محو شخص که بر اساس آن چند شرکت، یادغام: اقدام -۱۶

 جذب شوند. یگرید یحقوق یتدر شخص یادهند 

 لیتشک یدجد یحقوق یتچند شخص یاخود دو  یحقوق یتشرکت ضمن محو شخص یککه بر اساس آن  ی: اقدامیهتجز -۱۷

 دهد.

از طرق  یاو  تیریمد یا یهسرما یااز سهام  یقسمت یاملک تمام ت یقکه از طر یشرکت یاکننده: بنگاه شرکت کنترل یابنگاه  -۱۸

 کند.بازار کنترل می یکرا در  یگرهای دشرکت یاها بنگاه یهای اقتصادفعالیت یگر،د

ری گیتصمیم یتکه مسؤول یگریهر شخص د یامشابه  ینعناو یمدیرعامل و افراد دارا یره،مد یأتشرکت: اعضاء ه یرانمد ۱۱-

 ها واگذار شده باشد.به آن یصالح قانونمراجع ذی یابه موجب حکم دادگاه و  یااساسنامه آن،  یابه موجب قانون و در شرکت، 

شدن به تمرکز و تداول ثروت  یکه موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منته یاخالل در رقابت: موارد -۲۱

 بر کشور شود. یگانهب یسلطه اقتصاد یاهارت و ابتکار در جامعه و های خاص، کاهش مدر دست افراد و گروه

 مصوبه است یا ییدیهجواز، استعالم، موافقت، تأ ی،نامه، گواهاعم از مجوز، پروانه، اجازه یوکار: هر نوع اجازه کتبمجوز کسب -۲۱

خدمات  یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) یجرائهای اتوسط دستگاه یاقتصاد یتبرداری فعالبهره یاشروع، ادامه، توسعه  یکه برا

های شهر و روستا، اتاق یاسالم ی، شوراها۱۳۶۶/ ۶/ ۱مصوب  ی( قانون محاسبات عموم۵و ماده ) ۱۳۸۶/ ۷/ ۸مصوب  یکشور

 یهای صنفها، شوراها، مجامع و نظاماتحادیه ی،های اقتصاداصناف، تشکل یاهای تعاون اتاق ی،معادن و کشاورز یع،صنا ی،بازرگان

 .شودمیها صادر غیرمستقیم آن یا یممستق یانو متصد یندگاننما یا

مجوز  یدمدت یا یافتدر یطاست که شرا یکشامل کتاب الکترون ینترنتیا یگاهوکار: پاکسب یرسانی مجوزهااطالع یگاهپا -۲۲

 یقانون، مرجع رسم ینالزم االجرا شدن ادر آن درج و پس از  یکخدمات، به تفک ی،کشاورز یع،وکار در همه مشاغل، صناکسب

 شود.وکار محسوب میکسب یمجوزها یدتمد یاصدور  یطاعالم شرا

 یو خصوص یتعاون ی،های دولتاز بخش یکهر  هایفعالیت قلمرو –دوم  فصل

 یربه سه گروه زخدمات  یافروش کاالها و  یاو  یدخر ید،شامل تول یرانا یاسالم یدر جمهور یهای اقتصادفعالیت – 0 ماده

 شود:می یمتقس

 ماده. ینبه جز موارد مذکور در گروه دو و سه ا یهای اقتصادفعالیت یتمام -یک گروه

 ماده. ینبه جز موارد مذکور در گروه سه ا یقانون اساس( ۴۴مذکور در صدر اصل چهل و چهارم ) یهای اقتصادفعالیت -دو گروه

 گروه عبارتند از: ینای مشمول اهمؤسسات و شرکت ها،فعالیت –سه  گروه

 بسامد )فرکانس(، یو امور واگذار یهای مادر مخابرات( شبکه۱

 ی،پست یهخدمات پا یعتوز یریتو مبادالت و مد یهتجز یهای اصل( شبکه۲
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 مسلح، یروهایکل ن یفرمانده یصبه تشخ یتیو امن ی، انتظامینظام یضرور یامحرمانه  یدات( تول۳

 نفت خام و گاز، یدهای استخراج و تولو شرکت یراننفت ا ی( شرکت مل۴

 ( معادن نفت و گاز،۵

 ،یبانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورز یران،ا یبانک مل یران،ا یاسالم یجمهور ی( بانک مرکز۶

 بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،

 یران،ا یمهو شرکت ب یمرکز یمه( ب۷

 انتقال برق، یلهای اص( شبکه۸

 یران،ا یاسالم یجمهور یرانیو سازمان بنادر و کشت یکشور یمایی( سازمان هواپ۱

 ی،رسانهای بزرگ آب( سدها و شبکه۱۱

 یزیون،و تلو یو( راد۱۱

ر مووزارت ا یشنهاداز سه گروه به پ یکماده با هر  ینموضوع ا یهای اقتصادها و بنگاهفعالیت یبندانطباق و طبقه تشخیص،

به  یدبا یرانوز یأتگروه سه، مصوبه ه( ۳و در مورد بند ) رسدیم یرانوز یأته یبظرف شش ماه به تصو ییو دارا یاقتصاد

 مسلح برسد. یروهایکل ن یفرمانده یبتصو

 شود:می یینتع یردولت به شرح ز یهای اقتصادقلمرو فعالیت – 1 ماده

ها مشمول گروه آن یتکه موضوع فعال یهای اقتصادت در آن دسته از بنگاهدول یبرا یریتو مد گذارییهسرما مالکیت، – الف

مشارکت با  ی،شرکت دولت یامؤسسه و  یستأس ای،یههای سرماهای تملک داراییقانون است، اعم از طرح ینا( ۲) ۀماد یک

 ممنوع است. یزانبه هر نحو و به هر م ی،تیردولغ یو بخش عموم یو تعاون یهای خصوصبخش

برداری و از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره یدولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناش – 3 بصرهت

قانون  ین( ا۲) ۀماد یکها جزء گروه آن یتکه موضوع فعال یردولتیو غ یها و مؤسسات دولتها، بنگاهخود را در شرکت یریتمد

و  یتعاون ی،های خصوصبه بخش یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد هعقانون برنامه چهارم توس یاناست تا پا

 .یدواگذار نما یردولتیغ یعموم

قانون و بعد از انقضاء قانون  ین( ا۲ماده ) یکهای مربوط به گروه دولت در بنگاه یریتمشارکت و مد یت،تداوم مالک –0 تبصره

لت دو یشنهادتنها با پ یدر موارد ضرور یتشروع فعال یاو  یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ی،برنامه چهارم توسعه اقتصاد

 مجاز است. ینمدت مع ایو بر یاسالم یمجلس شورا یبو تصو

شرکت مادر تخصصی  یاوزارتخانه  یاز سو یپس از فراخوان عموم یاتوسعههای سازمان یقاز طر تواندیدولت م ـ 1 تبصره

موضوع  یهای اقتصادبدون مشارکت دولت، در طرح گذارییهسرما یبرا یردولتیهای غبخش یلماو احراز عدم ت ربطیذ

 یرخطرپذ یعصنا یاباال و  یبا فناور یشرفتهپ یعدر صنا یایافته و قانون در مناطق کمتر توسعه ینا( ۲ماده ) یکهای گروه فعالیت

 یکه پس از اعالن فراخوان عموم یاقدام کند. در صورت یردولتیهای غمشترک با بخش گذارییهمناطق کشور به سرما یهدر کل

 یاهای توسعهندارند، سازمان یزانم رهای موردنظر را به هدر طرح گذارییهبه سرما یلیتما یردولتیهای غمحرز شود که بخش

موظف است مشخصات  نیراوز یأت( اقدام کنند. ه٪۱۱۱در طرح موردنظر تا صددرصد ) گذارییهنسبت به سرما توانندیم
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حداکثر ظرف مدت چهل  شودیم یشنهادپ ربطیتوسط وزارتخانه ذ یتبصره را که قبل از فراخوان عموم ینهای موضوع اطرح

که  شودیم ینیتع اینامهیینبه موجب آ یرخطرپذ یعباال و صنا یبا فناور یشرفتهپ یعصنا یقبرساند. مصاد یبتصو هو پنج روز ب

 یهته« صنعت، معدن و تجارت»و  «ییو دارا یامور اقتصاد» یهاقانون توسط وزارتخانه ینابالغ ا یخاز تارظرف مدت سه ماه 

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم

)که در آن نام سازمان  یرساناطالع یگاهپا یکدر  یمنظور فراخوان عمومتبصره را به ینهای موضوع امکلف است طرح دولت

طرح که در اجرا مشخص  یشرفتاستان، شهرستان و مراحل پ یکطرح به تفک یوطه، موضوع طرح، محل اجرامرب یاتوسعه

تبصره سه ماه از  ینهای موضوع اطرح یو بررس یفراخوان عموم ی( به اطالع عموم برساند. حداکثر مدت زمان الزم براشودیم

 .باشدیم یرساناطالع یگاهزمان ثبت مشخصات طرح در پا

حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه  یددر قالب بنگاه جد یدبا گذارییهنوع سرما یناز ا یناش یقدرالسهم دولت یا سهام

محسوب  یدر اموال عموم یرقانونیبنگاه، در حکم تصرف غ یقانون واگذار شود. عدم واگذار ینمقررات ا یتبا رعا یبرداربهره

 .شودیم

، (۳) یاز اعتبارات موضوع بندها یماده و بخش ینا( ۷از اعتبارات موضوع تبصره ) یاهای توسعهمکلف است سهم سازمان دولت

 یاهای توسعهمستقل و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و به سازمان هاییفقانون را در رد ینا( ۲۱ماده )( ۷و )( ۵)

 .ندتبصره، پرداخت ک ینمنظور تحقق اهداف ابه

 صورتساله بهرا همه هاگذارییهها و سرماطرح ینکشور( موظف است فهرست و مشخصات ا یزیرو برنامه یتیر)سازمان مد دولت

 کند. یمتقد یاسالم یبه مجلس شورا یبودجه سنوات یحلوا یوستجداگانه و پ

 برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. یانتا پا یدجد هایگذارییهتبصره در مورد سرما ینا حکم

 یدولت یاهای توسعهبه صورت وجوه اداره شده نزد بانک یتخود را با اولو یمجازند منابع داخل یاهای توسعهسازمان ـ 0 تبصره

 هند.اختصاص د یردولتیهای غبه بخش یشرفتهپ یبا فناور یننو یهاهای مصوب در حوزهکمک به طرح یا یالتاعطاء تسه یبرا

 نییای تعآن، به عنوان سازمان توسعه یتابعه استان یو واحدها یرانا یصنعتهای کوچک با شهرک یعسازمان صنا -۵ تبصره

 باشد.نمی یها مشمول واگذارآن یتیشود و امور حاکممی

 یای کلهسیاست یسازمان بر اساس مواد قانون اجرا یتابعه استان یو غیر حاکمیتی و ساختار واحدها یتیحاکم یفوظا تفکیک

 گیرد.صورت می یو خدمات کشور یریتو قانون مد یون اساسقان( ۴۴اصل چهل و چهارم )

و اداره  یتمالک یها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذارمستقر در آن یبه مالکان واحدها یصنعت یها و نواحشهرک واگذاری

برنامه  یانپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پاانجام می ۱۳۸۷/ ۲/ ۳۱مصوب  یهای صنعتامور شهرک

در  مذکور یهای خدماتبه شرکت یریتکامل قانون و انتقال مد ینسبت به اجرا یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهورپنج

 .یدقانون فوق اقدام نما

ر واقع د یدولت یا یشخص یندر زم یصنعت یهناح یااحداث شهرک  یکه متقاض یردولتیغ یو حقوق یقیمورد اشخاص حق در

ه مکلف به صدور پروان ربطیو مقررات ذ ینقوان یتسازمان با رعا یتابعه استان یباشند، واحدها یشهرها م یمرج از حرخا یا یمحر

 الزم را به عمل آورند. یها یتهستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حما یمتقاض یبرا
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 یکه متقاض یدر مناطق یااست و  یدهنگردواگذار  یصنعت یها و نواحکه شهرک یافتهبرخوردار و کمتر توسعه یرمناطق غ در

و  یرانا یهای صنعتکوچک و شهرک یعوجود ندارد، همچنان سازمان صنا یصنعت ینواح یااحداث شهرک  یبرا یردولتیغ

 را بر عهده دارند. هایرساختز ینو تأم یرسانخدمات یجاد،ا یفهمربوطه وظ یتابعه استان یواحدها

قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  ینالزم االجراء شدن ا یخحداکثر ظرف سه ماه پس از تارتبصره  ینا یاجرائ نامهآیین

 یبشود و به تصومی یهته ییو دارا یجمهور و وزارت امور اقتصادرئیس یانسان یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد یبا همکار

 رسد.می یرانوز یأته

 یاصل چهل و چهارم قانون اساس یهای کلسیاست یقانون اجرا ۳بند الف ماده  یالحاص ۵تبصره  ییاجرا نامهیینمشاهده آ برای

 یدکن یککل ینجاا

 ییای است که در جهت خودکفاو توسعه یادیواحد پژوهش بن یکبه عنوان  یمیپتروش یشرکت پژوهش و فناور -۶ تبصره

 کند.می یتفعال یتیشرکت حاکم یکبه صورت 

قانون و در  ین( ا۲( ماده )۲های موضوع گروه )ای کشور در فعالیتهای توسعهشارکت سازمانگذاری و مسرمایه -۷ تبصره

( بند )ب( ۱شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره ) یینسقف تع یتها، با رعاو اساسنامه آن سازمان یسچهارچوب قانون تأس

 یشده برا یین( باشد و مازاد بر سقف تع۲در گروه )گذاری مشارکت و سرمایه ردموا ینکه( مجاز است، مشروط به ا۳ماده )

 برداری واگذار شود.گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره ینهای افعالیت

که واگذار نشده است توسط  یتا هنگام( ۲و )( ۱های )های موضوع گروهها در بنگاهسهم الشرکه و حق تقدم سازمان سهام

اصل چهل و  یهای کلمفاد بند )د( سیاست یها جهت اجراشود. وجود حاصل از واگذاریربط اداره میای ذیسازمان توسعه

 یزبه خزانه وار یقانون اساس( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست جرایقانون ا( ۲۱و ماده ) یقانون اساس( ۴۴چهارم )

های سازمان یارای کشور در اختهای توسعهنهای وابسته به سازماشرکت ی( وجوه حاصل از واگذار٪۷۱شود. هفتاد درصد )می

 یفایمام، ات یمههای نطرح یلیافته، تکممناطق کمتر توسعه یبه منظور توسعه اقتصاد یردولتیمشارکت با بخش غ یمذکور برا

 شود.مصرف می یها جهت واگذاربنگاه یو پرخطر و آماده ساز یشرفتهپ یبا فناور ینهای نودر حوزه یتیحاکم یفوظا

قانون ( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اجرا( ۲۱ها و ماده )مذکور در بند )د( سیاست یفتکال یهانجام بق برای

 شود.ها عمل میشرکت یرسا یاز محل وجوه حاصل از واگذار یاساس

( ۲مشمول گروه دو ماده ) یتدر هر فعال یهای دولت( از ارزش مجموع سهام بنگاه٪۸۱) درصد هشتاد است مکلف دولت – ب

 .یدواگذار نما یردولتیغ یو عموم یتعاون ی،های خصوصقانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش ینا

قانون با توجه به  ین( ا۲های گروه دو ماده )در فعالیت یبخش دولت ینهدولت مجاز است به منظور حفظ سهم به -3 تبصره

ت که سهم دول یدگذاری نماسرمایه یزانیبه م یو رشد و توسعه اقتصاد یعدالت اجتماع دولت، استقالل کشور، یتحفظ حاکم

 نباشد. یشترب بازارها در فعالیت این ارزش( ٪ ۲۱درصد ) یستاز ب

 در یردولتیو غ یهای دولتبخش ینهراه و راه آهن هستند. سهم به ینهدر زم یتمجاز به فعال یردولتیهای غبخش ـ 0 تبصره

و  یو وزارت امور اقتصاد یمشترک وزارت راه و ترابر یشنهادای خواهد بود که به پنامههای راه و راه آهن مطابق آئینفعالیت

 .یدخواهد رس یقانون اساس( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یکل هایسیاستاجرا  یعال یشورا یببه تصو ییدارا
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 ن،یمدت مع یمانند گندم و سوخت برا یاساس یکاالها ینمدولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأ ـ 1 تبصره

 .یندیشدالزم را ب یداتتمه

دولت  یارقانون منحصراً در اخت ینا( ۲) ۀهای مشمول گروه سه مادها و بنگاهدر فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – ج

 است.

( ۲های گروه سه ماده )در فعالیت یردولتیهای غبخش هایاز بنگاه یریتیو مد یمهندس ی،فن ی،خدمات مال یدخر -3 تبصره

وزارت امور  یشنهادکه ظرف مدت شش ماه به پ اینامهآئین طبق دولت( ٪ ۱۱۱صددرصد ) یتقانون به شرط حفظ مالک ینا

 رسد، مجاز است.می یرانوز یأته یبربط به تصوهای ذیدستگاه یبا هماهنگ ییو دارا یاقتصاد

حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت  یتیمسلح و امن یروهاین یتیو امن ی، انتظامیه کاالها و خدمات نظاممربوط ب نامهآئین

 خواهد شد. یممسلح تقد یروهایکل ن یبه فرمانده یبو جهت تصو یهمسلح ته یروهاین یبانیدفاع و پشت

و هرگونه توسعه توسط  یستقانون ن ینو فرهنگ مشمول ا یقاتهای سالمت، آموزش و تحقهای حوزهفعالیت ـ 0 تبصره

ای خواهد بود که ها مطابق الیحهحوزه یندر ا یردولتیبه بخش غ یهرگونه واگذار ینو همچن یردولتیو غ یهای دولتبخش

 رسد.می یاسالم شورایمجلس  یبقانون به تصو ینسال از ابالغ ا یکظرف مدت 

 شود:می یینتع یربه شرح ز یردولتیبخش غ یهای اقتصادقلمرو فعالیت – 0 ماده

 است. یردولتیبخش غ یارقانون منحصراً در اخت ینا( ۲) ۀماد یکهای گروه در فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – الف

 قانون مجاز است. ینا( ۳بند )الف( ماده )( ۳و )( ۲های )تبصره یتها با رعافعالیت این در دولت ورود – تبصره

و مؤسسات  یتعاون ی،های خصوصبخش یقانون برا ینا( ۲های گروه دو ماده )در فعالیت یریتو مد یتمالک ی،گذارسرمایه – ب

 مجاز است. یردولتیغ یعموم

تبصره  یتقانون با رعا ینا( ۲در موارد مشمول گروه سه ماده ) یردولتیغ یو عموم یو تعاون یهای خصوصبخش فعالیت – ج

 نون مجاز است.قا ینا( ۳ماده )« ج»بند ( ۱)

 شوند،یم یا شدهیسقانون تأس ینا یببعد از تصو یاکه قبل  یردولتیها و غیر بانکی غاعم از بانک یمؤسسات اعتبارـ  ۵ ماده

 یتعام مجاز به فعال یسهام یعام و تعاون یهای سهامصرفاً در قالب شرکت شود،یها واگذار مکه سهام آن یهای دولتبانک یا

تملک  ین( توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچن٪۱۱ده درصد ) فمؤسسات تا سق ینهام اهستند، تملک س

 یش( و ب٪۲۱درصد ) یست( تا ب٪۱۱از ده درصد ) یشمزبور توسط مالک واحد در دو سطح ب یاز مؤسسات اعتبار یکسهام هر 

و  یبانک مرکز یشنهادبه پ هک یموجب دستورالعملو به ی( با مجوز بانک مرکز٪۳۳درصد ) وسهی( تا س٪۲۱درصد ) یستاز ب

 یدتوسط مالک واح یزانبه هر م یمؤسسات اعتبار یر. تملک سهام ساباشدیمجاز م شودیپول و اعتبار، مصوب م یشورا یبتصو

به  یممنوع است. )اصالح ی( سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکز٪۱۱از ده درصد ) یشب یاز مؤسسات اعتبار یکیکه در 

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اجرا حموجب قانون اصال

ق اطال یحقوق یا یقیشخص حق یکاز  یشب یاطور مستقل به یحقوق یا یقیاشخاص حق یامالک واحد به شخص ـ  3 تبصره

 یا ی)سبب یشاوندیخو ی،روابط مال یول و اعتبار، داراپ یو در قالب دستورالعمل شورا یبانک مرکز یصکه به تشخ شودیم

 .باشندیم یکدیگربا  یریتیمد یا یابتی(، نینسب
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اعم از حق  یتشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکاز حدود مجاز ذکر یشب یمالک سهام مؤسسات اعتبارـ  0 تبصره

و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام  شدهیعاز سود سهام توز و درآمد حاصل باشدیسود م یافتحق تقدم و در یافتدر ی،رأ

 یبه وزارت امور اقتصاد یاز سهام مازاد در مجامع عموم یناش یو حق رأ شودمی( ٪۱۱۱با نرخ صد درصد ) یاتمازاد مشمول مال

حدود  از یشب یسسات اعتباراز مؤ یکقانون، دارنده سهام هر  ینا یباز تصو یشکه تا پ ی. مالک واحدشودیم یضتفو ییو دارا

نسبت به اخذ مجوز  ی،وقوع حادثه قهر یا ونقان یناالجرا شدن االزم یخسال از تار یکمجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت 

 .شودیتبصره م ینصورت مشمول مقررات صدر ا ینا یردر غ ید،مازاد سهام خود را واگذار نما یاهر سطح اقدام و  یالزم برا

( ٪۱۱از ده درصد ) یشها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح ببانک یانتظام یأته یمبا تصم تواندیم یبانک مرکز ـ 1 تبصره

 .یدرا ابطال نما

 هستند. یکسانماده  ینقانون در شمول حکم ا ینابالغ ا یخاز تار یرانی،ا یرو غ یرانیا یو حقوق یقیاشخاص حقـ  0 تبصره

رقابت سالم و  یو برقرار یهای اقتصاددر فعالیت یو تعاون یخصوص یردولتی،های غخشحضور ب یلبه منظور تسه -۶ ماده

 :گرددیها مقرر مبخش ینا یهسرما یبرا یتامن یجادا

 یو انتظام ینظام ینهادها ی،( قانون محاسبات عموم۵موضوع ماده ) یردولتیغ یعموم ی: مؤسسات و نهادهایاشخاص حقوق -۱

اعم از  یبازنشستگ یهاصندوق یهو بقاع متبرکه، کل یهای وقفکشور، نهادها و سازمان یریهات خها و مؤسسکشور، سازمان

انون بر که شمول ق ییهاو وابسته به دستگاه یهای اجرائوابسته به دستگاه یبازنشستگ یهاصندوق یرنظ ی،و لشکر یکشور

 تیها که قانوناً مجوز فعالهای تابعه و وابسته آنشرکت یهکلو  یانقالب اسالم ینام است و نهادها یحتصر یاها مستلزم ذکر آن

ها موجب اخالل در رقابت آن یتمگر آنکه فعال دداشته باشن یتکاال و خدمات فعال یددر بازار تول توانندیرا دارند، م یاقتصاد

و وابسته خود را در هر بازار های تابعه شرکت یهو غیرمستقیم کل یممستق یتاشخاص موظفند گزارش مجموع مالک ینگردد. ا

ادها نه توسطخالف واقع بودن آن  یارقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطالعات و  یبار به شورا یککاال و خدمات هر شش ماه  یدتول

 قانون است. ین( ا۷۲و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده )

و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا  یممستق یتا حق مالکههای تابعه و وابسته آنماده و شرکت ین( ا۱بند ) یاشخاص حقوق -۲

 خدمت را دارند. یا( سهم بازار هر کاال و ٪۴۱چهل درصد )

 قیمیرمستغ یاو  یمصورت مستقبه توانندیها، نمهای تابعه و وابسته به آنماده و شرکت ینا( ۱بند ) یاشخاص حقوقـ  3 تبصره

 یقادمص یینبند و تبصره و تع ینا یداشته باشند. نظارت بر اجرا یاررا در اختکننده در بازار شرکت کنترل یسهام کنترل

 یمال یها و نهادهاحکم در خصوص شرکت ینمفاد ا ی. اجراشودیرقابت انجام م شورایکننده در بازار توسط های کنترلشرکت

 .شودیآن سازمان انجام م یشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگثبت

ها در تابعه و وابسته آن یو واحدها یردولتیغ یعموم یکه ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادها یدر مواردـ  0 تبصره

عرضه کاال و خدمات مذکور در  یاو  یدتول ین،ها شناخته شده و تأمآن یاصل یفهعنوان وظها بهاساسنامه آن یا یسقانون تأس

عرضه آن کاال و خدمات  یاو  ینتأم ید،بند موجب اخالل در تول ینا یتکه رعا یصورت درباشد، جامعه  یعموم یازهایجهت رفع ن

سته از د ینخواهند بود. فهرست ا یبند مستثن ینرقابت از شمول ا یشورا ییدو تأ ربطیذ یدستگاه اجرائ یشنهادبشود، به پ

با مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات  کثیراالنتشار یهامهاز روزنا یکیرقابت و  یمرکز مل ی( رسمیت)سا یگاهها در پابنگاه

 .شودیها درج مآن یشده از سوعرضه یاو  یدیتول
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د تا سقف چهل درص ی( در هر بنگاه اقتصادمدیره یأتدر ه یسهام و عضو )کرس یرمستقیمو غ یممستق یتـ مجموع حق مالک ۳

به موجب  ی. )اصالحباشدیدارند، مجاز م یاقتصاد یتکه قانوناً مجوز فعالماده  ین( ا۱موضوع بند ) یاشخاص حقوق ی( برا۴۱٪)

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اصالح قانون اجرا

احداث ( ٪۱۱۱) یصد در صد یتبا مالک یو خدمات یدیتول یواحدها توانندیبند م ینموضوع ا یمؤسسات و نهادها -3 تبصره

ر ( خود دیرهمد یأت)سهم در ه یریتیمد یسهم و کرس ،برداریصورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره ین. در ایندنما

 بند کاهش دهند. ینهر بنگاه را تا سقف مشخص شده در ا

و  یممستق یتحق مالک ها مکلفند مجموعهای تابعه و وابسته آنماده و شرکت ینا( ۱موضوع بند ) یاشخاص حقوقـ  0 تبصره

 یبتصو یخ( را از تار٪۴۱مازاد چهل درصد ) ی( در هر بنگاه اقتصادمدیره یأت)سهم در ه یریتیمد یسهام و کرس یرمستقیمغ

رش مذکور مکلفند گزا ی. اشخاص حقوقیندقانون واگذار نما ینپس از ابالغ ا الحداکثر تا سه س یاصورت مرحلهبه یهاصالح ینا

رقابت و سازمان  یبه شورا باریکهر شش ماه  یامازاد سهام  یماه پس از واگذار یکصره را حداکثر ظرف مدت تب ینا یاجرا

( قانون ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی. )اصالحیندبورس و اوراق بهادار ارائه نما

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  یاساس

ها و های تابعه و وابسته به آنماده و شرکت ین( ا۱بند ) یدولت به اشخاص حقوق یقانون هاییبده یهتهاتر و تأد یه،تسو -۴

ممنوع است.  یهای دولتهای دولت و شرکتها، اموال و داراییسهام بنگاه یواگذار یقها از طرهای وابسته به آنها و شرکتبانک

به وجوه نقد، در چهارچوب  یلو تبد یهای دولتهای خود و شرکتوال و داراییها و امفروش سهام بنگاه یقتواند از طردولت می

 .یدنما یهرا تأد یشخو هاییبده یسنوات یهابودجه

 یسهام ی،ها اعم از تعاونشرکت یهمکلفند به صورت ساالنه فهرست کامل کل یلذ یـ اشخاص حقوق (۱۳۱۸)اصالحی سال  ۵

ز ا یزانبا هر م یاو مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته  یهای اقتصادنگاهمحدود و ب یتعام و مسؤول یخاص، سهام

به سازمان  ها قرار دارند( آنیرکنترلیغ یاو  ی)کنترل یریتمد یاو  یتدر مالک یرمستقیمغ یاو  یمتملک سهام که به صورت مستق

 بورس و اوراق بهادار اعالم کنند:

 یهاو قرارگاه ۱۳۶۶/۶/۱کشور مصوب  یقانون محاسبات عموم( ۵غیردولتی موضوع ماده ) یمعمو یـ مؤسسات و نهادها الف

 یسازندگ

 هاتعاون وابسته به آن یادهایکشور و بن یو انتظام ینظام یـ نهادها ب

 کشور یریهها و مؤسسات خـ سازمان ج

 خود یقانون یا یبا وقف نامه شرع یرتمغامقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم  یهاو آستان یـ نهادها و مؤسسات وقف د

موضوع  یائهای اجروابسته به دستگاه یبازنشستگ یهاشامل صندوق یو لشکر یاعم از کشور یبازنشستگ یهاصندوق یهـ کل ـه

 ها مستلزم ذکرکه شمول قانون بر آن ییهاقانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه( ۲۱ماده )

 یشستگصندوق بازن یلاز قب کنندیم یتو مقررات عام تبع یناز قوان یاقانون خاص خود را دارند و  ینکهاعم از ا نام است یحتصر یا

ندوق تهران، ص یشهردار یسازمان بازنشستگ ساز،یندهآ یو بازنشستگ یتانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حماو پس

 یازنشستگصندوق ب یما،کارکنان صداوس یها، صندوق بازنشستگارکنان بانکانداز کو پس دگیازکارافتا یفه،وظ ی،بازنشستگ

صندوق  یر،و عشا ییانکشاورزان و روستا یاجتماع یمهکارکنان فوالد، صندوق ب یمس، صندوق بازنشستگ یعصنا یشرکت مل

 .یرانا یاسالم جمهوریآهن انداز کارکنان راهمؤسسه صندوق پس یانوردی،سازمان بنادر و در ینمستخدم یفهو وظ یبازنشستگ
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 .شوندیاداره م فقیهینظر ول یرکه ز یاشخاص حقوق یرمؤسسات و سا ی،انقالب اسالم ینهادها یادها،ـ بن و

ها مکلفند به صورت ساالنه و و مؤسسات تابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهشرکت یهمذکور و کل یحقوق اشخاص

های و صورت یها نسبت به ارائه اطالعات کامل مالآن یمندرج در اساسنامه رسم یاتمام سال مالحداکثر تا شش ماه پس از 

 یقیتلف یهای مالوجوه نقد و حسب مورد صورت یانصورت جر یان،و ز سودشده خود شامل ترازنامه، صورت  یحسابرس یمال

و مقررات مربوط اعالم  ینو اوراق بهادار مطابق قوانرا به سازمان بورس  یرهمد یأته یاعضا ییراتتغ ینشده و همچن یحسابرس

و مقررات  نیبرابر قوان یمال رشگریگزا یوهبند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و ش ینا ینمشمول یهکنند. کل

مربوطه  یمال یهارقابت، گزارش یاقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورا یهبازار سرما

 را ارائه کند.

د اقدام بن ینموضوع ا ینمشمول یهکل ییسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناساـ  3 تبصره

 هیشده از کل یحسابرس یهای مالو صورت یاطالعات کامل مال یافتالزم به منظور در یاقدامات اجرائ یکند و با فراخوان عموم

 قانون امکان یناالجرا شدن ااسناد و امالک کشور مکلف است تا سه ماه پس از الزم بتمذکور را انجام دهد. سازمان ث ینولمشم

ها را مرجع ثبت شرکت یاطالعات یگاهها و پاثبت شرکت یکیبرخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترون یدسترس

ها را در پنج سال آن ییراتمؤسسات و تغ وها شرکت یرهمد یأته یو حقوق یقیحق یفراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضا

سازمان مزبور ارسال کند. حکم به  باریکمذکور را هر شش ماه  ییراتتغ ینگذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم و همچن

 .باشدیبند نم ینوضوع ام یقانون یفمذکور در انجام تکال یاشخاص حقوق یتتبصره رافع مسؤول ینا

های ها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوق یهقانون، کل ینن اشد االجراء از زمان الزمـ  0 تبصره

بند هستند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  ینمقرر در ا یفتکال یشش ماه موظف به اجرا یها حداکثر طتابعه و وابسته به آن

ها های تابعه و وابسته به آنها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یحقوق صمربوط به اشخا یاست امور ثبت مکلف

مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  یمجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطا یافترا صرفاً در صورت در

ها و شرکت یتوسط اشخاص حقوق شده یحسابرس یهای مالبند و ارائه صورت ینمقرر در ا ینونقا یفتکال یهصرفاً پس از انجام کل

 ارائه خدمات یها برابه مرجع ثبت شرکت یهای مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتو بنگاه

 ها وها صورتهای تابعه و وابسته به آنها و بنگاهشرکت یهبند مجوز دهد که کل ینموضوع صدر ا یبه اشخاص حقوق یثبت

بند، با اعالم  ینا یدر صورت تخلف از اجرا ینشده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچن یحسابرس یمال یهاگزارش

 ینکبا یهافند حسابها و مؤسسات غیر بانکی موظبانک صالح،یذ یسازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائ یصو تشخ

ا ت یو حقوق یقیبند را اعم از اشخاص حق ینمشمول ا یهای اقتصادها و بنگاهو شرکت هایتعاون یرهمد یأتمتخلف ه یاعضا

 یبوبند، با تص ینمندرج در ا یفتکال یبابت اجرا تواندیمقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار م یفزمان انجام تکال

 میلیون یکصدتا سقف  یبنگاه و شرکت، کارمزد ثبتی یهاز سرما یبورس و اوراق بهادار به صورت درصد یعال یشورا

کند. سقف  یافتمشمول، در هر سال در یشخص حقوق یاو  یشرکت، بنگاه اقتصاد ی،را از هر تعاون یالر( ۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱)

 و بورس یعال یشورا یببا تصو یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یمتناسب با نرخ تورم اعالم باریککارمزدها هر سه سال 

 .شودیم یلاوراق بهادار تعد

 ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوق یرعاملو مد مدیره یأته یاعضا یهسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلـ  1 تبصره

 این شدن االجرا مرتبه پس از الزم یناول یه براها را کتابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا

 اتیببر اساس ترت ینقد یمهمقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جر یخود در مهلت زمان یفقانون از انجام تکال

هارم اصل چهل و چ یکل هاییاستس یاجرا یلبه منظور تسه یدجد یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها( ۱۴مقرر در ماده )
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به حساب  یدبا هایمهجر ینا زمحکوم کند. وجوه حاصل ا یو اصالحات و الحاقات بعد ۱۳۸۸/۱/۲۵مصوب  یقانون اساس( ۴۴)

ها اعم از متعلق به آن یهای اقتصادها و بنگاهمذکور و شرکت یاگر اشخاص حقوق ینشود. همچن یزکل کشور وار یدارخزانه

کرار تخلف در صورت ت یابند اقدام نکنند  ینموضوع ا یفنسبت به انجام تکال یمام مهلت قانونتابعه و وابسته تا سه ماه پس از ات

 یأته یاعضا یمذکور، اسام ینقد یمهبعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است عالوه بر اخذ مجدد جر یمال یهادر دوره

سازمان  ینزمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم کند و اها را حسب مورد به سامؤسس آن یأته یاامنا و  یأته یاو  مدیره

های ها و بنگاهشرکت یربند و سا ینموضوع ا یاشخاص حقوق یهمذکور را به مدت سه سال در کل یقیاشخاص حق یتعضو

مؤسسات  و یهای اقتصادها، بنگاهمذکور از شرکت یقیاشخاص حق یافتیلغو کند. هرگونه در یخصوص یاو  یاعم از دولت یاقتصاد

کشور در مدت زمان  امالکشود. سازمان ثبت اسناد و می یبند مشمول مجازات تصرف در اموال عموم ینمتخلف از احکام ا

ها آن یتعضو ینمذکور ارائه کند و همچن یقیبه اشخاص حق یرتجاریها و مؤسسات غگونه خدمات ثبت شرکتهیچ یدمزبور نبا

ا هآن یسهامدار یا یدهای جدشرکت یسو تأس یگرهای ددر شرکت یرعاملیت )پست( مدسم یتصد یبرا یاو  یرهمد یأتدر ه

 قییاشخاص حق یتلغو عضو یمکلف است آگه یرانا یاسالم یجمهور ید کند. شرکت روزنامه رسمییثبت و تأ یدنبا یزرا ن

 یگاهاعالم کرده و در پا یهای اقتصادها و بنگاهها و شرکتتعاونی یربند و سا ینموضوع ا یاشخاص حقوق یهمذکور را در کل

 .باشدمیمذکور بر عهده متخلف  هاییآگه ینهکند. هز یخود بارگذار یرساناطالع

 ها در صورتتابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوقـ  0 تبصره

دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار  یتماده مسؤول یناحکام ا یدر اجرا یه صورت تضامنماده ب ینمقرر در ا یفتخلف از تکال

 هایها و بنگاهاز شرکت یکهر  یاز سو یقانون یفعدم انجام تکال یاتخلف و  تمذکور را در صور یمکلف است اشخاص حقوق

 یدجد یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها( ۱۴در ماده )مقرر  یباتها، مطابق احکام و اجزاء و ترتتابعه و وابسته به آن یاقتصاد

 کند. یمهجر ۱۳۸۸/۱/۲۵بورس مصوب 

 االجرا تا سه ماه پس از الزم یدبند است و با یناطالعات موضوع ا یهسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلـ  ۵ تبصره

ز ا یکوابسته و تابعه متعلق به هر  یهای اقتصادو بنگاه هاعموم مردم به فهرست شرکت یقانون، امکان دسترس این شدن

های ها و بنگاهشرکت یهفهرست کل ینها را فراهم کند و همچنآن مدیره یأته عضایبند و ا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوق

ود خ یرساناطالع یگاهپا دراند که مشمول آن شده هایییمهبند را به همراه جر ینا یقانون یفمتخلف از انجام تکال یاقتصاد

 یقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهور ینا دموا یرسا یتبا رعا ینعموم به اطالعات مشمول یمنتشر کند. نحوه و سطح دسترس

 شود.انجام می ۱۳۸۴/۱/۱مصوب  یرانا یاسالم

 یر،و در صورت مشاهده موارد مغاماده نظارت کند  ینا یموظف است بر حسن اجرا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۶ تبصره

 اعالم کند. یمجهت اتخاذ تصم( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یاجرا یعال یآن را به شورا

 دیتمد یاصدور  یندو فرآ یطوکار موظفند شراکسب یمراجع صدور مجوزها یران،گذاری در اسرمایه یلبه منظور تسه -۷ ماده

نی رسااطالع یگاهوکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پامجوز کسب یساده کنند که هر متقاض یوکار را به نحوکسب یمجوزها

صدور مجوز در هر  یبرا یکند. سقف زمان یافتزمان ممکن، مجوز موردنظر خود را در اقلوکار، بتواند در حدکسب یمجوزها

رسانی مذکور اعالم اطالع یگاهو در پا یینتع «وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته»وکار، توسط کسب

 شود.می

 یگاهشده در پا یینتع یوکار از ارائه مجوز در ظرف زماناز مراجع صادر کننده مجوز کسب یککه هر  یدر صورت -3 تبصره

قابت، کتباً ر یرکز ملبه م یکالکترون یا یحضور یتتواند عالوه بر ارائه شکامجوز می یشده امتناع کند، متقاض یادرسانی اطالع

 ینترموارد، باال ینخود را درخواست کند. در ا یازدر صدور مجوز مورد ن یعبا استاندار مربوط، تسر یمقام دستگاه اجرائ یناز باالتر
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 یثبت درخواست، با دعوت از متقاض یخاز تار یاستاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کار یا یمقام دستگاه اجرائ

مجوز مورد درخواست را  یصدور فور ینهزم ین،چهارچوب قوان رو د یر مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسصدو

همال ا یاوکار اخالل که در صدور مجوز کسب یاستاندار مربوط موظف است اشخاص یا یمقام دستگاه اجرائ ینفراهم کند. باالتر

ر های مقرد کند، به مجازاتییمذکور تخلفشان را تأ یأتاشخاص چنانچه ه ینکند. ا یمعرف یتخلفات ادار یأتاند را به هکرده

 .شوندیمحکوم م ۱۳۷۲/ ۱/ ۷مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس( ۱)د( به بعد ماده ) یدر بندها

 مصرح یططابق شراوکار را ممجوز کسب یانوکار موظفند درخواست متقاضاز مراجع صادر کننده مجوز کسب یکهر  -0 تبصره

، «بازار اشباع بودند» یلوکار اجازه ندارند به دلکنند. صادر کنندگان مجوز کسب یو بررس یافترسانی مذکور دراطالع یگاهدر پا

 امتناع کنند. وکارکسبصدور مجوز  یاتقاضا  یرشاز پذ

رسانی مذکور در صدور مجوز اطالع یگاهدر پاشده  یینتع یاز ظرف زمان یشب یرمدارک و درخواست مجوز و تأخ یرشاز پذ امتناع

اده موضوع م« اخالل در رقابت»اند، مصداق شده را ارائه داده یادرسانی اطالع یگاهکه مدارک معتبر مصرح در پا یانیمتقاض یبرا

ا به وطه رمقام مسئول دستگاه مرب ینو باالتر یدگیرس نفعیذ یترقابت موظف است به شکا یقانون است و شورا ینا( ۴۵)

 قانون محکوم کند. ینا( ۶۱ماده )( ۱۲شده در بند ) یینمجازات تع

ا که ر ییو لغو مجوزها یدصدور، تمد یندو فرآ یطموظفند نوع، شرا کنندیوکار صادر مکه مجوز کسب یمراجع یهکل -1 تبصره

و  ییمقررات زدا یأته»و به  یهنون، تهقا ینپس از ابالغ ا یک ماهمربوطه ظرف مدت  یقانون یبه همراه مبان کنندیصادر م

 دهیننما ییدو پس از تأ یکیصورت الکترونبه ییو دارا یدر وزارت امور اقتصاد تقر، مس«وکارکسب یصدور مجوزها یلتسه

 ییدارا و یامور اقتصاد یروز یاستبه ر باریکهر ماه حداقل  یأته ینارسال کنند. ا یمقام دستگاه اجرائ ینباالتر یا یاراالختتام

آنان، دو  اریاالختتام یندگاننما یامحاسبات کشور  یواند یسکل کشور، رئ یسازمان بازرس یسو با حضور دادستان کل کشور، رئ

 یسرئ یران،ا یاتاق تعاون مرکز یسرئ یران،ا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق بازرگان یسرئ ی،اسالم یمجلس شورا یندهنما

( ۵و ماده ) کشوریخدمات  یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) ربطیذ یدستگاه اجرائ یندهمورد نما و حسب یراناتاق اصناف ا

موظف  یأته ین. اشودیم یلمربوط، تشک یو عنوان در قانون بودجه سنوات یفکشور و دارندگان رد یقانون محاسبات عموم

ها، وکار در مقررات، بخشنامهکسب یور مجوزهاو مراحل صد یطقانون، شرا یناست حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ ا

کار ودهد که صدور مجوز کسب یلتقل یآن را به نحو هایینهو هز یدنما یعو تسر یلتسه یرا به نحو هاینو مانند ا هانامهیینآ

زمان ممکن  ینروکار در کمتآن کسب یاندازو راه یرحضوریو غ یبه صورت آن یحاًو مراحل آن ترج ینهدر کشور با حداقل هز

 ییو دارا یامور اقتصاد یروز ییدپس از تأ هانامهیینو آ هاالعملها، دستورمذکور در مورد بخشنامه یأت. مصوبات هیردصورت پذ

ها اهدستگ یهوکار و کلکسب یمراجع صدور مجوزها یهکل یبرا یرانوز یأته ییدپس از تأ یرانوز یأته هاینامهیبو در مورد تصو

 .باشدیاالجرا موکار نقش دارند الزمکسب یکه در صدور مجوزها و نهادها

داشته  یازن یناهداف به اصالح قوان ینکه تحقق ا یو در صورت یافتهاستمرار  یزمذکور ن یفپس از انجام تکال یأته ینا فعالیت

 بوطه ارائه کند.و به مراجع مر یهته یناصالح قوان یالزم را برا یشنهادهایمذکور موظف است پ یأتباشد، ه

ماده، موظف است ظرف مدت  ین( ا۳موضوع تبصره )« وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته» -0 تبصره

ی رساناطالع یگاهوکار در پاهر کسب یکوکار را به تفککسب یصدور مجوزها یطقانون شرا ینحداکثر سه ماه پس از ابالغ ا

 وکار منتشر کند.کسب یمجوزها

 لیوکار چنانچه در جهت تسهکسب یمجوزها یدتمد یاصدور  یطدر شرا ییر، تغ«رسانی مذکوراطالع یگاهپا» یاندازاز راه پس

 یر،یشود و چنانچه تغشده اعمال می یادرسانی اطالع یگاهدر پا یأته یسمجوزها باشد، بالفاصله به دستور رئ یدصدور و تمد
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از شش ماه قبل از  یدبا یدجد یطباشد، شرا یدتمد یاو به هر نحو، مشکل کردن صدور  یازنمدارک مورد  یامراحل  یششامل افزا

 اعالم شود. یگاهپا یناجرا، در ا

ر از آنچه د یشب ایینههز یا یمدرک یاشرط  یچمجوز، ه یبا توافق متقاض یوکار حق ندارند حتصادر کننده مجوز کسب مراجع

شمول تبصره م ینوکار مطالبه کنند. تخلف از حکم امجوز کسب یافتدر یده، از متقاضش یحرسانی مربوطه تصراطالع یگاهپا

 است.( ۱۳۷۵/ ۳/ ۲های بازدارنده، مصوب و مجازات یرات)کتاب پنجم: تعز یاسالم اتقانون مجاز( ۶۱۱مجازات موضوع ماده )

ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج۶۲ه )کارگروه موضوع ماد» یاراتو اخت یفقانون، وظا ینا یبتصو یخاز تار -۵ تبصره

موضوع قانون « وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته»به « ۱۳۸۱/ ۱۱/ ۱۵مصوب  یرانا یاسالم یجمهور

منتقل  ۱۳۱۳/ ۴/ ۱مصوب  ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست ی( قانون اجرا۷( و )۶(، )۱اصالح مواد )

 .شودیلغو م یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور( قانون برنامه پنج۶۲و ماده ) دشویم

 یدستگاه اصل باشند،یهای متعدد ماخذ مجوز از دستگاه یازمندکه ن یهای اقتصاددر مورد آن دسته از فعالیت -۶ تبصره

 یقو صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طر یلو اداره امور اخذ و تکم یهماهنگ یکپارچه، یریتمد یفهوظ یت،موضوع فعال

ضمن  که نمایدیاقدام م یاگونههای مرتبط بهدستگاه یربا مشارکت سا یمجاز یدر فضا یا یقیپنجره واحد به صورت حق یجادا

 ییقررات زدام» یأتتوسط ه شدهبینییشصدور مجوز از زمان پ یموردنظر برا یصدور مجوزها، سقف زمان یزماناصل هم یترعا

 .یدتجاوز ننما« وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه

 یارختاالتام یندهاستقرار نما یقصدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طر یهای فرعپنجره واحد، دستگاه یندفرآ یجادا در

و  هایهمربوطه شامل رو یهاورالعملالزم را به عمل آورند. دست یاقدام و همکار یمجاز یدر فضا یاواحد و  یهادر محل پنجره

فهرست  یناست و همچن یدهرس یرانوز یأته ییدو مقررات( که به تأ ینضوابط و نحوه برخورد با متخلفان )بر اساس قوان

صدور  یلو تسه ییمقررات زدا» یأتتوسط ه یطهای مختلف متناسب با شرادر صدور مجوز در فعالیت یهای اصلدستگاه

اصل چهل و چهارم  یهای کلسیاست ایقانون اجر( ۷و )( ۶، )(۱قانون اصالح مواد )( ۳موضوع ماده )« اروککسب یمجوزها

 یساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج( ۷۱قانون، ماده ) ینا یبتصو یخ. از تارشودیو ابالغ م یهته یقانون اساس( ۴۴)

 .شودیلغو م یرانا یاسالم

 یفکه مرتبط با وظا یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهور( قانون برنامه پنج۷۶کور در ماده )مذ یتهمصوبات کم -۷ تبصره

 .شودیارسال م یأته ینبه ا باشدیوکار مکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته یاراتو اخت

 یتو با اولو یناًقانون مقرر شود، ع ین( ا۲ماده )و دو  یکگروه  یاقتصاد یتبا فعال یهای دولتبنگاه یکه برا یازیهر امت – ۸ ماده

 در نظر گرفته شود. یدبا یردولتیغ یو عموم یتعاون ی،مشابه در بخش خصوص یاقتصاد یتفعال یابنگاه  یبرا

 یمعمت یاماده را لغو کند  ینموجود موضوع ا یازاتامت یهقانون کل ینا تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت – تبصره

 .دهد

 توسعه بخش تعاون هایسیاست –سوم  فصل

، دولت موظف ۱۳۱۳سال  پایان تا( ٪ ۲۵و پنج درصد ) یستسهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ب یشبه منظور افزا – 1 ماده

 را معمول دارد: یراست اقدامات ز

و  یریتسازمان مد ی،ت جهاد کشاورزوزار یبا همکار اجتماعی رفاه و کار تعـاون، وزارت توسط تعاون بخش توسعه سند – الف

و اطاق  یرانا یاسالم یجمهور یوزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکز یی،و دارا یکشور، وزارت امور اقتصاد یزیربرنامه
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 یکهر  یت( و مسؤول٪۲۵و پنج درصد ) یستبه سهم ب یلن یآن مجموعه راهکارها درکه  یرانا یاسالم یجمهور یتعاون مرکز

ساالنه  یهاجهبود ینتدو یمبنا یدسند با ینشود. امی یمتقد یرانوز یأتبه ه یبتصو یو برا یهشده باشد، ته یینها تعتگاهاز دس

 .یردقرار گ

 یتحما ین، اکندمی ارائه – هایاتمال جز به –را  ییهامشوق یردولتیاز بخش غ یتحما یکه دولت برا یموارد کلیه در – ب

 خواهد بود. یرتعاونیاز بخش غ یش( ب٪۲۱رصد )د یستب هایتعاون یبرا

 انجام خواهد گرفت: یهای تعاوندر شرکت یرز هاییتماده، حما ینا« ب»موضوع بند  حمایت بر عالوه – ج

ن که اعضاء آن در زما یهای تعاوناز آورده شرکت یبخش یاتمام  ینتأم یالحسنه براقرض یالتکمک بالعوض و پرداخت تسه -۱

 جامعه باشند. یجزء سه دهک اول درآمد یتحما نیا یافتدر

 (.٪ ۲۱درصد ) یستب یزانبه م یاعضاء شاغل در هر تعاون یسهم کارفرما برا یمهحق ب یفتخف -۲

 .یگانبه صورت را ی،مهارت، کارآموز ینی،، آموزش کارآفریورارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره – ۳

 .یشرکت تعاون یاندازراه یبرا یهگذاری اولسرمایه هایینههز یرو سا یبانک یالتسود تسه یارانهپرداخت  – ۴

 .یاراض یسازتملک و آماده ی،بانک اطالعات یاندازطرح، راه یهکمک به انجام مطالعات، ته – ۵

 یتعاون هیو گسترش اتحاد یجادو ا ییفقرزدا یبرا یمل یرفراگ هاییعام و تعاون یسهام یهای تعاونشرکت تشکیل به کمک – د

 .یتخصص

 تعاون. یاطاق ها یتوانمندساز یبرا یمال حمایت – هـ

 یتوسط دولت برا یارز یرهاز محل حساب ذخ یالر یلیاردمعادل پنج هزار م یهاول یهبانک توسعه تعاون با سرما تأسیس – و

 بخش تعاون. اییهمنابع سرما ینتأم

شترک م یشنهادبا پ یو مقررات بانک ینقوان یتقانون با رعا ینا بیبانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصو ینا اساسنامه

بانک مذکور  یمجمع عموم یستعاون رئ یررسد. وزمی یرانوز یأته یببه تصو ییو دارا یوزارت تعاون و وزارت امور اقتصاد

 خواهد بود.

