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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 ایزوجه) خود زوجه به راجع امور - ۲

 .دوم طبقه از کیدرجه و اول طبقه از دو و کیدرجه در خود سببی و نسبی اقرباء امور - 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 مداخله 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 درخواست - 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 اقدام 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 بیاورنددادگاه به  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 در 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 پژوهش 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 دادگاهمجلس صورت 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 هرگاه - 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 دادگاه 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 دادستان - 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 وشود  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 و صادرشده 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 دارد 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 برای 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 صغاری 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 محجوری 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 قابل 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 کند تحقیق شده معرفی محجور که کسی از بداند الزم دادگاه هرگاه - ۵۸ ماده

 .نمایدمی تحقیق او از دادگاه از خارج در نماینده وسیله به یا شخصاً دادگاهشود دادرس  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 صورت 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 شخص 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 دادگاه 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 محجور که صورتی در - ۷1 ماده

 .نماید تصدیق را وصی وصایت تواندمیرسیدگی الزم  از بعد

 قیم مسئولیت و اختیارات - سوم فصل

 .نمود خواهد قیمومت 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  ییهابرگ 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 ماده

 .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 مورد 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 محجور 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 نقدی 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 به 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 محجور 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 دستور 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 مدنی 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
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 احراز و رسیدگی از پس دادگاه و بخواهد دادگاه از را قیمومت از خروج اعالم 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 شهرستانی 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 تعیین 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 امین 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 درها دادستان 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 اگر 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 مورد 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 هزینه - 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 نباشد 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 قبیل 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 ماده 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 سایر - 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 سال 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 آن 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 احراز 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  در 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 اموال 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 اسناد 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 نباشد 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 دارند 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 حکم 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 اظهارات 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 شودمیاجرا  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 رسانیدن 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 را 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 دادگاه 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
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 هنر طلب مقابل در که صورتی در طلب مقدار به 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 استیجاری 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 مداخله 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 ترکه 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 خواهد 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 مجلسصورت 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 موم و مهر به اقدام که ساعتی و روز و ماه و سال تاریخ - ۱

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

 .است شده موم و مهر موجب که علتی - 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 مشخصات 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 نگهبان - 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 کنند 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 امضاء 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 نباشد 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 اگر 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 وجود 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 غیره 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 مهر 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 زحمتمستلزم  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 کسانی - 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 دستور 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 لهمموصی

 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 دفتر 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 مجلسیصورت 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 کامل 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 اشیاء 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 محجور 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 به 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 بدهی 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 تحریر 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 شودمی 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 ضروری 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 کرده 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 والیت جهت از متوفی که میزانی به نسبت بوده متوفی اداره تحت قیمومت یا والیت عنوان به هاآن مال که اشخاصی طلب

 .است شده مدیون 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 رسیده 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 دعوی - 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 استمؤثر  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

 .باشد 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

 اینکه 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 توانندمی 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 تلف 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 محسوب 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 در 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 تحریر 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 ادعای 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 تواندمی 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 توانندنمی 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 راجع 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 چهارم 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 خرابی 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 انبار 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 مأموریت 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 باشد 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 تملیکی 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 صورتی در - 0۸۵ ماده

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

 و دباشن جنگی عملیات 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 وقوع 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  اداره 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 دادگاه 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 مانعی

 .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 نامهوصیت 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 دادگاه 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 درخواست 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 شده 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 باشند

 .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 ندگاننمای 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 رتیبت 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 اموال 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 آیدمی عمل به عادی ترتیب به اموال فروش

 .داد قرار هاآن خود سهم در را دین است ممکن باشند متوفی مدیون ورثه از بعضی که صورتی در - 13۸ ماده

 .شودمی معین 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 هرگاه - 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 باقی 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 سایر 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 ترکه 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 ترکهمدیر 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 این 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

 را 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 تواندمی 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 موقتی 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 است 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 کثیراالنتشار 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 اشخاص 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 سقوط 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 ورشکستگی 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 رعایت

 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 روستای 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 صدور 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

 .بخواهد 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 متصرف 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

 .اندنموده 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 ثبت 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 دادگاه 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 الزم 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  یاتجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه

 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  یعمل واردکننده و چنانچه دینمایثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم م

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

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

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

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

 زیان شود. یواردکننده
 توضعی ایبه نحوی از انحا، موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و  دهیدانیوقتی که ز - ۳

 زیان را تشدید کرده باشد. یواردکننده
ردد و 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 یا 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

 گرفت با دادگاه است. زیان تامین
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.
فوری نباشد ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن هست. اگر مرگ 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 

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

حیات  یدد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامهاو شخص ثالث از آن حق محروم گر

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

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

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

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

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

 زیان نباشد. یکنندهصورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یمدن یتقانون مسئول  

 28  

 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 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 تقصیر، عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر ا

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

هرگاه خسارات وارده مستند باشند ولی جبران خسارات وارده می مسئولخساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً  یاطیاحتیب

اداره یا  یبه عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده

مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی  یموسسه

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

که اوضاع و احوال  ییهااطیتکه محرز شود تمام احکارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این

باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور  آوردندیمزبور را به عمل م یهااطیبه عمل آورده یا اینکه اگر احت نمودهیقضیه ایجاب م

 شناخته شود مراجعه نماید. مسئولی خسارت در صورتی که مطابق قانون تواند به واردکنندهکارفرما می بودینم
آنان  یهیمکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناح ۱۲ماده کارفرمایان مشمول  - 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 یسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوهدر این مورد میزان م
خسارت نیست مشروط  مسئولکسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود  - 3۵ماده 

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

 وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. - 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 

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

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

 شود.محسوب می« ساختمان

گیرد توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار میاشخاص 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
 بر روی عین مستاجره را دارند.مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا  - ۲

 فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:در قرارداد پیش - 0ماده 
 اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی. - ۱
 پالک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک. - ۲
ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه عداد اتاقاوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت. اعیانی، ت - 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 تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت

 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
 .شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی - ۶
 و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی. فروش شدهزمان تحویل واحد ساختمانی پیش - ۷
 ، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله.یامهیو قرارداد ب هانیتعیین تکلیف راجع به خسارات، تضم - ۸
 فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی.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 

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

ذاری گکه مورد معامله در ازاء سرمایهسند 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
 برای هر واحد. پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل - ۲
 ( این قانون.۱ماده )بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع  - ۳
 مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان. 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 فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش

 آن توسط مرجع صادرکننده پروانه هست. ( پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید۳۱۳حداقل 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.بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می
فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشپیش چنانچه - ۶ماده 

( این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد مگر ۲ماده )( ۱خود عمل ننماید عالوه بر اجرا بند )

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

 ده.المثل بخش تحویل نشنباشد 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 )در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت - ۳

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

کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مجلس تفکیکی، 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 ۵۳یش از پنج درصد )از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که ب 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 برباشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می

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

 به پیش خریدار بپردازد. نیالطرفیباید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرض
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  مسئولر برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث د

 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 

فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش

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

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

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

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

فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل قرارداد پیش
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تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به یداده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، م

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

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

 دام نماید.فروش شده اقنفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیشثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی
موفق به فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش - 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 تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه مراجعه نماید و خواستار

( و غیره با کسب ۱۱ماده )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 

 فروشنده یا طلبکار او نیست.خریدار 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.صورت پیش به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این

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 پیشیش خریدار نسبت به واحد پیشدر صورت انتقال حقوق و تعهدات پ - 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.ه میملزم به اعاده آن به دفترخان
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 .ردیپذیرستان مربوطه انجام مرئیس دادگستری شه

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.ادگاهرسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی د
فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشپیش - 03ماده 

که در  صالحیگروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذ 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

را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون  فروشو انتشار آگهی پیش

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

 .شوندیا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال
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 یکیمشاوران امالک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش - 00ماده 

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

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

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به 
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 هاقانون تملک آپارتمان
 با آخرین اصالحات 3۶/30/3101مصوب 

 .است قسمت دو شامل ساختمان یک سکنای و پیشه هایمحل و مختلف هایآپارتمان در مالکیت - 3 ماده
 .مشترک هایقسمت مالکیت و اختصاصی هایقسمت مالکیت

 به منحصر آن از استفاده حق که است ساختمان از هاییقسمت از عبارت قانون این در مذکور مشترک هایقسمت – 0 ماده

 طور به دگیرمی تعلق هاآن اختصاصی قسمت نسبت به مالکین کلیه به و نبوده مخصوص پیشه محل یا آپارتمان چند یا یک

 از نفر ندچ یا یک اختصاصی ملک مالکیت اسناد در یا است نشده داده تشخیص اختصاصی استفاده برای که هاییقسمت کلی

 مورد محل عادت و عرف طبق بر معینی قسمت به آن تعلق کهآن مگر شودمی محسوب مشترک هاقسمت از نشده تلقی مالکین

 .نباشد تردید
 انتقال صورت در و بوده تفکیک غیرقابل مشترک هایقسمت در او حصه و اختصاصی قسمت در مالک هر حقوق - 1 ماده

 .بود خواهد قهری مشترک قسمت انتقال باشد که صورتی هر به اختصاصی قسمت
 متناسب مشترک هایقسمت مخارج از اختصاصی هایقسمت مالکان از یک هر سهم همچنین و تعهدات و حقوق - 0 ماده

 به که هاییهزینه جز به ساختمان تمام اختصاصی هایقسمت مساحت مجموع به اختصاصی قسمت مساحت نسبت با است

 و حقوق تقسیم برای را دیگری ترتیب مالکان اینکه یا و شد خواهد تقسیم مساوی نحو به زیربنا مساحت با ارتباط عدم دلیل

 لزامیا نگیرد یا گیرد قرار استفاده مورد ملک اینکه از اعم مشترک هایهزینه پرداخت. باشند کرده بینیپیش مخارج و تعهدات

 .است
 کنندگاناستفاده یا مالکان از یک هر سهم میزان قانون، این مفاد رعایت با مجموعه مدیران -( ۱۳۷۶/۳/۱۱ الحاقی) - 3تبصره 

 .کندمی تعیین را
 ساختمان اختصاصی زیربنای مساحت اکثریت دارای که مالکانی موافقت صورت در -( ۱۳۷۶/۱۳/۱۱ الحاقی) - 0تبصره 

 هر یاختصاص زیربنای حسب رسد،می ساختمان عمومی مجمع تصویب به که معینی نرخبر اساس  مشترک هایهزینه باشندمی

 .شودمی محاسبه واحد،
 هک باشد ایگونه به مجموعه تراس یا بالکن یا ساختمان حیاط استقرار چگونگی چنانچه -( ۱۳۷۶/۳/۱۱ الحاقی) - 1تبصره 

 ایکننده استفاده عهده به قسمت آن نگهداری و حفظ هزینه باشد، آن به دسترسی امکان مسکونی، واحد چند یا یک از تنها

 .است کنندگاناستفاده
 سکونت منظور به کسب محل و آپارتمان و خانه ساختمان قصد به که تجارت قانون ۲۱ ماده موضوع هایشرکت انواع - ۵ ماده

 .ممنوعند ساختمانی کارهای به مربوط غیر بازرگانی معامالت سایر انجام از شودمی تشکیل فروش یا اجاره یا شهیپ ای
 به مربوط امور و اداره به مربوط تصمیمات کلیه باشد نداشته وجود ساختمان یک مالکین بین قراردادی چنانچه - ۶ ماده

 .باشند مالک را اختصاصی هایقسمت تمام مساحت نصف از بیش که است مالکینی آراء اکثریت به مشترک هایقسمت
 رد هاآن اختصاصی محل همان قانون این در مذکور تصمیمات اعالم وها نامهدعوت کلیه ارسال برای مالکین نشانی - تبصره

 .باشد کرده تعیین امر این برای شهر همان در را دیگری نشانی مالک کهاین مگر است ساختمان
 نفر یک مکلفند هاآن قانونی مقامقائم یا مالکین باشد متعدد مالکین دارای کسب محل یک یا آپارتمان یک هرگاه - ۷ ماده

 که صورتی در نمایند معرفی و تعیین مشترک مخارج حصه پرداخت و قانون این مقررات اجرای برای خود طرف از نماینده

 کمتر حاضر دهع کهاین مگر بود خواهد معتبر تمام به نسبت مالکین بقیه اکثریت رأی نکنند عمل فوق تکلیف به مزبور اشخاص

 .شد خواهد دعوت تجدید دفعهکی برای صورت این در که باشد مالکین ثلث از
 مالکین عمومی مجمع باشد نفر سه از بیش مالکین عده که صورتی در قانون این مقررات مشمول ساختمان هر در - ۸ ماده

 امور و مدیر تعهدات و وظایف و مالکین طرف از مدیر انتخاب طرز نمایند انتخاب خارج از یا خود بیناز  یرانیمد یا مدیر مکلفند

 .شد خواهد تعیین قانون این نامهآیین در مربوطه موضوعات سایر و مدیریت مدت به مربوط
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 هتریب استفاده برای که را عملیاتی ساختمانی مقررات سایر و قانون این مقررات رعایت با تواندمی مالکین از یک هر - 1 ماده

 در راتیتغیی مالکین سایر اکثریت موافقت بدون ندارند حق مالکین از کیچیه دهد انجام داندمی مفید خوداختصاصی  قسمت از

 .بدهند باشد منظر و مرئی در که خود اختصاصی قسمتدر  خارجی نمای یا سردر یا در شکل یا محل
 ساختمان که زمینی در خود خریداری اختصاصی قسمت مساحت نسبت به نمایدمی خریداری را آپارتمانی کس هر - 32 ماده

 بودن خالصه یا وقف علت به مزبور زمین مالکیت کهآن مگر گرددمی سهیم مشاعاً دارد ساختمان به اختصاصیا  شده بنا آن روی

 و کمل محافظت به مربوط مخارج پردازد به نسبت همان به را آن اجور باید صورتاین  در که باشد غیر به متعلق دیگر علل یا

 علت به یا و دارد مشترک جنبه که مخارجی کلی طور بهو  مشترک هایقسمت و اموال از استفاده و اداره و انهدام از جلوگیری

 ذکر نامهآیین در که ترتیبی بهمالک  هر حصه تناسب به باید نیز شود انجام یکجا دارد اقتضا آن تأسیسات یا ساختمان طبع

 .نماید نظرصرف است آن برای مخارج که آنچه از استفاده از مالک آن چند هر شود پرداخت شد خواهد
 هیئت یا مدیر طرف از مشترک هایهزینه از خود سهم پرداخت ازکننده استفاده یا مالک امتناع صورت در -مکرر  32 ماده

 .شودمی مطالبه آن ریز صورت و بدهی مبلغ ذکر با اظهارنامه وسیله مدیران
 به توانندمی مدیران هیئت یا مدیر نپردازد را خود بدهی سهم اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز ده ظرفکننده استفاده یا مالک هرگاه

 او به غیره و گاز برق، گرم، آب مطبوع، تهویه شوفاژ، قبیل از مشترک خدمات دادن از امکانات به توجه با و خود تشخیص

 مانآپارت وقوع محل ثبت اداره ننماید حسابهیتصف به اقدام همچنان کنندهاستفاده یا و مالک که صورتی در و کنند خودداری

 یاجرائ عملیات. کرد خواهد صادر اجرائیه شده ابالغ اظهارنامه طبق بر مزبور وجه وصول برای مدیران هیئت یا مدیر تقاضای به

 وصول محض به که باشندمی موظف مدیران یا هیئت مدیر حال هر در و گرفت خواهد صورت رسمی اسناد اجرای مقررات وفق

 .نمایند اقدام فوراً مشترک خدمات مجدد برقراری به نسبت دادگاه موقت دستور ارائه یا مطالبه مورد وجوه
 مجموعه مدیران یا مدیر نباشد، مؤثر یا ممکن مشترک خدمات ارائه عدم که صورتی در –( ۱۳۷۶/۳/۱۱ الحاقی) - 3تبصره 

 از ار بدهکار واحد و رسیدگی نوبت از خارج را شکایات گونه این موظفند هادادگاه کنند، شکایت قضایی مراجع به توانندمی

 .نمایند جریمه مجموعه نفع به بدهی مبلغ برابر دو تا و کنند محروم شودمی ارائه مجموعه به که دولتی خدمات دریافت
 و دادگاه حکم به یا و مدیران یا مدیر گواهی به بنا مربوط واحد معوق هایهزینه پرداخت به موکول خدمات از مجدد استفاده

 .بود خواهد مجدد استفاده به مربوط هزینه نیز
 ریزو صورت  مدیران هیئت یا مدیر سمت مثبت مدارک رونوشت –( ۱۳۵۱/۳/۱۷ اصالحی و ۱۳۵۱/۸/۱۶ الحاقی) - 0تبصره 

 قاضانامهت ضمیمه باید کنندهاستفاده یا مالک به شده ابالغ اظهارنامه رونوشت و مشترک هایهزینه از کنندهاستفاده یا مال سهم

 .گردد اجرائیه صدور
 به اظهارنامه ابالغ از پس روز ده ظرف مدیران هیئت یا مدیر نظر –( ۱۳۵۱/۳/۱۷ اصالحی و ۱۳۵۱/۸/۱۶ الحاقی) - 1تبصره 

 یدادرس آیین تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج دادگاه است، اعتراض قابل آپارتمان وقوع محل نخستین دادگاه در مالک

 مشترک خدمات قطع به تصمیم فوق ماده طبق که مواردی در است قطعی رأی این دهدیم رأی و رسیدگی موضوع به مدنی

 وردست دهد تشخیص قوی را دالیل اگر اعتراض وصول محض به دادگاه نباشد ممکن اعتراض به سریع رسیدگی و شده اتخاذ

 .داد خواهد رأی صدور تا را مشترک خدمات قطع تصمیم گذاردن متوقف
 وصول و اداره نحوه خصوص در آپارتمان تملک قانون مقررات –( ۱۳۵۱/۳/۱۷ اصالحی و ۱۳۵۸/۴/۲۵ الحاقی) - 0تبصره 

 یهامجتمع وها شهرک مورد در اشتراکی و اختصاصی تأسیسات و اعیانات نگاهداری و حفظ به مربوط مشترک هایهزینه

 هست. اعمال و اجرا قابل باشندمی شهرداری فاقد که مسکونی
 .کرد خواهد تعیین مالکان سازمان اساسنامه را آن پرداخت ترتیب و هاهزینه تشخیص نحوه

 دادگاه در مکرراً و مجدداً کنندهاستفاده یا مالک صورتی که در –( ۱۳۵۱/۳/۱۷ اصالحی و ۱۳۵۱/۴/۱ الحاقی) - ۵تبصره 

 نوانع بهبه محکوم مبلغ معادل مبلغی پرداخت به مکلف هاپرداختی سایر بر عالوه گردد مشترک هایهزینه پرداخت بهمحکوم

 هست. جریمه
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 هیأت تصویب از بعد و تهیه را آن اجرایی یهانامهنییآ قانون این تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت - 33 ماده

 .بگذارد اجرا مورد به وزیران
 .است قانون این اجرای مأمور دولت
 وطمرب گواهی غیره و هبه صلح، رهن، اجاره، انتقال، سند نوع هر تنظیم هنگام در باشندمی موظف رسمی اسناد دفاتر - 30 ماده

 مایندن مطالبه او مقامقائم یا مالک از باشد رسیده ساختمان مدیران یا مدیر تایید به که را مشترک هایهزینه حساب تسویه به

 رد قانون این موضوع هایهزینه به نسبت مالک معوق هایبدهی پرداخت به را الیهمنتقل تعهد مدیران یا مدیر موافقت با یا و

 .نمایند قید تنظیمی سند
 هر به ای و رسیده پایان به ساختمان مفید عمر دادگستری رسمی کارشناسان از نفر سه تشخیص به که صورتی در - 31 ماده

 اختصاصی هایقسمت مالکان اقلیت و برود جانی و مالی ضرر یا خطر بیم و باشد شده کلی فرسودگی دچار ساختمان دیگری دلیل

 اب دادگاه، حکمبر اساس  توانندمی دارند، را مجموعه بازسازی قصد کهمالکآن از دسته آن نباشند، موافق آن بنای تجدید در

 اماقد مجموعه بنای تجدید به نسبت ورزندمی خودداری همکاری از کهمالکآن یا مالک برای مناسب استیجاری مسکن تامین

 ادی مالکان یا مالکسهم  شده، انجام هایهزینه و بنا از مالکان از هریک سهم تعیین و بازسازی عملیات اتمام از پس و نمایند

 در. کنند استیفا واحد همان جمله از هاآن اموال از است شده پرداخت ایشان اجاری مسکن برای که اجوری اضافه به را شده

 اسانکارشن انتخاب به اقدام مدیره هیأت یا مدیر درخواست با شهرسازی و مسکن وزارت کارشناسان، انتخاب در توافق عدم صورت

 .کرد خواهد شده یاد
 را ماده این موضوع اقدامات توانندمی مالکان طرف از نمایندگی به مجموعه مدیران یا مدیر -( ۱۳۷۶/۳/۱۱ الحاقی) - 3تبصره 

 .دهند انجام
 منظور به خود به متعلق واحد تخلیه به اقدام همکاری از کننده خودداری مالک چنانچه -( ۱۳۷۶/۱۳/۱۱ الحاقی) - 0تبصره 

 تامین احراز با محل قضایی مجتمع رئیس یا دادگستری رئیس مجموعه، مدیران یا مدیر درخواست حسب نکند، بنا تجدید

 .کرد خواهد صادر را شده یاد آپارتمان تخلیه دستور مالکان، سایر توسط وی برای مناسب مسکن
 هب مالکان از هریک سهم. نمایند بیمه سوزیآتش مقابل در واحد یک عنوان به را بنا تمام مکلفند مدیران یا مدیر - 30 ماده

 ورتص در. شد خواهد پرداخت گربیمه به و اخذ شرکا از و تعیین مدیران یا مدیر وسیله هاآن اختصاصی زیربنای سطح تناسب

 .باشندمی وارده خسارات جبران مسئول مدیران یا مدیر سوزیآتش بروز و اقدام عدم
 .نیست الزامی قانون این موضوع اساسنامه ثبت - 3۵ ماده
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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 قانونی 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 با معامالت از ناشی تصرف - ۱

 .باشد هاآن محصول از برداریبهره اجاره از اصلی منظور که هاییباغ و هاآن توابع و محصور غیر و محصور مزروعی اراضی - ۲

 .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 دولتی 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 سازمانی 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 سازمان 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 شناسکار 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  التفاوتمابه 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 انقضاء 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 گاههر 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 یا 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 موردی 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 مندرج 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 امضاء 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 مدت 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 منظور 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 اجاره 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 منطبق 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 اجاره 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 باید

 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

 عناوینی به را آن مستأجر و شده داده اجاره مستأجر خود تجارت یا و پیشه یا کسب منظور به مستاجره عین که موردی در - ۲

 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 نامهاجاره 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 کرده 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 اجاره 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 موارد 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 درخواست 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 مورد 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 یا 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 پیشه 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 سند 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 گاههر. 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 داشت خواهد را تخلیه

 .داشت خواهد را تجارت یا پیشه یا کسب حق نصف دریافت استحقاق

 سند 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

 تفادهاس 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 اجاره 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 مستأجر 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 یا 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 بهااجاره 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 مشاهده 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 دستور 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. آیدمی 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 موردی 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 شناسانکار 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 اثبات

 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 

 0۶/2۵/31۷۶مصوب 

 

 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 

 یتابع مقررات قانون مدن 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. یعنوان شهود گواه 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 ینتوسط ضابط 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

 یرهسپردن آن به دا 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  انیو زدادخواست مطالبه ضرر  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

 و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

 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 فصل

 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 رهکند، مگر آنکه در ضمن عقد اجا یافتدر

مدت  یانپس از پا یدواگذار نما یگریملک را به د یسرقفل یافتنگرفته باشد و مستأجر با در یانچه مالک سرقفلچن - 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 یقکه موجر به طر 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 یدگذار نماهمان مبلغ به او وا مستاجره را به یننداشته باشد و متعهد شود که هر ساله ع مستاجره را ینع یهتخل

 .یدنما یافتاسقاط حقوق خود در یبرا یبه عنوان سرقفل یمبلغ گریمستأجر د یااز موجر و  تواندیمستأجر م

به اجاره  را آنمستأجر اجاره ندهد و هر ساله  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 یوجهمطالبه هرگونه  -تبصره 

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 یهاانهقانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخ ینا ییاجرا نامهآیین - 30 ماده

 .یدخواهد رس یرانهیأت وز یبتصو

 .شودیقانون لغو م ینبا ا یرو مقررات مغا ینقوان کلیه - 31 ماده
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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 به صدمه نوع هر از ناشی ارش یا دیه نوع هر: بدنی خسارت ـ الف

 قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به قانون این( 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 موضوع 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 مالی 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 نقلیه 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 محل 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 موضوع 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 مقامقائم 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

 .یابدمی 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 ماده 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 ظرف 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 بالواسطه 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 خساراتی 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 ثالث 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 بیمه 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) درصد 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 قانون 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، برآورد 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 خسارات 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 کهصورتی 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 اطالع 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 راننده 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 رانندگی 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 برای 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 قانونی

 .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 سازمان 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 عوقو 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 محموالت 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) بندهای 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 وزیران 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 «راننده» 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

 مورد 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

 این 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 هاینرخ 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 تقصیر 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 پروانه 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 عهده 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 مکلف 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 تأسیس 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 خسارت 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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 قانون 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 مبالغ 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 شودمی 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 پیشگیری 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 بازیافت 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 نامهبیمه پوشش کسری جبران موارد در ـ ۱

 قانون این( ۲۲) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق ـ ۲

 .باشند قانون این( ۱۲) ماده تبصره موضوع گربیمه تعهدات سقف از بیش نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان که مواردی در ـ 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 وضعیت 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 طریق 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 همواره 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) کشور 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

 یرعاملمد. 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 صندوق 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 اجرای 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 تامین 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

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یهنقل یلاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار  یمهقانون ب  

 56  

 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 وی 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 تبصره

 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 حداقل 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 تودیع 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 دیدهزیان 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 نشوند، 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 پرداخت، 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 دعوی 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 حادثه 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 جامع 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 قانونی

 .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 پس 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 است 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 حرکت - 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 راهنمایی 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 دادگستری 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 ارسال 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 هرگونه 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 مؤسسات 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 نقلیه، 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 ماده 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 ابزار 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 رعایت 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) ماده 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

 خواهیتجدیدنظر 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 موضوعات 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، مراجع 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 متناسب 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 مدیره 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 اعالم 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

 مدیره 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 واریز 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 ماه 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 کفایت 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 مبادرت 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 تصادف، 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 درجه 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 مشمول 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 مدت 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 نباشد 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)

 موتوری نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت بیمه قانون اصالح قانون» قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از - ۶۶ ماده

 بعدی قوانین در صریحاً باید قانون این مواد اصالح یا نسخ هرگونه. شودمی نسخ «۱۳۸۷ مصوب ثالث شخص مقابل در زمینی

 .شود قید
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 یعدالت ادار  یواند یدادرس یینو آ یالتتشکقانون 

 0۵/2۶/3110مصوب 

 

 تشکیالت اول: بخش

رسیدگی به شکایات،  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

ای تخصصی هست. تشکیالت دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأته - 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 

ر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل البدل و هر شعبه تجدیدنظهر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی - 1ماده 

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 عضوچنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالف -تبصره 

 شود.تشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه میمس

و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات  شوندیقضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب م - 0ماده 

ار ال سابقه کتراز، داشتن پنج سرشته حقوق یا مدارک حوزوی هم یهاشیارشد یا دکترا در یکی از گرادارای مدرک کارشناسی 

 قضائی کافی است.

 باشند.ماده مستثنی میقضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این  - 3تبصره 

 قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. 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

سی کل به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازر - 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 

مابر یا پست الکترونیکی یا به هر ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق ن -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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های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک تواند به تعداد موردنیاز کارشناسانی از رشتهدیوان می - ۷ماده 

 عنوان مشاور دیوان داشته باشد.ناسی یا باالتر باشند، بهکارش

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط 

رائه به شعبه ا طور مکتوب شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بهرئیس 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.مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می

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

ر جلسات توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، داین 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 

 احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

جرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک برای دادرسان ا -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 

 اختیارات دیوان به قرار زیر است: صالحیت و حدود - 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 مانیونرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیس - 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

ت مذکور در رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسا - 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 

 ر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.در دیوان ب
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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، کتضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگیدر صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب  - 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

عایت مفاد علیه عالوه بر اجرای حکم، مکلف به رپس 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

می غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت ها و مؤسسات عموشهرداری

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

 ابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد.صدور رأی وحدت رویه در موارد مش -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  نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی تصمیمات شورای

 است.

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به  - 31ماده 

 به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. هیأت مذکور اثر آن را 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 

 گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.تصمیم

 ترتیب رسیدگی -فصل دوم 

 رسیدگی در شعب بدوی -مبحث اول 

 دادخواست –اول 

های مخصوص، زم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگهرسیدگی در شعب دیوان، مستل - 3۶ماده 

 تنظیم شود.

شود، نیازی به تقدیم دادخواست هایی که با صدور قرار عدم صالحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال میپرونده - 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 

اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق 

در امور مدنی( است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح های عمومی و انقالب )قانون آیین دادرسی دادگاه

ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابالغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای نمایند که رأی یا تصمیم آن
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در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی نماید. 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 قائمشعب دیوان به شکایتی رسیدگی می - 3۷ماده 

 باشد.شکایت را برابر قانون، درخواست کرده 

 دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: - 3۸ماده 

 .مشخصات شاکی -الف 

 نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی -۱

 نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی -۲

 .مشخصات طرف شکایت -ب 

 نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام و

 ( این قانون۱۱ماده )موضوع  یهانام کامل دستگاه

 .مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آناننام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم -پ 

 .موضوع شکایت و خواسته -ت 

 .شکایت شرح -ث 

 .مدارک و دالیل مورد استناد -ج 

 .مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواستامضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم -چ 

 .کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونیمدرک اثبات -ح 

نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابالغ تواند عالوه بر نشانی پستی، شاکی می - تبصره

 اوراق اعالم نماید که در این صورت امر ابالغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

( ۲۱۱۱۱۱( ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار )۱۱۱۱۱۱هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ) - 31ماده 

 ت.ریال اس

ک یشده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هر سه سال ماده به تناسب نرخ تورم اعالم مبلغ مذکور در این - تبصره

 به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل هست. بار

 سناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.ا شدهیشاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواه - 02ماده 

ها و دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان 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

ها و یا دفاتر ها یا کنسولگرییکی از سفارتخانه یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر

 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 

ها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه اساساً 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 کنت شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانهپیوس

 های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.و یا دفاتر نمایندگی

 یم شده باشد، باید تصویر یا رونوشتمقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدهرگاه 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 

ه ا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، ببه رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی ی
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ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان

ر اداری ریق پست الکترونیکی یا دفاتدبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از ط

 شود.دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می

ترتیب وصول،  شده را بهواصل یهاها مکلفند دادخواستدبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان - 00ماده 

ه قانونی مقام و یا نمایندی، وکیل یا قائمثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاک

 وی تسلیم کنند.

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح  - 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 یهاستدادخوا - 0۶ماده 

شود. خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام - 0۷ماده 

دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح 

 شود.باشد از زمان اطالع محاسبه می

( این قانون در دادخواست رعایت نشده ۱۸ماده )در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای )ب( تا )ث( و )چ(  - 0۸ماده 

شته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز ( این قانون نقص دا۲۳( الی )۱۱باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد )

اکی، کند. شها به شاکی اعالم میطور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ای بهنقایص دادخواست را طی اخطاریه

 موجبه ت بده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواس

گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی قرار 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 دیر دفتر شعبه به معترض ابالغ میمزبور، مراتب توسط م

 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 

امل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صالحیت و ک

 کند تا پس از ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می

ان خارج از نوبت و بدون ابالغ دادخواست و ( این قانون باشد، شعبه دیو۱۱تبصره 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  - 12ماده 

 نماید.رسیدگی و مبادرت به صدور رأی میرسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده 

ماده خودداری نماید شعبه در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این  - تبصره

نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر ، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم میکنندهیدگیرس

 تجدیدنظر است.در شعب 

اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن  - 13ماده 

کند و نسبت به آنچه که صالحیت ها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی مییک دادرسی به آن

 نماید.می ندارد، قرار عدم صالحیت صادر

های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور چنانچه 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.ه تفکیک و جداگانه رسیدگی میماده قبل موارد بمطابق مفاد 

را از میان خود جهت امر ابالغ و  یاندهیتوانند در دادخواست، نماشاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می - تبصره

 اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

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  

 68  

ای به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریهموضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام  - 11ماده 

گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این به شاکی اعالم می

 نماید.صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می

 دستور موقت -دوم 

ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی  در صورتی که شاکی - 10ماده 

گردد که جبران آن ( این قانون، سبب ورود خسارتی می۱۱ماده )یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در 

از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس غیرممکن یا متعسر است، می

 باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای شعبه رسیدگی - 1۵ماده 

 نماید.و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می اقدامات، تصمیمات

دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست  - تبصره

 گردد.اصلی، دستور موقت نیز لغو می

ای است که به اصل دعوی نون، شعبه( این قا۳۴ماده )مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع  - 1۶ماده 

کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده رسیدگی 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.أت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میپرونده در هی

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی  - 1۷ماده 

 صادر نماید.

 ت.سمدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری ا - تبصره

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن  - 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 

و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران 

 نماید.خسارت وارده محکوم می

نسبت به لغو آن  کنندهیدگیحصول دالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسدر صورت  - 02ماده 

 نماید.اقدام می

 رسیدگی و صدور رأی -سوم 

تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و کننده میشعبه رسیدگی - 03ماده 

ی بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین مراجع ادار

 ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.شده را انجام دهند. تخلف از این کند، تحقیقات و اقدامات خواستهمی

دخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، در صورتی که محتوای شکایت و دا - 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 

 اشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.( این قانون ب۱۱ماده )واحدهای مذکور در 

در صورتی که شاکی پس از ابالغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند،  - 3تبصره 

اذ و اگر اتخنماید شعبه 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  در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، - 0تبصره 

ه انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک نماید یا بحضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می

 .کندیسال محکوم م

شده از سوی شعبه دیوان، شده در مهلت اعالمعدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی - 1 تبصره

 موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ها و سایر مؤسسات رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریدر صورت درخواست  - 00ماده 

های مورد مطالبه اقدام نمایند و در ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پروندهعمومی و مأموران آن

کنند. در صورت موجه ندانستن دالیل توسط دیوان و مطالبه  صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم

مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر 

ان برای اقدام مقتضی در شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوسوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم مییک

بندی جهت دستیابی به دالیل و مدارک موردنیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه

 گیرد.شده مطابق مقررات مربوط صورت می

وطه از انجام وظایف قانونی را مرب مسئولماده مراتب امتناع شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این  - تبصره

 جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعالم نماید.

تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال شاکی می - 0۵ماده 

وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست  تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس ازکند. شاکی میدادخواست صادر می

 شود.ترتیب اثر داده نمی

نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر صرف یکلتواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود بهشاکی می - 0۶ماده 

 شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.می

های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر وان یا رئیس شعبه، به پروندهدر صورت ضرورت به تشخیص رئیس دی - 0۷ماده 

 شود.آن، خارج از نوبت رسیدگی می

هرگاه رسیدگی به شکایت، در صالحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده  - 0۸ماده 

بداند، ضمن  یقضائ رینماید و چنانچه موضوع را در صالحیت مراجع غمیرا به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعالم 

 نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می

ارسال تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصالح کند. قبول تقاضای اصالح خواسته پس از شاکی می - 01ماده 

دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه 

 شده، رأی صادر نماید.بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالح

ر صالحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که د - ۵2ماده 

شود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را طرفین ابالغ می

 گیرد.تصمیم مقتضی می دهد ومبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می

که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی 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

ه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود تا تعیین و در صورتی که شعب - ۵0ماده 

 شود.مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعالم میمعرفی قائم

قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی  - ۵1ماده 

 کند:شکایت صادر می

 شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. -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 ده از حیث موضوع قبالً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائمشکایت طرح ش -ث 

 و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد.

 موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. -ج 

 تواند ضمنبداند، می هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی الزم - ۵0ماده 

دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. 

خ تواند ضمن پاسهمچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می

نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای  کتبی، دادخواست خود را تقدیم

 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

ین دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرف

 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 سوان مینماید. شعبه دیرا 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 بهراض در شعبه رسیدگیثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم، قابل اعتراض است. این اعت

 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

 وی نکات زیر باشد:دادنامه باید حا - 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 

 .اقامتگاهمشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید  -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 )

 .دات، اصول و مواد قانونیرأی با ذکر جهات، دالیل، مستن -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.ای ابالغ به طرفین ارسال میشود و رونوشت آن ظرف پنج روز بردادنامه 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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 .لکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابالغاز طریق پست ا -پ 

 .( این قانون۶ماده )از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع  -ت 

 .به وسیله دادگستری محل اقامت -ث 

( این ۱۱ماده )( ۲دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ) 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

ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. موارد و تعیین آن باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه 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 کنندهیدگیه همان شعبه رسدر صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده ب

مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از 

 نماید.( این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می۷اخذ نظر مشاورین موضوع ماده )

(، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان ۷ماده )الوه بر نظر مشاورین موضوع تواند عشعبه می - تبصره

 مربوط استفاده نماید. یهاکارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه

، صیعلمی، تخص یهاتیاالجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صالحای الزمدر مواردی که به موجب قانون یا مصوبه - ۶0ماده 

هایی واگذارشده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق  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

یین ربط که توسط شعبه تعز ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیکننده موظف است حسب مورد پس اشعبه 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 در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم 

 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.دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می

 باشد: های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیردادخواست تجدیدنظر باید روی برگه - ۶۷ماده 

 .مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه -الف 

 .خواسته دنظریشماره و تاریخ رأی تجد -ب 

 .خواسته دنظریشعبه صادرکننده رأی تجد -پ 

 .خواسته دنظریتاریخ ابالغ رأی تجد -ت 

 .دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی -ث 

 است تجدیدنظر، ضروری است.( این قانون در تقدیم دادخو۲۳( 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 تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می

گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده ( این قانون اقدام می۲۸ماده )ق دادخواست تجدیدنظر، وف

 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  - ۶1ماده 

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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م اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عد

 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.کنثبات رسیده، اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن اصالح رأی، آن را تأیید میافتادگی در آن قسمت از خواسته که به ا

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

ه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید شعب - ۷0ماده 

 نماید.کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میمی

قت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور مو - 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.

ه به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفت چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده - 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

ادامه نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت صورت 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 اعالم میاشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان 

 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 پیشورتی که رأی بر مبنای اتفاقدر ص - 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 

 باشد.دیگری مقرر شده 

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  انچه رأی قطعی موضوع اینچن - تبصره

 گردد.تجدیدنظر ارجاع می

 رسیدگی در هیأت عمومی -مبحث سوم 

گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به تقاضای 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 

دالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع  -ت 

 .کنندهتصویب

 .کنندهامضاء یا اثرانگشت درخواست -ث 
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ینه زکننده و پرداخت هسایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذینفع بودن درخواست - تبصره

 شود.ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع میدادرسی، 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.واست صادر میدر مورد بند )الف( ظرف پنج روز قرار رد درخ -0

 .دینمای( این قانون عمل م۲۸ماده )در مورد بند )ث( مطابق 

در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت به رفع نقص اقدام  -1

 شود. این قرار قطعی است.کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می

( این ۸۵ماده )رساند. چنانچه درخواست مشمول 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.نوبت رسیدگی قرار می شود و در، به دفتر اعاده میکنندهبیتصو

کند. مرجع ، ارسال میکنندهبیای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصومدیر 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.موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میعمومی به 

واند تظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می کنندهبیچنانچه مرجع تصو - تبصره

 در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ر صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده اموری که مطابق قانون د - ۸0ماده 

شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل نفر از قضات دیوان ارجاع می

 کنند:می

 ل مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهتدر صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطا - 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

قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان 

چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند )الف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم که نظر اکثریت کمتر از سه

 شود.می

 رسد.تصمیمات هیأتهای تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می - 3تبصره 

مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به  هرگاه مصوبه - 0 تبصره

 االتباع است.شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الزمشورای نگهبان ارسال می

وبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مص - ۸۵ماده 

کند. استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می

 این قرار قطعی است.

قانون یا خروج آن از  در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا - ۸۶ماده 

 اند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.کننده 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 )( ۱هیأت عمومی، در اجرای بند ) - ۸۸ماده 

دیوان موظف است به محض هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادرشده باشد، رئیس  - ۸1ماده 

اطالع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و 
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نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه اعالم رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می

شود لکن در مورد احکامی که است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی االتباعالزم

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 شعبدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع میتجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدی

 مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

 تواند موضوعهرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادرشده باشد، رئیس دیوان می - 12ماده 

تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده  را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای

نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می

 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

ای اشتباه یا مغایرت با قانون یا طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادع - 13ماده 

تعارض با یکدیگر، مستلزم اعالم اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات 

 دیوان است.

است. هرگاه  ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامیچنانچه 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 تصو۸۳ماده )

ربط، دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئوالن ذیافرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذینفع می - 11ماده 

مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از  مسئولتوانند رسیدگی به استنکاف می

ب مربوط، به موج مسئولکننده و استنکاف ورت احراز ذینفع بودن درخواستشود. شعبه مذکور در صشعب تجدیدنظر ارجاع می

 نماید.( این قانون اتخاذ تصمیم می۱۱۱ماده )

در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خالف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت  - 10ماده 

 .دینمایظر معمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدن

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 گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیاحکام دیوان ابالغ می

 شود.( این قانون اقدام می۱۱۱ماده )اشند و در صورت استنکاف طبق ببه 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

مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس  رأی هیأت عمومی - 1۷ماده 

 .گرددیدیوان انشاء م

 ابالغ و اصالح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. -تبصره 

 دادرسی اعاده سوم: بخش

 دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: توانیدر مورد احکام قطعی به جهات ذیل م - 1۸ماده 

 حکم، خارج از موضوع شکایت صادرشده باشد. -الف 

 حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد. -ب 

 در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. -پ 

دیگر صادرشده که قبالً توسط همان شعبه یا شعبه 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 درخواستپس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به دست آید که دلیل حقانیت  -ج 

 دالیل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: - 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»خصوص بندهای در  -۲

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده  - 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 

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صالحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در  - 320ماده 

 کند.ل دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی مینماید و در صورت قبوموردقبول یا رد این دادخواست قرار الزم را صادر می

تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای کننده به اعاده دادرسی میشعبه رسیدگی - 321ماده 

 اعاده دادرسی را صادر نماید.

اعاده دادرسی را نقض و حکم  هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای - 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  کنندهیدگیگردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسمی

 ماند.نماید و حکم اول به قوت خود باقی میمی دوم را نقض

 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 

 واند وارد دعوی شود.تنمی

 احکام اجرای چهارم: بخش

 ( این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجرا نمایند.۱۱ماده )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

 رش نماید.طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزا

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.وارده محکوم می ماه تا یک سال و جبران خسارت

تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء  - تبصره

توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت شوند، میهیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می

 ع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.به پیگیری موضو

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

خارج از نوبت به نماید. شعبه مذکور موظف است 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 میو اعضاء آن
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 هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی  - 0تبصره 

نماید. ها تفهیم میکننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنشعبه 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 )ورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ص

 کند:دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می - 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 محکومحکومدستور توقیف حساب بانکی م -۲

 از ابالغ.

های عمومی و دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه -۳

 انقالب )در امور مدنی(.

مغایر با رأی دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده  -۴

شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعیین  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برای اجرای برنامه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۱۵/۱۲/۱۳۷۱تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 

علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات در صورتی که محکوم - 330اده م

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 میأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادرشده باشد به شعبه همتجدیدنظر دیوان هست و در صورتی که ر

طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاضی و یا خالف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان  - 331ماده 

 کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.که شعبه رسیدگینیست مگر آن

علیه به تعهدات چنانچه 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

علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان در مواردی که محکوم - 33۵ده ما

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 هات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع میو پرونده به منظور رسیدگی به این ج

ر نماید. در غیبه صادر میمانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم

شود. رأی و یا قرار صادرشده ای احکام دیوان اعاده میاین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجر

 در این مرحله قطعی است.

علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم - 33۶ماده 

تواند یک ماه از تاریخ اعالم، مرجع یاد شده میعلیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف غیر از محکوم

به رأی صادرشده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و 

 االجرا است.الزم

ی آن امکان نداشته باشد با چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرا - 33۷ماده 

نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می

 االتباع است.دیوان، الزم

دستورات دیوان را مکلفند  ۸/۷/۱۳۸۶( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵ماده )اجرایی موضوع  یهادستگاه - 33۸ماده 

در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر 

 ( این قانون است.۱۱۲در ماده )
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مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای  مسئول( این قانون، چنانچه ۱۱۱ماده )« ۱»در اجرای بند  - 331ماده 

 نماید.( 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 قگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیتهر - 303ماده 

 گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون  - 300ماده 

های عمومی و انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه

 است.

 گردد.ستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور میبودجه دیوان در ردیف م - 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 ۲۶/۲/۱۳۷۱دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
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 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 اصالت 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 ماده

 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 طرفین 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

( اجرا)مأمور  دادورز خود نظر تحت و لزوم قدر به و کندمی وظیفه انجام دادگاه مسئولیت و ریاست تحت اجرا مدیر - 30 ماده

 .داشت خواهد

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یاحکام مدن یقانون اجرا  

 79  

 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( اجرا)مأمور  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 نموده

 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( اجرا)مأمورین  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 از 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 موقع 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 هاتقاضا 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 مدیر 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 اجرای 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 اجرا 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

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یاحکام مدن یقانون اجرا  

 81  

 وقت در دادگاه. بخواهد دادگاه 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 قسمت 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 آیین 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 اقدام 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 اجرای 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 معرفی 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 تا 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 قسمت 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

 دسترسی 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 دخالت 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 به 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( اجرا)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 معین 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 بهمحکوم 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 علیهمحکوم 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 که 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 ماده

 تدرخواس تواندمی لهمحکوم باشد نشده توقیف و تامین او از مالی یا نکند معرفی هم مالی و ندهد حکماجرای  برای لهمحکوم

 .گردد توقیفبهمحکوم معادل 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 است 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 این 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 ثبت 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 شده 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 اجرا 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 شده 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 علیهمحکوم 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 کار 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 محل 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 رفع 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 نوشته 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 شودمی 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 جهات 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 باید 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 طرفین 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 اشخاص 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  ارزیابی 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 دادگاه 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 کندمی 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 بوده 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 شده 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 علیهمحکوم 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 رسید 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 علیهمحکوم 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 نکند 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 تسلیم 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 دولتی 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 سازمان 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 معرفی 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 اداره - 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 عوائد 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 امالک 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 شکایتیاگر  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

 .آمد 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 فروش موعد - 33۷ ماده

 .شود منتشر نوبت یک محلی هایروزنامه از یکی در باید فروش آگهی - 33۸ ماده

 .باشدن 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 بر 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 اقرباء 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 بهای 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 مال 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 مزایده 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 خانوادگی 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 مزبور 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 مجلسصورت 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 دستور 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 جلوگیری 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 دعوی 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 رفع 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 غیرمنقول 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 دستمزد و حقوق به نسبت علیهمحکوم کار محل مستخدم و کارگر و خانه خدمه - ۲

 .یال هزار دویست میزان تا مهریه و ماه شش مدت برای علیهمحکوم صغیر اوالد نگهداری هزینه و زن نفقه - 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 ماده

 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 کهطلبکارانی  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 شکایت 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 نامهتقسیم 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 دادخواست 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 غیرمنقول 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 ولی 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 لهمحکوم 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 دادگستری 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 پرونده 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 الزم 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 اقدامات 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 ایران 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 مخالف 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 صادرکننده 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 مربوط 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 دهدمی 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 فسخ 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 دهیمقرر گرد 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 ترتیب - 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 مندرج موارد - 3۸2 ماده

 .است ملغی باشد قانون این مخالف که قوانینی سایر و محاکمات تسریع قانون
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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 خانواده 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 کند،می 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 مورد 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 کلیه برای زن مشاور قاضی تامین به سال پنج ظرف حداکثر است موظف قضائیه قوه -تبصره 

 .کند استفاده باشد خانواده دادگاه تصدی شرایط واجد که مرد مشاور قاضی از تواندمی 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 انقضای 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 مالی 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 شخصی هر یا مادر - ۶ ماده

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

 حضانت، قبیل از اموری در طرفین از یکی درخواست 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 اتخاذ 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 خوانده 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 کردن  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 تامین 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 خانواده 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 ماده

 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 خارج 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 هایدادگاه

 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 خانواده 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 خانواده،

 .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 دادگاه 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 بامالحظه 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، روابط 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) ماده 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 پرداخت 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 تصمیم 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

 مبادرت 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 فوت 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 افراد 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 مهریه 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 دریافت 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 عهده 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، تسلیم 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 ثبت 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 ماده

 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 طالق 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 جلسهصورت 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 قهری 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 حدود 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 حضور - 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 مواردی سایر و ماده این مورد در ـ تبصره

 .یابدمی ادامه باشد نشده صادر دادگاه از دیگری دستور که مادام اجرائی عملیات و است کافی اجرائیه صدور 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 حقوق دریافت مانع وی ازدواج و گرددمی برخوردار وی مستمری یا وظیفه حقوق از متوفی دائم زوجه ـ ۱

 .است عمل مالک مستمری بیشترین آن، اثر در زوجه به حقوق تعلق و بعدی شوهر 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 اشتغال 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 استخدام

 .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

 کوممح 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 صورت 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 نفقه 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 پرداخت 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 یا 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 محرومیت 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 راجع 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 مادران 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 امکان عدم گواهی اعتبار مدت تعیین قانون ـ ۱۱
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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

 تقاضای به است مکلف نیابت، مجری یا اجرائیه صادرکننده دادگاه اجرای قسمت از اعم رأی،اجراکننده  مرجع - 0 ماده

 اموال شناسایی به نسبت باشد، ممکن قانوناً که دیگر نحو هر به نیز و قانون این در شدهبینیپیش طرق از لهمحکومٌ

 .کند اقدام بهمحکومٌ میزان به آن توقیف و علیهمحکومٌ

 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

 اجرای زمان تا لهمحکومٌ تقاضای به علیهمحکومٌ نگردد ممکن قانون این در مذکور طرق از بهمحکومٌ استیفای اگر - 1 ماده

 ابالغ از پس روز سی تا علیهمحکومٌ چنانچه. شودمی حبس لهمحکومٌ رضایت جلب یا او اعسار ادعایشدن  رفتهیپذ یا حکم

 اعسار دعوای اینکه مگر شود،نمی حبس باشد کرده اقامه را خویش اعسار دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن اجرائیه،

 .شود رد قطعی حکم موجب به یا مسترد

 را خود اعسار دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن ماده، این در مقرر مهلت از خارج علیهمحکومٌ چنانچه - 3تبصره 

 و رمعتب وثیقه یا کفیل دادگاه تشخیص به علیهمحکومٌ یا بپذیرد تأمین اخذ بدون را وی آزادی لهمحکومٌ هرگاه کند، اقامه

 هعلیمحکومٌ حبس از اعسار وضعیت شدن روشن تا کفیل یا وثیقه قبولی قرار صدور با دادگاه نماید، ارائه بهمحکومٌ معادل

 ابالغگذار  قهیوث یا کفیل به قطعی، حکم موجب به اعسار دعوای ردّ صورت در. کندمی آزاد را او حبس، صورت در و خودداری

 رفظ تسلیم عدم صورت در. کند اقدام علیهمحکومٌ تسلیم به نسبت واقعی ابالغ از پس روز بیست مهلت ظرف که شودمی

 استیفای به نسبت شودمی اجرا آن نظر تحت حکم که دادگاهی رئیس یا دادستان دستور به مورد حسب مذکور مهلت

 از پس روز ده مهلت ظرف دادگاه دستور مورد این در. شودمی اقدام الکفالهوجه یا وثیقه محل از اجرایی هایهزینه و بهمحکومٌ

 دستور به نسبت اعتراض مقررات مزبور، تأمینی قرارهای صدور نحوه. است تجدیدنظر دادگاه در اعتراض قابل واقعی ابالغ

 .است کیفری دادرسی آیین قانون تابع دستورها این به مربوط مقررات سایر و دادستان

 شوندمی حبس ماده این استناد به که کسانی خصوص در حبس مجازات اجرای موانع و تعویق به راجع مقررات - 0تبصره 

 .است مجرا نیز

 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

 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 اجراکننده

 کیفری محکومان از جدای شوندمی حبس قانون این( ۳) ماده استناد به که را افرادی است مکلف قضائیه قوه - ۵ ماده

 محبوسان برای را درآمدزا و اقتصادی هایفعالیت انجام زمینه( اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت) دولت همکاری با و نگهداری

 که است اینامهآیین مطابق اشخاص این اجرتکرد  نهیهز و پرداخت کارگیری،به نگهداری، شیوه. کند فراهم کار متقاضی

 و شودمی تهیه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت همکاری با و کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان وسیلهبه

 .رسدمی هیقوه قضائ رئیس تصویب به قانون این شدن االجراالزم از پسسه ماه  ظرف

 .نباشد خود دیون تأدیه به قادر دین، مستثنیات جز به مالی نداشتن دلیل به که است کسی معسر - ۶ ماده

 .ستا مدیونبر 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

 طوربه غیرمنقول، و منقول اموال کلیه قیمت و مقدار یا تعداد شامل خود اموال کلیه صورت باید اعسار مدعی - ۸ ماده

 به دارد، خارجی و ایرانی اعتباری و مالی مؤسسات یا و هابانک نزد عنوان هر به وی که نقدی وجوه میزان بر مشتمل مشروح،

 از او مطالبات کلیه و دارد ثالث اشخاص نزد نحو هر به او که اموالی کلیه نیز و مذکور هایحساب دقیق مشخصات همراه

 هب اعسار دعوای طرح از قبل سال یک زمان از مذکور اموال در دیگر تغییر نوع هر و انتقاالت و نقل فهرست نیز و ثالث اشخاص

 سابقه که مواردی در نیز و است مدیون عهده بر اعسار اثبات بار که مواردی در. کند خود اعسار دادخواست ضمیمه را بعد

 دو حداقل کتبی نامهشهادت باید کند ثابت شهود شهادت با را خود ادعای بخواهد مدیون هرگاه باشد شده اثبات او مالئت

. مایدن ضمیمه خود اعسار دادخواست به باشند داشته کافی اطالع فرد معیشت وضعیت به نسبت بتوانند که مدتی به را شاهد

 .باشد قانون این( ۱) ماده در مندرج موارد و اطالعات منشأ متضمن شاهد، اقامتگاه و هویت بر عالوه باید مذکور نامهشهادت

 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 ممکن 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

 حکم صدور ضمن دادگاه شود، شناخته اقساط نحو به پرداخت از متمکن مدیون چنانچه اعسار، ثبوت صورت در - 33 ماده

 ایدب اقساط تعیین در. کندمی صادر را بدهی تقسیط حکم یا دهدمی پرداخت برای مناسبی مهلت او وضعیت مالحظه با اعسار

 .باشد داشته را آن پرداخت توانایی او که باشد نحوی به و شده لحاظ او ضروری معیشت و مدیون درآمد میزان

 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  علیهمحکومٌ

 با دادگاه. بخواهند دادگاه از را اقساط تعدیل دادخواست، تقدیم با توانندمی علیهمحکومٌ یا ٌلهمحکوم از یک هر - 0تبصره 

 هب نسبت علیهمحکومٌ درآمد و معیشت وضعیت در تغییر یا کشور قانونی رسمی مراجع اعالم اساس بر تورم نرخ به عنایت

 .کندمی اقدام اقساط میزان تعدیل

 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 خوانده

 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 در 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

 اعالم از حکم اجرای از فرار منظور به قانون، این( ۸) و( ۳) مواد موضوع خود اموال صورت در علیهمحکومٌ هرگاه - 3۶ ماده

 معسر را خود واقع برخالف شود معلوم اعسار حکم صدور از پس یا کند خودداری قانون این مقررات مطابق خود اموال کامل
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 محکوم هفت درجه تعزیری حبس به را علیهمحکومٌ سابق اعسار حکم از اثر رفع به حکم ضمن دادگاه است کرده قلمداد

 .کرد خواهد

 یرتقص مرتکب دین پرداخت از فرار هدف با که را شخصی اعسار، حکم صدور ضمن اعسار به کنندهرسیدگی دادگاه - 3۷ ماده

 کی به سال دو تا ماه شش مدت به آن تکرار و تعدد تقصیر، نوع بدهی، میزان به توجه با گردد وی اعسار موجب تا است شده

 :کندمی محکوم زیر هایمحرومیت از مورد چند یا

 .کشور از خروج ممنوعیت - ۱

 .تجارتی شرکت تأسیس ممنوعیت - ۲

 .تجارتی هایشرکت مدیرههیأت  در عضویت ممنوعیت - ۳

 .تجارتی هایشرکت در مدیرعاملی تصدی ممنوعیت - ۴

 جزبه دولتی و عمومی اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک از عنوان هر به تسهیالت هرگونه و اعتبار دریافت ممنوعیت - ۵

 .ضروری یهاوام

 .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

 حبس ٌلهمحکوم رضایت جلب یا اعسار حدوث اثبات یا حکم اجرای زمان تا علیهمحکومٌ له،محکومٌ تقاضای به است، کرده

 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 خواهد

 اقساط یا خود دین مقرر زمان در و گردیده تقسیط او بدهی یا شده تعیین مناسب مهلت او دین پرداخت برای قانون

 .است مجرا نیز است نپرداخته را شدهتعیین

 هایحساب کلیه فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به لهمحکومٌ درخواست به باید رأی اجراکننده مرجع - 31 ماده

 به باید دادگاه همچنین. کند تسلیم مذکور مرجع به توقیف برای را اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک در علیهمحکومٌ

 اساس بر که دهد دستور هاشهرداری و محل ثبت ادارات قبیل از ربطذی مراجع به اعسار دعوای خوانده یا لهمحکومٌ درخواست

 اعالم اهدادگ به توقیف برای دارد وجود علیهمحکومٌ به آن تعلق احتمال که را ملکی ثبتی پالک مالک نام یا ملک کامل نشانی

 .است مجرا نیز دارند اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر به که مراجعی تمامی مورد در حکم این. کند

 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 تغییر 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 مفاد 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

 مورد در حکم این. شودمی محکوم دولتی و عمومی خدمات از شش درجه انفصال به نکند عمل حقوقی و حقیقی اشخاص

 ماده مطابق خود اطالعات مکلفند و دارند اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر به که مراجعی کلیه مسئوالن و مدیران

 .است مجرا تکلیف این اجرای عدم صورت در نیز دهند قرار قضائیه قوه اختیار در را مذکور

 برای اموال باقیمانده که نحوی به دین ادای از فرار انگیزه با مدیون وسیلهبه نحو هر به دیگری به مال انتقال - 03 ماده

 دو هر یا بهمحکومٌ نصف معادل نقدی جزای یا شش درجه نقدی جزای یا تعزیری حبس موجب نباشد، کافی دیون پرداخت

 صورت این در. است جرم شریک حکم در باشد کرده اقدام موضوع به علم با نیز الیهمنتقلٌ که صورتی در و شودمی مجازات

 آن محل از ٌبهمحکوم و اخذ جریمه عنوان به گیرندهانتقال اموال از آن قیمت یا مثل انتقال، یا تلف صورت در و مال آن عین

 .شد خواهد استیفا

 پرداخت به محکومیت جز هاآن امثال و مال ردّ جرم، از ناشی زیان و ضرر دیه، جمله از مالی هایمحکومیت کلیه - 00 ماده

 .بود خواهند قانون این مشمول نقدی، جزای

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یمال هاییتمحکوم یقانون نحوه اجرا  

 114  

 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

 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 متناسب تحقیق و علم اهل برای تحقیقاتی و علمی ابزار و کتب -د 

 تکفلشان تحت افراد و هاآن ضروری معاش امرار برای که اشخاص سایر و کشاورزان وران،پیشه کسبه، کار ابزار و وسایل -ه 

 .است الزم

 .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

 أدیهت صرف عرفی، مناسب منزل قیمت بر مازاد و رفته فروش به قانونی تشریفات رعایت با حکم اجراکننده مرجع وسیلهبه

 نزلم مازاد بخش منافع محل از استیفا مانند تریسهل طریق به ٌبهمحکوم استیفای اینکه مگر شد خواهد ٌعلیهمحکوم دیون

 از بهمحکومٌصورت  نیا در که باشد پذیرامکان طلبکار یا ثالث شخص به آن از مشاعی سهم انتقال یا ٌعلیهمحکوم مسکونی

 .شد خواهد استیفا مذکور طرق

 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 دیگری 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

 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 و

 مواردی در مورد حسب دین مستثنیات و اعسار ٌعلیه،محکوم حبس به راجع احکام جز قانون این در مندرج احکام - 0۶ ماده

 قانون مطابق حقوقی اشخاص متخلف مسئوالن و مدیران به نسبت و است مجرا نیز باشد حقوقی شخص ٌعلیهمحکوم که

 .شودمی عمل اسالمی مجازات

 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 اجرای

 .است هادادگاه کیفری احکام اجرای بر حاکم مقررات تابع حکومتی تعزیرات سازمان کیفری هایمحکومیت -تبصره 

 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 شودمی

( ۵۲۴) ماده و ۱۳۱۳/۱/۲۱ مصوب اعسار قانون و ۱۳۷۷/۸/۱۱ مصوب مالی یهاتیمحکوم اجرای نحوه قانون - 01 ماده

 .شودمی نسخ ۱۳۷۱/۱/۲۱ مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون
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 شوراهای حل اختالفقانون 

 3۶/21/3110مصوب 

 این در که اختالف حل شوراهای غیردولتی، 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 اختالف 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 صورت 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 مطابق 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 قضائیه قوه رئیس ـ 1تبصره 

 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 در
 :باشند زیر شرایط دارای باید شورا 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 الهیأت 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
 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) بندهای
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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

 .باشند
 تصویب و تهیه قضائیه قوه رئیس توسط که ایسوگندنامه مطابق مکلفند کار به شروع از قبل شورا اعضای - 0تبصره 

 .نمایند یاد سوگند شود،می
 و نظامی نیروهای کارکنان و دادگستری رسمی کارشناسان حقوقی، مشاوران و وکال دادگستری، کارکنان قضات، - ۷ ماده

 را شورا در عضویت حق هستند خود شغلی یهاسمت در که زمانی تا اطالعاتی نیروهای و ایران اسالمی یجمهور یانتظام

 .ندارند
 :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
 .گذشترقابلیغ 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 با 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  مستأجره عین تخلیه به مربوط دعاوی تمامی ـ ب
 باشد. نداشته وجود اختالفی استیجاری رابطه در که شرطی به بهااجاره تعدیل دعاوی ـ پ
 آن. رفع و ترکه موم و مهر ترکه، تحریر وراثت، حصر گواهی صدور ـ ت
 باشد. کرده رسیدگی دعوی اصل به نسبت شورا که صورتی در بهمحکوم پرداخت از اعسار ادعای ـ ث
 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 

 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 جلب
 .باشدنمی حبس و شالق حکم صدور به مجاز اختالفحل  شورای - 0تبصره 
 .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
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 کنندهرسیدگی قضائی مرجع گذشت،قابل جرائم و مدنی دعاوی سایر و خانوادگی دعاوی و اختالفات کلیه در - 33 ماده

 ثرحداک مدت برای یک بار فقط سازش، و صلح طریق از آن فصل و حل امکان و اختالف یا دعوی کیفیت به توجه با تواندمی

 .نماید ارجاع شورا به را موضوع ماهسه 
 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

 به مستند طوربه رسیدگی ادامه یا اصالحی گزارش تنظیم برای شدهتعیین مهلت در سازش حصول عدم یا حصول از اعم

 .نمایند اعالمکننده ارجاع قضائی مرجع
 غایب و باشند قیم یا ولی فاقد که دیرش ریغ و مجنون صغیر، 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
 حوزه عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، یک هایشهرستان قضائی یهاحوزه در واقع شوراهای مورد در ـ ب

 .است استان مرکز شهرستان قضائی
 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 حوزه 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 در 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، صدور به ناظر مقررات - 0تبصره 

 .است قانون
 .نیست مدنی دادرسی آیین تشریفات تابع شورا رسیدگی - 31 ماده

 رسیدگی، اوقات تعیین ابالغ، نحوه دادخواست، شکلی شرایط به ناظر مقررات ماده، این در تشریفات از منظور - 3تبصره 

 .است آن مانند و دادرسی جلسه
 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 مقررات
 .نمایند استفاده دادگستری وکیل از یا یافته حضور شورا در شخصاً توانندیم طرفین - 02 ماده
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 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
 با یزن را دلیل تأمین محل، معاینه محلی، تحقیق تواندمی طرفین 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 پنجاه 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 اعتبار 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
 از پس و صادر اصالحی گزارش باشد شورا صالحیت در موضوع چنانچه طرفین، میان سازش حصول صورت در - 00 ماده

 در است شده واقع که ترتیبی به آن شرایط و سازش موضوعصورت  نیا غیر در شود،می ابالغ طرفین به شورا قاضی تأیید

 .شودمی اعالم صالح قضائی مرجع به مراتب و منعکس مجلسصورت
 رسیدگی جلسات از یکهیچ در او وکیل یا علیهمحکومٌ 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، تاریخ از روز بیست مدت ظرف قانون این( ۱) ماده موضوع صادره آرای تمام - 0۷ ماده

 چنانچه. هست قضائی حوزه همان دو کیفری یا یحقوق یعموم دادگاه مورد حسب شورا، قاضی آرای از تجدیدنظر مرجع

 به رسیدگی اگر و است قطعی رأی، این. کندیم رأی صدور به مبادرت رأساً نماید، نقض را صادره آرای تجدیدنظر مرجع

 .کندیم ارسال صالح مرجع به را پرونده باشد، دیگری مرجع صالحیت در موضوع
 .است قطعی و باشدنمی اعتراض قابل شورا اصالحی گزارش - 3تبصره 
 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 مقررات مطابق مورد حسب و تلقی بدوی شعبه
 آن در دعوی طرح دادرسی هزینه بر اساس مورد حسب تجدیدنظرخواهی مراحل در رسیدگی دادرسی هزینه - 1تبصره 

 .است مرجع
 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 قطعی 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
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 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 نحوه قانون اعمال جهت مراتب شورا
 شورا کارکنان و اعضاء قضات، همکاری میزان و فعالیت تناسب به قضائیهقوه . است افتخاری شورا در عضویت - 13 ماده

 .کندمی پرداخت مناسب پاداش
 .نمایدمی پرداخت پاداش کار قانون مطابق حقوق پرداخت حداقل 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 ماده

 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 کارکنان و اعضاء تخلفات به کنندهرسیدگی هیأت به
 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 رئیس
 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و کندمی منصوب سالسه  مدت برای را یادشده هیأت قضائیه، قوه رئیس ـ تبصره

 :است زیر قرار به شورا کارکنان و اعضاء تخلفات - 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. کسب 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 برای جلسه چهار تا متوالی یا متناوب صورتبه  غیرموجه غیبت ـ س
 برای فردی فشارهای اعمال یا و کاریکم یا کارشکنی به دیگران تحریک و ساختن وادار پراکنی، شایعه کارشکنی، ـ ش

 غیرقانونی. مقاصد تحصیل
 .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

 هاآن دفاعیات و اظهارات شنیدن و شورا کارکنان یا عضو از دعوت از پس بدوی کنندهرسیدگی هیأت چنانچه - 1۶ ماده

( ۳۵) ادهم( خ) تا( الف) بندهای در شدهبینیپیش تخلفات به ارتکاب مورد در ارتکابی عمل تناسب به نماید احراز را آنان تخلف

 بندهای در شدهبینیپیش تخلفات مورد در و ماده این( پ) تا( الف) ردیف هایمجازات از یکی به را مرتکب دوم و اول بار برای
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 در شدهبینیپیش هایمجازات از یکی به را مرتکب بارسوم، در( خ) تا( الف) بندهای تخلفات تکرار و( ۳۵) ماده( ض) تا( د)

 :کندمی محکوم زیر شرح به ماده این( ث) یا و( ت) بندهای
 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

 مورد در و قطعی( ۳۶) ماده( پ) تا( الف) بندهای در مقرر هایمجازات مورد در بدوی هیأت از صادره آرای - 1۷ ماده

 فاتتخل به کنندهرسیدگی تجدیدنظر هیأت در تجدیدنظر قابل ابالغ از پس روز بیست مدت ظرف ماده آن( ث) و( ت) بندهای

( ۱) پایه دارای قضات بین از که است البدلعلی عضو یک و اصلی عضو سه از مرکب هیأت این. است شورا کارکنان و اعضاء

 .است بالمانع هاآن مجدد انتصاب و شوندمی منصوب سال سه مدت برای قضائیه قوه رئیس ابالغ با باالتر یا قضائی
 شوراها امور رئیس پیشنهاد با ضرورت صورت در شود،می تشکیل شوراها امور مرکز در ماده این موضوع هیأت ـ تبصره

 .است بالمانع نیز هااستان مراکز در آن تشکیل
 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 بزه مجازات به کنند، اظهارنظر

 .شوندمی

 یقضائ حوزه رئیس توسط مراتب شود، تخلف مرتکب شورا، به مربوط قانونی وظایف انجام در شورا قاضی چنانچه - 11 ماده

 جرائم و تخلفات به مربوط مقررات مطابق تا شودمی اعالم قضات انتظامی دادسرای به قانون این( ۳۴) ماده موضوع هیأت یا

 .شود رسیدگی قضات
 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 شورای 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 این 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
 مقررات رعایت کند،می رسیدگی اختالفات و دعاوی به طرفین توافق مورد داور عنوان به شورا که مواردی در - 00 ماده

 .است الزامی مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون مطابق داوری به مربوط
 با همکاری به ملزم قضائی، و عمومی و دولتی نهادهای وها سازمان وها وزارتخانه شوراها، توسعه و تقویت جهت - 01 ماده

 شوراها در دولت کارکنانخدمت شدن  به مأمور طریق از الزم قضائی و اداری نیروی تخصیص و تأمین ویژهبه  نهاد، این

 .هستند

 و ایدنم تعیین شورا قاضی عنوانبه را قضائی کارآموزان از تعدادی ساالنه نیاز، حسب تواندمی قضائیه قوه رئیس - 00 ماده

 .هست قضات انتقال و نقل مطابق آنان انتقال و نقل
 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
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 امور مرکز همکاری با دادگستری وزیر توسط آن، تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف قانون این اجرایی نامهآیین - 0۶ ماده

 .رسدیم قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه شوراها
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 قانون برنامه سوم توسعه ۷۸۱ماده  یینامه اجرا یینآ

 0۸/33/311۷مصوب 

 :گردندیم یفتعر یلبه شرح ذ نامهیینآ ینبه کار رفته در ا یو عبارات اختصار هاواژه - ۱ ماده

 و مشاوران خانواده؛ یـ مرکز: مرکز وکال، کارشناسان رسم ۱

 و مشاوران خانواده؛ ینظارت بر وکال، کارشناسان رسم یأتنظارت: ه یأتـ ه ۲

 و مشاوران خانواده؛ یوکال، کارشناسان رسم یتصالح یینتع یأت: هیتصالح یینتع یأتـ ه ۳

مجلس  ۱۳۷۱/۱/۱۷مصوب  یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ۱۸۷ماده : ۱۸۷ـ ماده  ۴