ن گذاری تعاون بدوضمانت سرمایه بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق یسصندوق تعاون پس از تأس -3 تبصره

 شود.می یلشعبه، تبد یجادداشتن حق ا

 شود.آن به بانک توسعه تعاون واگذار می یانسان یرویو ن ییامکانات، دارا یهصندوق با کل شعب

 یی،و دارا یدامور اقتصا یر، وزیتعاون، کار و رفاه اجتماع یرمتشکل از وز یصندوق و بانک توسط کارگروه مابینیحساب ف تسویه

 .گرددیشعب انجام م یکشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذار یزیرو برنامه یریتسازمان مد یسرئ

دولت به بخش تعاون صرف  یهااز کمک یبخش ینتأم یبانک توسعه تعاون برا یمسهم دولت از سود قابل تقس –0 تبصره

 شود.می

افراد تحت  ییان،مربوط به اقشار خاص مثل روستا هاییتحما یراختصاص سا ماده مانع از ینمذکور در ا هاییتحما -1 تبصره

 آن نخواهد بود. یرو نظا یثارگرانا یتی،حما یپوشش نهادها
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نظور م« هایتعاون یو توانمندساز یریگشکل»تحت عنوان  یمستقل یفماده در بودجه ساالنه در رد یناجرا ا برای الزم منابع – ز

 خواهد شد.

های توسعه و بهبود سیاست هایتعاون یریتیو مد اجرائی امور در دولت مداخله حذف جهت در است موظف تعاون وزارت – ح

ر د یقانون، نسبت به بازنگر ینا یبظرف شش ماه پس از تصو یرانا یاسالم یجمهور یاطاق تعاون مرکز یبخش، با همکار

 .یدنما یشنهادپ یرانوز یأترا به ه یازن مورد یحاقدام و لوا یو مقررات حاکم بر بخش تعاون ینقوان

 ۴۱تا سقف چهل و نه درصد ) یهسرما یشهنگام افزا یا یسمجازند در بدو تأس یتعاون یهاها و اتحادیهشرکت یهکل – 32 ماده

بت به نس ینبه هم یرهمد یأته هاییکرس تصدی و آراء کل( ٪ ۳۵و پنج ) یحداکثر تا س رأی اعمال امکان با را خود سهام( ٪

خواهد شد  ینعضو که در اساسنامه مع یرهر سهامدار غ یسهم و رأ یبرا ینمع فسق یتاعضاء و رعا یتشرط عدم نقض حاکم

گذاری مقررات حاکم بر سرمایه یتبا رعا یدبا یرانیا یر. فروش به اشخاص غیندعضو واگذار نما یرغ یحقوق یا یقیبه اشخاص حق

 باشد. یخارج

قانون ( ۶۲و )( ۶۱در چهارچوب مواد ) یتخصص یتعاون یهااتحادیه یلمجازند نسبت به تشک یونهای تعاشرکت همچنین

 یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون( ۴۳ماده )« ۲»تبصره  یتو بدون رعا ۱۳۵۱مصوب سال  یهای تعاونشرکت

 .ینداقدام نما ۱۳۷۱مصوب 

ها با حجم معامالت آن یاسهام  یزاناعضاء متناسب با تعداد اعضاء و م یرأ زانیم یتعاون یهاانواع اتحادیه یمجمع عموم در

 .گرددیم یینها وفق اساسنامه تعاز آن یقیتلف یا یهاتحاد

 قانون تجارت خواهد بود.( ۱۲۱مشمول ماده ) یتعاون یهاو اتحادیه یهای تعاونشرکت یرانمد معامالت

آن الحاق  یو اصالحات بعد ۱۳۶۶مصوب  یممستق هاییات( قانون مال۱۱۵به ماده ) «۶»به عنوان تبصره  یرمتن ز – 33 ماده

 :گرددیم

 یستعام مشمول ب یسهام یهای تعاونمتعارف و شرکت یتعاون یهاها و اتحادیهشرکت یابراز یاتدرآمد مشمول مال – ۶ تبصره

 .باشدیماده م یناز نرخ موضوع ا یف( تخف٪۲۵و پنج درصد )

 یرز یطشرا یتعام با رعا یهای سهامو توسعه تعاونی یلالزم را به منظور تشک یداتوزارت تعاون موظف است تمه -30 ماده

 :یدمعمول داشته و بر حسن اجرا آن نظارت نما

شرکت  یهدرصد سرما ۵از  یدنبا یتو طول فعال یسدر زمان تأس یرمستقیمو غ یممستق یقی،حداکثر سهم هر شخص حق -۱

مصوب  ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یاصالحتجاوز کند. )

۱۳۱۷/۳/۲۲) 

 یشرکت سهام یاعام  یسهام یتعاون ی،مل یرفراگ یعام، هرگاه خود، تعاون یسهام یسهامدار شرکت تعاون یـ اشخاص حقوق ۲

 یممتناسب با تعداد سهامداران مستق یاشخاص حقوق یرام را داشته و سا( سه٪۲۱بیست درصد ) یتعام باشند، حداکثر حق مالک

عام در حوزه  یسهام یکه تعاون ی( از سهام را خواهند داشت. در موارد٪۱۱ده درصد ) یتخود حداکثر حق مالک یرمستقیمو غ

به موجب قانون  یواهد بود. )اصالححاکم خ یماده قانون ینقانون بر ا ین( ا۲وارد شود احکام ماده ) یو بانک یهای پولفعالیت

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یاصالح قانون اجرا
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یافته تا چهل و نه درصد قانون در مناطق کمتر توسعه ینمفاد ا یتها با رعاو مجموع آن یدولت یاز اشخاص حقوق یکهر  -۳

خود  یاز منابع داخل یقانون مجاز به مشارکت با تعاون ینهای مجاز در ا( فعالیت٪۲۱رصد )د یستمناطق تا ب سایر در و( ٪ ۴۱)

 مشارکت به مجاز( ٪ ۴۱) درصد نه و چهل تا جمعاً و( ٪ ۲۱درصد ) یستتا ب یک هر یزن یردولتیغ یهستند. مؤسسات عموم

 .هستند

سهام  یزانچه در م یرمستقیمو غ یممستق یهای دولتو شرکت یردولتیغ یها و مؤسسات عمومهر حال سهم مجموع بنگاه در

 گردد. بیشتر( ٪ ۴۱از چهل و نه درصد ) یدنبا یرهمد یأته هاییو چه در کرس

سهامدار  یرسهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غ یبرخ یاکه تمام  یدر صورت یه،سرما یشدر زمان افزا -۴

 رند.سهام تقدم دا ینا یدشرکت در خر

شود.  برگزار یبندبا بلوک تواندیباشد م یشترعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر ب یسهام یدر تعاون یمجامع عموم – ۵

 یترعا ی. برایابندحضور  یدر مجمع عموم یماًمستق یاانتخاب کنند و  یندهبلوک، نما یقاز طر یرنداز سهامداران مخ یکهر 

و  یشود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادمی یینای تعنامهدر آئین یبندبلوکحقوق سهامداران خرد نحوه 

و  اصل چهل یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یرسد.)اصالحمی یرانوز یأته یبو به تصو یشنهادپ ییدارا

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  ی( قانون اساس۴۴چهارم )

م مقرر در سها یتسقف مالک یتنقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعا یاام بوده و تملک سهام، با ن یهکل -۶

باطل  بند ینبرخالف حکم ا یماده تجاوز کند. هر توافق یناز سقف مقرر در ا یداست که نبا یرهمد یأته یصاساسنامه به تشخ

 و بالاثر خواهد بود.

 .یندتعاون درآ یاطاق ها یتبه عضو توانندیمعام  یسهام یهای تعاونشرکت -۷

 یهای دولتشرکت ساماندهی –چهارم  فصل

هایی و اداره مطلوب شرکت یورو بهره یبازده یشو افزا یهای دولتو استفاده مطلوب از شرکت یبه منظور سامانده -31 ماده

 ف است:دولت مکل مانندیم یباق یقانون در بخش دولت ین( ا۳ماده ) یتکه با رعا

 یبو تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادرا که به پ یتیحاکم یفو اعمال وظا گذارییاستامور مربوط به س کلیه – الف

 یها و مؤسسات دولتمنفک و به وزارتخانه یهای دولتقانون از شرکت ینا یبتصو یخدو سال از تار یشود طمی ییندولت تع

 ربط محول کند.ذی یتخصص

ه به ای خواهد بود کنامهحقوق مکتسبه در قالب آئین یتبند با رعا ینهای موضوع اکارکنان شرکت یتوضع تبدیل – تبصره

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو

صرفاً در  هامهیها و ببانک یبه استثنا شوندیم یلتشک یقانون دولت ینبر اساس ا یاو  مانندیم یباق یهایی که دولتشرکت – ب

 خواهند کرد: یتالب فعالدو ق

 جمهور است.آن رئیس یمجمع عموم یسرئ یادولت و  یماًکه سهامدار آن مستق یاصل یا ی( شرکت مادر تخصص۱

ملک ت یا یدشرکت جد یسهستند. تأس یاصل یا یهای ما در تخصصها شرکتکه سهامداران آن یفرع یا یاتیهای عمل( شرکت۲

 اًیکرده باشد و ثان یینها تعآن یکه قانون برا یامجاز است که اوالً در محدوده یبه شرطها شرکت ینتوسط ا یگرهای دشرکت

 .یدبه تملک دولت درآ یابوده  یتملک شده دولت یا یسهای تأس( سهام شرکت٪۱۱۱صد درصد )
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 تیکه موضوع فعالمجاز است  یفقط در صورت یهای دولتشرکت یردر سا یگذاری هر شرکت دولتمشارکت و سرمایه – 3 تبصره

ؤسسات ها، محکم شامل بانک ینمرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. ا گذاریهشرکت سرما یتبا فعال یرپذ یهشرکت سرما

 شود.ها نمیگذاری آنهای سرمایهو شرکت هایمهب ی،اعتبار

 نهادیشبه پ یدولت یو تخصص یتجار هایتوسط بانک یهای اقتصادبنگاه یرسهام سا یتمالک یو چگونگ یزانم -0 تبصره

 دینبا یگرهای دها در بنگاهگذاری بانکدر هر صورت سرمایه یول یدخواهد رس یرانوز یأته یبپول و اعتبار به تصو یشورا

 .یدنما یجادا یخلل یالت،تسه تقاضیانبه م یباشد که در اختصاص منابع بانک یاگونهبه

 یمشترک وزارت امور اقتصاد یشنهادتنها با پ یهای دولتفاتر و شعب خارج از کشور شرکتد یتافتتاح و تداوم فعال – 1 تبصره

کم ح یناز شمول ا یدولت هاییمهها و بمجاز است. بانک یرانوز یأته یبکشور و تصو یزیرو برنامه یریتو سازمان مد ییو دارا

 هستند. یمستثن

ه بر اساس و وابسته به دولت ک یهای دولتاساسنامه بنگاه یبو تصو ییرتغ که یداتخاذ نما یباتیدولت مکلف است ترت – 0 تبصره

 صالح برسد.مراجع ذی یببه تصو گیرندیقرار م یواگذار یانقانون در جر ینمفاد ا

 .دینمااالثر اعالم  یهای آن را ملغماده و تبصره ینبا موضوع ا یرمغا یهاو دستورالعمل هانامهیندولت موظف است آئ – ۵ تبصره

 .یابدها خاتمه واگذاری یهکل ۱۳۱۳سال  یانکه حداکثر تا پا یردانجام گ یبه نحو یدتوسط دولت با یواگذار یاتعمل -30 ماده

های را به صورت سازمان یاحرفه – یصنف یهاانجمن یستأس هایینهدولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زم – 3۵ ماده

ر د یو تکنولوژ یو توسعه علم یااصول اخالق حرفه ی،او حرفه یتحقق مقررات صنف یها برامنانج ین. ایدمردم نهاد فراهم نما

 یورتها نظر مشانجمن ینو اصالح ضوابط و مقررات از ا ینموظفند در تدو یهای اجرائ. دستگاهنمایندیم یتمرتبط فعال یهارشته

 .ینداخذ نما

 یذارواگ یأته ی،های مشمول واگذاردر بنگاه یدحفظ سطح اشتغال و استمرار تول ی،انسان یرویاز ن یتبه منظور حما – 3۶ ماده

 هد:را انجام د یرو به تناسب اقدامات ز یدنما یمهب یکاریدر برابر ب ی،از واگذار یشکارکنان هر شرکت را پ یهمکلف است کل

 ینا یکه برا ۱۳۸۵/ ۱۱/ ۲۶مصوب  یعصنا یو نوساز ی( قانون بازساز۱۱( و )۱از موعد بر اساس مواد ) یشپ یبازنشستگ – ۱

 .گرددیم یدتمد ۱۳۱۳سال  یانها تا پابنگاه

 بر اساس توافق. یدبازخر -۲

 یواگذار یطشرط را در شرا ینثبت و ا یرا در سند واگذار یـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذار ۳

 را ندارند. یشپنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خو های واگذار شده تاشرکت یرانبگنجاند که مد

 یاو  یهای مالدهند مشوق یشافزا یهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذارشرکت یدارانخر یـ برا ۴

 .یداعالم نما یمتدر اصل ق یفغیرمالی از جمله تخف

و  یهای مالها با استفاده از مشوقبنگاه یدارانبه کمک خر یاساً و رأ یگرد یمازاد در واحدها یروین یریکارگآموزش و به – ۵

 غیرمالی.

 یواگذار یأته یشنهادخواهد بود که به پ یماده بر اساس دستورالعمل ینغیرمالی موضوع ا یاو  یهای مالاعمال مشوق -3 تبصره

 .یدخواهد رس یس( قانون اسا۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یببه تصو

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون اساس 44اصل  یکل هاییاستس یقانون اجرا  

 161  

حفظ سطح اشتغال  یخود را برا یبرنامه کتب ،غیرمالی یاو  یهای مالاز مشوق یمکلفند در ازاء برخوردار یدارانخر -0 تبصره

 ارائه کنند. یواگذار یأتبه ه یکارکنان بنگاه در حال واگذار یموجود و بازآموز

 یهای دولتبنگاه یواگذار فرآیند –پنجم  فصل

های بنگاه یهقانون کل ینا یبقانون مکلفند ظرف شش ماه از تصو ین( ا۸۶موضوع ماده ) یهای دولتدستگاه یهکل – 3۷ ماده

 یتوضع ی،آوراز جمله اندازه شرکت، فن یقانون را در هر بازار بر اساس عوامل ین( ا۲( ماده )۲( و )۱) یهامشمول گروه یدولت

ها و تنموده و فهرست شرک یبندشرکت طبقه یدیه نسبت به محصول تولمصرف کنند یتحساس یزانو م یروابط صنعت ی،مال

فهرست  ی،انسان یرویها را به همراه تعداد نآن یواگذار یشنهادقانون، پ ین( ا۳ماده )« ۱»های مصرح در تبصره حقوق و دارایی

و  یشده را به وزارت امور اقتصاد یحسابرس یهای مالصورت یناطالعات و مدارک الزم و آخر یه، کلیرمنقولاموال منقول و غ

 .یندارائه نما ییدارا

را  یهای قابل واگذارمربوط به بنگاه یهای مالمکلف است اطالعات و مدارک و صورت ییو دارا اقتصادی امور وزارت – الف

 .یدنما ییدو تأ یبررس یحسابداران رسم یا یو توسط سازمان حسابرس یافتدر

شده را در  ییدتأ یهای مالاطالعات، مدارک و صورت یدار،خر یمکلف است در صورت تقاضا ییدارا و اقتصادی امور وزارت – ب

 ها قرار دهد.آن یاراخت

 ندینموده و فرآ یابیبازار یهای مشمول واگذارفروش بنگاه یماده برا ینمفاد ا یتمکلف است با رعا سازییخصوص سازمان – ج

 بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.قانون با زمان ینر امراحل مذکور د یرا پس از ط یواگذار

نا به ب یهای مشمول واگذاربنگاه یابیو بازار یهای مالصورت ییدها، تأبندی بنگاهماده شامل نحوه طبقه ینا یاجرائ نامهآئین

 .دیخواهد رس یرانوز یأته یبحداکثر ظرف مدت سه ماه به تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادپ

قانون  ین( ا۸۵کتمان اطالعات مشمول حکم ماده ) یانادرست  یاارائه اطالعات ناقص  یاماده و  ینتخلف از احکام ا – 3 تبصره

 است.

 یهای مالانتشار گزارش یا یمال یعهایی که اقدام به کتمان وقابنگاه یرانمد یرمدیرعامل و سا یره،مد یأتاعضاء ه -0 تبصره

 ین( ا۷۵( و )۷۲های مقرر در مواد )متخلف محسوب و به مجازات یندبنگاه نما یواقع یتنمودن وضع واقع، جهت پنهان یرغ

 قانون محکوم خواهند شد.

ا را ب یرواقعغ یهای مالانتشار گزارش یاو  یمال یعاز کتمان وقا یسازی مکلف است خسارات ناشسازمان خصوصی -1 تبصره

 .یدپرداخت نما یدهدخسارت  یدارانربط به خرمراجع ذی یرأ

اقدامات  یواگذار یأتها توسط هفهرست بنگاه یباز زمان تصو ی،های مشمول واگذاربنگاه یامر واگذار یلجهت تسه -3۸ ماده

 شود:انجام می یرز

 شود.منتقل می ییو دارا یها به وزارت امور اقتصادبنگاه یتحقوق مرتبط با اعمال مالک یهکل -۱

ر د ییو دارا یهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادهر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی ی،اگذارو یباز زمان تصو – ۲

 است. یقانون یگردمحسوب و قابل پ یحکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت
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)صرفاً در  یردولتیبخش غ به یهای قابل واگذارشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتاجازه داده می یواگذار یأتـ به ه ۳

ها، اصالحات الزم را و اداره شرکت یدر واگذار یلتا دو سال( در قالب قانون تجارت در جهت تسه یدسال و قابل تمد یکمدت 

 .یستندن یهای دولتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتشرکت ینمذکور ا یانجام دهد. در دوره زمان

های مشمول بند بنگاه یعرضه در بورس اوراق بهادار برا یالزم را برا یطشرا یهزم است کلمل ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۴

 .یدقانون فراهم نما ین( ا۲۱ماده )« الف»

ل قاب یدولت یربناییو ز یهای اقتصادها و تصدیمجاز است آن دسته از طرح ییو دارا یقانون وزارت امور اقتصاد ینـ در اجرا ا ۵

 یشوند و به نحو موجود قابل واگذاراداره می یشرکت یردر قالب غ یاشوند و صورت شرکت مستقل اداره نمیرا که به  یواگذار

 یک ها ظرفآن یمناسب نموده و سپس نسبت به واگذار یبه شخص حقوق یلابتدا تبد ی،باشند و صرفاً به منظور واگذارنمی

 ۱۳۱۲سال  یانحکم تا پا ین. ایدقانون اقدام نما ین( ا۳ماده )« الف» بند« ۳»و « ۲»های تبصره یتو با رعا یلسال از زمان تبد

 معتبر است.

 یو حقوق یقیاشخاص حق یو فن یتواند از خدمات حقوقها میبنگاه یجهت امر واگذار ییو دارا اقتصادی امور وزارت – تبصره

 حسب مورد استفاده کند. یردولتیغ یاو  یدولت

ها و بنگاه یواگذار یهای ممکن براروش یهماده از کل ینمتناسب با مفاد ا یطاست حسب شرا مجاز یواگذار یأته – 31 ماده

 و یعموم یمانکاری)اجاره، پ یریتمد یاموال( و واگذار یاز سهام، واگذار یبخش یافروش تمام  یک،)اجاره به شرط تمل یتمالک

 .یداستفاده نما یلورد به شرح ذها حسب مو ادغام شرکت اللانح ی،واگذار یه،(، تجزیریتمد یمانپ

 دهد.می یبه واگذار یرأ یواگذار یأتاز هر جهت آماده است، ه یواگذار یطکه شرا ی: در مواردواگذاری – الف

 یبنگاه قابل واگذار یبا انجام اصالحات ساختار یبنگاه فراهم نباشد ول یکه مقدمات واگذار ی: در مواردیساختار بازسازی – ب

 یسال بازساز یککند، بنگاه را حداکثر ظرف مشخص می یواگذار یأتکه ه یدر چهارچوب ییو دارا یت امور اقتصادشود، وزارمی

 است. یددر موارد خاص قابل تمد یساختار ی. دوره بازسازیدنما یساختار

به  یبنگاه قابل واگذار یریتمد یمانتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پمی یواگذار یأته یاز،در موارد ن همچنین

برداری از شرکت مورد اجاره را موظف است چهارچوب بهره یواگذار یأتموارد ه ین. در ایدموافقت نما یردولتی،های غبخش

 اقدام کند. یدهمزا یامناقصه  یبرگزار یقاز طر یو علم یفن حیتصال یو پس از بررس یدمشخص نما یقاًدق

 یانحصار یتقانون موجب انتقال موقع ینا( ۱ماده )( ۱۲در چهارچوب بند ) یشرکت دولت یکه واگذار ی: در مواردتجزیه – ج

 یشفزاا یاو  یتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذارمی یواگذار یأتشود، همی یردولتیهای غبه بخش یشرکت دولت

 شرکت دهد. یحکم به واگذارو سپس  یدنما یمه شرکت اتخاذ تصمیو تجز یکوری آن، نسبت به تفکبهره

اجازه  ییو دارا یرا درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصاد یدولت یتواند چند شرکت قابل واگذارـ ادغام: دولت می د

 .یدآن اقدام نما یدهد نسبت به واگذار

 کیهرکدام به  یحقوق یتصشونده( را بدون محو شخ یل)تحص یتواند سهام چند شرکت قابل واگذار: دولت میتحصیل – هـ

 یاجازه دهد نسبت به واگذار ییو دارا یکننده( منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصاد یل)تحص یگرد یشرکت قابل واگذار

 .یدکننده اقدام نما یلشرکت تحص
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شرکت ممکن  یواگذار ی،مقدور نباشد و پس از سه بار آگه یبنگاه قابل واگذار یساختار یکه بازساز مواردی در: انحالل – و

 یذارواگ یأتداده شود، ه یصموجه انحالل آن مناسب تشخ یلبه هر دل یاباشد و  یهای شرکت منفارزش خالص دارایی یانگردد، 

 به انحالل شرکت دهد. یتواند رأمی

 یهای دولتشرکت یرمعوضصلح غ یاتواند نسبت به هبه و دولت می ی،قانون ی: در چهارچوب مجوزهایرمعوضصلح غ یاهبه  -ز

رکت که ش ینمشروط بر ا یردولتیغ یقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عموم یرقانون که غ ینا( ۲موضوع گروه دو ماده )

ماده مشترکاً توسط وزارت  ینا ینامه اجرائ. آئینیدگیری نماباشد، تصمیم ورمؤسسه مذک یفدر چهارچوب وظا یمورد واگذار

 رسد.می یرانوز یأته یبو ظرف شش ماه به تصو یهریزی کشور تهو برنامه یریتو سازمان مد ییو دارا یامور اقتصاد

ادغام،  یه،تجز ینددر فرا یهای مشمول واگذارنقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه – 3 تبصره

هایی که نقل و انتقال معاف است. بنگاه یاتاشد از پرداخت مالبوده و واگذار نشده ب یکه بنگاه دولت یو انحالل تا زمان یلتحص

قل و ن یاتاز شمول مال یزن ییابند تا زمان واگذارنقل و انتقال می یهای اجرائدستگاه ینب یاشوند قانون واگذار می یندر اجرا ا

نقل و  یاتباشد از مال یسینو یرهد پذاز تعه یکه ناش یهسرما ینهای تأمانتقال سهام به شرکت ینانتقال معاف هستند. همچن

 انتقال معاف است.

از  یشمصادره شده که متعلق به دوره پ یا یآن در ارتباط با موارد مل یرپرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظا -0 تبصره

 باشد بر عهده دولت است. یواگذار

 خواهد بود: یرقانون به شرح ز ینا( ۳اده )مشمول م یهای قابل واگذارتمام شرکت یمههای نطرح واگذاری نحوه – ح

 یده،مزا یقاز طر یردولتیها به بخش غطرح یواگذار – ۱

رف ظ یردولتیبه بخش غ یسهم دولت یو واگذار یتمام به عنوان سهم دولت یمهو آورده طرح ن یردولتیمشارکت با بخش غ – ۲

 برداری آن،سه سال بعد از بهره

 ،در طرح به بخش غیردولتی یاز سهم دولتبرداری حق بهره یواگذار – ۳

 های طرح،متناسب با هزینه ینمدت مع یطرح برا یلدر مقابل تکم یرانتفاعیهای غبرداری در طرححق بهره یواگذار – ۴

 یهای قابل واگذاردارد از شرکت یاسیو س ی، اجتماعیجنبه عموم یندارد ول یاقتصاد ی،فن یهکه توج هاییطرح – تبصره

 خواهد شد. یمها اتخاذ تصممنفک و توسط دولت درباره آن ،یدولت

 گیرد:می یمتصم یرهای زبه روش یب،ترت یتبند )الف( و رعا یحها با ترجبنگاه یواگذار یبرا یواگذار یأته -02 ماده

 ی،خارج یا یهای داخلسهام در بورس یعرضه عموم طریق از بنگاه فروش – الف

 ی،خارج یاو  یداخل یدر بازارها یعموم یدهمزا یقاز طر یوکسهام بل یا بنگاه فروش – ب

 مذاکره، یقاز طر یسهام بلوک یا بنگاه فروش – ج

و قانون بازار اوراق  یگذاری خارجاز سرمایه یتو حما یققانون تشو یتبا رعا یهای خارجمجوز عرضه سهام در بورس -3 تبصره

اصل  یهای کلاجرا سیاست یعال یتوسط شورا یواگذار یأته یشنهادـ به پ ۱۳۸۴/ ۱/ ۱ـ مصوب  یرانا یاسالم یبهادار جمهور

 شود.صادر می ی( قانون اساس۴۴چهل و چهارم )
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مذاکره به موجب  یقاز طر یوجود نداشته باشد واگذار یداریخر یده،دو نوبت مزا یکه پس از برگزار یدر موارد -0 تبصره

در قالب سهام  یمل یرهای فراگبه تعاونی یاز واگذار یرفاده از روش مذاکره به غاست ینمجاز است. همچن یواگذار یأتمصوبه ه

بوده و ارزش شرکت عمدتاً  یمحدود یو مال یزیکیهای فدارایی یکه دارا یههای مشاور و دانش پاعدالت، در خصوص شرکت

 یاو  یرانباشد به مد یازن یریتیهای مدتخصص ها به استفاده ازعام که در آن یهای سهامشرکت یزهای نامشهود باشد و ندارایی

 یواگذار یأتبر عهده ه ینو متخصص یرانمد یطشرا یصو کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخ یراناز مد یگروه

 است.

اه و و کارکنان همان بنگ یرانبه مد یهای مشمول واگذار( از سهام بنگاه٪۵حداکثر پنج درصد ) یفروش اقساط – 1 تبصره

ضوابط روش  یزمشمول و ن یرانمد یطباتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرا یرانمد یر( به سا٪۵حداکثر پنج درصد )

 شود.می یینتع یواگذار یأتتوسط ه ی،اقساط

ده ما ینا« ج»و « ب»های هایی که با روشمکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -0 تبصره

 .یردقرار گ یدخر یتدر اولو یبخش تعاون یکسان، یطتا در شرا یداتخاذ نما یبیشوند ترتواگذار می

 است. یالزام ۱۳۸۱مصوب  یگذاری خارجاز سرمایه یتو حما یققانون تشو یتماده رعا ینموارد ا یهدر کل -۵ تبصره

 ریز یمتناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندها یهای دولتبنگاه یبندی مناسب واگذارگذاری و زمانقیمت – 03 ماده

 خواهد بود:

بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام،  ینگذاری عرضه اولسهام، قیمت یعرضه عموم یقاز طر واگذاری مورد در – الف

ام حسب مورد پس از انج زمان مناسب عرضه سهام یریتی،و مد یسهام کنترل یدخر یو متقاض یکاستراتژ یانروش انتخاب مشتر

سهام  یخواهد شد. در عرضه عموم یینتع یواگذار یأته یبسازی و تصوسازمان خصوصی یشنهادبا پ یمطالعات کارشناس

 است. یـ الزام ۱۳۸۴/۱/۱ـ مصوب  یرانا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور یترعا

روش  ی( مکلف است دستورالعمل اجرائسازیی)سازمان خصوص ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ـ( 311۸)الحاقی سال  تبصره

در  هتبصر ینا یتکند. عدم رعا یترعا هایرا در واگذار یریتیمد یتاهل یش( و احراز و پایک)استراتژ یراهبرد یانانتخاب مشتر

 است. یدر اموال دولت یرقانونیحکم تصرف غ

االجاره و مال یزانم یینتع ،هافروش دارایی یمتق یینتع یریت،مد یمانپاجاره و  یقراردادها ها،دارایی فروش مورد در – ب

ن در چهارچوب قانو یدحسب مورد با یو مال یفن یابیبر ارز یمبتن یواگذار یالزم برا یطشرا یرو سا یریتمد یمانالزحمه پحق

 شدبا یواگذار یأته یبسازی و تصوهاد سازمان خصوصییشنبه پ یمناقصات و معامالت دولت

قابل اجرا است  یاسالم یمجلس شورا ۱۳۸۳ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ای و دومرحلهمرحله یک مزایده – تبصره

 است. یمجر یو مقررات ناظر بر معامالت دولت ینقانون، قوان ینبا احکام ا یدهمزا یبرگزار یردر صورت تغا

 یرهگذاری جهت تعهد پذو سرمایه یهسرما ینهای تأمها و شرکتکتواند از خدمات بانسازی میسازمان خصوصی – 00 ماده

 سیینو یرهتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذگونه مؤسسات می ین. ایدسهام استفاده نما یدتعهد خر یا یسینو

 .یندنما ریداریخ یدخواهد رس یواگذار یأته ییدکه به تأ

 د.رسمی ییو دارا اقتصادی امور یروز یبقانون به تصو ینا یبر ظرف مدت سه ماه از تصوماده حداکث ینا یاجرائ دستورالعمل
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ف طر یهسرما ینهای تأمو شرکت یها، مؤسسات اعتبارالزحمه بانکشود، حقاجازه داده می سازیخصوصی سازمان به – تبصره

از ارزش کل معامله بپردازد.  یبه صورت درصد رندگییسهام را به عهده م یدتعهد خر یا یسینو یرهقرارداد خود که تعهد پذ

 ماده درج خواهد شد. ینموضوع ا رالعملالزحمه مزبور در دستوضوابط پرداخت حق

ها، بنگاه یو کنترل یریتیسهام مد یسازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذارسازمان خصوصی – 01 ماده

 را اعالم کند: یرموارد ز یراالنتشارر روزنامه کثد اییهبالفاصله با انتشار اطالع

 آن، یریتیو مد یبنگاه و خالصه اطالعات مال نام

 سهام واگذار شده، یزاناز معامله انجام شده شامل م یاخالصه

 اند،داده یاخدمات مشاوره ،سازیمعامله به سازمان خصوصی یندکه در فرا یمشاوران یامشاور  نام

 ر،یداخر یو نشان نام

 است، یدهسهام را متعهد گرد یسینو یرهکه پذ یهسرما ینشرکت تأم نام

 اند،گذاری بنگاه را انجام دادهکه قیمت یمؤسسات خدمات مال یا یدادگستر یکارشناس رسم نام

ماه  تیبهشردا یانقانون را تا پا ینساالنه طبق ا یهای واگذارمکلف است گزارش فعالیت ییو دارا اقتصادی امور وزارت – تبصره

 برساند. یاسالم یسال بعد به اطالع مجلس شورا

دخالت  یوزارتخانه که در امر واگذار ینو آن دسته از کارکنان ا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یرانمعاونان، مد یر،وز -00 ماده

 یرانوزرا، مشاوران، معاونان و مد ،ی( قانون اساس۴۴اصل ) یهای کلاجرا سیاست یعال یاعضاء شورا ی،واگذار یأتدارند، اعضاء ه

عامل،  یأتگیرد )حسب مورد(، اعضاء هقرار می یها مورد واگذارها و مؤسسات تابعه و وابسته آنکه سهام شرکت ییهادستگاه

حق  یاندرکار واگذاردست یو تخصص یفن هاییتههای مشاور و کمسازی و اعضاء شرکتو کارکنان سازمان خصوصی یسرئ

از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق  یسهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناش یددر خر یرمستقیمغ یا یمبه طور مستق ندارند

 .یندنما یداریرا، خر یقابل واگذار یریتبرداری مدبهره

لف کننده مک گییدباطل است و دادگاه رس ،گیردماده صورت می ینکه برخالف حکم ا ییهامعامالت و واگذاری یهکل – 3 تبصره

 دولت برگرداند. یتواگذار شده را مجدداً به مالک یاموارد معامله شده  یهاست کل

ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  ینحکم ا -0 تبصره

 یابد.می یآن تسر یو اصالحات بعد ۱۳۳۷

. شودیم یزن گیرندیقرار م یهایی که مورد واگذارشرکت یرانآن شامل مد( ۲و )( ۱) یهاو تبصره ماده ینحکم ا ـ 1 تبصره

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  یقانون اساس( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یشده به موجب قانون اصالح قانون اجرا)حذف

ی گذارسرمایه یرنظ یطیحسب مورد شرا ی،ای دولتهشرکت یسهام کنترل یسازی قبل از واگذارسازمان خصوصی – 0۵ ماده

سطح  یتتثب یا یشو افزا یو ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناور یدوری شرکت، تداوم تولو بهره ییدر همان شرکت، ارتقاء کارا یدجد

 أتیسازی هصوصیسازمان خ یشنهادبه پ یدعمل نما یطبه شرا یدارنماید. چنانچه خرشرط می یاشتغال در بنگاه را، در واگذار

 دهد. یفتخف یمتدر اصل ق یا یدرا تمد یدوره فروش اقساط یارا کاهش  یمجاز است سود فروش اقساط یواگذار
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 ینتعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج ا ینمتناسب با انجام ا یدارهای خرضمانت یآزاد ساز یاسهام  یقطع انتقال

سازی سازمان خصوصی یشنهادبه پ یضوابط و مقررات قانون یتخواهد بود که با رعا یبر اساس دستورالعمل ینشروط توسط طرف

 .یدخواهد رس یت واگذاریأه یبقانون به تصو یبظرف سه ماه از تصو

خود در اعمال  یاراالختتام یندهسازی را به عنوان نماسازمان خصوصی یستواند رئمی ییو دارا یامور اقتصاد یروز – 0۶ ماده

 کند. یینقانون تع ینموضوع ا یدر امر واگذار یشخو یاراتاز اخت یبخش ایتمام 

و به  ینتدو ییو دارا یتوسط وزارت امور اقتصاد یدجد هاییتسازی با توجه به مأموراساسنامه سازمان خصوصی – 0۷ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو

 .دیمصوب، کارمند استخدام نما یسازمان یهاتا سقف پست یرانزو یأته یبسازی مجاز است با تصوسازمان خصوصی -3 تبصره

 یاسازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی یهای اجرائدستگاه – 0 تبصره

 .یندمنتقل نما

 یاو  یدولت یو حقوق قییکارشناسان، اشخاص حق یو تخصص یسازی مجاز است از خدمات فنسازمان خصوصی – 1 تبصره

 استفاده کند. ینو کار مع یبه شکل ساعت یردولتیغ

 ،سازیو پاداش کارکنان سازمان خصوصی یقو تشو یبترغ ی،مدت تخصصکوتاه یهاآموزش یدولت مجاز است برا – 0 تبصره

به  یواگذار یأته یشنهادای که به پنامهطبق آئین یفرد ین. اعتبارات ایداعتبار در قانون بودجه منظور نما یفرد یکهر ساله 

 شود.می ینههز یدخواهد رس ی( قانون اساس۴۴چهل و چهارم ) اصل یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یبتصو

به  ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یبرا یازمورد ن یمال ینتأم یطو شرا یمنابع مال – 0۸ ماده

 است: یرشرح ز

، ۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱) یلیاردمکلفند ساالنه حداقل ده م یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یارت امور اقتصادوز – ۱

 .ینداز خارج از کشور فراهم نما یردولتیهای غبخش هایگذارییهسرما یمال ینجهت تأم ی( دالر خط اعتبار۱۱

 یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز یرهامناء حساب ذخ یأته قیکه از طر یدرا اتخاذ نما هایییاستدولت مکلف است س – ۲

اختصاص دهد و در  یردولتیرا به بخش غ یشسال پ یارز یره( از مانده حساب ذخ٪۴۱های عامل چهل درصد )و بانک یرانا

 هرصورت سهم. دریدپرداخت نما یانبه متقاض یو اقتصاد یفن یهتوج یهای دارابخش و داشتن طرح ینصورت وجود تقاضا در ا

 در آن سال کمتر باشد. یارز یره( برداشت از حساب ذخ٪۴۱از چهل درصد ) یددر هر سال نبا یردولتیبخش غ

سهم  یششود به منظور افزااجازه داده می یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز یارز یرهامناء حساب ذخ یأتبه ه – ۳

را به عنوان  یرانا یاسالم یجمهور یارز بانک مرکز یاو  یارز یرهذخ از ارز حساب یبخش یردولتی،به بخش غ یارز یالتتسه

 یالتو پرداخت تسه یهای خارجهای عامل و بانکتوسط بانک یارز باریهای عامل جهت باز کردن خط اعتسپرده در بانک

 .یدمنظور نما یشترب

های مادر تخصصی قانون از جمله شرکت ینموضوع ا یهاوجوه حاصل از واگذاری ی،های کلبا توجه به بند )د( سیاست -01 ماده

 شود:مصرف می یرو در موارد ز یزکل کشور وار یدارنزد خزانه یبه حساب خاص یاتیو عمل

 ی،اجتماع ینتأم یتمستضعف و محروم و تقو یهاخانواده یبرا یخوداتکائ یجادا -۱
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 هاییفشامل تخف یی،به منظور فقرزدا یمل یرهای فراگونیبه تعا یحاصل از واگذار ی( از درآمدها٪۳۱درصد ) یاختصاص س -۲

 قانون، ین( ا۳۴موضوع. ماده )

 ،یافتهمناطق کمتر توسعه یتبا اولو یاقتصاد یربناهایز یجادا -۳

های هنگاب یتبا اولو یردولتیغ یهای اقتصادبنگاه یو بهساز یو نوساز هایتعاون یتتقو ی)وجوه اداره شده( برا یالتاعطاء تسه -۴

 عه تعاون،منابع بانک توس یتیافته و تقودر توسعه مناطق کمتر توسعه یردولتیهای غگذاری بخشسرمایه یبرا یزواگذار شده و ن

مناطق کمتر  ی( به منظور توسعه اقتصاد٪۴۱تا سقف چهل و نه ) یردولتیهای غبا بخش یهای دولتمشارکت شرکت -۵

 ،یافتهتوسعه

 قانون، ینفصل پنجم ا یتبا رعا یهای دولتتمام شرکت هیمهای نطرح یلتکم -۶

 و پرخطر، یشرفتهپ یبا فناور ینهای نودولت در حوزه یتیحاکم یفوظا یفاءا -۷

 .یها جهت واگذاربنگاه یو آماده ساز یانسان یروین یلتعد ی،ساختار یبازساز -۸

 واحد درج خواهد شد. یبودجه ساالنه در جدول ینفوق در قوان یاعتبارات بندها -3 تبصره

 یبا همکار ییو دارا یقانون توسط وزارت امور اقتصاد ینا یبماده ظرف مدت سه ماه از تصو ینا ینامه اجرائآئین -0 تبصره

 رسد.می یرانوز یأته یبو به تصو یهریزی کشور و وزارت تعاون تهو برنامه یریتسازمان مد

 .گرددیم یذتنف یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،سوم توسعه اقتصاد ( قانون برنامه۲۴( تا )۲۱مواد ) – 12 ماده

 دهش یذشده مشاهده مواد تنف یذشده مشاهده مواد تنف یذشده مشاهده مواد تنف یذشده مشاهده مواد تنف یذمشاهده مواد تنف

وزارت  یشنهادقانون با پ ینا یبماه از تصو( قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ۲۴موضوع ماده ) یدستورالعمل اجرائ – 3 تبصره

 .یدخواهد رس یواگذار یأته یببه تصو ییو دارا یامور اقتصاد

 یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۱۳۸و هشتم ) یو س یکصد( و ۸۵شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم ) ینمصوبات ا -0 تبصره

شورا  ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ یاز سو یرتصورت اعالم مغاگردد. در ارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر یبرا یرانا

 کند. اقداملغو مصوبات خود  یاموظف است نسبت به اصالح 

گردد و آن دسته از ربط قطع میذی یهای اجرائواگذار شده با دستگاه یهای دولتکارکنان بنگاه یارتباط استخدام – 13 ماده

ات و وابسته به وزارتخانه و مؤسس یهای خاص بازنشستگتابع صندوق یررات بازنشستگکه از نظر مق یهای دولتکارکنان بنگاه

های فروش سهام، قطع ربط در اجرا سیاستذی یهای اجرائها با دستگاهآن میهستند و ارتباط استخدا یهای دولتشرکت

هم س یکمقرر به تفک یمهابط پرداخت حق بضو یتفروخته شده و با رعا یتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاگردد، میمی

 مربوط باشند. یشده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگ یمهب

عمر و  یمهفوت و ب یدی،ازدواج، ع ینههزکمک ی،مندعائله ینههزحق اوالد، کمک یلاز قب یاییکه مزا یدر هر مورد ـ 3 تبصره

 یردولتیش غبخ یکارفرما ی،واسطه واگذارشده مقرر بوده است و بهتگان بنگاه واگذارکارکنان و بازنشس یحوادث بازنشستگان برا

 حهیمقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در ال یایپرداخت مزا یبرا یفیتکل ین،قوان مبنایبر  یکشور یو صندوق بازنشستگ

واگذارشده که  هایبابت بازنشستگان شرکت یکشور یالزم را در بودجه صندوق بازنشستگ بینییشکل کشور پ یبودجه سنوات

شود، به عمل آورده و و بودجه اعالم می مهمحاسبه و به سازمان برنا یکشور یآن همه ساله توسط صندوق بازنشستگ یزانم
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های سیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی. )الحاقیردصورت گ یکشور یپرداخت توسط صندوق بازنشستگ گونهینا

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  یقانون اساس( ۴۴ل چهل و چهارم )اص یکل

خذ و ا یمهحق ب یافتدر امور در یاجتماع ینسازمان تأم یاراتو اخت یمهو مقررات مربوط به کسر حق ب ینقوان یهکل -0 تبصره

ه افراد و نسبت ب ۱۳۵۴مصوب  یاجتماع ین( قانون تأم۵۱( و )۴۱از جمله مواد ) یمهپرداخت حق ب یرکرداز د یجرائم ناش

 خواهد بود. یهای فوق مجرصندوق

 یقانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهور یناز اجرا ا یبه تخلفات و جرائم ناش یدگیرس یمکلف است برا یهقوه قضائ – 10 ماده

ن دو قانو ینامربوط به  یاتو شکا یشعب منحصراً به دعاو ینکند. ا یینرا تع یـ شعب خاص ۱۳۸۴/ ۱/ ۱ـ مصوب  یرانا یاسالم

 نماید.می یدگیرس

 بیقانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصو ینبه تخلفات و جرائم موضوع ا یدگیرس یحهمکلف است ال قضائیه قوه – تبصره

 .یدنما یاسالم یمجلس شورا یمدولت تقد یققانون از طر ینا

و  المللینیب یبا استانداردها یفیتک یابیارز یهانظاممکلف به انطباق  یرانا یصنعت یقاتمؤسسه استاندارد و تحق – 11 ماده

ها بندی اعمال استانداردماده شامل زمان ینا ینامه اجرائ. آئینباشدیم یهای اقتصادبنگاه یهو قانونمند آن در کل یجیاعمال تدر

 .یدخواهد رس نیراوز یأته یببه تصو یرانا یصنعت یقاتنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیشظرف مدت سه ماه به پ

 سهام عدالت توزیع –ششم  فصل

( ٪۴۱دولت مجاز است تا چهل درصد ) ی،عدالت اجتماع ینبه منظور تأم یعموم یتگسترش مالک یاستدر اجرا س – 10 ماده

 یممق یرانیبه اتباع ا یلقانون را با ضوابط ذ ین( ا۲در هر بازار موضوع گروه دو ماده ) یهای قابل واگذارمجموع ارزش سهام بنگاه

 :یدداخل کشور واگذار نما

با  یسهام واگذار یمتدر ق یف( تخف٪۵۱پنجاه درصد ) یر،و عشا ینانروستانش یتبا اولو یدرآمد ینـ در مورد دو دهک پائ الف

 ده ساله. یطدوره تقس

 تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. یطتقس یـ در مورد چهار دهک بعد ب

 سهام در بورس خواهد بود. یفروش نقد یمتق ،ریگذامبنا قیمت – 3 تبصره

 شود.بالعوض به اقشار کم درآمد منظور می یهاماده به حساب کمک ینا« الف»مذکور در بند  هاییفتخف – 0 تبصره

ط ربذی ینهادها یرو سا یوزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماع یمکلف است با همکار ییو دارا یوزارت امور اقتصاد – 1 تبصره

 یطراو ش ییشناسا یقو دق یعلم یماده را با سازوکارها ینقانون، افراد مشمول ا ینا یبسال پس از تصو یکحداکثر ظرف مدت 

 .یدنما مسهام به مشموالن را فراه یواگذار

و از شده  یسامانده یشهرستان یهای تعاونقانون در قالب شرکت ین( ا۳۴ماده )« ب»و « الف» یبندها ینمشمول – 1۵ ماده

کنند. می یتو بر اساس قانون تجارت فعال یلتشک یهای سهامبه صورت شرکت یگذاری استانهای سرمایهها شرکتآن یبترک

 الزم را انجام دهد. یهاهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمکشدن شرکت یرفتهدولت موظف است جهت پذ
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های شرکت ینب یماًرا مستق ی( از هر بنگاه قابل واگذار۳۴ده )سازی موظف است سهام موضوع ماسازمان خصوصی – 1۶ ماده

 یشهرستان هایمتناسب با تعداد اعضاء تعاونی یگذاری استانهای سرمایهاز شرکت یککند. سهم هر  یمتقس یگذاری استانسرمایه

 خواهد شد. یینهر استان تع

 معاف است. یاتاز مال یگذاری استانای سرمایههسازی به شرکتنقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی – 3 تبصره

 ینهمچن ،سازیسهام از سازمان خصوصی یافتاز در یناش یگذاری استانهای سرمایهدر شرکت یهسرما یشافزا – 0 تبصره

ل، حم ینمربوط از ا یگذاری استانهای سرمایهشرکت ییدارا یشاز افزا یناش یشهرستان یهای تعاوندر شرکت یهسرما یشافزا

 معاف است. یاتاز مال

که  یزانیها به بورس به مشرکت ینقبل از ورود ا یگذاری استانهای سرمایهفروش سهام واگذار شده به شرکت – 1۷ ماده

خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده  یواقع شده در بازارها یفنسبت مشمول تخف ینبه هم یااقساط آن پرداخت شده 

 شود.آزاد می یقهوث یدقنسبت از  ینبه هم

 یریتو مد یتتداوم مالک یا یشکه موجبات افزا یدواگذار نما یا( را به گونه۳۴دولت مکلف است سهام موضوع ماده ) – 1۸ ماده

قانون مجاز  ین( ا۸۶موضوع ماده ) یهای اجرائدستگاه یران،. در انتخاب مدیدرا فراهم ننما یهای مشمول واگذاردولت در شرکت

مشترک وزارت امور  یشنهادفصل با پ ینا ینامه اجرائنخواهند بود. آئین یگذاری استانهای سرمایهخذ وکالت از شرکتبه ا

و به  یهقانون ته ینا یبربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصوذی ینهادها یو وزارت تعاون و با همکار ییو دارا یاقتصاد

 .یدخواهد رس یرانا یاسالم یجمهور ساسی( قانون ا۴۴چهل و چهارم )اصل  یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یبتصو

 یاسالم یجمهور یقانون اساس( ۱۳۸و هشتم ) یو س یکصدو ( ۸۵شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم ) این مصوبات – تبصره

شورا  ی،اسالم یورامجلس ش یسرئ یاز سو یرتگردد. در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر یبرا یرانا

 کند. اقداملغو مصوبات خود  یاموظف است نسبت به اصالح 

 آن یفو وظا یواگذار هیأت –هفتم  فصل

متشکل از اعضاء  ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر یواگذار یأتقانون ه یندر اجرا مواد ا یبه منظور هماهنگ – 11 ماده

 گردد:می یلتشک یرز

 یی،و دارا یدامور اقتصا یروز -۱

 ی،دادگستر یروز -۲

 ی،ریزی کشور بدون حق رأو برنامه یریتسازمان مد یسرئ -۳

 ی،ربط بدون حق رأوزارتخانه ذی یروز -۴

 .یاسالم یمجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورا یندگاندو نفر از نما -۵

 کند.ابالغ می ییو دارا یامور اقتصاد یرر را وزمذکو یأتسازی مستقر است. مصوبات هدر سازمان خصوصی یأته دبیرخانه

 است: یربه شرح ز یواگذار یأته یاراتو اخت یفوظا ـ 02 ماده

 الف
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 ی،های مشمول واگذاربنگاه یفتکل یینو تع یواگذار یکل هاییمشها و خطـ اجرا برنامه ۱

 ی،واگذار حقوق قابل یبها یافتو نحوه در یواگذار ینامه نظام اقساطآئین یهـ ته ۲

 چهارچوب، ینمذکور در هم هاییوهها و نحوه اعمال شگذاری بنگاهقیمت هاییوهنامه شآئین یهـ ته ۳

 و فروشنده، یدارانچهارچوب تعهدات خر یینبه همراه تع یدارانخر یقو تشو یتحما ی،مال یننظام تأم یهـ ته ۴

 شاغل، یانسان یروین یانتمتضمن چهارچوب حفظ و ص یرد ضرورها در مواضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه یهـ ته ۵

 ،یامر واگذار یتبهبود و شفاف ی،بسترساز یبرا یغاتیـ تبل یهای فرهنگنامه فعالیتنظام یهـ ته ۶