 ی؛اسالم یشورا

و دستورالعمل نحوه  ۱۳/۱۱/۲۷خانواده مصوب  یتقانون حما ییاجرا نامهیینـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آ ۵

 . ۱۶/۱۲/۲۱مراکز خانواده مصوب  یتو فعال یلتشک

قوه  ییسنظارت مرکب از معاون اول ر یأته ۱۸۷ماده  یاجرا یخط مش یمنظارت و تنظ گذاری،یاستمنظور س به - ۲ دهما

تان دادس ییه،قوه قضا ییمعاون قضا یه،قوه قضائ یمعاون منابع انسان یاست،حوزه ر ییس(، ریأته ییس)به عنوان ر یهقضائ

 یلمرکز تشک ییسو ر  ییهقوه قضا ییسر یینبه باال با تع ۱ ییقضا یهپا یرتبه دارا یاز قضات عال یکیقضات،  یانتظام

 معتبر خواهد بود. یتاکثر ینظارت با رأ یأته یمات. تصمگرددیم

 مذکور عبارتست از: یأته وظائف

 در هر سال؛ یرشتعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذ یینـ تع الف

 نظارت؛ یأته نامه و مصوبات یینآ یـ نظارت بر حسن اجرا ب

در  قبول شدگان یو رفتار یاخالق یتدر مورد رد صالح یتصالح یینتع یأته یماتنسبت به تصم یدنظرتجد یدگیـ رس پ

 ی؛وکالت و کارشناس ینشاغل یاآزمون 

ارتقاء عملکرد مرکز وکال، مشاوران خانواده و کارشناسان  یجهت رفع مسائل و مشکالت و ارائه راهکار برا یمـ اتخاذ تصم ت

 ی؛و مقررات جار یندر چارچوب قوان یرسم

 و کشور؛ یهمرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائ ینو تعامل ب یهماهنگ یجادـ ا ث

 .یستن یهقوه قضائ ییسر یممانع نظارت مستق یأته ینـ وجود ا ج

جع مرا یهمرکز در کل یو قانون یحقوق یندهمرکز نما ییسمستقل است. ر یو ادار یمال ی،حقوق یتشخص یادار مرکز - ۳ ماده

قابل  مرکز یمات. آراء و تصمیدنما یمعرف یلوک یا یندهنما تواندیاست و م یدولت یرو غ یو سازمانها و ادارات دولت ییقضا یادار

ه، پروان ید. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدیستن یعدالت ادار یواندر د یگیدنظارت بوده و قابل رس یأتاعتراض در ه

درصد از  ۵عالقه مندان و  یو کمکها یاهدا یغات،و امثال آن، تبل یاتآزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشر یبرگزار

 .شودیم یندرآمد وکال و کارشناسان و مشاوران خانواده تأم
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 ندتوایکه اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و م گرددیحقوقدانان انتخاب م یناز ب یهقضائقوه  ییسمرکز توسط ر رییس

انتخاب  یخانواده، وکال و کارشناسان رسم ینمشاور یناز ب یرهو غ یو مال یادار ی،آموزش یی،خود را در امور اجرا ینمعاون

و مشاوره خانواده با  یرسم یوکالت، کارشناس یهاامضاء پروانه. شودیمرکز پرداخت م ایالزحمه آنان از درآمده. حقیدنما

 مرکز است. ییسر

آن به شرح  یفو وظا گرددیم یلنظارت تشک یأتمرکز و ه ییسنظر رمربوطه و تحت نامهیینآ یجهت اجرا مرکز - ۴ ماده

 است: یلذ

تعداد مشاوران و کارشناسان در  یینر خصوص تعاطالعات الزم از سراسر کشور د یآورو جمع یکارشناس یهای: انجام بررسالف

 هر سال؛

 یان؛متقاض ینشمصاحبه و گز ی،علم یآزمونها ی: برگزارب

لفات در خصوص تخ یقو تحق یبررس یژهو مشاوران خانواده بو ینسبت به عملکرد وکال و کارشناسان رسم یگیری: نظارت و پج

 و عملکرد آنان؛ یتوضع یبررس ینآنان و همچن

 ؛یهوکال و کارشناسان قوه قضائ ی،و ارجاع امر به مشاوران حقوق یبه خدمات قضائ یازمندافراد کم بضاعت و ن ییشناسا: د

ه دانشگا یعلم یأته یکه عضو رسم یپروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناس یانمتقاض یطمدارک و احراز شرا ی: بررسهـ

 ؛یواجد سوابق قضائ یانمتقاض یاو  باشندیم

 کارآموزان؛ یو آموزش علم یعمل ینحوه کارآموز یابی: نظارت و ارزو

 ی؛و کارشناس ۲، ۱ یهو وکالت پا یو پروانه مشاوره حقوق یپروانه کارآموز ی: انجام مقدمات اعطاز

 .یوکالت و کارشناس ی،پروانه مشاوره حقوق کنندگانیافتو اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از در یفمراسم تحل ی: برگزارح

 یلذ یطشرا یدارا یدبا یموسسه مشاوره حقوق یستأس یا یاخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسم متقاضیان - ۵ ماده

 باشند:

 یران؛ا یاسالم یدولت جمهور یت: تابعالف

 یروانه مشاوره حقوقدر زمان صدور پ یو کارشناسان رسم یوکال، مشاوران حقوق یبرا یسال تمام شمس ۲۴: داشتن حداقل ب

 و وکال؛ یمشاوران حقوق یبـرا یسال تمام شمس ۶۵و حداکثر  یو وکالت و کارشـناس

 یابیبه شرط ارزش یر،)در حالت اخ یخارج یا یمعتبر داخل یهااز دانشکده ی: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسج

 ی؛کارشناس یانمتقاض یو وکالت و در رشته مورد تقاضا برا یمشاوره حقوق یانمتقاض ی( در رشته حقوق برایرسم

 یان؛آقا یدائم برا یتمعاف یا یعموم یفه: انجام خدمت وظد

 ی؛از حقوق اجتماع یتو عدم محروم یفریمؤثر ک یشینه: عدم سوءپر

 و عدم تجاهر به فسق؛ یقانون یسازمان پزشک ییدبه مواد مخدر و سکرآور به تأ یاد: عدم اعتو
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 ی،انقالب ینهادها ی،دولت یها، ادارات و شرکتهاها، سازماندر وزارتخانه یمانیپ ی،قرارداد ی،دم اشتغال اعم از رسم: عز

در زمان صدور مجوز و پس از آن  یاریدفتر یا یو عدم اشتغال به سردفتر یو مؤسسات مأمور به خدمات عموم هایشهردار

 (؛یوکالت و مشاوره حقوق یانمتقاض یاشتغال دارد. )برا نامهیینآ ینوع او وکالت موض یکه شخص به مشاوره حقوق یمادام

 : نداشتن سوء شهرت؛ح

 ی؛: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسط

 یاناضمتق یبرا یتسلب صالح یاو  یوکالت دادگستر یا یخدمات دولت یا یبه انفصال دائم از خدمات قضائ یت: عدم محکومی

 .یکارشناس یانمتقاض یبرا یبه انفصال دائم از شغل کارشناس یتو عدم محکوم یشغل مشاوره حقوق

 .باشدیم یمستثن« ز»در دانشگاهها از مقررات بند  یپژوهش یا یـ مشاغل آموزش تبصره

هر  یبرا یازتعداد مورد ن یینو کارشناس دارد با تع یلو وک یبه مشاور حقوق یاجکه احت یهر سال صورت نقاط در - ۶ ماده

ظرف مدت مقرر در  یدبا یان. متقاضشودیرسانده م یاناطالع متقاضداوطلبان به یرشنامه پذ یژهانتشار و یقمحل از طر

مرکز مشاوران  یبه نشان یپست سفارش یقاز طر یلو با درج مراتب ذ یلدرخواست خود و مدارک مربوطه را تکم هایآگه

 .یندسان ارسال نماوکال و کارشنا ی،حقوق

 ؛ یمتقاض یالتتحص یزان: مشخصات کامل طبق شناسنامه و مالف

 ؛ یپست ی: محل اقامت و نشانب

 ؛ یقبل از درخواست در صورت اشتغال قبل ی: سوابق شغلج

 .یکارشناس یاوکالت و  ی،مؤسسه مشاوره حقوق یستأس یمحل خدمت مورد درخواست برا یین: تعد

 باشد: یلذ یوستهایپ یدارا یدبا یانمتقاض درخواست - ۷ ماده

 ؛ یصفحات شناسنامه و کارت مل یهمصدق از کل یربرگ تصو یک: الف

 ؛ ۳×۴قطعه عکس  ۶: ب

 ؛ یلیمدرک تحص ی: گواهج

 یمناسب معرف یکارشناس یاوکالت و  ی،مشاوره حقوق یافراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برا یوثاقت به امضا ی: گواهد

 ؛کند 

 سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال. ی: گواهه

رکز . مشودیم یلتشک یاپرونده جداگانه یهر متقاض یثبت و برا« مرکز»وصول در  یببه ترت یانمتقاض درخواست - ۸ ماده

 یو گذشته و از مؤسسه آموزش عال یفعل یلمحل تحص یامحل اقامت و اشتغال  ییو قضا یرا از مراجع اطالعات یسوابق متقاض

ارائه  یتصالح یینتع یأترا در پرونده منعکس و به ه یجهو نت یقتحق یبنحو مقتض یو یتمربوطه استعالم و درباره صالح

 .نمایدیم

 یأتم هابن یاتیشدگان توسط ه یرفتهپذ یو رفتار یاخالق یتصالح ینش،و گز یقاز انجام آزمون، مصاحبه، تحق پس - ۱ ماده

 ینرتبه، وکال، مشاور ی( و چهار نفر از قضات عالیأته ییسمرکز )بعنوان ر ییسکه اعضاء آن مرکب از ر یتصالح یینتع
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رد خواهد شد. جلسات و  یا یداست، تائ ییهقوه قضا ییسر تصویبنظارت و  یأته یشنهادبه پ یکارشناسان رسم یاخانواده 

 دارد. یتمرکز باشد رسم ییساز آنان ر یکیمرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که  ییسبا دعوت ر یأته یماتتصم

و مشاوران خانواده را  یاز وکال، کارشناسان رسم یکهر یرفتار یا یاخالق یتزوال صالح یتصالح یینتع یأته یکهصورت در

ظرف  یمتصم ین. ایدنما یمفوق اتخاذ تصم موقت از مشاغل یادائم  یتدرخصوص ابطال پروانه، محروم تواندیم یداحراز نما

 است. یخصوص قطع یننظارت در ا یأته ینظارت است. رأ یأتدر ه یدنظرخواهیروز از ابالغ قابل تجد یستب

وه ق ینشو مشاوره خانواده را از هسته گز یرسم یوکالت، کارشناس یانمتقاض یتصالح یـ مرکز مکلف است بررس تبصره

 الزم را انجام هایی. مراجع مذکور مکلفند بررسیدمربوط درخواست نما ینهادها یرسا یا ییهحفاظت اطالعات قوه قضا یه،قضائ

 .کندیاتخاذ م یمقتض یمو اال مرکز راساً تصم یدماه به مرکز ارسال نما ۲را ظرف حداکثر مدت  یبررس یجهو نت

 یبعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزار یامتحان کتب یرر در مواد آتمق یببه ترت یطداوطلبان واجد شرا یهکل از - ۱۱ ماده

 .گرددیاالنتشار اعالم م یرکث یهاروزنامه یقامتحان از طر

 یدوره کارآموز یآنان بدون شرکت در آزمون به شرط ط یو رفتار یاخالق یتصالح ییددر صورت تأ یرـ به افراد ز ۱ تبصره

 .شودیاعطا م یرسم یکارشناس یا یک یهحسب مورد پروانه وکالت پا

با  یسسال سابقه تدر ۱۵به شرط داشتن حداقل  یآموزش عال ییدحقوق  مورد تأ یهادانشکده یعلم هاییاتـ اعضاء ه ۱

 مرتبط؛ یدروس تخصص یا یدر دروس حقوق یمدرک دکتر

سال سابقه  ۱۵رشته مرتبط و  در یبه شرط داشتن مدرک دکتر یمرتبط کارشناس یهادر رشته یعلم یأته  یـ اعضا ۲

 در رشته مذکور. یستدر

 و پنج سال یحقوق اسالم یحقوق و فقه و مبان یهااز رشته یکیدر  یسانسحداقل دانشنامه ل یکه دارا یـ داوطلبان ۲ تبصره

 یهمعاف بوده و به آنان پروانه پا یباشند از شرکت در آزمون و کارآموز ۵مندرج در ماده  یگرد یطبوده و حائز شرا یسابقه قضائ

 .شودیوکالت اعطا م ۱

مکرر قانون جامع  ۵۱مذکور در ماده  یثارگرانابه یهر حوزه قضائ یوکالت و کارشناس شدگانیرفتهدرصد از پذ ۳۱ـ  ۳ تبصره

. استفاده از یابدیماند اختصاص شده را کسب نموده یرفتهپذ یندرصد نمره آخر ۷۱که حداقل  یثارگران،به ا یخدمات رسان

 .باشدیاند نمآزاد را کسب نموده یهسهم یکه نمره قبول یثارگرانیا یرشمانع از پذ یهسهم ینا

سال سابقه کار  ۱۱کشور به شرط داشتن  یقانون یشاغل در سازمان پزشک یو کارشناسان رسم یعلم یأته یـ اعضا ۴ تبصره

و پس از احراز  باشندیمعاف م یسال سابقه از آزمون و کارآموز ۱۵شتن در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت دا

و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به  یو اخالق یعلم یتصالح ییدصورت تأ رو د نامهیینآ( ۵مندرج در ماده ) یطشرا یرسا

 .شودیاعطاء م باشدیم یازکه مورد ن یقضائ یهادر حوزه یآنان پروانه کارشناس

 داوطلبان وکالت عبارتند از: یبرا یامتحان مواد - ۱۱ ماده

 یحقوق تجارت، حقوق جزا ی،و امور حسب یمدن یحقوق ی،و مدن یفریک یدادرس یینآ یرالوسیله،فقه در حد تحر متون

 و حقوق ثبت. یو اختصاص یعموم

 عبارتند از: یرسم یداوطلبان کارشناس یبرا یامتحان مواد - ۱۲ ماده

 مربوط به رشته مورد تقاضا. یو فقه ی: دروس تخصصالف
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 .یو مقررات مربوط به کارشناس ین: قوانب

 .آیدیبعمل م یمصاحبه شفاه کندیم  یینکه مرکز تع یتوسط اشخاص یشدگان درامتحان کتب یرفتهپذ از - ۱۳ ماده

شرکت  شودیز طرف مرکز اعالم مکه ا یدر آزمون مجدد یدبا گرددیاعالم م یرهآنها به عنوان ذخ یکه اسام یـ افراد تبصره

 .آیدیبعمل م یدر آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـ یـتو پس از موفق یـندنما

 مرکز اعالم ینترنتیسامانه ا یقآزمون که از طر یضوابط و مقررات مذکور در آگه یتمام یتموظف به رعا متقاضیان - ۱۴ ماده

 .باشندیم شود،یم

 :باشندیم یرموارد ز یتـ قبول شدگان موظف به رعا ۱ تبصره

 ی؛ضوابط مندرج در آگه یتـ رعا ۱

 ها؛ـ حضور به موقع در مصاحبه ۲

 یف؛اختبار و تحل ی،مجموع مراحل کارآموز یا یکـ شرکت در هر ۳

 ماه. ۶الم شده تا آنان اع یکه قبالً قبول یو در مورد اشخاص یپس از قبول یکسالـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت  ۴

 .گرددیآنان م یشدن قبول یکنموارد باال موجب کان لم  یترعا عدم

 یچمعدوم و در ه ینبه اعتراضات و اعالم آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردود یدگیـ پس از رس ۲ تبصره

معمول  ینظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتض یأته یصکه به تشخ یمجدد نخواهد بود. در صورت یدگیقابل رس یمرجع

 خواهد شد.

داده شده است، به اطالع  یصمحرز تشخ یتصالح یینتع یأتآنان توسط ه یترا که صالح یداوطلبان یاسام مرکز - ۱۵ ماده

 .نمایدیرسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام م یهقوه قضائ ییسر

سال خواهد  ۲پس از صدور به مدت  نامهیینآ ینو مشاوره خانواده موضوع ا یکالت، کارشناس رسمپروانه و اعتبار - ۱۶ ماده

اب پروانه، مفاصا حس یدتمد یو وکال موظفند برا یحقوق ین. مشاورباشدیم یدمشابه قابل تمد یمدتها یبود که پس از آن برا

فراد در ا ینپروانه، وکالت ا ید. در صورت عدم تمدیندابطال نما یزپروانه را ن جدیدت یو تمبر قانون یندخود را ارائه نما یاتیمال

 یبه کارشناس یصالحمراجع ذ یاز سو یارجاع امر کارشناس ین،نخواهد شد. همچن یرفتهپذ یقانون یصالحاز مراجع ذ یچیکه

 .باشدینشده است، ممنوع م یدتمد یکه پروانه و

و  گرددیاعطاء م یپروانه کارآموز یتو احراز صالح یدر آزمون و مصاحبه علم یرشاز پذوکالت پس  یانمتقاض به - ۱۷ ماده

 و وکالت بپردازند: یسرپرست به کارآموز یلتحت نظر وک یل،ذ یآموزش یفماه عالوه بر انجام تکال ۱۸موظفند به مدت 

 بمدت دو ماه ؛ یکاربرد یـ شرکت در دوره آموزش ۱

 ؛ گرددیبرگزار م یاستان هاییرهمد یأته یاکه توسط مرکز  یعلم هاییو سخنران هایشـ شرکت در هما ۲

 ؛ شودیم یینکه توسط مرکز تع یفریک یا یاعم از مدن یو مقاله در موضوعات حقوق یقیـ ارائه کار تحق ۳

 فقره ؛ یستبه تعداد ب یفریک یا یها اعم از حقوقگزارش از پرونده یهـ ته ۴

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 قانون برنامه سوم توسعه ۷۸۱ماده  یینامه اجرا یینآ  

 117  

 ماه( ۱۸مرکز )بمدت  یدر هر ماه چهار جلسه با معرف یفری،و ک یحقوق یهاات دادگاهـ شرکت در جلس ۵

 .گرددیاعطاء م یک یهدر اختبار به آنان پروانه پا یتدوره و موفق ینا یاز ط پس

ثبت  یو یاخالق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزکارنامه حسن ینکارنامه مخصوص خواهد بود. در ا یـ هر کارآموز دارا تبصره

سه نوبت از آنان اختبار مجدد بعمل  یدر اختبار نشوند برا یکه قادر به کسب نصاب قبول یخواهد شد. کارآموزان یابیو ارز

 خواهد شد. یکنآنان کان لم  یرشدر اختبار سوم، پذ یخواهد آمد و در صورت عدم قبول

 ییقضا یواحدها یو الزم است از تمام یاهداف مرکز ضرور شبردیرا که در رابطه با پ یانجام اقدامات تواندیم مرکز - ۱۸ ماده

مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات الزم را در  ید،در سراسر کشور درخواست نما یهوابسته به قوه قضائ یو سازمانها یو ستاد

 رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.

 ۵در رشته مربوط که حداقل  یاز کارشناسان رسم یکیماه نزد  ۶بمدت  یدبا یرسم یکارشناس شدگانپذیرفته - ۱۱ ماده

 ی،کارشناس یدجد یها. در رشتهیندنما یکه مرکز مصلحت بداند، کارآموز یبهر نحو یاداشـته باشد  یسال سابقه کارشناس

 .یدرا مقرر نما یگرید یبمعاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترت یشده از کارآموز یرفتهشخص پذ

امه و نموده و سوگندن یادسوگند  یلذ یبترتبه یو یندهنما یامرکز  ییسشده هنگام اخذ پروانه با حضور ر پذیرفته - ۲۱ ماده

 .نمایدیصورتجلسه مربوطه را امضاء م

 :باشدیم یلسوگندنامه مشاور بشرح ذ متن

 الرحیم الرحمن …ا  بسم

 یشهکه هم کنمیم یادو وکالت( نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند  یبه شغل )مشاوره حقوق خواهمیموقع که م ینا در

 یاقدام و اظهار امینداشته و بر خالف شرافت شغل یو نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظور ینقوان

و  یاز اعمال نظر شخصنموده و  یترا رعا یو همکاران و اصحاب دعو اریو اد یو احترام اشخاص، مقامات قضائ یمننما

خود قرار داده و مدافع حق  یهرا رو یو درست یراست دهمیکه انجام م ییاحتراز و در امور و کارها ییجوو انتقام توزیینهک

 . یمانمیسوگندنامه را امضاء م یلکرده و ذ یادسوگند است که  ینا یقهباشم و شرافت من وث

 یماهلل الرحمن الرح بسم

خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به  گرددیکه به من ارجاع م یدر امور کارشناس کنمیم یادال سوگند به خداوند متع "

به طور  یرا در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناس یشخص یاتو نظر یمخود را اظهار نما یدهعق یراست

 " نمایمیسوگندنامه را امضاء م یلو ذ یسمو ننو یمنگو یزیف واقع چرا مکتوم ندارم و بر خال یزچ یچو ه یمکامل اظهار نما

ماه پس از اعالم مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس  یکوکالت موظفند ظرف  یینها شدگانپذیرفته - ۲۱ ماده

سه مشاوره مؤس یگرد یلچند وک یا یکبا مشارکت  یند،نما یتدارند مشترکاً فعال یلکه تما یی. وکالیندآن را به مرکز اعالم نما

 .دهندیمرکز قرار م یاررا در اخت ؤسسهو ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت م یستأس یحقوق

آن محل صادر  یمؤسسه برا یسکه پروانه تأس شودیانجام م یـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ۱ تبصره

 شده است.

د؛ شده است خواهد بو یینکه در پروانه تع یمدت یاز  مرکز برا یسموکول به ارائه پروانه تأس یـ ثبت مؤسسات حقوق ۲ تبصره

 .باشدیپروانه م یدثبت تابع تمد یدتمد
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 پروانه وکالت از مرکز داشته باشند. یدمؤسس موسسه با یـ اعضا ۳ تبصره

 خواهد بود. یرتجـاریتـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غ یـ مؤسسه مشـاوره حقوق ۴ تبصره

 تیعمالً فعال توانیشود و نم یرکه در پروانه صادره درج شده است دا یدر محل یدبا یمؤسسه حقوق یاوکالت  دفتر - ۲۲ ماده

محل قبالً  ییردر خصوص تغ کهینمگر ا گرددیپروانه صادره ابطال م یراینصورتمتمرکز نمود؛ در غ یگریآن را در محل د

 موافقت مرکز کسب شده باشد.

 .باشدینم یلبه عنوان وک یگرد یمراجع شهرها یرسا یادر محاکم  یماده مانع از حضور شخص مشاور حقوق ینـ مفاد ا تبصره

 یاکالت دفتر و یشعب برا یجادا باشند؛یم یمؤسسه حقوق یادفتر وکالت  یک یلپروانه فقط مجاز به تشک دارندگان - ۲۳ ماده

 موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود. یا یدائم یلیو تعط یبممنوع و مستوجب تعق یمؤسسه حقوق

همان است که در  نامهیینآ ینو مشاوران خانواده موضوع ا یوکال، کارشناسان رسم یتهایو مسئول یفو تکال وظایف - ۲۴ ماده

 مقرر است. یو کارشناسان رسم یدادگستر یوکالربوط بهم هاینامهیینو مقررات و آ ینقوان

حق وکالت در  گردندیتنزل درجه محکوم مکه به ییوکال یزوکالت و ن ۲ یهپروانه پا یدارا یوکالت، وکال کارآموزان - ۲۵ ماده

 را ندارند: یلموارد ذ

 کشور؛ یوانعالیـ وکالت در د ۱

 یسو وقف رئ یتتول یت،راجع به اصل نکاح  و فسخ آن، اصل طالق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وص یـ دعاو ۲

 یسرئ یالر یلیاردم یستاز از ب یشبا خواسته ب یمال یـ دعاو ۳

 و باالتر. ۵درجه  یریمجازات تعز یاـ جرائم مستوجب حد  ۴

توسط مرکز  یتو احراز صالح یکارآموز یانپس از پا .نمایندیسرپرست وکالت م یلنظر وک یرـ کارآموزان وکالت ز ۱ تبصره

 .یابدیارتقاء م ۱ یهبه پا یلپروانه وک

 .باشدیها نمپرونده یهمشاور در کل یاز سو یماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوق ینـ اعمال مفـاد ا ۲ تبصره

در مرکز است. اعضاء  یانتظام یدنظراستانها و دادگاه تجد یدر تمام یانتظام یدادسرا و دادگاه بدو یدارا مرکز - ۲۶ ماده

قوه  ییسو باالتر توسط ر ییقضا ۱ یهپا یقضات دارا ینمرکز از ب ییسر یبا معرف یانتظام یدنظرو تجد یبدو یهادادگاه

از  مرکب یانتظام یدنظرتجد یهاو دادگاه ییسعضو بعنوان ر یک یدارا یانتظام یبدو یها. دادگاهگردندیمنصوب م یهقضائ

هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان الزم  یحق رأ یدارا یو دو مستشار است که همگ ییسر یکسه عضو 

 ی،دادگستر یرسم ناست که در قانون کارشناسا یبشرح یخانواده و کارشناسان رسم یناالجراست. تخلفات وکال، مشاور

 شده است. ینماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدو ینا ییدستورالعمل اجرا

 است:  یردرجه به شرح ز ۵ یانتظام هایمجازات

 با درج در پرونده؛ یکتب یخ: توبیکـ درجه  ۱

 مرکز؛ یتبا درج در سا یخـ درجه دو: توب ۲

 کارشناسان؛ یفن یاراتو اخت یتصالح یتمحدود یاوکال  یهـ درجه سه: تنزل پا ۳
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 موقت از سه ماه تا سه سال؛ یتچهار: محرومـ درجه  ۴

و اوضاع و احوال  یخاط یطکننده و متناسب با تخلف و شرا یدگیرس یقاض یصدائم که به تشخ یتـ درجه پنج: محروم ۵

 .یدو اعمال خواهد گرد یینحاکم بر موضوع تع

 یقمربوط و از طر ییاجرا نامهیینو آ یفریک یدادرس یینقانون آ ۶۵۵وفق ماده  یـ ابالغ دعوتنامه و اوراق انتظام ۱ تبصره

 .گرددیمرکز اقدام م یارتباط یلوسا یرسا یاسامانه و 

 سییتوسط ر ی. دادستان انتظامباشدیم یارداد یدادستان و به تعداد کاف یکمرکز متشکل از  یانتظام یـ دادسرا ۲ تبصره

توسط  یاران. دادشودیانجام م یارمور مربوط به استانها توسط دادمرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. ا

 ینظارت بر دادسراها یفهوظ ی. دادستان انتظامشوندیمشاوران خانواده انتخاب م یاوکال، کارشناسان  ینمرکز از ب ییسر

 احکام را بعهده خواهد داشت. یاجرا یتو مسئول یانتظام

تخلف و مجازات و عدم  ینتناسب ب یتاز جهت عدم رعا یانتظام یبدو یهابه آراء دادگاه توانندیم یرـ اشخاص ز ۳ تبصره

 :ینداعتراض نما یانتظام یدنظرو مقررات مربوط در دادگاه تجد ینقوان یترعا

 و باالتر؛ ۴درجه  یانتظام یهادر مجازات یهـ محکوم عل ۱

 .یانتظام یبدو یهاادگاهآراء د یمرکز نسبت به تمام ییسو ر یـ دادستان انتظام ۲

 یگزینو جا یدرس ییهقوه قضا ییسر یببه تصو ۱۳۱۷/۱۱/۲۸  یختبصره در تار ۲۱ماده و  ۲۷نامه در  یینآ این - ۲۷ ماده

قوه  ییسر ۱۳۸۱/۶/۱۳مصوب  ی،اسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع یقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد ییاجرا نامهیینآ

 الزم االجرا است. یبتصو یخو از تار باشدیم ییهقضا
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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 

 اهداف بخش تعاونی عبارتست از: - 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

 های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.پیشگیری 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

 توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. - ۷

 درآمدبه تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم کمک -۸

 پذیری در اقتصاد ملیوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتهای اقتصادی و بهرهارتقای کارآیی بنگاه-۱

کشور در هر یک از مراحل رشد ریزی عمومی اقتصاد های 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 

 .نمایدهای توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ اقتصادی، 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 

تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیالت الزم را با هماهنگی وزارت تعاون فراهم نیاید با بخش کارفرمای 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.

 ا باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:هاساسنامه هر یک از تعاونی - 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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 شد. ها باید ایرانی باتابعیت 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

 نفر باشد. 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 

 اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و 

 شود.های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار میزا کمکهای اشتغالدر تعاونی - 3بصره ت

ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما های چند منظورهدر تعاونی - 0تبصره 

 گردد. عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخابهیأت 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 

 تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطالع تعاونی برسانند.  هایاعضاء متخصص تعاونی - 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 

 از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون. - 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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نی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاو - 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 

ورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در ص - 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.کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو میادامه 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

حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، سهم و کلیه  - 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.

پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی  -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.هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میسرمایه 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 میاسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر  نهادهای 

شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به

 های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.کمک 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 شد سهم سرمایه تعیین خواهدضمن 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 بهختیار شرکتاموال عمومی است و در اختیار دارد در ا و امثال آن را که

صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بهواحدهای 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
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تواند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور ساالنه مبلغی نقدی و یا کاال 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 ست که از بانکهای اهای مالی دولتی اولویت با تعاونیدر استفاده از وام و کمک - 31ماده 

 باشند. بهره دریافت نکرده

های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت - 02ماده 

رت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء ها باید در حدودی باشد که وزااین صورت حداقل و حداکثر سهمتأدیه نمایند که در 

 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 

 جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. 

 را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود -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 میمسئولیت مالی اعضاء در شرکت - 01ماده 

 شرط شده باشد. 

که در باشد مگر آنها به میزان سرمایه متعلق به آنان میکننده سرمایه تعاونیهای عمومی تأمینمسئولیت دستگاه -تبصره 

 شده باشد.شرط  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 

 که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.ای 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 را به قیمت عادله به اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات الزم 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

 ید.ها منتقل نماتعاونی 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  یا وثیقه و یا رهن در نزدعنوان ضمانت و 

 های دیگر اولویت دارند.اموال تعاونیگونه را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این

 حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی -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

ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال  - 3بصره ت

 باشد الزامی است.اخیر شرکت نرسیده 

 توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.ها میتعاونی - 0تبصره 

عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به رصد از سود خالص بهحداکثر پنج د - ۲

 گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.میحساب مربوط منظور 

مع عمومی عادی درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مج - ۴

 شود.تخصیص داده می

 گردد.م میشود تقسیپس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می - ۵

 های تولید و توزیعتعاونی -فصل پنجم 

پروری، پرورش و صید ماهی، کشاورزی، دامداری، دامی است که در امور مربوط به یهاهای تولید شامل تعاونیتعاونی - 0۶ماده 

 نمایند.ها فعالیت میمعدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینشیالت، صنعت،

 ها حق تقدم دارند.های مربوط به تعاونیها و حمایتهای تولید در کلیه اولویتتعاونی -تبصره 

کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح های توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفتعاونی - 0۷ماده 

 نمایند.ها و قیمتها تأمین میکاهش هزینهعمومی و بمنظور

از نظر  رگران و کارمندانهای روستائیان و عشایر و کاهای 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 

توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می هایتعاونی -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 میمجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت - 12ماده 

فتن ن در نظر گرشود و هر عضو بدوالعاده 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، بانکها و شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهدر شرکت - 3تبصره 

نی و شرکت در ای برای نظارت و بازرسی در تعاوتوانند نمایندهاند میگذاری کردهمشارکت یا سرمایه عمومی که در تعاونی

 ناظر داشته باشند. جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان

ار کننده اعتبانحالل، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین - 0تبصره 

 موافقت مراجع مذکور خواهد بود. گذاری و مشارکت باشد موکول بهامکانات مختلف و سرمایه و کمک مالی و

 نمایند.ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی میهیأت 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

 تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی. - ۳

 یابد.پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می - 3تبصره 

توانند در همان ائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند میاعض - 0تبصره 

 جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.

 باشد. تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می - 1تبصره 

شود. ی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل میمجمع عمومی عادی حداقل سال - 11ماده 

 العاده تشکیل داد.توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوقدر موارد ضروری در هر موقع سال می

حد یابد و در صورت عدم حصول 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 آنهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتمجامع عمومی شرکت - 0تبصره 

گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء ای برگزار توانند به صورت دو مرحلهباشند میمیمناطق مختلف کشور پراکنده 

های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل تعاونی در حوزه

ه دوم مجمع ها در مرحلخواهد 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 مینامهنحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین - 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 روزنامهز مجامع عمومی و اعالم تصمیمات آندعوت ا -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 و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشرسیدگی  - 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 مدیرهمالی به پیشنهاد 

 اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. - 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 

ول بت به عزل یا قبگیری نسدر حدود این قانون(. تصمیممنظور تغییر مواد در اساسنامه )العاده 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 و یا بازرس یا

 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، در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق - 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 نووند. انتخاب اعضای اصلی و علیشالبدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب مینفر عضو علی

یش از شوند. انتخاب بالبدل محسوب میآید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علیبه عمل می

 دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بالمانع است.

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، یدر صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می -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 جلسه و پاداش دریافت می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حقاز محل دیگری حقوق می

 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

أت از اعضاء هیقبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک  - 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

 تصمیم. ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذها 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.

 های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.تهیه 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 هیچی انجام میصورت جمعهیأت 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 

 د.تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نمایهیأت 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 اسنادگروهعدم عضویت در  -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 بر شرایط مذکور در این های تعاون عالوه برای 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

هیأت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره،  -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 

تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره  قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و

 باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بالمانع است.می

 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 

 ان بالمانع است.انتخاب مجدد آن

در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز  - 3تبصره 

 البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.بازرس یا بازرسان علی

 گردد.مع عمومی تعیین میالزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجحق - 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 ای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهها، دفاتر، اسناد، صورترسیدگی به حساب - ۲

 مدیره به مجمع عمومی.و گزارشات هیأت 

 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

های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش -۵

 ربط.ذی

توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مور تعاونی را نداشته ولی میبازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره ا -تبصره 

 مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب  - 00ماده 

دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش آنان ترتیب اثر نمی تخلفی شده و به تذکرات

 خود را بنمایند.
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العاده توسط بازرس اقدام اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق -تبصره 

العاده اطالع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوقتواند با به 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 آنها و تعاونیهای 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

 ها و گسترش تعلیمات تعاونی.مورد نیاز اعضاء آن تخصصی و اطالعات

آوری آمار و اطالعات و جمع های عضو و کمک بهارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی - ۲

 اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.گزارشات 

 های موضوع فعالیت خود.دهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیکمک به سازمان - ۳

 ایر ارتباطات داخلی و خارجی.ها و مردم و دولت و سها 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

 ای عضو.هتأمین 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.ت و تعاونیعضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریس - 3تبصره 

 گردد.برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می - 0تبصره 

یزان استفاده به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و مهای 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.

 ر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:ه - 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 

 در بخش اول فصل ششم آمده است. مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که سایر مقررات

ها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معامالت آن -تبصره 

ه اند مطابق دستورالعملی کها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معامالتی که با اتحادیه داشتهتعداد اعضای آنهر تعاونی به نسبت 

 دد خواهد بود.گرتوسط 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 هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات -0۸ماده 

 شود.نیز اجرا می

وسیله مجمع عمومی اتحادیه هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به - ۵2ماده 

ات وظایف و اختیارات و سایر مقررهیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. گردند. 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.تعاونی 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

 جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.صورت - 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

 .۳۲ده ما 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:عاونی در موارد زیر منحل میهای تها و اتحادیهشرکت - ۵0ماده 

 العاده.تصمیم مجمع عمومی فوق - ۱

 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. ۳کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت  - ۲

اشد و مجمع عمومی مدت را انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده ب - 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 ۳عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از  - 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 در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بالفاصله طبق آئین - 0تبصره 

 نماید.اعالم می

 باشد.در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می ۵و  ۴مورد بندهای  اعالم نظر وزارت تعاون در - 1تبصره 

 کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحالل آن باید مسترد شود. - 0تبصره 

یک ماه سه نفر جهت العاده یا وزارت تعاون رأی به انحالل تعاونی بدهد، ظرف 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

 تعاونی اقدام نمایند.

 و امتیازات ازدر صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحالل باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال  - ۵۶ماده 

 ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.و بانکمنابع عمومی و دولتی 

 اتاق تعاون -فصل دهم 

 گردد:های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل میبه منظور تأمین مقاصد زیر اتاق -۵۷ماده 

دن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط های اتاق بازرگانی و صنایع و معاانجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت -۱

 با بخش تعاونی

 ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورمشارکت 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

 هاها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنبرقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی -۵

عاالن ها و فکشور و تعاونیهای اقتصادی برقراری 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

 رجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدفهای داخلی و خابرگزاری نمایشگاه -۱

 المللیهای داخلی و بینالمللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازماننمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین -۱۱

جهت  گذاران داخلی و خارجیها و تشویق و ترغیب سرمایهساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی -۱۱

 گذاری در بخش تعاونیسرمایه

های مرتبط با امور و فعالیت ها 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 هداوری در امور حرف -۱۴

 شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق

 های اتاقایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت -۱۵

 ازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوطصدور کارت عضویت و کارت ب -۱۶

ای ههای روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه( نافی حضور تعاونی۱۱( و )۶مفاد بندهای ) -3تبصره 

ها مطابق مقررات مابین آنوری فیالمللی مرتبط و همچنین حل اختالف و داهای داخلی و بینها در مجامع، شوراها و سازمانآن

 موجود نیست.

ای است که به تصویب مجمع عمومی نامههای تعاون استان و شهرستان بر اساس آییننحوه تشکیل و فعالیت اتاق -0تبصره 

 رسد.نمایندگان اتاق تعاون ایران می

د کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاوزارتخانه -1تبصره 

 ها به عمل آورند.های 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.میم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکاناتخاذ تص -۵تبصره 
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ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون نامهنحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین -۶تبصره 

 شخاص حقوقی تعاونی درج شود.رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اایران 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 تعاونیمجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه - 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 اتحادیههای شهرستانههای استان و نمایندگان اتحادیشهرستان

های استانی فاقد اتاق تعاون ها و نمایندگان اتحادیههای تعاون استانمجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاق

 گردند.سال انتخاب میباشد که برای مدت سه های 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 

 تصویب برنامه و بودجه ساالنه به پیشنهاد هیأت رئیسه. -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 مرکز و با حضور نمایندگان اتاق ها وها، 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 ن از تعاونیاالمکاباشند که حتیمی

 شوند.خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می

لیدی و توهای تعاونی های تعاونی نظیر شرکتدر ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت -تبصره 

های سهامی عام و چندمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی

 گردند.فراگیر و سهام عدالت انتخاب می

 وظایف هیأت رئیسه عبارتست از: - ۶3ماده 

 های مربوط.نامهفعالیت الزم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئین - ۱
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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.شارائه گزار - ۴

 انتخاب رئیس هیأت رئیسه از بین خود. -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 ون ایران و دبیر در اتاقهماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعا

 نماید.تصویب هیأت رئیسه انتخاب می

های هیأت رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاق های شهرستان - ۶0ماده 

اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران  نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت رئیسه هامربوط به خود است و آن

 ها نیز موظف به همکاری هستند.باشد و آنها میهای استاناتاقموظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین 

ه وسیلوسیله 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.نامهنظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئین -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.بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذی -ج 

های اطاق تعاون و رعایت قوانین ن از نظر وضعیت فعالیتهای ساالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاوارائه گزارش -د 

 های هیأت رئیسه.نظر در مورد گزارشو مقررات و اظهار

 هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد. -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

صورت کدخدا منشی و سایر خدماتی که در ها بهدریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی - ۳

 دهد.ها قرار میاتحادیهها و اختیار تعاونی

 وزارت تعاون -م فصل یازده

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 
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ایر های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سهای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیسازمان - 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 ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل میوظایف، اختیارات، اموال،دارائی

 گردد.ها تشکیل میموجود آنبا استفاده از بودجه و امکانات این وزارت 

های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون های دستگاههای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستتشکیالت و پست

حله کماکان به وظایف خود اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه )که در این مدت تشکیالت من و تأیید سازمان امور

 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 میمنتزع و به وزارت 

 زیران خواهد بود.تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت و

 وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: - ۶۶ماده 

شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می - ۱

 تعاونی.و مقررات بخش 

 ها مطابق این قانون.های تعاونینامهها و آئینسنامههای این قانون و اسانامهتهیه لوایح قانونی و آئین - ۲

های بخش تعاونی با همکاری دستگاهها و تسهیالت و امکانات دولتی و عمومی جهتها 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.

های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر ها 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

 های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.ها، 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

های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات ها و برنامههای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشاجرای برنامه - ۱۱

 تعاونی. زوممورد ل

 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 همچنینها و نیازهای آنها 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

 یدی.ها در امور تولایجاد تسهیالت الزم جهت توسعه فعالیت تعاونی - 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 اتحادیهتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتوزارت تعاون می -۱۷

های ها و اتحادیهخارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت دادگاه موظف است

ی و طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عموموزارت 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

 ها به مواد اولیه و وسایل و کاالهای مورد نیاز.فراهم آوردن تسهیالت الزم در جهت دستیابی تعاونی - ۱۱

 ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.یین خط مشی و برنامهگذاری، تعسیاست - 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 تعاونیونی جهت ایجاد تعاونیگذاری بخش تعاتأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه - 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 شورای پول و اعتبار موظف است همه -تبصره 

 ها اقدام نماید.های الزم به تعاونیوام و کمکنسبت به اعطای 

فروش سهام دولت در واحدهای  ها و نیز انتقال یا واگذاری وگذاری در تعاونیبرداری و سرمایهمشارکت، ایجاد، توسعه و بهره - ۲۴

 این قانون. ۱۷تبصره ماده توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تولیدی و 

ها، شورای عالی معادن و عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک - ۲۵

 مع با نظر هیأت دولت.صادرات و واردات کشور و سایر مجاهای مربوط به کمیسیون

 مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. - 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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های که برخالف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخالف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده سلب 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 اتاقبه منظور نظارت بر انتخابات تعاونی -۶۸ماده 

ها به انتخاب مجمع به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیهاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر 

شود. هیأت رئیسه انجمن توسط طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل میعمومی اتاق تعاون ایران به

 گردد.اعضای انجمن تعیین می

این قانون و رسیدگی به شکایات و اعالم ( ۳۸ماده )داوطلبان فقط بر اساس  انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط

نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای 

تعاون  های تعاونی و اتاقها و اتحادیهشرکتبررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات 

 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 تعاونیدستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون -تبصره

 شود.و تصویب می نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه

 سایر مقررات -فصل دوازدهم 

دهند و پس از تأیید وزارت تعاون های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق ها و اتحادیهکلیه شرکت - ۶1ماده 

قانون عاونی و این تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش ت

 باشند.برخوردار نمی

از قوانین و مقررات موجود  ۶۵ماده  ۱تبصره های منحله مذکور در ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاهردیف - ۷2ماده 

 ارز موظفندگردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص 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. های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بودهدستگاه

ادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور توسعه و ترویج و نه -۷3ماده 

 گیرد.صورت می

وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده  -۱

 هم نماید.های دانش آموزی مربوط فراها 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

 های علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.گروه

ج فرهنگ تعاون در های ترویسازمان 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 زمینوزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی -۷0ماده 

تایی های توسعه روسهای زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونیعاونیریزی جامع، حمایت الزم از تشکیل و فعالیت کلیه تبا برنامه

 ها بههای فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونیو کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی

 بنماید.های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را بازارهای نهائی، حذف واسطه

ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداریوزارتخانه -3تبصره 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را به عمل آورند.

های تحت پوشش ن از تعاونیهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکساوزارتخانه -0تبصره 

در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی 

های ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونینامه این با وزارت جهاد کشاورزی، آیین

 بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند. مشترک

گری های تعاونی وظایف تصدیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل -۷1ماده 

 بخش تعاونی را بر عهده دارند.

ماده نافی وظایف قانونی منوع است. مفاد این های تعاون مهرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق

 نظارتی وزارت مذکور نیست.

عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هیأت رئیسه و هیأت  -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 )به عموم  های قابل عرضهتعاونی

ها را های دولتی، واگذاری به تعاونیها و بنگاه( قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکت۴۴کلی اصل چهل و چهارم )

 تسهیل نماید.

مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف

 نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین

 می ایران اینجا کلیک کنیدالحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسال( ۷۵نامه اجرایی ماده )برای مشاهده آیین

ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تعاونی -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.رکتش

 کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. -۷۷ماده 
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 یقانون اساس 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.را مبادله می یکنزد

 .یردتواند مورد مبادله و استفاده قرار گکه می یرمنقولغ یاکاال: هر شیء منقول و  -۲

 یستن یکآن قابل تفک یدتول ینداز آن از فراکه استفاده  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 یازسهام مورد ن یزان: حداقل میسهام کنترل -۷

مجلس  ۱۳۷۱مصوب  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یبخش تعاون قانون یتاست که با رعا ی: شخص حقوقیشرکت تعاون -۸

شده  یلها تشکآن یکه نسخ نشده است و اصالحات بعد 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 یو فروشنده مستقل برا 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 یکدر بازار که سهم  یتیانحصار: وضع -۱۲

 یتدخروج از آن با محدو یابه بازار  یدهای جدورود بنگاه یامقدار را در بازار داشته باشد،  یاو  یمتق یینرت تعباشد که قد یزانیم

 مواجه باشد.

عرضه  متییخدمت را به ق یاتواند کاال متوسط، می ینهبودن هز ینزول یلبنگاه به دل یکاز بازار که  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 یکخدمت خاص در انحصار  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 نییتع 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 یتکه بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخص 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 یاتملک تمام  یقکه از طر یشرکت یاکننده: بنگاه شرکت کنترل یابنگاه  -۱۸

 کند.بازار کنترل می یکرا در  یگرد هایشرکت 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،  یادر شرکت، به موجب قانون و 

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 یاهای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و در دست افراد و گروه

 مصوبه است یا ییدیهجواز، استعالم، موافقت، تأ ی،نامه، گواهاعم از مجوز، پروانه، اجازه یهر نوع اجازه کتب وکار:مجوز کسب -۲۱

خدمات  یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) یهای اجرائتوسط دستگاه یاقتصاد یتبرداری فعالبهره یاشروع، ادامه، توسعه  یکه برا

های شهر و روستا، اتاق یاسالم ی، شوراها۱۳۶۶/ ۶/ ۱مصوب  یمحاسبات عموم( قانون ۵و 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 یندر آن درج و پس از الزم االجرا شدن ا یکخدمات، به تفک ی،کشاورز یع،وکار در همه مشاغل، صناکسب

 شود.ر محسوب میوکاکسب یمجوزها یدتمد یاصدور  یطاعالم شرا

 یو خصوص یتعاون ی،های دولتاز بخش یکهر  هایفعالیت قلمرو –دوم  فصل

 یرخدمات به سه گروه ز 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: ینهای مشمول امؤسسات و شرکت ها،فعالیت –سه  گروه

 بسامد )فرکانس(، یواگذار و امور 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

 گاز،( معادن نفت و 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، یهای اصل( شبکه۸

 یران،ا یاسالم یجمهور رانییو سازمان بنادر و کشت یکشور یمایی( سازمان هواپ۱

 ی،رسانهای بزرگ آب( سدها و شبکه۱۱

 یزیون،و تلو یو( راد۱۱

مور وزارت 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 اقتصاددولت در آن دسته از بنگاه 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 تبصره

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 عهقانون 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 یو فرهنگ 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 یلو احراز عدم تما 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 لتییردوهای 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  یرانوز 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 یخز تارظرف مدت سه ماه ا

 .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 یمربوطه، موضوع طرح، محل اجرا 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 یریت)سازمان مد دولت

 کند. یمتقد یاسالم یبه مجلس شورا یبودجه سنوات یحلوا یوستجداگانه و پ

 تبار دارد.برنامه ششم توسعه اع 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 یهای صنعتکوچک 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 یقانون اساس( 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  یانوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پاپذیرد و انجام 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 ینر زمد 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 یمخارج از حر 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  یدهواگذار نگرد 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 ینأمو ت یرسانخدمات یجاد،ا یفهمربوطه وظ یتابعه استان یواحدها

قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  ینالزم االجراء شدن ا یختبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تار 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  یاصالح 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 توسعهگذاری و مشارکت سازمانسرمایه -۷ تبصره

ب( ( بند )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 تع۲گذاری در گروه )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 توسعههای وابسته به سازمانشرکت 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 یا فناورب 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 یدولت، استقالل کشور، عدالت اجتماع 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( ۴۴چهارم )اصل چهل و  یکل هایسیاستاجرا  یعال یشورا یببه تصو ییدارا
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 ن،یمدت مع یمانند گندم و سوخت برا یاساس یکاالها یندولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأم 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 غهای بخشاز 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، انتظامیمربوط به کاالها و خدمات نظام نامهآئین

 خواهد شد. یممسلح تقد هاییروکل 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 گذاری،سرمایه – 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

 قانون مجاز است. 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 ینهستند، تملک سهام ا

 یش( و ب٪۲۱درصد ) یست( تا ب٪۱۱از ده درصد ) یشح بمزبور توسط مالک واحد در دو سط 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 یپول و اعتبار، دارا 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 مالکدود مجاز ذکراز ح یشب یمالک سهام مؤسسات اعتبارـ  0 تبصره

و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام  شدهیعو درآمد حاصل از سود سهام توز 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 یاز مؤسسات اعتبار یکقانون، دارنده سهام هر  ینا یباز تصو یشکه تا پ ی. مالک واحدشودیم یضتفو ییو دارا

نسبت به اخذ مجوز  ،یوقوع 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 مرکزـ  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 غحضور بخش 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 یریهها و مؤسسات خکشور، 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 یهو کل یانقالب اسالم ینام است و نهادها یحتصر یاها مستلزم ذکر آن

ها موجب اخالل در رقابت آن یتمگر آنکه فعال دداشته باشن یت و خدمات فعالکاال یددر بازار تول توانندیرا دارند، م یاقتصاد

های تابعه و وابسته خود را در هر بازار شرکت یهو غیرمستقیم کل یممستق یتاشخاص موظفند گزارش مجموع مالک ینگردد. ا

ادها نه توسطخالف واقع بودن آن  یاعات و رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطال 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 یتها حق مالکهای 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 یارکننده در بازار را در اختشرکت کنترل یسهام کنترل

 یمال یها و نهادهاحکم در خصوص شرکت ینمفاد ا ی. اجراشودیرقابت انجام م شورایتوسط کننده در بازار 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 درجامعه باشد،  یعموم یازهایجهت رفع ن

سته از د ینخواهند بود. فهرست ا یبند مستثن ینرقابت از شمول ا یشورا ییدو تأ ربطیذ یدستگاه اجرائ یشنهاد، به پبشود

با مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات  کثیراالنتشار یهااز روزنامه 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 یتماده که قانوناً مجوز فعال 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 ،برداریهرهصورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از ب ین. در ایندنما

 بند کاهش دهند. ینهر بنگاه را تا سقف مشخص شده در ا

و  یممستق یتها مکلفند مجموع حق مالکهای 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 یکتبصره را حداکثر ظرف مدت  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 آنو شرکتماده  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

د، در چهارچوب به وجوه نق یلو تبد یهای دولتهای خود و شرکتها و اموال و داراییفروش 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 اقتصادمحدود و بنگاه 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( ۵ع ماده )غیردولتی موضو یعموم 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 یرتمقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغا 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  ینکهز انام است اعم ا 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 بازنشستگبانک انداز کارکنانو 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 یسال مال حداکثر تا شش ماه پس از اتمام

 یقیتلف یهای مالوجوه نقد و حسب مورد صورت یانصورت جر یان،و ز سودشده خود شامل ترازنامه، صورت  یحسابرس یمال

و مقررات مربوط اعالم  ینرا به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوان 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 یشورا اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست 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 یرسحساب 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 ینمشمول

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 ینموضوع ا یقانون یفمذکور در انجام تکال یاشخاص حقوق یترافع مسؤولتبصره  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 یمکلف است امور ثبت

ازمان بورس و اوراق بهادار مجوز توسط س 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 یقانون 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 یبتث

بند، با اعالم  ینا یدر صورت تخلف از اجرا ینشده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچن یحسابرس یمال یهاگزارش

 ینکبا یهاها و مؤسسات غیر بانکی موظفند حساببانک صالح،یذ یر و حکم مرجع قضائسازمان بورس و اوراق بهادا 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

ف کند. سق 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 یها را که براتابعه 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

اصل چهل و چهارم  یکل هاییاستس یاجرا یلبه منظور تسه یدجد یمال یهادهاقانون توسعه ابزارها و ن( 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 یتابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانون

 یأته یاعضا یمذکور، اسام ینقد مهیبعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است عالوه بر اخذ مجدد جر یمال یهادر دوره

سازمان  ینها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اعالم کند و امؤسس 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 یرتجاریسات غها و مؤسگونه خدمات ثبت شرکتهیچ یدمزبور نبا

ا هآن یسهامدار یا یدهای جدشرکت یسو تأس یگرهای ددر شرکت یرعاملیسمت )پست( مد یتصد یبرا یاو  یرهمد یأتدر ه

 قییاشخاص حق یتعضو لغو 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 یماده به صورت تضامن 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( ۱۴مقرر در ماده ) 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 اقتصادها و بنگاهعموم مردم به فهرست شرکت یقانون، امکان دسترس این شدن

های اهها و بنگشرکت یهفهرست کل ینها را فراهم کند و همچنآن مدیره یأته عضایبند و ا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوق

ود خ یرساناطالع پایگاه 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،ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغا 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 یافتر خود را درزمان ممکن، مجوز موردنظ 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 یبه مرکز مل 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 یصدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررس

همال ا یاوکار اخالل که در صدور مجوز کسب یاستاندار مربوط موظف است اشخاص یا یجرائمقام دستگاه ا 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 یطوکار را مطابق شرامجوز 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 یگاهشده در پا 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

مقام مسئول دستگاه مربوطه را به  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 مبکه مجوز کس یمراجع یهکل -1 تبصره

و  ییمقررات زدا یأته»و به  یهقانون، ته 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 یندهو حسب مورد نما 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 یو مراحل صدور مجوزها 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 یبه نحورا  هاینو مانند ا هانامهیینآ

زمان ممکن  ینوکار در کمترآن 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 یو نهادها که در صدور مجوزها

داشته  یازن یناهداف به اصالح قوان ینکه تحقق ا یو در صورت یافتهاستمرار  یزمذکور ن یفپس از انجام تکال یأته ینا فعالیت

 و به مراجع مربوطه ارائه کند. 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 یا صدور 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  یازمدارک مورد ن 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 یشده، از متقاض 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 پنج۶۲کارگروه موضوع ماده )» 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 ) شودیم

 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

 ییمقررات زدا» یأتتوسط ه شدهبینییشصدور مجوز از زمان پ یموردنظر برا یصدور مجوزها، سقف زمان یزماناصل هم یترعا

 .یدنماتجاوز ن« 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 یهاالزم را به عمل آورند. دستورالعمل 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، )(۱مواد )قانون اصالح ( ۳موضوع ماده )« وکارکسب 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 پنج۷۶مذکور در ماده ) 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( ا۲دو ماده )و  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،وزارت جهاد کشاورز 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 تعاز دستگاه

 .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٪۲۱درصد ) 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 ینا 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 یببانک 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 بدوتوسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهبانک  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 یامور اقتصاد 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 یرماده مانع از اختصاص سا 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 یازمورد ن یحاقدام و لوا یو مقررات حاکم بر بخش تعاون ینانقو

 ۴۱تا سقف چهل و نه درصد ) یهسرما یشهنگام افزا یا یسمجازند در بدو تأس یتعاون یهاها و اتحادیهشرکت یهکل – 32 ماده

نسبت به  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 اکم بر سرمایهمقررات ح 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 یهای تعاونشرکت 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 یزانم 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٪۲۵ج درصد )و پن

 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 یتجاوز کند. )اصالح

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 یر( سهام را داشته و سا٪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  یحاکم خواهد بود. )اصالح یماده قانون ینقانون بر ا ین( ا۲وارد شود احکام ماده ) یو بانک یولهای پفعالیت

 (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٪۲۱درصد ) 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  یران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غسهامدار یبرخ یاکه تمام  یدر صورت یه،سرما یشدر زمان افزا -۴

 سهام تقدم دارند. 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 یبندحقوق سهامداران خرد نحوه بلوک

و  اصل چهل یهای کلسیاست یاجرا به موجب قانون اصالح قانون 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 یاسهام، با نام بوده و تملک  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 توانندیعام م یسهام یهای تعاونشرکت -۷

 یهای دولتشرکت ساماندهی –چهارم  فصل

هایی و اداره مطلوب شرکت یوربهره و یبازده یشو افزا یهای دولتو استفاده مطلوب از شرکت یبه منظور سامانده -31 ماده

 دولت مکلف است: 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: یتدو قالب فعال

 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 یها به شرطشرکت ینتوسط ا یگرهای دشرکت

 .یدبه تملک دولت درآ یابوده  یتملک شده دولت یا یسهای تأس( سهام شرکت٪۱۱۱صد درصد )
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 تیمجاز است که موضوع فعال 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 یهای تجارتوسط 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 دولتدفاتر و شعب خارج از کشور شرکت یتافتتاح و تداوم فعال – 1 تبصره

کم ح یناز شمول ا یدولت هاییمهها و بمجاز است. بانک نیراوز 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 ییرکه تغ یداتخاذ نما یباتیدولت مکلف است ترت – 0 تبصره

 صالح برسد.مراجع ذی یببه تصو گیرندیقرار م یواگذار یانقانون در جر ینمفاد ا

 .دیاالثر اعالم نما 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 براانجمن ین. ایدمردم نهاد فراهم نما

 یورتها نظر مشانجمن ینو اصالح ضوابط و مقررات از ا ینموظفند در تدو یاجرائهای . 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 یمات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذارـ پس از اقدا ۳

 را ندارند. یشهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خوشرکت 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 یارأساً و  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 ی( قانون اساس۴۴اصل 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 44 اصل یکل هاییاستس یقانون اجرا  

 155  

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 تموده و فهرست شرکن یبندشرکت طبقه یدیمصرف کننده نسبت به محصول تول 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 ییو دارا 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

 نجام دهد.بندی مشخص دو ماهه اقانون با زمان ینمراحل مذکور در ا یرا پس از ط یواگذار

نا به ب یهای مشمول واگذاربنگاه یابیو بازار یهای مالصورت ییدها، تأبندی بنگاهماده شامل نحوه طبقه ینا یاجرائ نامهآئین

 .یدخواهد 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 یتواقع، جهت پنهان نمودن وضع 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 یدهخسارت د یدارانربط به خرمراجع ذی یرأ

اقدامات  یواگذار یأتها توسط هفهرست بنگاه یباز زمان تصو ی،های مشمول واگذاربنگاه یامر واگذار یلتسه جهت -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،واگذار یباز زمان تصو – ۲

 است. یقانون یگردمحسوب و قابل پ یحکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت
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)صرفاً در  ردولتییبه بخش غ 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 یهکلملزم است  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 را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی 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 یطمجاز است حسب شرا 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 یلها حسب مورد به شرح ذو 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 یشود، وزارت امور اقتصادمی

 است. یددر موارد خاص قابل تمد یساختار ی. دوره بازسازیدنما یساختار

به  یبنگاه قابل واگذار یریتمد یمانوز قرارداد اجاره و پتواند نسبت به دادن مجمی 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. یو سپس حکم به واگذار 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 یتشونده( را بدون محو شخص یل)تحص یواگذارتواند سهام چند شرکت قابل : 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 یاربنگاه قابل واگذ 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 یاتبوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مال 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 یرهاز تعهد پذ 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( ۳مشمول ماده ) 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 یبرداری از سهم دولتحق 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 ی،دولت

 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 یسهام بلوک 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 یجود نداشته باشد واگذارو یداریخر یده،دو نوبت مزا یکه پس از برگزار یدر موارد -0 تبصره

در قالب سهام  یمل یرهای فراگبه تعاونی یاز واگذار یراستفاده از روش مذاکره به غ 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 مدها به استفاده از تخصصعام 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.

و کارکنان همان بنگاه و  یرانبه مد یهای مشمول واگذار( از سهام بنگاه٪۵حداکثر پنج درصد ) یفروش اقساط – 1 هتبصر

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

ماده  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

زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام  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 یماناجاره و پ 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

 باشد 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 شرکتتواند از خدمات بانکسازی میسازمان خصوصی – 00 ماده

 سیینو یرهتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذگونه مؤسسات می ین. ادیسهام 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 یبماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصو 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 گیرندیسهام را به عهده م یدتعهد خر یا یسینو یرهقرارداد خود که تعهد پذ

 ماده درج خواهد شد. ینوع اموض 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 یراالنتشاردر روزنامه کث 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

 یدار،خر 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  تیبهشارد 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  یالشرکه، حق تقدم ناش سهام، سهم یددر خر یرمستقیمغ یا یمندارند به طور مستق

 .یندنما یداریرا، خر یقابل واگذار یریتبرداری مدبهره

لف کننده مک یدگیباطل 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) یهاماده و تبصره 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،های دولتشرکت 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 هسازمان خصوصی 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 یاتمام 

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 یرانوز 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

 ایو  یدولت یو حقوق یقیکارشناسان، 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 یوزارت امور اقتصاد – ۱

 .ینداز خارج از کشور فراهم نما یردولتیهای غبخش هایگذارییهسرما یمال ینجهت تأم ی( دالر خط اعتبار۱۱

 یاسالم یجمهور یبانک مرکز یارز یرهب ذخامناء حسا یأته یقکه 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

. درهرصورت سهم یدپرداخت 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 یرهاز ارز حساب ذخ 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 فراگبه تعاونی یحاصل از واگذار ی( از درآمدها٪۳۱درصد ) یاختصاص س -۲

 قانون، ین( ا۳۴موضوع. ماده )

 ،یافتهمناطق کمتر توسعه یتبا اولو یاقتصاد یربناهایز یجادا -۳

های نگاهب 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 یمههای 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،( قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد۲۴( 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 یبقانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصو (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 یرتگردد. در صورت اعالم مغاارسال 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 یکه از نظر مقررات بازنشستگ 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 یمهضوابط پرداخت حق ب یتفروخته شده و با رعا یتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاد، میگردمی

 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 بهکارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار 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 یرکشو یپرداخت توسط صندوق بازنشستگ گونهینا

 (۱۳۱۷/۳/۲۲مصوب  یقانون اساس( ۴۴اصل چهل و چهارم ) 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

نسبت به افراد و  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 ینمربوط به ا 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 یهامکلف به انطباق نظام 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 یرانوز 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 ،گذاریمبنا قیمت – 3 تبصره

 شود.بالعوض به اقشار کم درآمد منظور می یهاماده به حساب کمک ینا« الف»مذکور در بند  هاییفتخف – 0 تبصره

ربط ذی ینهادها یرو سا یوزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماع یمکلف است با همکار ییو دارا یوزارت امور اقتصاد – 1 تبصره

 یطراش و 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

شده و از  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 واگذار۳۴سازی موظف است سهام موضوع ماده )سازمان خصوصی – 1۶ ماده

 یشهرستان هایمتناسب با تعداد اعضاء تعاونی یگذاری استانهای سرمایهرکتاز ش یککند. سهم هر  یمتقس یگذاری استانسرمایه

 خواهد شد. یینهر استان تع

 معاف است. یاتاز مال یگذاری استانهای سرمایهسازی 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

حل، م 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 یدنسبت از ق ینبه هم

 یریتو مد یتتداوم مالک یا یشبات افزاکه موج 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 سرمایهبه اخذ وکالت از شرکت

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 ا۴۴اصل چهل و چهارم ) 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 یمجلس شورا 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 یامور اقتصاد 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 یرمذکور را وز 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،حقوق قابل واگذار 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 رویین یانتمتضمن چهارچوب حفظ و ص یها در موارد ضرورضوابط 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 یحیسهام ترج 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 یرتت اعالم مغاگردد و در صورارسال می یاسالم یمجلس شورا 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،از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجز 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 یهربط تهو 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 یرانزم و نحوه انتخاب مدال هاییژگیدستورالعمل مربوط به و 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( ا۳۱ده )دستورالعمل ما 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

 ریزی کشور،و 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

 و اوراق بهادارسازمان بورس  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

 شود.می 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 فرهنگفعالیتدهی سازمان -۳

 شورا است، ینآن ا یبقانون مرجع تصو ینکه در ا ینامه ها و ضوابطها، نظامها، دستورالعملنامهآئین یبتصو -۴

به منظور اعمال  ی( قانون اساس۴۴هارم )اصل چهل و چ 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 اساس۴۴اصل چهل و چهارم ) 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،، دولتیهای عمومبخش 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

 آن بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است: 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 یهاامالت همسان به طرفدر مع 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

 چند شخص 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

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون اساس 44 اصل یکل هاییاستس یقانون اجرا  

 167  

 امتناع یااقدام  ی،ساز یرهذخ ینکه ا یامتناع از ارائه خدمت به نحو 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 یتمله با اشخاص مختلف در وضعدر معا 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 یاعرضه کاال  -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

 رقابت است. 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. یکهنه را نو معرف 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  یاکه فروخته  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

 داده شود.

 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 ی،طراح 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 یکتن وادار ساخ یاو  یکتحر ترغیب،

 که یبه انجام عمل یگرمشابه د یهاروش یاها شرکت یاها و انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاه 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 یقرارداد 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،عرف تجار 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 یاشده  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 یتسوءاستفاده از اطالعات و موقع 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.

ها به کتمان 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 یادر 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 ییقشخص 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 یاتملک 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: یرا در موارد زهبنگاه 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 یدتمرکز شد 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  یخماه از تار 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 یحشورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صح 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

 ینقانون شود، در ا ین( ا۴۸( تا )۴۴موجب نقض مواد ) یدنبا یفکر یتاز مالک یناش یانحصار یازاتحقوق و امت -۵3 ماده

 تخاذ کند:را ا 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

 و تعهدات مندرج در آن 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 یکبه  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

 جمهورئیسو حکم ر ییو دارا 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 یون مرکزنفر به انتخاب اطاق تعا 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 شرایط – 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 ماده نداشتن 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، استثناء 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 یقتصادوزارت امور ا 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 یلیبه دالکه  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( ۵۳)الف(. ماده )بند ( 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  یبق مقررات قانونط یه،قوه قضائ یسمنتخب رئ یو به تخلفات قاض یبه تخلفات ادار یدگیبرابر مقررات قانون نحوه رس

 خواهد شد یدگیقضات رس 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 یصدر هر سال از حضور در شورا، با تشخ 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

در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق،  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 یکست حداکثر ظرف شود. مرجع مزبور مکلف ااعالم می ینعضو، جهت انتصاب عضو جانش

 کند. یرقابت معرف یرا انتخاب و به شورا ینقانون، عضو جانش 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

 فصل از استقالل کامل برخوردار است. 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 یز پنج رأمشروط بر آن که ا یصاحب رأ یاعضا یتاکثر یشورا با رأ

 در آن مثبت باشد. یزعضو ن یقاض یکحداقل  یداشت که رأ داعتبار خواه یقانون در صورت 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 یبه دولت برا 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 ریافتدولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از د یأته

 خواهد بود. یرپذامکان یلاحکام ذ یتموجب قانون و با رعاتنها به یبخش گریمتنظ ینهادها یسدهد. تأس

 نهادها را بر عهده دارد. ینا یبانیو پشت یرخانهدب یفرقابت انجام وظا یمرکز مل ـ 3 تبصره

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون اساس 44 اصل یکل هاییاستس یقانون اجرا  

 173  

 :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 شدهیینتع 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  یسقانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئ 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 یمربوط به استقالل نهادها 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 گریمـ 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 یزانختصاص دهد. ما یبخش گریمتنظ یاز نهادها

 شود. یینآن بخش تع گریمهر بخش در اساسنامه نهاد تنظ یعوارض مذکور برا یزانـ حداقل و حداکثر م 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 یاررقابت اخت 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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 نیبه موضوعات مرتبط با ا یدگیرس یر،چند راهکار ز یا یکخود، با استفاده از  هاییتو مأمور یفدارد در اجرا وظا یارتاخ 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 یدرخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعم از کاغذ -۳

 یو حقوق یقیاشخاص حق

 یو بازرس یقتحق یندااظهارنظر آنان در فر یافتو در یدعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصص -۴

 یکیماده در هر مورد حسب مورد از  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

 یضد رقابت 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 هاییههر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رودستور به فسخ  -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 ) یتبرخالف ممنوعدستور به ابطال هرگونه ادغام که  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 یجلسات مجامع عمومصورت 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) یلیاردم 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 ماده

کل کشور،  یمحاسبات کشور، سازمان بازرس یواندادستان محل، د یااز جمله دادستان کل  یحقوق یا یقیاز حقاعم 

ان کنندگاز حقوق مصرف یتهای حماانجمن ی،های صنفوابسته به دولت، تشکل 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 ینو آن را به طرف یینتع یدگیوقت رس یات،به موضوع شکا یدگیرس یمکلف است برا شورا

 کنند. یما تقدبه شور 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 خواهد شد. در صورت بروز اختالف، حل اختالف با کمیته

 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 درخواست. در صورت عدم ارائه باشدیکشور 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 یصشورا، به تشخ 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 یرکه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد ز 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

 هورجمصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس 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

 ستقانون ذکر شده ا 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 ینا

 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 یلوک 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»رقابت جز در مورد.بند  یشورا یماتتصم -۶۵ ماده

 ( مانع اجرا نخواهد شد.۶۳به موجب ماده ) نفعیذ واهییدنظرختجد

 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 ،تیهای ضد رقاببر 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 یمبر شمول تصم یرقابت مبن یاز شورا یتوانند با اخذ گواهنفع میشود، اشخاص ثالث ذیمنتشر می یراالنتشارکث

مذکور است و دادگاه  یخسارت، منوط به ارائه گواه. صدور حکم به جبران بدهنددار 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 یهاشورا به درخواست 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 یهای اعضاء شوراو 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  یممستق 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 یاز مرجع معرف 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 انیرا که در جر یاشخاص یاها ها، شرکتبنگاه یاطالعات داخل 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 یکارکنان مرکز مل 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 یانهفراهم و گزارش عملکرد سال

 ود.شاجرا می یدادگستر یحسب مورد توسط واحد اجرا احکام مدن یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یقطع یماتتصم -۷2 ماده

 یشورا هادیشنبه پ یاتثبت استعالمات و وصول شکا 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 یاز ارائه اطالعات و اسناد و مدارک 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

الب قنظر از های ضد رقابتی را صرفاطالعات، 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 یاارائه اسناد و مدارک  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

 محکوم خواهد شد. هر دو مجازات 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 یفصل مکلف به حفظ اطالعات داخل 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 

ر دو مجازات و ه 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 یگریهر 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 یهر کس که به هر شکل -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. یینتع 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،نانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقچ -۲

 خواهد داشت یفریک یتقانون مسؤول ینحسب مورد برابر مقررات ا یزشود، فرد مزبور ن( می۱که مشمول بند )

وان آنان همه ت یاثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته  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 خسارت، جبران لزوم دموار 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 ینچنانچه در خصوص جرائم مذکور در ا -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 یبه طور رسم یرانا یاسالم یجمهور یتوسط بانک مرکز که

 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  یشرفتو موظف است گزارش پ 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

ی تابعه هاو شرکت یرانا یعصنا یهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازرکتهای وابسته به وزارت نفت و ششرکت 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 باشندیهایی که تابع قانون خاص مو شرکت یردولتیهای غشرکت