 ی،های خارجدر بورس یهای مشمول واگذاربنگاه یبلوک یواگذار یشنهادپ یهـ ته ۷

 و کارکنان، یرانبه مد یحیترجسهام  ینامه نحوه واگذارآئین یهـ ته ۸

 برسد. یقانون اساس( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یببه تصو یدموارد فوق با ـ 3 تبصره

 یاسالم یجمهور ی( قانون اساس۱۳۸و هشتم ) یکصدوسی( و ۸۵شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم ) ینمصوبات ا -0 تبصره

 شورا ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ یاز سو یرتگردد و در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یس شورامجل یاستر یبرا یرانا

 کند. قداملغو مصوبات خود ا یاموظف است نسبت به اصالح 

 – ب

 ی،اندرکاران امر واگذارو دست یانمجر یمهنامه نحوه بآئین یبـ تصو ۱

 یزانبندی الزم به همراه مو زمان یریتمد یماناجاره و پ یه،ل، ادغام، تجزاز موارد قابل فروش، انحال یکفهرست هر  یبـ تصو ۲

با توجه به  یواگذار یطشرا یرو سا یزانبندی اقدام، روش، مها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمانآن یو روش واگذار

 شود،می یهته ربطو وزارت ذی ییو دارا یوزارت امور اقتصاد طهر بازار مشترکاً توس یتوضع

 ی،موارد واگذار یمتق یبـ تصو ۳

 و یققراردادها، وثا ینو تعهدات طرف یاراتاخت یینمشتمل بر تع یواگذار یقراردادها یمدستورالعمل نحوه تنظ یبـ تصو ۴

 یو جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون یفاتاقاله، نحوه اعمال تخف یافسخ  یطشرا ها،ینتضم

مذاکره با  یقاز طر یو متخصصان در موارد واگذار یرانالزم و نحوه انتخاب مد هاییژگیورالعمل مربوط به ودست یبـ تصو ۵

 قانون، ینمفاد ا یترعا

متضمن  هیسرما ینسهام مؤسسات تأم یدتعهد خر یا یسینو یرهتعهد پذ یقراردادها یمنحوه تنظ یدستورالعمل اجرائ یبـ تصو ۶

 ها،الزحمه آنضوابط پرداخت حق

 قانون. ین( ا۳۱دستورالعمل ماده ) یبـ تصو ۷

 آن یفو وظا ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال شورای –هشتم  فصل

قانون  ینمحوله در ا یفوظا یفاءا یبرا ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا – 03 ماده

 شود:می یلتشک یرمرکب از اعضاء ز
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 شورا، یسبه عنوان رئ یمعاون اول و یاجمهور رئیس -۱

 شورا(، یر)دب ییو دارا یامور اقتصاد یروز -۲

 ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع یروز -۳

 ربط،ذی یهاوزرا وزارتخانه یا یروز -۴

 ی،دادگستر یروز -۵

 اطالعات، یروز -۶

 ور،ریزی کشو برنامه یریتسازمان مد یسرئ -۷

 یران،ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کلیسرئ -۸

 مصلحت نظام، یصمجمع تشخ یردب -۱

 دادستان کل کشور، -۱۱

 کل کشور، یسازمان بازرس یسرئ -۱۱

 محاسبات کشور، یواند یسرئ -۱۲

 ،یاسالم یمجلس به انتخاب مجلس شورا یندگانسه نفر از نما -۱۳

 یران،ا یاسالم یجمهور یمایسازمان صداوس یسرئ -۱۴

 یران،و معادن ا یعو صنا یاطاق بازرگان یسرئ -۱۵

 یران،ا یاسالم یجمهور یاطاق تعاون مرکز یسرئ -۱۶

با حکم  ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبه پ یو تعاون یهای خصوصاز بخش ینظر اقتصادسه نفر خبره و صاحب -۱۷

 جمهور،رئیس

 ،سازیسازمان خصوصی یسرئ -۱۸

 سازمان بورس و اوراق بهادار یسرئ -۱۱

 ینرسد و امی یب( به تصو۶( تا )۱) یای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهانامهشورا طبق آئین ینا – 3 تبصره

 ( خواهد بود.۴۲نامه مشمول تبصره ماده )آئین

 د.شومی یلتشک ییو دارا ینظر وزارت امور اقتصاد یرشورا ز یرخانهدب – 0 تبصره

 است: یربه شرح ز ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یاراتو اخت یفوظا – 00 ماده

 ساالنه، یاجرائ هاییمشو خط هایاستس یینتب -۱

 ی،( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلو مقررات مرتبط با سیاست یناجرا قوان یندنظارت بر فرآ -۲
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 ،ی( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یبرا یغاتیتبل -یهای فرهنگدهی فعالیتازمانس -۳

 شورا است، ینآن ا یبقانون مرجع تصو ینکه در ا ینامه ها و ضوابطها، نظامها، دستورالعملنامهآئین یبتصو -۴

به منظور اعمال  ی( قانون اساس۴۴صل چهل و چهارم )ا یهای کلتحقق اهداف سیاست یبرا یاجرائ یهاشاخص یبتصو -۵

 ها،بر اجرا آن یقنظارت دق

 ی،بر اقتصاد مل یگانگانب یطرهاز نفوذ و س یریجلوگ یسازوکارها ینتدو -۶

 و نظارت دولت، یتو هدا گذارییاستنقش س یینتب -۷

 ،ی( قانون اساس۴۴و چهارم ) اصل چهل یهای کلدر اجرا سیاست یهای اجرائدستگاه ینب یهماهنگ یجادا -۸

 وکارکسب یو بهبود فضا ینیکارآفر ،گذاریعموم به سرمایه یقتشو یالزم برا یداتـ تمه ۱

 نماید.ابالغ می ییو دارا یامور اقتصاد یرشورا را وز این مصوبات – تبصره

 رقابت و منع انحصار تسهیل –نهم  فصل

 فصل هستند. ینمشمول مواد ا یو خصوص یتعاون ی،، دولتیی عمومهابخش یو حقوق یقیاشخاص حق یتمام – 01 ماده

 یکه اشخاص ک ین( بیعمل یاو  یشفاه یکی،الکترون ی،تفاهم )اعم از کتب یاقرارداد، توافق و  یقاز طر یهرگونه تبان -00 ماده

 ممنوع است: آن بتواند اخالل در رقابت باشد یجهکه نت یرا به دنبال داشته باشد به نحو یرچند اثر ز یا

 یرمستقیمغ یا یمآن در بازار به طور مستق یینخدمت و نحوه تع یافروش کاال  یا یدخر هاییمتمشخص کردن ق -۱

 خدمت در بازار یافروش کاال  یا یدخر ید،تحت کنترل درآوردن مقدار تول یامحدود کردن  -۲

 تجار یهادر معامالت همسان به طرف آمیزیضتبع یطشرا یلتحم -۳

 هاکردن شروط قرارداد به آن یلتحم یاملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث  -۴

 یبا موضوع قرارداد ارتباط یکه بنا بر عرف تجار یگرد یهاتوسط طرف یلیموکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکم -۵

 ندارد

 د شخصچن یادو  ینخدمت ب یابازار کاال  یمتسه یا یمتقس -۶

 تفاهم به بازار یااشخاص خارج از قرارداد، توافق  یمحدود کردن دسترس -۷

 تابع قانون کار است. یا،دستمزد و مزا یینبه منظور تع ییو کارفرما یکارگر یهاتشکل یانم یقراردادها -تبصره

 شود، ممنوع است:که منجر به اخالل در رقابت می یلاعمال ذ – 0۵ ماده

 معامله از استنکاف و احتکار – الف

 خدمت موضوع معامله. یامحدود کردن مقدار کاال  یااز انجام معامله و  یجمع یا یاستنکاف فرد -۱

 .یبها با رقمحدود کردن معامالت آن یابه استنکاف از معامله و  یگروادار کردن اشخاص د – ۲
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 امتناع یااقدام  ی،ساز یرهذخ ینکه ا یز ارائه خدمت به نحوامتناع ا یزامتناع از فروش آن و ن یانابود کردن کاال  یا یرهذخ -۳

 .یردبا واسطه انجام گ یا یمکه به طور مستق ینخدمت در بازار شود، اعم از ا یاکاال  یمتق یمنجر به باال رفتن ساختگ

 زیآم یضتبع گذاریقیمت – ب

 ینب یمتق یضتبع یاچند طرف معامله و  یادو  ینب یضاز تبع یکه حاک هایییمتخدمت مشابه به ق یاکاال  یتقاضا یاو  عرضه

 آن باشد. یهای جانبهزینه یرهای حمل و سامعامله و هزینه یطبودن شرا یکسانمناطق مختلف به رغم 

 معامله یطدر شرا تبعیض – ج

 .یکسان یتدر معامله با اشخاص مختلف در وضع آمیزیضتبع یطشدن شرا قائل

 یتهاجم گذاریقیمت – د

د مانع ورو یاوارد کند  یگرانبه د یکه لطمه جد یتمام شده آن به نحو ینهتر از هز ینپائ یمتیخدمت به ق یارضه کاال ع -۱

 به بازار شود. یداشخاص جد

 شود. یگرانبه د یامثال آن که موجب وارد شدن لطمه جد یا یفتخف یزه،جا یه،ارائه هد – ۲

 بت است.رقا یبر عهده شورا ی،لطمه جد تشخیص – تبصره

 :کننده گمراه اظهارات – هـ

 که: یهر عمل یا یکتب ی،اظهار شفاه هر

 خدمت یاکاال و  یااستاندارد خاص نشان دهد و  یامقدار، درجه، وصف، مدل  یفیت،با ک یواقع یرخدمت را به صورت غ یاکاال  -۱

 رقبا را نازل جلوه دهد.

 کند. ینه را نو معرفکه یا یریدست دوم، تعم یاساخت شده  یدتجد یکاال -۲

ت تداوم خدم یاتکرار  یااز آن و  یهر قسمت یاکاال  یرتعم ی،نگهدار یض،نامه تعهد به تعووجود خدمات پس از فروش، ضمانت -۳

 وجود نداشته باشد. یامکانات ینکه چن یرا القاء کند، در حال ینیمع یجهتا حصول نت

 دهد. یبشود، فرمی یاارائه شده است  یاوخته که فر یخدمت یاکاال  یمتق یثاشخاص را از ح – ۴

 یاجبار یدخر یافروش  –و

 بالعکس. یا یگرخدمت د یاکاال  یدخدمت به خر یاکاال  یکمنوط کردن فروش  – ۱

ارتباط  یگریخدمت د یاکاال  یتقاضا یاکه اتمام معامله به عرضه  یوادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورت -۲

 ه شود.داد

 امتناع ورزد. یبشرط که طرف مذکور از انجام معامله با رق ینمعامله با طرف مقابل با ا -۳

 یراستانداردخدمت غ یا کاال عرضه – ز

 فیت،یک یب،صالح از جمله راجع به کاربرد، ترکاعالم شده توسط مراجع ذی یاجبار یبا استانداردها یرخدمت مغا یاکاال و  عرضه

 .یبندبسته یاو  یلساخت، تکم ،یطراح یات،محتو
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 یبشرکت رق یامعامالت بنگاه  یاو  داخلی امور در مداخله – ح

 یقراز ط یبشرکت رق یابنگاه و  یککارکنان  یا یرمد یه،چند سهامدار، صاحب سرما یا یکوادار ساختن  یاو  یکتحر ترغیب،

 که یبه انجام عمل یگرمشابه د یهاروش یاها شرکت یاها و نگاهانتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت ب ی،اعمال حق رأ

 باشد. یببه ضرر رق

 مسلط یاقتصاد وضعیت ازسوءاستفاده  – ط

 :یرز یهااز روش یکیمسلط به  یاقتصاد یتسوءاستفاده از وضع

 ،یرمتعارفغ یخدمت به صورت یاکاال  یک یمتق ییرتغ یاحفظ و  یین،تع – ۱

 ،یرمنصفانهغ یردادقرا یطشرا یلتحم -۲

 بازار، یمتکاهش ق یاو  یشتقاضا به منظور افزا یامقدار عرضه و  یدتحد – ۳

 خاص، یتفعال یکدر  یبهای رقشرکت یاها حذف بنگاه یا یدجد یمانع به منظور مشکل کردن ورود رقبا یجادا – ۴

اشته ند ییقراردادها ینبا موضوع چن یارتباط ی،ارعرف تج یا یتیکه از نظر ماه یطیشرا یرشمشروط کردن قراردادها به پذ – ۵

 باشد،

 که منجر به اخالل در رقابت شود. یها به صورتو سهام شرکت یهتملک سرما – ۶

 فروش مجدد قیمت کردن محدود – ی

 :یرز یطشرا یرشبه پذ یدارخدمت به خر یاکردن عرضه کاال  مشروط

 .یفروش به هر شکل یمتق ییندر تع یمحدود کردن و یا شده یینفروش تع یمتبه قبول ق یداراجبار خر – ۱

 یداریخدمت خر یاکه از او کاال  یشرکت یابنگاه  یبرا ین،مع یخدمت یافروش کاال  یمتبه حفظ ق یدارکردن خر یدمق – ۲

 .یبه هر شکل یمتق یینشرکت مزبور در تع یامحدود کردن بنگاه  یاکند می

 اشخاص یتطالعات و موقعسوءاستفاده از ا غیرمجاز، کسب – ک

اص اشخ یاآن به نفع خود  یرو نظا یفن ی،مال ی،تجار ینهرقبا در زم یاز هرگونه اطالعات داخل یرمجازبرداری غکسب و بهره – ۱

 ثالث.

به  هاکتمان آن یاها و آن یاعالن عموم یا، قبل از افشاء یمراجع رسم یماتاز اطالعات و تصم یرمجازبرداری غکسب و بهره -۲

 اشخاص ثالث. یانفع خود 

 اشخاص ثالث. یااشخاص به نفع خود  یتسوءاستفاده از موقع -۳

اخالل در  یا یتمحدود یجادبا هدف ا یستندبنگاه مجاز ن یاکارکنان شرکت  یرسا یامشاوران  یران،از مد یک یچه -0۶ ماده

 .مشابه باشند یتفعال یدارا یامرتبط و  یبنگاه یا در شرکت و یسمت یزمان متصدچند بازار، به طور هم یاو  یکرقابت در 

 تملک کند که موجب یرا به نحو یگرهای دبنگاه یاها سهام شرکت یا یهسرما یدنبا یحقوق یا یقیشخص حق یچه – 0۷ ماده

 چند بازار گردد. یاو  یکاخالل در رقابت در 
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 است: یماده مستثن یناز شمول ا یرموارد ز -تبصره

که  یو فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادام یدکه به کار خر یگرکارگزار معامله یاکارگزار  یلهبه وس یهسرما یا تملک سهام -۱

 اخالل در رقابت سوءاستفاده نشود. یسهام برا یاز حق رأ

روط خدمت مش یک یاکاال  یکهای فعال در بازار ها و بنگاهشرکت یهنسبت به سهام و سرما یحقوق رهن یلتحص یادارا بودن  -۲

 ها نشود.بنگاه یاها شرکت یندر ا یکه منجر به اعمال حق رأ ینبر ا

 خیماه از تار یککه حداکثر ظرف  ینتملک شده باشد، مشروط بر ا یاضطرار یطتحت شرا یهسرما یاکه سهام  یدر صورت -۳

 .یابدکند، تملک ادامه نمی یینکه شورا تع یاز مدت زمان یشتررقابت برسد و ب یتملک، موضوع به اطالع شورا

 ممنوع است: یرها در موارد زبنگاه یاها ادغام شرکت -۴۸ ماده

 ( اعمال شود۴۵آن اعمال مذکور در ماده ) یجهدر نت یاادغام  یاندر جر -۱

 یابد یشافزا یخدمت به طور نامتعارف یاکاال  یمتادغام، ق یجههرگاه در نت -۲

 در بازار شود یدمرکز شدت یجادهرگاه ادغام موجب ا -۳

 کننده در بازار شودشرکت کنترل یابنگاه  یجادهرگاه ادغام، منجر به ا -۴

 ادغام یقجز از طر یها به دانش فنآن یدسترس یاها ها و شرکتبنگاه یتاز توقف فعال یشگیریکه پ یدر موارد – 3 تبصره

 ماده شود، مجاز است. ین( ا۴( و )۳) ینباشد، هر چند ادغام منجر به بندها یرپذامکان

 کند.و اعالم می یینرقابت تع یرا شورا یددامنه تمرکز شد – 0 تبصره

رقابت کسب  یقانون بر اقدامات خود از شورا ین( ا۴۸( و )۴۷توانند در مورد شمول مواد )ها میها و شرکتبنگاه – 01 ماده

و  یاز موارد مذکور آن را بررس یکوصول تقاضا در هر  یختار ماه از یکرقابت مکلف است حداکثر ظرف  یکنند. شورا یفتکل

 ین( ا۴۸( و )۴۷اعالم کند. در صورت اعالم عدم شمول مواد ) یمطمئن به متقاض یامپ نداد یلهبه وس یا یرا به طور کتب یجهنت

 شود.می یتلق یحور صحشورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذک یعدم ارسال پاسخ از سو یاقانون به اقدامات موضوع استعالم 

 نی، از شمول اپردازندیخدمات م یا( کاالها ی)خرده فروش یکه به عرضه جزئ یمشمول قانون نظام صنف یافراد صنف -۵2 ماده

 هستند. یفصل مستثن

 نیقانون شود، در ا ین( ا۴۸( تا )۴۴موجب نقض مواد ) یدنبا یفکر یتاز مالک یناش یانحصار یازاتحقوق و امت -۵3 ماده

 را اتخاذ کند: یرز یمچند تصم یا یکخواهد داشت  یاررقابت اخت یصورت شورا

 ی،دوره اعمال حقوق انحصار یداز جمله تحد یعدم اعمال حقوق انحصار یا یت( توقف فعالالف

 در آن و تعهدات مندرج یطاز شرا یبخش یااز انجام تمام  یمصالحه مرتبط با حقوق انحصار یا( منع طرف قرارداد، توافق ب

 ینا« ب»و « الف» یموضوع بندها یردر صورت مؤثر نبودن تداب یتفاهم مرتبط با حقوق انحصار یاها ( ابطال قراردادها، توافقج

 ماده
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ت مشابه آن(، به صور یااطالعات  یح،ترج یف،تخف یت،معاف ی،اعتبار ی،ارز یالی،)ر یدولت یازهرگونه کمک و اعطاء امت -۵0 ماده

 اخالل در رقابت شود، ممنوع است. یاشرکت که موجب تسلط در بازار  یاچند بنگاه  یا یک به آمیزیضتبع

ضاء انتخاب اع یطو شرا یبشود. ترکمی یلتشک« رقابت یشورا»تحت عنوان  ییفصل شورا ینبه اهداف ا یلن یبرا -۵1 ماده

 است: یرشورا به شرح ز

 اعضا ترکیب – الف

 یسیونو معادن از هر کم یعبرنامه و بودجه و محاسبات و صنا ی،اقتصاد هاییسیونکم یاعضا ینمجلس از ب یندهسه نما -۱

 به عنوان ناظر یاسالم ینفر به انتخاب مجلس شورا یک

 یهقوه قضائ یسکشور به انتخاب و حکم رئ یعال یوانـ دو نفر از قضات د ۲

 جمهورو حکم رئیس ییاراو د یامور اقتصاد یروز یشنهادبرجسته به پ ینظر اقتصاددو صاحب -۳

 جمهورو حکم رئیس یدادگستر یروز یشنهادبه پ یحقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصاد یک -۴

 جمهورصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس یروز یشنهادنظر در تجارت به پدو صاحب -۵

 جمهورصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس یروز یشنهادنظر در صنعت به پصاحب یک -۶

 جمهورریزی کشور و حکم رئیسو برنامه یریتسازمان مد یسرئ یشنهادبه پ یربنایینظر در خدمات زصاحب یک -۷

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبه پ یمتخصص امور مال یک -۸

 یرانو معادن ا یعو صنا ینفر به انتخاب اطاق بازرگان یک -۱

 یرانا یاسالم یجمهور یاب اطاق تعاون مرکزنفر به انتخ یک -۱۱

جمهور اعضاء و با حکم رئیس یشنهادبه پ (۳عضو شورا، موضوع بند ) ینظران اقتصادصاحب ینشورا از ب یسرئ – ۱ تبصره

 شود.منصوب می

 شود.شورا منصوب می یساعضاء و با حکم رئ یشنهاداعضاء شورا به پ یناز ب یسرئ یبنا – ۲ تبصره

 انتخاب اعضا ایطشر – ب

 یران،ا یاسالم یجمهور یتتابع -۱

 دارا بودن حداقل چهل سال سن، -۲

نظران صاحب یبرا یو حقوقدان و حداقل مدرک کارشناس ینظر اقتصاداعضاء صاحب یمعتبر برا یدارا بودن مدرک دکترا -۳

 ی،و مال یربناییو خدمات ز یو صنعت یتجار

ه ب یا یربه تقص یبه ورشکستگ یقطع یتمحکوم یاو  ی( مکرر قانون مجازات اسالم۶۲) های موضوع مادهنداشتن محکومیت -۴

 تقلب،

 و مرتبط، یددارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مف -۵
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 ۱۳۷۲/۱/۷)مصوب  یبه تخلفات ادار یدگی( قانون رس۱به باال موضوع ماده )« د»از بند  یانتظام یقطع یتنداشتن محکوم -۶

 بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. قاضی، ناءاستث به – تبصره

 یارقابت در قالب مؤسسه یرقابت، مرکز مل یشورا اییرخانههای دبو فعالیت یو اجرائ یبه منظور انجام امور کارشناس -۵0 ماده

 یأته یبوو تص ییو دارا یدوزارت امور اقتصا یشنهادآن به پ یالتشود که تشکمی یلجمهور تشکنظر رئیس یرمستقل ز یدولت

ریزی و برنامه یریتسازمان مد ییدرقابت و تأ یشورا یشنهادرقابت با پ یمرکز مل یالتتشک عدیب ییراتشود. تغمی یینتع یرانوز

 خواهد بود. یرانوز یأته یبکشور و تصو

 .باشدیم یزرقابت ن یمرکز مل یسرقابت، رئ یشورا یسرئ -3 تبصره

ها و ها و دستگاهوزارتخانه یمانیو پ یبا کارکنان رسم یترقابت اولو یمرکز مل یازمورد ن یانسان یروین یندر تأم -0 تبصره

 است. یمؤسسات دولت

 یبه تصوب ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادرقابت به پ یرقابت و کارکنان مرکز مل یاعضاء شورا یقنامه تشوآئین -1 تبصره

 رسد.می یرانوز یأته

 است: یررقابت به شرح ز یبه تخلفات اعضاء شورا یدگینحوه رس یا یهاشتغال و رو ی،دوره تصد -۵۵ ماده

 یرسا یدو دوره و برا یعضو قاض یاعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برا یردو سال و سا یعضو قاض یدوره تصد -۱

 مجاز خواهد بود. یگردوره د یکاعضاء 

 خواهد بود. یعضو قبل یدوره تصد یهبق یزانشوند، به ماعضاء شورا می ینجانش یلیکه به دال یکسان یدوره تصد -۲

 است. یالزام یدنظرتجد یأتآنان در شورا و ه یتعضو یبرا یهبه کارمندان دولت و قوه قضائ یتاعطاء مأمور -۳

 رییگد یتمسؤول یازمان شغل و توانند همرقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی یو اعضاء شورا یساشتغال رئ -۴

 داشته باشند. یتعاون یا ی، خصوصیدر بخش عموم

کنند و اعضاء مذکور در اجزاء  یسکه حداکثر به اندازه ساعات موظف تدر یها در صورتدانشگاه یعلم هیأت اعضاء – تبصره

 .هستند یبند مستثن ینقانون از شمول ا ینا( ۵۳بند )الف(. ماده )( ۱۱و )( ۱، )(۸)

رقابت  یکارمندان مرکز مل یزو ن یهقوه قضائ یسمنتخب رئ یبه جز قاض یدنظر،تجد یأترقابت و ه یبه تخلفات اعضاء شورا -۵

در  یطبق مقررات قانون یه،قوه قضائ یسمنتخب رئ یو به تخلفات قاض یبه تخلفات ادار یدگیبرابر مقررات قانون نحوه رس

 خواهد شد یدگیرسقضات  یانتظام یهادادسراها و دادگاه

 است: یراعضاء شورا و نحوه استقالل آن به شرح ز یشغل یتموقع ینتضم -۵۶ ماده

 یردر شورا برکنار کرد مگر در موارد ز یتاو از عضو یلبرخالف م توانیرقابت را نم یاز اعضاء شورا یک یچه -۱

 دو سوم اعضاء شورا یصمحوله به تشخ یفدر انجام وظا ناتوانی – الف

 قانون ینا( ۵۳ماده )« ب»بند « ۵»و « ۳» یمذکور در جزءها هایمحکومیت – ب

 قانون ینا( ۷۶و )( ۷۵سوءاستفاده از مقررات مواد ) یلبه دل یقطع محکومیت – ج
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 یفااست اهلیت دادن دست از – د

 یاعضاء شورا یتاکثر یصتشخدر هر سال از حضور در شورا، با  یرمتوالیو سه ماه غ یاز دو ماه متوال یشب یرموجهغ غیبت – هـ

 رقابت

 یصبه تشخ( ۷۶و )( ۷۵از مقررات موضوع مواد ) یقانون و تخط ینا( ۶۸موضوع. ماده ) هاییتو محدود یفنقض تکال – و

 رقابت یاعضاء شورا یتاکثر

نحو مذکور در فوق، در صورت بروز موجبات عزل به  یناز اعضاء شورا و همچن یکفوت هر  یاداوطلبانه  یریگدر صورت کناره -۲

به مرجع انتصاب کننده  یو یسرئ یبنا یاشورا  یسو مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئ یلمراتب همراه با دال

وصول تقاضا، در  یخماه از تار یکشود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف اعالم می ینعضو، جهت انتصاب عضو جانش

 کند. یرقابت معرف یرا انتخاب و به شورا ینعضو جانشقانون،  ین( ا۵۳چهارچوب ماده )

که به استناد قانون  یاظهارات یاو  یقانون یفدر چهارچوب وظا یماتاتخاذ تصم یلبه دل توانیرقابت را نم یاعضاء شورا -۳

 قرار داد. یبکنند، تحت تعقمی

 الل کامل برخوردار است.فصل از استق ینگیری مطابق مقررات او تصمیم یدگیرقابت در رس یشورا -۴

 یماتخواهد داشت. تصم یترسم یسرئ یباو نا یابو در غ یسرئ یاستجلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ر -۵۷ ماده

شورا در  یماتکمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصم یمشروط بر آن که از پنج رأ یصاحب رأ یاعضا یتاکثر یشورا با رأ

 در آن مثبت باشد. یزعضو ن یقاض یکحداقل  یداشت که رأ داعتبار خواه یون در صورتقان ین( ا۶۱خصوص.ماده )

 دارد: یزرا ن یرز یاراتو اخت یفشورا وظا ینمواد، ا یرشده در سا یحعالوه بر موارد تصر -۵۸ ماده

در خصوص  هایتمعاف یندر مورد ا یمقانون و اتخاذ تصم ینموضوع ا هاییتو معاف یضد رقابت هاییهرو یقمصاد یصتشخ -۱

 قانون ینمندرج در ا یامور مورد

 (۴۸( تا )۴۴محدوده بازار کاالها و خدمات مرتبط با مواد ) یینو تع یتوضع یابیارز -۲

 شورا یداخل یهافصل و دستورالعمل ینالزم به منظور اجرا ا یهاو ابالغ راهنماها و دستورالعمل ینتدو -۳

 یازمورد ن یحلوا یمتنظ یت برابه دول یارائه نظرات مشورت – ۴

ر هر د یبه بازار کاالها و خدمات انحصار یدسترس یطمقدار و شرا یمت،ق یمدستورالعمل تنظ یبو تصو یقمصاد یینتع – ۵

( قانون ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یمقررات مربوط )اصالح یتمورد با رعا

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  یاساس

شورا مصداق انحصار بوده و  ینا یصها به تشخکه بازار آن یرقابت مکلف است در حوزه کاالها و خدمات یشورا ـ ۵1 ماده

. یدما( را به دولت ارسال نیبخش گریمو اساسنامه نهاد )تنظ یستأس یشنهاد( است، پگریمنهاد مستقل )تنظ یستأس یازمندن

ام نهاد مزبور انج یسالزم را جهت تأس یرقابت، اقدام قانون یشورا یشنهادپ ریافتسه ماه از ددولت مکلف است ظرف مدت  یأته

 خواهد بود. یرپذامکان یلاحکام ذ یتموجب قانون و با رعاتنها به یبخش گریمتنظ ینهادها یسدهد. تأس

 هده دارد.نهادها را بر ع ینا یبانیو پشت یرخانهدب یفرقابت انجام وظا یمرکز مل ـ 3 تبصره
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 :یردرا در برگ یرموارد ز یدبا یبخش گریمتنظ یاساسنامه نهادها ـ 0 تبصره

 است که: یاگونهبه گریمنهاد تنظ یاراتاخت یطهـ ح الف

 مشخص شود. شود،یواگذار م یبخش گریمرقابت که به نهاد تنظ یشورا یاراتو اخت یفـ آن دسته از وظا ۱

 ها و نهادها سلب شود.دستگاه یررقابت و سا یشورا یفاز وظا گریمنهاد تنظ یبرا هشدیینتع یاراتو اخت یفـ وظا ۲

رقابت  یلهتس ینهرقابت در زم یشورا یمصوبات قبل و بعد یاقانون  ینبا ا یرنتواند مغا یبخش گریمتنظ یاز نهادها یکیچـ ه ۳

 کند. یاقدام یا یردبگ یمیتصم

آن با توجه به مالحظات هر حوزه در اساسنامه  یاجرا یباترقابت است و ترت یشورا ها،یرتو حل و فصل مغا یصتشخ مرجع

 .شودیمشخص م گریمنهاد تنظ

 است که: یاگونهها بهانتخاب آن یطو شرا گریمنهاد تنظ یاعضا یبـ ترک ب

قوه  یسات به انتخاب و حکم رئقانون، دو نفر از قض ین( ا۶۱موضوع ماده ) یاراتاز اخت یبخش یاتمام  یمنظور واگذارـ به ۱

 داشته باشند. یتعضو یبخش گریمنهاد تنظ یاعضا یبدر ترک یهقضائ

 یهاهنظران در حوزو صاحب یردولتیهای غبخش یندگاننما ربط،یذ یهای اجرائدستگاه یندگانمتشکل از نما یاعضا یبـ ترک ۲

 باشند. یو اقتصاد یحقوق

 یقانون برا ین( ا۵۶( و )۵۵که در مواد ) یباتیشامل ترت یبخش گریمتنظ یقالل نهادهامربوط به است یـ الزامات ساختار ۳

 شوند. یترعا یزن یبخش گریمتنظ ینهادها یاعضا یرقابت ذکر شده، برا یشورا یاعضا

 اعضاء لحاظ شود. یقانون برا ین( ا۵۳مندرج در بند )ب( ماده ) یطـ شرا ۴

 است که: یاگونهبه یبخش رگیمـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظ پ

 کیهر  یعنوان درآمد اختصاصمربوطه به ینقوان یتکند و با رعا یافترا در یعوارض یم،تحت تنظ یـ دولت از اشخاص حقوق ۱

 شود. یشنهادبودجه پ یحهصورت ساالنه در البه یدعوارض با ینا یزاناختصاص دهد. م یبخش گریمتنظ یاز نهادها

 شود. یینآن بخش تع گریمهر بخش در اساسنامه نهاد تنظ یعوارض مذکور برا یزانمـ حداقل و حداکثر  ۲

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  یقانون اساس( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی)اصالح 

 است: یربه شرح ز یقو تحق یبازرس یشورا برا یاراخت -۶2 ماده

 بازرس – الف

ها و طرح شده، بنگاه یهاو پرونده یبه دعاو یدگیرس یخود برا هاییتو مأمور یفدارد در اجرا وظا یاربت اخترقا شورای

های از فعالیت یجواز بازرس یزها و نآن یشو تفت هایانهرا یه،نقل یلکند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسا یها را بازرسشرکت

از  یازاطالعات مورد ن یآورو جمع یاوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عموم یرو سا دفاتر، هایانهاموال، را ی،اقتصاد

 شورا است. یبازرس یارمشمول اخت یزن یره،مد یأتجمله مصوبات ه

 تحقیق – ب
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 نیمرتبط با ا به موضوعات یدگیرس یر،چند راهکار ز یا یکخود، با استفاده از  هاییتو مأمور یفدارد در اجرا وظا یاراخت شورا

 را انجام دهد: یاتقانون و شکا

 از او یقاتمرکز به منظور انجام تحق یاحضور در شورا  یبرا عنهیاحضار مشتک -۱

 داده شود یصتشخ یضرور یاتبه شکا یدگیها به منظور رسکه حضور آن یگرهر شخص د یااحضار شهود و  -۲

 از یضد رقابت هاییه( مرتبط با رویکیالکترون یا یبق )اعم از کاغذدرخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوا -۳

 یو حقوق یقیاشخاص حق

 یو بازرس یقتحق ینداظهارنظر آنان در فرا یافتو در یدعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصص -۴

 یکیر مورد حسب مورد از ماده در ه ینو محدوده آن را در اجرا ا یو بازرس یقاتصدور مجوز تحق یدرقابت با یشورا -3 تبصره

انتخاب  قضات با حداقل ده سال سابقه( ین)از ب یهقوه قضائ یسمنظور توسط رئ ینکه بد یاز پنج قاض یکی یااز قضات عضو شورا 

وط به من یو بازرس یقات. انجام تحقیردبگ یمموظف است حداکثر ظرف دو هفته تصم یشوند، درخواست کند. قاضمی یو معرف

 .است یحکم قاض

 نیکه طبق قوان یو حقوق یقیو اشخاص متخصص حق یرا به مؤسسات تخصص یو بازرس یقتواند امر تحقشورا می – 0 تبصره

 اند، ارجاع کند.شده یتو احراز صالح یلخاص تشک

 یابتضد رق هاییهچند مورد از رو یا یکالزم احراز کند که  یقاتانجام تحق یا یاتهرگاه شورا پس از وصول شکا -۶3 ماده

 :یردرا بگ یرز یمچند تصم یا یکتواند حسب مورد اعمال شده است، می یقانون توسط بنگاه ین( ا۴۸( تا )۴۴موضوع مواد )

 قانون ین( ا۴۸( تا )۴۴موضوع مواد ) یضد رقابت هاییهدستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رو -۱

 موردنظر یضد رقابت هاییهمرتبط با آن از ادامه رو یهاتوافق یاتوافق  یندستور به توقف طرف -۲

 عدم تکرار آن یا یضد رقابت یهدستور به توقف هر رو -۳

 بازار یشترب یتدر جهت شفاف یرسانی عموماطالع -۴

 اند.قانون انتخاب شده ین( ا۴۶که برخالف مقررات ماده ) یرانیدستور به عزل مد -۵

 قانون حاصل شده است. ین( ا۴۷ها که برخالف ماده )شرکت یاها بنگاه یهسرما یاسهام  یدستور به واگذار -۶

 یهالزام به تجز یاقانون انجام شده و  ین( ا۴۸ماده ) یتدستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوع یا یقالزام به تعل – ۷

 های ادغام شده.شرکت

 ین( ا۴۸( تا )۴۴موضوع مواد ) یضد رقابت هاییهارتکاب رو یقکه از طر یاموال یفتوق یادستور استرداد اضافه درآمد و  – ۸

 .یصالح قضائمراجع ذی یقشده است از طر یلقانون تحص

 مناطق خاص یادر منطقه  یاخاص  ینهزم یکدر  یتشرکت جهت عدم فعال یادستور به بنگاه  -۱

ه الزم ب یشنهادارائه پ یاها شرکت یرهمد یأته یا یعمومجلسات مجامع صورت یانامه دستور به اصالح اساسنامه، شرکت -۱۱

 یها و مؤسسات بخش عمومهای شرکتدولت در خصوص اصالح اساسنامه
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 یانحصار یطدر شرا یمتیحداقل عرضه و دامنه ق یتها به رعاها و شرکتالزام بنگاه -۱۱

در صورت نقض  یال،( ر۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) دیلیارم یکتا  یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز ده م ینقد یمهجر یینتع -۱۲

 قانون. ین( ا۴۵های ماده )ممنوعیت

 یی،و دارا یهای امور اقتصادمشترک وزارتخانه یشنهادبه پ یمتناسب با عمل ارتکاب یجرائم نقد یزانم یینمربوط به تع نامهآئین

 رسد.می یرانوز یأته یبو به تصو یهته یصنعت، معـدن و تجارت و دادگستر

 یصهر شخ یتبر اساس شکا یاهای ضد رقابتی است و مکلف است رأساً و به رویه یدگیرقابت تنها مرجع رس یشورا -۶0 دهما

کل کشور،  یمحاسبات کشور، سازمان بازرس یواندادستان محل، د یااز جمله دادستان کل  یحقوق یا یقیاعم از حق

ان کنندگاز حقوق مصرف یتهای حماانجمن ی،های صنفه دولت، تشکلوابسته ب یها و نهادهاسازمان ی،های بخشکنندهتنظیم

قانون  ین( ا۶۱های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده )در خصوص رویه یقو تحق یبررس یردولتی،های غسازمان یگرو د

 .یردبگ یمتصم

توانند شخصاً می ین. طرفیدابالغ نما ینفو آن را به طر یینتع یدگیوقت رس یات،به موضوع شکا یدگیرس یمکلف است برا شورا

 کنند. یمبه شورا تقد یهدفاع یحهال یا یندنما یمعرف یلوک یا یابنددر جلسه حضور 

 یدگیسقانون ر ینچنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات ا یات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفتخلف – تبصره

 یکشورا،  یسرقابت به انتخاب رئ یاز اعضاء شورا یکیای مرکب از اختالف با کمیته خواهد شد. در صورت بروز اختالف، حل

 یخواهد بود. رأ یدادگستر یرنفر به انتخاب وز یکو  یقانون نظام صنف( ۵۳) ادهنظارت موضوع م یعال یأتاز ه یندهنفر نما

 خواهد بود. یدر وزارت دادگستر یته،است. محل استقرار کم یقطع یأته یناعضاء ا یتاکثر

ابالغ  یخروز از تار یست، ظرف مدت ب(۵۱موضوع ماده ) یبخش گریمتنظ یرقابت و نهادها یشورا یماتتصم یهکل ـ ۶1 ماده

خارج از  یماشخاص مق یمدت برا ینقانون است. ا ینا( ۶۴موضوع ماده ) یدنظرتجد یأتدر ه یدنظرصرفاً قابل تجد نفع،یبه ذ

 شورا در یماتتصم ییددر صورت تأ ینو همچن یادشدهدر مدت  یدنظرتجد درخواستورت عدم ارائه . در صباشدیکشور دو ماه م

اصل چهل و  یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یهستند. )اصالح یقطع یماتتصم ینا یدنظر،تجد یأته

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  یقانون اساس( ۴۴چهارم )

 یهعلوممحک ینهبه هز یدبا یتداشته باشد، پس از قطع یشورا جنبه عموم یصورا، به تشخش یماتکه تصم مواردی در – تبصره

 منتشر شود. یراالنتشارکث یداز جرا یکیدر 

 است: یربه شرح ز یأته ینگیری در اانتخاب و نحوه تصمیم یطشرا یدنظر،تجد یأته یبمحل استقرار، ترک – ۶0 ماده

 شودمی یلتشک یرخواهد بود، از افراد ز که در تهران مستقر یدنظرتجد یأته -۱

 یهقوه قضائ یسکشور به انتخاب و حکم رئ یعال یواند قاضی سه – الف

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبه پ یداقتصا نظرصاحب دو – ب

 هورجممعـدن و تجارت و حکم رئیسصنعت،  یروز یشنهادبه پ یربناییو ز یو صنعت یتجار هایفعالیت در نظرصاحب دو – ج
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 ینانتخاب اعضاء و همچن یطشرا یرو مرتبط باشند. سا یدپانزده سال سابقه کار مف یحداقل دارا یدبا یدنظرتجد یأتاعضاء ه -۲

و حقوق  یو ضوابط استخدام یشغل یتموقع یزبه تخلفات اعضاء و ن یدگیاعضاء، اشتغال، عزل و رس یضوابط مرتبط با دوره تصد

 قانون ذکر شده است ین( ا۵۶( و )۵۵( و مواد )۵۳ماده )« ب»که در بند  ودخواهد ب یبیآنان به ترت یایو مزا

 است. یربه شرح ز یدنظرتجد یأتگیری هنحوه تصمیم -۳

( ۶۱ماده ) یماتدر مورد تصم یدنظرتجد یرأ یاعضاء آن است، ول یتاکثر یبمنوط به تصو یدنظرتجد یأته تصمیمات – الف

 باشد. یأته ینا یمتضمن موافقت حداقل دو عضو قاض یدحال با ینقانون در ع نیا

 متخصص که طبق یو حقوق یقیو اشخاص حق یرا به مؤسسات تخصص یو بازرس یقتواند، امر تحقمی یدنظرتجد هیأت – ب

 اند، ارجاع کندشده یتو احراز صالح یلخاص تشک ینقوان

 یمالً تصممستق یااصالح کند  یا یلحسب مورد آن را تعد یا ییدتأ یناًع یاشورا را نقض  یماتتواند تصممی یدنظرتجد هیأت – ج

 .یردبگ یگرید

 خواهد بود. و الزم االجرا یبه شرح بند فوق قطع یدنظرتجد یأته تصمیمات – د

 صیها بنا به تشخآن یلکو یاو  ینطرف ینو همچن یددعوت نما یحاتاداء توض یدعوا را برا ینتواند طرفمی یدنظرتجد یأته -۴

در  ند،یبه پرونده مطروحه اقدام نما یدگیدر جلسه رس یحاتتوض ینسبت به ادا یهدفاع یحهبا ارائه ال یاتوانند حضوراً خود می

 خواهد گرفت. یمقتض یمبا توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصم یأتصورت ه ینا یرغ

قابل اجرا است و  نفعیقانون پس از ابالغ به ذ ین( ا۶۱ماده )« ۱۲»در مورد.بند  رقابت جز یشورا یماتتصم -۶۵ ماده

 ( مانع اجرا نخواهد شد.۶۳به موجب ماده ) نفعیذ یدنظرخواهیتجد

 یمتوقف اجرا تصم یدنظر،تجد یأتگیری هپس از آن تا زمان تصمیم یازمان با تجدیدنظرخواهی تواند همنفع میهر صورت ذی در

دستور  مناسب ینتضم یا ینتواند با اخذ تأمکرده و می یدگیفوراً به تقاضا رس یدنظرتجد یأترقابت را تقاضا کند و ه یشورا

 را صادر کند. بترقا یشورا یماتتوقف اجرا تصم

 یکتوانند حداکثر ظرف قانون، می ینهای ضد رقابتی مذکور در ااز رویه یدهخسارت د یو حقوق یقیاشخاص حق -۶۶ ماده

 به منظور جبران خسارت ،های ضد رقابتیبر اعمال رویه یمبن یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یماتتصم یتسال از زمان قطع

 کند کهمی یدگیبه دادخواست رس یقانون در صورت ینمقررات ا یتضمن رعا هدار دادخواست بدهند. دادگابه دادگاه صالحیت

 کرده باشد. یوسترا به دادخواست مذکور پ یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یقطع یخواهان رونوشت رأ

 یدجرا یقاز طر یتداشته و پس از قطع یجنبه عموم یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یماتکه تصم مواردی در – تبصره

ذکور بر م میبر شمول تصم یرقابت مبن یاز شورا یتوانند با اخذ گواهنفع میشود، اشخاص ثالث ذیمنتشر می یراالنتشارکث

مذکور است و دادگاه  ی. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهبدهنددار ها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتآن

 یخوددار یدگیرقابت از رس یبا صدور قرار اناطه تا اعالم پاسخ شورا یصدور گواه یبر تقاضا یدر صورت درخواست خواهان مبن

 .ودتبصره خارج از نوبت خواهد ب ینموضوع ا یهاورا به درخواستش یدگینماید. رسمی

بران ج یدار براداشته باشد و از دادگاه صالحیت یقانون سمت شاک ینجرائم موضوع ا یهتواند در کلرقابت می یشورا -۶۷ ماده

 کند. یدگیدرخواست رس یخسارت وارد شده به منافع عموم

 است: یررقابت به شرح ز یو کارکنان مرکز مل یدنظرتجد یأترقابت، ه یاء شوراهای اعضو محدودیت یفتکال -۶۸ ماده
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و انقالب در  یعموم یهادادگاه یدادرس ین( قانون آئ۱۱گیری در موارد موضوع ماده )شرکت در جلسات و تصمیم یتممنوع -۱

 یامور مدن

 یبرا یفیکلاز ت یتمعاف یا یرمستقیمغ یاو  یمستقم یمنافع یلبند اتخاذ شود و منجر به تحص ینا یتکه بدون رعا تصمیماتی

 خواهد بود. یعضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانون

از شرکت در جلسات شورا و  یدنظرتجد یأته یارقابت  یاز اعضاء شورا یافراد یافوق فرد  محدودیت به بنا چنانچه – تبصره

 گزینیعضو جا یکننده عضو مزبور، درخواست معرف یز مرجع معرفا یدنظرتجد یأته یارقابت  یگیری منع شوند، شوراتصمیم

 کند.موضوع می ینبه ا یدگیرس یرا برا

 حفظ اطالعات داخل یفهوظ -۲

ار ها مشغول به کسمت ینکه قبالً در ا یرقابت و هر شخص یکارکنان مرکز مل ینو همچن یدنظرتجد یأترقابت، ه یشورا اعضاء

ع ها اطالمناسبت از آن ینبه ا یا یفهانجام وظ یانرا که در جر یاشخاص یاها ها، شرکتبنگاه یلاطالعات داخ یدبوده است، نبا

 .یرندبهره بگ یگراشخاص د یااز آن به نفع خود  فیانهبه طور مخ یا، فاش کنند اندیافته

 یماتاظهارنظر قبل از اتخاذ تصم یتممنوع – ۳

ها، اهدر خصوص تخلفات بنگ یم،قبل از اتخاذ تصم یدرقابت نبا یرکنان مرکز ملکا یزو ن یدنظرتجد یأترقابت و ه یشورا اعضاء

 اظهارنظر کنند. یشفاه یا یقانون به صورت کتب یناشخاص از مقررات ا یاها شرکت

فصل را  ینمرتبط با ا یهاها و دستورالعملنامهعموم به ضوابط، آئین یرقابت موظف است امکان دسترس یشورا -۶1 ماده

 عموم منتشر کند. یو برا یمفصل را تنظ یناجرا ا یانهاهم و گزارش عملکرد سالفر

 ود.شاجرا می یدادگستر یحسب مورد توسط واحد اجرا احکام مدن یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یقطع یماتتصم -۷2 ماده

 یشورا هادیشنبه پ یاتالمات و وصول شکاثبت استع یق،تحق ی،فصل از جمله نحوه بازرس ینموضوع ا ینامه اجرائآئین -۷3 ماده

 رسد.می یرانوز یأته یبرقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصو

های ضد رقابتی اعم از مرحله به رویه یدگیرس یاندر جر یافصل  ینموضوع ا یمجوزها یا یاخذ گواه یهر کس برا -۷0 ماده

 یشورا یماتتصم یجهتواند در نتکه می یاطالعات و اسناد و مدارکاز ارائه  یااظهارات خالف واقع کند و  یقاتو تحق یبازرس

قابت ر یو مرکز مل یدنظرتجد یأترقابت، ه یهر کس که به شورا ینکند و همچن دداریمؤثر باشد، خو یدنظرتجد یأترقابت و ه

ب نظر از قالضد رقابتی را صرفهای اطالعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه یاکند  یمخالف واقع تسل یا یمدارک و اسناد جعل

 یبه جزا ایسال  یکاز سه ماه تا  یریحبس تعز بهکند،  یفتحر یادهد  ییرنابود کند، تغ یرمستقیمغ یا یمها به طور مستقآن

 به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکصدتا  یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز ده م ینقد

فصل شده  ینمذکور در ا یمجوزها یا یمنجر به اخذ گواه یجعل یااظهارات خالف واقع  یانب یاائه اسناد و مدارک ار چنانچه

ادر مجوز مزبور ص یا ینفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهذی یماده، با تقاضا ینمجازات مقرر در ا یینباشد، دادگاه عالوه بر تع

 کند.می

فصل درخواست شود و برخالف  یناظهارنظر او برابر مقررات ا یاکه شهادت  ینظرصاحب یاخبره  یاهر کارشناس  -۷1 ماده

به  ایتا سه سال  یکاز  یریمؤثر واقع شود، به حبس تعز یدنظرتجد یأترقابت و ه یشورا یماتدهد که در تصم یواقع شهادت

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۳۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یصد میلیونتا س یال( ر۳۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یاز س ینقد یجزا
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 .باشدیم یزن یهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالممجازات بر عالوه – تبصره

ه ب یتیها شکاصاحبان آن یا یرانمد یاها و شرکت یاها بنگاه یاو حرفه یهر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجار -۷0 ماده

به جبران  یتبوده است، عالوه بر محکوم یثابت شود واه یدگیکرده باشد که پس از رس یمتسل یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یامعادل خسارت وارده  ینقد یبه جزا یاخسارت به حبس از شش ماه تا دو سال 

اشخاص شده است، آن  یرسا یاها و ها، بنگاهشرکت یات داخلفصل مکلف به حفظ اطالع ینهر کس که به موجب ا -۷۵ ماده

ش ماه از ش یریحسب مورد به حبس تعز یرد،بهره بگ یگراشخاص د یااطالعات به نفع خود  یناز ا یاافشاء کند و  یارا منتشر و 

هر دو مجازات و  یا یال( ر۴۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا چهارصد م یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز چهل م ینقد یجزا یاتا دو سال 

 انتشار اطالعات محکوم خواهد شد. یااز افشاء و  یجبران خسارات ناش یزن

از حقوق  یکهر  ینرقابت و همچن یرؤسا و کارکنان مرکز مل یدنظر،تجد یأترقابت، اعضاء ه یاز اعضاء شورا یکهر  -۷۶ ماده

 یا یضربه زدن به منافع مال یقانون برا ینکه از مقررات ا ییگرهر شخص د یزها و نها و اشخاص طرف قرارداد آنآن یرانبگ

ج از سه تا پن یریسوءاستفاده کند، عالوه بر جبران خسارات به حبس تعز یحقوق یا یقیاشخاص حق یاو حرفه یاعتبار تجار

دو مجازات محکوم  هر یا یال( ر۵۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا پانصد م یال( ر۵۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنجاه م یجزاء نقد یاسال 

 خواهد شد.

شود و مرتکب عالوه بر محسوب می یقانون تخلف انتظام ینا( ۶۸ماده )« ۳»و « ۲»، «۱» یاز بندها یکنقض هر  -۷۷ ماده

 محاکمه خواهد شد.( ۵۵ماده )« ۵»از مراجع مذکور در بند  یکیقانون حسب مورد در  ینهای مذکور در امجازات

 ینقد یرقابت شود، به جزا یمأموران و بازرسان مرکز مل یو بازرس یقاتمانع از انجام تحق یشکل هر کس که به هر -۷۸ ماده

به  یمحکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراش یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستتا ب یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م

 شده اضافه خواهد شد. یینعت ینقد یبه جزا یال( ر۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکهر روز، مبلغ  یازا

 است: یربه شرح ز یمجازات اشخاص حقوق -۷1 ماده

ها در زمان ارتکاب حسب مورد آن یرانمد ی،فصل توسط اشخاص حقوق یناز جرائم موضوع مواد ا یکدر صورت ارتکاب هر  -۱

 محکوم خواهند شد یقیاشخاص حق یقانون برا ینبه مجازات مقرر در ا

نچه عالوه بر آ یرد،آن انجام گ یراناز حقوق بگ یکهر  یرتقص یاتعمد  یجهدر نت ی،م توسط شخص حقوقچنانچه ارتکاب جر -۲

 خواهد داشت یفریک یتقانون مسؤول ینحسب مورد برابر مقررات ا یزشود، فرد مزبور ن( می۱که مشمول بند )

وان آنان همه ت یابدون اطالع آنان انجام گرفته ثابت کند که جرم  یاشخاص حقوق یرانحقوق بگ یا یراناز مد یکچنانچه هر  -۳

مراجع  یارقابت  یبالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شورا یااز ارتکاب آن به کار برده اند  یریجلوگ یخود را برا

 مربوط به آن عمل معاف خواهد شد مجازاتاند، از صالح اعالم کردهذی

 یامر اشخاص حقوق یندخالت اشخاص در ا یاامر در اساسنامه  ینا ینیب پیش صورت در ت،خسار جبران لزوم موارد در – تبصره

 ماده مسئول خواهند بود. ینمتضامناً با افراد مذکور در ا

 صالح است.دادخواست به دادگاه ذی یمقانون منوط به تقد ینمطالبه خسارات موضوع ا –۸2 ماده
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شده باشد،  ینیب یشپ یگرد یندر قوان تریینهای سنگفصل، مجازات یناچنانچه در خصوص جرائم مذکور در  -۸3 ماده

 اعمال خواهد شد. ترینهای سنگمجازات

 ینو مقررات ا ی، مطابق مقررات جاریعموم یهافصل در دادسراها و دادگاه ین( ا۷۸( تا )۷۲به جرائم موضوع مواد ) -۸0 ماده

 شود.می یدگیقانون و خارج از نوبت رس

رقابت  یو مرکز مل یدنظرتجد یأترقابت، ه یبا شورا یمکلف به همکار یقانون، ضابطان دادگستر یندر اجرا ا -۸1 ماده

 هستند.

 یکاالها و خدمات مصرف یمتناسب با رشد شاخص بها باریکفصل هر سه سال  ینمندرج در ا ینقد یمبالغ جزا -۸0 ماده

 رانیوز یأته یبرقابت و تصو یشورا یشنهادشود، با پاعالم می یرسمبه طور  یرانا یاسالم یجمهور یکه توسط بانک مرکز

 شود.می یلتعد

 متفرقه مواد –دهم  فصل

مقرر  یفو به موقع تکال یحقانون، مسئول اجرا صح ینا( ۸۶موضوع ماده ) یهای اجرائاز دستگاه یکمقام هر  ینباالتر -۸۵ ماده

ای هاجرا سیاست یعال یبار به شورا یککار را هر سه ماه  یشرفتاست گزارش پو موظف  باشدیقانون م ینها در اآن یشده برا

 ینمشخص شده در ا یفتوقف در انجام وظا یاتعلل  یا یر. در صورت تأخیدارائه نما یاساس نقانو( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یکل

وظف م یأتکند. ه یمعرف یتخلفات ادار یأترا به ه یهفته فرد خاط یکمقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف  ینقانون باالتر

اعمال  یرا نسبت به فرد خاط یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس( ۱)ج( تا )ط( ماده ) یو احراز تخلف.بندها یدگیاست پس از رس

در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از  یینارسا یاتوقف، اشکال و  یاتعلل  یر،. چنانچه علت تأخیدنما

 .یدنما یمتقد یاسالم یبه مجلس شورا یتفور یک یداصالح قانون را با ق یحهال یص،تشخ

کشور مصوب  یقانون محاسبات عموم( ۴موضوع ماده ) یهای دولتو شرکت یدولت یهاها، مؤسسهوزارتخانه یهکل -۸۶ ماده

و  ینوابسته به دولت که شمول قوان یو مؤسسات انتفاع یهای دولتشرکت ی،اجرائ یهادستگاه یهکل ینو همچن ۱۳۶۶/۶/۱

های تابعه و وابسته و شرکت یراننفت ا یها است، از جمله شرکت ملآن نام یحتصر یاها مستلزم ذکر نام بر آن یمقررات عموم

ابعه ی تهاو شرکت یرانا یعصنا یهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازهای وابسته به وزارت نفت و شرکتشرکت یربه آن، سا

 و یرانا یمل یعصنا یهحال تصف رهای تابعه آن، سازمان دو شرکت یرانا یمعدن یعمعادن و صنا یآن، سازمان توسعه و نوساز

الذکر در های فوقها و شرکتها، سازمانسهام متعلق به دستگاه ینکاال و همچن یعو توز یههای تابعه آن، مرکز تهشرکت

مشمول  یهای اقتصاددر فعالیت یها و مؤسسات اعتبارو بانک باشندیکه تابع قانون خاص مهایی و شرکت یردولتیهای غشرکت

 خواهند بود. انونق ینمقررات ا

 و یوزارت امور اقتصاد یشنهادآن مشخص نشده است با پ یهقانون که مرجع ته ینا یازمورد ن یهانامهآئین یهکل – ۸۷ ماده

قانون که مرجع  ینموضوع فصل سوم ا یهانامه. آئینیدخواهد رس یرانوز یأته یبوحداکثر ظرف مدت شش ماه به تص ییدارا

 یرانزو یأته یبو به تصو یهته ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یتعاون با همکار زارتو یشنهادها مشخص نشده باشد به پآن یهته

 .یدخواهد رس

مواد و  یکقانون را به تفک ینبار گزارش عملکرد اجرا ا یک مکلف است هر شش ماه ییو دارا یوزارت امور اقتصاد –۸۸ ماده

 .یداطالع عموم منتشر نما یارائه و برا یاسالم یمصلحت نظام و مجلس شورا یصها به مجمع تشختبصره
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 یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد( ۱۶۱قانون از شمول ماده ) ینا – ۸1 ماده

 است. یمستثن

های بخش بنگاه یرسا یاو  یهای مشمول واگذارخدمات بنگاه یافروش کاالها  یمتق یلچنانچه دولت به هر دلـ  12 ماده

 یینمام شده را تعت ینهو هز یفیتکل یمتالتفاوت قکند، دولت مکلف است مابه یفبازار تکل یمتکمتر از ق یمتیرا به ق یردولتیغ

 .یدکسر نما یاتیها به سازمان امور مالبنگاه ینا یاز بده یااجرا پرداخت کند و  لنابع دولت در ساو از محل اعتبارات و م

 :یادهای اقتصدر فعالیت یردولتیبخش غ یریپذ یتمشارکت و مسؤول یهرچه مساعدتر برا یطشرا ینبه منظور تأمـ  13 ماده

 یادفعاالن اقتص ینظر مشورت یهای اقتصادو طرح یحلوا یررستوانند در بمی یاسالم یمجلس شورا هاییسیونکم یهـ کل الف

 را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

خود، نظر فعاالن  یاقتصاد یماتگیری در دولت مجازند در تصمتصمیم یشوراها و ستادها یأتها،ه ها،یسیونکم یهـ کل ب

 شده و مورد توجه قرار دهند. یارا جو یاقتصاد

گیری تصمیم یو اطاق تعاون در شوراها یرانو معادن ا یعو صنا یاطاق بازرگان یندهنما یا یسرئ تیموظف است عضو دولت

دن و معا یعو صنا یاطاق بازرگان یسپس رئ ینبخشد. از ا یتمربوطه رسم یهانامهآئین یااصالح قانون  یقرا از طر یاقتصاد

 گذاریسرمایه یأته ی،ارز یرهامناء حساب ذخ یأتاقتصاد، ه یااعضاء شور یبترک به یو اطاق تعاون به عنوان عضو رسم یرانا

 ،ی)موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یواگذار یعال یأت( و هیگذاری خارجسرمایه یت)موضوع قانون جلب و حما یخارج

 شود.( اضافه مییرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع

در  یبازرس ینها و همچنگونه پرونده ینا یدر داور ی،به داور یاقتصاد یهاع پروندهارجا یقموظف است با تشو یهـ قوه قضائ ج

 استفاده را به عمل آورد. یتنها یردولتیبخش غ یکارشناس هاییتاز ظرف ی،موضوعات اقتصاد

ور سه قوه، سازوکار الزم خود به عنوان مشا ینقش قانون یفاءو اطاق تعاون موظفند در ا یرانو معادن ا یعو صنا یـ اطاق بازرگان د

عامل ت یفضا یجادرا فراهم نموده و با کمک به ا یو کسب نظرات فعاالن اقتصاد یهای اقتصادتشکل یو هماهنگ یسامانده یبرا

طاقها راستا، ا ین. در ایندکارشناسانه الزم را ارائه نما یشنهادهایپ یحکومت، در مسائل اقتصاد انبا ارک یسازنده بخش خصوص

های منظم الزم ، گزارشیقانون اساس( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یگیریو پ یشواحد پا یسد با تأسموظفن

قانون  یسنو یشپ ینو همچن یندنما یمتقد یاساس قانون( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یرا به شورا

 و ارائه کنند. یهرا ته« روکاو رفع موانع کسب ینیمساعد کارآفر یفضا یجادا»

 یا نسخ و یبعد ینگردد و مادام که در قوانبا آن نسخ می یرو مقررات مغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یخاز تار -10 ماده

 نشود، معتبر خواهد بود. یدقانون و ماده موردنظر ق ینو با ذکر نام ا یحاًقانون صر یناصالح مواد و مقررات ا
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 یامور ورشکستگ یهه تصفقانون ادار

 00/20/313۸مصوب 

 یهسازمان اداره تصف -اول مبحث 

 یبه امور ورشکستگ یدگیرس یبرا یهبداند اداره تصف یمقتض دادگستری وزارت که شهرستان دادگاه حوزه هر در – 3 ماده

 نخواهد شد. یینموارد عضو ناظر تع یننماید و در امی یستأس

گزاران دولت انتخاب خدمت یراز غ یا یادار یا یگزاران قضائخدمت ینممکن است از ب یهداره تصفو کارمندان ا رئیس – 0 ماده

 قدر لزوم کارمند خواهد داشت.به تصفیه اداره –شود 

ذکر  یهمان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوق یهاداره تصف ینمقام او و محاسبو قائم رئیس رد موارد – 1 ماده

دهد و چنان چه می یتکار مأمور ینا یرا برا یگریکارمند د یسرا موجه بداند رئ یرادا ینا یکه کارمند یدر صورت شده است و

 است. یسبه نظر رئ یرادا در یارا رد کند قبول  یرادکارمند ا

ع داده امر او را به موقع اطال یسکرده و مراتب را به رئ یخوددار یداند از هر گونه اقدامکارمند خود را مردود می ی کهموارد در

 .گذاردیاجرا م

رد را نسبت به خود قبول  یرادا یساو را انجام خواهد داد و چنانچه رئ یفمردود شود کارمند مقدم اداره وظا یسرئ ی کهصورت در

 با دادگاه است. یفتکل یینتع یدننما

ورشکسته به نفع خود طرف معامله  ینسبت به دارائ ۲ از طبقه ۲کسانشان تا درجه  یا تصفیه اداره کارکنان گاه هر – 0 ماده

 خواهد شد. یانتظام یبواقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعق

 یانوجه جر یچبه ه یتاست که حکم توقف را صادر کرده است شکا یدادگاه یهاز اقدامات اداره تصف شکایت مرجع – ۵ ماده

 تواند دستورباشد دادگاه می یقو یو ادله شاک یرناپذجبران یته عمل مورد شکامگر در موارد مهم ک کند ینم یفکار را توق

 میکرده تصم یدگیرس یتبه شکا یمعجالً و خارج از نوبت و در جلسه ادار است فبدهد در این صورت دادگاه مکل یریجلوگ

 یدهد و به اقتضامی یهر الزم به اداره تصفدستو یتشکا دادن یصموارد دادگاه در صورت موجه تشخ یرخود را اعالم دارد و در سا

 .یدرا باطل نما یهمورد ممکن است عمل اداره تصف

 ۲واله شود به حمی یمتسل یهصندوق اداره تصف یامحل  یبه صندوق دادگستر یهکه توسط اداره تصف وجوهی استرداد – ۶ ماده

 ند خواهد بود.باش یکه مجاز از طرف وزارت دادگستر یهنفر از کارکنان اداره تصف

 مجلس نوشته شود.در صورت یدشود بابه آن اداره می ی کهو تقاضاها و اعالمات یهاداره تصف یاتعمل کلیه – ۷ ماده

 شود.و اداره ثبت محل فرستاده می یهقابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصف یحکم ورشکستگ کهینهم – ۸ ماده

را که الزم است از اداره  یتواند اقداماتباشد اداره می یگریسته واقع در حوزه دادگاه داموال تاجر ورشک صورتی که در – 1 ماده

 بخواهد. کندیم یینکه تع یگریمأمور د یادر محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل  محل چنان چه یهتصف

عنوان ه بهک ییهاها و بستهبرگ یهکل یهدت تصفاز اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در م تواندیم تصفیه اداره – 32 ماده

ها و در موقع باز کردن برگ تواندمی متوقف –آن اداره بفرستد  یبرا یدهاز طرف متوقف ارسال گرد یاشود می متوقف فرستاده

 باشد. شتهها حضور داها و بستهپاکت

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یامور ورشکستگ یهقانون اداره تصف  

 187  

 .دیموجود ورشکسته استقراض نما ییبه اعتبار دارا یبدو نیِیاقدامات تأم یتواند برادر صورت لزوم می تصفیه اداره – 33 ماده

ود و شمی یینتع کندیم یهته یمربوطه به آن که وزارت دادگستر هاینامهیینقانون و آ یندر ا یهاداره تصف وظایف – 30 ماده

 در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

 یهاداره تصف ینیاقدامات تأم -دوم  مبحث

از اموال ورشکسته  یاداره صورت یدرس یهقابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصف یکه حکم ورشکستگ همین – 31 ماده

 آورد.ها به عمل میحفظ آن یمهروموم برا یلرا از قب برداشته اقدامات الزمه

 آن بگذارد وگرنه به مجازات یاردر تحت اختنموده و  یمعرف تصفیه به اداره را خود دفاتر و اموال است مکلف ورشکسته – 30 ماده

 محکوم خواهد شد. یبیماه زندان تأد۶ماه تا  ۳از 

از انحاء در اموال  یکه به نحو یاشخاص یهامور و کل یانباشد ورثه و شرکا و خدمه و متصد یفرار یاورشکسته فوت نموده  اگر

 .یده به همین مجازات خواهند رسرا خواهند داشت وگرن یفتکل ینورشکسته تصرف و دخالت دارند ا

 دهد.شده تذکر می ینها معآن یخوددار یرا که برا یآگاه کرده و مجازات یفتکل یناشخاص نامبرده را از ا اداره

 بتواند تحت ینکهنماید مگر امی کارخانجات – کاال- هامغازه –اقدام به بستن و مهروموم نمودن انبارها  تصفیه اداره – 3۵ ماده

 .یدها اداره نمات خود آننظار

 گرید یمتیق یزو هر چ شخصی دفاتر – تجارتی دفاتر –بهادار  هایبرگ –حفاظت پول نقد ه اقدام ب یوسائل مقتضه ب اداره

که اداره آن را الزم بداند  یها برداشته نشده مهروموم نموده و مهروموم تا موقعکه صورت آناموال را تا وقتی یرنماید. و سامی

 که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود. یائیخواهد ماند بعالوه اقدام به حفظ اش یقبا

 خواهد شد. یدجزء صورت اموال ق یورشکسته گذاشته شده ول یارتحت اخت یند مستثنیات – 3۶ ماده

 دیدر صورت اموال ق نمایندیم یحقها اظهار اشخاص ثالث نسبت به آن یاکه متعلق به اشخاص ثالث بوده و  اشیائی – 3۷ ماده

 شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.

است  یورشکسته که مستند به اسناد رسم یرمنقولمکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غ تصفیه اداره – 3۸ ماده

 .یدنما یدصورت اموال ق معلوم کرده ضمن

 شود. یابیارز یدشده با یدکه در صورت ق یائیاش کلیه – 31 ماده

 یرخ ایداند و کامل می یحشود که آن را صحشده به ورشکسته ارائه و از او سؤال می یمتنظ یبترت ینکه به ا صورتی – 02 ماده

 .رسدیاو م یشده و به امضا قید صورتدر ورشکسته پاسخ –

 –د معاف شده باش یفتکل یناز ا یحاًصر نکهیاداره بگذارد مگر ا یارخود را در اخت تصفیه مدت در است مکلف متوقف – 03 ماده

 .خواهدیرا از دادگاه م یفاو الزم شود قرار توق یفو چنانچه توق یدتواند اقدام به جلب او نمامی تصفیهاقتضاء اداره  صورت در

ر به دادگاه صادرکننده با ۱خود در هر ماه  یفاز دوام توق تواندمی ورشکسته – آیدیبه عمل م یهبه دستور اداره تصف یفتوق رفع

 نموده رفع آن را بخواهد. یتشکا یفقرار توق
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دهد خود قرار می یارمتوقف را تحت اخت ی کهالنفقه او را مخصوصاً در موردتواند نفقه عادالنه ورشکسته و واجبمی یهتصف اداره

 .یندنما یاند سکندر خانه که بوده نندتوایاش مخواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده یینتع یزبه او بدهند و ن

کالً  ایشود که اگر بستانکاران بعضاً می یدو ق ینداشته باشد مراتب آگه یند یاتجزء مستثن اموالی ورشکسته گاه هر – 00 ماده

واهد خاتمه خ یورشکستگ یانآن را نپردازند جر ینهروز ننموده و هز ۱۱را در ظرف مدت  یاصول ورشکستگ درخواست اجراء

 .یرفتپذ

 بستانکاران دعوت –سوم  مبحث

د نباش یورشکستگ ینهپرداخت هز یبرا یها برداشته شده کافکه صورت آن اموالی فروش حاصل اداره نظر به اگر – 01 ماده

 یانجر یعاد هیاز بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصف یکی ینکهمگر ا نمایدیم یاختصار یهاداره اقدام به تصف

 بدهند. بالًآن را ق ینهنموده و هز یداپ

که  یبو سپس بهر ترت یددارد بنما یروز هر کس هر گونه ادعائ ۴۱که در ظرف  یکندم یاداره آگه یاختصار یهمورد تصف در

تم عمل و خ یمآنان تقس یناقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را ب یفاتیتشر یتبدون رعا کندیم منافع بستانکاران اقتضا

 .دارندیرا اعالم م یهتصف

 اقدام خواهد شد. یربر طبق مواد ز یعاد یقموارد به طر یرسا در

 نماید:می یدرا در آن ق یرمنتشر نموده و نکات ز یآگه تصفیه اداره – 00 ماده

 .شده باشد( ییندر حکم دادگاه تع ی کهدر صورتتوقف ) یخورشکسته و محل اقامت او و تار تعیین – ۱

و مدارک خود را  یندماه به اداره اعالم نما ۲خود را در ظرف  یادعا ینکهدارند به ا یکه ادعائ کسانی و بستانکاران به اخطار – ۲

 دارند. یم( به اداره تسلشدهیرونوشت گواه اصل با)

 .یدنما یددر خارجه اقامت دارند تمد ی کهکسان یمدت را برا ینتواند امی اداره

معادل  ینقد یمهاخطار به جر یناز ا ینکنند متخلف یبدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرف هاخطاری – ۳

به حبس  ینقد یمهعالوه بر جر تواندمی دادگاه –محکوم خواهند شد  ۵۴ماده به نفع صندوق )ب( مذکور در  یند ۲۵ یصد

 .یدمحکوم نما یزماه ن ۶تا  ۳از  یبیتأد

اداره  یارها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختکه بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آن کسانی به اخطار – ۴

 داشته باشند. یعذر موجه ینکهها سلب خواهد شد مگر اکه نسبت به آن مال دارند از آن یبگذارند وگرنه هر حق

ی شود کسان یدخواهد شد ضمناً ق یلتشک یآگه یخروز از تار ۲۱بستانکاران که منتها در ظرف  یئتجلسه ه اولین دعوت – ۵

 در جلسه حضور به هم رسانند. توانندیضامن او هستند م یاداشته و  یتضامن یتمسئول با متوقف که

روز منتشر خواهد  ۱۱دو بار به فاصله  یراالنتشارکث یهااز روزنامه یکیو  یوزارت دادگستر یدر مجله رسم آگهی – 0۵ ماده

 شود.شده است فرستاده میکه شناخته یاز بستانکاران ۱هر  یبرا یآگه ینا از نسخه –د ش

 اموال اداره – چهارم مبحث

اموال  صورتراجع به یشود و اداره گزارشمی یلنفر از کارمندان اداره تشک یک یاستجلسه بستانکاران تحت ر اولین – 0۶ ماده

 .خواندیستانکاران مب یامور مربوطه به متوقف را برا یرو سا
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 یمتصم یول یندحرفه مربوط به متوقف بنما یا یکار بازرگان یانراجع به ادامه جر یشنهاداتیپ توانندیم بستانکاران – 0۷ ماده

 .باشدیبستانکاران م یئتمنافع ه یندهنما یهاداره تصف یطور کلاست و به یهبا اداره تصف

حق ها را ماتخاذ نموده و اگر آن یمقتض یمکه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصم یائینسبت به اش تصفیه اداره – 0۸ ماده

 یکس یندنما یاقامه دعو داریتکه در دادگاه صالح دهدیمهلت م یشانروز به ا ۱۱وگرنه  نمایدیم آنیم تسله بداند مبادرت ب

 وع نخواهد بود.او مسم یدعوا یگرد یدرجوع ننما داریتروز به دادگاه صالح ۱۱که در ظرف 

 خواهد کرد. یوصول آن اقامه دعو ینماید و در صورت ضرورت برااقدام به وصول مطالبات می تصفیه اداره – 01 ماده

 د.فروخته خواهد ش یرنماید بدون تأخمی یجادرا ا یرمتناسبیغ ینهها هزآن ینگهدار یابوده و  یمتکه در معرض تنزل ق اشیائی

 اموال به یردارند به عمل خواهد آورد سا ینیمع یمتکه در بازار ق یائیاش یا( و یبورسهای بهادار )رگاقدام بفروش ب همچنین

 شود.که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می یبیترت

 مطالباته ب رسیدگی – پنجم مبحث

و جلب نظر  نمایدیرد م یا یقنموده تصد یدگیارائه اسناد اداره به مطالبات رس یموعد مقرر برا انقضای از پس – 12 ماده

 اثر دهد. یببه اظهارات او ترت یستکه در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف ن یمتوقف را در صورت

 تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.و در صورت لزوم می یدگیرس برای اداره – 13 ماده

 منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد. یدارند باد یملک یقهوث یموجب سند رسم که به مطالباتی – 10 ماده

که حق رهن و  ییبا در نظر گرفتن طلب ها یروز اداره صورت ۲۱در ظرف  یموعد ابراز اسناد منته انقضای از پس – 11 ماده

 خواهند نمود. یهرجحان دارند ته یا

 .شوندیم یدصورت ق ینضمن ا در یلاند با ذکر دلمردود شده بستانکارانی که – 10 ماده

 نسبت به متوقف یحق یادعا ی کهکسان یار. و در اختیدبه اطالع بستانکاران خواهد رس یآگه یقاز طر این صورت – 1۵ ماده

 شود.گذاشته می نمایندیم

ست اثر نداده ا یبها ترتآن یخود قائل بوده و اداره به ادعا یحق رجحان برا ی کهبه بستانکاران ینبستانکاران مردود و همچن به

 خواهد شد.مراتب اعالم یماًمستق

حق دارد در دادگاه صادرکننده  یروز از انتشار آگه ۲۱صورت اعتراض داشته باشد در ظرف  ینبه ا نسبت کس هر – 1۶ ماده

 کند. یدعوحکم توقف اقامه 

اداره  یهبرعل یرجحان او منظور نشده دعو یان و حق ره یاو  یدهکسر گرد یارد شده  موردیمعترض ادعا کند که طلب او ب اگر

 بستانکار اقامه خواهد شد. یهبرعل یکه قبول شده مورد اعتراض باشد دعو یرجحان کس حقیاشود و اگر طلب اقامه می

به آن داده شده در حدود طلب  یصکه تخص یصادر شود سهم یو حکم برد طلب یدهرس یجهبه نت یراخ یدعوا ی کهصورت در

 خواهد شد. یمبستانکاران تقس یرسا ینخواهد کرد و مازاد ب یدابه او اختصاص پ یدادرس ینهو هز یعمد

 به عمل خواهد آمد. یو فور یاختصار یقبه طر یماده دادرس ینمورد ا در
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 یتم ورشکستگماده تا خ ینباشد در مورد ا یندر ب یعذر موجه ی کهشده در صورت یرها تأخدر ارائه آن اسنادی که – 1۷ ماده

 طلب است. یبر عهده مدع آمدهیشپ یرتأخ ینکه در اثر ا ینههز یشود ولقبول می

 یآگه یلهوسبه یزبستانکاران را ن یرنماید و ساصورت بستانکاران می یحرا که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصح یاداره سند اگر

 .سازدیمطلع م

 تصفیه – ششم مبحث

 یهخطارا یلهها مورد قبول واقع شده به وستمام طلب آن یاقسمت  یک ی کهبه مطالبات بستانکاران یرسیدگ از پس – 1۸ ماده

 شود.می یدنامه قهم شده باشد مراتب ضمن دعوت یو اگر درخواست قرارداد ارفاق شوند یدر جلسه دعوت م

متوقف و بستانکاران را استماع نموده  یاتظرو مطالبات متوقف داده ن یدارائ یتنسبت به وضع کاملی گزارش اداره – 11 ماده

 مشکوک. ینظر کردن از دعاوو صرف یبا خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاق یمتصم یول کندیذکر م مجلسدر صورت

 شود.فروخته می یدهمزا یببه ترت متوقف اموال – 02 ماده

 اموال کرد. اقدام بفروش یدهمزا یرغ یقممکن است به طر یرموارد ز در

 بدهند. یترضا یبترت ینقانون تجارت باشند به ا« ۴۸۱»مذکور در ماده  یطشرا یاز بستانکاران که دارا هیئتی اگر –۱

 دارد. ینیمع یمتدر بازار ق یابورس( و مال در ) که وقتی –۲

دارند  قهیها حق وثکه نسبت به آن یبستانکاران یترضا ینکهفروخت مگر ا یدهمزا یرغ یقبه طر توانیرا نم یقهمورد وث اشیاء

 جلب شود.

تواند در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می یدهروز قبل از مزا ۱۱فروش الاقل  شرایط – 03 ماده

 .یدنما اطالعات الزمه را کسب

ماه قبل از اقدام بفروش  یک یآگه ینا خواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله مزایده ساعت – روز –فروش شامل مکان  آگهی

 .آیدیبه عمل م

اهد ها اعالم خوکه به عمل آمده به آن یابیفرستاده شده و ارز یغیرمنقول دارند نسخه از آگه یقهحق وث ی کهبستانکاران برای

 .یدگرد

شود. کرده است واگذار می دیشنهاحداکثر را پ ی کهکسه ب یبلند حراجچ یبه صدا مرتبه ۳ از پس منقول اموال – 00 ماده

بودن شده برسد و در صورت ن یابیارز یبه بها یشنهادپ ینکهمشروط بر ا گرددیم یتنسبت به اموال غیرمنقول رعا یبترت ینهم

 یدهماه پس از مزا ۲الاقل  یدکه با ۲. در مرتبه شودیم ینمع یدهمزا یبرا یگریو وقت د ماندیفروش متوقف م یمکف یشنهادپ

 واگذار خواهد شد. نمایدیم یشنهادرا پ یمتق ینکه باالتر یاموال غیرمنقول به کس یدعمل آبه  ۱

 ها بفروش برسد.آن یفلز یکمتر از بها یبه بها یدو زر نبا یمس اشیاء – 01 ماده

 .یدانم ینیعرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تع یترا با رعا یفروش یطمکلف است شرا تصفیه اداره – 00 ماده

 تجاوز کند. یدماه نبا ۳از  گاهیچه موعد –به موعد قرار بدهد  یاتواند پرداخت بها را نقد می اداره

 .یردقبل از پرداخت بها صورت بگ یددر مورد مال غیرمنقول نبا یدر مورد مال منقول و انتقال قطع تسلیم
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 است. یزروز مهلت جا یک یمورد پرداخت نقد در

 ریو سا یمتدهنده سابق مسئول کسر ق یشنهادبه عمل آمده در هر حال پ یدجد یدهمزا یردموعد مقرر انجام نگ پرداخت در اگر

 خسارات وارده خواهد بود.

آن  یجهکه نت ییاز دعوا توانندیقانون تجارت جمع باشد م ۴۸۱ماده مذکور در  یطبستانکاران شرا هیئت در اگر – 0۵ ماده

 .یندمشکوک است صرف نظر نما

راه به دست  ینکه از ا یمورد حاصل فروش مال ینا در –به او واگذار شود  یتواند درخواست کند که آن دعومی یبستانکار هر

 بستانکاران خواهد بود. یرکننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سادارد به درخواست که یدر حدود طلب آیدیم

 وجوه حاصله از فروش یمتقس -هفتم  مبحث

ل از حاص یاداره صورت یدگرد یپول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطع کهوقتی – 0۶ ادهم

 خواهد نمود. یمآن تنظ ینهائ و حساب یدارائ

مدت در  یو حساب نهائ یمشود صورت تقسقبالً موضوع می یهتصف ینهشود و هزمی ییننامه تعموجب آیینتوقف که به هزینه

 ۱بعالوه خالصه از صورت مربوط به سهم هر  یدها خواهد رسبستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطالع آن روز در دسترس ۱۱

 ها فرستاده خواهد شد.آن یبرا

که کامالً به حق خود  کاری بستان –نماید می ۱مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر  انقضای از پس – 0۷ ماده

 کند یمسند مربوطه را به اداره تسل یدبا رسدیم

 .گرددیم یدشود مراتب در سند قاز طلب پرداخته می یکه قسمت یمورد در

 .آیدیدر دفتر امالک الزم است از طرف اداره به عمل م ی کهمورد فروش غیرمنقول اقدامات در

س گذاشته خواهد شد پ یربوط به آن در صندوق دادگسترم یهگردد سهم یهتأد بایستیبه اقساط م یامعلق باشد و  یطلب اگر

 دهد بستانکارمی یدارائ یتنشده است سند عدم کفا یهها کامالً تأدکه حقوق آن یاز بستانکاران ۱اداره بهر  یهاز پرداخت سهم

 .یدطلب خود را ادعا نما یهتواند به موجب سند بقفقط در مورد مالئت ورشکسته می

 .یدممکن است به عمل آ ۳۶ماده وقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در م تقسیم – 0۸ ماده

 داده خواهد شد. یدارائ یتکفاسند عدم اندیامدهکه جزو صورت ن یبه بستانکاران

 ورشکستگی خاتمه – هشتم مبحث

وقف متعلق به مت یاموال ورشکستگی خاتمه از پس گاه هر –اعالم خواهد شد  یاموال خاتمه ورشکستگ تقسیم از پس – 01 ماده

 .کندیم یمبستانکاران تقس ینب یفاتیتشر گونهیچها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هکشف شود اداره آن

ها مجاز خواهد شد به گذاشته شده و بعداً تصرف در آن یعهکه به مناسبت مشکوک بودن طلب به ود یهائ یهبه سهم نسبت

 .گرددیقدام ما یبترت ینهم

 گردد. یهماه تصف ۸در ظرف  یهوصول حکم آن به اداره تصف یخاز تار یدبا ورشکستگی – ۵2 ماده

 .یدنما یدمدت را تمد ینتواند ادادگاه استان می یسضرورت رئ هنگام

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یامور ورشکستگ یهقانون اداره تصف  

 192  

 یمقررات مال -نهم  مبحث

 (ب) صندوق و( الف) صندوق –صندوق است  ۲ یدارا تصفیه اداره – ۵3 ماده

درآمد به  ینشود امی یافتدر یامور ورشکستگ ینهاست که به عنوان هز وجوهی از عبارت( الف) صندوق درآمد – ۵0 ماده

 خواهد شد. یینتع وزیرانیئتنامه هموجب آیین

م الز یامور ورشکستگ یهتصف یبرا یهکه اداره تصف هزینه گونه هر برداشت و سازمان( به مصرف الف) صندوق درآمد – ۵1 ماده

 .یدرس داشته باشد خواهد

 (:ب) صندوق درآمد – ۵0 ماده

امضاء دفاتر  یقانون تجارت برا ۱۱و ماده  ۳۱۱خرداد ماه  ۲ها مصوب به موجب قانون ثبت شرکت به حقوقی که ۵۱۳ – ۱

 یرشکستگامور و یهجزو درآمد صندوق )ب( اداره تصف یافتیشده و فقط نصف از کل وجوه در اضافه گیردیتعلق م یتجار

 .باشدیم

گرفته شده  ینارد ۱۱ یالیر ۱۱از قرار هر  شودیم تنظیم تجارت قانون ۲۱۳ مادهموجب به که نامهاعتراض موضوع مبلغ از – ۲

 آن متعلق به صندوق )ب( خواهد بود. یگرکشور منظور و نصف د یکه نصف آن جزو درآمد عموم

تواند از صندوق )ب( در صورت اقتضا الف( میبوده و صندوق ) یحقوق تیشخص یصندوق نامبرده دارا ۲از  ۱ هر – ۵۵ ماده

 نظارت تام خواهد داشت. ۲نسبت به آن  یوزارت دادگستر- یردوام بگ

 کشور منظور نخواهد شد. یصندوق جزء درآمد بودجه عموم ۲ درآمدهای – ۵۶ ماده

 آن نخواهد بود. یرغو  یناعم از قوان یاز مقررات مال یکیچو مصرف آن مشمول ه وصول

 ینمع کندیم یینتع ینامه که وزارت دادگسترموجب آیینصندوق به ۲ ینا ینهوصول درآمد و نظارت هز ترتیب – ۵۷ ماده

 خواهد شد.

 مقررات مخصوص -دهم  مبحث

 یرر سامقدم ب حاصل فروش یمدر برگ تقس یقهنسبت به حاصل فروش مال مورد وث اندیقهوث یکه دارا بستانکارانی – ۵۸ ماده

 .شودیم بستانکاران قرار داده

شده پرداخت ن یقهبوده و تمام آن از فروش وث یقهوث یکه دارا یطلب هائ یماندهباق ینو همچن یستن یقهوث یدارا هائی کهطلب

 ود.شمی یدو ق یتتقدم رعا ینحاصل فروش اموال متوقف ا نامهیممقدمند و در تقس یکدیگربر  یرطبقات ز یببه ترت

 ۱ طبقه

 مدت سال آخر قبل از توقف. برای خانه خدمه حقوق – الف

 ماه قبل از توقف. ۶مدت  یبنگاه ورشکسته برا خدمتگزاران حقوق – ب

 ماه قبل از توقف. ۳مدت  یبرا گیرندیمزد م یهفتگ یاروزانه  کارگرانی که دستمزد – ج

 ۲ طبقه
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 تیکه ورشکسته از جهت وال یزانیتحت اداره ورشکسته بوده نسبت به م ومتیمق یا یتعنوان والها بهمال آن ی کهاشخاص طلب

ر د یاو  یتوال یا یمومتحق تقدم خواهد بود که توقف در دوره ق یدارا ینوع طلب در صورت ینشده است. ا یونمد یمومتق یاو 

 باشد. آن اعالم شده یسال از انقضا یکظرف 

 ۳ طبقه

 است. یدهاش در ظرف سال قبل از توقف رسو خانواده یونمد یکه به مصرف مداوا یپزشک و داروفروش و مطالبات طلب

 ۴ طبقه

 .مدنی قانون ۱۲۱۶ ماده مطابق زن نفقه – الف

 یرسال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سا ۵به شرط آنکه ازدواج اقالً  یالر ۱۱۱۱۱ یزانزن تا م مهریه – ب

 شود.می محسوب یوند

 ۵ طبقه

 بستانکاران. سایر

 ینکه از مقررات ا ی( در صورتیهپا یدارا یا یقرارداد یا یهپا یرز یناعم از مأمور) یهو کارمندان اداره تصف رئیس – ۵1 ماده

 واقع خواهند شد. یو مجازات انتظام یبمورد تعق یوزارت دادگستر هاینامهقانون تخلف کنند مطابق آیین

 نماید.می یهقانون را ته ینمربوط به ا نامهیینآ ستریدادگ وزارت – ۶2 ماده
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 قانون صدور چک

 با آخرین اصالحات 3۶/20/31۵۵مصوب 

 :از عبارتند چک انواع - 3 ماده
 اعتبار جز تضمینی آن دارنده و کنندمی صادر خود جاری حساب به هابانک عهده اشخاص که است چکی عادی، چک. ۱

 .داردن آن صادرکننده
 آن وجه پرداخت هیعلمحال بانک توسط و صادر خود جاری حساب به هابانک عهده اشخاص که است چکی شده، تایید چک. ۲

 .شودمی تایید
 انکب توسط آن وجه پرداخت و صادر مشتری درخواست به بانک همان عهده به بانک توسط که است چکی شده،تضمین چک. ۳

 .شودمی تضمین
 آن کارگزاران و نمایندگان توسط بانک آن شعب از هریک در آن وجه و صادر بانک توسط که است چکی ،مسافرتی چک. ۴

 .گرددمی پرداخت
 نیز وندشمی صادر( پیام داده) الکترونیکی شکل به که هاییچک به راجع مورد، حسب چک با مرتبط مقررات و قوانین - تبصره

 خصوص در الزم اقدامات قانون، این شدن االجراالزم از پس سال یک مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک. است الرعایهالزم

 .نماید صادر را الزم یهادستورالعمل و داده انجام را( پیام داده) الکترونیکی هایچک
 در هاآن شعب همچنین شوندمی یا شده دایر کشور داخل در ایران قوانین طبق که هاییبانک عهده صادر یهاچک - 0 ماده

 آن وجه از قسمتی یا تمام دریافت عدم و بانک به مراجعه صورت در چک دارنده و است االجراالزم اسناد حکم در کشور از خارج

 هاینامهآیین و قوانین طبق تواندمی گردد پرداخت عدم و چک برگشت به منتهی که دیگری دلیل هر به یا محل نبودن علت به

 .نماید وصول صادرکننده از را آن باقیمانده یا چک وجه رسمی اسناد اجرای به مربوط
 اجرای به را ۵ ماده در مندرج نامهگواهی یا و ۴ ماده در مذکور نامهگواهی و چک عین باید چک دارنده اجرائیه صدور برای

 .نماید تسلیم محلاسناد ثبت
 بانک طرف از بانک در صادرکننده امضای مونهن به چک امضای مطابقت که کندمی صادر اجرا دستور صورتی در ثبت اجرا

 .باشد شدهگواهی
 وجه در هایچک مورد در) چک حامل یا شده نویسیپشت او نام به یا گردیده صادر او وجه در چک که کسی از اعم چک دارنده

 .آنان قانونی مقامقائم یا( حامل
 و ماًیمستق که شده وارد هایهزینه و خسارات کلیه رداختپ به نسبت را صادرکننده محکومیت تواندمی چک دارنده - تبصره

 از باشد، آن از پس یا حکم صدور از قبل آنکه از اعم است، شده متحمل وی ناحیه از خود طلب وصول جهت در متعارف طور به

 باید کند، واستدرخ حکم صدور از پس را مزبور هایهزینه و خسارت جبران چک دارنده که صورتی در. نماید تقاضا دادگاه

 .نماید تقدیم حکم صادرکننده دادگاه همان به را خود درخواست
 مامت نباید و باشد داشته نقد وجه علیهمحال بانک در مذکور مبلغ معادل آن در مندرج تاریخ در باید چک صادرکننده - 1 ماده

 دبده را چک وجه پرداخت عدم دستور یا نماید رجخا بانک از صورتی به کرده، صادر چک آن اعتبار به که را وجهی از قسمتی یا

 اختالف یا چک، متن در خوردگیقلم یا امضا مطابقت عدم قبیل از عللی به بانک که نماید تنظیم صورتی به را چک نباید نیز و

 .نماید خودداری چک وجه پرداخت از آن امثال و چک مندرجات در
 .داد نخواهد اثر ترتیب شرط آن به بانک باشد، شده ذکر پرداخت برای شرطی چک متن در هرگاه
 .بود خواهد بانک از وصول قابل مذکور تاریخ از پس با و آن در مندرج خیتار در فقط چک -مکرر  1 ماده
 چک دارنده درخواست بر بنا است مکلف بانک نگردد، پرداخت( ۳) ماده در مندرج علل از علتی به چک وجه هرگاه - 0 ماده

 ایامهگواهین در آن درج و رهگیری کد دریافت با و نماید ثبت مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را آن بودنپرداخت  بلرقایغ فوراً

 را آن و قید صریحاً را پرداخت عدم علل یا علت باشد، شده ذکر آن در صادرکننده کامل نشانی و هویت و چک مشخصات که
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 ترتیب یثبت و قضائی مراجع در حقوقی شخص مهر فاقد و رهگیری کد فاقد اهینامهگو به. نماید تسلیم متقاضی به و مهر و امضاء

 .شودنمی داده اثر
 از( یبانکدار عرف حدود در) بانک در موجود امضای نمونه با صادرکننده امضای مطابقت عدم یا مطابقت باید مزبور برگ در

 احبص نشانی آخرین به را برگ این دوم نسخه فوراً چک، دهصادرکنن اطالع منظور به است مکلف بانک. شود گواهی بانک طرف

 .گردد قید نیز چک دارنده کامل نشانی و خانوادگی نام و نام باید مزبور برگ در. دارد ارسال است، موجود بانک در که حساب
 چک، بانک ندهدار تقاضای به باشد، چک مبلغ از کمتر بانک نزد چک صادرکننده حساب موجودی که صورتی در - ۵ ماده

 بانک به را آن چک، پشتشده  افتیدر مبلغ قید با دارنده و بپردازد چک دارنده به را حساب در موجودی مبلغ است مکلف

 نماید اردو مرکزی بانک یکپارچه سامانه در را چک مبلغ کسری فوراَ چک دارنده درخواستبنا به  است مکلف بانک. نماید تسلیم

 امهگواهین به. دهد تحویل متقاضی به را آن قبل، ماده در مذکور مشخصات با ایگواهینامه در آن درج و رهگیری کد دریافت با و

 .شودنمی داده اثر ترتیب ثبتی و قضائی مراجع در رهگیری کد فاقد
 نانشیج چک، دارنده برای مورد این در بانک گواهینامه و محسوب محلبی نگردیده، پرداخت که مبلغی به نسبت مزبور چک

 .نماید ارسال حساب صاحب برای را قبل ماده در مذکور اعالمیه است مکلف بانک نیز ماده این مورد در. شودمی چک اصل
 را بمرات سامانه این مرکزی، بانک یکپارچه سامانه در چک مبلغ کسری یا بودن پرداخت غیرقابل ثبت از بعد -مکرر  ۵ ماده

 ساتمؤس و هابانک کلیه ساعت چهار و بیست گذشت از پس. دهدمی اطالع اعتباری ؤسساتم و هابانک تمام به برخط صورت به

 :نمایند اعمال حساب صاحب به نسبت را زیر اقدامات چک، از اثر سوء رفع هنگام تا مکلفند مورد حسب اعتباری
 جدید. بانکی کارت صدور و حساب هرگونه افتتاح عدم -الف
 ؤسسهم یا بانک نزد عنوان هر تحت که صادرکننده به متعلق مبلغ هر و بانکی هایکارت و هابحسا کلیه وجوه کردن مسدود -ب

 مرکزی. بانک سوی از اعالمی ترتیب به چک مبلغ کسری میزان به دارد اعتباری
 ریالی. یا ارزی یهانامهضمانت صدور یا بانکی تسهیالت هرگونه پرداخت عدم -ج
 .ریالی یا رزیا اسنادی اعتبار گشایش عدم -د

 شرایط، به توجه با اقتصادی هایبنگاه خصوص در( د) و( ج) ،(الف) بندهای در مذکور هایمحرومیت اعمال چنانچه - 3تبصره 

 هب مذکور موارد استان تأمین شورای تشخیص به شود، مربوط استان اقتصادی امنیت در اخالل موجب اقتصادی احوال و اوضاع

 صادرات و تولید میزان مانند معیارهایی گرفتن نظر در با تبصره این اجرایی نامهآیین. دیآیدرم لیقتع حالت به سال یک مدت

 و اقتصادی امور وزارت مشترک پیشنهاد به قانون این شدناالجرا الزم از ماه سه مدت ظرف آن در شاغل افراد تعداد و بنگاه

 .رسدیم وزیران هیأت تصویب به مرکزی بانک و دارایی
 شود، صادر حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت به چک که صورتی در - 0تبصره 

 لحصا قضائی مرجع در اینکه مگر گرددمی اعمال نیز نماینده یا وکیل مورد در حساب، صاحب بر عالوه ماده این موضوع اقدامات

 ورصد هنگام به مکلفند هابانک. است او بعدی نماینده یا وکیل یا سابح صاحب عمل به مستند پرداخت عدم نماید اثبات

 جدر مذکور گواهینامه در نیز را نماینده مشخصات باشد، صادرشده نمایندگی به چک که صورتی در پرداخت، عدم گواهینامه

 .نمایند
 صورت به وفوراً  تا کند اعالم مرکزی انکب یکپارچه سامانه در را مراتب است مکلف بانک زیر، موارد از یک هر در - 1تبصره 

 :شودسوء اثر  رفع چک از برخط
 مکلف بانک صورت این در که مسدودی درخواست ارائه و علیهمحال بانک نزد جاری حساب به چک مبلغ کسری واریز -الف 

 مبلغ واریز روز سه دتم ظرف سال، یک مدت به حداکثر و چک دارنده مراجعه زمان تا مذکور مبلغ کردن مسدود ضمن است

 .برساند چک دارنده اطالع به استناد قابل و بخشاطمینان ایشیوه به را
 علیه.محال بانک به چک الشه ارائه -ب 
 یعموم یا دولتی حقوقی شخص از رسمی نامه یا چک دارنده از( رسمی اسناد دفاتر در شدهتنظیم) رسمی نامهرضایت ارائه -ج 

 چک. دارنده غیردولتی
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 چک. خصوص در اجرائی عملیات اتمام بر مبنی صالحذی ثبتی یا قضائی مرجع از رسمی نامه ارائه -د 
 چک. خصوص در حساب صاحب ذمه برائت بر مبنی قضائی حکم ارائه -ه 
 خصوص در کیفری یا حقوقی دعوای طرح عدم به مشروط پرداخت عدم گواهینامه صدور تاریخ ازسه سال  مدت شدن سپری -و 

 .دارنده توسط چک
 آن یهاتبصره و قانون این( ۱۴) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه صدور چنانچه - 0تبصره 

 .شد نخواهد محسوبسوء اثر  باشد،
 ادهم این در مقرر تکالیف انجام عدم از که بود خواهند خساراتی جبران مسئول مورد حسب اعتباری موسسه یا بانک - ۵تبصره 

 .است گردیده وارد ثالث اشخاص به آن یهاتبصره و
 انکب نزد( صیاد) چک یکپارچه صدور سامانه طریق از صرفاً خود، مشتریان بهچک دسته ارائه برای مکلفند هابانک - ۶ ماده

 رونیکیالکت سنجیهویت ظامن سامانه از استعالم با متقاضی مشخصات صحت از اطمینان از پس سامانه این. نمایند اقدام مرکزی

 قانون»( ۵) ماده موضوع اعتبارسنجی ملی سامانه از اعتباری گزارش دریافت به نسبت مورد حسب قانونی، ممنوعیت نبود و بانکی

 هابانک کارایی و مالی منابع افزایش و تولیدی هایطرح اجرای در تسریع و طرح هایهزینه کاهش و تسهیالت اعطای تسهیل

 اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون»( ۱) ماده( ۲۱) بند موضوع مؤسسات از اعتباری بندیرتبه یا «۱۳۸۶/ ۴ /۵ مصوب

 چک برگه هر به و محاسبه را متقاضی مجاز اعتبار سقف دریافتی، نتایج با متناسب و نموده اقدام «۱۳۸۴/۱/۱ مصوب ایران

 هک هاییچک و است سه سال چکدسته دریافت زمان از چک اعتبار مدت کثرحدا. دهدمی اختصاص اعتبار مدت و یکتا شناسه

 چک،دسته دریافت شرایط جمله از ماده این ضوابط. شوندنمی قانون این مشمول باشد، اعتبار مدت از پس هاآن در مندرج تاریخ

 مدت ظرف که است ستورالعملید مطابق حساب صاحب هویت مانند چک برگه در مندرج موارد و اعتبار سقف محاسبه نحوه

 .رسدمی اعتبار و پول شورای تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بانک توسط قانون این شدن االجراالزم از پس یک سال
 را اریاعتب بندیرتبه یا اعتبارسنجی ازیموردن اطالعات مربوط، مقررات یا قوانین طبق که اشخاصی سایر و هابانک - 3 تبصره

 .باشندمی کامل و صحیح اطالعات ارائه به مکلف دهند،می قرار مربوط مؤسسات اختیار در
 رفظ است مکلف مرکزی بانک دار،وعده پرداخت ابزار به اشخاص نیاز رفع و چکدسته برای تقاضا کاهش منظور به - 0 تبصره

 برای موردی چک صورت به را تقیممس برداشت خدمات زیرساخت و ضوابط قانون، این شدن االجراالزم از پس سال یک مدت

 بندیتبهر اعتبارسنجی، به نیاز بدون تا نماید اندازیراه و تدوین بانکی نظام در یکپارچه صورت به ندارند، چکدسته که اشخاصی

 دیموجو عدم صورت در. شود فراهم معین نفعانذی برای اشخاص این حساب از برداشت امکان چک،دسته از استفاده و اعتباری

( ۵) ماده( د) تا( الف) بندهای در مندرج موارد مشمول دین، پرداخت زمان تا حساب صاحب موردی، چک پرداخت برای کافی

 .هست موردی چک از استفاده و جدید چک صدور چک،دسته دریافت از محرومیت نیز و قانون این مکرر
 عتباریا و مالی اوضاع با غیرمتناسب چکیدسته دریافت هب مبادرت متقلبانه یهاوهیش به توسل با که شخصی هر - 1 تبصره

 زا استفاده و جدید چک صدور چک،دسته دریافت از سال سه مدت به نماید، تسهیل را دیگری توسط آن دریافت یا کرده خود

 با منطبق یارتکاب عمل که صورتی در و شودمی محکوم اسالمی مجازات قانون پنج درجه نقدی جزای به و محروم موردی چک