 خواهند بود. انونق ینمقررات ا

 و یوزارت امور اقتصاد یشنهادآن مشخص نشده است با پ یهع تهقانون که مرج ینا یازمورد ن یهانامهآئین یهکل – ۸۷ ماده

قانون که مرجع  ینموضوع فصل سوم ا یهانامه. آئینیدخواهد رس یرانوز یأته یبحداکثر ظرف مدت شش ماه به تصو 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 یکمکلف 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  لو از محل اعتبارات و منابع دولت در سا

 :یادهای اقتصدر فعالیت یردولتیبخش غ یریپذ یتسؤولمشارکت و م یهرچه مساعدتر برا یطشرا ینبه منظور تأمـ  13 ماده

 یادفعاالن اقتص ینظر مشورت یهای اقتصادو طرح یحلوا یتوانند در بررسمی 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 یتموظف 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 یاعضاء شورا 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 یهاارجاع پرونده یقموظف است با تشو یهـ قوه قضائ ج

 استفاده را به عمل آورد. یتنها تییردولبخش غ یکارشناس هاییتاز ظرف ی،موضوعات اقتصاد

خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار الزم  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 یسموظفند با تأس

قانون  یسنو یشپ ینو همچن یندنما یمتقد یاساس قانون( ۴۴اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست اجرا یعال یرا به شورا

 و ارائه کنند. یهرا ته« وکارو 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 یهقانون اداره تصف

 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 یهو کارمندان اداره تصف 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 یشده است و در صورت

 است. یسبه نظر رئ یرادا در یارا رد کند قبول  یرادارمند اک

اطالع داده امر او را به موقع  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 ۲از 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 یتمگر در موارد مهم که عمل مورد شکا 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 یهدستور الزم به اداره تصف یتشکا دادن یصموارد دادگاه در صورت موجه تشخ یرخود را اعالم دارد و در سا

 .یدمارا باطل ن 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

 باشند خواهد بود. 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 یگریاموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه د 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 یهاز اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصف 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
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 .دیموجود ورشکسته استقراض نما ییبه اعتبار دارا یبدو ینیِاقدامات 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 یارنموده و در تحت اخت 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

 .یدزات خواهند رسرا خواهند داشت وگرنه به همین مجا 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 نمانظارت خود آن

 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 یباق

 خواهد شد. یدجزء صورت اموال ق یورشکسته گذاشته شده ول یارتحت اخت یند مستثنیات – 3۶ ماده

 دیدر صورت اموال ق نمایندیم یها اظهار حقخاص ثالث نسبت به آناش 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 ینکهاداره 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

بار به دادگاه صادرکننده  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 توانندیاش مود که تا چه مدت متوقف و خانوادهخواهد نم 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

خاتمه خواهد  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 اخطاریه – 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 ینکهگر اها سلب خواهد شد مکه 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 –شد 

 اموال اداره – چهارم مبحث

اموال  صورتراجع به یشود و اداره گزارشمی یلنفر از کارمندان اداره تشک یک یاستجلسه بستانکاران تحت ر اولین – 0۶ ماده

 .خواندیبستانکاران م 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 هیبا 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

 او مسموع نخواهد بود. 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 )اقدام بفروش برگ 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. یددارند با 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 یندر ضمن ا 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 یاحق رهن و  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 یمدع

 به عمل خواهد آمد. یو فور یاختصار یقبه طر یماده دادرس ینمورد ا در
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 یماده تا ختم ورشکستگ 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 رسیدگی از پس – 1۸ ماده

 شود.می یدنامه قهم شده باشد مراتب ضمن دعوت یو اگر درخواست قرارداد ارفاق شوند یدر جلسه دعوت م

موده تماع نمتوقف و بستانکاران را اس یاتو مطالبات متوقف داده نظر 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

 اقدام بفروش اموال کرد. 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 ینخواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله ا 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 یشنهادحداکثر 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 یدمل آبه ع ۱

 ها بفروش برسد.آن یفلز یکمتر از بها یبه بها یدو زر نبا یمس اشیاء – 01 ماده

 .یدانم یینعرف 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 یردپرداخت در موعد مقرر انجام نگ 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 ماده

 خواهد نمود. یمآن تنظ ینهائ و حساب یدارائ

در مدت  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

 .آیدیاز طرف اداره به عمل م در دفتر امالک الزم است ی کهمورد فروش غیرمنقول اقدامات در

س گذاشته خواهد شد پ یمربوط به آن در صندوق دادگستر 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 بقدر مورد مالئت ورشکسته می فقط

 .یدممکن است به عمل آ ۳۶ماده موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در  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

 .گرددیاقدام م 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
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 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

الزم  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

 یامور ورشکستگ 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 یتشخص 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. یرو غ 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

 یراحاصل فروش مقدم بر س 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

 شود.می 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 یمومتق 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 دادگستری 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

 .ندارد 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 نمونه 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 پرداخت 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، درخواست 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 خارج 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  رقابلیغ 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 گواهینامه 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، صادرکننده 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 دارنده 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
 نجانشی 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 مؤسسات 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 هاحساب 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 ارزی 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 تعلیق 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 حساب 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 بانک 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 مدت 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

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 قانون صدور چک  

 191  

 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 نظام 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 حداکثر. 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 دستورالعملی 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 مستقیم 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

 موجودی 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 به 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 ارتکابی 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 خواهد 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 دو سال 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 داده 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 دارنده 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 تشخیص برای

 .نمایند قید تاریخ ذکر با چک پشت در را او کامل هویت چک
 .اشدب 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 مندرج 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 قانون 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 تاریخ 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 پرداخت 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 خالف 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) باشد 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 بانک 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 تواننمی 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
 ثابت 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 تامین 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 کیفرخواست 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 اینامهآیین

 .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( چکاوک) 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 بهمحکوم 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 هرگونه 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

 .نماید 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 است 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 مالی 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 دعوی 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 باشدرسمی  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 
 و دولتی از اعم اعتباری مؤسسات یا هابانک برای قانون این در مقرر تکالیف از یک هر از تخلف صورت در - 00 ماده

 مقرر هایمجازات به مراتب و دفعات امکانات، شرایط، به توجه با مورد حسب مربوط شعبه مسئول و خاطی کارمند غیردولتی،

 صالحیت در تخلفات این به رسیدگی که شوندمی محکوم «۱۳۷۲/۱/۷ مصوب اداری تخلفات به رسیدگی قانون»( ۱) ماده در

 .است مرکزی بانک
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 یقانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردار 

 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 یاذکور و م یلاز وسا یکیکند و به  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 یمعادل مال 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 

مؤسسات مأمور به خدمت  مسلح و نهادها و 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 همؤسسات و سازمان 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 کردهذ که اخ یمعادل مال ینقد یجزا

با اعمال ضوابط مربوط  یتواندمخففه دادگاه م یفیاتماده در صورت وجود جهات و ک ینموارد مذکور در ا یهدر کل - 3 تبصره

 یدهد ول 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

عالوه بر مجازات مذکور  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  یرنانچه در مرتبه مدچ

 .شوندیمحکوم م یباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولت

 رینظ گرددیم یضمخصوص تفو یطاشتن شرارا که به اشخاص خاص به جهت د 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 یا 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 یقو تعل 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  یدولتهای سازمان 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 یکاز  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  یمتکه ق 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  یطراز آن باشد بجاهم 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  ۷۴تا و  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

به دفعات واقع  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 مواردمجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ) - 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

 اهد شد.محکوم خو 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 یانرا تا پا ندمدت بازداشت موقت کارم یانپس از پا

 تعلق نخواهد گرفت. یاییگونه حقوق و مزا یچحالت، ه یچمذکور در ه

معاف  یمال یرد از تعزقبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه ساز 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 خواهد شد و در مورد

 .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 یشبکه چند نفر 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  یمعادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولت ینقد یجزابه  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 دولتها و مؤسسات و شرکتشهرداری 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 یسماعم از ر 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 حواله 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 یزانکه 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

 .شودیمعادل دو برابر آن محکوم م ینقد یختالس به جزامورد امال  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 یشسال انفصال موقت و هرگاه ب 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  یدمال مورد اختالس را مسترد نما یاخواست تمام وجه یفرالس قبل از صدور کهرگاه مرتکب اخت - 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 یاجازات م 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 یننخواهد بود. همچن 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

ه بنا ب یزاز لحاظ حداقل حبس و ن یکماده  یکمقررات تبصره  یتدادگاه مکلف به رعا یفموارد مذکور در صورت وجود جهات تخف یهدر کل - ۶ تبصره

 انفصال دائم خواهد بود. یامورد حداقل انفصال موقت 

شروع  جرم باشد، یزکه نفس عمل انجام شده ن یمان مورد خواهد بود و در صورتشروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در ه مجازات - ۶ ماده

ه بها باشد طراز آنهم یاباالتر و  یاکل  یرعالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مد ی. مستخدمان دولتیشودکننده به مجازات به آن جرم محکوم م

 .شوندیمحکوم م یباشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولت تریینکه در مراتب پا یو در صورت یدائم از خدمات دولت انفصال

قانون باشد  ینکه مرتکب از مأمورین مذکور در ا یآن مقرر شده در صورت یقانون که مجازات حبس برا ینمندرج در ا یها هر مورد از بزه در - ۷ ماده

ه ک رتیاعالم دارد. در صو ربطیسازمان ذ یارا به اداره  یفرخواستل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کخواست از شغیفرصدور ک یختار از

هد خوا یافتنگرفته در یقشرا که به علت تعل یمدت یایجزء خدمت او محسوب و حقوق و مزا یقتعل یامبرائت حاصل کند ا یقطع یمتهم به موجب را

 کرد.

 نیا یرمقررات مغا یهکل ینقانون خواهند بود همچن ینها مستلزم ذکر نام است مشمول اکه شمول قانون نسبت به آن ییهادستگاه کلیه - ۸ ماده

 .شودیلغو مقانون 
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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 یباتهر نوع ترک 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 یفرد، فرو بردن اعضا یرو بر 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  ینمرتکب جرم موضوع ا 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 یشکل دائم 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؛ یریکامل باشد، به حبس تعز 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؛ یریاشد، به حبس تعزمرتکب، قصاص عضو ب 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 یصمکلف است با تشخ کشور یستیـ سازمان بهز۱تبصره

 ارائه کند. یو توانبخش یمددکار ی،روانشناخت
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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 توانندیم 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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 یقانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصاد
 31/21/31۶1مصوب 

قانون  ینهای مقرر در اشود و مرتکب به مجازاتجرم محسوب می یلذ یاز اعمال مذکور در بندها یکارتکاب هر  - 3ماده 

 شود:محکوم می

 عیتوز یاوارد کردن  یاجعل اسکناس  یاضرب سکه قلب  یاقاچاق عمده ارز  یقکشور از طر یارز یا یاخالل در نظام پول - الف

 و امثال آن. یو خارج یها اعم از داخلنمودن عمده آن

و احتکار عمده ارزاق  یهای عمومنیازمندی یرسا یافروشی کالن ارزاق گران یقاز طر یعموم یحتاجما یعاخالل در امر توز - ب

نحصار ا یجادمنظور اها بهعامه و امثال آن یازمورد ن یداتتول یرو سا یکشاورز یداتخرید فراوان تولهای مزبور و پیشنیازمندی یا

 ها.کمبود در عرضه آن یا

لف تخ یادر بازار آزاد  یهو مواد اول یفن یزاتسوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجه یقکشور از طر یدیاخالل در نظام تول - ج

که موجب اختالل در  یدر موارد یدیتول یاخذ مجوزها یا یدرشاء و ارتشاء عمده در امر تول یااز تعهدات مربوط در مورد آن و 

 ها.و امثال آن دکشور شو یدیهای تولسیاست

قاچاق محسوب و  یانجامداگرچه به خارج کردن آن ن یهای ملثروت یا یفرهنگ یراثبه قصد خارج کردن م یهر گونه اقدام - د

 د.گردو به سود دولت ضبط می یخارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلق یکه برا یاموال یهکل

 لیو م یفتحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب ح یحقوق یا یقیوصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حق - ه

 شود. یاخالل در نظام اقتصاد یااموال مردم 

آن  یهأدت یا یارز یمانتقلب در سپردن پ یلکشور به هر صورت از قب یجهت اخالل در نظام صادرات یالتیو تشک یاقدام باند - و

 و... یصادرات یکاالها گذارییمتو تقلب در ق

ضاء به اع یشاز افزا یر کسب درآمد ناشگروه به منظو یادر بنگاه، مؤسسه، شرکت  یریو عضوگ یندگیقبول نما یس،تأس - ز

 .یابدتداوم  یشبکه انسان یا یرهرا جذب نموده و توسعه زنج یگریجهت منفعت، افراد د یدکه اعضاء جد ینحو

 شود.می ییدگرس یقبل ینشده است برابر قوان یلقانون تشک ینا یبکه قبل از تصو ییپرونده ها (30/32/31۸0 ی)الحاق تبصره

به قصد  یاو  یرانا یاسالم یچنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهور ۱ماده  یاز اعمال مذکور در بندها یک هر - 0 ماده

 یرباشد مرتکب به اعدام و در غ االرضیبا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد ف یامقابله با آن و 

 هیبه ضبط کل یمال یشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاسال محکوم می تیسصورت به حبس از پنج سال تا ب ینا

 خالف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. یقکه از طر یاموال

 .یدمحکوم نما یضربه شالق در انظار عموم ۷۴تا  ۲۱و حبس، مرتکب را به  یمال یمهعالوه بر جر تواندیم دادگاه

( عمده ۱هفت گانه ماده ) یاز موارد مذکور در بندها یککه اخالل موضوع هر  یدر موارد (30/32/31۸0 ی)اصالح - 3 تبصره

معادل دو برابر  ینقد یفراوان نباشد، مرتکب حسب مورد عالوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزا یاکالن  یا

 شود.مذکور به دست آورده محکوم می یقکه از طر یاموال
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 یا یاعم از خصوص یاشخاص حقوق یاقانون از طرف شخص  ینا ۱ماده  یکه اقدامات مذکور در بندها یدر موارد - 0 رهتبص

شرکت  یااقدامات عالماً و عامداً مباشرت و  ینکه در انجام ا یافراد یافرد  یردها انجام گآن یرو غ هایتعاون یانهادها و  یا یدولت

قانون منطبق باشد به مجازات مقرر  ینا ۲دوم ماده  یاها با قسمت اول اقدام آن ینکهاند بر حسب ادخالت داشته یبه گونه ا یاو 

 ربطیذ ینمسئول یامسئول  یطور کلبازرسان و به یاو بازرس  یرانمد یا یرموارد، مد ینماده محکوم خواهند شد و در ا یندر ا

 ایآگاه ساختن افراد  یااز آن  یریجلوگ ینهاز اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زم یقسمت یااز انجام تمام  یاگونهکه به

 نیمقرر در ا یفکه از انجام تکل یانجام دهند و کسان یو مؤثر یاقدامات هستند اقدام فور یناز ا یریکه قادر به جلوگ یمقامات

 یجرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون یاکرده  یتبصره خوددار

 .شوندیمعاون جرم محکوم م

 یالر یلیونسال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج م یکماده  ینمجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول ا - 1 تبصره

تا دو  یالو پنجاه هزار ر یستماده شش ماه تا دو سال حبس و دو ینا یرو مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخ ینقد یجزا

حبس و  یمسال و ن یکماده شش ماه تا  ینا ۱شروع به جرم موضوع تبصره  اتو مجاز ینقد یجزا یالو پانصد هزار ر یلیونم

 است. ینقد یجزا یالر یلیونم یکتا  یالهزار ر یستدو

از جرائم مزبور عالوه بر  یکهر  ینشرکا و معاون یهآن و کل ۳تا  ۱ یماده و تبصره ها ینجرائم موضوع ا ینمرتکب - 0 تبصره

 ها محکوم خواهند شد.انفصال ابد از آن یا یاز هرگونه خدمات دولت یتهای مقرر حسب مورد به محروممجازات

ل و انفصا یتو محروم یمال یاعدام و جزاها یننبوده و همچن یققانون قابل تعل ینهای مقرر در ااز مجازات یک یچه – ۵ تبصره

 .باشدینم یلتقل یا یفمحاکم قابل تخف یقو نهادها از طر یدائم از خدمات دولت

است و دادسراها و  یانقالب اسالم یهادادسراها و دادگاه یتقانون در صالح ینجرائم مذکور در ا یهبه کل یدگیرس - ۶ تبصره

 .یندنما یدگیقانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رس ینا ۱مزبور در مورد جرائم موضوع ماده  یهادادگاه

از  یدتریمجازات شد یکه دارا ینیبا آن به جز قوان یرمغا ینقوان یهقانون کل یناز زمان الزم االجرا شدن ا - ۷ تبصره

 است. یباشند ملغ یقانون م ینهای مقرر در امجازات
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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  ی( قانون مجازات اسالم۲است که مطابق ماده ) یـ جرم منشأ: هر رفتار الف

 .شودیجرم محسوب م یصالحات بعدقانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ا

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 ینهمچن

 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 یامال موضوع جرم  همچنین،

 قانون. ین( ا۶( و )۵ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد ) ت

در معرض خطر  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

 باشدیخدمات توسط اشخاص مشمول م یرو الزمه ارائه سا نیازیشاست که طبق مقررات مربوطه، پ ی: خدماتیهج ـ خدمات پا

 .کنندیبه اشخاص مشمول مراجعه م یرر و متمادرجوع به منظور اخذ خدمات مکو 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

 ند:ک یجادظن وقوع جرم را ا یرمانند موارد ز یکه بر اساس قرائن و اوضاع و احوال

 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

 .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

 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 یامزبور از انجام آن انصراف داده 

 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 کتمان 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 اثبات صحت آن 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 ) ینست. منظور از علم در اا

 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) یلیارداز ده م

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  ینآن اموال خواهد بود، در اچهارم ارزش  یک یزانبه م ینقد 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  یقمال از طر 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 یمست که به طور مستقا 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،قضائ قوه 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 یاکشور 

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 یبو تصو 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

اخبار، اسناد، مدارک، اطالعات و  یلپردازش و تحل ی،ورآدولت 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 یفشورا 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 یمراجع ادار یصامر به تشخ ینمتخلف از ااالجرا خواهد بود. قانون 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،و اعتبار 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 گذارییهسرما 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 یالم 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 ماده

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

ود خ 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 یتـ احراز هو 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 یها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالـ 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 یارکارگز ی،صراف گذاری،یهسرما

ع به شرو یا یکیالکترون یا یزیکیپرداخت مال اعم از ف یا یافتمشکوک شامل هر نوع معامله، در یاتمعامالت و عمل 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 بمربوط به ارباب یمال یاتـ معامالت و عمل ۱

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 ییقانون مبارزه با پولشو  

 216  

و  یردگصورت  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 یا. هرچند مراجعان، قبل یاجرائ 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 ییبوط به شناساسوابق مر یـ نگهدار ت

 ینیقانون تع ینا یاجرائ نامهیینآن به موجب آ یوهاست که ش یانجام معامله مورد یا یرابطه کار یانمدت پنج سال پس از پا

 .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 یتو کارکنان به منظور رعا 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 یاز بندها 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 یشمقرر نا

درجه شش محکوم  ینقد ی، به جزا«ث»بند  یماده به استثنا ینمقرر در ا یفدر صورت عدم انجام تکال یردولتیغ 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( ا۲مندرج در تبصره ) 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 یتوجوه و انتقال اموال با رعا 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،  یاتیسازمان امور مال یران،ا یمرکز یمهاحوال کشور، بها، سازمان ثبتبانک یران،ا

ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  یستاد مرکز هادار،سازمان بورس و اوراق ب ی،سازمان حسابرس

وک به مشک یمال یهامرتبط با معامالت و تراکنش 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  یکه به احتمال قو 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 ییمبارزه با پولشو یـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برا ث

قانون و قانون مبارزه  ینمشکوک و اعمال موضوع ا یگزارش معامالت مال یقو مصادها مربوط 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 زممردم 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 اکشورها، سازمان 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 یرـ 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 یکه به مقام قضائ 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 یو چهار ساعت مجوز مراجع قضائ یستب

ه و ب یسمرکز متشکل از رئ یناست. ا ییو دارا یتابع وزارت امور اقتصاد یمؤسسه دولت یک یات مالمرکز اطالع - 0 تبصره

 یاطالعات مال 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 یانقالب، نظام اسالمـ تعهد به 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  یسورد اشاره، رئم یدو نهاد در خصوص بندها ینموافقت ا یافتپس از در ینمذکور و همچن 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 یبو 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 ینزه با تأمقانون و قانون مبار ینعام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرائم ا 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 یبتصوو به  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) یلیاردور تا ده ممذک یدچنانچه جمع اموال، درآمد و عوا 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

 یناست که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول ا یو منافع حاصل از آن در صورت ییحکم ضبط دارا یصدور و اجرا - 0 تبصره

 فته باشد.حکم قرار نگر

 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 ینمقرر در ا

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

   

 219  

 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 یجزابه  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 یازتهران و در صورت ن در یعموم یهااز دادگاه شعبی - 33 ماده

 .باشدیجرائم نم یربه سا یدگیبودن شعبه مانع رس ی. تخصصیابدیمرتبط اختصاص م

و مرتکب  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 یشده باشد، همکار 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  شودیم یهقانون توسط شورا ته یناالجرا شدن االزم یخماه از تارسه قانون ظرف مدت  ینا ییاجرا نامهیینآ - 30 ماده

 .رسدیم یرانوز یأته یببه تصو یهقوه قضائ یستوسط رئ ییداز تأ

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یا یانهرا یمقانون جرا  

 211  

 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

 یلیونم 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 یارا 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 یهاحامل یا

 یجزا یاتا سه سال  یکدر حال انتقال، به حبس از  یسر یشنود محتوا یاها آن یلتحص یامذکور  یهابه داده ی( دسترسالف

 هر دو مجازات. یا یال( ر۶۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونتا شصت م یالر (۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱) 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) یلیوناز ده م 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  یکشود، جاعل محسوب و به حبس از  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  یهاعالئم موجود در کارت یاها داده ییر( تغب

 ها.عالئم به آن یاها وارد کردن متقلبانه داده

ماده فوق ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ها 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 یاپردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال  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 یسیامواج الکترومغناط 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) یلیونم 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 یل، 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 -وم س فصل

صاحب آن باشد، به  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 هرکس - 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  یککند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از 

 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 یاتارتکاب اعمال فوق در خصوص محتو -3 تبصره

 باشد. یحهها و صور قبصحنه یکه دارا گرددیاطالق م یو آثار مبتذل به آثار محتویات

 یلیونتا پنج م 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  ینر در اچنانچه مرتکب اعمال مذکو 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 یبشود، به ترت 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  ین. ارتکاب اهردو مجازات محکوم خواهد شد 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 یااستعمال مواد مخدر  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 یثیتهتک 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 یادو 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

 ر دو مجازات محکوم خواهد شد.ه 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 یبا همان مقاصد اعمال 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 یاروز تا دو سال  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

 یشخص حقوق 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  یطمانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرا 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  یوقت شخص حقوقم یلیاز پنج سال حبس باشد، تعط 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 دهندگانارائه - 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 صورتریلت)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) میلیون 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 یدهاشامل نها 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.یلتر)ف یشالپا 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 یرا در محل دادستان

 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 ینفر خبره در فناور 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

 ( به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.یته)کم کارگروه 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 یدگی( شده رسیلتر)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 هرکس - ۷۵0 ماده

 یال( ر۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) یلیونم یکصداز  ینقد یجزا یاتا سه سال  یکبرعکس استفاده کند، به حبس از  یابه داخل  یرانخارج ا

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 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) ونیلیم 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

 اییانهرا 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  ینشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ا 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 ها و سازماناز 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 یو به طور کل یقضائ یهدارندگان پا یاو  شوندیم ارهکمک مستمر دولت اد

 د.شده باشن اییانهمرتکب جرم را یفهبه مناسبت انجام وظ یررسمیو غ یاعم از رسم یمسلح و مأموران به خدمت عموم

 ای شده باشد.که 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 تواندیاز دو بار دادگاه م 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  یت( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومب

 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 اییانهرا 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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قطع عضو، قصاص نفس و عضو  یات،احکام حدود، سلب ح ینامه نحوه اجرا یینآ
 یاو منع از اقامت در محل  یبلد، اقامت اجبار  ینف ید،شالق، تبع یات،و جرح، د

 ینمع یهامحل

 0۶/21/311۸مصوب 

 

 یفصل اول: مواد عموم

 است: یرز یدر معان نامهیینآ ینـ اصطالحات و اختصارات به کار رفته در ا ۱ ماده

 ؛۱۳۱۲مصوب  ی: قانون مجازات اسالمیـ قانون مجازات اسالم الف

 ؛۱۳۱۲مصوب  یفریک یدادرس یین: قانون آیفریک یدادرس یینـ قانون آ ب

 ید،شالق، تبع یات،قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، د یات،احکام حدود، سلب ح ینحوه اجرا نامهیین: آنامهیینـ آ پ

 ین؛مع یهامحل یاو منع از اقامت در محل  یبلد، اقامت اجبار ینف

اعدام و قصاص  یلاز قب شود؛یمحکوم اعمال و اجرا م یاتدادن به ح یانکه به منظور پا ی: مجازاتیاتـ مجازات سالب ح ت

 س؛نف

 ی؛قانون یطشرا یتازاله منافع آن با رعا یابدن  یاز اعضا یکجرح هر  یاـ قصاص عضو: قطع  ث

 ی؛قانون یطشرا یتبا رعا یبدن در جرائم حد یاز اعضا یکـ قطع عضو: قطع هر  ج

به طور  کهینحوبه سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به  یخود و الزام و ی: طرد فرد از محل زندگیدـ تبع چ

 مستمر تحت مراقبت باشد؛

به طور مستمر تحت مراقبت بوده  کهینحوبه سکونت در مکان خاص؛ به یخود و الزام و یبلد: طرد فرد از محل زندگ یـ نف ح

 در جرم محاربه قابل اعمال است؛ یمجازات وفق مقررات قانون یننباشد. ا یو مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کس

 شود؛یم یینموجب حکم دادگاه تعکه به یدر مدت ین: الزام فرد به اقامت در محل معیندر محل مع یـ اقامت اجبار خ

که به موجب حکم  یدر مدت ینمع یهامحل یافرد از اقامت در محل  یت: اخراج و ممنوعینـ منع از اقامت در محل مع د

 .شودیم ییندادگاه تع

با دادستان است. در  یاحکام مدن یاز جرم وفق مقررات اجرا یناش یانضرر و ز ینچنو هم یفریاحکام ک یـ اجرا ۲ ماده

دادستان اقدام  یاستمعاونت تحت نظارت و ر ینشده است، ا یلدر دادسرا تشک یفریاحکام ک یکه معاونت اجرا ییهاحوزه

 .کندیم

 است. البدلیبا دادرس عل یو یابدادگاه بخش و در غ یساحکام به عهده رئ یبخش اجرا ییـ در حوزه قضا تبصره
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 یک یفریدادگاه ک یلکه به علت عدم تشک یدر موارد یفریک یدادرس یینقانون آ( ۲۱۶ماده )( ۱تبصره ) یـ در اجرا ۳ ماده

 یرااج شود،یم یدگیآن استان رس یک یفریه کدادگا ترینیکدادگاه در نزد ینا یتبه جرائم داخل در صالح یی،در حوزه قضا

 .تمحل وقوع جرم اس یاحکام به عهده دادسرا

 ینظام یاحکام دادسرا یبه عهده معاونت اجرا نامهیینآ ینا( ۲مفاد ماده ) یتبا رعا ینظام یهااحکام دادگاه یـ اجرا ۴ ماده

 مربوط است.

اجرا به  یپس از ابالغ به همراه اصل پرونده برا یفریک یدادرس یینقانون آ( ۴۱۱االجرا موضوع ماده )ـ احکام الزم ۵ ماده

 .شودیمعاونت، نزد دادستان ارسال م ینا یلمربوط و در صورت عدم تشک یفریاحکام ک یمعاونت اجرا

ونده که پر یدادگاه مکلف است در خصوص محکومان یفریک یدادرس یینقانون آ( ۴۱۳و )( ۴۱۱مواد ) یـ در اجرا تبصره

 یفریاحکام ک یمعاونت اجرا یو حسب مورد برا یهاجرا باشد ته یداالجرا شده است، بدل پرونده را که مفها الزمنسبت به آن

 دادستان ارسال کند. یامربوط و 

احکام  یاجرا یکند، قاض یواخواه یشود و تقاضا یعدم اطالع از مفاد رأ یچنانچه محکوم مدع یابیـ در احکام غ ۶ ماده

 یاعزام و معرف یابیغ یالحفظ به دادگاه صادرکننده رأو محکوم را به همراه پرونده تحت یحکم خوددار یاز اجرا یفریک

 .نمایدیم

ه منظور ب یفریاحکام ک یاجرا ینباشد، قاض یسربه دادگاه م یدسترس یکه به جهت قانون یدر موارد یا یلتعط یامـ در ا تبصره

 .کندیمناسب صادر م یفریک ینبه محکوم قرار تأم یدسترس

حکم،  یاز صدور دستور اجرا یشبه محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۷ ماده

 :کندیمجلس منعکس مو در صورت یرا احراز، بررس یلموارد ذ

 اجرا؛ یابر یقابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانون یا یتحکم و قطع یحـ ابالغ صح الف

 اجمال در حکم؛ یاب ـ نبود ابهام   

 از محکومان. یکهر  یتمحکوم یزاننوع و م یقـ استخراج دق پ

پرونده را با کسر از آمار  یفریاحکام ک یاجرا ی، قاض«الف»ـ در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند  تبصره

 ید،بدل مف یلاجمال در حکم، پس از تشک یادر صورت وجود ابهام  ین. همچندهدیبه دادگاه اعاده م یرأ یحجهت ابالغ صح

 .کندیپرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال م

محکوم را با توجه به اوراق  یتحکم، هو یاز اجرا یشاند پمعاون زندان مکلف یا یسو رئ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۸ ماده

استعالم از اداره ثبت  یقاز طر یتی،به اوراق هو یعدم دسترس یات عدم ارائه و و در صور یگرد یقطع یلدال یامعتبر  یتیهو

 .یندداده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نما یقدر حکم دادگاه آمده است تطب چهمراجع مرتبط، با آن یگراحوال و د

حکم  یاکه به موجب قانون  یافتد؛ مگر در موارد یربه تأخ یداالجراء شدن نبااست و پس از الزم یحکم فور یـ اجرا ۱ ماده

 مقرر شده است. یگریدادگاه به نحو د

مجلس و ذکر علت، انجام صورت یمبا تنظ یفریاحکام ک یاجرا یقاض یر،ز یاز موانع قانون یکـ در صورت حدوث هر  ۱۱ ماده

 ایمجازات را تا رفع مانع  یاجرا یقدستور تعو ،نظر ینا ییدو تأ یقانون یو حسب مورد پس از اخذ نظر پزشک یقانون یفاتتشر

 :کندیشدن مدت صادر م یسپر
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 ی؛ـ دوران باردار الف

 مرده بودن مولود؛ یاحداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده  یمانـ پس از زا ب

 یدر صورت اجرا یبر و یبآس یاتلف و  یمب یامجازات قصاص نفس و  یتلف طفل در صورت اجرا یمو ب یمانـ پس از زا پ

 مجازات قصاص عضو مادر؛

 ی؛طفل به سن دو سالگ یدنتوسط مادر حداکثر تا رس یردهیـ دوران ش ت

در  یرتأخ یا یماریب یدمجازات موجب تشد یکه اجرامنوط به آن ی؛محکوم تا زمان بهبود یروان یا یجسم یماریـ ب ث

 شود؛ یبهبود

 یام؛ا ینالق در امجازات ش یاستحاضه و اجرا یا یضح یامـ ا ج

 .یریدر جرائم تعز یـ جنون پس از صدور حکم قطع چ

به آن وفق  یعدم دسترس یابه از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال محکومٌ ی،مال یهاـ در مورد مجازات ۱ تبصره

 .شودیمربوط اقدام م یمقررات قانون

در صورت جنون تا زمان  برد،یدر حبس به سر م ینقد یکه به علت عدم پرداخت جزا یکس یاـ محکوم به حبس  ۲ تبصره

 .شودیمحاسبه م یو یتجزء محکوم یاما ین. اشودیم ینگهدار یگرمکان مناسب د یا یروان یمارستاندر ب یبهبود

 یمعرف یقانون یپزشکقطع عضو محکوم را به  یاحکم قصاص عضو  یاز اجرا یشپ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۱۱ ماده

و ممکن بودن رفع آن، در  یباشد، مراتب اعالم شود. در صورت وجود مانع قانون یاز موانع قانون یکی یتا چنانچه دارا کندیم

 .افتدیم یقحکم تا رفع مانع به تعو یصورت اجرا این یر. در غشودیخصوص اقدام و حکم اجرا م ینا

 یگرو د یاتنسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب ح یاعاده دادرس یکشور با وصول تقاضا یعال یوانـ شعبه د ۱۲ ماده

کشور، دستور توقف  یعال یواند یعموم یأته ۱۳۱۴/۵/۶مورخ  ۷۴۲شماره  یهوحدت رو یرأ یتبا رعا یبدن یهامجازات

اعاده  یزحکم منوط به تجو یاجرا حبس، صدور دستور توقف انندم یفریک هاییتمحکوم یگر. در ددهدیحکم را م یاجرا

 یاعاده دادرس یزبا تجو یفری،ک یدادرس یینقانون آ( ۴۷۷ماده ) یکشور است. در اجرا یعال یوانشعبه د یاز سو یدادرس

الم مربوط اع اماحک یحکم به واحد اجرا یجهت توقف اجرا ییهقوه قضا ییمراتب توسط معاونت قضا ییه،قوه قضا یستوسط رئ

 .گرددیم

پرونده مشتمل بر  یدبدل مف یفریاحکام ک یاجرا یقاض شود،یاز شعبه خارج م یلیکه پرونده به هر دل یـ در موارد ۱۳ ماده

کشور، احکام صادره و  یعال یواند یااستان  یدنظردر دادگاه تجد یمیگزارش تنظ یفری،ک یناوراق مهم از جمله قرارت أ م

 .کندیم یهرا ته ییمجموع اقدامات اجرا

 یاز کشور برود، قاض یفرار و خروج و یمچه بو چنان ییبه محکوم به رغم اقدامات اجرا یـ در صورت عدم دسترس ۱۴ ماده

تا از آن  کندیکل کشور اعالم م یمراتب را به دادستان یفریک یدادرس یینقانون آ( ۲۱۲ماده ) یتبا رعا یفریاحکام ک یاجرا

حکم در موارد  یشدن اجرا یمنتف یاحضور محکوم  یا یریبه محض دستگ چنینابالغ گردد. هم ربطیبه مراجع ذ یقطر

 .کندینسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام م ی،قانون
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. شودیدادگاه اقدام م یمصادر شده است، حسب تصم ینمج ا زات در مکان مع یعلن یکه حکم به اجرا یـ در موارد ۱۵ ماده

احکام  یاجرا یقاض یشنهادمجازات با پ یمجازات مشخص نشده باشد، محل اجرا یعلن یاجرا یبرا یصچه مکان خاچنان

 .شودیم یینو موافقت دادستان تع یفریک

شده باشد، مطابق  یینمجازات در دادنامه تع یاجرا یوههرگاه ش یفریک یدادرس یینقانون آ( ۴۱۸ماده ) یـ در اجرا ۱۶ ماده

 مقررات مربوط خواهد بود. یگرو د نامهیینآ ینوفق ا یرأ یاجرا صورت،ینا یرو در غ شودیآن عمل م

 یاقصاص حذف  یاجرا ینهحد زم یکه با اجرا یحد و قصاص، در صورت یهاتوأمان به مجازات یتـ در محکوم ۱۷ ماده

 یاو مجازات قصاص نفس و  یاتهمانند مجازات حد سالب ح شود؛یآن فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا م یاجرا یرموجبات تأخ

 .شودیصورت مجازات قصاص ابتدا اجرا م ینقصاص عضو که در ا

دا ابت یه،مجازات قصاص به د یلتبد یادم و  یول یا علیهیگذشت مجن یاقصاص  یاجرا یـ در صورت عدم مطالبه فور ۱ تبصره

 .شودیمجازات حد اجرا م

 مقدم است. یحد یهامجازات یگرد یصاحب حق بر اجرا یحد قذف در صورت مطالبه فور یـ اجرا ۲ تبصره

 یاالناس و حق یرو تعز یاتکه مجازات حد سالب ح یدر صورت یر،حد و تعز یهاتوأمان به مجازات یتـ در محکوم ۱۸ ماده

الب و سپس مجازات حد س یریحد نشود، ابتدا مجازات تعز یرموجب تأخ یریمجازات تعز یباشد و اجرا یشرع ینمع یرتعز

 .شودیاجرا م یاتح

 یتمانند محکوم یشرع ینمع یرتعز یاالناس و حق یرو تعز یاتح یرسالبحد غ یهاتوأمان به مجازات یتـ در محکوم ۱۱ ماده

 .شودیاجرا م یابتدا مجازات حد یری،و شالق تعز یبه شالق حد

 دشویاجرا م یرابتدا تعز ی،شرع ینمع یرتعز یاالناس حق یرقصاص نفس و تعز یهاتوأمان به مجازات یتـ در محکوم ۲۱ ماده

ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا  ی،شرع ینمع یرتعز یاالناس حق یرقصاص عضو و تعز یهابه مجازات یتو در صورت محکوم

 .شودیم

بلد، فقط مجازات  ینف یاو  یداز قصاص نفس و حبس، تبع یرغ یاتسالب ح یهاتوأمان به مجازات یتـ در محکوم ۲۱ ماده

قصاص نفس  یهاتوأمان به مجازت یت. در محکومیستآن ن یبلد مانع اجرا یو نف یدو حبس و تبع شودیاجرا م یاتسالب ح

مانع  ی،قانون مجازات اسالم( ۴۲۱ماده ) یتو با رعا یبنا به جهات قانون صقصا یدر اجرا یربلد، تأخ ینف یا یدو عضو و تبع

 .شودیبلد نم ینف یا یدمجازات تبع یاجرا

 ی،قصاص بنا به جهات قانون یدر اجرا یرعضو، تأخ یاحبس و قصاص نفس  یهاتوأمان به مجازات یتـ در محکوم ۲۲ ماده

 .شودیمجازات حبس نم یمانع اجرا

 یمانع اجرا یمجازات مال یچند پرونده، اجرا یا یکها در مجازات یگرو د یتوأمان به مجازات مال یتـ در محکوم ۲۳ ماده

 .باشدیها نممجازات یگرد

و در  شودیرجم حسب مورد اجرا م یافقط مجازات اعدام  یقانون مجازات اسالم( ۱۳۲ماده )( ۳تبصره ) یـ در اجرا ۲۴ ماده

 .شودیشود، هر دو مجازات اجرا م یلقانون به شالق تبد ینا (۲۲۵که مجازات رجم به استناد ماده ) یصورت

 بلد بالمانع است. ینف یاو  یدشالق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبع یهامجازات یراـ اج ۲۵ ماده
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 یدبا یفریاحکام ک یاجرا یقاض نامه،ییناز موارد مصرح در قانون و آ یرچند مجازات غ یاتوأمان به دو  یتـ در محکوم ۲۶ ماده

 نکند. یرا منتف یگرقسمت د یاجرا ینهاز حکم، زم یقسمت یاتخاذ کند که اجرا یبیترت

فرد را صادر  یحکم دستور آزاد یبالفاصله پس از اجرا یفریاحکام ک یاجرا یـ چنانچه محکوم در زندان باشد، قاض ۲۷ ماده

 یرا فوراً آزاد و مراتب را به قاض یبازداشت نباشد، و یگریچه محکوم به علت دمکلف است چنان یززندان ن یسرئ کند؛یم

 الم کند.اع یفریاحکام ک یاجرا

چه محکوم در مرحله  چنان  یفری،ک یدادرس یینقانون آ( ۵۴۲و ) یقانون مجازات اسالم( ۱۱۴مواد ) یـ در اجرا ۲۸ ماده

چه دادگاه . چنانکندیپرونده را به دادگاه ارسال م یفریاحکام ک یاجرا یدرخواست عفو کند، قاض یاتوبه و  یحکم ادعا یاجرا

 ین. در ایدتقاضا نما یاز مقام رهبر ییهقوه قضا یسعفو محکوم را توسط رئ تواندیحراز کند، مندامت و اصالح مرتکب را ا

 یمجازات محکومان فقط برا یلو تبد یفعفو، تخف یسیونکم یاز سو یجهمجازات تا اعالم نت یصورت به دستور دادگاه اجرا

اه اعالم را به دادگ یجهو نت یدگین تقاضا رسیمذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به ا یسیون. کمافتدیم یربار به تأخ یک

 کند.

 .کندیم یمماده را به محکوم اعالم و تفه ینحکم، مفاد ا یاز اجرا یشهفته پ یک یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض تبصره

( ۳۴۶و )( ۱۱۸سوگندها موضوع مواد ) یبرخ یاهمه اثبات بطالن  یاو  یـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرع ۲۱ ماده

رأساً و در ( ۱۱۸مراتب را به دادستان اعالم و دادستان در مورد ماده ) یفریاحکام ک یاجرا یقاض ی،قانون مجازات اسالم

 .نمایدیم یاعاده دادرس تقاضایپس از موافقت دادگاه ( ۳۴۶خصوص ماده )

 یاجرا یها، قاضمجازات یگرکامل د یاجرا یاو  یبلد، اقامت اجبار ینف ید،مجازات حبس، تبع یـ با شروع به اجرا ۳۱ ماده

سپرده شده مربوط به اتهام  ینکه تأممگر آن نماید؛یرفع اثر م ییقرار نظارت قضا یا یفریک یناز قرار تأم یفریاحکام ک

 باشد. یگرید شدهاجرا ن هاییتمحکوم یا یدجد یانتساب

دادستان به عمل  یمرجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستق یات،سالب ح یهامجازات یاجراـ  ۳۱ ماده

استان اطالع  یکل دادگستر یسمذکور، مراتب را به رئ یهامجازات یاز اجرا یشهفته پ یک. دادستان مکلف است آیدیم

 دهد.

حکم از اقرار  یرجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرا یاچه حد قتل ـ چنان ۳۲ ماده

پرونده را  یقانون مجازات اسالم( ۱۷۳ماده ) یدر اجرا یفریاحکام ک یاجرا یشود، قاض یسابق عدول کند و منکر بزه انتساب

ماده حکم صادر  ینمجازات، بر اساس مجازات مقرر در ا تا ضمن صدور قرار سقوط کندیبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال م

 .کندیم یمحکم، مفاد ماده مذکور  را به محکوم تفه یاز شروع مرحله اجرا یشپ یفریاحکام ک یاجرا یقاض ین. همچنیدنما

 یدوم: مواد اختصاص فصل

 یاتسالب ح یهامجازات یاول: نحوه اجرا مبحث

او صورت  یندهنما یا یو اذن مقام رهبر یذانمراحل است یدم و پس از ط یایست اولقصاص نفس با درخوا یـ اجرا ۳۳ ماده

 .پذیردیم

و در  ینهمحکوم را معا یفریاحکام ک یاجرا یپزشک معتمد در حضور قاض یا یحکم، پزشک قانون یاز اجرا یشـ پ ۳۴ ماده

 .کندیحکم اعالم نظر م یاجرا یخصوص فقد مانع برا
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به محکوم اطالع  یفریاحکام ک یاجرا یحکم نباشد، قاض یاجرا یبرا یمانع یجسم یتکه از نظر وضع یـ در صورت ۳۵ ماده

 یصمالقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخ یرا دارد اعالم کند. در صورت تقاضا یمالقات با افراد یچه تقاضاتا چنان دهدیم

 یسو رئ شوندیحکم نشود، به زندان دعوت م یاجرا یرأخقبول تقاضا موجب ت کهیو در صورت یفریاحکام ک یاجرا یقاض

. در صورت ضرورت آوردیفراهم م یفریاحکام ک یاجرا یموجبات مالقات محکوم با آنان را وفق دستور قاض یمعاون و یازندان 

 .شودیاز مترجم استفاده م

محکوم مراسم  یتحکم، در صورت رضا یاز اجرا یششب پ یحاًو ترج یاتمجازات سالب ح یاز اجرا یشپ یـ ساعات ۳۶ ماده

کوم و به مح شودیاجرا م یفریاحکام ک یاجرا یتوسط قاض یشانا یابو در غ یو آگاه به مسائل مذهب یرتوسط فرد بص یمذهب

 .یددارد، اعالم نما یتوص یا همانند توب یچه اظهاراتکه چنان گرددیم یمتفه

آن به ورثه، اخذ و  یمو اعالم بالمانع بودن تسل یفریاحکام ک یاجرا یحظه قاضمحکوم پس از مال نامهیتـ وص ۱ تبصره

م شده توسط محکو یینبه مقصد تع یا یمبه احد از وراث تسل یدحکم، در قبال ارائه رس یو پس از اجرا شودیپرونده م یمهضم

 .گرددیآن در پرونده حفظ م یرارسال و تصو

 یامربوط  ینیو توسط رهبر د یو مذهب و ینمطابق مقررات د یو مذهب ینیمسلمان، آداب د یرـ در مورد محکوم غ ۲تبصره 

 .باشدیحکم نم یمانع اجرا یو یندهنما یا ینی. عدم حضور رهبر دآیدیبه عمل م یو یندهنما

 احکام یاجرا یقاض آن بر عهده یلتعط یا یراز تأخ یریالزم و جلوگ یفاتتشر یتحکم و رعا یـ نظارت بر صحت اجرا ۳۷ ماده

حکم  یالحفظ به محل اجرامجلس تحتصورت یممذکور، محکوم با تن ظ یطو شرا یفاتتشر یتاست. پس از رعا یفریک

ذکور م یطشرا یتو با رعا یفریاحکام ک یاجرا یدادگاه، به دستور قاض یو پس از قرائت مفاد حکم توسط منش یابدیانتقال م

 .آیدیحکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در م ی،در مواد بعد

 یقانون یپزشک یصبه تشخ یو یکه تقاضا یمحکوم، جز در موارد یاز سو یدنیآشام یا یخوردن یـ در صورت تقاضا ۳۸ ماده

آن  هیمکلف به ته یحکم باشد، مأموران انتظام یاجرا یرتأخ یبرا یفریاحکام ک یاجرا یقاض یصبه تشخ یابه مصلحت نبوده 

 .باشندیم

مجلس و صورت یمبا تنظ یاتزندان است، مجازات سالب ح یطحکم در خارج از مح یکه محل اجرا یـ در موارد ۳۱ ماده

 یرویدادگاه و فرمانده ن یمعاون او، پزشک حاضر در محل، منش یازندان  یسرئ یفری،احکام ک یاجرا یآن توسط قاض یامضا

 را یزندان یتمدارک متقن، هو یگرد یا یتیمعاون او با مالحظه اوراق هو یا نزندا یس. رئشودیمعاون او اجرا م یامحل  یانتظام

 .کندیآن را امضاء م یلنموده و ذ ییدو تأ یچه در حکم دادگاه آمده است، بررسمشخصات با آن یقتطب یثاز ح

آزار را  ینکه کمتر یگرید یوهبه ش یادار و طناب  یقو از طر یزآواعدام و قصاص نفس به صورت حلق یهاـ مجازات ۴۱ ماده

 .شودیمحکوم داشته باشد، اجرا م یبرا

 کرده باشد. یینرا تع یگریکه دادگاه زمان دطلوع آفتاب است؛ مگر آن ینح یاتمجازات سالب ح یـ زمان اجرا ۴۱ ماده

و از استحکام و آماده بودن  یدنما یحکم، آالت و ادوات اجرا را بررس یاز اجرا یشحکم مکلف است پ یـ مأمور اجرا ۴۲ ماده

که موجب  یاحکم اقتضاء دارد و به گونه یچه اجرااز آن یرغ اییلهحاصل کند. استفاده از وس ینانحکم اطم یاجرا یآن برا

در کمال  یدهدسط افراد آموزشتو یدبا ییاجرا یاتعمل ینچنگردد ممنوع است. هم ممثله شدن محکو یاو  یبتعذ شکنجه،

 آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
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مراتب را به مقامات و  یات،مجازات سالب ح یاز اجرا یشحداقل چهل و هشت ساعت پ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۴۳ ماده

 حکم حاضر شوند: یمحوله در محل اجرا یفهاطالع داده تا جهت انجام وظ یراشخاص ز

 به موجب قانون الزم باشد؛ یکه حضور و یدر صورت یصادرکننده حکم بدو یـ قاض الف

 حکم و حفظ نظم محل اجرا؛ یمقدمات اجرا یهته یبرا یمعاون و یازندان  یسـ رئ ب

مقدمات اجرا و  یهته یبا مقامات زندان برا یبه منظور حفظ نظم محل اجرا و همکار یمعاون و یامحل  یـ فرمانده انتظام پ

 مجازات؛ یاجرا

از  یشپ یو یجسمان یتمحکوم و اعالم نظر راجع به وضع ینهمعا یپزشک معتمد برا ی،و در صورت نبود و یـ پزشک قانون ت

 حکم؛ یجسد پس از اجرا ینهاجرا و معا

 شناخته یرسم یانمحکوم از اد ینچه دو چنان یو مذهب ینید یفاتانجام تشر یبرا یو آگاه به مسائل مذهب یرـ فرد بص ث

 مربوط؛ ینیرهبر د یندهباشد، نما یشده در قانون اساس

 قرائت حکم؛ یدادگاه برا یـ منش ج

 قصاص نفس؛ یها در اجراآن یندهنما یا یلوک یادم مقتول  یایـ اول چ

 محکوم؛ یلـ وک ح

 که حضور آنان به موجب قانون الزم باشد. یـ شهود در صورت خ

 .باشدیحکم نم یمانع اجرا« ح»و « ث» یبندها ـ عدم حضور افراد موضوع ۱ تبصره

 یفریاحکام ک یاجرا یقاض یصحکم جز به تشخ یدر محل اجرا یـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمس ۲ تبصره

 ممنوع است.

زندان  یسرئ یمجلس کرده و به امضامراتب را صورت یات،حکم سالب ح یپس از اجرا یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۴۴ ماده

 یال مح یآنان )در صورت حضور( و فرمانده انتظام یندهنما یا یلوک یادم  یایپزشک معتمد، اول یا یپزشک قانون ی،معاون و یا

 .رساندیم یمعاون و

 یمراسم اجرا یرتصاو یا یلمف ی،مأموران انتظام یاو توسط مقامات زندان  یفریاحکام ک یاجرا یقاض یصـ به تشخ ۴۵ ماده

 .شودیم یو در پرونده محکوم ثبت و نگهدار یهته یاتسالب حمجازات 

ممکن است که انتشار  یحکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خالصه حکم، در صورت یـ انتشار مراتب اجرا ۴۶ ماده

و  یاتانتشار مفاد حکم سالب ح ی،قانون مجازات اسالم( ۳۶احکام موضوع ماده ) یرمفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غ

 مشخصات محکوم بالمانع است. ذکردادستان و بدون  یصآن به تشخ یمراتب اجرا

عضو  یاهدا یبرا یمجازات اعدام باشد و مانع پزشک یپس از اجرا یا یشعضو پ یچه محکوم داوطلب اهداـ چنان ۴۷ ماده

 نامهیینآ ینا یبتصو یخکه ظرف سه ماه از تار نمایدیاقدام م یطبق دستورالعمل یفریاحکام ک یاجرا یموجود نباشد، قاض

 یسرئ یبشده و به تصو یهکشور ته یقانون یو سازمان پزشک یدادگستر زارتو یبا همکار ییهقوه قضا یتوسط معاونت حقوق

 .رسدیم ییهقوه قضا
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 یاپزشک حاضر در محل نرسد  ییدمحکوم به تأ یقصاص نفس، مرگ قطع یاحکم اعدام  یچه پس از اجراـ چنان ۴۸ ماده

پزشک حاضر برسد و  ییدمرگ محکوم به تأ کهی. در صورتیابدیادامه م یاتحکم تا سلب کامل ح یاحراز شود، اجرا یو یاتح

دم، محکوم مجدد قصاص  یایو در قصاص نفس با درخواست اول شودیاحراز گردد، حکم اعدام اجرا م یو یاتسپس ح

 بیبه آس یقصاص کرده باشد و نحوه قصاص منته یستن یزکه جا یادم قاتل را به گونه یچه ولچنان یر. در فرض اخشودیم

 یاعضو  صدر خصوص حق متقابل قاتل بر قصا یقانون مجازات اسالم( ۴۳۸حکم مفاد ماده ) یمجر یمحکوم شده باشد، قاض

 :شودیاقدام م یلاشته باشد، به شرح ذقصاص اصرار د یدم بر اجرا ی. هرگاه ولکندیم یمتفه ینجرح را به طرف

 شود؛یحق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا م یفایـ اگر محکوم از است الف

مجدد قصاص نفس پرونده را  یاز اجرا یشپ یفریاحکام ک یاجرا یجرح باشد، قاض یاقصاص عضو  یب ـ اگر محکوم متقاض 

 .کندیارسال م صالحیبه مرجع ذ یفتکل یینتع یبرا

 شودیم یقانون یپزشک یلپزشک معتمد، جسد تحو یا یتوسط پزشک قانون یمرگ قطع ییدحکم و تأ یـ پس از اجرا ۴۱ ماده

ز مربوطه ا هایینهدفن و هز یو قانون یصورت، طبق مقررات شرع ینا یرگردد و در غ یلتحو یبستگان متوف یاتا به خانواده 

 .شودیپرداخت م المالیتب

 مجازات رجم یل: نحوه اجرااو گفتار

قانون مجازات ( ۲۲۵وفق ماده ) یزنباشد و دادگاه ن یسرمجازات رجم م یدادستان اجرا یصکه به تشخ یـ در موارد ۵۱ ماده

اه در . دادگدهدیم یشنهادنداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پ ییهقوه قضا یسمجازات را به رئ یلتبد یشنهادپ یاسالم

قوه  یس. در صورت موافقت رئکندیارسال م ییاستان به معاونت قضا یکل دادگستر یسرئ یقپرونده را از طر یید،صورت تأ

و در صورت عدم موافقت، مقدمات  شودیبه دادگاه ارسال م یدمجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جد یلبا تبد ییهقضا

 .شودیمجازات رجم فراهم م یاجرا

توسط فرد  یدر شب اجرا، مراسم مذهب یحاًحکم رجم و ترج یاز اجرا یشپ یمحکوم و ساعات یتاـ در صورت رض ۵۱ ماده

تا چنانچه  شودیم یمتفه یانجام و به و یفریاحکام ک یاجرا یتوسط قاض یو یابو در غ یو آگاه به مسائل مذهب یربص

 رییادآو یتوسط محکوم را به و ینو تکف یطو تحن یتانجام غسل م یندارد اعالم کند. همچن یتوص یامانند توبه  یاظهارات

 .کندیم

ها خارج از گودال و آزاد دست کهینحوبه دهندیدر گودال قرار م ینهکمر و زن را تا س یکیـ مرد را هنگام رجم تا نزد ۵۲ ماده

 باشد.

دو عدد کشته شود.  یا یکبت باشد که محکوم با اصا یابه اندازه یدسنگ نبا یمجازات رجم بزرگ یـ در اجرا ۵۳ ماده

 باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند. یابه اندازه یدآن نبا یکوچک ینچنهم

به شرح  یافتهاقدامات انجام ربطیمأموران ذ یمجازات رجم با هماهنگ یاز اجرا یشپ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۵۴ ماده

 .کندیمجلس مضبط در پرونده صورت یمراتب را برا یید،کرده و در صورت تأ یمواد فوق را بررس

سنگ  یثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدو یعلم قاض یامحصنه با اقرار  یـ هرگاه زنا ۵۵ ماده

و  یوبا شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بد کهیو در صورت یگرانو سپس د زنندیم

 .زنندیسنگ م یگرانپس از آن د

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 ینمع یهالمح یاو منع از اقامت در محل  یبلد، اقامت اجبار  ینف ید،شالق، تبع یات،قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، د یات،احکام حدود، سلب ح ینامه نحوه اجرا یینآ  

 225  

 یند،صادر نما یقطع یکشور رأ عالییوانقضات د یفری،ک یدادرس یینقانون آ( ۴۷۷ماده ) یـ چنان  چه در اجرا ۱ تبصره

 .زنندیحکم سنگ م ینابتدا قضات صادرکننده ا

 .یستحد ن یسنگ مانع اجرا یندن اولز یاز آنان برا یبرخ یاعدم اقدام قضات صادرکننده حکم  یاـ عدم حضور  ۲ تبصره

عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد  یا یبتاست؛ اما غ یحد رجم ضرور یـ حضور شهود هنگام اجرا ۵۶ ماده

 .یستن

او با شهادت ثابت شده باشد،  یکه زنا یکه در آن قرار گرفته فرار کند، در صورت یـ هرگاه محکوم به رجم از گودال ۵۷ ماده

 .شودیاقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نم یا یو اگر با علم قاض شودیحد رجم برگردانده م یاجرا یبرا

 مجازات صلب یدوم: نحوه اجرا گفتار

ه پشت ب کهینحوبه کنند؛یم یزاناست آو یبصل یهباز به چوبه دار که شب یحد صلب محکوم را در فضا یـ در اجرا ۵۸ ماده

و  یمحکوم را به دو چوبه افق یهادست ینچنفاصله داشته باشد. هم یناز زم یمقدار یشو رو به قبله بوده و پاها یبصل

 .کنندیروز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها م سهبسته و به مدت  یرا به چوبه عمود یشپاها

 باشد که موجب مرگ مصلوب شود. یابه گونه یدـ نحوه بستن محکوم نبا ۱ تبصره

آورده  یینمحکوم از چوبه دار پا ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم، ۲ تبصره

آورده  یینو کفن و دفن پا یانجام مراسم مذهب ی. چنان  چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد براشودیم

 .شودیم

باشد،  یارائه خدمات پزشک یازمندو چنان  چه ن کنندیـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها م ۵۱ ماده

 .شودیاقدام م نامهیینآ( ۴۱بالمانع است و در صورت فوت مطابق ماده ) یاقدامات درمان

 مجازات قصاص نفس یسوم: نحوه اجرا گفتار

 .یدنما یهرا به سازش توص ینحکم قصاص نفس مکلف است طرف یاز اجرا یشپ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۶۱ ماده

 یدهنفر را به قتل رسان یکاز  یشچه محکوم به قصاص نفس ب چنان  ی،قانون مجازات اسالم( ۳۸۳ماده ) یـ در اجرا ۶۱ ماده

احکام  یاجرا ینکرده باشند، قاض یفتکل یینمقتوالن تع یگردم د یایدم احد از مقتوالن خواهان قصاص باشد و اول یباشد و ول

 .کندیرا اجرا م صاصضمن اخطار به آنان مجازات ق یفریک

افتد، با رفع مانع و  یققصاص به تعو یاجرا معلق، یاگذشت مشروط و  اجرا، یرمانند مصالحه بر تأخ یـ هرگاه به جهات ۶۲ ماده

 .آوردیقصاص را فراهم م یاجرا یمقدمات قانون یفریم کاحکا یاجرا یمطالبه صاحب حق قصاص، قاض

مجلس کرده مراتب را صورت یفریاحکام ک یاجرا یو منجز همه صاحبان حق قصاص، قاض یـ در صورت گذشت قطع ۶۳ ماده

جرم به دادگاه صادرکننده  ینسبت به جنبه عموم یفتکل یینپرونده را جهت تع یقانون مجازات اسالم( ۴۴۷ماده ) یو در اجرا

 .داردیارسال م یبدو یرأ

که  یدقصاص ادعا نما یاز اجرا یشمسلمان باشند و محکوم پ یرهر دو غ علیهیکه محکوم و مجن یـ در صورت ۶۴ ماده

 قانون( ۳۱۱ماده )( ۲تبصره ) یحکم، پرونده را در اجرا یضمن توقف اجرا یفریاحکام ک یاجرا یمسلمان شده است، قاض

 .کندیبه دادگاه ارسال م یمجازات اسالم
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 دشونیدم محسوب م یول یاست که طبق قانون مجازات اسالم یکسان یهآن از ناح یفایقصاص منوط به است یـ اجرا ۶۵ ماده

افراد مذکور را  یقصاص درخواست کتب یاز اجرا یشپ یفریاحکام ک یاجرا یقصاص را دارا هستند. قاض یفایحق است یاو 

 .رساندیآنان م یبه امضا پروندهدرج در  یمجلس نموده و برااخذ، مراتب را صورت

به  یاو  یهاز پرداخت فاضل د یو یناتوان یاقصاص بدون عذر موجه  یفایاست یدم برا یـ در صورت عدم مراجعه ول تبصره

 .شودیاقدام م یون مجازات اسالمقان( ۴۲۱دم، مطابق ماده ) یافاقه ول یابلوغ  یجهت انتظار برا

 یقانون یمباشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصم یقانون مجازات اسالم( ۴۲۴) یا( ۳۵۶ـ اگر موضوع مشمول مواد ) ۶۶ ماده

 .کندیارسال م ییهقوه قضا یسنزد رئ

را  ینظر و یفریاحکام ک یاجرا یعاقل شود، قاض یا یرقصاص کب یاز اجرا یشمجنون پ یا یردم صغ یچه ولـ چنان ۶۷ ماده

 .کندیاساس اقدام م ینمصالحه داشته باشد، بر ا یاکه نظر بر عفو  یقصاص نفس اخذ و در صورت یدر خصوص اجرا

که توسط  یظرف مهلت مناسب شودیقصاص اخطار م یبه متقاض یقانون مجازات اسالم( ۴۲۳ماده ) یـ در اجرا ۶۸ ماده

مهلت با  ینرا پرداخت کند. ا حقیذ یهاز دو ماه نخواهد بود، سهم د یشترو ب شودیم یینعت یفریاحکام ک یاجرا یقاض

 به حساب صندوق یهسهم د یزاست. پس از وار یدقابل تمد یگرماه د یکنوبت و حداکثر تا  یک یدرخواست خواهان قصاص برا

 .شودیقصاص حکم اجرا م یحسب درخواست متقاض ی،سپرده دادگستر

 باشد: یلمتضمن موارد ذ یدقصاص نفس با یذانـ است ۶۱ ماده

 ـ مشخصات پرونده؛ الف

شناسنامه، کارت  یرو محجور به همراه مستندات آن شامل تصو یردم اعم از کب یایمحکوم ، مقتول و اول یتیـ مشخصات هو ب

 ی؛دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمس یرشد ول یحصر وراثت و گواه یگواه ی،مل

 ارتکاب آن؛ یفیتو ک یزهو انگ یتوقوع جنا یخل و تارـ مح پ

 (؛ی)اقرار، شهادت، قسامه و علم قاض یتکننده جناـ ادله اثبات ت

 مستندات آن؛ یرمحجور به همراه تصو یهسهم د یعتود یاـ نحوه پرداخت  ث

 مستندات آن؛ یربه همراه تصو یدر موارد مصرح قانون یهـ نحوه پرداخت فاضل د ج

 پس یهد یافتها با درمستند موافقت آن یامستندات آن و  یربه همراه تصو یهدم خواهان د یایاول یهه پرداخت سهم دـ نحو چ

 قصاص نفس؛ یاز اجرا

 ی؛و یلوک یاابالغ شده به محکوم  یو قطع یبدو یهادادنامه یرـ تصو ح

 قصاص؛ یاجرا یبرا علیهیمجن یادم  یایاول یـ درخواست کتب خ

 یفری؛احکام ک یاجرا یو قاض یذانفرم است کنندهیمتنظ یـ مشخصات و امضا د

 .یفریاحکام ک یاجرا یقاض یصمدارک به تشخ یگرـ د ذ
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صاحبان  یفریاحکام ک یاجرا یقاض ی،مقام مأذون از طرف و یاامر  یول یـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سو ۷۱ ماده

قصاص با صاحبان حق است. آنان  ی. مباشرت در اجراکندیقصاص در زمان مشخص دعوت م یاجرا یحق قصاص را برا

 دهند. یابتن یگرشخص د یادم  یایاز اول یکیبه  یاحکم شخصاً حاضر شده  یمنظور اجرابه توانندیم

حکم  یاجرا یابند،ر نشده حضو یینآنان در روز اجرا و در ساعت تع یبنا یااز صاحبان حق قصاص  یکیچچه هـ چنان تبصره

 یقصاص بدون عذر موجه، قاض یامتناع از اجرا یا. در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و افتدیم یربه تأخ

 .کندیبه دادگاه اعالم م یقانون یممراتب را جهت اتخاذ تصم یقانون مجازات اسالم( ۴۲۱ماده ) یدر اجرا یفریاحکام ک یاجرا

دم با آن موافق  یایعضو باشد و همه اول یاهدا یوهحکم به ش یاجرا یچه محکوم به قصاص نفس متقاضچنانـ  ۷۱ ماده

 .شودیاقدام م نامهیینآ( ۴۷باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده )

قانون ( ۴۲۸نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده ) یهپرداخت فاضل د یبرا یدم تمکن مال یایـ هرگاه اول ۷۲ ماده

 یکل دادگستر یسرئ یقپرونده را از طر المالیتاز ب یهدهد، به منظور صدور دستور پرداخت د یصتشخ یمجازات اسالم

الزم  اقدامات المالیتاز ب یهدادستان در جهت پرداخت د یشان،ا ییدند. پس از تأکیارسال م ییهقوه قضا یساستان به دفتر رئ

 .شودیبه صاحبان حق طبق مقررات اجرا م یه. حکم قصاص پس از پرداخت ددهدیرا انجام م

ناممکن شود، در  یبه و یبه جهت فرار دسترس یافوت کند و  یکه محکوم به قصاص نفس به هر علت یـ در صورت ۷۳ ماده

 یو اقدامات قانون یقاتدر فرض فرار محکوم بدواً تحق یفری،احکام ک یاجرا یقاض یقانون مجازات اسالم( ۴۳۵ماده ) یاجرا

مراتب را به دادستان اعالم و صورت موافقت  ی،در صورت احراز عدم دسترس و آوردیبه عمل م یبه و یدسترس یالزم را برا

 .کندیبه دادگاه ارسال م یقانون یماتخاذ تصم یپرونده را برا ی،و

 یمعلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرا یاقصاص نفس به صورت مشروط  یاز اجرا یشدم پ یچه ولـ چنان ۷۴ ماده

 رییگ. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دافتدیم یرمصالحه به تأخ یاگذشت  یجهشدن نت یقصاص تا قطع

م احکا یاجرا یقاض یهعلمعلق یاشرط . در صورت تحقق باشدیمناسب م یقهمنوط به سپردن وث یو یبازداشت نباشد، آزاد

معلق منوط به  یاشدن گذشت مشروط  ی. هرگاه قطعکندیبه دادگاه ارسال م یریمجازات تعز یینپرونده را به منظور تع

 .شودیبه شرح فوق اقدام م یزمدت مذکور ن یباشد، پس از انقضا ینشدن مدت زمان مع یسپر

و درخواست دادستان مربوط  یمقام رهبر یضبا تفو ی،به و یعدم دسترس یادم  یـ اگر به جهت شناخته نشدن ول ۷۵ ماده

احکام  یاجرا یحاصل شود، قاض یدسترس یبه و یا ییدم شناسا یحکم ول یحکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرا

به  یفتکل یینتع یبرا یقانون مجازات اسالم( ۴۲۴ماده ) اجرایحکم، پرونده را در  یضمن صدور دستور توقف اجرا یفریک

 .کندیدادگاه ارسال م

پس از حضور مطالبه قصاص  یبدم غا ینشده و ول یکه پرونده به صدور حکم قصاص منته یماده در مورد ینـ حکم ا تبصره

 است. یجار یزن کندیم

 قطع و قصاص عضو یهامجازات یدوم: نحوه اجرا مبحث

 قصاص عضو را درخواست کنند: یاجرا توانندیم یلـ اشخاص ذ ۷۶ ماده

 ورثه او؛ یا علیهیـ مجن الف

 مجنون باشند؛ یا یرکه صغ یدر صورت« الف»افراد مذکور در بند  یقهر یـ ول ب
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داشته ن یزن یقهر یمجنون باشند و ول یا یرصغ یورثه و یا علیهیکه مجن یدر صورت یقهر یول یشده از سو یینتع یـ وص پ

 باشند؛

که افراد مذکور  یدر صورت ی؛قانون مجازات اسالم( ۳۵۶ماده ) یتبا رعا یشانفرد مأذون از طرف ا یا ییهضاقوه ق یسـ رئ ت

 نداشته باشند. یزن یو وص یقهر یمجنون باشند و ول یا یرصغ

 .دادستان یذکند؛ مگر با اذن و تنف یماتخاذ تصم یمومتافراد تحت ق یدر خصوص حق قصاص برا تواندینم یمـ ق تبصره

 کند. یهرا به سازش توص ینقصاص عضو طرف یاز اجرا یشموظف است پ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۷۷ ماده

مجلس و مراتب را صورت یفریاحکام ک یاجرا یقاض یرمعوض،غ یاگذشت منجز اعم از معوض  یاـ در صورت مصالحه  ۷۸ ماده

 .کندیبه دادگاه ارسال م یقانون مجازات اسالم( ۴۴۷ماده ) یپرونده را در اجرا

 ید؛متعارف به عمل آ هاییوهو مناسب و به ش یبا ابزار بهداشت یدقطع و قصاص عضو با یهامجازات یـ اجرا ۷۱ ماده

 نشود. یتبر جنا یدزا یبآزار را بر محکوم وارد کند و موجب آس ینکمتر کهینحوبه

 از کهینحوبه کند؛یقصاص عضو فراهم م یحو صح یقدق یاجرا یالزم را برا یداتتمه یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض تبصره

 .شودیپزشک متخصص معتمد اخذ م یا یمورد نظر پزشک قانون ینباشد. در ا یتبا جنا یطول و عرض و عمق مساو یثح

 یمقام قانونقائم یا علیهیمجن ی،پزشک قانون یفری،احکام ک یاجرا یمجازات قصاص عضو حضور قاض یـ هنگام اجرا ۸۱ ماده

 یاجرا یبرا یندهنما یا یلوک یعدم معرف یا یمقام وقائم یا علیهیاست. در صورت عدم حضور مجن یضرور یو یلوک یاو 

بدون عذر موجه حاضر نشوند در  یزچه اشخاص مذکور در مرتبه دوم ن  چنانو  افتدیم یرحکم به تأخ یقصاص عضو، اجرا

 بازداشت نباشد. یگریکه به جهت دمشروط بر آن شود؛یمتناسب آزاد م ینباشد، با اخذ تأم که محکوم در بازداشت یصورت

. شودیحکم اعزام م یالحفظ به محل اجراتحت یانتظام یرویو توسط ن یفریاحکام ک یاجرا یـ محکوم به دستور قاض تبصره

 است. یفریاحکام ک یاجرا یالزم با قاض یفاتتشر یتنظارت بر صحت اجرا و رعا

حکم اعزام  یالحفظ به محل اجراتحت یانتظام یرویو توسط ن یفریاحکام ک یاجرا یـ محکوم به دستور قاض ۸۱ ماده

 است. یفریاحکام ک یاجرا یالزم با قاض یفاتتشر یت. نظارت بر صحت اجرا و رعاشودیم

امرسبب گسترش  ینکه امگر آن شود؛یکردن عضو اجرا م حسیب یاکردن محکوم  یهوشـ قصاص عضو بدون ب ۸۲ ماده

و با  پزشک معتمد یا یصورت با اخذ نظر پزشک قانون یناز محکوم شود. در ا یشتریبافت ب یابه عضو  یبورود آس یاجراحت و 

 .آیدیمحکوم به عمل م حسییب یاو  یهوشیقصاص عضو با ب علیه،یمجن یترضا

واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو  علیهیمجن یحسیب یا یهوشیدر حال ب یتکه جنا یـ در صورت تبصره