 .شودمی محکوم جرم آن مجازات به مرتکب باشد، شدیدتر مجازات با دیگری مجرمانه عنوان
 :شد خواهد محکوم ذیل شرح به گردد بالمحل چک صدور بزه مرتکب کس هر - ۷ ماده
 .شد واهدخ محکوم ماه شش حداکثر تا حبس به باشد ریال میلیون ده از کمتر چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -الف 
 محکوم حبس سال یک تا ماه شش از باشد ریال میلیون پنجاه تا ریال میلیون ده از چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -ب 

 .شد خواهد
 تنداش از ممنوعیت و سال دو تا سال یک از حبس به باشد بیشتر ریال میلیون پنجاه از چک متن در مندرج مبلغ چنانچه -ج 

 باشد نموده بالمحل یهاچک صدور به اقدام چک که صادرکننده صورتی در و شد خواهد محکوم الدو س مدت به چکدسته

 .بود خواهد عمل مالک هاچک متون در مندرج مبالغ مجموع
 .اشدبنمی صادرشده، ربوی بهره یا و نامشروع معامالت بابت بالمحل هایچک شود ثابت که مواردی شامل مجازات این - تبصره
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 قانون این مقررات مشمول کیفری لحاظ از باشند صادرشده کشور از خارج هایبانک عهده ایران در که هاییچک - ۸ ماده

 .بود خواهند
 موافقت به یا پرداخته آن دارنده بهنقداً  را چک وجه کیفری، شکایت تاریخ از قبل چک صادرکننده که صورتی در - 1 ماده

 تعقیب قابل نماید فراهم علیهمحال بانک در را آن پرداخت موجبات یا باشد دهدا آن پرداخت برای ترتیبی خصوصی شاکی

 .نیست کیفری
 تسلیم و دارنده مراجعه محض به و نماید مسدود را صادرکننده حساب چک وجه میزان تا است مکلف مذکور بانک اخیر مورد در

 .بپردازد را آن وجه چک
 محلبی چک صدور حکم در وی عمل نماید چک صدور به مبادرت خود بانکی حساب بودن بسته به علم با کس هر - 32 ماده

 .بود خواهد تعلیق غیرقابل شده تعیین مجازات و شد خواهد محکوم ۷ ماده در مندرج مجازات حداکثر به و بود خواهد
 از ماه شش تا چک رندهدا که صورتی در و نیست تعقیب قابل چک دارنده شکایت بدون قانون این در مذکور جرایم - 33 ماده

 ننماید شکایت پرداخت عدم گواهی صدور تاریخ از ماه شش ظرف یا ننماید مراجعه بانک به آن وصول برای چک صدور تاریخ

 .داشت نخواهد کیفری شکایت حق دیگر
 .است داده ارائه بانک به را چک بار اولین برای که است شخصی ماده این در چک دارنده از منظور

 ارندهد مراجعه محض به مکلفند هابانک است، کرده مراجعه بانک به چک وصول برای بار اولین کسی چه کهاین خیصتش برای

 .نمایند قید تاریخ ذکر با چک پشت در را او کامل هویت چک
 .داشب قهری انتقال آنکه مگر داشت نخواهد کیفری شکایت حق گردیده منتقل وی به بانک از برگشت از پس چک که کسی

 ریکیف شکایت حق و کند وصول خود طرف از نمایندگی به دیگری شخص وسیله به را چک بخواهد چک دارنده که صورتی در

 یدق چک ظهر در مذکور شخص نمایندگی تصریح با را خود نشانی و هویت باید باشد، محفوظ چک بودن محلبی صورت در او

 محفوظ وی کیفری شکایت حق و کندمی صادر چک صاحب نام به را ۵ و ۴ ماده در مذکور اعالمیه بانک صورت در و نماید

 .بود خواهد
 گریدی نحو هر به چک به نسبت را خود حقوق با دهد انتقال دیگری به را چک شاکی کیفری، شکایت از بعد هرگاه - تبصره

 .شد خواهد موقوف کیفری تعقیب نماید واگذار
 بهنقداً  را تأدیه تأخیر خسارت و چک وجه متهم اینکه یا و نماید گذشت شاکی قطعی، حکم صدور از قبل هرگاه - 30 ماده

 صندوق در یا کند فراهم را( بانک به چک ارائه تاریخ از) مذکور خسارت و چک وجه پرداخت موجبات یا کند، پرداخت آن دارنده

 یفریک دادگاه در تعقیب موقوفی قرار صدور. کرد خواهد صادر موقوفی قرار رسیدگی مرجع نماید تودیع ثبت اجرا یا دادگستری

 .کند صادر حکم و رسیدگی مطالبه مورد خسارت سایر به نسبت دادگاه که نیست آن از مانع
 اراتخس و چک وجه پرداخت موجبات فوق ترتیب به علیهمحکوم اینکه یا و کند گذشت شاکی قطعی حکم صدور از پس هرگاه

 پرداخت به ملزم فقط علیهمحکوم و شودمی موقوف حکم اجرای نماید فراهم را حکم در جمندر خسارات سایر و تأدیه تأخیر

 .شد خواهد وصول دولت نفع به دادستان دستور به که بود خواهد حکم در مقرر نقدی جزای سومیک معادل مبلغی
 صدور قانون از موادی اصالح انونق ۲ ماده به تبصره یک الحاق قانون مبنای بر آن احتساب نحوه و خسارات میزان - تبصره

 .بود خواهد نظام مصلحت تشخیص مجمع ۱۳۷۶٫۳٫۱۱ مصوب چک
 :نیست کیفری تعقیب قابل چک صادرکننده زیر موارد در - 31 ماده
 .باشد شده داده امضا سفید چک شود ثابت که صورتی در -الف 
 .باشد شده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک متن در هرگاه -ب 
 .است تعهدی یا و معامله انجام تضمین بابت چک که باشد شده قید چک متن در چنانچه -ج 
 همعامل انجام تضمین بابت چک یا بوده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول که شود ثابت چک متن در قید بدون هرگاه -د 

 .است تعهدی یا
 .دباش چک متن در مندرج تاریخ بر مقدم چک صدور واقعی یختار یا و صادرشده تاریخ بدون چک شود ثابت که صورتی در - ه
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 طریق زا یاشده جعل یا سرقت یا مفقود چک اینکه به تصریح با هاآن قانونی مقامقائم یا ذینفع یا چک صادرکننده - 30 ماده

. دهدب بانک به را چک وجه تپرداخ عدم دستورکتباً  تواندمی گردیده تحصیل دیگری جرائم یا امانت در خیانت یا یبردارکاله

 پرداخت عدم گواهی بانک چک ارائه صورت در و کرد خواهد خودداری آن وجه پرداخت ازدستوردهنده  هویت احراز از پس بانک

 .نمایدمی تسلیم و صادرشده اعالم علت ذکر با را
 شده پرداخت عدم موجب که ادعایی فخال هرگاه و کند شکایت داده پرداخت عدم دستور که کسی علیه تواندمی چک دارنده

 خواهد محکوم چک دارنده به وارده خسارات کلیه پرداخت به قانون این ۷ ماده در مقرر مجازات بر عالوه دستوردهنده گردد ثابت

 .شد
 یا) اشدب گردیده واگذار او به چک یا شده ظهرنویسی یا صادر او نام به چک که است کسی ماده این مورد در ذینفع - 3 تبصره

 (گردیده واگذار او به حامل وجه در چک
 مرجع در آن تکلیف تعیین تا را چک وجه است مکلف بانک شودمی صادر ماده این مطابق پرداخت عدم دستور که موردی در

 .نماید نگهداری مسدودی حساب در دستوردهنده انصراف یا رسیدگی
 کی مدت ظرف حداکثر و تسلیم قضایی مراجع به را خود شکایت کبان به اعالم از پس است مکلف دستوردهنده - 0 تبصره

 به دیموجو محل از بانک مذکور مدت انقضا از پس صورت این غیر در نماید تسلیم بانک به را خود شکایت تقدیم گواهیهفته 

 .کندمی پرداخت را آن وجه چک دارنده تقاضای
 دعایا آن به نسبت صادرکننده بانک آنکه مگر نمود متوقف توانمین را مسافرتی و شدهتضمین هایچک پرداخت - 1 تبصره

 خواهد محفوظ ۱۴ ماده اخیر قسمت مفاد طبق قضایی مراجع به شکایت به راجع چک دارنده حق نیز مورد این در. نماید جعل

 .بود
 .نماید مطالبه رسیدگی مرجع کیفری دادگاه در را خود زیان و ضرر و چک وجه تواندمی چک دارنده - 3۵ ماده
 و فوری دادرسی، خاتمه تا دادگاه و دادسرا در چک به مربوط حقوقی و جزایی دعاوی و شکایات کلیه به رسیدگی - 3۶ ماده

 .آمد خواهد عمل به نوبت از خارج
 تثاب امر این خالف مگر است شکایت از شاکی انصراف و آن وجه پرداخت دلیل صادرکننده دست در چک وجود - 3۷ ماده

 .گردد

 ماده در مقرر ضوابط طبق اتهام توجه صورت در متهمان ازبالمحل،  چک به مربوط جرائم کنندهرسیدگی مرجع - 3۸ ماده

 شورای مجلس قضایی کمیسیون ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ مصوب - (کیفری امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه یدادرس نییآ قانون ۱۳۴

( لغیرمنقو و منقول مال یا بانکی نامهضمانت یا نقد وجه از اعم) وثیقه یا کفالت ینتام قرارهای از یکی مورد حسب -اسالمی

 .نمایدمی اخذ
 باشد، صادرشده حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت به چک که صورتی در - 31 ماده

 ره علیه تضامن اساس بر زیان و ضرر حکم و اجرائیه و بوده چک وجه پرداخت مسئول متضامنا امضا صاحب و چک صادرکننده

 که مایدن ثابت اینکه مگر داشت خواهد کیفری مسئولیت قانون این مقررات طبق چک امضاکننده عالوهبه. شودمی صادر نفر دو

 پرداخت عدم موجب که کسیصورت  نیا در که است، او بعدی نماینده یا وکیل یا حساب صاحب عمل به مستند پرداخت عدم

 .بود خواهد مسئول کیفری نظر از شده
 .است باقی خود قوت به کماکان مربوط مقررات و قوانین طبق چک نویسانپشت مدنی مسئولیت - 02 ماده
 جرمن هاآن تعقیب وصادر کرده  محلبی چک یک بار از بیش که را اشخاصی جاری یهاحساب کلیه مکلفند هابانک - 03 ماده

 .ننمایند باز دیگری جاری حساب هاآن نام به سال سه تا و بسته باشد شده واستکیفرخ صدور به
 سامانه در چک درباره محاکم قطعی آرای و پرداخت عدم یهانامهیگواه اطالعات تجمیع با است مکلف مرکزی بانک - 3 تبصره

 ماستعال امکان همچنین و چک پرداخت و صدور سوابق به را اعتباری مؤسسات و هابانک برخط دسترسی امکان خود، یکپارچه

 ستا مکلف نیز قضائیه قوه. نماید ایجاد عدالت ملی شبکه طریق از ثبتی و قضائی مراجع برای را پرداخت عدم هایگواهینامه

 ربارهد صادرشده قطعی آرای همچنین و بهمحکوم پرداخت از اعسار ورشکستگی، احکام به مرکزی بانک برخط دسترسی امکان
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 سجل سامانه طریق از را مربوط پرداخت عدم گواهینامه همراه به قانون این( ۱۴) ماده طبق مطروحه دعاوی و برگشتی هایچک

 .نماید فراهم مالی یهاتیمحکوم
 موجب به هابانک استعالمات به پاسخ نحوه و جاری حساب افتتاح از افراد محرومیت به مربوط مقررات و ضوابط - 0 تبصره

 دولت هیأت تصویب به و تنظیم ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط ماهسه  مدت ظرف که بود خواهد ایهنامآیین

 .رسدمی
 ورشکسته، اشخاص مورد در قانون این شدن االجراالزم از پس سال دو مدت ظرف است مکلف مرکزی بانک -مکرر  03 ماده

 ادصی سامانه در جدید چک صدور و چکدسته دریافت از نشده،سوء اثر  رفع برگشتی چک دارای یا بهمحکوم پرداخت از معسر

 ،مجاز اعتبار سقف شامل چک صادرکننده وضعیت آخرین استعالم امکان همچنین و کرده جلوگیری موردی چک از استفاده و

 دارند، را چک دریافت قصد که کسانی برای صرفاً را نشده تسویه هایچک تعهدات میزان و اخیر سال سه در برگشتی چک سابقه

 کچ در مندرج تاریخ و مبلغ دارنده، هویت ثبت مستلزم چک برگه هر صدور که بود خواهد نحوی به مذکور سامانه. نماید فراهم

 با آن، ویهتس از قبل تا دارنده توسط دیگر شخص به چک انتقال امکان و بوده صادرکننده توسط چک برگه یکتای شناسه برای

 تعهدات و مجاز اعتبار سقف اختالف از نباید چک مبلغ. باشد پذیرامکان چک یکتای شناسه همان برای جدید شخص هویت ثبت

 .باشد بیشتر نشده تسویه هایچک
 در صرفاً چک تسویه شوند،می صادر قانون این شدن االجراالزم از سال دو گذشت از پس که هاییچک مورد در - 3 تبصره

 یادص سامانه از استعالمبر اساس  چک نهائی دارنده وجه در و سامانه در مندرج تاریخ و مبلغ طبق( کاوکچ) چک تسویه سامانه

 از دمکلفن هابانک و نبوده قانون این مشمول باشد، نشده ثبت صیاد سامانه در هاآن مالکیتکه  یصورت در و شد خواهد انجام

 در چک انتقال ثبت و است ممنوع حامل وجه در چک نویسیپشت و صدور موارد، این در. نمایند خودداری هاآن وجه پرداخت

 مانز قانون تابع باشد، مذکور زمان از قبل هاآن صدور تاریخ که هاییچک. بود خواهد چک یسینوپشت جایگزین صیاد سامانه

 .هست صدور
 سوء اثر رفع برگشتی چک دارای یا بهممحکو پرداخت از معسر ورشکسته، اشخاص مورد در ماده این هایممنوعیت - 0 تبصره

 .است مجری نیز کنندمی اقدام حقوقی یا حقیقی شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمایندگی یا وکالت به که نشده

 وبمحس او قانونی اقامتگاه علیهمحال بانک در متهم نشانی آخرین نشود، حاصل دسترسی متهم به که صورتی در - 00 ماده

 .آیدمی عمل به مزبور نشانی به ابالغی ونههرگ و شودمی
 به مأمور گواهی باشد نداشته وجود محلی چنین یا نشود شناخته شدهتعیین نشانی یا بانکی نشانی به مورد حسب متهم هرگاه

 .یافت خواهد ادامه مطبوعات وسیله متهم احضار لزوم بدون متهم به رسیدگی و شودمی تلقی اوراق ابالغ منزله

 و چک مبلغ کسری به نسبت اجرائیه صدور صالح دادگاه از پرداخت، عدم گواهینامه ارائه با تواندمی چک دارنده - 01 ماده

 احبص علیه مورد حسب زیر شرایط وجود صورت در است مکلف دادگاه. نماید درخواست را قانونی تعرفه طبق وکیلالوکاله حق

 .ایدنم صادر اجرائیه دو هر یا صادرکننده حساب،
 باشد. نشده شرطی تحقق به منوط آن وجه وصول چک، متن در - الف
 است. تعهدی یا معامله انجام تضمین بابت چک که باشد نشده قید چک متن در - ب
 .باشد نشده صادر آن هایتبصره و قانون این( ۱۴) ماده طبق پرداخت عدم دستور دلیل به پرداخت عدم گواهینامه - ج

 رایب ترتیبی چک دارنده موافقت با یا بپردازد، را خود بدهی اجرائیه، ابالغ تاریخ از روز ده مدت ظرف ستا مکلف صادرکننده

 احکام اجرای دارنده، درخواست حسبصورت  نیا غیر در کند؛ میسر را حکم اجرای که کند معرفی مالی یا بدهد آن پرداخت

 استیفای به نسبت و گذاشته اجرا مورد به «۱۳۱۴/۳/۲۳ مصوب لیما یهاتیمحکوم نحوه قانون» طبق را اجرائیه دادگستری،

 .نمایدمی اقدام چک مبلغ
 یا یاربردکاله طریق از چک تحصیل یا چک بودن تضمین بابت یا مشروط مانند دعاوی او قانونی مقامقائم یا صادرکننده اگر

 در مگر شد؛ نخواهد اجرائی عملیات جریان از مانع ویدع اقامه کند، اقامه قضائی مراجع در جرائم دیگر یا امانت در خیانت

 أمینتاخذ  با صورت این در که گردد وارد ناپذیر جبران ضرر مذکور سند اجرای از یا کند پیدا قوی ظن قضائی مرجع که مواردی
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 ادرکنندهص اینکه یا اشدبرسمی  سند به مستند شده ارائه دلیل که صورتی در. نمایدمی صادر اجرایی عملیات توقف قرار مناسب،

 بدون اجرائی عملیات توقف بداند،قبول قابل را شده ارائه دالیل قضائی مرجع و بوده چک شدن مفقود مدعی قانونی مقامقائم یا

 .شد خواهد رسیدگی نوبت از خارج مذکور دعاوی به. شد خواهد صادر تأمیناخذ 
 تی،غیردول و دولتی از اعم اعتباری مؤسسات یا هابانک برای قانون این در مقرر تکالیف از یک هر از تخلف صورت در - 00 ماده

( ۱) ماده در مقرر هایمجازات به مراتب و دفعات امکانات، شرایط، به توجه با مورد حسب مربوط شعبه مسئول و خاطی کارمند

 مرکزی بانک صالحیت در تخلفات این به رسیدگی که شوندمی محکوم «۱۳۷۲/۱/۷ مصوب اداری تخلفات به رسیدگی قانون»

 .است
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 هاقانون راجع به ثبت شرکت

 33/21/3132مصوب: 

 

 محسوب است. یرانیباشد شرکت ا یرانآن در ا یو مرکز اصل یلتشک یرانکه در ا یهر شرکت - 3ماده 

جود قانون مو یناجرا ا یخ( که در تاری، تعاونمختلط ی،ضمانت ی،مذکور در قانون تجارت )سهام یرانیهای اشرکت کلیه - 0 ماده

محکوم  یددر آنجا به عمل آ یدکه ثبت با یمحل یتالمعلوم بدا یمدع یثبت کنند واال به تقاضا یو مطابق قانون مزبور تقاضا

 یبرامدت فوق  که یصادر خواهد شد. در صورت یزحکم انحالل شرکت متخلف ن علومالم یمدع یخواهد کرد و در صورت تقاضا

سه ماه مهلت  شرکت تا یمحل به تقاضا یابتدائ یمحکمه یسنباشد رئ یثبت کاف یبا قانون تجارت و تقاضا یالتتشک یقتطب

 خواهد داد. یاضاف

 یصنعت ای یبه امور تجارت یندهنما یاشعبه  یوسیله بهبتواند  ینکها یبرا یقانون هر شرکت خارج ینا یاجرا یختار از - 1 ماده

 دهیشناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رس یخود شرکت قانون یدر مملکت اصل یدبا یدمبادرت نما یراندر ا یمال یا

 باشد.

 یعتصن یا یمشغول به امور تجارت یندهنما یاشعبه  یلۀبه وس یرانقانون در ا یناجرا ا یخکه در تار یشرکت خارج هر - 0 ماده

راق او یمو تسل یهته یمدت برا ینکه در ا ی. در صورتیدثبت نما یمزبور تقاضا یخماه از تار در ظرف چهار یداست با یمال یا

 خواهد داد. یماه مهلت اضاف ۶شرکت تا  یندۀنما یتهران به تقاضا یابتدائ یکمهمح یسنباشد رئ یالزمه به اداره ثبت کاف

 یمال ای یصنعت یا یاقدام به امور تجارت یراندر ا یخارج یهاشرکت ۀشعب یریتمد یا یندگیکه به عنوان نما اشخاصی - ۵ ماده

محکوم  هرانت یابتدائ یو به حکم محکمه یتالمعلوم بدا یمدع یثبت نکنند به تقاضا یکرده و قبل از اقتضاء موعود مقرر تقاضا

از صدور حکم متخلف را به پس  یرهر روز تأخ یخواهند شد و به عالوه محکمه برا نتومان تا هزار توما ۵۱از  ینقد یبه جزا

 ابدیابالغ آن تخلف ادامه  یخشده و تا سه ماه پس از تار یپنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطع یپنج ال یۀتأد

 خواهد نمود. یریشرکت متخلف جلوگ ۀشعب یرمد یا یندهنما یاتدولت از عمل

مقرر است و صحت  یو منظم یحصح یامتیازنامهها به موجب نآ یاتکه شرائط عمل یخارج یهامورد شرکت در - ۶ ماده

 یجزا ینخواهد شد ول یفوق مجر ۀماد یرمفاد قسمت اخ یدنما یقثبت وزارت امور خارجه تصد یتقاضا یرا در موعد قانون یازامت

 تومان است. یکصد یده ال وزیبعد از صدور حکم از قرار ر یرهر روز تأخ یبرا ینقد

که  یثبت اسناد کتباً اطالع داده شود و تا وقت ۀبه ادار یدشعب آن با یرانمد یاشرکت و  یندگانراجع به نما اتتغییر - ۷ ماده

 کهینشرکت محسوب است مگر ا یاتسابق به نام شرکت انجام داده عمل یرمد یاو  یندهکه نما یاتیاطالع داده نشده عمل ینا

 خود به ثبوت رساند. یرمد یا یندهنما ییراز تغ کنندیم یحق یدعاا ادهم ینرا که به استناد ا یشرکت اطالع اشخاص

ل قبو شودیم یمتنظ یهخواهند بود که از طرف وزارت عدل هایینظامنامهتابع  یو خارج یرانیاعم از ا یمهب هایشرکت - ۸ ماده

 مزبور خواهد بود. یهانظامنامه مقررات یتها منوط به رعاآن یاتعمل ۀراجعه به ادام یطفوق و شرا یهاثبت شرکت یتقاضا

راجع  یدمزبوره با یهاخواهد شد. در نظامنامه یمالزمه تنظ یهانظامنامه یهقانون از طرف وزارت عدل ینا یاجرا برای - 1 ماده

 شود: یفتکل یینتع یحاًصر یلبه مسائل ذ
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 اظهارنامه ثبت بدهند. یدکه با اشخاصی

 شود. یددر اظهارنامه ق یدکه با نکاتی

 اظهارنامه شود. یمهضم یدها باترجمه مصدق آن یا ینکه ع یو مدارک اوراق

 مجدداً به ثبت برسد. یدبا ییرکه در صورت تغ نکاتی

 .یدجد یندگاننما یاثبت شعب  طرز

 .یدوسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آبه یدکه پس از ثبت با اعالناتی

 ترجمه.صحت  یقراجع به ترجمه و تصد تعرفه

 :شودیم یینتع یرمطابق تعرفه ز یو خارج یرانیها و مؤسسات اعم از اثبت شرکت یبرا یثبت حقوق - 32 ماده

 قرار: ینبد یهاز مأخذ کل سرما یها و مؤسسات تجارثبت شرکت یبرا - الف

 کمتر نخواهد بود. یالر زاریک هکه در هر صورت از  یالر ۸۱آن  یالهر ده هزار ر یبرا یهاز کل سرما یالر یلیوندو م تا

 .یالر ۵۱ یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد دو م یهاز کل سرما یالر یلیونچهار م تا

 .یالر ۳۵ یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد چهار م یهاز کل سرما یالر یلیونهشت م تا

 .یالر ۱۵ یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد ده م یهاز کل سرما یالر یلیونده م تا

 .یالر ۱۵ یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد ده م یهاز کل سرما یالر یلیونم یکصد تا

 .یالهزار ر 052از مبدأ، مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونتا پانصد م یالر یلیونم یکصد از

 .یالر هزار 052به باال از مبدأ مقطوعا  یهسرما یالر یلیونپانصد م از

ر است و فوق الذک یهااضافه شده تابع نرخ یهنسبت به سرما ییربه ازاء هر دفعه تغ یهسرما یادمربوط به ازد ییراتالثبت تغ حق

 است. یالدر هزار ر یهسرما ییربه استثناء تغ یگردر موارد د ییرحق الثبت هر دفعه تغ

 خواهد بود. یقوت خود باق به ۱/۱/۱۳۱۱مصوب  یمهب یهاقانون حق الثبت شرکت -0 تبصره

مهرماه  ۱۸مصوب  یخارج هاییهسرما یتقانون جلب و حما ینامهآیین ۱۵ ۀماد یخارج یهادر مورد ثبت شرکت -1 تبصره

 خواهد شد. یترعا ۱۳۳۵

 یهارمبا س یتجارت یرمؤسسات غ یو حقوق ثبت یالدو هزار ر باشندیم یهکه بدون سرما یتجارت یرمؤسسات غ یحقوق ثبت -ب

 قرار است: یناز ا

 یالر ۵۱۱۱مقطوعاً  یهکل سرما یالر یلیونتا دو م -۱

 یالر ۷۵۱۱مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونم 02تا  یالر یکو  یلیونم 0از  -۲

 یالر ۱۱۱۱۱مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونم 02تا  یالر یکو  یلیونم 02از  -۳
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 یالر ۲۱۱۱۱ به باال مقطوعاً یهسرما یالر یکو  یلیونم 022از  -۴

الذکر و  فوق یهااضافه شده تابع نرخ یهنسبت به سرما ییربه ازاء هر دفعه تغ یهو سرما یادمربوط به ازد ییراتحق الثبت تغ -۵

 است. یالر یک هزار یهسرما ییربه استثناء تغ یگردر موارد د ییرحق الثبت هر دفعه تغ

 یاهتابع آن و شرکت یاقتصاد یکه اساسنامه آن مطابق و واحدها ینتعاو یهاشرکت یرو سا ییروستا یتعاون یهاشرکت -پ

 باشند. یمعاف م یکشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبت یدولت یهاو شرکت یتوسعه کشاورز یدولت

 ماه خواهد بود. ینمقرر در ا یآن حسب مورد مطابق بندها ییراتهر شعبه و تغ یحقوق ثبت -ت

 نیها و مؤسسات مندرج در اثبت شرکت یبرا یو اختصاص یاعم از عموم یگریگونه حقوق د یچقانون ه ینا یاجرا یخاز تار -ث

 .شودمیقانون لغو  ینبا ا یرنخواهد شد و مقررات مغا یافتقانون در

 یشعبه یریتمد یا یندگیقبل از ثبت به سمت نما ۳ ۀماد برخالفان  یشعبه یرمد یا یهر شرکت خارج نماینده - 33 ماده

خواهد شد. در  ینقد یقانون محکوم به جزا ینا ۵ ۀمطابق ماد یدنما یمال یا یصنعت یا یتجار یاتاقدام به عمل یراندر ا شرکت

ه و در ثبت شرکت بود یکه مکلف به تقاضا یشوند کسانمی یلن قانون تشکیا یاجرا یخکه پس از تار یداخل یهامورد شرکت

 خواهند شد. ینقد یقانون محکوم به جزا ینا ۲ ۀبق مادخود عمل نکنند مطا یفبه تکل یموعد قانون

به موقع اجرا  ۱۳۱۱خرداد ماه  ۱۵قانون از  ینقانون ثبت اسناد فسخ و ا ۲۴۱ ۀقانون تجارت و ماد ۱۴۱و  ۶۶ مواد - 30 ماده

 شود. یگذارده م
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 یکیقانون تجارت الکترون

 3۷/32/31۸0: مصوب

 عمومی مقررات :باب اول

 قانون شمول و قلمرو -اول  کلیات / فصل در -اول  مبحث

 و با استفاده یکیالکترون یهااطالعات در واسط یمنمبادله آسان و ا یاست که برا یقانون مجموعه اصول و قواعد این - 3 ماده

 .رودیبه کار م یدجد یهای ارتباطاز سیستم

 تعاریف –دوم  فصل

 0 ماده

Dat) «پیام داده» – الف a Messageیاو  ینور یکی،الکترون یلمفهوم است که با وسا یااز واقعه، اطالعات  ی( : هر نماد 

 .شودیپردازش م یا ذخیرهیافت،ارسال، در ید،اطالعات تول یدجد هاییفناور

Ori) «سازاصل» – ب gi nat orارسال  یا یداز طرف او تول یااو  یلهوسبه «یامداده پ»است که  «یامداده پ» ی( : منشأ اصل

 نخواهد شد. کندیعنوان واسطه عمل م به «یامداده پ»که در خصوص  یاما شامل شخص شودیم

که  یکند، اما شامل شخص یافترا در «یامداده پ» یساز قصد دارد واست که اصل ی( : شخصAddressee) «مخاطب» – ج

 .نخواهد شد کندیبه عنوان واسطه عمل م «یامداده پ»در ارتباط با 

I) «پیام داده در ارجاع» – د ncorporat i on By Ref erence : )عطف شود که در  «یامداده پ»خارج از  یبه منابع یعنی

 .شودیم محسوب«یامداده پ»از  یقانون جزئ ین( ا۱۸صورت مطابقت با ماده )

I) «یامداده پ تمامیت» – هـ nt egri t yیاز تصد ی. اعمال ناش«یامپ داده» ییرکامل و بدون تغ یت( :عبارت است از موجود 

 .کندیوارد نم «یامداده پ» یتبه تمام یاخدشه شودیطور معمول انجام ماطالعات که به یشنما یا یرهارسال، ذخ یلاز قب یستمس

Comput) «اییانهرا سیستم» – و er  Syst em افزارینرم – یافزارمتصل سخت یهااز دستگاه یامجموعه یا( : هر نوع دستگاه 

 .کندیعمل م «یامداده پ»پردازش خودکار  یهابرنامه یاجرا یقاست که از طر

I) «یاطالعات سیستم» – ز nf ormat i on Syst emپردازش  یا یرهذخ یافت،ارسال، در (،یساز)اصل یدتول یبرا یستمی( : س

 است. «یامداده پ»

Secure I« )مطمئن یاطالعات سیستم» – ح nf ormat i on Syst emاست که : یاطالعات یستم( : س 

 معقول در برابر سوءاستفاده و نفوذ محفوظ باشد. نحوی به – ۱

 را دارا باشد. یحصح یو تصد یدسترس یتاز قابل معقولی سطح – ۲

 شده باشد. یو سازمانده یکربندیپ دهدیکه انجام م یکار یتمعقول متناسب با اهم نحوی به – ۳

 .باشد یمنا رویه با موافق – ۴
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Secure Met) «یمنا رویه» – ط hodیختار یینمنشأ و مقصد آن با تع ،«یامپداده»صحت ثبت  یقتطب یاست برا اییه( : رو 

ت ممکن اس یمنا یهرو یکزمان خاص.  یکاز  «یامداده پ» سازییرهذخ یا در مبادله، محتوا و ییرتغ یاهرگونه خطا  یافتن یو برا

مشابه  نییمطرق ا یاپاسخ برگشت و  یا یقتصد یهاروش ی،رمزنگار یی،ارقام شناسا یاکلمات  کدها، یا هایتمبا استفاده از الگور

 انجام شود.

El) «یکیالکترون امضای» – ی ect roni c Si gnat ure متصل  یبه نحو منطق یامنضم شده ( : عبارت از هر نوع عالمت

 گیردیمورد استفاده قرار م «یامداده پ» امضاء کننده ییشناسا یاست که برا «یامداده پ»شده به 

Secure/Enhanced/Advanced El« )مطمئن یکیالکترون امضای» – ک ect roni c Si gnat ure: ) 

 قانون باشد. ین( ا۱۱ماده )است که مطابق با  یکیالکترون یامضا هر

Si« )ندهکن امضاء» – ل gnat ory کندیم یدتول کییالکترون یکه امضا یمقام وقائم یا( : هر شخص. 

 تحت کنترل آنان. اییانهرا هاییستمس یاو  یو حقوق یقی( : اعم است از شخص حقPerson) «شخص» – م

Reasonabl( )عقالنی سنجش) «معقول» – ن eness  Test از جمله:  «یامداده پ»احوال مبادله ( : با توجه به اوضاع و

د و ر یشنهادیپ هایینهدر موارد مشابه، در دسترس بودن گز ینمبادالت طرفحجم  ین،طرف یتمبادله، مهارت و موقع یعتطب

نوع مبادالت،  یناستفاده در امعمول و مورد یهاعرف و روش یشنهادی،پ هایگزینه ینههز ین،از طرف یکاز جانب هر  هاینهآن گز

 .شودیم یابیارز

 .کندیاقدام م یاشغل حرفه یاجز تجارت  یاست که به منظور ی( : هر شخصConsumer) «کننده مصرف» – س

Suppl« )کنندهینتأم» – ع i erکندیم یتفعال یاحرفه یا صنفیی،تجار یتاست که بنا به اهل ی( : عبارت از شخص. 

Means Of) «دور راه از ارتباط یلوسا» – ف  Di st ance Communi cat i onاست که بدون  اییلههر نوع وس( : عبارت از

 .شودیکننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده مو مصرف کنندهینزمان تأمهم ییزیکحضور ف

Di) «دور راه از عقد» – ص st ance Cont ractکننده و مصرف کنندهینتأم ینو قبول راجع به کاالها و خدمات ب یجاب( : ا

 ارتباط از راه دور است. یلبا استفاده از وسا

Durabl) «دوام با واسط» – ق e Medi um : )های«یامداده پ»کننده بتواند شخصاً که به موجب آن مصرف یلیوسا یعنی 

 کننده.رفمص یکیپست الکترون یاسخت و  یسکفشرده، د یسکد یسک،د یکند از جمله شامل فالپ یرهآن ذخ یمربوطه را بر رو

Pri) «یشخص هاییامداده پ» – ر vat e Dat a : )داده»موضوع ) یقیشخص حق یکه مربوط ب های«یامداده پ» یعنی »

(Dat a Subj ectین( مشخص و مع. 

 قانون تفسیر –سوم  فصل

 کشورها در کاربرد آن و ینب یضرورت توسعه هماهنگ المللی،ینب یتبه خصوص یدبا یشهقانون هم ینا تفسیر در - 1 ماده

 توجه کرد. یتلزوم حسن ن یترعا

 چهارچوب یتو رعا موضوعه قوانین یرسا بر اساس یدبا ییقانون، محاکم قضا ینول اابهام باب ا یا و سکوت مواقع در - 0 ماده

 .یندنماقضاوت  قانون، ینفصول و مواد مندرج در ا
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 یخصوص قراردادهای اعتبار –چهارم  فصل

 .معتبر است یناص طرفبا توافق و قرارداد خ یامپردازش داده پ یاو  یرهذخ یافت،ارسال، در ید،در تول ییررگونه تغه - ۵ ماده

 

 اصل امضاء نوشته، – «پیام داده» احکام در –دوم  مبحث

 :یردر حکم نوشته است مگر در موارد ز «یامداده پ»نوشته از نظر قانون الزم باشد،  یک وجود هرگاه - ۶ ماده

 .یرمنقولاموال غ مالکیت اسناد – الف

 .ییکنندگان نهابه مصرف داروئی مواد فروش – ب

 یهاروش یریکارگاز به یاو  کندیصادر ماستفاده کاال  یبرا یکه دستور خاص یعبارات مشابه یا و هشدار اخطار، اعالم، – ج

 .کندیترک فعل منع م یابه صورت فعل  یخاص

 است. یمکف یکیالکترون امضای بداند الزم را امضاء وجود قانون، هرگاه - ۷ ماده

و ارائه اطالعات به صورت  یامر با نگهدار یناشود، ینگهدار یا ارائه اصل صورت به اطالعات که ندبدا الزم قانون هرگاه - ۸ ماده

 :باشدیم یرپذامکان یرز یطدر صورت وجود شرا یزن یامداده پ

 فراهم باشد. یبعدبوده و امکان استفاده در صورت رجوع  یالعات موردنظر قابل دسترساط – الف

باشد که  یاطالعات یشگرنما یقاًکه دق یبه قالب یاشده و  یافتدر یاارسال و  ید،( که تولیفرمت) یقالب به همان پیام داده – ب

 شود. یشده، نگهدار یافتدر یاارسال و  ید،تول

 وند.ش یدر صورت وجود نگهدار یزن باشندیم یامپداده یافتکننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان درکه مشخص اطالعاتی – ج

 تیمرتبط با حوزه مسؤول یامداده پ ینگهدار وزارتخانه در خصوص یاو  یکه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولت یگرید شرایط – د

 خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

 نییگزجا یو استفاده از اسناد کاغذ یافتهخاتمه  «یامداده پ»ارسال  ینمع یکه از مقطع یدبه وجود آ شرایطی هرگاه - 1 ماده

اسناد  ییگزینرا اعالم کند. جا «یامداده پ»ختم تبادل  یحبه طور صر یدبا شودیمصادر  یطشرا ینکه تحت ا یآن شود سند کاغذ

 نخواهد داشت. ینطرف یبر حقوق و تعهدات قبل اثری «یامداده پ» یجا به یکاغذ

 مطمئن یالکترونیک سابقه و امضاء –اول  / فصل مطمئن «پیام داده» –سوم  مبحث

 باشد: یرز یطشرا یدارا یدمطمئن با یکیالکترون امضای - 32 ماده

 .باشد فرد به منحصر کننده امضاء به نسبت – الف

 .یدرا معلوم نما «یامداده پ»امضاء کننده  هویت – ب

 صادر شده باشد. یو یتحت اراده انحصار یاامضاء کننده و  وسیله به – ج

 و کشف باشد. یصتشخقابل «یامداده پ»در آن  ییریمتصل شود که هر تغ «یامپداده » یکبه  نحوی به – د
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 یرهمطمئن ذخ یاطالعات یستمس یک یطشرا یتاست که با رعا ی«یامداده پ»مطمئن عبارت از  الکترونیکی سابقه - 33 ماده

 شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

 مطمئن یکیالکترون یر سابقه و امضاو آثا یارزش اثبات پذیرش، –دوم  فصل

بر اساس  توانینم یاداره دولت یامحکمه  یچبوده و در ه یامممکن است به صورت داده پ دعوی اثبات ادله و اسناد - 30 ماده

 شکل و قالب آن رد کرد. یلصرفاً به دل را«یامداده پ» یقواعد ادله موجود، ارزش اثبات

به کار گرفته  یمنیا یهابا توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش ها«یامداده پ» یثباتارزش ا کلی، طور به - 31 ماده

 .شودمی یینتع «یامداده پ»شده با موضوع و منظور مبادله 

مندرج در آن،  یو امضا یاتمحتو یثاند از حشده یو نگهدار یجادمطمئن ا یقکه به طر هائی«یامداده پ» کلیه - 30 ماده

آثار  ریمفاد آن و سا یاجرا شوند،یآنان محسوب م یمقام قانونکه قائم اشخاصی یهکه تعهد کرده و کل یطرف یا ینات طرفتعهد

 است. یو حقوق یدر مراجع قضائ استناددر حکم سناد]اسناد[ معتبر و قابل 

 یستموع نمس یدمطمئن انکار و ترد ییکالکترون یمطمئن و امضا یکیمطمئن، سوابق الکترون «پیام داده» به نسبت - 3۵ ماده

بار از اعت یاز جهات قانون یمزبور به جهت «یامداده پ»ثابت نمود که  یامزبور وارد و  «یامپداده»به  یتجعل یادعا توانیو تنها م

 افتاده است.

مقرون به  شود،یم یهدارقانون ثبت و نگ ین( ا۱۱ماده ) یطکه توسط شخص ثالث مطابق با شرا ی«پیام داده» هر - 3۶ ماده

 صحت است.

 ینعقد و اراده طرف ،«یامداده پ»ارجاع در  قانونی اعتبار –اول  فصل« / پیام داده» مبادله –چهارم  مبحث

 معتبر است: یرموارد ز یتبا رعا «پیام داده در ارجاع» - 3۷ ماده

 شود. ینمع «یامداده پ»در  صریح طور به ارجاع مورد – الف

 روشن و مشخص باشد. کندیم یهطرف مقابل که به آن تک برای ارجاع ردمو – ب

 موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. «پیام داده» – ج

 «پیام داده» انتساب –دوم  فصل

 ساز است:منسوب به اصل «یامداده پ» زیر موارد در - 3۸ ماده

 کار بوده است. یند که از جانب اصل ساز مجاز به اارسال شده باش یشخص یلهبه وس یا و سازاصل توسط اگر – الف

 ساز ارسال شود.اصلخودکار از جانب  یتصد یاشده  یزیربرنامه یاطالعات یستمس وسیله به اگر – ب

دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مخاطب حق  شودیارسال م یراز شروط ز یکیکه بر اساس  ی«پیامداده» - 31 ماده

 :یدارسال شده( عمل نما) یفرض ینمطابق چن

ارسال  سازهمان است که اصل «یامداده پ» یاتوافق شده باشد که معلوم کند آ یاو  یمعرف یساز روشاصل وسیله به قبالً – الف

 کرده است،
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 باعث یو نیندگانما یاساز، اش با اصلرابطهشده که  یناش یشده توسط مخاطب از اقدامات شخص یافتدر «پیام داده» – ب

 خود بشناسد. «یامداده پ»را به مثابه  «یامداده پ»و  یافته یساز دسترساصل شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده

 به طور اشتباه صادر شده باشد. یاباشد و ساز صادر نشده از اصل یامکه پ یستن یقانون شامل موارد این( ۱۱) ماده - 02 ماده

نسخه  «یامداده پ»که معلوم باشد که آن آن مگر گردد،یمجزا و مستقل محسوب م «یامداده پ» یک «پیام داده» هر - 03 ماده

 است. یهاول «یامداده پ»از  یمجدد

 یافتدر تصدیق –سوم  فصل

 یقدتص «یامه پداد» یافتتوافق کنند که در یاساز از مخاطب بخواهد اصل «یامداده پ»به هنگام ارسال  یا قبل هرگاه - 00 ماده

 یومناسب از س یراتخاذ هر نوع تدب یامکاتبه  یاباشد، هر نوع ارتباط خودکار توافق نشده  یقروش تصد یاشود، اگر به شکل 

 .گرددیم محسوب«یامپداده» یافتدر یقمطمئن کند تصد «یامداده پ» یافتمخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از در

 کرده باشد، «یامداده پ» یافتدر یقتصدرا مشروط به  «یامداده پ» یهرگونه اثر حقوق صریح طور به سازاصل اگر - 01 ماده

 شود. یافتآن در یقتصد کهمگر آن شود،یم یارسال نشده تلق «یامداده پ»

 .یستصادق ن «یامداده پ» یراجع به محتوا «یامداده پ» دریافت اماره - 00 ماده

 یافترد ینروش مورد توافق طرف یااستاندارد  یمطابق با الزامات فن «یامداده پ» شودیم یدق یقدر تصدکه  هنگامی - 0۵ ماده

 اند.شده یترعااست که آن الزامات  ینشده، فرض بر ا

 «یامداده پ» دریافت و ارسال مکان و زمان –چهارم  فصل

ارد و یمقام وقائم یاساز از کنترل اصلخارج  یاطالعات یستمس یککه به  یابدیتحقق م یزمان «پیام داده» ارسال - 0۶ ماده

 شود.

 خواهد بود: یرز یطمطابق شرا «یامداده پ» دریافت زمان - 0۷ ماده

 که : شودیمحقق م یزمان یافت،درشده باشد  ینمع «یامداده پ» یافتدر یمخاطب برا یاطالعات سیستم اگر – الف

 یاشده وارد شود؛  ینمع یالعاتاط یستمبه س «پیام داده» – ۱

ده دا»شده وارد شود  ینکار مع ینا یبرا که منحصراً یستمیاز س یرمخاطب غ یاطالعات یستمبه س «پیام داده» چنانچه – ۲

 شود. یافتباز «یامپ

د وار «یامپ داده»که  شودیمحقق م یزمان یافتنکرده باشد، در ینمع یافتدر یبرا یاطالعات یستمس یک مخاطب، اگر – ب

 مخاطب شود. یاطالعات یستمس

 است. یجار یاطالعات یستمقانون بدون توجه به محل استقرار س این( ۲۷) ماده مفاد - 0۸ ماده

 :شودیعمل م یرباشد مطابق قاعده ز مختلف«یامداده پ» یافتبا محل استقرار در یاطالعات سیستم استقرار محل اگر - 01 ماده

 «یامداده پ» یافتمخاطب محل در یکار یا یاست و محل تجار «یامداده پ»ساز محل ارسال اصل یکار یا تجاری، محل – الف

 است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد.
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اهد خو یکار یا یمحل به اصل معامله، محل تجار ترینیکداشته باشد، نزد یکار یا یمحل تجار یکاز  بیش سازاصل اگر – ب

 است. یکار یا یتجارشرکت، محل  یصورت محل اصل ینا یربود در غ

 مالک خواهد بود.آنان  یباشند، اقامتگاه قانون یکار یا یمخاطب فاقد محل تجار یا سازاصل اگر – ج

موضوع فصول دوم تا چهارم  «یامداده پ» یافتو زمان و مکان ارسال و در یقتصد یافتپس از انتساب، در حقوقی آثار - 12 ماده

 است. یتابع قواعد عموم «یامداده پ» یمحتو ینقانون و همچن ینچهارم ا مبحث

Cert) یکیالکترون گواهی صدور خدمات دفاتر –دوم  باب i f i cat i on Servi ce Provi der) 

شور در ک یکیالکترون یخدمات صدور امضاارائه  یهستند که برا ییواحدها یکیالکترون گواهی صدور خدمات دفاتر - 13 ماده

 (یامضااصالت ) هاییگواه یابطال و به روز نگهدار یید،ارسال، تأ یره،صدور، ذخ ید،خدمات شامل تول ین. اشوندیم یسأست

 .باشدیم یکیالکترون

 یهاهکشور و وزارتخان یزیرو برنامه یریتمد دفاتر توسط سازمان ینا یفو شرح وظا یسو ضوابط نظام تأس نامهآیین - 10 ماده

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهته یو دادگستر ییو دارا یامور اقتصاداطالعات،  یارتباطات و فناور ی،بازرگان

 مختلف قواعد در -سوم  باب

 یکیدر بستر مبادالت الکترون یانحصار هایحمایت –اول  مبحث

Consumerکننده )از مصرف حمایت –اول  فصل  Prot ect i on) 

 یا و یدکنندگان جهت خرمصرف گیرییماطالعات مؤثر در تصم بایستی خدماتدهندگان ارائه و کاال فروشندگان - 11 ماده

 :دباشیم یرکنندگان قرار دهند. حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زمصرف یاردر اختقبل از عقد  یرا از زمان مناسب یطقبول شرا

 خدمات. یاکاال و  یکاربرد هاییژگیو و فنی مشخصات – الف

 .یو ینشانو  باشدیمشغول م یتکه تحت آن نام به فعال ی، نام تجارکنندهینتأم هویت – ب

اط برقرار با فروشنده ارتب یقاز آن طر یستیبا یازدر صورت ن یکه مشتر یهر روش یاشماره تلفن و  الکترونیکی، پست آدرس – ج

 کند. 

 ینههز یات،مال یزانخدمات، م یاکاال و  یمتازجمله قخواهد بود ) یمشتر کاال بر عهده یدخر یکه برا هاییینههز کلیه – د

 تماس(. ینهحمل، هز

 .باشدیارائه شده معتبر م یشنهادکه پ زمانی مدت – هـ

 ارجاع، خدمات پس از فروش.اجرا، فسخ، یاو  یلو نحوه پرداخت، تحو یبعقد از جمله ترت یندو فرا شرایط – و

 :یدرا ارسال نما یرز اطالعاتی،اطالعات مقدمات ییدبه طور جداگانه ضمن تأ یدبا نندهکتأمین - 10 ماده

 .یاحتمال یتشکا یبرا کنندهینتأم یکار یا تجاری محل آدرس – الف

 پس از فروش. پشتیبانی و ضمانت به راجع اطالعات – ب

 قانون. ین( ا۳۸( و )۳۷و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ) شرایط – ج
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 انجام خدمات. یفسخ در قراردادها شرایط – د

بوده و در زمان  یحبا دوام، روشن و صر یواسط در یدکننده بابه مصرف یاطالعات اعالم ییدیهو تأ اعالمی اطالعات - 1۵ ماده

 افراد ناتوان یتدر معامالت و از جمله ضرورت رعا یتو بر اساس لزوم حسن ن یندر مدت مع یمناسب ارتباط یلمناسب و با وسا

 و کودکان ارائه شود.

وشن به طور ر یدکننده باتماس با مصرف یجاداز ا یو قصد و کنندهینتأم یتهو صوتی، ارتباط از استفادهدر صورت  - 1۶ ماده

 شود. یاندر شروع هر مکالمه ب یحو صر

حق انصراف( از قبول خود انصراف ) یبرا وقت ی،حداقل هفت روز کار بایدکننده مصرف دور راه از معامله هر در - 1۷ ماده

 باز پس فرستادن کاال خواهد بود. ینهکننده هزبر مصرف یلیتحم ینهتنها هز داشته باشد. یلارائه دل یاو  یمهبدون تحمل جر

 خواهد بود: یرز یبحق انصراف به ترت اعمال شروع - 1۸ ماده

 فروش خدمات، از روز انعقاد.کننده و در صورت مصرف کاال به یمتسل تاریخ از کاال، فروشدر صورت  – الف

( ۳۴( و )۳۳طبق مواد ) کنندهینخواهد بود که تأم اطالعاتی ارائه از پسکننده مصرف انصراف حق اعمال آغاز حال هر در – ب

 قانون موظف به ارائه آن است. ینا

 افتییمبلغ در ینع یوجه گونهیچبدون مطالبه ه است مکلف کنندهینتأم انصراف، حق ازکننده مصرف استفاده محض به – ج

 .یدنماکننده مسترد را در اسرع وقت به مصرف

حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به بر نوع کاال و خدمات  یخاص یطکه شرا مواردی درکننده مصرف انصراف حق – د

 د.قانون خواهد آم ین( ا۷۱ماده )است که در  اینامهموجب آیین

خدمات، نتواند تعهدات  یعدم امکان اجرا یاکاال و  یعدم موجود یلمعامله به دل یندر ح کنندهینکه تأم درصورتی - 11 ماده

عهد به ت یوفا یشههم یکه برا یو تعهدات یکل یعبه مخاطب برگرداند، مگر در ب را فوراً یافتیمبلغ در یدخود را انجام دهد، با

 کنندهینمعلوم شود تأمکه  یتعهد باشد. در صورت یفایا یاکاال و  یلصبر کردن تا امکان تحو دهآمانباشد و مخاطب  یرممکنغ

 یزون نقان ینبه حداکثر مجازات مقرر در ا یافتی،عالوه بر لزوم استرداد مبلغ در دانسته،یتعهد خود را م یفایاز ابتدا عدم امکان ا

 محکوم خواهد شد.