 .شودیالذکر اجرا مفوق هاییتاز وضع یکحسب مورد در هر 

 یقانون یپس از اخذ نظر پزشک یفریاحکام ک یاجرا یناقص باشد، قاض یاـ چنان  چه عضو موضوع قصاص ناسالم  ۸۳ ماده

به  یهالتفاوت دمابه یرامونپ یماتخاذ تصم یپرونده را برا یقانون مجازات اسالم( ۳۱۷ماده ) یمجلس و در اجرامراتب را صورت

 .کندیدادگاه ارسال م

حضور کادر  یثالزم را از ح یداتتمه یدبا یفریاحکام ک یاجرا یقصاص عضو، قاض یاحکم قطع  یاز اجرا یشـ پ ۸۴ ماده

 یاقطع  یچه پس از اجرانت و مانند آن فراهم کند. چنانو عفو یزیاز خونر یریجلوگ یبرا یازمورد ن یزاتو تجه یپزشک
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( ۵۲۲در خارج از زندان باشد، مطابق ماده ) یو یبه مداوا یازن همزمانباشد و  یبازداشت محکوم ضرور یاقصاص عضو، حبس 

 .شودیاقدام م یفریک یدادرس یینقانون آ

ه ب یقانون یماست و پرونده جهت اتخاذ تصم یحکم منتف یشده باشد، اجرا یلقصاص عضو زا یاـ چنانچه محل قطع  ۸۵ ماده

 .گرددیدادگاه ارسال م

به رفع مانع  یدیبرود و ام یتجنا یزانتجاوز از م یمدر قصاص عضو ب یپزشک قانون یصبه تشخ کهیـ در صورت ۸۶ ماده

 .کندیبه دادگاه ارسال م یفتکل یینتع یپرونده را برا یفریاحکام ک یاجرا ینباشد، قاض

ان  و چن رودینم ینباشد، حق قصاص از ب یرفع مانع مستلزم گذشت زمان طوالن یقانون یپزشک یصـ اگر به تشخ ۸۷ ماده

 یفریک یدادرس یینقانون آ( ۵۱۷ماده ) یدر اجرا یفریاحکام ک یاجرا یحکم در بازداشت باشد، قاض ینچه محکوم از بابت ا

 .کندیمتناسب صادر م ینقرار تأم

 یممکن نباشد، قاض یتدر طول ، عرض و عمق با جنا یتساو یتدر قصاص رعا یقانون یپزشک یصـ اگر به تشخ ۸۸ ماده

در صورت مطالبه  علیه،یبه مجن یقانون مجازات اسالم( ۴۱۱مفاد ماده ) یممکلف است پس از تفه یفریاحکام ک یاجرا

 سال کند.به دادگاه ار یفتکل یینتع یعالم و پرونده را برااست اصیقص ینرا درباره امکان چن یقانون یقصاص کمتر، نظر پزشک

 یاضق ید،نما یتاو سرا یگربه عضو د یتجنا یافوت کند  یتجنا یتقصاص بر اثر سرا یاز اجرا یشپ علیهیـ اگر مجن ۸۱ ماده

 .کندیبه دادگاه ارسال م یفتکل یینتع یپرونده را برا یفریاحکام ک یاجرا

مفاد  یفریاحکام ک یاجرا یباشد، قاض یقانون مجازات اسالم( ۳۱۱و )( ۳۸۱موضوع مشمول مواد ) کهیـ در صورت ۱۱ ماده

ماده  ی. در اجراکندیپرونده م یمهضم یده،آنان رسان یرا که به امضا یمیمجلس تنظو صورت یمتفه ینمواد را به طرف ینا

 یاو گذشت  یاتجنا یقصاص در برخ یبر اجرا یصاحب حق قصاص مبن ضایو در صورت تقا یقانون مجازات اسالم( ۳۸۱)

 یتبا رضا یقانون مجازات اسالم( ۳۱۱که صاحب حق قصاص بر اساس ماده ) یدر صورت ینچنو هم یگرد یمصالحه در برخ

ظر ن کیفریاحکام  یاجرا یقاض ید،مصالحه نما یاگذشت  یگررا قصاص کند و از قصاص قسمت د یتاز جنا یمحکوم قسمت

قصاص توسط پزشک  یامکان اجرا یید. در صورت تأکندیرا درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعالم م یقانون یپزشک

 .کندیبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال م یفتکل یینتع یپرونده برا صورتیراینحکم صادره را اجرا و در غ ی،قانون

 ینظر پزشک یفریاحکام ک یاجرا یقصاص باشد، قاض یمباشرت در اجرا یکه صاحب حق قصاص متقاض یـ در صورت ۱۱ ماده

 یمقصاص توسط صاحب حق قصاص بدون ب یحصح یاجرا یچه پزشک قانون . چنان کندیباره استعالم م ینرا در ا یقانون

قصاص توسط صاحب حق را فراهم  یمقدمات اجرا یفریک حکاما یاجرا یرا ممکن بداند، قاض یگربه نفس و عضو د یتسرا

. کندیرا به صاحب حق قصاص اعالم م یگربه نفس و عضو د یتسرا یمبر ب یردا یصورت نظر پزشک قانون ینا یرو در غ کندیم

در  نیابتآن را دارد  یحصح یاجرا ییکه توانا یقصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فرد یاجرا صورتیندر ا

 .شودیاقدام م نامهیینآ( ۸۱) طبق ماده یابتن یقصاص دهد؛ در صورت عدم اعطا یاجرا

عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت  یوندنسبت به پ تواندیحکم نم یـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرا ۱۲ ماده

 .یتعضو موضوع جنا یوندبه پ یاقدام و یاصاحب حق قصاص  یترضا

که  یدرمان در موارد ینههز ینچنقطع عضو و هم یاقصاص  یمحکوم پس از اجرا یمداوا یبرا یهاول هایینهـ هز ۱۳ ماده

 موارد بر عهده محکوم است. یگرالزم باشد، بر عهده دولت و در د یگرید یقانون یلبه دل یادامه بازداشت و
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سارق  یبرا یقانون مجازات اسالم( ۲۷۸محارب همان است که در ماده ) یحد قطع دست و پا یـ نحوه اجرا ۱۴ ماده

 است.شده  بینییشپ

 یقطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود موانع قانون یاز اجرا یشدر مدت مناسب پ یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۱۵ ماده

و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت  یمانع قانون یص. در فرض تشخکندیم یمعرف یقانون یمجازات به پزشک یاجرا یبرا

 .افتدیم یرقطع عضو به تأخ یصورت تا برطرف شدن مانع، اجرا ینا یرشود و در غیرفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا م

 یدر هوا یدزخم شود ، قطع عضو با یتهوا موجب سرا یسرد یا یگرم یقانون یپزشک یصـ چنان  چه به تشخ ۱۶ ماده

 .یردجام گمعتدل ان

 یهبه د یتمحکوم یسوم: نحوه اجرا مبحث

را احضار و زمان حال  یو یفریاحکام ک یاجرا یمحکوم شده باشد، قاض یهچه محکوم صرفاً به پرداخت د ـ چنان  ۱۷ ماده

به او  یاسالمقانون مجازات ( ۴۸۸را وفق ماده ) یگریله به نحو دنحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم یق،مبلغ دق یه،شدن د

با لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در  یفریاحکام ک یاجرا یبر نحوه پرداخت، قاض ین. در صورت توافق طرفکندیم یمتفه

تا  یاو  یعمد یتجنا یهپرونده را تا زمان حال شدن د( ۴۸۱ماده ) یصورت در اجرا ینا یرو در غ  دهدیوقت نظارت قرار م

قرار  یکه محکوم در اجرا ی. در صورتدهدیمحض در وقت نظارت قرار م یعمد و خطاشبه یاتوع جناسال پس از زمان وق یک

اقدام  یفریک یدادرس یینقانون آ( ۵۱۸و )( ۵۱۷مواد ) یدر اجرا یفریاحکام ک یاجرا یدر بازداشت باشد، قاض یفریک ینتأم

 .آوردیالزم را به عمل م

اجرا شده  یهاز د یرغ هایتاتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکوم یبرا یفریک ینکه قرار تأم یـ در موارد ۱۸ ماده

به در صورت مطال یاصاحب حق مطالبه نشده و  یهاز ناح یهد یاباشد  یدهبه اتمام نرس یهپرداخت د یبرا یباشد؛ اما مهلت قانون

 .کندیناسب صادر ممت ینقرار تأم یفریاحکام ک یاجرا اضینشده باشد، ق یبه پرداخت منته

شده  یظتغل یهمقدر )آرش( و د یرغ یهاست و شامل د یبه شرح مذکور در قانون مجازات اسالم یهـ مهلت پرداخت د ۱۱ ماده

 یواز س یبه حساب اعالم یهاز د یبخش یاتمام  یزنسبت به وار یمهلت قانون یاز انقضا یشپ تواندی. محکوم مباشدیم یزن

 یاست و قاض یبر یپرداخت یهذمه محکوم نسبت به د صورتیندهد. در ا یلتحو راآن  یداقدام کند و رس یفریاحکام ک یاجرا

 آن اقدام کند. یافتتا نسبت به در کندیله اعالم ممراتب را به محکوم یفریاحکام ک یاجرا

در  یدرخواست و ید،نما یهد یضاتقا یمواعد مذکور در قانون مجازات اسالم یدناز رس یشله پـ چنان  چه محکوم ۱۱۱ ماده

له پس حکم باشد. هرگاه محکوم یاجرا یبرا یدبه درخواست جد یازیمواعد ن یکه پس از انقضابدون آن شود؛یپرونده درج م

( ۵۴۱ماده ) یدر اجرا یفریاحکام ک یاجرا یرا نپردازد، قاض یهد یزو محکوم ن کندحکم را ن یاجرا یمواعد تقاضا یاز انقضا

 .آوردیاقدام الزم را به عمل م یفریک دادرسییینآ قانون

را تقاضا کند، محکوم مکلف است در  یهله دبرسد و محکوم یانبه پا یهمواعد پرداخت د یـ هرگاه تا صدور حکم قطع ۱۱۱ ماده

مقرر  یهالتدر مه یهکه محکوم قادر به پرداخت د یپرداخت کند. در موارد جایکصورت آن را به یه،د یطصورت عدم تقس

 ۱۳۱۴مصوب  یمال هاییتمحکوم یقانون نحوه اجرا( ۳ماده ) یپرونده در اجرا د،کرده باش یمنبوده و دادخواست اعسار تقد

 .شودیبه دادگاه ارسال م
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قانون ( ۴۱۱مطابق ماده ) یفریاحکام ک یو واحد اجرا نمایدیم یینتع یهاز د یـ دادگاه اقساط را بر اساس سهم تبصره

محاسبه خواهد  یارزمان پرداخت مع یبها یالی،بر اساس مبلغ ر یهد یطتقس. در صورت حکم بهکندیاقدام م یات اسالممجاز

 بود.

احکام  یاجرا یمعتبر توسط قاض یتیبر اساس مدارک هو یو یتله منوط به احراز هوبه محکوم یهـ پرداخت د ۱۱۲ ماده

له که محکوم یو در موارد کنندیم یگیریرا پ ییاجرا یاتعمل یو یمقامقائمله، ورثه بهاست. در صورت فوت محکوم یفریک

قوه  یاز سو یحساب اعالموصول شده را به یهد یفریاحکام ک یاجرا یو قاض توارث او اس ینامر مسلم یفاقد ورثه باشد، ول

 .شودیم یزوار ییهبه حساب سپرده قوه قضا یهبه آنان، د یعدم دسترس یاوارث  یی. در صورت عدم شناساکندیم یزوار ییهقضا

فرار مرتکب و  یابر عهده مرتکب است، در صورت فوت و  یهکه به موجب حکم دادگاه پرداخت د یـ در تمام موارد ۱۱۳ ماده

و در  شودیم یفااز اموال مرتکب است یهد ۱۳۱۴مصوب  یمال هاییتمحکوم یمطابق قانون نحوه اجرا ی،به و یعدم دسترس

عاقله به دادگاه ارسال  یا المالیتحسب مورد از ب یهصدور حکم به پرداخت د یفقدان اموال، پرونده برا یا یتصورت عدم کفا

 .شودیم

( ۱)وفق تبصره  یفریاحکام ک یاجرا یمحکوم متمکن شود، قاض یهد یطبر تقس یـ هرگاه پس از صدور حکم مبن ۱۱۴ ماده

له به لحاظ تمکن محکوم . چنان  چه محکومکندیاقدام م ۱۳۱۴مصوب  یمال هاییتمحکوم یقانون نحوه اجرا( ۱۱ماده )

 .کندیم یمخصوص اتخاذ تصم یندادگاه در ا یفری،احکام ک یاجرا یبا اعالم قاض اقساط را خواستار شود، یلتعد

و  بردیقتل ارث نم یهاز د یقانون مجازات اسالم( ۴۵۱مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده ) کهیـ در صورت ۱۱۵ ماده

 .شودیوراث پرداخت م یگربه د یطبق قانون مدن یهاالرث او از دسهم

دادگاه مهلت  ید،مهلت نما یچه محکوم تقاضا . چنان شودیپرداخت م یحال است و فور یتبر م یتجنا یهـ د ۱۱۶ ماده

 ۱۳۱۴مصوب  یمال هاییتمحکوم یوفق قانون نحوه اجرا یی،و در صورت عدم پرداخت در مهلت اعطا دهدیم یبه و یاسبمن

 .شودیاقدام م

( ۳۵۸مجنون شود، به موجب  ماده ) یا یرخود اعم از صغ علیهینسبت به مول یتمرتکب جنا یقهر یچه ولـ چنان ۱۱۷ ماده

 .شودیقانون مذکور اقدام م( ۳۵۶ندارد و مطابق ماده ) یتمورد وال یندر ا یقانون مجازات اسالم

ها آن یسرپرست قانون یا یمق ی،با اخطار به ول یفریاحکام ک یاجرا یقاض یه،ـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت د ۱۱۸ ماده

محکوم به پرداخت  یل تمام شمسچه فرد بالغ کمتر از هجده سا. چنانآوردیالزم را به عمل م ییحسب مورد اقدامات اجرا

 .شودیاحضار م یقانون رپرستس یا یمق ی،شده باشد به همراه ول یهد

دادستان ادامه  یصبازداشت شود و به تشخ دهندهیچه فرار چنان  ی،قانون مجازات اسالم( ۴۳۴ماده ) یـ در اجرا ۱۱۱ ماده

صاحب حق  یترضا یاو  یمحکوم، فوت و یریشدن دستگ در صورت متعذر یادر احضار محکوم مؤثر نباشد و  یبازداشت و

 یهعلیمجن ینظر دادستان و تقاضا یید. در صورت تأکندیدادستان پرونده را به دادگاه ارسال م دهنده،یفرار یقصاص به آزاد

 یفریاحکام ک یصادر و پرونده را به واحد اجرا یهد یزانرا به م دهندهیفرار یااموال محکوم  یفدم، دادگاه دستور توق یایاول یا

 را چنان  دهندهیاموال اقدام نموده و فرار یفتوق هنسبت ب ی،مقررات قانون یتبا رعا یفریاحکام ک یاجرا ی. قاضدهدیاعاده م

 .کندیدر بازداشت نباشد، آزاد م یگریچه به سبب د

حاصل شود، به  یبه محکوم دسترس المالیتاز محل ب یاو  دهندهیرفرا یاز سو یهچه پس از پرداخت د ـ چنان  ۱۱۱ ماده

 :شودیاقدام م یرز یبترت
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قانون ( ۴۴۷ماده ) یدر اجرا یفریاحکام ک یاجرا یعضو گذشت شده باشد، قاض یاـ چنان  چه نسبت به قصاص نفس  الف

)در  دهندهیفرار یاو  المالیتدر حق ب یهو صدور حکم به استرداد د یریمجازات تعز یینو به منظور تع یمجازات اسالم

 کند؛یبه دادگاه اعزام م دهالحفظ به همراه پرونصورت مطالبه( محکوم را تحت

 یول یبه جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برا یهکه اخذ د یـ در صورت ب

 هیگرفته شده را مسترد کند. در صورت امتناع از استرداد د یهقصاص، د یاجرااز  یشپ یدمحفوظ است؛ اما با علیهیمجن یادم 

 .کندیبه دادگاه اعالم م یفتکل یینتع هتمراتب را ج یفریاحکام ک یاجرا یقاض یافتی،در

 یلنباشد، تبد یهقصاص مشروط به رد فاضل د یچه اجرا چنان  یقانون مجازات اسالم( ۳۵۱ماده ) یـ در اجرا ۱۱۱ ماده

است. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه  یو یتمنوط به مصالحه با مرتکب و اخذ رضا یهقصاص به د

. در صورت موافقت کندیرا اخذ م یمحکوم را احضار و اظهارات و یفریاحکام ک یاجرا یدم، قاض یول یا علیهیتوسط مجن یهد

ه ب یمطابق مقررات قانون یریمنظور صدور حکم به مجازات تعزنظر، پرونده بهشرط مورد  یمحکوم با مصالحه و تحقق و اجرا

 .شودیصورت قصاص مطابق مقررات اجرا م ینا یرو در غ شودیدادگاه ارسال م

به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف نظر  یهقصاص مستلزم پرداخت فاضل د یکه اجرا یـ در موارد تبصره

 یجلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرامراتب را صورت یفریاحکام ک یاجرا یدهد، قاض یترضا یهد کرده و به گرفتن

 کند.یاقدام م یهدر خصوص وصول د ۱۳۱۴مصوب  یمال هاییتمحکوم

حکم  یاجرا یو برا ییعاقله را شناسا یفریاحکام ک یاجرا یقاض یه،عاقله به پرداخت د یتـ در صورت محکوم ۱۱۲ماده 

 .شودیحکم اقدام م یمربوطه نسبت به اجرا ینو وفق قوان یم. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهکندیاحضار م

در مورد  یفریاحکام ک یاجرا یبه باشند، قاضپرداخت محکوم یبرا یعدم تمکن مال یکه عاقله مدع یـ در صورت ۱۱۳ ماده

ماده  ینعدم تمکن باشد، حکم ا یچند نفر از عاقله مدع یا یکچه  ن  . چنا دهدیالزم را انجام م یقاتها تحقآن یمال یتوضع

 .شودیمطابق مقررات اجرا م یگراننسبت به سهم د کماست و مفاد ح یجار یتنها در مورد و

 هینسبت به وصول د یفریاحکام ک یاجرا یامتناع کند، قاض یهاز پرداخت د یچه عاقله با وجود تمکن مال ـ چنان  ۱۱۴ ماده

 .کندیاقدام م یسهم عاقله متمکن از اموال و یزانبه م

 .شودیم یناز ماترک او تأم یهموعد پرداخت، د یدنـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رس ۱۱۵ ماده

وفق مقررات  یفریاحکام ک یاجرا یباشد، قاض یمهتوسط ب یهتعهد پرداخت د یمدع یشاک یاچه محکوم  ـ چنان  ۱۱۶ ماده

احکام  یاجرا یقاض یه،راننده به پرداخت د یتدر صورت محکوم یهنقل یلاز وسا ی. در حوادث ناشآوردیرا به عمل م اقدام الزم

قانون ( » ۱۷موضوع ماده ) یبه استثنا یبدن یهاخسارت ینصندوق تأم یا ربوطم یمهرا حسب مورد از شرکت ب یهد یفریک

و در  نمایدیوصول م« ۱۳۱۵مصوب  یهنقل یلاز وسا یخسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار یمهب

 ممنوع است. یهلحاظ نپرداختن دهرصورت بازداشت راننده به

 یقاض یست،آن مرد ن علیهیکه مجن یتیجنا یهموضوع د یقانون مجازات اسالم( ۵۵۱ماده ) یلتبصره ذ یـ در اجرا ۱۱۷ ماده

ه له را بالتفاوت آن، محکوماقدام کرده و در مورد مابه یو یتمحکوم یزاناز محکوم به م یهنسبت به اخذ د یفریاحکام ک یجراا

 .کندیم یمعرف یبدن یهاخسارت ینهمراه مدارک الزم به صندوق تأم
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از  یرونوشت یفریاحکام ک یجراا یصادر شده است، قاض المالیتاز ب یهکه حکم به پرداخت د یـ در تمام موارد ۱۱۸ ماده

خانه مذکور پس از پرداخت . وزارتکندیارسال م یبه وزارت دادگستر یهپرداخت د یمدارک الزم برا یگرحکم را به همراه د

 .کندیم ماعال یفریاحکام ک یواحد اجرارا به یجهنت

دم  یایکه اول یآن و در موارد یردر احکام مربوط به قتل و غ یفریاحکام ک یاجرا یقاض یه،ـ پس از وصول د ۱۱۱ ماده

 :کندیاقدام م یرز یبمقتول متعدد باشند، به ترت

 یمبه شماره حساب اعال یهد صورتینکرده باشند، در ا یمعرف یقانون یندهنما یا یلبوده و وک یرکب یدم همگ یایـ اگر اول الف

 یو به شماره حساب اعالم یکاالرث هربه نسبت سهم یهصورت، د ینا یرو در غ گرددیم یزوار یقانون یندهنما یا یلوک یاز سو

 شود؛یم یزآنان وار یاز سو

بنا به  یم،ق یو در خصوص محجور دارا شودیپرداخت م یوص یا یقهر یحسب نظر ول یهدم محجور، د یـ در خصوص ول ب

به  یمق یتا معرف یهد یم،. در صورت فقدان قشودیانداز مپس یا هیندادستان، با لحاظ غبطه محجور هز یصو تشخ یمق یشنهادپ

 .شودیم یزحساب سپرده دادسرا وار

 . شودیفوق عمل م یمجنون باشند، حسب مورد مطابق بندها یا یرصغ یو بعض یرله کباز افراد محکوم یـ اگر برخ تبصره

 سر یمو یدنمجازات تراش یچهارم: نحوه اجرا مبحث

 .شودیزنان اجرا نممردان است و نسبت به یسر از احکام اختصاص یمو یدنـ مجازات تراش ۱۲۱ ماده

سر بدون  یکوتاه کردن مو یااز آن  یبخش یدنکامل آن است و تراش یدنسر، تراش یمو یدنـ منظور از تراش ۱۲۱ ماده

 .یستن یآن کاف یدنتراش

 .شودیمتعارف مشابه آن انجام م یلوسا یگرد یا غیت یلهمرتبه و به وس یک یسر برا یمو یدنـ تراش تبصره

 مجازات شالق یپنجم: نحوه اجرا مبحث

به  و متریسانت یستو ب صدیک یال صدیکشده به طول  یدهبه هم تاب ینوار چرم یلهوسمجازات شالق به یـ اجرا ۱۲۲ ماده

 .شودیکه فاقد گره باشد انجام م متریسانت یمو ن یک یبیقطر تقر

 بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند. یباشد که ضربات به جلو یاگونهبه یدشالق با یـ نحوه اجرا ۱۲۳ ماده

که در  یآن معتدل باشد و در صورت یهوا یدما یداجرا شود، با یدهسرپوش یچه مجازات شالق در فضا ـ چنان  ۱۲۴ ماده

حکم در ساعات گرم و در نقاط  یرگرم باشد. در نقاط سردس یاربس یاسرد  یارهوا بس یدما یدنبا شود،یباز اجرا م یفضا

 .شودیدر ساعات خنک اجرا م یرگرمس

 .یردبدن مورد اصابت قرار گ یجلو یهاشالق، قسمت یچیدنباشد که به علت پ یاگونهبه یدشالق نبا یـ اجرا ۱۲۵ ماده

 شالق ممنوع است. یاز اجرا یشو ضد درد پ حسییب یـ استفاده از هرگونه دارو ۱۲۶ ماده

. در موارد شودیشمارش م یو یندهانجام و توسط نما یفریاحکام ک یاجرا یحکم شالق با نظارت قاض یـ اجرا ۱۲۷ ماده

 یاجرا یقاض یمجلس شده و به امضاشالق، مراتب صورت ی. پس از اجراشودیدر تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته م یدترد

 .شودیو ضم پرونده م یدهور اجرا و محکوم رسمأم یفری،احکام ک
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دعوا داشته  نیاز طرف یکی یابا محکوم  یدشمن یا یسابقه دوست یا یسبب ی،قرابت نسب یدحکم شالق نبا یـ مأمور اجرا تبصره

 باشد.

به  یو یو تا بهبود شودیحکم متوقف م یمجازات شالق، اجرا یشدن محکوم هنگام اجرا یهوشـ در صورت ب ۱۲۸ ماده

ه ماد یدر اجرا یفریاحکام ک یاجرا یدر بازداشت نباشد، قاض یگریصورت چنان  چه محکوم به علت د ین. در اافتدیم یرتأخ

 .کندیمتناسب صادر م ینقرار تأم یدر مورد و یفریک یدادرس یینقانون آ( ۵۱۷)

 یمحکوم شود، پس از اجرا یریتعز و یحد یتمحکوم یاو  یشالق حد یتچند محکوم یاـ هرگاه فرد به دو  ۱۲۱ ماده

 یکه محکوم خواهان اجرامگر آن افتد؛یم یرمحل اصابت ضربات شالق به تأخ یحکم دوم تا بهبود یاجرا یه،اول یتمحکوم

 یزمآمحکوم مخاطره یسالمت ینحو برا ینحکم دوم بد یاجرا یقانون یپزشک یصباشد و به تشخ یاز بهبود یشحکم دوم پ

 .شودیمتناسب صادر م ینشالق، قرار تأم یدر اجرا یرنباشد. در فرض تأخ

را  یمجازات شالق، و یاجرا یبرا یبر وجود مانع پزشک یرمحکوم دا یدر صورت ادعا یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۱۳۱ ماده

ات شالق مجاز یاجرا یزمان بهبود به رفع مانع باشد تا یدام یپزشک قانون یصتشخ. هرگاه بهکندیم یمعرف یقانون یبه پزشک

و در  شودیاقدام م یفریک یدادرس یینقانون آ( ۵۱۲وفق ماده ) یریشالق تعز درصورت،  ینا یرو در غ افتدیم یقبه تعو

به محکوم زده  باریکشالق )ضغث( که به تعداد ضربات حد است، فقط  یادسته ترکه  یکبه دستور دادگاه با  یشالق حد

 ها به بدن او نرسد.هرچند همه آن شود؛یم

نظر اقدام  یناز بدن محکوم را بالمانع بداند، بر اساس ا یبر قسمت یشالق حد یاجرا یقانون یچه پزشک ـ چنان  تبصره

 .رسدیو نوبت به ضغث نم شودیم

متمرکز در تمام نقاط مذکور  یرو غ یکمر و به صورت مساو یینمحکومان زن از شانه تا پا یـ ضربات شالق حد ۱۳۱ ماده

نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور  یاننما یداشته باشد که بدن و یپوشش ید. محکوم باشودینواخته م

 .شودیمردان اجرا م

شده باشد، حضور مردان مانع  یینتع یاز اماکن عموم یکیدادگاه  یحکم شالق در رأ یمحل اجرا کهیـ در صورت تبصره

 .یستحکم ن یاجرا

متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا  یرو غ یاز شانه تا مچ پا به صورت مساو یستادهمحکوم مرد به نحو ا یـ شالق حد ۱۳۲ ماده

و قذف از  یاز ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواد یرغ یکه پوشاک یو شرب خمر در حال یذو در حد زنا، لواط، تفخ شودیم

 .شودیا ملباس متعارف اجر یرو

 است. یاز حد قذف و قواد یدتراز حد شرب خمر و حد شرب خمر شد یدترشد یذـ حد شالق زنا و تفخ تبصره

 .است یفریاحکام ک یاجرا یآن با قاض یصمتعارف باشد و تشخ یدبا یریشالق تعز یاجرا ینـ پوشش محکوم ح ۱۳۳ ماده

و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز  یدهشکم خواب یکه محکوم بر رو یدر حالت یریـ شالق تعز ۱۳۴ ماده

که  یامجلس و با شدت متوسط به گونه یکدر  یکنواخت. ضربات شالق به نحو شودیسر و صورت، گردن و عورت زده م

 د.شوینقص عضو محکوم نشود، نواخته م یا یموجب خطر جان
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و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور  یفریاحکام ک یاجرا یر قاضتبصره ـ حکم شالق در مورد محکوم مؤنث، به دستو

 ینباشد که در ا یاز اماکن عموم یکیدادگاه  یحکم شالق در رأ یمحل اجرا کهینمگر ا شود؛یمردان به نحو فوق اجرا م

 .شودینشسته اجرا م حالتو شالق در  یستحکم ن یصورت حضور مردان مانع اجرا

 ینو منع از اقامت در محل مع یاقامت اجبار بلد،یو نف یدتبع یهامجازات یششم: نحوه اجرا مبحث

به موجب  یندر محل مع یاقامت اجبار یا ینمع یهامحل یامجازات منع از اقامت در محل  یـ نحوه اجرا ۱۳۵ ماده

قوه  یسرئ ۱۳۱۳مصوب  یاسالمقانون مجازات ( ۲۳موضوع ماده ) یلیتکم یهامجازات یراجع به نحوه اجرا ییاجرا نامهیینآ»

 .شودیعمل م یبلد ، به شرح مواد آت یو نف عیدمجازات تب ی. در مورد نحوه اجراباشدیم «ییهقضا

لد ب یو نف یدو تبع یاقامت اجبار یبرا یرهو غ یاجتماع یتی،امن یاسی،س یطکه به لحاظ شرا ییهاـ فهرست محل تبصره

به  یمل یتامن یعال یشورا یبشده و پس از تصو یهکشور و اطالعات ته ی،دادگستر یهاتوسط وزارتخانه باشد،یمناسب نم

 .ددابالغ گر ییاعالم تا به مراجع قضا ییهقوه قضا

ر د یدکه با یبلد احضار و مفاد حکم و محل ینف یا یدحکم تبع یاجرا یمحکوم را برا یفریاحکام ک یاجرا یـ قاض ۱۳۶ ماده

 .کندیم یمتفه یمجلس به وصورت یمآن اقامت داشته باشد را با تنظ

احکام  یاجرا یتوسط قاض ییقضا یابتن یمشده، پس از تنظ یینبلد به محل تع ینف یا یدـ اعزام محکوم به تبع ۱۳۷ ماده

دور با ص یفریاحکام ک یرااج یصورت، قاض ینمربوط است. در ا یضابطان دادگستر یگرد یا یانتظام یرویبه عهده ن یفریک

از مفاد قرار  یاو نسخه کندیدرخواست م یابتن یبخش مجر یا دادگاه عمومیحکم را از دادسرا  یاجرا یی،قضا یابتقرار ن

 یابتن یبه مرجع معط یقطر یناز هم یزآن ن یجه. نتنمایدیمربوط به آن مرجع ارسال م اییانهسامانه را یقرا از طر یابتن

 .شودیگزارش م

و خود را  یمتشده عز یینشخصاً به محل تع تواندی، محکوم م یفریاحکام ک یاجرا یـ در صورت موافقت قاض ۱ تبصره

 کند. یمعرف

دان بلد را به زن ینف یا یدبه تبع یتمراتب محکوم یفریاحکام ک یاجرا یکه محکوم در زندان باشد، قاض یـ در صورت ۲ تبصره

 آن به شرح فوق اقدام شود. یاجراتا پس از تحمل حبس نسبت به کندیاعالم م

و  یفریجلباحکام ک یاجرا یبه دستور قاض ید،از رفتن به محل امتناع نما یاباشد  یـ چنانچه محکوم متوار ۳ تبصره

 .شودیحکم اعزام م یالحفظ به محل اجراتحت

ممکن  یماریو ب یرمترقبهحوادث غ یلعلت عذر موجه از قب شده به یینکه اعزام محکوم به محل تع یـ در صورت ۴ تبصره

 نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد.

 بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود. ینف یا یدتبع یتـ شروع محکوم ۵ تبصره

اقدامات انجام  یجهد نتبل ینف یا یدمحل تبع یمحکوم به دادسرا یمعرف یااعزام  یخماه از تار یکچه ظرف ـ چنان ۱۳۸ ماده

 .کندیرا در پرونده درج م یجهو نت یگیریمراتب را پ یابتن یمعط یفریاحکام ک یاجرا یاعالم نشود، قاض یابتشده در مورد ن

و  یمحل معرف یانتظام یرویرا به ن یبلد ، و ینف یا یدمحل تبع یبا حضور محکوم در دادسرا یابتن یمجر یـ قاض ۱۳۱ ماده

 .کندیاعالم م یابتن یرا به مرجع معط یجهنت یابت،حکم به نحو مندرج در قرار ن یاجرا یفیتضمن اعالم ک
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و اداره اطالعات محل را  یمکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرماندار یانتظام یرویـ ن ۱۴۱ ماده

 به عمل آورد. یابتن یمجر یوفق دستور قاضالزم را  یهامراقبت یتمدت محکوم یاناز حضور محکوم مطلع کند و تا پا

 یمحل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجر یشده، نشان یینـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تع ۱۴۱ ماده

 لومتریاز چهل ک یشب یدبا محل تبع یانتظام یرویچه فاصله ن مربوط اعالم کند و صبح هر روز و چنان  یانتظام یرویحکم و ن

ا ر یابو دفتر مخصوص حضور و غ ی( معرفیکالنتر یامحل اقامت )پاسگاه  یانتظام یرویبار خود را به ن یکباشد، هر دو روز 

 یر اجراد یانتظام یرویمراتب را به شرح فوق اعالم کند. نظارت بر عملکرد ن یدبا ینشان ییردر صورت تغ ینچنامضاء کند. هم

 است. یابتن یمجر یضماده بر عهده قا ینمفاد ا

 صدور ینکه دادگاه حشده بالمانع است؛ مگر آن یینو مناسب در محل تع ینحرفه مع یاـ اشتغال محکوم به شغل  ۱۴۲ ماده

 روییصورت وفق مقررات توسط ن ینمنع کرده باشد که در ا ینبلد، محکوم را از اشتغال به شغل مع ینف یا یدحکم به تبع

ق ح یزو ن یگرانبلد حق مالقات، معاشرت و رفت و آمد با د یبه نف یت. محکوم در محکومگیردیتحت مراقبت قرار م یانتظام

مجاز  یاترو نش یزیونتلو یو،راد یرنظ یمل یهااز رسانه تواندیرا ندارد؛ اما م ینترنتتلفن و ا یلاز قب یارتباط یلاستفاده از وسا

 استفاده کند. یداخل

. جدا کردن کودک تحت باشدیبلد شامل حال خانواده محکوم نم یدر نف یگرانمراوده و معاشرت با د یتوعـ ممن تبصره

مربوط  ینامر، وفق قوان ینممنوع است. در صورت احراز ا یو یتبلد، جز در فرض احراز عدم صالح یحضانت زن محکوم به نف

 .شودیاقدام م

را جهت  یفریمراتباحکام ک یاجرا ینباشد، قاض یگرانه و معاشرت محکوم با داز مراود یریچه امکان جلوگـ چنان ۱۴۳ ماده

 یمقتض یم( تصمید)حبس در تبع یمقام معظم رهبر یحکم حکومت یتا در اجرا نمایدیبه دادگاه منعکس م یماتخاذ تصم

 اتخاذ کند.