بر آن  مشروط یدارائه نما یا یلوعده کرده تحو کنندهخدمات مشابه آنچه را که به مصرف یاکاال  تواندیم کنندهینتأم - 02 ماده

 اعالم کرده باشد.انجام معامله آن را  یندر ح یاکه قبل از معامله 

 و کاال ید،ارسال نمامخاطب  یتعهد را برا یا از موضوع معامله یرغ یگریخدمات د یا، کاال کنندهینکه تأم درصورتی - 03 ماده

 یکمذکور چنانچه به عنوان  یخدمات ارسال یااست. کاال  کنندهینبه عهده تأم ارجاع ینهو هز شودیخدمات ارجاع داده م یا

 آن را قبول کند. تواندیمخاطب م یرد،قرار گ یجابمورد ا کنندهینتأم یاز سو یگرتعهد د یامعامله 

 اجرا نخواهد شد: یرموارد ز فصل در ینا هایحمایت - 00 ماده

 قانون خواهد آمد. ینا (۷۱است که در ماده ) اینامهکه فهرست آن به موجب آیین مالی خدمات – الف

 به جز اجاره. یرمنقولاز اموال غ یناش یتحقوق مالک یاو  یرمنقولراجع به فروش اموال غ معامالت – ب
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 مات.کاال و خد یمفروش مستق هاییناز ماش خرید – ج

 .شودی( انجام میهمگان) یکه با استفاده از تلفن عموم معامالتی – د

 .هاحراجی به راجع معامالت – هـ

 کند. یو یتکننده را حمل بر رضاسکوت مصرف یدنبا کنندهینتأم - 01 ماده

 خواهند کرد. یدگیرس یمراجع قضائ یدترد یا و اختالف موارد در - 00 ماده

 ندکنیاعمال م ترییفضع یتکه حما ینقوان یربر اساس سا یدقانون نبا ینکننده به موجب اقوق مصرفح اجرای - 0۵ ماده

 متوقف شود.

 کننده، مؤثربه ضرر مصرف یرمنصفانهشروط غ اعمال ینفصل و همچن ینخالف مقررات ا قراردادی شروط از استفاده - 0۶ ماده

 .یستن

مشمول  شودیارتباط از راه دور انجام م یلوسااز  یرغ روشی به که معامله موضوع از خشب آن دور راه از معامالت در - 0۷ ماده

 قانون نخواهد بود. ینمقررات ا

ن آ یب. ترتیندنما یاقامه دعو یعنوان شاک به توانندیکننده ماز حقوق مصرف یتحما یو مدن یقانون یهاسازمان - 0۸ ماده

 .باشدیم یرانوز یأته یبو تصو یوزارت بازرگان یشنهادپه به خواهد بود ک اینامهبه موجب آیین

است که توسط  یو مقررات ینموجب قوان به یکیپرداخت الکترون وسایل از استفاده زمان درکننده مصرف حقوق - 01 ماده

 خواهد شد. یاشده و  یبتصو ربطیذ یمراجع قانون

Market) – تبلیغ قواعد در –دوم  فصل i ng) 

 یبفر ایشوند که سبب مشتبه شدن و  یفعل ترک یامرتکب فعل  یدکاال و خدمات خود نبا یغدر تبل کنندگانینتأم - ۵2 ماده

 شود. یفیتو ک یتکم یثمخاطب از ح

 افراد را به خطر اندازند. یسالمت یدنبا کنندیم یغفروش کاال و خدمات خود تبل یکه برا کنندگانیینتأم - ۵3 ماده

و روشن اطالعات مربوط به کاال و  یحصح یق،کننده به طور دقکند که مصرف یغتبل یبه نحو یدبا کنندهینتأم - ۵0 ماده

 خدمات را درک کند.

 باشد. یحاوست روشن و صر به نفع یغاتکه تبل یبنگاه یاشخص  یتهو یدبا یابیو بازار تبلیغات در - ۵1 ماده

 تیمربوط به هو یقنمودن حقا یجهت مخف یکیمعامالت به روش الکترون ژهیو یاتاز خصوص یدنبا کنندگانینتأم - ۵0 ماده

 استفاده کنند.محل کسب خود سوء یا

 یه نشانب یغاتتبل یافتآنان راجع به درتا  یرندکنندگان در نظر بگمصرف یرا برا یداتیتمه یدبا کنندگانینتأم - ۵۵ ماده

 .یرندبگ یمخود تصم یکیپست الکترون یاو  یپست

ه در است ک اینامهضوابط آن به موجب آیین.یندعمل نما یاحرفه یهمطابق با رو یدبا یغاتدر تبل کنندگانینتأم - ۵۶ ادهم

 قانون خواهد آمد. ین( ا۷۱ماده )
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انون ق ین( ا۷۱ماده )است که در  اینامهآیینبه موجب  یسن قانون یرکودکان و نوجوانان ز یبرا یابیو بازار تبلیغ - ۵۷ ماده

 خواهد آمد.

 یشخص های«یامداده پ»از  حمایت –سوم  فصل

Dat) –از داده  حمایت a Prot ect i on ) 

 ی،مذهب یدتی،عق هاییدگاهد ی،نژاد یا یقوم هاییشهر ینمب یشخص های«یامداده پ» یعتوز یاپردازش و  ذخیره، - ۵۸ ماده

ها به هر آن یحصر یتاشخاص بدون رضا یجنس یاو  یروان ی،سمانج یتراجع به وضع های«یامداده پ»و  یاخالق یاتخصوص

 است. یرقانونیعنوان غ

 یمصوب مجلس شورا ینوفق قوان یامداده پ یبه شرط آنکه محتوا یزن «یامداده پ»شخص موضوع  رضایتدر صورت  - ۵1 ماده

صورت  ریز یطبا لحاظ شرا یدبا یکیالکترون در بستر مبادالت یشخص های«یامداده پ» یعپردازش و توز یره،باشد ذخ یاسالم

 :یردپذ

 .باشند شده داده شرح واضح طور به و بوده مشخص آن اهداف – الف

ح شر «یامداده پ»شخص موضوع  یبرا یآورجمع که در هنگام یتنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف یدبا «پیام داده» – ب

 .یردشده مورد استفاده قرار گ ییناهداف تع یگردد و تنها برا یآورداده شده جمع

 و روزآمد باشد. یحصح یدبا «پیام داده» – ج

داشته و  یمربوط به خود دسترس شخصی های«یامداده پ» یحاو اییانهرا یهابه پرونده یدبا «پیام داده» موضوع شخص – د

 د.اصالح کن یامحو  نادرست را یاناقص و  های«یامداده پ»بتواند 

داده » اییانهدرخواست محو کامل پرونده را ضوابط مربوطه یتبتواند در هر زمان با رعا یدبا «پیام داده» موضوع شخص – هـ

 .یدمربوط به خود را بنما یشخص های«یامپ

اده ماست که در  اینامهتابع آیین یو بهداشت یمربوط به سوابق پزشک های«یامداده پ» یعتوز یاپردازش و  ذخیره، - ۶2 ماده

 قانون خواهد آمد. ین( ا۷۱)

اشخاص ثالث، اعتراض،  یآن برا یافشااستثنائات، یلاز قب ،«یامداده پ»موضوع  یموارد راجع به دسترس سایر - ۶3 ماده

 ینهارم ابه موجب مواد مندرج در باب چ یشخص های«یامداده پ» یانکنترل جر و یدبانیمسئول د ینهادها یمنی،ا یفراگردها

 نامه مربوطه خواهد بود.قانون و آیین

 یکیدر بستر مبادالت الکترون «پیام داده»از حفاظت –دوم  مبحث

Autاز حقوق مؤلف ) حمایت –اول  فصل hor' s Ri ght  / Copyri ght یکیالکترون( در بستر مبادالت 

حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب  یتحما قانون یتعرضه و نشر( آثار تحت حما) یعاجرا و توز تکثیر، حق - ۶0 ماده

 یدآورندگانپداز حقوق  یتو قانون حما ۱۳۵۲/۱/۲۶مصوب  یو آثار صوت یاتکتب و نشر یرو قانون ترجمه و تکث ۱۳۴۸/۱/۳

 که در قالب یفاتیآثار و تأل یهمؤلف است. کل یاردر اخت منحصراً «یامداده پ»، به صورت ۱۳۷۱/۱۱/۴مصوب  اییانهرا یافزارهانرم

 ینداده و همچن هاییگاهو پا اییانهرا یهاابزار و روش ای،یانهرا یهاافزارها و برنامهاز جمله اطالعات، نرم باشند،یم «یامپداده»

حق مؤلف، حقوق مرتبط با  ی،شامل حق اختراع، حق طراح یکیدر بستر مبادالت الکترون یفکر هاییتاز حقوق مالک یتحما
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I) یکیقطعات الکترون یکپارچه یاز نقشه مدارها یتحماداده، هاییگاهاز پا یتؤلف، حماحق م nt egrat ed Ci rcui t s  & 

Chi psو  ۱۳۱۱/۴/۱ مصوبماده و قانون ثبت عالئم و اختراعات  ینمذکور در ا ینمشمول قوان ی،از اسرار تجار یت( و حما

خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در  ۱۳۳۷/۴/۱۴اختراعات مصوب و  یقانون ثبت عالئم تجارت یاجرا ینامه اصالحآیین

 باشد. یاسالم یآن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورا

Rel) یو هنر یادب مالکیت با مرتبط حقوق - 3 تبصره at ed Ri ght sیادب یتمالک یعنوان حقوق جانببه یناز ا یش( که پ 

Nei) یو هنر ghbori ng Ri ght sعالوه بر مؤلف، از  یگریعناصر د یبرا یو معنو یشامل حقوق ماد شدندی( شناخته م

که  دباشنیضبط و پخش مها و مؤسسات و سازمان یریو تصو یصوت اتصفح یدکنندگانآثار، تول یهنرمندان مجرجمله حقوق 

 .باشندیماده م یناشاره در ا مورد ۱۳۵۲/۱/۲۶و  ۱۳۴۸/۱/۳مصوب  ینمشمول قوان

I) یکپارچه مدار - 0 تبصره nt egrat ed Ci rcui t )خاص است که عملکرد و  یبا نقشه و منطق یکیجزء الکترون یک

و منطق  ینقشه، جانمائ هاییمتعارف را داراست. طراح یکیاجزاء الکترون از یادیز یاربا تعداد بس یگزینیجا یتآن قابل ییکارا

و  یقانون ثبت عالئم تجارت یاجرا ینامه اصالحو آیین ۱۳۱۱/۴/۱ مصوب عاتبر اساس قانون ثبت عالئم و اخترامدارها  ینا

 .باشدیم یتمورد حما ۱۳۳۷/۴/۱۴اختراعات مصوب 

ها است از شمول در شبکه «یامداده پ»پردازش  یفراگرد فن ینفکاثر که جزء ال یعاجراء و توز تکثیر، موقت اعمال - ۶1 ماده

 مقرره فوق خارج است.

Trade Secret) یاز اسرار تجار حمایت –دوم  فصل s) 

و  یاسرار تجار یرقانونیغ یلتحص یکی،مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترون یهااز رقابت حمایت منظور به - ۶0 ماده

جرم محسوب و مرتکب به  یکیالکترون یطاشخاص ثالث در مح یآن برا یافشا یاخود و  یها و مؤسسات برابنگاه یاقتصاد

 .یدقانون خواهد رس ینمقرر در امجازات 

ها، ها، ابزار و روشافزارها و برنامهها، الگوها، نرماست که شامل اطالعات،فرمول ی«یامداده پ» یکیالکترون تجاری اسرار - ۶۵ ماده

 رستفهی،العات مالها و فراگردها، اطانجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه یهانشده، روشمنتشر یفاتتأل یندها،و فرا هایکتکن

بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و  یاقتصادارزش  یاست که به طور مستقل دارا هاینو امثال ا یتجار یهاطرح یان،مشتر

 ها انجام شده است.حفظ و حراست از آن یبرا یامعقوالنه یهاتالش

 ( Trade Names) یاز عالئم تجار یتحما –سوم  فصل

ه از استفاد یکیدر بستر مبادالت الکترونمشروع  یهارقابت یقکنندگان و تشواز حقوق مصرف حمایت رمنظو به - ۶۶ ماده

Domaiبه صورت نام دامنه ) یعالئم تجار n Name بر خط ) یشهر نوع نما یا( وOnl i neیا یبکه موجب فر ی( عالئم تجار 

 .یدقانون خواهد رس ینجازات مقرر در او متخلف به م نوعشدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود مم مشتبه

 هاو مجازات جرایم –چهارم  باب

 یوتریکامپ یبردارکاله –اول  مبحث

های مها و سیستبرنامه ها،«یامداده پ»از  یرمجازاستفاده غ یااستفاده و با سوء الکترونیکی، مبادالت بستر در هرکس - ۶۷ ماده

 میستس یامداخله در عملکرد برنامه  ،«یامداده پ»ورود، محو، توقف  یرنظ یارتکاب افعال ارتباط از راه دور و یلو وسا اییانهرا

 یاد خو یبرا یقطر ینآن شود و از ا یرهای پردازش خودکار و نظاسیستم یسبب گمراه یاو  یبدرا بفر یگرانه دیرو غ اییانهرا
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را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به  رانیگاموال دکند و  یلتحص یمال یازاتامت یاوجوه، اموال  یگرید

 .شودیمال مأخوذه محکوم م عادلم ینقد یسه سال و پرداخت جزاتا یکحبس از 

 .باشدیماده م ینجرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ا یزجرم ن این به شروع – تبصره

 کامپیوتری جعل –دوم  مبحث

ه داد»و مداخله در پردازش  «یامداده پ»محو و توقف  ییر،ورود، تغ یقاز طر الکترونیکی، مبادالت بستر در کسهر - ۶۸ ماده

 بدون – یاختصاص کلید مثل –امضاء  یدتول یهای رمزنگارسیستم یکاربرد یلاستفاده از وسا یاو  اییانههای راو سیستم «یامپ

با نام دارنده  یلانطباق آن وسا عدم یاو  یکیسابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترون فاقد ید امضایتول یا وامضاء کننده  مجوز

تا با ارائه آن  یدنما یو اثبات یارزش مال یدارا های«یامداده پ»آن اقدام به جعل  یرمجعول و نظا یدر فهرست مزبور و اخذ گواه

 یکجاعل محسوب و به مجازات حبس از  یدمعتبر استفاده نما های«میاداده پ»به عنوان  یرهو غ یمال قضایی،ی،به مراجع ادار

 .شودیمحکوم م یال( ر۵۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونپنجاه م یزانبه م ینقد یتا سه سال و پرداخت جزا

 .باشدیماده م ینجرم حداقل مجازات در ا این به شروع مجازات – تبصره

 تبلیغ قواعد وکننده مصرف حقوق نقض –اول  یک / فصلروندر بستر مبادالت الکت انحصاری حقوق نقض –سوم  مبحث

( ۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونبه مجازات از ده م قانون ین( ا۳۷( و )۳۶(، )۳۵(، )۳۴(، )۳۳متخلف از مواد ) کنندهینتأم - ۶1 ماده

 محکوم خواهد شد.  یال( ر۵۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونتا پنجاه م یالر

 ( به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.۳۷) مادهمتخلف از  کنندهینتأم – تبصره

 یلیونم یستقانون به مجازات از ب ین( ا۵۵( و )۵۴(، )۵۳(، )۵۲(، )۵۱(، )۵۱(، )۳۱متخلف از مواد ) کنندهینتأم - ۷2 ماده

 محکوم خواهد شد. یال( ر۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونم یکصدتا  یال( ر۲۱ ۱۱۱ ۱۱۱)

 ماده محکوم خواهد شد. ینقانون به حداکثر مجازات در ا ین( ا۵۱)ماده متخلف از  کنندهینتأم – ۱ تبصره

 ماده محکوم خواهد شد. ینقانون به حداقل مجازات در ا ین( ا۵۵ماده )متخلف از  کنندهینتأم - 0 تبصره

 از داده یتحما/.یشخص های«یامداده پ»از  یتاحم نقض -دوم  فصل

مجرم محسوب و به  یدقانون را نقض نما ینا (۵۱( و )۵۸مقرر در مواد ) یطشرا یکیالکترون مبادالت بستر در هرکس - ۷3 ماده

 .شودیتا سه سال حبس محکوم م یک

ول مسئ ینهادها یرو سا یکیالکترون یصدور گواهتوسط دفاتر خدمات  یشخص های«یامداده پ»راجع به  جرایم هرگاه - ۷0 ماده

 قانون محکوم خواهد شد. ین( ا۷۱ماده )قرر در مرتکب به حداکثر مجازات م یابد،ارتکاب 

 یها«یامداده پ»راجع به  یمجرا یکیالکترون یدفاتر خدمات صدور گواه احتیاطییو ب مباالتیبی واسطه به اگر - ۷1 ماده

 یال( ر۵۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونمعادل پنجاه م ینقد یسال حبس و پرداخت جزا یکدهد، مرتکب به سه ماه تا  یرو یشخص

 .شودیمحکوم م

 مؤلف حق نقض –اول  یکی / فصلدر بستر مبادالت الکترون «پیام داده» از حفاظت نقض –چهارم  مبحث
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ق حقو یتکه در قانون حما ینشر( موارد عرضه و) یعاجرا و توز یر،با تکث الکترونیکی مبادالت بستر در هرکس - ۷0 ماده

قانون و  ۱۳۵۲/۱/۲۶مصوب  یو آثار صوت یاتکتب و نشر یرقانون ترجمه و تکثو  ۱۳۴۸/۱/۳مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

 یبر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورا، منوط ۱۳۷۱/۱۱/۴مصوب  اییانهرا رهایافزانرم یدآورندگاناز حقوق پد یتحما

 یسال حبس و جزا یکازات سه ماه تا به مج یدشده مؤلفان را نقض نما یحکه حق تصر یمجاز شمرده شود، در صورت یاسالم

 محکوم خواهد شد. یال( ر۵۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونپنجاه م یزانبه م ینقد

 تجاری اسرار نقض –دوم  فصل 

ت ورود خسار یابه منظور رقابت، منفعت و  یکیقانون و هرکس در بستر مبادالت الکترون ین( ا۶۴ماده )از  متخلفین - ۷۵ ماده

 یا و یاسرار شغل یبر عدم افشا یاستخدام مبن یبا نقض حقوق قراردادها ی،و خدمات یاقتصاد ی،عتصن ی،تجار یهابه بنگاه

به حبس از شش ماه تا دو  یداشخاص ثالث افشا نما یبرا یانموده و  یلخود تحص یرا برا نآنا یاسرار تجار یرمجاز،غ یابیدست

 محکوم خواهد شد. یالر( ۵۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونمعادل پنجاه م ینقد یو جزا یمسال و ن

 یتجار عالیم نقض –سوم  فصل 

تا  یال( ر۲۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونم یستب از ینقد یتا سه سال حبس و جزا یکقانون به  این( ۶۶) ماده از متخلفان - ۷۶ ماده

 خواهند شد.محکوم  یال( ر۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱) یلیونم یکصد

 سایر -چهارم  فصل 

 ییجزا ییقضا المللیینب یهمکار یهاو روش ییجزا یتو مقررات مربوط به صالح یسدادر یینآ یم،جرا سایر - ۷۷ ماده

 قانون خواهد بود. موجب به یکیمرتبط با بستر مبادالت الکترون

 خسارت جبران –پنجم  باب

قطع  یجهتنجز در به ی،و دولت یمؤسسات خصوص یستمضعف س یادر اثر نقص  الکترونیکی مبادالت بستر در هرگاه - ۷۸ ماده

 ینکهر امگ باشندیبه اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارده م یخسارت یکی،ارتباط الکترون یزیکیف

 اشخاص خواهد بود. ینصورت جبران خسارات بر عهده ا ینکه در ا اشدافراد ب یاز فعل شخص یخسارات وارده ناش

 متفرقه –ششم  باب

 باشندیقانون مؤثر م ینا یکه در اجرارا  یکیمرتبط با تجارت الکترون هایینهموظف است زم انیبازرگ وزارت - ۷1 ماده

قانون  ینا هاینامهمقررات مربوطه و آیین یناطالعات، خواستار تدو یفناور یعال یشورا ییدو تأ یشنهادکرده و با ارائه پ ییشناسا

 یربه مرحله اجرا در خواهند آمد. سا یرانوز یأته یبقررات پس از تصوو م هانامهآیین ینشود. ا ربطیذ ینهادهاتوسط 

 خواهند شد: یهته یلذ یبقانون به ترت ینمورد اشاره در ا هاینامهآیین

سازمان  ی،و دارائ یامور اقتصاد ی،بازرگان یهاوزارتخانه یشنهادقانون به پ ین( ا۴۲( و )۳۸مربوط به مواد ) نامهآیین – الف

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهته یرانا یاسالم یجمهور یکشور و بانک مرکز یزیرو برنامه تیریمد

و سازمان  یو فرهنگ و ارشاد اسالم یبازرگان یهاوزارتخانه یشنهادقانون به پ ین( ا۵۷( و )۵۶مربوط به مواد ) نامهآیین – ب

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو به و یهکشور ته یزیرو برنامه یریتمد

 زییرو برنامه یریتو سازمان مد یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یشنهادقانون به پ ین( ا۶۱ماده )مربوط به  نامهآیین – ج

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهکشور ته
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 یزمرک ربط،یذ یواحدها یعبا تجم یکی،الکترون تجارت هاییتاز فعال یتموظف است به منظور حما بازرگانی وزارت - ۸2 ماده

 یزیررنامهو ب یریتو سازمان مد یمشترک وزارت بازرگان یشنهادمرکز به پ ینا نامهییناساسنامه و آ.یدنما یجادوزارتخانه ا ینرا در ا

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهکشور ته

دارند موظفند  یاردر اخت «یامداده پ»که  یکسان یهکنندگان و کلرفمص یگانان،با مخاطبین، سازان، اصل - ۸3 ماده

که در صورت  یندنما یه( تهBack upنموده و پشتوانه ) ینگهدار یقیطرخود دارند به  یترا که تحت مسؤول هائی«یامپداده»

 گر مصون بماند.ینسخه، نسخه د یک یبرا یخطر بروز هر گونه
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زار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانقانون با  

 3/1/31۸0مصوب: 

 و اصطالحات تعاریف –فصل اول 

 :باشندیم یرز یمعان یقانون بکار رفته است، دارا ینکه در ا هاییواژه و اصطالحات - 3 ماده

« شورا» ینو بعد از ا شودیم یلقانون تشک ین( ا۳است که به موجب ماده ) ییبورس و اوراق بهادار: شورا یعال شورای – ۱

 .شودیم یدهنام

 یدهنام« سازمان» ینو بعد از ا شودیم یلقانون تشک ین( ا۵است که به موجب ماده ) سازمانی: بهادار اوراق و بورس سازمان – ۲

 .شودیم

گران طبق مقررات عاملهم یامتشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و  بازاری: بهادار اوراق بورس – ۳

عام  ی( در قالب شرکت سهامشودیم یدهپس بورس نام ین. بورس اوراق بهادار )که از اگیردیقانون، مورد دادوستد قرار م ینا

 .شودیو اداره م یستأس

 .شودیم یلقانون تشک ین( ا۳۷است که به موجب ماده ) یأتی: هیداور هیأت – ۴

 یهامجامع مشابه، تشکل یرو سا گذارانیهان، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرماکارگزار هایکانون: کانون – ۵

بق در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، ط یتقانون به فعال ینکه طبق ا یاشخاص ینروابط ب یماست که به منظور تنظ یخودانتظام

 .رسندیبه ثبت م یرانتفاعیو غ یرتجاریغ ی،ولتد یربه صورت مؤسسه غ «سازمان»مصوب  یهادستورالعمل

 یمنظت یبرا ینقانون بر عهده دارد و همچن ینکه به موجب ا یفیحسن انجام وظا یاست که برا تشکلی: خودانتظام تشکل – ۶

ه را ک یاطو انضب یاحرفه یاعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردها ینبه روابط ب یدنخود و انتظام بخش یاحرفه هاییتفعال

 و اجرا کند. وضعقانون،  ینا یتبا رعا داند،یالزم م

 تیانتقال مالک ی،است که امور مربوط به ثبت، نگهدار یوجوه: شرکت یهاوراق بهادار و تسو یمرکز گذاریسپرده شرکت – ۷

 .دهدیوجوه را انجام م یهاوراق بهادار و تسو

که معامالت اوراق بهادار در آن بر  یکالکترون یرغ یا یکب شبکه ارتباط الکتروناست در قال یخارج از بورس: بازار بازارهای – ۸

 .گیردیمذاکره صورت م یهپا

و منابع حاصل از  شودیدر آن انجام م یداالنتشاراوراق بهادار جد نویسییرهعرضه و پذ یناست که اول ی: بازاراولیه بازار – ۱

 .گیردیناشر قرار م یارعرضه اوراق بهادار در اخت

 .گیردیدر آن مورد دادوستد قرار م یه،است که اوراق بهادار پس از عرضه اول ی: بازارثانویه بازار – ۱۱

 .شودیکاال دادوستد م یابر اوراق بهادار  یمعامله مبتن یارو اخت یآت یاست که در آن قراردادها بازاری: مشتقه بازار – ۱۱

 .کندیادار را به نام خود منتشر ماست که اوراق به حقوقی شخص: ناشر – ۱۲

 .کندیها معامله مو به حساب آن یگراند یاست که اوراق بهادار را برا حقوقی شخص: کارگزار – ۱۳
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به نام و حساب خود معامله  یاها و و به حساب آن یگراند یاست که اوراق بهادار را برا حقوقی شخص: گرمعامله/  کارگزار – ۱۴

 .کندیم

 یعرضه و تقاضا یمو تنظ ینقد شوندگ یشاست که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزا گریمعامله/  کارگزار: گردان ارباز – ۱۵

 .پردازدیآن، به دادوستد آن اوراق م یمتدامنه نوسان ق یدو تحد یناوراق بهادار مع

 رگذایهو فروش اوراق بهادار، به سرما یدخرمشخص، درباره  یاست که در قالب قرارداد ی: شخص حقوقگذاریسرمایه مشاور – ۱۶

 .دهدیمشاوره م

و فروش اوراق بهادار  یدمشخص و به منظور کسب انتفاع، به خر یاست که در قالب قرارداد حقوقی شخص: گردان سبد – ۱۷

 .پردازدیم گذاریهسرما یبرا

و  دکنیم یتفعال گذارانیهبهادار و عامه سرما ناشر اوراق یناست که به عنوان واسطه ب ی: شرکتیهسرما تأمین شرکت – ۱۸

 هاییتالو فع نویسییرهتعهد پذ نویسی،یرهپذ ی،مشاوره، سبد گردان ی،بازار گردان ی،گرمعامله ی،کارگزار هاییتفعال تواندیم

 انجام دهد. «ازمانس»مشابه را با اخذ مجوز از 

را  لییتکم یایمزا گذاری،یهانداز و سرماپس یهابا استفاده از طرحاست که  گذارییه: صندوق سرمابازنشستگی صندوق – ۱۱

 .کندیآن فراهم م یاعضا یدوران بازنشستگ یبرا

 و مالکان آن به نسبت باشدیدر اوراق بهادار م گذارییهآن سرما یاصل یتاست که فعال یمال ی: نهادگذاریسرمایه صندوق – ۲۱

 .یکندندوق شرص یانخود، در سود و ز گذارییهسرما

به کارگزاران، کارگزاران /  توانیفعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله م یمال ی: منظور نهادهایمال نهادهای – ۲۱

 ،گذارییهسرما یهاشرکت گذاری،یهسرما یهاصندوق ی،بندمؤسسات رتبه گذاری،یهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمامعامله

 اشاره کرد. یبازنشستگ یهاو صندوق یهسرما ینتأم یهاشرکت ی،زش اطالعات مالپردا یهاشرکت

ب کس یجهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأ یرپذ یهدر شرکت سرما گذارییهکه با سرما ی(: شرکتهلدینگ) مادر شرکت – ۲۲

 مؤثر باشد. یرهمد یأته یدر انتخاب اعضا یارا انتخاب کند و  یرهمد یأتشرکت، ه یاتکنترل عمل یکه برا کندیم

 قرار دهد. یابیقانون را مورد ارزش ینو اوراق بهادار موضوع ا هاییاست که دارا ی: کارشناس مالارزشیاب – ۲۳

منفعت آن  یاو  ینمالک ع یقابل نقل و انتقال برا یاست که متضمن حقوق مال یمستند یا ورقه نوع هر: بهادار اوراق – ۲۴

قانون، معادل هم  ینو اوراق بهادار در متن ا یو اعالم خواهد کرد. مفهوم ابزار مال یینر قابل معامله را تعباشد. شورا، اوراق بهادا

 در نظر گرفته شده است.

 .یعرضه عموم برای بهادار اوراق صدور از است عبارت انتشار: انتشار – ۲۵

 : عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.عمومی عرضه – ۲۶

 است. ینهاد گذارانیهاوراق بهادار توسط ناشر به سرما یم: فروش مستقخصوصی عرضه – ۲۷

 آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد. یقانون یندهنما یااوراق بهادار از ناشر و  یدخر یند: فرآنویسیپذیره – ۲۸

 به فروش نرسد. نویسییرهمهلت پذکه ظرف  یاوراق بهادار یدخر ی: تعهد شخص ثالث برانویسیپذیره تعهد – ۲۱
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 یارتدر اخ نویسییرهآن، اطالعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذ یقاست که از طر اییه: اعالمنویسییرهپذ اعالمیه – ۳۱

 .گیردیعموم قرار م

 .ودشیکت، به سازمان داده مثبت شر یاست که در مرحله تقاضا یها، اطالعات و اسناد و مدارکثبت: مجموعه فرم بیانیه – ۳۱

 ایبه اوراق بهادار، معامالت  یرمستقیمغ یاو  یمطور مستقعموم که به ی: هرگونه اطالعات افشاء نشده برانهانی اطالعات – ۳۲

 .اردگذیم یرمعامله اوراق بهادار مربوط تأث یبرا گذارانیهسرما یمتصم یاو  یمتو در صورت انتشار بر ق شودیناشر آن مربوط م

 .شودیم یداریخر گذارانیهاست که از محل وجوه سرما یمال هایدارایی مجموعه: سبد – ۳۳

 بهادار اوراق بازار ارکان –دوم  فصل

اوراق  یحفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا ی،و با هدف سامانده گذارانیهاز حقوق سرما یتحما راستای در - 0 ماده

 لیقانون تشک ینمندرج در ا یاراتو اخت یفوظا یب،قانون، شورا و سازمان با ترک ینا یت بر حسن اجرابهادار و به منظور نظار

 .شودیم

ح شورا به شر یکالن آن بازار را بر عهده دارد. اعضا هاییاستس یبرکن بازار اوراق بهادار است که تصو باالترین شورا - 1 ماده

 :باشدیم یلذ

 .ییاراو د یامور اقتصاد وزیر – ۱

 .یبازرگان وزیر – ۲

 .یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کلیسرئ – ۳

 و اتاق تعاون. یرانو معادن ا یعو صنا یاتاق بازرگان رؤسای – ۴

 خواهد کرد. یفهوظانجام  یزسازمان ن یشورا و سخنگو یرسازمان که به عنوان دب رئیس – ۵

 .یمعاون و یا کشور کل دادستان – ۶

 ها.از طرف کانون یندهنمانفر  یک – ۷

 یادامور اقتص یروز یشنهادبازار اوراق بهادار به پ یاحرفه یهابا مشورت تشکل یمنحصراً از بخش خصوص مالی خبره نفر سه – ۸

 .یرانوز یأته یبو تصو ییو دارا

 .ییهر بورس کاال یبرا یرانوز یأته یبو تصو ربطیذ یروز یشنهادبه پ ینفر خبره منحصراً از بخش خصوص یک – ۱

 خواهد بود. ییو دارا یامور اقتصاد یرشورا با وز ریاست - 3 تبصره

 یرهمد یأته یاعضا یاناز م یتوان( پنج سال است و آنان را نم۱( و )۸(، )۷) یموضوع بندها یاعضا مأموریت مدت - 0 تبصره

 و کارکنان سازمان انتخاب کرد.

 خواهد بود. یرپذدو دوره امکان یماده حداکثر برا ین( ا۱( و )۸(، )۷) یاموضوع بنده اعضای مجدد انتخاب - 1 تبصره

 .کنندیهمان بورس شرکت م یگیریم(، فقط در جلسات مربوط به تصم۱موضوع بند ) اعضای - 0 تبصره

 :باشدیم یرشورا به شرح ز وظایف - 0 ماده
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 قانون. ینا یبر اجرا یهار و اعمال نظارت عالو توسعه بازار اوراق بهاد یالزم جهت سامانده تدابیر اتخاذ – ۱

 و مقررات مربوط. یننظام و قوان یکل هاییاستبازار اوراق بهادار در قالب س یو خط مش هایاستس تعیین – ۲

 .یرانوز یأته یبقانون جهت تصو ینا یاجرا یالزم برا هاینامهیینآ پیشنهاد – ۳

 .یدجد یمال یابزارها تصویب – ۴

 یهاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذارسپرده یهاخارج از بورس، شرکت یها، بازارهابورس یتو لغو مجوز فعال تعلیق صدور، – ۵

 .یهسرما ینتأم یهاوجوه و شرکت

 سازمان. یمال یهابودجه و صورت تصویب – ۶

 از سازمان. یتبه شکا یدگیو رس فعالیت بر نظارت – ۷

 ها.سازمان و نظارت بر آن هاییوصول یزاننوع و م تصویب – ۸

 الزحمه آن.حق تعیین و سازمان حسابرس – بازرس انتخاب – ۱

 سازمان. یرهمد یأته اعضای انتخاب – ۱۱

 سازمان. یرهمد یأته یو اعضا یسرئ یایحقوق و مزا تعیین – ۱۱

 الزحمه آنان.حق یینو تع یداور یأته اعضای انتخاب – ۱۲

 .یجهان یشده خود در بازارها یرفتهپذ یهاظور عرضه اوراق بهادار شرکتمجوز به بورس به من اعطای – ۱۳

 به بورس. یاوراق بهادار خارج یرشمجوز پذ اعطای – ۱۴

 در بورس. یمجوز به بورس جهت معامالت اشخاص خارج اعطای – ۱۵

 به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. یرانوز یأته یصکه به تشخ یامور سایر – ۱۶

 االجرا خواهد بود.الزم ییو دارا یامور اقتصاد یروز تأیید از پس شورا صوباتم - تبصره

 ییافتدر یمستقل بوده و از محل کارمزدها یو مال یحقوق یتشخص یاست که دارا یردولتیغ عمومی مؤسسه سازمان، - ۵ ماده

سازمان  یاندازو راه یتآغاز فعال یالزم برادرآمدها اداره خواهد شد. منابع  یرها و ساها در بورسشرکت یرشاز حق پذ یو سهم

 .شودیم ینبورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأم یشورا یشده از محل وجوه امان یاد

 یأته بیو به تصو یهقانون توسط شورا ته ینا یبتصو یخسازمان حداکثر ظرف سه ماه از تار تشکیالت و اساسنامه - تبصره

 .یدهد رسخوا یرانوز

منحصراً  یحسن شهرت و تجربه در رشته مال یو دارا ینافراد ام یانپنج عضو است که از م یسازمان دارا یرهمد هیأت - ۶ ماده

 یرهمد یأته یشورا حکم اعضا یس. رئشوندیشورا انتخاب م یبشورا و با تصو یسرئ یشنهادبه پ یردولتیاز کارشناسان بخش غ

 .کندیرا صادر م

 است: یرسازمان به شرح ز یرهمد یأته یاراتو اخت وظایف - ۷ ماده
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 آن به شورا. یشنهادقانون و پ ینا یاجرا یالزم برا هاینامهیینآ تهیه – ۱

 قانون. ینا ییاجرا یهادستورالعمل ینو تدو تهیه – ۲

 قانون و مقررات مربوط. ینا اجرای حسن بر نظارت – ۳

 اق بهادار و نظارت بر آن.اور عمومی عرضه مجوز صدور و ثبت – ۴

 ها بر عهده شورا است.آن یبکه تصو یینهادها یرها و سابورس یسو لغو مجوز تأس تعلیق صدور، درخواست – ۵

 .یستشورا ن یمقانون که در حوزه عمل مستق ینموضوع ا یمال یها و نهادهاکانون یسو لغو مجوز تأس تعلیق صدور، – ۶

 قانون. ینموضوع ا یمال یها و نهادهاکانون ها،اساسنامه بورس تصویب – ۷

 از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. یشگیریالزم جهت پ تدابیر اتخاذ – ۸

و  صالحیقانون بر عهده سازمان است به مراجع ذ این طبق هاآن اعالم که بهادار اوراق بازار در تخلفات از دسته آن اعالم – ۱

 ها.آن یگیریپ

 بازار اوراق بهادار به شورا. یتوضع یندر مورد عملکرد سازمان و همچن یادوار یهاو گزارش یمال هایصورت ارائه – ۱۱

 در بازار اوراق بهادار. گذارانیهاز حقوق و منافع سرما یتو انجام اقدامات الزم به منظور حما یضرور تدابیر اتخاذ – ۱۱

 .یو نظارت گذارییاستس ینهادها یربا سا یادار و همکارالزم در بازار اوراق به هاییهماهنگ ایجاد – ۱۲

 در بازار اوراق بهادار به شورا. یدجد یمال یابزارها یریکارگبه پیشنهاد – ۱۳

 در بورس. یخارج یو حقوق یقیاشخاص حق گذاریسرمایه بر نظارت – ۱۴

 توسط شورا. یبصوخدمات سازمان جهت ت یهاانواع درآمدها و نرخ یشنهادبودجه و پ تهیه – ۱۵

 قانون. ینموضوع ا یمال ینهادها یربورس و سا یخدمات و کارمزدها یهاسقف نرخ تصویب – ۱۶

 ها.ها و نظارت سازمان بر آن شرکتعام نزد مرجع ثبت شرکت یسهام یهاسازمان قبل از ثبت شرکت ییدنامهتأ صدور – ۱۷

 شده نزد سازمان.ثبت یهاشرکت توسط یتاطالعات با اهم یو نظارت بر افشا بررسی – ۱۸

 .یحسابرس یاستانداردها ینتدو یأته یژهبه و یبا مراجع حسابدار یو هماهنگ یکنزد همکاری – ۱۱

 بازار اوراق بهادار. یآت هاییاستس ینتدو یکالن و بلند مدت برا تحقیقات انجام – ۲۱

 .یو جهان یامرتبط منطقه یهابه سازمان یوستنو پ المللیینو مشارکت با مراجع ب همکاری – ۲۱

 که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. یامور سایر انجام – ۲۲

 بالمانع است. یگردوره د یک یپنج سال است و انتخاب مجدد آنان برا یرهمد یأته یاز اعضا یکهر  عضویت مدت - ۸ ماده

 نییماه تع یمدت س یشورا برا یباعضاء و تصو یشنهادپ به یرهمد یأتاعضاء ه ینسازمان از ب یرهمد یأته رئیس - 1 ماده

 خواهد شد.
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 آن خواهد بود. ییمقام اجرا ینسازمان و باالتر یسرئ یره،مد یأته رئیس - 3 تبصره

 خواهد شد. یینسازمان در اساسنامه سازمان تع یسرئ یاراتو حدود اخت وظایف - 0 تبصره

 رییگد یتمسئول یرشپذ یاحق اشتغال  وجه یچهموظف و تمام وقت بوده و به  به صورت یرهمد یأته اعضای اشتغال - 32 ماده

 را نخواهند داشت. یردولتیو غ یها و نهادها اعم از دولتها، بنگاهدستگاه یردر سا

ه دظرف پانز مانده،یمدت باق یبرا یو ینجانش یره،مد یأته یاز اعضا یکهر  یاستعفا یافوت و  برکناری، صورت در - 33 ماده

 خواهد شد. یددر اساسنامه سازمان ق یبرکنار یط( منصوب خواهد شد. شرا۶ماده )مقرر در  یبروز حسب مورد به ترت

ود خ یقانون یفکنند که وظا یادقبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند  یرهمد یأته اعضای - 30 ماده

رون به مق گیرندیرا که م یماتیتصم یهرا بکار برند و کل طرفییدقت و ب یتنها یفرا به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظا

. متن سوگندنامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد یندرا بنما یرهمد یأتسازمان و ه ارحفظ اسر یتصالح کشور بوده و رعا

 شد.

 .شودیه سازمان پرداخت مسازمان از محل بودج یرهمد یأته یو اعضا یسرئ مزایای و حقوق - 31 ماده

بودجه  و از محل یینشورا تع یبشورا و با تصو یسرئ یشنهادشورا در جلسات شورا، به پ یردولتیغ اعضای حضور حق - تبصره

 .شودیسازمان پرداخت م

کفل خود خود، همسر و افراد تحت ت هایییفهرست دارا یدبا یرهمد یأته یاعضا عضویت، خاتمه و انتصاب بدو در - 30 ماده

 .یندرا به شورا گزارش نما

سال توسط شورا  یک یبرا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس بین از سازمان بازرس –حسابرس  - 3۵ ماده

 خواهد بود. یرپذدو دوره امکان برای حداکثر بازرس –انتخاب حسابرس  شود،یانتخاب م

 ای یمو مشارکت مستق یتهرگونه فعال یادر شرف ثبت نزد سازمان  یا شدهثبت بهادار اوراق معامالت هرگونه انجام - 3۶ ماده

 اشخاص یزسازمان و ن یمؤسسه حسابرس یو شرکا یرانشورا، سازمان، مد یغیرمستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضا

 ها ممنوع است.تحت تکفل آن

وقت خود را که پاره یاوقت مشاغل تمام ینخود و همچن یو مال یاقتصاد هاییتشورا و سازمان موظفند فعال اعضای - 3۷ ماده

 گزارش دهند. ییهقوه قضا یسدارند، به رئ یااند به آن اشتغال داشته یردو سال اخ یط

عات غیرمستقیم اطال یا یممستق یسازمان مکلفند از افشا یمؤسسه حسابرس یو شرکا یرانشورا، سازمان، مد اعضای - 3۸ ماده

کنند. متخلف به  یخود، خوددار یپس از خاتمه دوران تصد یحت شوند،یها مطلع مخود از آن یفوظا یکه در اجرا یامحرمانه

 .شودیمحکوم م ونقان ین( ا۴۶ماده )مقرر در  یهامجازات

قانون  ینرچوب ادر چا یازخود با مجوز دادستان کل کشور، اطالعات مورد ن یقانون یفوظا یدر اجرا تواندمی سازمان - 31 ماده

که شمول حکم  ییهااز جمله دستگاه ی،و عموم یدولت یهادستگاه ی،دولت یهاشرکت ی،ها، مؤسسات اعتباربانک یهرا از کل

ها و ستگاهد یه. کلیدمطالبه نما یردولتیغ یحقوق یا یقیاشخاص حق یزح نام آنهاست و نیتصر یاها مستلزم ذکر نسبت به آن

 .یندشده ارائه نما یینسازمان را در موعد تع یازاطالعات مورد ناشخاص مذکور مکلفند 

 اولیه بازار –سوم  فصل
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و عرضه  باشدیقانون م ینمقررات ا یتمنوط به ثبت آن نزد سازمان با رعا یهاوراق بهادار در بازار اول عمومی عرضه - 02 ماده

 نوع است.قانون مم ینمفاد ا یتبدون رعا یقاوراق بهادار به هر طر یعموم

 یتو مصوبات سازمان و شفاف یمقررات قانون یتاز رعا یناننزد سازمان به منظور حصول اطم بهادار اوراق ثبت - 03 ماده

 مرتبط با اوراق یهاطرح یاها در مورد شرکت یو سفارش یهتوص یاو  یسودآور ینتضم یا،مزا ییدبوده و به منزله تأ یاطالعات

 گردد. یدق نویسییرهپذ یهدر اعالم یدبا ضوعمو ین. اشدبایبهادار توسط سازمان نم

جهت اخذ مجوز عرضه  نویسییرهپذ یهثبت و اعالم یانیهثبت اوراق بهادار را همراه با ب تقاضای است موظف ناشر - 00 ماده

 .یدنما یمبه سازمان تسل یعموم

 یچگونگ یزود و نش یمبه سازمان تسل یدکه با نویسییرهپذ هیثبت و اعالم یانیهب یاتثبت اوراق بهادار، محتو تقاضای فرم - تبصره

ازمان است که توسط س یها و سازمان به موجب دستورالعملمرجع ثبت شرکت ینب یو نحوه هماهنگ نویسییرهپذ یهانتشار اعالم

 سد.ریشورا م ییدو به تأ یمتنظ

 یدیها با مقررات، نسبت به تأاز انطباق آن ینانآن و اطم یمثبت اوراق بهادار و ضما یتقاضا بررسی از پس سازمان - 01ماده 

 .کندیاقدام م نویسییرهپذ یهاعالم

روز تجاوز  ی. مدت مذکور از سکندیم یینکه سازمان تع یردانجام پذ یظرف مدت یداوراق بهادار با عمومی عرضه - 3 تبصره

 ند.ک یدتمد یگرروز د یناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت س یرا با تقاضا نویسییرهمدت پذ تواندینخواهد کرد. سازمان م

و فروش  یعتوز یجسازمان را از نتا عمومی، عرضه مهلت اتمام از پس روز پانزده مدت ظرف حداکثر است موظف ناشر - 0 تبصره

 یهعدم فروش کامل، در اعالم . نحوه برخورد ناشر در خصوصیدخواهد نمود، مطلع نما ینکه سازمان مع یقیاوراق بهادار از طر

 .شودیمشخص م نویسییرهپذ

 توسط سازمان مجاز است. یعرضه عموم یندفرآ یلتکم ییدشده، پس از تأ تأدیه وجوه از استفاده - 1 تبصره

 ناگذاریهحداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرما یدشده با یوجوه گردآور یعرضه عموم یندفرآ تکمیل عدم صورت در - 0 تبصره

 عودت داده شود.

 صیثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخ یرا برا یشده و ضمائم ارسال یلتکم تقاضای فرم سازمان اگر - 00 ماده

. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، نمایدیم یهروز مراتب را به اطالع ناشر رسانده و درخواست اصالح یمدت س یدهد، ط

عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار  یاثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت  یخروز از تار یس موظف است حداکثر ظرف

 به ناشر اعالم کند.

 هیها، اجازه انتشار اعالمآن یهسرما یشافزا یاعام  یسهام یهاثبت شرکت یقانون، برا یناالجرا شدن االزم تاریخ از - 0۵ ماده

 .شودیها، پس از موافقت سازمان صادر مت شرکتتوسط مرجع ثب نویسییرهپذ

( قانون ۴موضوع ماده ) یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاراتو اخت یفقانون، وظا یناالجرا شدن االزم تاریخ از - 0۶ ماده

 .شودیبه سازمان واگذار م ۱۳۷۶/۶/۳۱نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 

 است. یماده مستثن ینقانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول ا ینا که به موجب مشارکتی اوراق - تبصره

 از ثبت نزد سازمان معاف است: زیر بهادار اوراق - 0۷ ماده
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 .هایو شهردار مرکزی بانک دولت، مشارکت اوراق – ۱

 .یتحت نظارت بانک مرکز یو اعتبار یسسات مالمؤ و هابانک توسط منتشره مشارکت اوراق – ۲

 .یخصوص هایعرضه در شده عرضه بهادار اوراق – ۳

 شده توسط سازمان باشد. یینکه کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تع یعام سهامی شرکت هر سهام – ۴

 یانونها و مراجع قاوراق منتشره توسط سازمان یلبه ثبت نداشته باشند از قب یازشورا ن یصکه به تشخ یاوراق بهادار سایر – ۵

 .گرید

 و فروش یعتوز یطاوراق و نحوه و شرا یاتکه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوص بهاداری اوراق ناشر - تبصره

 به سازمان گزارش کند. کند،یم یینکه سازمان تع یطیها طبق شراآن

 تیبه ثبت نزد سازمان است و فعالقانون منوط  ینموضوع ا یمال یخارج از بورس و نهادها یها، بازارهابورس تأسیس - 0۸ ماده

 .شودیها تحت نظارت سازمان انجام مآن

و  یدهدر اساسنامه، نحوه گزارش یتموضوع فعال یه،حداقل سرما یران،و مد یرهمد یأته یاعضا یاحرفه صالحیت - 01 ماده

 رسد.سازمان ب ییدبه تأ یدقانون، با ینموضوع ا یمال ینهادها یحسابرس یژهو یهانوع گزارش

 ثانویه بازار –چهارم  فصل

ورس . برسدیسازمان م یبهر بورس و به تصو یشنهاداست که به پ یاوراق بهادار در بورس طبق دستورالعمل پذیرش - 12 ماده

 که نزد سازمان ثبت نشده است. یستن یاوراق بهادار یرشمجاز به پذ

 است. ینماده مستث این شمول از ثبت، از معاف بهادار اوراق - تبصره

معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان  یاوراق بهادار معامله شده در روزها قیمت و تعداد فهرست، است مکلف بورس - 13 ماده

 خواهد شد. یاست و در سوابق بورس نگهدار یفهرست در حکم سند رسم ینو به اطالع عموم برساند. ا یهته

ها را از بورس یکتوقف انجام معامالت هر  یاو  یلدستور تعط ی،اراضطر یطشرا تشخیص با است مجاز سازمان - 10 ماده

 ود.خواهد ب یدشورا قابل تمد یبمدت مزبور با تصو ی،اضطرار یط. در صورت تداوم شرایدصادر نما یحداکثر به مدت سه روز کار

 .رسدیشورا م ییده تأسازمان ب یشنهادخواهد بود که به پ ییاضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرا شرایط - تبصره

 تیبه هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضو یو بازار گردان یگر/ معامله یکارگزار ی،کارگزار فعالیت به شروع - 11 ماده

 آن است. ییاجرا یهاو دستورالعمل هانامهیینقانون و آ ینمقررات ا یتدر کانون مربوط و رعا

 مربوط به آن کانون را سازمان یفنشده است، وظا یلگران و بازار گردانان تشک/ معامله کانون، کارگزاران کهزمانی تا - تبصره

بازار  گران وکانون، کارگزاران / معامله یلتشک ید،نفر رس یازدهکانون در سطح کشور به  یتعداد اعضا کهی. هنگامدهدیانجام م

 است. یگردانان الزام

در آن بورس طبق  یرشدر هر بورس موکول به پذ یو بازار گردان یگر/ معامله یو کارگزار یکارگزار فعالیت - 10 ماده

 .رسدیسازمان م ییدبورس به تأ یشنهاداست که به پ یدستورالعمل
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ود خ یاعضا یرگران، بازار گردانان، ناشران و ساکارگزاران، کارگزار / معامله یبورس به تخلفات انضباط یرهمد هیأت - 1۵ ماده

 کیبورس به مدت  ی. رأنمایدیم یدگیخود رس ینامه انضباططبق آیین ربطیذ هاینامهیینآ یاقانون  ینمقررات ا از یکاز هر 

 .باشدیاالجرا مو الزم یسازمان قطع ی. رأباشدینظر در سازمان م تجدیدابالغ قابل  یخماه از تار

 یراو س گذارانیهناشران، سرما گذاری،یهگران، مشاوران سرماعاملهکارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / م بین اختالفات - 1۶ ماده

 .شودیم یدگیرس یداور یأتها توسط هها، در صورت عدم سازش در کانونآن یاحرفه یتاز فعال یناش ربطیاشخاص ذ

و از تجربه و دو عضقضات با یناز ب ییهقوه قضا یسعضو توسط رئ یککه  باشدیمتشکل از سه عضو م یداور هیأت - 1۷ ماده

قوه  سی. رئنمایدیم یدگیشورا به اختالفات رس ییدسازمان و تأ یشنهادبه پ یو مال یاقتصاد هایینهنظران در زمصاحب ینب

 یبتورت غتا در ص نمایندیم یو معرف یینتع البدلیعضو عل یک،خود، هر  یاصل یندهنما رشورا عالوه ب ییدو سازمان با تأ ییهقضا

 .باشدیم یهمانند عضو اصل البدلیعضو عل یط. شرایدشرکت نما یداور یأتمربوط در ه یعضو اصل

 خواهد بود. ییهقوه قضا یندهبا نما یداور یأته ریاست - 3 تبصره

بالمانع  یگردو دوره د یو انتخاب مجدد آنان حداکثر برا باشدیدو سال م البدلیو عل یاصل یاعضا مأموریت مدت - 0 تبصره

 است.

 .گرددیم یلاست که در محل سازمان تشک اییرخانهدب یدارا یداور هیأت - 1 بصرهت

 .شودیدر قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت م یداور هیأت بودجه - 0 تبصره

ثبت  یاجرا یرها و دواآن به عهده اداره یاالجرا است و اجراو الزم یقطع یداور یأته یصادر شده از سو آرای - ۵ تبصره

 .باشدیاسناد و امالک م

مشابه درخواست  یهاتشکل یرو سا گذارییهگر، بازار گردان، مشاور سرماکارگزار، کارگزار / معامله صورتی که در - 1۸ ماده

به بورس مربوط اعالم نموده و مجوز  یزخود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و ن یتدائم از فعال یاموقت  یریکناره گ

ها هدات آنتع یرمعامالت انجام شده و سا یفتکل یینمربوط تا تع یقو وثا هاین. تضمنمایندیم تودیعخود را نزد کانون  یتفعال

گران، بازار گردانان، مشاوران ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله ینا یرخواهد ماند. قسمت اخ یبه قوت خود باق

 است. یمجر یزن شود،یلغو م یا یققانون تعل ین( ا۳۵ماده ) ساسها بر اآن یتمشابه که عضو یهاتشکل یرو سا گذارییهسرما

مشابه ملزمند طبق  یهاتشکل یرو سا گذاریسرمایه مشاوران گردانان، بازار گران،معامله/  کارگزار کارگزاران، - 11 ماده

 .یندنما یمتسل ربطیو به مراجع ذ یهالزم را ته یهاگزارش شود،یو ابالغ م یمکه توسط سازمان تنظ یدستورالعمل

 یهو ثانو یهاول یدر بازارها یرساناطالع –پنجم  فصل

 آورد،یثبت اوراق بهادار به دست م یندکه در فرآ یتا مجموعه اطالعات یداتخاذ نما ترتیبی است موظف سازمان - 02 ماده

 .یرددسترس عموم قرار گ نامه مربوطه درحداکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آیین

و  گذاریسرمایه مشاوران گردانان، بازار گران،معامله کارگزاران، بهادار، اوراق ناشران ها،بورس است موظف سازمان - 03 ماده

امع کشور، اطالعات ج یمل یو حسابرس یحسابدار یتا بر اساس استانداردها یدرا ملزم نما یهفعال در بازار سرما یهاتشکل یهکل

 .ندخود را انتشار ده یتفعال
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 یمال یدهو گزارش یحسابدار یاستانداردها ی،را طبق مقررات قانون یمال هایصورت است موظف بهادار اوراق ناشر - 00 ماده

 کند. یهته شود،یکه توسط سازمان ابالغ م ییاجرا یهاو دستورالعمل هانامهیینو آ

ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به  یو مشاوران حقوق یابانرس و ارزش حساب یه،سرما تأمین شرکت ناشر، - 01 ماده

از  یناش که یهارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اول یلبه دل یاتخلف و  یر،هستند که در اثر قصور، تقص گذارانییهسرما

 .اندردیدهها باشد، متضرر گترک فعل آن یافعل 

 هیرمد یأتکشف تخلف به ه یخسال پس از تار یکحداکثر ظرف مدت  توانندیماده م ینع اموضو دیدگانخسارت - 3 تبصره

 توسط ناشر نگذشته باشد. یاز سه سال از عرضه عموم یشب ینکهکنند، مشروط بر ا یتشکا یداور یأته یابورس 

 یباشند، مجاز به ادعا یدهلف خرماده را قبل از کشف و اعالم تخ ینکه اوراق بهادار ناشر موضوع ا اشخاصی فقط - 0 تبصره

 .باشندیخسارت م

 ایثبت  یانیهکننده از طرف ناشر در بگمراه یااز ارائه اطالعات خالف واقع، ناقص  یدر صورت آگاه تواندمی سازمان - 00 ماده

 که باشد، متوقف کند. یااوراق بهادار را در هر مرحله یعرضه عموم نویسی،یرهپذ یهاعالم

را طبق  یرکرده است، مکلف است حداقل موارد ز یافتکه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان در ناشری هر - 0۵ ماده

 :یدخواهد شد، به سازمان ارائه نما یینکه توسط سازمان تع ییدستورالعمل اجرا

 شده. یساالنه حسابرس یمال هایصورت – ۱

 ماهه.سه یمال یهاشده و صورت یماهه حسابرسشش یمال یهاشامل صورت ایدورهیانم یمال هایصورت – ۲

 به مجامع و اظهارنظر حسابرس. یرهمد هیأت گزارش – ۳

 دارد. گذارانیهسرما یماوراق بهادار و تصم یمتبر ق یتیکه اثر با اهم اطالعاتی – ۴

 و مجازاتها جرایم –ششم  فصل

 ایمعادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده  ینقد یبه جزا یاسال  یکاز سه ماه تا  یریبه حبس تعز زیر اشخاص - 0۶ ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهند شد: یامتحمل نشده  یانز

قرار گرفته به  یو یاردر اخت یفهقانون را که حسب وظ ینمربوط به اوراق بهادار موضوع ا یکه اطالعات نهان شخصی هر – ۱

ز داشته باشند، قبل ا یندگیها به هر عنوان نماکه از طرف آن یبه نفع اشخاص یافع خود به ن یا یگراناز انحاء به ضرر د ینحو

 .یدموارد مقرر فراهم نما یرها را در غموجبات افشاء و انتشار آن یامورد استفاده قرار دهد و  ی،انتشار عموم

 .یدت نمابه معامالت اوراق بهادار مبادر یکه با استفاده از اطالعات نهان شخصی هر – ۲

کاذب  هاییمتق یجادا یاگمراه کننده از روند معامالت اوراق بهادار  یظاهر یجادنوعاً منجر به ا یکه اقدامات و شخصی هر – ۳

 اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود. یاغوا یاو 

وراق ا یبه منظور عرضه عموم نویسیهیرپذ یهاعالم یا یقانون اقدام به انتشار آگه ینمقررات ا یتکه بدون رعا شخصی هر – ۴

 .یدبهادار نما

 :شوندیشرکت شناخته م یاطالعات نهان یبه عنوان اشخاص دارا زیر اشخاص - 3 تبصره
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 و معاونان آنان. یرعاملعامل، مد یأته یره،مد یأته یشرکت شامل اعضا یرانمد- الف

 شرکت. وکالی و حسابرسان حسابداران، مشاوران، بازرسان، – ب

 یادارند  یار( سهام شرکت را در اخت۱۱۳از ده درصد ) یشبه همراه افراد تحت تکفل خود، ب یاو  ییکه به تنها سهامدارانی – ج

 آنان. یندگاننما

( که مالک حداقل ده درصد ینگمادر )هلد یهاشرکت یندگاننما یا ربطیذ یرانو مد یرهمد یأته یو اعضا یرعاملمد – د

 باشند. یرپذ یهشرکت سرما یرهمد یأتعضو در ه یکحداقل  یدارا یا( سهام ۱۱۳)

 دارند. یدسترس یخود به اطالعات نهان یتموقع یاو  یاراتاخت یف،که با توجه به وظا یاشخاص سایر – ه

 یبر اطالعات نهان یماده موظفند آن بخش از معامالت اوراق بهادار خود را که مبتن این( ۱) تبصره موضوع اشخاص - 0 تبصره

 نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

 یاکنند و  یقتصد یا یندبورس ارائه نما یارا به سازمان و  یمستندات جعل یاکه اطالعات خالف واقع  یخاصاش - 0۷ ماده

 یهاورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتقانون م ینموضوع ا یهاگزارش یهرا در ته یمدارک جعل یااطالعات، اسناد و 

 محکوم خواهند شد. ۶/۳/۱۳۷۵مصوب  یمقرر در قانون مجازات اسالم

ها از آن یفهرا که برحسب وظ یکه اسرار اشخاص گذاریسرمایه مشاور و گردان بازار گر،معامله/  کارگزار کارگزار، - 0۸ ماده

مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۶۴۸ماده )مقرر در  یهابه مجازات ید،بدون مجوز افشاء نما قرار دارد، یو یاردر اخت یامطلع شده 

 محکوم خواهد شد. ۱۳۷۵/۳/۶

 یاتا سه برابر سود به دست آمده  یکمعادل  ینقد یجزا یاماه تا شش ماه  یکاز  یریبه حبس تعز زیر اشخاص - 01 ماده

 ند شد:هر دو مجازات محکوم خواه یامتحمل نشده  یانز

 یا ،یگرکارگزار / معامله ی،کارگزار یلاز قب هایییتقانون تحت هر عنوان به فعال ینمقررات ا یتکه بدون رعا شخصی هر – ۱

 کند. یمزبور معرف یناز عناو یکخود را تحت هر  یا یدکه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نما یبازار گردان

 بورس یامدارک مهم به سازمان و  یااز اطالعات، اسناد و  یقسمت یاه ارائه تمام قانون مکلف ب ینکه به موجب ا شخصی هر – ۲

 کند. یمربوط بوده و از انجام آن خوددار

ان ها جهت ارائه به سازمو امثال آن نویسییرهپذ یهاعالم یاثبت  یانیهاسناد، مدارک، اطالعات، ب یهکه مسئول ته شخصی هر – ۳

ستندات و م یقهرگونه تصد یا یاقتصاد یا یفن ی،گزارش مال یهته یاو اظهارنظر  یبررس یتسؤولکه م یهر شخص یزو ن باشدیم

 .یدقانون تخلف نما ینمحوله از مقررات ا یفوظا یو در اجرا داطالعات مذکور را بر عهده دار

ط به اوراق بهادار را به هر نحو خالف واقع مربو یهاگزارش یاکه عالما و عامداً هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک  شخصی هر – ۴

 مورد سوءاستفاده قرار دهد.

سپرده شده و  یانجام معامله به و یرا که برا یکه اوراق بهادار و وجوه یبازار گردان یاگر لهمعام/  کارگزار کارگزار، - ۵2 ماده

مورد استفاده قرار دهد، به  یگراند یاجداگانه است، برخالف مقررات و به نفع خود  یهاآن در حساب یموظف به نگاهدار یو

 محکوم خواهد شد. ۱۳۷۵/۳/۶مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۶۷۴ماده )مقرر در  یهامجازات
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شده بر حسب مورد  ینیب یشپ یهامجازات ی،قانون توسط اشخاص حقوق این در مندرج تخلفات ارتکاب صورت در - ۵3 ماده

را بر عهده  گیرییمتصم یتشده، مسؤول یاد یکه از طرف اشخاص حقوق شودیاعمال م یقیدرباره آن دسته از اشخاص حق

 اند.داشته

 ییکرده و به مراجع قضا یقانون را گردآور ینموضوع ا جرایم به مربوط مدارک و مستندات است مکلف سازمان - ۵0 ماده

ه متوج یانیمذکور ضرر و ز یمه در اثر جرا. چنانچیدنما یگیریپ یاعالم نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاک صالحیذ

مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و  یجبران آن به مراجع قانون یبرا تواندیم دیدهیاناشخاص شده باشد، ز یرسا

 .یدنما یمتسل یانز

 متفرقه مقررات –هفتم  فصل

 لیفعاالن بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشک سایر و گردانان بازار گران،معامله/  کارگزاران کارگزاران، - ۵1 ماده

 اساسنامه آن اقدام کنند. یبکانون خود پس از تصو یجادسازمان نسبت به ا

 یا یمطور مستق( از سهام بورس را به۲/۵۳درصد ) یماز دو و ن یشب تواندینم ی،حقوق یا یقیسهامدار حق هیچ - ۵0 ماده

 شته باشد.دا یتغیرمستقیم در مالک

اوراق بهادار  یمرکز یگذار( از سهام شرکت سپرده۵۳از پنج درصد ) یشب تواندینم یحقوق یا یقیسهامدار حق هیچ - ۵۵ ماده

 داشته باشد. یتغیرمستقیم در مالک یا یمطور مستقوجوه را به یهو تسو

بورس اوراق بهادار تهران  یسوع قانون تأسبورس موض یسوابق، اسناد و مدارک شورا یهسازمان کل تشکیل از پس - ۵۶ ماده

 .شودیبه سازمان منتقل م ۱۳۴۵مصوب 

و  یبانک یها، وجوه نقد، سپردهیرمنقولموجود اعم از منقول و غ یهاسازمان کارگزاران بورس هایدارایی و اموال - ۵۷ ماده

مرکب  اییتهگسترش بورس، در کم یرهوجوه ذخ ینو همچن هایپس از کسر بده هاییدارا یراوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سا

 یشرکت سهام ینب یازشورا احصاء و حسب ضرورت و ن یندهبورس مربوط و نما کارگزارانمنتخب  یندهسازمان، نما یساز رئ

 یبصوت پس از یتهکم ینا یمات. تصمشودیم یمتسه یاردر اخت یو منابع مال یهبه عنوان سرما یببورس مربوط و سازمان به ترت

 .باشدیاالجرا مالزم ییو دارا یامور اقتصاد یروز

 .گرددیم بازخرید کار قانون مقررات موجب به بورس هر کارگزاران سازمان کارکنان سوابق - تبصره

 ازیمورد ن یقانون یقانون و ارائه راهکارها ینآن با ا یقو تطب ییکاال یهافعال کردن بورس برای الزم اقدامات دولت - ۵۸ ماده

 را به عمل خواهد آورد.

قانون،  ینمراجع مذکور در ا یرو سا یرانوز یأتاالجرا است و هطور کامل الزمبه یبقانون چهار ماه پس از تصو این - ۵1 ماده

 افتهیمدت استقرار  ینقانون، ظرف ا ینا ییمناسب اجرا یالتو تشک یو سازمان ییکه مقررات اجرا ینداقدام نما یموظفند به نحو

 باشد. یدهرس یبو به تصو

و  ینقوان یهو کل ۲۷/۲/۱۳۴۵بورس اوراق بهادار مصوب  یسقانون، قانون تأس ینمقرر در ا یهامهلت انقضای از پس - ۶2 ماده

 .شودیقانون است، لغو م ینبا ا یرکه مغا یمقررات
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 3۵/21/31۶۷مصوب 

به داشتن  یامؤسسات موهوم  یاها کارخانه یاها تجارتخانه یاها و تقلب مردم را به وجود شرکت یلههر کس از راه ح - 3ماده 

 یااسم و  یابترساند و  یرواقعغ آمدهاییشاز حوادث و پ یا یدنما یدوارام یرواقعبه امور غ یادهد  یبفر یواه یاراتاموال و اخت

 یاض قبو یاحوالجات  یااسناد  یااموال  یاوجوه و  یگرد یتقلب یلوسا یامذکور و  یلاز وسا یکیند و به ک یارعنوان مجعول اخت

بردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، کالهرا ببرد  یگریراه مال د ینکرده و از ا یلها تحصمفاصا حساب و امثال آن

که شخص مرتکب  یدر صورت. شودیم اخذ کرده است محکوم که یعادل مالم ینقد یسال و پرداخت جزا ۷تا  یکبه حبس از 

 یااها شور یا یهای دولتشرکت یاوابسته به دولت  یا یمؤسسات دولت یاها از طرف سازمان یتسمت مأمور یابرخالف واقع عنوان 

ح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت مسل یروهاین ینسه گانه و همچن یقوا یو به طور کل یانقالب ینهادها یاها شهرداری

ه و مجله روزنام یزیون،تلو یو،راد یلاز قب یوسائل ارتباط جمع یقعامه از طر یغجرم با استفاده از تبل ینکها یااتخاذ کرده  یعموم

ای هازمانمؤسسات و س یامرتکب از کارکنان دولت  یاصورت گرفته باشد  یخط یا یچاپ یانتشار آگه یانطق در مجامع و  یا

أمورین مسلح و م یروهاین ینسه گانه و همچن یقوااز  یطور کلبه یاو  یانقالب ینهادها یاها شهرداری یاوابسته به دولت  یا دولتی

و پرداخت  یدولت تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ۲باشد عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از  یبه خدمت عموم

 .شودیاست محکوم م کردهکه اخذ  یمالمعادل  ینقد یجزا

با اعمال ضوابط مربوط  یتواندمخففه دادگاه م یفیاتماده در صورت وجود جهات و ک ینموارد مذکور در ا یهدر کل - 3 تبصره

 یلدهد و یلتقل یحبس( و انفصال ابد از خدمات دولتماده ) ینمرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در امجازات  یف،به تخف

 حکم دهد.  یفرک یاجرا یقبه تعل یتواندنم

که نفس  یحسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورت یبردارمجازات شروع به کاله - 0 تبصره

ر کوعالوه بر مجازات مذ یمستخدمان دولت . شودیمحکوم م یزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم ن یزعمل انجام شده ن

 ترینیمراتب پاکه در  یو در صورت یها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتتراز آنهم یاباالتر  یاکل  یرچنانچه در مرتبه مد

 .شوندیمحکوم م یباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولت

 رینظ گرددیم یضمخصوص تفو یطجهت داشتن شرارا که به اشخاص خاص به  یازاتیاز انحاء امت یکس به نحو هر - 0 ماده

 یداز آن سوء استفاده نما یاو فروش قرار دهد و  یددر معرض خر شودیگفته م یو آنچه عرفاً موافقت اصولجواز صادرات و واردات 

کند  یلحصت یوجه ای یمال یبه طور کل یامرتکب تقلب شود و  یدنما یعتوز وابطیضکه مقرر بوده طبق  ییکاالها یعدر توز یاو 

بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال  یقانون یتآن فاقد مشروع یلتحص یقکه طر

 معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد. ینقد یمهجر یاحبس و 

 ۱ماده  ۱مقررات تبصره  یتدادگاه مکلف به رعا یقتعل و یفماده در صورت وجود جهات تخف یندر موارد مذکور در ا - تبصره

 خواهد بود.قانون  ینا

و به طور  یانقالب ینهادها یاها شهرداری یاشوراها  یا یو ادار ییاعم از قضا یو مأمورین دولت یناز مستخدم یک هر - 1 ماده

دمات مأمورین به خ یاوابسته به دولت و  یهای دولتسازمان یا یهای دولتشرکت یامسلح  یروهاین ینهمچن سه گانه و یقوا یکل

 یامال  یاوجه  باشدیهای مزبور مکه مربوط به سازمان یانجام ندادن امر یا نداد جامان یبرا یرسم یرغ یا یخواه رسم یعموم

وط که امر مذکور مرب یناست اعم از ا یدر حکم مرتش یدقبول نما یرمستقیمغ یا یماًرا مستق یمال یمتسل یاسند پرداخت وجه 
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نداده و انجام آن بر طبق  یادر آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده  یگریآنکه مربوط به مأمور د یاها بوده آن یفبه وظا

 .شودیم مجازات یرز یبنبوده باشد به ترت یاعدم انجام آن مؤثر بوده  یاکه در انجام  آن یانبوده باشد و  یابوده  یفهو وظ یتحقان

نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب  یالهزار ر یستاز ب یشوجه مأخوذ ب یامال  یمتکه ق یصورت در

بلغ تا م یناز ا یشمحکوم خواهد شد و ب یباالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولت یاکل  یرطراز مدهم یاکل  یردر مرتبه مد

وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا  یامال  یمتمعادل ق ینقد یو جزا سال تا سه سال حبس یکز ا یالهزار ر یستدو

انفصال موقت به  یباالتر باشد به جا یاکل  یرمدطراز هم یاکل  یرسه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مد

 محکوم خواهد شد. یانفصال دائم از مشاغل دولت

باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال  یالر یلیونم یکتا  یالهزار ر یستاز دو یشوجه مأخوذ ب یامال  یمتق که یصورت در

ضربه شالق خواهد بود و  ۷۴و تا  یوجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولت یامال  یمتمعادل ق ینقد یحبس به عالوه جزا

انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال  یراز آن باشد بجاطهم یاکل یراز مد تریینچنانچه مرتکب در مرتبه پا

 محکوم خواهد شد.

 یباشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزا یالر یلیونم یکاز  یشوجه مأخوذ ب یامال  یمتکه ق یصورت در

ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در  ۷۴و تا  یمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتوجه  یامال  یمتمعادل ق ینقد

 انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. یبجا شدطراز آن باهم یا یرکلاز مد تریینمرتبه پا

ت واقع به دفعا یاکه جرم دفعتاً واحده و  ینستمحاکم اعم از ا یتصالح یامجازات و  یینتع ینمبالغ مذکور از ح - 3 تبصره

 ماخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.شده و جمع مبلغ 

 یرشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راش یراز ارتشاء به عنوان تعز یموارد فوق مال ناش یدر تمام - 0 تبصره

 لغو خواهد شد. یازامت ینکرده باشد ا یلتحص یازیامت رشوه یلهبه وس

که در اصل ارتشاء  یدر مواردارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ) مجازات شروع به - 1 تبصره

عمل  که نفس ی( و در صورتشودیم یینآن سه سال انفصال تع یشده است در شروع به ارتشاء بجا ینیب یشانفصال دائم پ

 محکوم خواهد شد. یزجرم ن ینانجام شده جرم باشد به مجازات ا

صدور قرار بازداشت موقت  ی،کاف یلباشد، در صورت وجود دال یالهزار ر یستاز مبلغ دو یشرشوه ب یزانهرگاه م - 0تبصره 

 واندتیدستگاه م یروز یننخواهد بود. همچن یلقابل تبد یدگیاز مراحل رس یک یچقرار در ه یناست و ا یالزامماه  یکبه مدت 

 یقتعل امیکند. به ا یقاز خدمت تعل یو یینها یفتکل یینو تع یدگیرس یانتا پارا  ندمدت بازداشت موقت کارم یانپس از پا

 تعلق نخواهد گرفت. یاییگونه حقوق و مزا یچحالت، ه یچمذکور در ه

معاف  یمال یرقبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعز یدر هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راش - ۵ تبصره

 یبتعق یلبا اقرار خود موجبات تسه یبدر ضمن تعق یو چنانچه راش یشودطبق مقررات عمل م یازامت و در مورد خواهد شد

 .یگرددلغو م یزن یازو امت شودیبازگردانده م یرشوه پرداخته است به وکه به عنوان  یتا نصف مال یدرا فراهم نما یمرتش

ط مبادرت ورزند عالوه بر ضب یبه امر ارتشاء و اختالس و کالهبردار ینفرشبکه چند  یرهبر یا یلکه با تشک کسانی - 0 ماده

اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و رشوه کسب کرده یقطر که از یرمنقولیاموال منقول و غ یهکل

و  یو انفصال دائم از خدمات دولت معادل مجموع آن اموال ینقد یبه جزا د،افرا یاو رد آن حسب مورد به دولت  یکالهبرار
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 الرضایها، مجازات مفسد فباشند مجازات آن االرضیکه مصداق مفسد ف یو در صورت شوندیحبس از پانزده سال تا ابد محکوم م

 خواهد بود.

 یاو  یهای دولتتها و مؤسسات و شرکشهرداری یاشوراها و  یاها و از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان یک هر - ۵ ماده

 یهو دارندگان پا یشوندکه به کمک مستمر دولت اداره م یمحاسبات و مؤسسات یوانو د یانقالب ینهادها یاوابسته به دولت و 

 ایوجوه  یرسم یرغ یا یاعم از رسم یو مأمورین به خدمات عموم مسلح یروهاین نیسه گانه و همچن یقوا یطور کلو به یقضائ

 یاها و مؤسسات فوق الذکر و از سازمان یکاموال متعلق به هر  یرسا یااسناد و اوراق بهادار و  یاسهام  یاها لهحوا یامطالبات 

به  محسوب و مختلس یدبرداشت و تصاحب نما یگرید یاها سپرده شده است به نفع خود به آن یفهاشخاص را که بر حسب وظ

باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و  یالاختالس تا پنجاه هزار ر انیزکه م یمجازات خواهد شد. در صورت یرز یبترت

در  و یمبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولت یناز ا یشسه سال انفصال موقت و هرگاه ب شش ماه تا

 .شودیکوم ممعادل دو برابر آن مح ینقد یمورد اختالس به جزامال  یاهر مورد عالوه بر رد وجه 

 . شودیمرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم م یدر صورت اتالف عمد - 3 تبصره

باشد  یالاختالس تا پنجاه هزار ر یزانم ی کهآن باشد در صورت یرچنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظا - 0 تبصره

تا ده سال حبس و انفصال دائم  ۷مبلغ باشد به  یناز ا یشرگاه بسال انفصال موقت و ه ۵تا  یکحبس و سال  ۵تا  ۲مرتکب به 

 .شودیمعادل دو برابر آن محکوم م ینقد یمال مورد اختالس به جزا یابر رد وجه  هو در هر دو مورد عالو یاز خدمات دولت

دادگاه او را از  یدرد نمامال مورد اختالس را مست یاخواست تمام وجه یفرهرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور ک - 1 تبصره

 حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد. یو اجرا مجازات حبس را معلق ول نمایدیمعاف م ینقد یاز جزا یقسمت یاتمام 

که جرم  ینستمحاکم اعم از ا یتصالح یامجازات  یینتع یثحداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختالس از ح - 0 تبصره

 دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد. به یادفعتاً واحده 

صدور قرار بازداشت موقت به مدت  ی،کاف یلباشد، در صورت وجود دال یالاختالس زائد بر صد هزار ر یزانهرگاه م - ۵ تبصره

از  پس تواندیدستگاه م یروز ینهمچننخواهد بود.  یلقابل تبد یدگیاز مراحل رس یک یچقرار در ه یناست و ا یماه الزام یک

مذکور در  قیتعل یامکند. به ا یقاز خدمت تعل یو ینهائ یفتکل یینو تع یدگیرس یانکارمند را تا پامدت بازداشت موقت،  یانپا

 تعلق نخواهد گرفت. یائیگونه حقوق و مزا یچحالت ه یچه

از لحاظ  یکماده  یکمقررات تبصره  یتدادگاه مکلف به رعا یفموارد مذکور در صورت وجود جهات تخف یهدر کل - ۶ تبصره

 انفصال دائم خواهد بود. یابنا به مورد حداقل انفصال موقت  یزحداقل حبس و ن

که نفس عمل انجام  یشروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورت مجازات - ۶ ماده

عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در  ی. مستخدمان دولتیشودنده به مجازات به آن جرم محکوم مشروع کن جرم باشد، یزشده ن

ند به باش تریینکه در مراتب پا یو در صورت یدائم از خدمات دولت انفصالبه ها باشد طراز آنهم یاباالتر و  یاکل  یرمرتبه مد

 .شوندیمحکوم م یشش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولت

که مرتکب از مأمورین  یآن مقرر شده در صورت یقانون که مجازات حبس برا ینمندرج در ا یها هر مورد از بزه در - ۷ ماده

ا ر یفرخواستخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرصدور ک یختار قانون باشد از ینمذکور در ا

جزء خدمت او  یقتعل یامبرائت حاصل کند ا یقطع یکه متهم به موجب را رتیالم دارد. در صواع ربطیسازمان ذ یابه اداره 

 خواهد کرد. یافتنگرفته در یقشرا که به علت تعل یمدت یایمحسوب و حقوق و مزا
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 یهکل نیمچنقانون خواهند بود ه ینها مستلزم ذکر نام است مشمول اکه شمول قانون نسبت به آن ییهادستگاه کلیه - ۸ ماده

 .شودیلغو مقانون  ینا یرمقررات مغا
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 ییقانون مبارزه با پولشو

 با آخرین اصالحات 20/33/31۸۶مصوب 

 :رودیبه کار م یرمشروح ز یقانون در معان یناصطالحات مندرج در ا - 3ماده 

 ینجرم محسوب شود. از منظر ا ۱۳۱۲/۲/۱مصوب  یاسالم( قانون مجازات ۲است که مطابق ماده ) یـ جرم منشأ: هر رفتار الف

 .شودیجرم محسوب م یقانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعد

و  یمال یازامت یاو هر نوع منفعت  یرمشروعغ یامشروع  یرمنقول،غ یامنقول  یرمادی،غ یا یاعم از ماد ییـ مال: هر نوع دارا ب

 اوراق بهادار. یاسهام  ی،اسناد تجار یرنظ یکیالکترون یا یحق اعم از کاغذ یّناسناد مب یهکل یننهمچ

 یادکه از جرائم اقتص یمال یلاز قب ید،از جرم منشأ به دست آ یرمستقیمغ یا یمکه به طور مستق یـ مال حاصل از جرم: هر مال پ

 شودیحاصل م یسمترور یمال ینو جرم تأم

 آمده از جرم است.ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست  یکه برا یمال یاموضوع جرم مال  همچنین،

 قانون. ین( ا۶( و )۵ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد ) ت

خطر در معرض  ییانجام داده و از نظر پولشو یصورت نقدرا به یادیآن معامالت ز ینکه شاغل ی: مشاغلیرمالیـ مشاغل غ ث

ندگان فروش یمتی،ق یهاخودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش یامسکن  کنندگانفروشیشپ یلقرار دارند از قب

 .یمتقو هر نوع محصول گران جاتیقهعت

 اشدبیخدمات توسط اشخاص مشمول م یرو الزمه ارائه سا نیازیشاست که طبق مقررات مربوطه، پ ی: خدماتیهج ـ خدمات پا

 .کنندیبه اشخاص مشمول مراجعه م یرجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادو پس از آن ارباب

 مشکوک: یاتـ معامالت و عمل چ

ست ها اشروع به آن یا یکیالکترون یا یزیکیپرداخت مال اعم از ف یا یافتمشکوک شامل هر نوع معامله، در یاتو عمل معامالت

 کند: یجادظن وقوع جرم را ا یرمانند موارد ز یو احوالکه بر اساس قرائن و اوضاع 

 باشد. یمورد انتظار و یتاز سطح فعال یشرجوع که بمربوط به ارباب یمال یاتـ معامالت و عمل ۱

و  یردصورت گ یمال یاتعمل یابعد از آنکه معامله  یامراجعان قبل  یگزارش خالف واقع از سو یاـ کشف جعل، اظهار کذب  ۲

 .یهزمان اخذ خدمات پادر  یزن

 است. یگریبوده و مالک شخص د یظاهر یا یمشخص شود صور یبکه به هر ترت یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۳

 اتیعمل یامعامله  ینح یاقانون هر چند مراجعان قبل  ینا یاجرائ نامهییناز سقف مقرر در آ یشب یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۴

 .یندنسبت به فسخ قرارداد اقدام نما یمنطق یلبعد از انجام آن بدون دل یاده مزبور از انجام آن انصراف دا

 عبارت است از: پولشویی - 0 ماده

 منشأ مجرمانه آن.حاصل از ارتکاب جرائم با علم به  یداستفاده از عوا یا یتملک، نگهدار یل،ـ تحص الف
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 یا میبه طور مستق ینکهکردن منشأ مجرمانه آن با علم به ا نکتما یابه منظور پنهان  یدیانتقال عوا یامبادله  یل،ـ تبد ب

کاب آن ارت یمشمول آثار و تبعات قانون یکه و ینحومرتکب جرم منشأ به  کمک به یااز ارتکاب جرم به دست آمده  یرمستقیمغ

 جرم نشود.

در  تقیمیرمسغ یا یمطور مستق که به یدیعوا یتمالک یا ییجاکردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهکتمان  یاـ پنهان  پ

 شده باشد. یلجرم تحص یجهنت

توجه به  اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با یلبه علم به عدم صحت معامالت و تحص یکهرگاه ظن نزد - 3 تبصره

ها بر عهده متصرف بات صحت آناث یتزمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤول یکدر  ییدارا یزانآن م یلامکان تحص یطشرا

 شده است. یفتعر یعلم قاض یبرا ی( همان است که در قانون مجازات اسالم۳تبصره و تبصره ) یناست. منظور از علم در ا

 شیچنانچه ارزش اموال مزبور ب ین. عالوه بر اباشدیقانون منوط به ارائه اسناد مثبته م این موضوع اموال شدن دارا – 0 تبصره

بعد باشد  یهاسال یآن بر اساس نرخ تورم برا یافته یشو معادل افزا یهسال پا یبرا یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیارده ماز د

باشد  ییآزما یاسناد مثبته که قابل راست یمو مقررات الزم است. عدم تقد ینمربوطه مطابق قوان هایوجود سابقه از آن در سامانه

صورت اصل مال موضوع قانون تا  ینچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در ا یک یزانبه م یقدن یبه حکم دادگاه مستوجب جزا

 یرو در غ یفشود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توق ثباتا یدگی. چنانچه پس از رسشودیم یفتوق یقضائ یدگیزمان رس

 .شودیصورت ضبط م ینا

نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و  یقال از طرم یلبه علم بر تحص یکچنانچه ظن نزد - 1 تبصره

. در هر صورت مال مزبور ضبط شودینباشد به حبس درجه شش محکوم م یدتریکه مشمول مجازات شد یمرتکب در صورت

 مشروع آن اثبات شود. یلتحص ینکهخواهد شد مگر ا

از ارتکاب جرائم، اعم از  یرمستقیمغ یا یماست که به طور مستق یازیامت یاهر نوع مال  یحاصل از جرم به معنا عواید - 1 ماده

 به دست آمده باشد. یی،جرائم منشأ و پولشو

جرم  ینکهدر خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر ا یادر داخل  ینکهماده اعم است از ا ینجرم منشأ موضوع ا - 3 تبصره

 مطابق قانون جرم باشد. یزن یرانا یاسالم یشده در خارج از کشور جمهورواقع

ارتکاب،  ینح یاشده  یلدر اثر جرم تحص یاارتکاب جرم بوده  یلهوس ییجرم پولشو یندکه در فرآ یآالت و ادوات یهکل - 0 تبصره

در صورت احراز اطالع  یدبه دست آ یدگیو رس یبو در هر مرحله از مراحل تعق یافتهاستعمال اختصاص  یبرا یااستعمال و 

( ۱۴۷امور تابع مقررات ماده ) یرو سا ینگهدار یوهابزار و اموال از لحاظ ش ین. اشودیم یفمالک از قصد مجرمانه مرتکب توق

 خواهد بود. ۱۳۱۲/۱۲/۴مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ

 یشگیریپ مقابله و یعال یشورا یسم،ترور یمال ینو تأم ییو مقابله با جرائم پولشو یشگیریپ یبرا یمنظور هماهنگ به - 0 ماده

 ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر شود،یم یدهقانون به اختصار شورا نام ینکه در ا یسمترور یمال ینو تأم ییاز جرائم پولشو

 دادستان کل یه،قوه قضائ یسرئ یندهو امور خارجه، نما یصنعت، معدن و تجارت، اطالعات، کشور، دادگستر یوزرا یتو با عضو

 یزبانک مرک کلیسسازمان اطالعات سپاه، رئ یسرئ ی،و یندهنما یاکل کشور  یسازمان بازرس یسرئ ی،و یندهنما یاور کش

وراها ش ی،اقتصاد هاییسیونکم یشنهادناظر به پ نعنوابه یاسالم یمجلس شورا یندگانو سه نفر از نما یرانا یاسالم یجمهور

 :شودیم یلتشک یلذ یفمجلس با وظا یبوو تص یو حقوق یکشور و قضائ یو امور داخل

 قانون. یدر جهت اجرا یزیرراهبردها و برنامه یینـ تع ۱
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 .یرانوز یأتبه ه یبتصو یقانون برا یالزم در خصوص اجرا هاینامهیینآ یشنهادو پ یهـ ته ۲

اسناد، مدارک، اطالعات و  اخبار، یلپردازش و تحل ی،آوردولت در امر جمع یرمجموعهز یهاکردن دستگاهـ هماهنگ  ۳

 جهت انجام اقدامات الزم. ربطیمعامالت مشکوک و گزارش به مراجع ذ ییهوشمند و شناسا یهاسامانه یهواصله، ته یهاگزارش

 خواهد بود. ییو دارا یشورا در وزارت امور اقتصاد یرخانهدب - 3 تبصره

 .یدواهد رسخ یرانوز یأته یبشورا به تصو یشنهادآن با پ یقانون فیشورا متناسب با وظا یاجرائ یالتساختار و تشک - 0 تبصره

 یو حقوق یقیاشخاص حق یتمام یبرا یرانوز یأته یبالذکر پس از تصوفوق یشورا ییاجرا هاینامهیینآ یهکل - 1 تبصره

حسب مورد  یو قضائ یراجع ادارم یصامر به تشخ یناالجرا خواهد بود. متخلف از اقانون الزم ین( ا۱۴ماده ) یتبا رعا ربط،یذ

 از همان شغل محکوم خواهد شد. یتمحروم یا مربوطبه دو تا پنج سال انفصال از خدمت 

 یاز جمله بانک مرکز یو حقوق یقیاشخاص حق ینو همچن یرانتفاعیو مؤسسات غ یرمالیصاحبان مشاغل غ کلیه - ۵ ماده

و مؤسسات  یادهاالحسنه، بنقرض یهاصندوق ی،مرکز یمهب ها،یمهب ی،ارو اعتب یها، مؤسسات مالبانک یران،ا یاسالم یجمهور

 یها)بورس یهبازار سرما ها،یصراف ی،اعتبار هاییتعاون یردولتی،غ مومیع ینهادها ی،بازنشستگ یهاصندوق ها،یشهردار یریه،خ

که شمول  یمؤسسات ینو همچن گذاریهیسرما یهاها و شرکتصندوق ی،کارگزار یهاها، شرکتبورس یراوراق بهادار( و سا

فند ها، مکلآن یرو غ یرانا ازیسازمان گسترش و نوس یران،نفت ا یشرکت مل یلاز قب باشدیها مستلزم ذکر نام مقانون بر آن

 را اجرا کنند. یسمترور یمال ینقانون و قانون مبارزه با تأم یندر ارتباط با ا یرانوز یأته ییاجرا هاینامهیینآ

کشور، سازمان  یاتیسازمان امور مال یران،ا یاسالم یقانون، از جمله گمرک جمهور ین( ا۵اشخاص موضوع ماده ) کلیه - ۶ دهما

و  یدادگستر یحسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسم ی،دادگستر یوکال ی،ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر اسناد رسم

مرکز  یاحسب درخواست شورا  یرانوز یأتقانون را طبق مصوبات ه ینا یدر اجرا یازمکلفند اطالعات مورد ن یبازرسان قانون

 .یندها ارائه نمابه آن یاطالعات مال

خود  یو ساختار سازمان یت( برحسب نوع فعال۶و  ۵قانون )موضوع مواد  ینمشمول ا یهانهادها و دستگاه اشخاص، - ۷ ماده

 هستند: یرموارد ز یتمکلف به رعا

 ینده،نما یتاحراز سمت و هو یل،وک یا یندهو در صورت اقدام توسط نما یمراجعان، مالکان واقع ییو شناسا یتاز هوـ احر الف

 .یلو اص یلوک

 .یستن یگرو مقررات د ینموجب قوانبه یتضرورت احراز هو یبند ناف ینـ مقررات ا تبصره

 .یرانوز یأتمصوب ه نامهییندر چهارچوب قانون و آ یعات مالها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالـ ارائه اطالعات، گزارش ب

 ی،ثبت ،یمشکوک بانک یاتمعامالت و عمل یامصوب شورا  یزاناز م یشب یاتشروع به عمل یا یاتعمل یاـ ارائه گزارش معامالت  پ

 .یها به مرکز اطالعات مالو مانند آن یکارگزار ی،صراف گذاری،یهسرما

ع به شرو یا یکیالکترون یا یزیکیپرداخت مال اعم از ف یا یافتمشکوک شامل هر نوع معامله، در یاتو عملمعامالت  ـ 3 تبصره

 یجادانسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ا یآن برا ینطرف یامانند ارزش، موضوع  یها است که بر اساس اوضاع و احوالآن

 :یرکند؛ نظ

 باشد. یمورد انتظار و یتاز سطح فعال یشرجوع که به نحو فاحش بابمربوط به ارب یمال یاتـ معامالت و عمل ۱
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و  یردصورت گ یمال یاتعمل یابعد از آنکه معامله  یامراجعان قبل  یگزارش خالف واقع از سو یاـ کشف جعل، اظهار کذب  ۲

 .یهدر زمان اخذ خدمات پا یزن

 است. یگریبوده و مالک شخص د یظاهر یا یمشخص شود صور یبکه به هر ترت یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۳

( واقع شده است. فهرست ییدر مناطق پرخطر )ازنظر پولشو یناز طرف یکهر یکه اقامتگاه قانون یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۴

 .شودیمناطق توسط شورا مشخص م ینا

مزبور از  یاتعمل یامعامله  ینح یان، قبل . هرچند مراجعایاجرائ نامهییناز سقف مقرر در آ یشب یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۵

 .یندنسبت به فسخ قرارداد اقدام نما یمنطق یلبعد از انجام آن بدون دل یاانجام آن انصراف داده 

حداقل به  یو خارج یو معامالت داخل یاتها، عملرجوع، مالک، سوابق حسابارباب ییسوابق مربوط به شناسا یـ نگهدار ت

 ینیقانون تع ینا یاجرائ نامهیینآن به موجب آ یوهاست که ش یانجام معامله مورد یا یرابطه کار یانپامدت پنج سال پس از 

 .شودیم

 نموده نخواهد بود. یشده الزام یاداز مدت  یشاسناد را ب یکه نگهدار ینقوان یربند ناقض سا ینا - 0 تبصره

 آن. یاجرائ هاینامهیینقانون و آ ینمفاد ا یتن به منظور رعاو کارکنا یرانو آموزش مد یکنترل داخل یارهایمع ینـ تدو ث

 ۱۳۸۶/۷/۸مصوب  یخدمات کشور یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) یاجرائ یهاو کارکنان دستگاه یراناز مد یکهر  - 1 تبصره

« ث»بند  یفوق به استثنا یهااز بند یکمقرر در هر  یفقانون از انجام تکال ینجرائم موضوع ا یلعالماً و عامداً و به قصد تسه

 یفکه عدم انجام تکال ی. درصورتشودیدرجه شش محکوم م ینقد یدرجه شش به جزا قتعالوه بر انفصال مو یدنما یخوددار

 یتیاکمح یهادستگاه یرو کارکنان سا یرانباشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مد یراز تقص یمقرر ناش

درجه شش محکوم  ینقد ی، به جزا«ث»بند  یماده به استثنا ینمقرر در ا یفدر صورت عدم انجام تکال ردولتییغ یهاو بخش

 .گردندیم

ات مرکز اطالع»شورا،  یماتو تصم هایاستس یسم،ترور یمال ینقانون و قانون مبارزه با تأم ینا یمنظور اجرا به -مکرر  ۷ ماده

 ییو دارا یدر وزارت امور اقتصاد یرز یاراتو اخت یفنظر شورا با وظا یرماده ز ین( ا۲بصره )مندرج در ت یببا ساختار و ترک «یمال

 :شودیم یلتشک

 ینتأم و ییمشکوک به پولشو یاتمعامالت و عمل یاطالعات و بررس یابیو ارز یلو تحل یهتجز ی،نگهدار ی،گردآور یافت،ـ در الف

و  ییمشکوک به پولشو یاتو گزارش معامالت و عمل یضوابط قانون یتموال با رعاوجوه و انتقال ا یانجر یابیرد یسم،ترور یمال

 .یسمترور یمال ینتأم

 یاسالم یجمهور یبانک مرکز یران،ا یاسالم یگمرک جمهور یران،ا یاسالم یجمهور یانتظام یرویـ وزارت اطالعات، ن ب

کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،  یاتیمان امور مالساز یران،ا یمرکز یمهاحوال کشور، بها، سازمان ثبتبانک یران،ا

مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان  یستاد مرکز هادار،سازمان بورس و اوراق ب ی،سازمان حسابرس

وک به مشک یمال یهاتراکنشمرتبط با معامالت و  یلیموظفند پاسخ استعالمات مرکز در مورد اطالعات تکم ی،حکومت یراتتعز

( قانون ۱۱۷ماده با لحاظ مفاد ماده ) ینموضوع ا عاتاطال ین،. همچنیندمرکز ارسال نما ینرا به صورت برخط امن به ا ییپولشو

 یهقوه قضائ یاردر اخت ۱۳۱۵/۱۲/۱۴مصوب  یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،ساله ششم توسعه اقتصادبرنامه پنج

 .گیردیقرار م
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 ارائه خواهد شد. یاطالعات یدگیمراحل رس یشده بعد از ط یبندطبقه  یتیاطالعات امن یواگذار - تبصره

ها به واصله و ارسال آن یهامشکوک اشخاص در گزارش یاتو عمل هاییدارا یتو مشروع یلنحوه تحص یابیو ارز یـ بررس پ

 برخوردار است. یتمحتمل بودن آن از اهم یاصحت دارد و  یه احتمال قوکه ب یدر موارد یدگیرس یبرا یقضائ صالحیمراجع ذ

جهت  یو اطالع به مرجع صالح قضائ یسمترور یمال ینو تأم ییاموال مشکوک به پولشو یااز نقل و انتقال وجوه  یریـ جلوگ ت

 ماده. ین( ا۱مطابق حکم تبصره ) یدگیرس

 در قالب ابالغ اصول راهنما. یسمترور یمال ینو تأم ییبا پولشومبارزه  یـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برا ث

قانون و قانون مبارزه  ینمشکوک و اعمال موضوع ا یگزارش معامالت مال یقها و مصادمربوط به روش هاینامهیینآ ینـ تدو ج

 .ربطیو سپس ارجاع به مراجع ذ یرانوز یأتدر ه یبجهت تصو یسمترور یمال ینبا تأم

متداول در انجام جرائم مذکور و  هاییوهش یسم،ترور یمال ینو تأم ییپولشو باریانآثار ز ینهدر زم یآموزش یهابرنامه یهـ ته چ

 از وقوع جرم. یشگیریپ یعال یشورا یقاز آن، از طر یشگیریمؤثر پ یابزارها

و  ییمبارزه با پولشو ینهنهاد که در زمممرد یهاو سازمان یدولت یهادستگاه یاها و نهادها با اشخاص، سازمان یـ همکار ح

 .کنندیم یتفعال یسمترور یمال ینتأم

ز ا یشگیریپ یعال یمربوط به شورا و شورا یشنهادهایشده و ارائه پدرباره اقدامات انجام  ییهاو ارسال منظم گزارش یهـ ته خ

 وقوع جرم.

 ربطیذ المللیینو ب یالدول ینب ی،ها، مجامع منطقه ا، سازمانکشورها یرو تبادل اطالعات با مراکز مشابه در سا یـ همکار د

 و مقررات. ینمطابق قوان

است که توسط  اینامهیینتبادل به موجب آ یهاانتخاب طرف یچگونگ ینو تبادل اطالعات و همچن یو نحوه همکار ضوابط

 .رسدیم یمل یتامن یعال یشورا یبشده و به تصو یهشورا ته

 قانون. ینشورا در چهارچوب مقررات ا یمحوله از سو یفوظا ریـ انجام سا ذ

جام ان یاو  یسمترور یمال ینو تأم ییاموال مشکوک به جرائم پولشو یااز نقل و انتقال وجوه  یریو جلوگ یفتوق - 3 تبصره

که  تیسن یدسترس یائکه به مقام قض یاست؛ مگر در موارد فور یصالحذ یمنوط به اخذ مجوز از مراجع قضائ یقاتهرگونه تحق

چهار  و یستاز انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا ب یریو جلوگ یفند دستور توقتوایم یصورت مرکز اطالعات مال یندر ا

 عمل کند. چنانچه بعد از یگزارش و مطابق دستور و یمراتب را به مقام قضائ ی،ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترس

 .شودیم یفصادر نشود، رفع توق یاعت مجوز مراجع قضائو چهار س یستب

ه و ب یسمرکز متشکل از رئ یناست. ا ییو دارا یتابع وزارت امور اقتصاد یمؤسسه دولت یک یمرکز اطالعات مال - 0 تبصره

 یطالعات مالا یو بررس یلو نظارت، تحل یگیریپ ی،قضائ یکارگروه حقوق یلاز قب یکارشناس یهاتعداد الزم معاون و گروه

وسوم حداقل د یبا رأ یرز یطمرتبط و با شرا یقضائ یا یریتیده سال سابقه مد حداقل یافراد دارا یانمرکز از م یس. رئباشدیم

 ینا یالتمجاز است. تشک باریک یآن برا یدچهار سال و تجد یاست. دوره رشودیشورا منصوب م یسشورا و با حکم رئ یاعضا

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودمی یناست که توسط شورا تدو اینامهیینقانون بر اساس آ ینمرکز در چهارچوب ا

 باشند: یطشرا ینا یدارا یدو کارکنان مرکز با یسرئ ی،و مقررات عموم ینقوان یتبر رعا عالوه
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 ـ وثاقت و حسن شهرت ۱

 یفانجام وظا ییـ توانا ۲

 یفریک یتـ نداشتن هرگونه سابقه محکوم ۳

 یتیو امن یاخالق ی،ـ سالمت مال ۴

 فقیهیتبه وال یو عمل یو التزام اعتقاد یو قانون اساس یـ تعهد به اسالم، انقالب، نظام اسالم ۵

 یهو صرفاً پس از احراز کل شودی( از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم م۵( و )۴(، )۱) یمقرر در بندها شرایط

مرکز مطابق مقررات فوق  یسمورد اشاره، رئ یدو نهاد در خصوص بندها ینموافقت ا یافتپس از در یننمذکور و همچ یطشرا

 یو انتظام ینظام یروهایگانه و نسه یاز قوا یاجرائ یهادستگاه یه. کلشوندیم یینتع کزمر یسکارکنان مرکز، توسط رئ یرو سا

 مرکز که از افراد مجرب یهاکارکنان بخش ینشورا نسبت به تأم بیو با تصو یمکلفند در صورت درخواست مرکز اطالعات مال

بر اساس ضوابط مربوطه  یو انتظام ینظام یروهاین اریالزم را داشته باشند. همک یهمکار شوندیو با سابقه آن نهاد انتخاب م

 کل قوا است. یفرمانده

 یمال ینقانون و قانون مبارزه با تأم ینسپاه در جرائم اعام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات  ینعالوه بر ضابط - 1 تبصره

 .باشندیم یضابط دادگستر یسمترور

 یفعرت ینو همچن یسمترور یمال ینو تأم ییمربوط به جرائم پولشو یو ادار یبه اطالعات مال ینحوه و سطح دسترس - 0 تبصره

 .رسدیم یمل یتامن یعال یشورا یبتصوبه و  شودیم یهاست که توسط شورا ته یبرخط امن به موجب دستورالعمل

. شودیبه جرائم استفاده م یدگیقانون، صرفاً در جهت کشف و رس ینا یشده در اجرا یو اسناد گردآور اطالعات - ۸ ماده

 یرسا یا یتوسط مأموران دولت یممستق یرغ یا یمبه طور مستق یگرید یاها به نفع خود استفاده از آن یااطالعات و اسناد  یافشا

 درجه پنج محکوم خواهد شد. یریبه مجازات حبس تعز لفقانون ممنوع بوده و متخ یناشخاص مقرر در ا

 نیآن( مرتکب یمتق یا)و اگر موجود نباشد مثل  ییحاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشو یدمال و درآمد و عوا اصل - 1 ماده

 یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیاردمذکور تا ده م یدع اموال، درآمد و عواچنانچه جم ینو همچن شودیمصادره م ییجرم پولشو

درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به  یریآن به حبس تعز از یشتردرجه پنج و ارقام ب یریباشد به حبس تعز

 .شوندیمحکوم م یدهواقع گرد ییکه مورد پولشو یارزش مال یامعادل وجوه  ینقد یجزا

باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با  یافته ییرتغ یا یلتبد یگریحاصل از جرم به اموال د یدچنانچه عوا - 3 تبصره

 .شودیمعادل آن از اموال مرتکب ضبط م یت،حسن ن

 ینا است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول یو منافع حاصل از آن در صورت ییحکم ضبط دارا یصدور و اجرا - 0 تبصره

 حکم قرار نگرفته باشد.

 یهامقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات یهاعالوه بر مجازات ییجرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشو ینمرتکب - 1 تبصره

در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات  ییجرم پولشو ینمحکوم خواهند شد. مرتکب یزقانون ن یندر ا شدهبینییشپ

 .شوندیماده محکوم م ینر امقرر د
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 درجه یک یزاندر مجازات به م یدموجب تشد یابد،ارتکاب  یافتهبه صورت سازمان ییکه جرم پولشو یدر صورت - 0 تبصره

 خواهد بود.

( قانون مجازات ۲۱مقرر در ماده ) یهاشوند عالوه بر مجازات ییمرتکب جرم پولشو یکه اشخاص حقوق یدر صورت - ۵ تبصره

 .شوندیمحکوم م یدهواقع گرد ییکه مورد پولشو یارزش مال یامعادل دو تا چهار برابر وجوه  ینقد یبه جزا یاسالم

 کهینا یاباشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک استفاده شده  یراموال متعلق به غ ینچنانچه ا - ۶ تبصره

 .ودشیامکان اعالم نداشته است به مالک آن مسترد م ینکها یااعالم نموده  یامر را به مراجع قانون یننداشته و ا یتمالک رضا

وظف م یه. قوه قضائیردطبق مقررات انجام پذ یددارد با یمجوز قضائ یابه اقدام  یازقانون ن ینکه در اجرا ا یامور کلیه - 32 ماده

 .یدنما یاست طبق مقررات همکار

و جرائم  ییبه جرم پولشو یدگیها به امر رسدر مراکز استان یازر تهران و در صورت ند یعموم یهااز دادگاه شعبی - 33 ماده

 .باشدیجرائم نم یربه سا یدگیبودن شعبه مانع رس ی. تخصصیابدیمرتبط اختصاص م

کب و مرت یفریک یدادرس یین( قانون آ۳۱۸( و )۳۱۷از مقامات موضوع مواد ) ییکه مرتکب جرم پولشو یدر موارد ـ تبصره

 دگییمرکز استان رس یاتهران  یفریک یهاحسب مورد در دادگاه ییاز مقامات مذکور باشد، به جرم پولشو یرغ یجرم منشأ، شخص

 .شودیم

در امر مبارزه با  یو اطالعات ییکشورها قانون معاضدت قضا یرو سا یرانا یاسالم یدولت جمهور ینکه ب یموارد در - 30 ماده

 مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. یططبق شرا یشد، همکارشده با یبتصو ییپولشو

مجازات،  یفو تخف یدقانون و مقررات راجع به تشد ینشروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع ا مجازات - 31 ماده

 است. یحسب مورد تابع قانون مجازات اسالم

 و پس از شودیم یهقانون توسط شورا ته یناالجرا شدن االزم یخاز تار ماهقانون ظرف مدت سه  ینا ییاجرا نامهیینآ - 30 ماده

 .رسدیم یرانوز یأته یببه تصو یهقوه قضائ یستوسط رئ ییدتأ
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 یا یانهرا یمقانون جرا

 2۵/21/31۸۸مصوب 

 هاجرائم و مجازات - یکمبخش 

 یو مخابرات اییانهرا هاییستمها و سداده یمحرمانگ یهجرائم عل - یکم فصل

 یرمجازغ یدسترس - یکم مبحث

حفاظت شده است  یتیامن یرتداب یلهکه به وس یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها به داده یرمجازبه طور غ هرکس - ۷01 ماده

 لیونیم یستتا ب یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکبه حبس از نود و  یابد، یدسترس

 شد. دهر دو مجازات محکوم خواه یا یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱)

 یرمجازشنود غ -دوم  مبحث

امواج  یا یمخابرات یا اییانهرا یهادر سامانه یرعمومیدر حال انتقال ارتباطات غ یمحتوا یرمجازبه طور غ هرکس - ۷12 ماده

تا  یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز ده م ینقد یجزا یا را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال ینور یا یسیالکترومغناط

 محکوم خواهد شد. زاتهر دو مجا یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونچهل م

 اییانهرا یجاسوس -سوم  مبحث

 یمخابرات یا اییانهرا یهاشده در سامانه یرهذخ یادر حال انتقال  یسر یهانسبت به داده یرمجازبه طور غ هرکس - ۷13 ماده

 مقرر محکوم خواهد شد: یهاشود، به مجازات یرداده مرتکب اعمال ز یهااملح یا

 یجزا یاتا سه سال  یکدر حال انتقال، به حبس از  یسر یشنود محتوا یاها آن یلتحص یامذکور  یهابه داده ی( دسترسالف

 و مجازات.هر د یا یال( ر۶۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا شصت م یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستاز ب ینقد

 به حبس از دو تا ده سال. یت،اشخاص فاقد صالح یمذکور برا یها( در دسترس قرار دادن دادهب

ها، به حبس از پنج عامالن آن یا یگانهگروه ب یادولت، سازمان، شرکت  یمذکور برا یهادر دسترس قرار دادن داده یا( افشاء ج

 تا پانزده سال.

 .زندیلطمه م یمنافع مل یاکشور  یتها به امنآن یاست که افشا ییهاداده یسر یهاداده ـ3 تبصره

 یبتصو یخها ظرف سه ماه از تارو حفاظت آن یبندو نحوه طبقه یسر یهاداده یصو تشخ ییننحوه تع نامهیینآ ـ0 تبصره

 یبانیاطالعات و دفاع و پشت یکشور، ارتباطات و فناور ی،دادگستر یهاوزارتخانه یقانون توسط وزارت اطالعات با همکار ینا

 .یدخواهد رس یرانوز یاته یبو به تصو یهمسلح ته یروهاین

 یا اییانهرا یهاسامانه یتیامن یرقانون، تداب ین( ا۳موضوع ماده ) یسر یهابه داده یبه قصد دسترس هرکس - ۷10 ماده

 یلیونتا چهل م یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونماز ده  ینقد یجزا یارا نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال  یمخابرات

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱)

مربوط هستند  یهاسامانه یاقانون  ین( ا۳مقرر در ماده ) یسر یهاکه مسوول حفظ داده یمأموران دولت چنانچه - ۷11 ماده

 مباالتییب احتیاطی،یها قرارگرفته است بر اثر بآن یارمذکور در اخت یهاسامانه یاداده ها  یاها آموزش الزم داده شده است و به آن
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مذکور شوند، به  یهاسامانه یاهای داده ها، حاملبه داده یتاشخاص فاقد صالح یموجب دسترس یتیامن یرتداب یتعدم رعا یا

هر  یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا چهل م یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاروز تا دو سال  یکحبس از نود و 

 دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

 یو مخابرات اییانهرا هاییستمها و سداده یتصحت و تمام یهجرائم عل -دوم  فصل

 اییانهجعل را - یکم مبحث

از  ینقد یجزا یاتا پنج سال  یکعل محسوب و به حبس از شود، جا یرمرتکب اعمال ز یرمجازبه طور غ هرکس - ۷10 ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد: یا یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکصدتا  یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستب

 ها.واردکردن متقلبانه داده به آن یا یجادا یاقابل استناد  یهاداده یجادا یا ییر( تغالف

 یا یجادا یاها تراشه یا یمخابرات یا اییانهرا یهاپردازش در سامانهقابل یاحافظه  یهائم موجود در کارتعال یاها داده ییر( تغب

 ها.عالئم به آن یاها وارد کردن متقلبانه داده

ماده فوق  ها استفاده کند، به مجازات مندرج درها از آنتراشه یاها کارت یاها با علم به مجعول بودن داده هرکس - ۷1۵ ماده

 محکوم خواهد شد.

 یو مخابرات اییانهرا هاییستمس یاو اخالل در داده ها  یبتخر -دوم  مبحث

 یبتخر یاهای داده حذف حامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهارا از سامانه یگرید یهاداده یرمجازکس به طور غ هر - ۷1۶ ماده

تا چهل  یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز ده م ینقد یجزا یااه تا دو سال پردازش کند به حبس از شش م یرقابلغ یامختل  یا

 خواهد شد. مهر دو مجازات محکو یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم

 یوارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکار یلاز قب یبا اعمال یرمجازکس به طور غ هر - ۷1۷ ماده

ها را کارکرد آن یا یندازدرا از کار ب یگرید یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه ی،نور یا یسیالکترومغناطامواج  یاها داده یبتخر یا

( ۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا چهل م یال( ر۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز ده م ینقد یجزا یا سالمختل کند، به حبس از شش ماه تا دو 

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یالر

 یداده ها مانع دسترس یرمزنگار یاگذرواژه  ییرکردن داده ها، تغ یمخف یلاز قب یبا اعمال یرمجازبه طور غ هرکس - ۷1۸ ماده

از پنج  ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکشود، به حبس از نود و  یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها اشخاص مجاز به داده

 هردو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) نیلیوم یستتا ب یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم

قانون  ین( ا۱۱( و )۱(، )۸اعمال مذکور در مواد ) یعموم یتو امن یشآسا یت،به قصد به خطر انداختن امن هرکس - ۷11 ماده

آب، برق،  ی،خدمات درمان لی، از قبروندیبه کار م یعموم یارائه خدمات ضرور یکه برا یای و مخابراتهای رایانهسامانه یهرا عل

 شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تکبمر یگاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکدار

 یانهبرداری مرتبط با راسرقت و کاله -سوم  فصل

ن باشد، به صاحب آ یارداده ها در اخت ینچنانچه ع ید،را بربا یگریمتعلق به د یهاداده یرمجازبه طور غ هرکس - ۷02 ماده

صورت به حبس از نود و  ینا یرو در غ یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستتا ب یال( ر۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکاز  ینقد یجزا
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هر دو مجازات  یا یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستتا ب یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یک

 محکوم خواهد شد.

 جادیمحو، ا ییر،وارد کردن، تغ یلاز قب یبا ارتکاب اعمال یمخابرات یاای های رایانهاز سامانه یرمجازبه طور غ رکسه - ۷03 ماده

 یلتحص یگرید یاخود  یبرا یمال یازاتامت یاخدمات  یامنفعت  یامال  یامختل کردن سامانه، وجه  یاها متوقف کردن داده یا

 یکصدتا  یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستاز ب ینقد یجزا یاتا پنج سال  یکحبس از کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به 

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم

 یعفت و اخالق عموم یهعل یمجرا -چهارم  فصل

معامله  یا یعمستهجن را منتشر، توز یاتهای داده محتوحامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهبه وس هرکس - ۷00 ماده

نج از پ ینقد یجزا یاروز تا دو سال  یککند، به حبس از نود و  ینگهدار یا یرهذخ یا یدافساد تول یابه قصد تجارت  یاکند 

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا چهل م یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم

 .شودیفوق م یهااز مجازات یکیبه حداقل  یتمبتذل موجب محکوم یاتفوق در خصوص محتو ارتکاب اعمال -3 تبصره

 باشد. یحهها و صور قبصحنه یکه دارا گرددیاطالق م یو آثار مبتذل به آثار محتویات

 یلیونپنج متا  یال( ر۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکمستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به  یاتهرگاه محتو -0 تبصره

 محکوم خواهد شد. ینقد یجزا یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱)

مرتکب شود چنانچه  یافتهبه طور سازمان یاماده را حرفه خود قرار داده باشد  ینچنانچه مرتکب اعمال مذکور در ا ـ1 تبصره

 ماده محکوم خواهد شد. ینشناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ا االرضیمفسد ف

کامل زن  یبرهنگ یانگرکه ب شودیاطالق م یمتن یا یرواقعیغ یا یمتن واقع یاصوت  یر،مستهجن به تصو یاتمحتوـ 0 تبصره

 انسان است. یعمل جنس یا یزشآم یا یاندام تناسل یامرد  یا

مجازات  یرز یبترتشود، به  یرداده مرتکب اعمال ز یهاحامل یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یقاز طر هرکس - ۷01 ماده

 خواهد شد:

 یاهد د یبفر یاکند  یعتطم یا یدتهد یب،ترغ یک،ها را تحرمستهجن، آن یاتافراد به محتو یابی( چنانچه به منظور دستالف

 نیلیواز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکآموزش دهد، به حبس از نود و  یانموده  یلها را تسهبه آن یابیدست یوهش

اعمال در خصوص  ینهردو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب ا یا یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستتا ب یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱)

 است یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا پنج م یال( ر۲۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز دو م ینقد یمبتذل موجب جزا یاتمحتو

اعمال  یا یانحرافات جنس یا یخودکش یاگردان روان یادر استعمال مواد مخ یاعفت  ی( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافب

آموزش  یاکند  یلها را تسهاستعمال آن یاارتکاب  یوهش یادهد  یبفر یادعوت کرده  یا یدتهد یا یبترغ یا یکتحر یزآمخشونت

( ۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستتا ب یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکدهد، به حبس از نود و 

 شود.هر دو مجازات محکوم می یا یالر

 ریگد ییهر مصلحت عقال یا یمقاصد علم ینخواهد شد که برا یاتی( شامل آن دسته از محتو۱۴ماده و ماده ) ینمفاد اـ  تبصره

 شود.معامله می یاانتشار  یا یعتوز یاارائه  یا ینگهدار یا یدتول یا یهته
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 یبو نشر اکاذ ثیتیهتک ح -پنجم  فصل

آن  کند و یفتحر یادهد  ییررا تغ یگرید یرتصو یاصوت  یا یلمف ی،مخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهبه وس هرکس - ۷00 ماده

روز تا  کیاو شود، به حبس از نود و  یثیتکه عرفاً موجب هتک ح یمنتشر کند، به نحو یفتحر یا ییربا علم به تغ یارا منتشر 

هر دو مجازات محکوم خواهد  یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا چهل م یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م ینقد یجزا ایدو سال 

 شد.

 به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. یفتحر یا ییرچنانچه تغـ  تبصره

ا ر یگریاسرار د یا یخانوادگ یا یخصوص یلمف یا یرتصو یاصوت  یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهبه وس هرکس - ۷0۵ ماده

 عرفاً موجب هتک یاکه منجر به ضرر  یقرار دهد، به نحو یگراندر دسترس د یامنتشر کند  یاو جز در موارد قانون یتبدون رضا

 یلیونتا چهل م یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاروز تا دو سال  یکاو شود، به حبس از نود و  یثیتح

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱)

 یمخابرات یاای سامانه رایانه یلهبه وس یمقامات رسم یا یاذهان عموم یشتشو یا یرکس به قصد اضرار به غ هر - ۷0۶ ماده

ول، به عنوان نقل ق یاراساً  یقت،را برخالف حق ید اعمالبا همان مقاص یاقرار دهد  یگراندر دسترس د یا یدرا منتشر نما یبیاکاذ

 یاز انحاء ضرر ماد یشده به نحو یاد یقکه از طر یننسبت دهد، اعم از ا تلویحی یا یحبه طور صر یحقوق یا یقیبه شخص حق

 یجزا یاوز تا دو سال ر یک)درصورت امکان(، به حبس از نود و  یثیتنشود، افزون بر اعاده ح یاوارد شود  یگریبه د یمعنو یا

 دو مجازات محکوم خواهد شد. ره یا یال( ر۴۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا چهل م یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیوناز پنج م ینقد

 اشخاص یفریک یتمسئول -ششم  فصل

 یوقشخص حق یابد،منافع آن ارتکاب  یو در راستا یبه نام شخص حقوق اییانهچنانچه جرائم را یر،موارد ز در - ۷0۷ ماده

 خواهد بود: یفریک یتمسئول یدارا

 شود. اییانهمرتکب جرم را یشخص حقوق یر( هرگاه مدالف

 .یونددرا صادر کند و جرم به وقوع بپ اییانهدستور ارتکاب جرم را یشخص حقوق یر( هرگاه مدب

 شود. اییانهمرتکب جرم را یدر اثر عدم نظارت و یا یربا اطالع مد یاز کارمندان شخص حقوق یکی( هرگاه ج

 باشد. یافتهاختصاص  اییانهبه ارتکاب جرم را یشخص حقوق یتاز فعال یقسمت یا( هرگاه تمام د

 را دارد. ینظارت بر شخص حقوق یا گیرییمتصم یا یندگینما یاراست که اخت یکس یرمنظور از مدـ 3 تبصره

صدر ماده و عدم انتساب  یطو در صورت نبود شرامانع مجازات مرتکب نخواهد بود  یشخص حقوق یفریمسئولیت کـ 0 تبصره

 مسئول خواهد بود. یقیفقط شخص حق یجرم به شخص خصوص

حاصله  یجدرآمد و نتا یزانم ی،و اوضاع و احوال جرم ارتکاب یطماده فوق، با توجه به شراموضوع  یحقوق اشخاص - ۷0۸ ماده

 محکوم خواهند شد: یلذ یببه ترت ی،جرم ارتکاب ینقد یاز ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزا

تا نُه ماه و در صورت  یکاز  یموقت شخص حقوق یلی( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطالف

 تا پنج سال. یکاز  یموقت شخص حقوق یلیتکرار جرم تعط
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تا سه سال و در  یکاز  یموقت شخص حقوق یلیباشد، تعطاز پنج سال حبس  یش( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بب

 منحل خواهد شد. یصورت تکرار جرم، شخص حقوق

 گیرییمتصم یا یندگینما یا یستا سه سال حق تاس شودیماده منحل م ینا« ب»که طبق بند  یشخص حقوق یرمدـ  تبصره

 را نخواهد داشت. یگرید ینظارت بر شخص حقوق یا

 یقصادم یین( تعیتهکارگروه )کم یو فهرست مقرر از سو یموظفند طبق ضوابط فن یخدمات دسترس هندگاندارائه - ۷01 ماده

 ییای و محتوارایانه یماز جرا یناش یشده است اعم از محتوا یممجرمانه که در چهارچوب قانون تنظ یمحتوا یلموضوع ماده ذ

مجرمانه  ی( محتوایلتر)ف یشکه عمداً از پاال ی( کنند. در صورتیلتر)ف پاالیشرود را  یای به کار مارتکاب جرائم رایانه یکه برا

را فراهم  یرقانونیغ یبه محتوا یدسترس ینهزم مباالتییو ب احتیاطییب یکنند، منحل خواهند شد و چنانچه از رو یخوددار

و در  یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) ونمیلی یکصدتا  یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستاز ب ینقد یآورند، در مرتبه نخست به جزا

و در مرتبه سوم به  یال( ر۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیاردم یکتا  یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکصداز  ینقد یمرتبه دوم به جزا

 موقت محکوم خواهند شد. یلیتا سه سال تعط یک

سه  یو قوا فقیهیول یرنظرز یهادهاشامل ن ی( مؤسسات عمومهاییتسا)وب یمجرمانه به تارنماها یچنانچه محتوا -3 تبصره

ب مصو یردولتیغ یموضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم یردولتیغ یو مؤسسات عموم یهو قضائ یهگانه مقننه، مجر

 ینید هاییتاقل یا یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاها، انجمن جمعیتبه احزاب،  یاآن  یو الحاقات بعد ۱۱/۴/۱۳۷۳

ها وجود دارد تعلق داشته و ارتباط با آن یتکه امکان احراز هو یرانحاضر در ا یحقوق یا یقیاشخاص حق یربه سا یاشده شناخته

( مزبور یتاسدارندگان، تارنما )وب یاز سو مجرمانه یمحتوا یبه پرونده و رفع اثر فور کنندهیدگیرس یباشد، با دستور مقام قضائ

 ( نخواهد شد.لتری)ف یشپاال ییتا صدور حکم نها

جام کننده به پرونده ان یدگیرس یبا دستور مقام قضائ یخصوص یتمجرمانه موضوع شکا ی( محتوایلتر)ف یشپاال -0 تبصره

 خواهد گرفت.

مجرمانه  یمحتوا یقمصاد یین( تعیتهقانون کارگروه )کم ینا یبتصو یخماه از تار یکموظف است ظرف  یهقضائ قوه - ۷۵2 ماده

اطالعات،  یآموزش و پرورش، ارتباطات و فناور یهاوزارتخانه یندهنما یا یردهد. وز یلکل کشور تشک یادستانرا در محل د

 سازمان یسرئ ی،اسالم یغاتسازمان تبل یسرئ ی،فرهنگ و ارشاد اسالم ی،و فناور یقاتعلوم، تحق ی،اطالعات، دادگستر

جلس و معادن م یعصنا یسیوناطالعات و ارتباطات به انتخاب کم یاورنفر خبره در فن یک ی،انتظام یرویو فرمانده ن یماصداوس

مجلس  یدیو تا یو حقوق یقضائ یسیونبه انتخاب کم یو حقوق یقضائ یسیونعضو کم یندگاننفر از نما یکو  یاسالم یشورا

 .ستان کل کشور خواهد بود( به عهده دادیتهکارگروه )کم یاستخواهند داد. ر یل( را تشکیتهکارگروه )کم یاعضا یاسالم یشورا

ارگروه ک یماتوتصم یابد یم یتبار و با حضور هفت نفر عضو رسم یک( حداقل هر پانزده روز یتهجلسات کارگروه )کم -3 تبصره

 حاضران معتبر خواهد بود. ینسب یت( با اکثریته)کم

 یمتصم هاو نسبت به آن یدگیشده رس( یلتر)ف یشپاال یقراجع به مصاد یات( موظف است به شکایتهکارگروه )کم -0 تبصره

 کند. یریگ

 یمجرمانه را به روسا ی( محتوایلتر)ف یشدر خصوص روند پاال ی( موظف است هر شش ماه گزارشیتهکارگروه )کم -1 تبصره

 کند. یمتقد یمل یتامن یعال یسه گانه و شورا یقوا
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اده ممذکور در  یقمصاد یین( تعیتهدستور کارگروه )کم یافتموظفند به محض در یزبانیدهندگان خدمات م ارائه - ۷۵3 ماده

به  یخود از ادامه دسترس اییانهرا هایمجرمانه در سامانه یبر وجود محتوا یکننده به پرونده مبن یدگیرس یمقام قضائ یافوق 

کنند، منحل خواهند شد.  یخوددار یمقام قضائ یا( یتهدستور کارگروه )کم رایآن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اج

مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه  یبه محتوا یدسترس ینهزم مباالتییو ب احتیاطییصورت، چنانچه در اثر ب ینا یردر غ

 یکصدو در مرتبه دوم به  یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکصدتا  یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستاز ب ینقد ینخست به جزا

موقت محکوم  یلیتا سه سال تعط یکو در مرتبه سوم به  یال( ر۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیاردم یکتا  یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم

 خواهند شد.

 ینی( تعیتهمجرمانه مراتب را به کارگروه )کم یاز وجود محتوا یموظفند به محض آگاه یزبانیدهندگان خدمات مـ ارائه تبصره

 اطالع دهند. یقمصاد

از  یینترنتبر پروتکل ا یمبتن یارتباطات مخابرات یبرقرار یبرا المللیینباند ب یاز پهنا یبدون مجوز قانون کسهر - ۷۵0 ماده

 یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکصداز  ینقد یجزا یاتا سه سال  یکبرعکس استفاده کند، به حبس از  یابه داخل  یرانخارج ا

 دو مجازات محکوم خواهد شد.هر  یا یال( ر۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیاردم یکتا 

 جرائم یرسا -هفتم  فصل

 یلیوناز پنج م ینقد یجزا یاسال  یکروز تا  یکشود، به حبس از نود و  یرکه مرتکب اعمال ز یشخص هر - ۷۵1 ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد: یا یال( ر۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یستتا ب یال( ر۵۰۱۱۱۰۱۱۱)

که صرفاً به منظور  یکیهر نوع ابزار الکترون یاافزارها نرم یاها معامله داده یاو در دسترس قرار دادن  یعتوز یاانتشار  یا ید( تولالف

 .رودیبه کار م اییانهارتکاب جرائم را

 اییانهار یهاسامانه یاها به داده یرمجازغ یکه امکان دسترس یاهر داده یادر دسترس قرار دادن گذرواژه  یاانتشار  یا( فروش ب

 .کندیاو فراهم م یترا بدون رضا یگریمتعلق به د یمخابرات یا

و اخالل در  یبای و تخررایانه یجاسوس یرمجاز،شنود غ یرمجاز،غ یآموزش دسترس یاتدر دسترس قراردادن محتو یا( انتشار ج

 .یای و مخابراترایانه یها یستمس یاداده ها 

ماده محکوم خواهد  ینرا حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ا شده یادچنانچه مرتکب، اعمال ـ  تبصره

 شد.

 هامجازات یدتشد -هشتم  فصل

 دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: یا یکاز دوسوم حداکثر  یشحسب مورد مرتکب به ب یر،موارد ز در - ۷۵0 ماده

وابسته  یاو  یدولت یهاها و شرکتو موسسه هایشهردار یاشوراها و  یاها سازمانها و از کارمندان و کارکنان اداره یک( هر الف

که با  ییهامحاسبات و موسسه یوانو د شوندیاداره م فقیهینظر ول یرکه ز ییهاو موسسه یادهاو بن یانقالب ینهادها یابه دولت 

 روهایین ینسه گانه و همچن یاعضاء و کارکنان قوا یر کلو به طو یقضائ یهدارندگان پا یاو  شوندیم ارهکمک مستمر دولت اد

 شده باشند. اییانهمرتکب جرم را یفهبه مناسبت انجام وظ یررسمیو غ یاعم از رسم یمسلح و مأموران به خدمت عموم

 باشد. ای شدهکه به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه یمخابرات یا اییانهرا یهاشبکه یمتصرف قانون یا ی( متصدب
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 باشد. ینهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عموم یامتعلق به دولت  ی،مخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها ( دادهج

 باشد. یافتهارتکاب  یافته( جرم به صورت سازمان د

 باشد. یافتهارتکاب  یا( جرم در سطح گستردههـ

راک اشت یلاز قب یعموم یکیمرتکب را از خدمات الکترون تواندیدادگاه ماز دو بار  یشب یصورت تکرار جرم برا در - ۷۵۵ ماده

 محروم کند: یکیالکترون یو بانکدار یکشور یتلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه باال ینترنت،ا

 سال. یکماه تا  یکاز  یتروز تا دو سال حبس باشد، محروم یک( چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و الف

 تا سه سال. یکاز  یتازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروم( چنانچه مجب

 از سه تا پنج سال. یتاز پنج سال حبس باشد، محروم یش( چنانچه مجازات حبس آن جرم بج

 اند.نسخ شده یدجد یفریک یدادرس یینقانون آ ۶1۸به موجب ماده  ۷۷1الی  ۷۵۶مواد 

ر عمل مزبو یقانون برا ینارتکاب جرم به کار رفته و در ا یلهبه عنوان وس یمخابرات یا اینهیارا که سامانه یموارد در - ۷۸2 ماده

 مربوط عمل خواهد شد. یجزائ یننشده است، مطابق قوان بینییشپ یمجازات

 یشپ یدادرس ییناز جهت آ یای مقررات خاصبه جرائم رایانه یدگیرس یقانون برا ینکه در بخش دوم ا یدر مواردـ  تبصره

 اقدام خواهد شد. یفریک یدادرس ییننشده است طبق مقررات قانون آ ینیب

 هادیشنبار با پ یکهر سه سال  یتورم حسب اعالم بانک مرکز یقانون بر اساس نرخ رسم ینا ینقد یجزاها میزان - ۷۸3 ماده

 است. ییرقابل تغ یرانوز یاته یبو تصو یهقوه قضائ یسرئ

قانون  ینا یبتصو یخظرف مدت شش ماه از تار یکیادله الکترون یریو استناد پذ یآورمربوط به جمع هاینامهیینآ - ۷۸0 ماده

 .یدخواهد رس یهقوه قضائ یسرئ یبو به تصو یهاطالعات ته یوزارت ارتباطات و فناور یبا همکار یتوسط وزارت دادگستر

( با عنوان یرات)بخش تعز ی( قانون مجازات اسالم۷۸۲( تا )۷۲۱قانون به عنوان مواد ) ین( ا۵۴( تا )۱مواد ) شماره - ۷۸1 ماده

 ( اصالح گردد.۷۸۳به شماره ) ی( قانون مجازات اسالم۷۲۱ماده )ای منظور و شماره رایانه یمفصل جرا

 است. یقانون ملغ ینبا ا یرو مقررات مغا قوانین - ۷۸0 ماده
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 یاسیقانون جرم س
 02/20/311۵مصوب: 

 

 ای یاسیس یو نهادها یریتمد یهاصالح امور کشور عل یزهقانون چنانچه با انگ ین( ا۲از جرائم مصرح در ماده ) یکهر  - 3ماده 

 اسییزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم س بدون آنکه مرتکب قصد ضربه یابد،کشور ارتکاب  یخارج یا یداخل هاییاستس

 .شودیمحسوب م

 .شوندیمحسوب م یاسیقانون جرم س ین( ا۱مقرر در ماده ) یطباق با شرادر صورت انط یرز جرائم - 0 ماده

 مجلس یندگانوزرا، نما جمهور،یسمصلحت نظام، معاونان رئ یصمجمع تشخ یسسه قوه، رئ یافتراء به رؤسا یا ینـ توه الف

 آنان یتنگهبان به واسطه مسؤول یشورا یمجلس خبرگان و اعضا یندگاننما ی،اسالم یشورا

مفاد ماده  یتوارد شده است با رعا یرانا یاسالم یکه در قلمرو جمهور یکشور خارج یاسیس یندهنما یا یسبه رئ ینتوهـ  ب

 یراتبخش تعز ی( قانون مجازات اسالم۵۱۷)

 یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاانجمن ها،یتاحزاب، جمع یت( قانون فعال۱۶)د( و )هـ( ماده ) یـ جرائم مندرج در بندها پ

 ۷/۶/۱۳۶۱شده مصوب شناخته ینید هاییتاقل یا یاسالم

شهر و روستا  یاسالم یو شوراها یاسالم یمجلس شورا ی،جمهور یاستر ی،انتخابات خبرگان رهبر ینـ جرائم مقرر در قوان ت

 و ناظران انتخابات یانمجر یبه استثنا

 یبـ نشر اکاذ ث

 :شودیمحسوب نم یاسیجرم س یرم زمشارکت، معاونت و شروع به جرائ مباشرت، - 1 ماده

 یاتقصاص و د ـ جرائم مستوجب حدود، الف

 یو خارج یـ سوءقصد به مقامات داخل ب

 یریگو گروگان ییرباـ آدم  پ

 یاییدر یو راهزن ربایییمابه آن، هواپ یدو تهد یگذارـ بمب ت

 یعمد یبو تخر یقحر یجادـ سرقت و غارت اموال، ا ث

 گردانو فروش سالح، مواد مخدر و روان یدقاچاق و خر یرقانونی،غ یـ حمل و نگهدار ج

 از جرم مزبور یاموال ناش یاختفا یی،پولشو ی،در وجوه دولت یرقانونیـ رشاء و ارتشاء، اختالس، تصرف غ چ

 اسرار یو افشا یـ جاسوس ح

 یریجنگ و کشتار و درگ طلبی،یهمردم به تجز یکـ تحر خ

 یتیحاکم یا یعموم یارائه خدمات ضرور یشده برابه کار گرفته یو مخابرات اییانهرا یهاسامانه یاها ـ اختالل در داده د
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 یرغ ایداده  یحاملها یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهوسبه یاعم از جرائم ارتکاب یعفت و اخالق عموم یهجرائم عل یهـ کل ذ

 آن

مصوب  یفریک یدادرس یینمنصفه مطابق قانون آ یأتو مقررات مربوط به ه یاسیبه جرائم س یدگیرس نحوه -  0 ماده

 است. ۴/۱۲/۱۳۱۲

در هر مرحله از  تواندیاست که پرونده در آن مطرح است. متهم م یدادگاه یابودن اتهام با دادسرا  یاسیس تشخیص - ۵ ماده

 کنندهییدگکند. مرجع رس یرادبودن اتهام خود ا رسیاسییدر دادگاه نسبت به غ یجلسه اول دادرس یاندر دادسرا و تا پا یدگیرس

 .است یفریک یدادرس یینقرار تابع مقررات قانون آ ینصدور و اعتراض به ا یوه. شنمایدیمورد اظهارنظر م یندر ا یقرار یط

 :شودیاعمال م یاسینسبت به متهمان و محکومان جرائم س یرز موارد - ۶ ماده

 یدر مدت بازداشت و حبس از مجرمان عاد یدارـ مجزا بودن محل نگه الف

 از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس یتـ ممنوع ب

 مقررات ناظر به تکرار جرم یاجرا یتـ ممنوع پ

 یاسیاسترداد بودن مجرمان س یرقابلـ غ ت

 لیتکم یآن را برا یابدهد  یتبان یمب یکه مقام قضائ یبه جز در موارد یبازداشت و حبس به صورت انفراد یتـ ممنوع ث

 از پانزده روز باشد. یشب یدبداند لکن در هر حال مدت آن نبا یضرور یقاتتحق

 ـ حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس ج

 در طول مدت حبس یزیونو تلو یوراد یات،به کتب، نشر یـ حق دسترس چ
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 یرانتقال مال غقانون مجازات راجع به 

 2۵/23/312۸مصوب: 

 

منتقل  ییگربه د یمنفعتاً بدون مجوز قانون یا یناًاز انحاء ع یاست به نحو یرمال غ ینکهرا با علم به ا یرکه مال غ یکس - 3ماده 

معامله عالم  ینکه در ح یرندهگاست انتقال  ینو همچن شودیمحکوم م یقانون عموم ۲۳۸محسوب و مطابق ماده بردار کند کاله

 .دانتقال دهنده باش یتبه عدم مالک

و مطلع کردن او از  یرندهابالغ به انتقال گ یبرا یهماه پس از حصول اطالع اظهار یکمالک از وقوع معامله مطلع شده و تا  اگر

ب خواهد عاون جرم محسوم یدننما یمتسل یدولت یگراز دوائر د یکی یا یهصلح یا یتدفتر بدا یااسناد خود به اداره ثبت یتمالک

 داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. یدمالک رس یهمقابل اظهار فوق مکلفند در تراز دوائر و دفا یکشد. هر 

 یرندهگانتقال -از انتقال دهنده  یکقانون واقع شده است هر  ینا یفوق قبل از اجرا یقکه به طر یبه انتقاالت نسبت - 0 ماده

 .یندعمل نما یلذ یببه ترت یدمالک با یا

خسارات وارده  یاانتقال نموده و  یذمالک را وادار به تنف یاقانون  ینا یاجرا یخدهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تار انتقال

ده مکلف وانتقال دهنده ب یتوقوع انتقال عالم به عدم مالک ینکه در ح اییرندهگجبران کند. انتقال و مالک را یرندهگبر انتقال

بشود مکلف  یاکه از انتقال مال خود مطلع بوده  ی. مالکیدخسارات وارده بر مالک را جبران نما مذکوراست در ظرف سه ماه 

حصول اطالع در  یخقانون مطلع شده باشد و از تار ینکه قبل از ا یقانون در صورت ینا یاجرا یخاست در ظرف سه ماه از تار

خود  تیمذکور در ماده فوق از مالک یقاو را به طر یمقام قانونقائم یاده یرنگقانون مطلع شود انتقال ینا یکه بعد از اجرا یصورت

 .یدمستحضر نما

بردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و باشد کاله یرندهانتقال گ یااگر انتقال دهنده  ۲از مقررات ماده  متخلف - 1 ماده

 محکوم خواهد شد. یموممطابق مقررات قانون مجازات ع

را جبران نکرده است در  یخصوص یمادام که خسارت وارده بر مدع یدمجرم با ۳و  ۱بر مجازات مذکور در مواد  عالوه - 0 ماده

 بماند. یفتوق

 یخصوص یمدع یتمرتکب منوط به شکا ییجزا یبقانون واقع شده باشد تعق ینا یکه قبل از اجرا یبه انتقاالت نسبت - ۵ ماده

 نخواهد بود. یباسترداد آن مانع از تعق یتپس از شکا یکناست ل

 یاک مال یحقوق یحق دعو ییجزا یبقانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعق ینکه قبل از ا یبه انتقاالت نسبت - ۶ ماده

 انون مجرا نخواهد بود.ق ینساقط شده باشد مقررات ا یتمالک یصدور سند رسم یاواسطه مرور زمان به یرندهگانتقال

به موجب  یا یراجع به تبان ۱۳۱۷قانون به موجب قانون سوم مرداد  ینا یاجرا یخکه پس از تار یاشخاص مجازات - ۷ ماده

زبوره منافع اموال م یا ینمربوطه به ع یدر دعوا یتبان یجهدر نت یامنقول و یرمنافع اموال غ یا ینانتقال ع یجهقانون در نت ینهم

 نخواهد یقانون مجازات عموم ۴۵مشمول ماده  شودیها صادر مآن یتحکومحکم م

 .بود
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 یجاعل در اسناد رسم یندبنما یانموده  یاسناد رسم یلهمذکوره در مواد فوق را به وس یکه معامالت تقلب کسانی - ۸ ماده

 موضوع مجازات خواهند شد. ینمربوطه به ا ینمحسوب و مطابق قوان

 ۱۳۱۷آذر ماه  ۴. چون به موجب قانون مصوب شودیبه موقع اجرا گذاشته م ۱۳۱۸ماه  یبهشتنون از اول اردقا این - 1 ماده

 ینقوان یارلمانپ یسیونکم یبپس از تصو نمایدیم یشنهادپ یمل یرا که به مجلس شورا یقانون یحلوا یهمجاز است کل یهعدل یروز

 ینممکن است معلوم شود رفع و قوان یانرا که در ضمن جر یدر عمل نواقص هاآن یشبه موقع اجرا گذارده و پس از آزما یهعدل

 .یدنما یشنهادپ یمل یبه مجلس شورا یبتصو یبرا یاًنموده ثان یلمزبوره را تکم
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 یندنما یم یتبان یربردن مال غ یکه برا یقانون مجازات اشخاص

 21/2۵/312۷مصوب: 

 

 ینا ندینما یاقامه دعو یگراست بر همد یرکه متعلق به غ یبردن مال یکرده و برا یتبان یکدیگربا  یصهر گاه اشخا - 3ماده 

شده  بینییشپ یقانون مجازات عموم ۲۳۸که به موجب ماده  یگریبردن مال د یمتقلبانه برا یلبه وسا ها جزء تشبثاقدام آن

 خواهند شد.محکوم  همزبور است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده

وم بر محک یااعتراض کرده  یبه عنوان شخص ثالث بر حکم یاوارد شده  یکه به عنوان شخص ثالث در دعوائ اشخاصی - 0 ماده

حق  یعیتض یابردن مال  یبرا یاز اصحاب دعو یکیبا  یاز تبان یها ناشاقدامات آن ینو ا یندنما یاقامه دعو یماًمستق یبه حکم

ر ه یمحکوم خواهند بود. تبان یبردارخسارات وارده به مجازات کاله یهبر تأد الوهمحسوب و ع بردارکالهباشد  یدعو یگرطرف د

 .گرددیاست و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم م یبرداردر حکم کاله یزبا اشخاص فوق ن یاصل یدعوا یناز طرف یک

مجازات خواهند شد که  یاند در صورتقانون نموده ینا یاجرا یخکه اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تار یاشخاص - تبصره

 .یندنما یبآن اقدامات را تعق یزقانون ن ینا یاجرا یخپس از تار
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 از آن یناش یدگانداز بزه یتو حما یدپاشیمجازات اس یدقانون تشد

 03/2۷/311۸مصوب: 

 یا بر نفس، عضو یتغلظت موجب جنا یزانبا هر م یگر،د یمیاییش یباتکهر نوع تر یا یداس یدنهرکس عمداً با پاش - ۱ماده 

مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس،  یطشرا یتحسب مورد با رعا دمیول یا علیهیٌمجن یهمنفعت شود در صورت مطالبه از ناح

 .شودیمنفعت محکوم م یاعضو 

حکم  آن در یرنظ یو اعمال یدبدن در درون اس یفرو بردن اعضافرد،  یبر رو یمیاییش یباتترک یرسا یا یداس یختنـ ر۱تبصره

 است. یدپاشیاس

باشد؛ اقدام مرتکب،  ۱/۲/۱۳۱۲مصوب  یقانون مجازات اسالم( ۲۸۶مشمول مقررات ماده ) یدپاشیکه اس یـ در موارد۲تبصره

 .شودیمحسوب و به مجازات آن محکوم م االرضیافساد ف

م، د یایمانند مصالحه اول یبه هر علت یاقانون شود و مجازات آن قصاص نباشد  ینموضوع ا مرتکب جرم یهرگاه شخص - ۲ ماده

 یرز یبالمصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتوجه یاارش  یا یهقصاص اجراء نشود، مرتکب عالوه بر پرداخت د

 :شودیمجازات م

 یک؛درجه  یریبه حبس تعز یدهدصورت بزه یئمشکل دا ییرمنجر به تغ یتبر نفس و جنا یتـ در جنا الف

 درجه دو؛ یریکامل باشد، به حبس تعز یهاز نصف د یشآن ب یهد یزانکه م یتیـ در جنا ب

 درجه سه؛ یریکامل باشد، به حبس تعز یهتا نصف د سومیکآن از  یهد یزانکه م یتیـ در جنا پ

 درجه چهار؛ یریشد، به حبس تعزکامل با یهد سومیکآن تا  یهد یزانکه م یتیـ در جنا ت

مجازات قابل اعمال  یفو تخف یقمشروط، تعل یقانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزاد یندر مورد جرائم موضوع ا - ۳ ماده

رت دادگاه صو ینشند که در ااعالم گذشت کرده با یزمرتکب ن یریدم نسبت به مجازات تعز یایاول یا یدهدمگر آنکه بزه یستن

 دهد. یفتخف رجهد یکمجازات مرتکب را  تواندیم

 :شودیم یینتع یرز یبقانون به ترت ینمجازات معاونت در جرائم موضوع ا - ۴ ماده

 درجه دو؛ یریباشد، به حبس تعز یاتمرتکب، سلب ح یکه مجازات قانون یـ در صورت الف

 درجه سه؛ یریعزمرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس ت یکه مجازات قانون یـ در صورت ب

ز مجازات ا ترییندرجه پا یکعضو اجراء نشود، به  یاقصاص نفس  یبه هر علت یاکه مجازات مرتکب قصاص نباشد  یـ در صورت پ

 مرتکب. یریتعز

 یفریک یدادرس یینقانون آ( ۱۴مقرر در ماده ) یهاقانون، مرتکب عالوه بر جبران خسارت ینموارد مذکور در ا یهدر کل - ۵ ماده

 کنندهیدگیرس یقاض یصکه مرتکب با تشخ ی. در صورتباشدیم یدهددرمان بزه هایینه، ملزم به پرداخت هز۴/۱۲/۱۳۱۲مصوب 

 .شودیپرداخت م یبدن یهاخسارت ینمربوطه از محل صندوق تأم هایینهنباشد، هز ندرما هایینهمتمکن از پرداخت هز

ات قانون خدم ینموضوع ا گانیدهدبه بزه کننده،یدگیرس یقاض یصتشخکشور مکلف است با  یستیـ سازمان بهز۱تبصره

 ارائه کند. یو توانبخش یمددکار ی،روانشناخت

http://omidsoltani.ir/app
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 از آن یناش یدگانداز بزه یتو حما یدپاشیمجازات اس یدقانون تشد  

 253  

پرداخت  یستیو سازمان بهز یبدن یهاخسارت ین، از صندوق تأم(۱ماده و تبصره ) ینموضوع ا هایینهکه هز یـ در موارد۲تبصره

 شده به مرتکب رجوع کنند.پرداخت هایینههز یافتدر یبرا نندتوایم یستیسازمان بهز یاصندوق  شود،یم

 .شودیم یدگیقانون خارج از نوبت رس ینمربوط به جرائم ا یاتو شکا یبه دعاو - ۶ ماده

 .شودینسخ م ۱۶/۱۲/۱۳۳۷مصوب  یداس یدنمربوط به مجازات پاش یقانون یحهقانون، ال یناالجراءشدن االزم یخاز تار - ۷ ماده
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 یمشروع و حفظ حقوق شهروند هاییقانون احترام به آزاد

 3۵/20/31۸1مصوب: 

 

جام مکلفند در ان یهدادسراها و ضابطان قوه قضائ یانقالب و نظام ی،محاکم عموم یهقانون، کل ینا یبتصو یخاز تار -ماده واحده 

خواهند  موضوعه محکوم ینبه مجازات مندرج در قوان یننند. متخلفو اجرا ک یتدقت رعارا به یلموارد ذ یشخو یقانون یفوظا

 شد:

با حکم  و ینقوان یتبر رعا یمبتن بایدیموقت مو بازداشت  ینتأم یو صدور قرارها یقاتتحق یو اجرا یمجرا یبکشف و تعق - ۱

اعمال هر گونه  یااز قدرت و  استفادهو سوء یشخص یقو از اعمال هرگونه سال یردمشخص و شفاف صورت گ ییو دستور قضا

 و بدون ضرورت اجتناب شود. یاضاف یهابازداشت یاخشونت و 

و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات  یکو منحصر به مباشر، شر یقانون یباتبر طبق ترت یدبا هایتمحکوم - ۲

ر برائت اصل ب یدهنگرد ینبودن قانون( قطع کهیر )درصورتمعتب یمنابع فقه یاو  یمستدل و مستند به مواد قانون ینشود و رأ

 الزم برخوردار باشد. یتاز امن نونمتهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قا

 یو کارشناس را برا یلفرصت استفاده از وک کرده و یتعنهم را رعا یمحاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتک  -۳

 آنان فراهم آورند.

محوله و برخورد با مردم،  یفوظا یکال در اجراو  یعو مطلعان از وقا یما دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جراب - ۴

 کامالً مراعات گردد. یاسالم ینالزم است اخالق و مواز

 نیشد که در قانون معبا یبیبه حکم و ترت یزن یکه در موارد ضرور نمایدیم یجابو بازداشت افراد ا یریاصل منع دستگ - ۵

 .یرندقرار گ یاندر جر یرشدگانارسال شود و خانواده دستگ ییمراجع صالح قضااست و ظرف مهلت مقرره پرونده به  یدهگرد

فاف به و استخ یراعضاء، تحق یرچشم و سابستن  یرافراد نظ یذایاز ا یق،استطالع و تحق یا ییو بازجو یریدستگ یاندر جر  -۶

 گردد.آنان، اجتناب 

 یهابردن آنان به اماکن نامعلوم و کالً اقدام یانشستن پشت سر متهم  یااز پوشاندن صورت و  یقو مأموران تحق یانبازجو - ۷

 ورزند. یخالف قانون خوددار

 و بدون یادوات جرم بر اساس مقررات قانونکشف آالت و  یا یمتهمان فرار یریجهت دستگ ی،محل یناتو معا هایبازرس - ۸

هم به مت یابه جرم نداشته و  یکه ارتباط یاییتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشانجام شود و از  یاطمزاحمت و در کمال احت

 گردد. یها خوددارآن موردیو ضبط ب یخانوادگ هاییلمو ف یلیفام یهاو عکس هاشتهها و نومضمون نامه یتعلق ندارد و افشا

 یتحج وسیلهیناخذ شده بد یاقرارهاممنوع بوده و یگراجبار او به امور د یانظور اخذ اقرار و مهرگونه شکنجه متهم به - ۱

 نخواهد داشت. یو قانون یشرع

و با  یردو نظارت الزم صورت گ یقبل یهاو آموزش یقانون یعلم هاییوهبر اصول و ش یمبتن یدبا ها،ییو بازجو یقاتتحق - ۱۱

اند، بر اساس قانون خالف آن متوسل شده یهاخود به روش یفوظا یگرفته و در اجرا یدها نادو مقررات ر یباتکه ترت یکسان

 .یردصورت گ یبرخورد جد
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و سؤال  یو خانوادگ یدر اسرار شخص یکنجکاو باشد و از یاتهامات انتساب یاو روشن و مرتبط با اتهام  یدمف ید،ها باپرسش - ۱۱

 احتراز گردد. یمؤثر در پرونده موردبررس یرموضوعات غبه از گناهان گذشته افراد و پرداختن 

اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در  ینوشته شود و برا یلو تبد ییراظهارشده و بدون تغ یفیتها به همان کپاسخ - ۱۲

 نگردد. یجادالقاء ا یا یفتا شبهه تحر یسندبنو خودشان مطالب خود را یل،صورت تما

آنان را انجام  یفخاص وظا ینموجب قوانبه که  ییهادستگاه یاضابط  یروهاین یهاو دادسراها بر بازداشتگاهمحاکم  - ۱۳

 قیو تشو یرمقررات را موردتقد یحصح یانکنند و مجر یمربوط با متهمان، نظارت جد یانو نحوه رفتار مأموران و متصد دهندیم

 شود. قانونیقرار دهند و با متخلفان برخورد 

ضمن صدور  یافرصت ممکن  یننموده و در اولمتهمان، اجتناب  یفیو توق یضبط یایاز دخل و تصرف ناروا در اموال و اش - ۱۴

 ییضاق یمها اتخاذ تصمگردد و مادام که نسبت به آن یفتکل یینتع یاءبه اموال و اشقرار در محاکم و دادسراها نسبت  یاحکم 

 یو ادار یاستفاده شخصها از آن یدنبا یمورد یچو در ه یدهها اهتمام الزم معمول گردز آناست در حفظ و مراقبت ا یدهنگرد

 .یدعمل آ به

ه به ک ییهادستگاه یهکند. کل یینموارد فوق تع یمنظور نظارت و حسن اجرا را به یأتیموظف است ه یهقوه قضائ یسرئ -۱۵

دارد در صورت  یفهوظ یأتالزم را معمول دارند. آن ه یهمکار یأته ینبا اموظفند  موارد قرار دارند یندر ارتباط با ا ینحو

مراجع صالح  یقاز طر یزمتخلفان ن ها با مقررات، باها و انطباق آندر اصالح روش یمساع رعالوه ب ین،مشاهده تخلف از قوان

 .یدگزارش نما یهقوه قضائ یساقدامات خود را به رئ یجهنموده و نت یبرخورد جد
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