ترک کند، به دستور  یفریاحکام ک یاجرا یبلد ، محل را بدون اذن قاض ینف یاد  یکه محکوم به تبع یـ در صورت ۱۴۴ ماده

 .شودیحکم اعاده م یالحفظ به محل اجراو تحت یردستگ یو

محکوم  یرمجازاند به محض اطالع از خروج غحکم مکلف یمحل اجرا یضابطان دادگستر یگرد یا یانتظام یرویـ ن ۱۴۵ ماده

 گزارش کنند. یفریاحکام ک یاجرا یبلد، مراتب را به قاض ینف یا یداز محل تبع

نقض عضو مصوب  یااحکام اعدام، رجم، صلب، قطع  ینحوه اجرا نامهیینآ» نامه،یینآ یناالجرا شدن االزم یخـ از تار ۱۴۶ ماده

 .باشدیم یملغ« ۱۳۸۲احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق مصوب  یاجرا نامهیینآ»و « ۱۳۷۱

 با دادستان کل کشور است. نامهیینآ ینا یـ نظارت بر حسن اجرا ۱۴۷ ماده

و از  یدرس ییهقوه قضا یسرئ یببه تصو ۱۳۱۸/۳/۲۶  یختبصره در تار ۴۱ماده و  ۱۴۸مشتمل بر  نامهیینآ ینـ ا ۱۴۸ ماده

 االجرا است.ابالغ الزم یختار
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 قانون ثبت اسناد و امالک

 با آخرین اصالحات 0۶/30/3132مصوب 

 ثبت یادار یالتباب اول تشک

ممکن است هر اداره  شودیم یسدائره ثبت اسناد و امالک تأس یااداره  یکمحل  یتاقتضاء اهمه ب ابتدائی حوزه هر در - ۱ ماده

 باشد. یشعب یدارادائره ثبت  یا

خود  یتجز در محل مامور یدفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسم ین[ ثبت و مسئولیندگان]نما یندکانو نما مدیران - ۲ ماده

 ندارد یآن ها در خارج از آن محل اثر قانوناقدامات- یندنما یفهانجام وظ توانندینم

 شده است. یملغ ۵و  ۴و  ۳ مواد

نام ب یأتیاختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر دادگاه استان ه یهبکل یدگیرس ىبرا - ۶ ماده

. شودیم یلتشک ىدادگستر یرقائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وز یا استان ثبتیسنظارت مرکب از رئ

عضو  یک یأته ینا ىبرا. نمایدیم یدگیاستان رس یدر حوزه قضائ یبامور ثبت مربوط شتباهاتاختالفات و ا یهمزبور بکل یأته

 خواهد شد. یینتع ىدادگستر یرکارمندان ثبت مرکز استان از طرف وز یا ىاز قضات دادگستر البدلیعل

 یمتنظ یهکه از طرف وزارت عدل ۀآن ها مطابق نظامنام یبثبت اسناد و امالک و عده و نوع و ترت یدفاتر الزم برا  - ۷ ماده

 خواهد شد. ینمع شودیم

 است یزجا یهنظامنامه وزارت عدل نفع مطابق مقررات یاشخاص ذ یمراجعه بدفاتر امالک برا - ۸ ماده

 عمومی ثبت -دوم  باب

 حدود یداعالن ثبت و تحد -اول فصل

دائره ثبت وزارت  یااداره  یلنقاط پس از تشک یرقانون و در سا ینا یاجرا یخکه اداره ثبت موجود است از تار یدر نقاط -۱ ماده

 .کندیاقدام م یهمنقول واقعه در هر ناح یراموال غ یهکرده و به ثبت کل یمتقس یهدائره ثبت را بچند ناح یا حوزه هر اداره یهعدل

به ثبت برسد  یدبا یهکه امالک واقعه در آن ناح ینمزبور و ا یهحدود ناح یهامالک هر ناح ی. قبل از اقدام به ثبت عموم۱۱ ماده

 شودمی منتشر مرتبه ۳ زرو ۳۱ ظرف در مزبور اعالن - یدباطالع عموم خواهد رس یدجرااعالن در یلهبوس

و اشخاص مذکور در دو  یتبعنوان مالک ینمتصرف یدتا شصت روز با ۱۱مذکور در ماده  یآگه ینانتشار اول یخ. از تار ۱۱ ماده

اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از  ینداظهارنامه درخواست ثبت نما یلهبوس یهنسبت بامالک واقع در آن ناح ۳۲و  ۲۷ماده 

ر ه یثبت براکه از طرف اداره  یااند با نوع ملک و شمارهرا که اظهارنامه داده یاشخاص کلیهمذکور صورت  یآگه ینانتشار اول

ر د شد. مأموروز منتشر خواه یشصت روز فقط در دو نوبت به فاصله س تا یآگه ینو ا یدنما یها آگهشده در روزنامه ینمع یک

اره ثبت اد یمپاسبان اخذ و تسل یا یژاندارمر یامحل  یاز کدخدا انتشار یگواه یدبا هایپس از انتشار و الصاق آگه هایانتشار آگه

الزم را به مأمور ثبت بدهند.  یثبت مساعدت نموده و گواه ینبه مأمور یدبا یدولت ینمأمور یرموارد کدخدا و سا ینو در ا یدنما

 (۱۳۱۷مصوب  ی)اصالح

 یرفتهپذ ینسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کس یکس یکه آثار تصرف مالکانه فعل یو امالک اراضی مورد در - تبصره

 یمدارک یونمقام قانقائم یااز مالک  یبر تصرف خود بعنوان تلق یا یتبر تصرف سابق خود بعنوان مالک یا یتکه بر مالک شودیم
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 یتقاضا یباشد در صورت ۳۲و  ۲۷مذکور در دو ماده  یناز عناو یکیامالک ب یلقب یننسبت با تثب ینچه تقاضاچناداشته باشد 

که تقاضا  یبر تصرف کس یابر تصرف سابق خود بان عنوان و  یابر عنوان مذکور  یتقاضا کننده مدارک که شودیم یرفتهثبت پذ

 باشد. داشته شودیاو محسوب م یمقام قانون کننده قائم

در ظرف مدت دو سال از  توانندیثبت دارند م یحق تقاضا یکهالمالک اعالن شده اشخاصکه مجهول ینسبت بامالک -۱۲ ماده

در  ثبت یو پس از گذشتن مدت دو سال معامالت راجع بآن امالک قبل از تقاضا یندثبت نما یقانون تقاضا ینا یاجرا یختار

خواهد شد و نسبت  یافتثبت عالوه در یدر موقع تقاضا یالثبت معمولاز حق ۲۵ یصدو  شودینم یرفتهپذ یدفتر اسناد رسم

عنوان  یچامالک به ینمعامالت ا ۱۱مذکور در ماده  ینوبت یآگه یناول انتشار یخآنها منتشر نشده از تار ینوبت یکه آگه یبامالک

 از حق ۲۵ یصد ینوبت یآگه یناول یخاز تارال یکسشد و پس از نخواهد  یرفتهپذ یثبت در دفاتر اسناد رسم یقبل از تقاضا

 خواهد شد. یافتثبت عالوه در یدر موقع تقاضا یثبت معمول

ا تا ده آنه یمتکه ق یمعاف هستند و امالک یالثبت بکلاست از پرداخت حق یالآنها تا پنجهزار ر یمتکه ق یموارد امالک ینا در

 معاف خواهند بود. یاضاف ۲۵ یپرداخت صداست فقط از  یالهزار ر

  -۱۳ ماده

و  ایدیبعمل م یهنمره امالک مطابق نظامنامه وزارت عدل یبمتدرجا بترت یهحدود امالک واقعه در هر ناح تحدید -۱۴ ماده

روز قبل  تیساعالن الاقل ب این - شوندیاعالن احضار م یلهحدود بوس یدروز تحد یبرا ینمجاورتقاضاکنندکان ]کنندگان[ ثبت و

 منتشر خواهد شد یاعالن یزدر محل ن یهبعالوه مطابق نظامنامه وزارت عدل شودیمرتبه در جرائد منتشر م یکحدود  یداز تحد

حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از  اشیندهنما یاحدود خود  یداکر ]اگر[ تقاضاکننده در موقع تحد -۱۵ ماده

 شد. خواهدیدتحد ینطرف مجاور

دود ح یدنکردد ]نگردد[ اعالن تحد یینجهت حدود ملک تع ینحدود حاضر نشوند و با یددر موقع تحد یزن ینکاه]گاه[ مجاور هر

حدود  یدحاضر نشده و تحد یچیکه یننده و مجاورتقاضاکن یزمرتبه دوم ن یو اکر ]اگر[ برا شودمییدنسبت به ان امالک تجد

 خواهد شد. اخذالثبت ملک دو برابر حق یایدبعمل ن

از حدود  یتبا تبع یحدود بدون انتشار آگه یدباشد تحد ینو مع یتتثب یثبت یاتاز لحاظ عمل مجاورین حدود هرگاه - تبصره

 ىمربوط بدولت و شهردار یاز اموال عموم یدد حد ملک مورد تحدچن یا یک یکهمورد در صورت ینآمد و در ابعمل خواهد ینمجاور

انع مزبور م یندهبعمل خواهد آمد و عدم حضور نما یربطذ ىسازمانها یندگانحدود با حضور نمایدآنها باشد تحد یقانون یمحر یاو 

 حدود نخواهد بود. یدانجام تحد

 اعتراض -دوم  فصل

 یدنما یروز اقامه دعو ۱۱تا  یاعالن نوبت یننشر اول یخاز تار یدداشته باشد با یهر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراض -۱۶ ماده

ابل عرض در مق شودیم یمشده است تسل ینمع یکه در ضمن اعالن نوبت یشعبه ثبت یا یرهدا یاباداره  یمامستقعرض حال مزبور

 ۀکمدفتر مح یاداده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و  یعرضحال در مدت قانونکه رتیداده شود در صو یدرس یدحال با

دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا  یصتشخ اکر]اگر[ اداره ثبت داردی[ است ارسال میدگی]رسیدکیکه مرجع رس

موافق نظامنامه وزارت  یجلسه ادارتا حاکم مزبور در دهدیمحل اطالع م ینظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائ

 موضوع قاطع است یندر ا یحاکم محکمه ابتدائ یدهد را ی[ کرده رایدگی]رسیدکیرس یهعدل
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 نی[ قبل از انتشاز ]انتشار[ اولیگری]د یکریتقاضاکننده و د ینثبت ب تقاضای مورد بملک راجع[ گاه] کاه هر -هفدهم  ماده

تا  ین نوبتاعال یننشر اول یخاز تار یدتقاضاکننده است با یا یطرف دعو یکهکسباشد  یاناقامه شده و در جر یائدعو یاعالن نوبت

 و اال حق او ساقط خواهد شد. یدنما یمباداره ثبت تسل یدعو یانمحکمه را مشعر بجر یقروز تصد ۱۱

عمل خواهد  ۱۶موافق ماده  یدهکرد یممزبور خارج از مدت باداره ثبت تسل یقدهد تصد یصاداره ثبت تشخ مواردیکه در - تبصره

 شد.

مکلف است پس از  یدخود را صادر نما یتمحقق ثبت قرار عدم صالح یاکه محکمه  صورتی در -[ یجدهم]ه یحدهمه ماده

 .یستعرضحال الزم ن یدتجدمورد  یندار بفرستد در ا یتمرجع صالح یعمل را برا دوسیهیمدع یقرار مزبور بتقاضا یتقطع

محقق ثبت  یامسکوت گذاشت( محکمه نکرد ) یبخود را تعق یعرضحال در مدت شصت روز دعوا یممعترض پس از تقد اگر

قابل  نافیاست رای -داد  ینافاست توانیم ینقراراز ا یداعتراض را صادر نما یثبت قرار اسقاط دعوا یمستدع یمکلف است بتقاضا

 .یستن یزتم

 هیقانون باشد هرگاه معترض عل ینا ىبعد از اجرا یافوت قبل  یختار اینکه از اعم ثبت به معترض فوت صورت در -مکرر  ۱۸ ماده

 :شودیاقدام م یراو بشرح ز ىبه تقاضا یدنما یوراث را معرفبعض از یانتواند تمام 

 بیو تعق یمکه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب ق میکند ابالغ محل دادستان به را مراتب دادگاه - اول مورد در - ۱

 ىهاهاز روزنام یکیمرکز و  یراالنتشارکث ىهااز روزنامه یکیدر  یرا سه دفعه متوال ىدعو یانبعالوه موضوع و جراقدام شود و ىدعو

نشود قرار سقوط  یبتعق ىدعو یآگه ینانتشار آخر یخچنانچه ظرف نود روز از تار مینمایدیآگه همقر دادگا یکنزد یامحل 

خواهد شد و اگر ظرف  یمقر دادگاه آگه یکنزد یامحل  ىهااز روزنامه یکینوبت در  یکابالغ قرار مزبور صادر گردد.  ىدعو

 است. االجراالزمو  یقرار مزبور قطعنشود یخواهمدت مقرر از قرار صادر پژوهش

ابالغ  یخباشد ظرف پنج روز از تار ىدعو یبدر مقام تعق یکهدر صورت شودمی اخطار شده شناخته بوراث - دوم مورد در - ۲

وراث شناخته شده که با صدور و ابالغ  یندر مورد وراث شناخته نشده و همچنمبادرت کند.  یبتعق درخواستیمبه تقد یهاخطار

 خواهد شد.عمل یکمذکور در بند  یقرا مسکوت گذاشته باشد بطر ىدعو یهاخطار

 یزانو م یوستمثبت وراثت خود را پ یلدل یدشود درخواست دهنده با یباز وراث تعق یکیاز طرف  ىدعو هرگاه - هتبصر

خطار ا یفوق باشد به متقاض طىفاقد شرأ یبدرخواست تعق یکه. در مواردیدنما یدبرگ درخواست ق دریحاًاالرث خود را صرسهم

 ۱۸ماده  یکاگر مدت مقرر در بند  یلکند در صورت عدم تکم یلخود را تکم واستدرخابالغ یخکه ظرف پنج روز از تار شودیم

 صادر خواهد شد. ىشده باشد قرار سقوط دعو یمکرر منقض

و  او حاضر نشود یلوک یا[ محقق ثبت معترض یدگی]رس یدکیرس یامحاکمه  یکه در جلسه مقرر برا صورتی در -نوزدهم  ماده

عرضحال فقط در ظرف  یدثبت عرضحال او ابطال کردد ]گردد[ تجد یمستدع یبتقاضا یحقوقمطابق مقررات اصول محاکمات

 دفتر محکمه یابه محقق ثبت  یمامورد عرضحال مستق ینبود در اخواهد کنمم یکمرتبه یده روز پس از ابالغ قرار ابطال برا

 داده خواهد شد. یتدارسالح

 است. یهالرعاماده الزم ینمفاد ا شودیعرضحال رد م یشاصول محاکمات آزما ۱۷و  ۱۶که بموجب مواد  یزن مواردی در - تبصره

و  ینمعترض یاثبت و  یانمنشاء واحد بوده و تعداد متقاض ىاعتراض دارا ىدعو یاثبت  یانمتقاض مالکیت هرگاه -مکرر  ۱۱ ماده

وراث که سهام  یاپژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء  یانفر باشد بدرخواست معترض ۱۵از  یشوراث آنان ب یا

از  یکیمرکز و  یراالنتشارکث ىهااز روزنامه یکیآن در  ىهایوستدادخواست و پمفاد بعالوهو  شودیدارند ابالغ م ىیادترز
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باشد بدرخواست هر  یدگیرس یانر جرد ىهرگاه دعوشد. خواهد یآگه یمقر دادگاه سه دفعه متوال یکنزد یامحل  ىهاروزنامه

 رینیاطالع سا ىو مراتب برا انتخابیهابالغ اوراق اخطار ىادارند بر ىیادترکه سهام ز یگردو نفر از طرف د ىدعو یناز طرف یک

 ینو در ا شودیم یمقر دادگاه آگه یکنزد یامحل  ىهااز روزنامه یکیمرکز و  یراالنتشارکث ىهااز روزنامه یکینوبت در  یک

فر فقط بدو ن رسیدگیشرکت در جلسات وقت  ىشود که برا یدق یحاًصر یدمربوط بدرج دادخواست با یآگه ینو همچن یآگه

شرکت در  یاو  یدادرس یاناطالع از جر ىحق دارند برا یرینابالغ خواهد شد و سا یانتخاب شده مزبور با ذکر اساماشخاص

 ىگسترداد یلوک یلهبوس یامطلع شوند و  یدگیو وقت رس یحو پاسخ لوا ىدعو یاناه از جردادگبا مراجعه بدفتر یجلسات دادرس

در  ىتردادگس یلوک یلهداشته باشند و بوس ىولو آنکه سهم کمتر وراثیااز شرکاء ملک  ی. اگر بعضمایندشرکت ن یدر دادرس

ود. ابالغ ش یلبوک یهدادخواست و اوراق اخطار یدبادارند ىیادترکه سهم ز یوراث یاملک و  یکشر ىبجا یندمداخله نما یدادرس

واست که دادخ ىاست. در مورد یالزاموکال یهبکل یهابالغ اوراق اخطار شدمداخله داشته با ىدر دعو ىدادگستر یلوک یکهدر صورت

ت آنان موکول بدعور نسبت بهبودن حکم صاد ىحضور شودیاز خواندگان ابالغ م ىابعده یانتشار آگه یقاز طر ىدعو یانجر یاو 

 .یباشدنم یشرکت در جلسه دادرس ىآنان برا

 یمنظت یخروز از تار یفقط تا س تواندیخود قائل است م یبرا یحق یحقوق ارتفاق یاکه نسبت بحدود  مجاوری - یستمب ماده

 عرضحال دهد. یتدارثبت بمرجع صالح ۀادار یلهحدود بوس یدمجلس تحد صورت

خواهد شد تقاضاکننده  یترعا یزن ینموردروز است( در ا یمدت اعتراض که س باستثنای) ۱۱ - ۱۸ - ۱۷ - ۱۶مواد  مقررات

 یناو با حدود اظهار شده از طرف مجاور یحدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضا یددر موقع تحد اشیندهنما یاکه خود  یثبت

 ماده عرضحال اعتراض دهد. ینا مطابق مقررات تواندیشده م یدتحد ۱۵مطابق ماده

طرح قانون م ینا یبتصو یخشهرها که تا تار یثبت واقع در محدوده قانون یاعتراض به حدود ملک مورد تقاضا دعاوی در - تبصره

اخذ  یا یبموجب سند رسم یدر صورت استرداد دعو ینمجاور بعمل آمده باشد و همچن یراعتراض از طرف غشده است هر گاه

العاده فوق یشده است دادگاه در جلسه ادار یینحدود تع یدمجلس تحد صورت درکه  حدودییااز طرف معترض  یتسند مالک

 است.  یپژوهش یدگیقرار فقط قابل رس ینخواهد کرد و ارا صادر یسقوط دعو یاحسب مورد قرار رد  یدگیرس

رض مجاور معت یا یدمجاور بعمل آ یرکه اعتراض از طرف غ یدر صورت یآیدقانون بعمل م ینا یبکه بعد از تصو یباعتراضات نسبت

شرط  و یداز اعتراض خود بدون ق یبموجب سند رسم یا یردبگ یتحدود سند مالک یددر صورتمجلس تحد شدهیینبا حدود تع

ز از ظرف ده رو تواندیمعترض م. ینمایدبودن اعتراض به معترض ابالغ م اثریخود را در بمربوط نظر یصرف نظر کند واحد ثبت

 است.  ینظارت قطع هیئتی. رأیدنما یتنظارت شکا یئتابالغ نظر مزبور به ه یختار

ده منتشر ش یینتع یثبت هاییآگه یکه برا یانوبت در روزنامه یک یاقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبت یکهصورت در

 .یدنما یتنظارت شکا یئتبه ه یانتشار آگه یخارطرف ده روز از ت تواندیمو معترض یگرددم

 ثبت آثار در -سوم  فصل

مالک مطابق ثبت دفتر ا یتثبت ملک در دفتر امالک ثبت شده و سند مالک یمقدمات عملیات اتمام از پس - یکمو  یستب ماده

 .شودیداده م

ه و را که ملک باسم او ثبت شد یدولت فقط کس یدمطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رس یملک همینکه -و دوم  یستب ماده

 یرسم ملک مزبور از مالک ینکها یا یدهدر دفتر امالک به ثبت رس یزانتقال ن ینو ا یدهمنتقل کردرا که ملک مزبور باو یکس یا

 .شناختباشد مالک خواهد  یدهارثا باو رس
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 انها توافق یناالرث بکه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم شودیدر دفتر امالک باسم وراث ثبت م یمورد ارث هم ملک وقت در

 در آن باب صادر شده باشد. یاختالف حکم نهائدر صورت یابوده و 

 یزتم و ینافبواسطه انقضاء مدت اعتراض و است یاو  یمراحل قانون یاست که بواسطه ط یعبارت از حکم یئنها حکم - تبصره

 مختومه محسوب شود. یحکم در ان موضوع صادر شده از دعاوکه یدعوائ

ر عنوان و د یچاعم از دائر و بائر( دارند بهچاه قنات ) یااب  یدر ان ملک مجرا کسانیکه بحقوق ملک ثبت -و سوم  یستب ماده

 .آوردینموارد یصورت خلل یچه

خواهد ن یرفتهشده پذ یاز کس یحق ییعثبت تض یاندر ضمن جر ینکها یمدت اعتراض دعو انقضای از پس -و چهارم  یستب ماده

 .یباشد خواه جزائ ی[ خواه حقوقیگر]د یکرعنوان د یچنه به یمتنه بعنوان ق ینشد نه بعنوان ع

 مطابق ۱۱۷ - ۱۱۶ - ۱۱۱ - ۱۱۸ - ۱۱۷ - ۱۱۶ - ۱۱۵و در موارد مذکور در مواد  ۴۵مطابق ماده  ۴۴مورد مذکور در ماده  در

 قانون رفتار خواهد شد. ینباب ششم امذکور در جزائی مقررات

 قرار است: یننظارت بد یأته یفو وظا صالحیت حدود - ۲۵ ماده

 یاهاشتب یااشخاص و اداره ثبت واقع شود و  ینب یثبت اختالف ىتقاضا یرفتناز جهت پذ یازدهمقررات ماده  ىاجرا در هرگاه - ۱

با  اصالح درخواست ثبت یاابطال و  یاو  یفتکل یینتصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختالف و تعدر یاگردد و  یدتول

 نظارت است. یأته

 اتیعمل ینثبت امالک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچن یمقدمات یاندهد که در جر یصنظارت تشخ هیأت هرگاه - ۲

 .یگردداصالح م یا یلتکم یا یدثبت طبق مقررات تجد یانابطال و جر آن مؤثر بودهکه اشتباه مزبور در یبعد

الک دفتر ام یاو  یتسند مالک یسندهصرفاً بعلت عدم توجه و دقت نو ىثبت انتقاالت بعد یا و ملک ثبت موقع در هرگاه - ۳

 أتیدادگاه باشد ه یحکم نهائ یا یسند رسم یرمغا یاثبت دفتر امالک مخالف  یکهدر صورت ینهمچنرخ دهد و یاشتباه قلم

 را صادر خواهد کرد. یتاصالح ثبت دفتر امالک و سند مالکو احراز وقوع اشتباه دستور یدگینظارت پس از رس

آمده و موقع ثبت ملک در دفتر امالک مورد توجه  یشثبت پ یمقدمات یاتعمل یانکه قبل از ثبت ملک در جر اشتباهاتی - ۴

حرز وقوع اشتباه م یدگیپس از رس یکهو در صورت شودینظارت مطرح م یأتبه آن متوجه گردد در هه ثبتقرار نگرفته بعداً ادار

و در  مایدیننظارت دستور رفع اشتباه و اصالح آنرا صادر م یأتنرساند ه خللیکس حقگردد و اصالح اشتباه ب یصو مسلم تشخ

بت دستور و اداره ث یدبدادگاه مراجعه نما تواندیکه م یکندم طاراخینفعبرساند بشخص ذ یبحق کس یاصالح مزبور خلل یکهصورت

 نمود. واهددر دادگاه صادر خ ینهائ یفتکل ییناصالح آنرا پس از تع یارفع اشتباه 

 یأتن با هآ یبعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاق یاکالً  یتبه تعارض در اسناد مالک رسیدگی - ۵

 نظارت است.

نظارت  یأتثبت دفتر امالک شود با ه یا یرخ دهد و منتج بانتقال رسم یکیتفک یاتکه در عمل یو رفع اشتباه رسیدگی - ۶

 نرساند. یبحق کس یاشتباه مزبور خللرفع ینکهاست مشروط بر ا

 رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور یدآ یشپ یاشتباه یااشکال  ینمفاد آنها با قوان یقاسناد و تطب تنظیم طرز در هرگاه - ۷

 بود.نظارت خواهد یأتالزم با ه

 نظارت است. یأتبا ه یثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائ یسرئ یهبه اعتراضات اشخاص نسبت بنظر رسیدگی - ۸
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 یخروز از تار یگردد ظرف س یدتجد ینوبت ىهاینظارت مقرر شود که آگه یأته یصبر حسب تشخ مواردیکه در - ۱ تبصره

 حق اعتراض خواهند داشت. یننوبت خواهد بود معترض یکمجدد که فقط  یانتشار آگه

 نامهینآئ که در یقیثبت بطر یمقدمات یاتعمل یدتجد ینهکننده ثبت باشد هزاشتباه از طرف درخواست صورتیکه در - ۲ تبصره

 .کننده خواهد بودخواهد شد بعهده درخواست یینتع

است که ملک در دفتر امالک بثبت  یماده تا وقت ینو دو ا یک ىنظارت در موارد مذکور در بندها یأته رسیدگی - ۳ تبصره

 باشد. یدهنرس

 ىانظر در شور یدقابل تجد ینفعذ یتماده بر اثر شکا ینو پنج و هفت ا یک ىنظارت فقط در مورد بندها هیئت آراء - ۴ تبصره

خالف قانون  یانظارت متناقض و  ىیأتهاآراء ه یکهدر موارد یهوحدت رو یجادکل ثبت بمنظور ا یرمد یولثبت خواهد بود یعال

موقع نظارت ب یأته ىکه رأ یو در صورت ینمایدثبت ارجاع م یعال ىو اعالم نظر بشورا یدگیرس ىصادر شده باشد موضوع را برا

ت ثب یعال ىنظر شورا یهوحدت رو یجاددر مورد ا. شودیجرا گذارده مبموقع ا ثبتیعال ىاجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورا

 االتباع خواهد بود.نظارت الزم ىیأتهاه ىبرا

اعالنات ثبت  ىروز در تابلو یستبمدت ب ینفعاطالع ذ ىنظارت برا یأته ىو پنج و هفت رأ یک ىبندها مورد در - ۵ تبصره

ا ر ىرأ ىباشد اجرا ىرأ ىچنانچه قبل از اجرا ینفعذ یهاز ناح یتوصول شکا .شودیمحل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته م

 یأته ىرأ یدگیرس یدثبت در تجد عالیىبود هرگاه شورأثبت خواهد یعال ىبا شورا یفتکل یینو تع یدگیو رس ینمایدموقوف م

 .یگرددم یبتعق یاجرائ یاتعمل یدنما ییدنظارت را تأ

 است: یردو شعبه بشرح ز ىثبت خواهد بود که دارأ عالیىنظارت شورأ یأتنظر نسبت به آراء ه یدمرجع تجد -مکرر۲۵

 .امالک به مربوط شعبه - الف

 .اسناد به مربوط شعبه - ب

ه و مسئول قسمت امالک در شعب ىدادگستر یرکشور بانتخاب وز یوانعالیاز شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات د یک هر

 .یگرددم یلقسمت اسناد در شعبه اسناد تشکمسئول امالک و

 ثبت یعال یدر شورا یدگیرس ۂیجالزم بداند دستور خواهد داد تا حصول نت یدادگستر یردر موارد فوق چنانچه وز -۱ تبصره

 متوقف بماند. یثبت یا یاجرائ یاتعمل

 صیبرخالف قانون تشخ ینامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستر هاییئتاز ه ینقانونا یبتصو یخهم که تا تار آرائی - ۲ تبصره

 قانونینا یبتصو یخگزارش موضوع تا دو ماه از تار ینکهخواهد شد مشروط بر ا یدگیطرح و رس یعال یشوراشده بشرح فوق در 

 فرستاده شود. یعال یبشورا

و جبال موات و مباحه  یاد قرار گرفته است مانند اراضثبت افر یندارد و مورد تقاضا یکه مالک خاص امالکی مورد در - ۳ تبصره

 یماهمعادن مصوب سوم د یقانون یحهدر مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول ال ینو همچن یعموم یو جنگلها

 یو شور یستثبت ن یعال یو اظهار نظر شورا یدگیمانع از رس یاشخاص در مراجع دادگستر ینبهر عنوان ب یوجود دعو ۱۳۳۱

 ارد.ثبت اظهار د یبطالن تقاضا یاو مقررات نظر خود را درباره صحت  ینقوان یرتبصره و سا ینا یتمکلف است در هر حال با رعا

اجع در مر یتبصره بعلت طرح دعو ینا یبتصو یخرا که قبل از تار یتقاضا کند پرونده هائ یاز شور تواندیکل ثبت م اداره

 . یدتبصره درباره آنها اظهارنظر نما یننشده است مجدداً طرح و بر طبق ا یصتشخ یرقابل طرح در شو یدادگستر
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 تبصره است . ینا یمامور اجرا یدادگستر وزارت

در  نیآن ملک و همچن یننسبت بع یحق یواگذار یااز ملک ثبت شده و  یقسمت یا تمام انتقال مورد در -و ششم  یستب ماده

 عمل خواهد شد. یلذ یباز سه سال بترت یشب یمدت یمعامالت راجع بانتقال منافع ملک براو یو سکن یو رقب یمورد عمر

 دیصورت ثبت ملک ق یلمنقول ثبت و خالصه ان در دفتر امالک ذ یردفتر معامالت غ یا یمعامله در دفتر اسناد رسم سند

 .ید[ به ثبت خواهد رسیکدیگر]یکدیکر یلذ یختار یبانتقاالت در دفتر امالک بترت یهخالصه کل یقطر ینو بهم شودیم

 د.خواهد ش ینمع یهبموجب نظامنامه وزارت عدل یتاوراق مالک یدثبت خالصه انتقاالت در دفتر امالک و تجد یبو ترت شرایط

ه نسبت ک یکسان ینثبت بدهند و همچن یتقاضا یدبا یکه در مورد امالک وقف و حبس و ثلث باق کسانی -و هفتم  یستب ماده

 هیحفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدل یرااعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باق عرضحالیدامالک با یلقب ینبه ثبت ا

 خواهد شد. ینمع

که  یوقافا یندهنما یا یثبت شده و متول یتقاضا یتامالک بعنوان مالک یلقب باین نسبت[ گاه] کاه هر -و هشتم  یستب ماده

 یاست در اثر تبان یثلث باق یاحبس  یاو حفظ حقوق وقف  یدعو یبعرضحال اعتراض و تعقمنامه مکلف بدادنبموجب نظا

 خواهد شد محکومانتدر ام یانتبمجازات خ یدخود عمل ننما یفبتکل

ت هر شده اس یامالک وقف و حبس و ثلث باق ی[ بدون ذکر حقوق ارتفاقیگری]د یکریثبت ملک د یکه تقاضا یزن یموارد در

 .شوندیدر امانت محکوم م ینبمجازات خائن یندخود عمل ننما یفبتکل یتبانکاه ]گاه[اشخاص مذکور در فوق در اثر

 ریهیامور خ ینداشته و برا یداتکه ملک مورد تقاضا عا صورتی در فوق در مذکور امالک ثبت به راجع مخارج -و نهم  یستب ماده

و در  شودیالمصرف داده ممخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول نیهمچنداده شده باشد و یصتخص

 ]گرفته[ نخواهد شد. فتهمخارج کر یداتعا ینا یتصورت عدم کفا

موقوفه مورد تقاضا  یداتاز عا یمامخارج راجع بثبت را خود مستق یدهدثبت م یکه اداره اوقاف تقاضا مواردی در -ام  یس ماده

 وصول خواهد نمود.

دون اداره اوقاف ب یا یثبت از طرف متول یتقاضا یعموم یانبارهاو آب یاو تکا یمهثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قد برای

 خواهد شد یرفتهپذ یمخارج مقدماتالثبت واخذ حق

 .تیسن یتو حبس مثبت تول وقفیت بعنوان رقبه ثبت - یکمو یس ماده

 یسئبر عهده ر یریهو خ یمحل و نسبت بامالک و مؤسسات بلد یهثبت نسبت بامالک دولت بعهده مال تقاضای -و دوم  یس ماده

 انها است. یمق یا یبعهده ول ینشرکت و در مورد امالک محجور یرمؤسسه و نسبت بامالک شرکت ها بعهده مد

تقل با شرط وکالت من یبعنوان قطع یابا شرط نذر خارج و  یبعنوان قطع یا یارکه با شرط خ بامالکی نسبت -و سوم  یس ماده

قانون  ینا یاجرا یخ[ با حق استرداد قبل از تاریگر]د یکربهر عنوان د یاکه بعنوان صلح  ینسبت بامالک یشده است و بطور کل

 نکهینشده باشد و اعم از ا یاشده  یمنقضمدت حق استرداد  یعمل بشرط و بطور کل یا یارخ دتم ینکهانتقال داده شده اعم از ا

که  لیثبت با انتقال دهنده است مکر ]مگر[ در موارد ذ یتقاضاحق یرندهگدر تصرف انتقال یاملک در تصرف انتقال دهنده باشد 

 :شودیم یرفتهپذ یهالاظهارنامه فقط از منتقل

 محکوم شده باشد. یهال منتقل یقطع یتبملک یقانون بموجب حکم نهائ ینا یاجرا یخملک قبل از تار یکهدر صورت -۱
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[ را کتبا هیرند] گ یرندهکبدون حق استرداد( انتقال) یقطع یتپس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالک یکهدر صورت-۲

 کرده باشد یقتصد

بوده و الاقل پنجسال  یرندهگمورد معامله در تصرف انتقالملک  ۱۳۱۸بهمن ماه  ۲۱قانون مصوب  یاجرا یخدر تار یکهدر صورت ۳

 :یلمزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذ یخموعد حق استرداد تا تاراز انقضاء 

عرضحال  یلهاو به وس یمقام قانونقائم یادهنده از طرف انتقال ۱۳۱۸قانون بهمن  یاجرا یخاز انقضاء موعد حق استرداد تا تار الف

 نشده باشد. یرندهگانتقال یتاعتراض بمالک یرسمامهاظهارن یا

ر او صاد یمقام قانونقائم یا یرندهگانتقال یحقیبر ب ی[ حکم قطع۱۳۱۲]۳۱۲ یماهد ۲۸ ینقانونا یبتصو یختا تار یکهدر صورت ب

 نشده باشد.

مقررات راجعه بمعامالت  یعمعامالت با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جم کلیه - ۱ تبصره

نحو  یرابا یحق استرداد اشخاص ثالث ینتام یبرا یامحصور بوده و  ینمتعامل ینمعامله ب ینکهخواهد بود اعم از ابا حق استرداد

 کان مداخله داده باشند.

مه خود [ را در تقاضانایرنده]گ یرندهک حق انتقال یدبا یکندثبت م یماده انتقال دهنده تقاضا ینمطابق ا ردیکهموا در - ۲ تبصره

 باسم طرف ذکر خواهد شد. یحاعالن با تصرحق در ضمن ینو ا یدنما یدق

( قانون ثبت، راجع به اموال ۳۳معامالت مذکور در ماده) یگرو د یو شرط یمعامالت رهن یه( در مورد کلی)اصالح -۳۴ ماده

صدور  یقتواند از طر یخود را نپردازد، طلبکار م یکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بده یدرصورت یرمنقول،منقول و غ

 ابالغ یختارکننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از  نظیموصول طلب خود را توسط دفترخانه ت یهاجرائ

 یتقطع مورد معامله و یتمام یابیبستانکار، اداره ثبت پس از ارز یبنابه تقاضا یدخود اقدام ننما ینسبت به پرداخت بده یهاجرائ

 یانونطلب ق یزانبه وصول مطالبات مرتهن به م بتنس یدهمزا یبا برگزار یابی،ارز یتقطع یخآن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تار

 .یدنما یازاد را به راهن مسترد ماقدام و م یو

قانون عمل  ینمطابق مقررات ا شودیقرار داده م یضمانت یاانجام تعهد  یا یند یقهوث ی،ملک یاهم که مال  یدر موارد -۱ تبصره

 خواهد شد.

 یرو اعراض از رهن و سا یدهمزا یو برگزار یاجرائ یاتختم عمل یبازداشت مازاد مورد رهن وچگونگ یه،نحوه ابالغ اجرائ -۲ تبصره

 یسرئ یبو به تصو یهاست که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ته ینامه ا ینموارد به موجب آئ

 .یدخواهد رس یهقوه قضائ

 یجار یزن تاس یدهقانون مختومه نگرد ینا یبصادره که قبل از تصو یها یهو اجرائ یمیقانون نسبت به اسناد تنظ ینا -۳ تبصره

 است.

 یاراد یاعتبار یاو  یمؤسسات مال یاگذشته بانکها و  یددر وصول مطالبات سررس یلتسه ی( در راستا۱۳۱۴ ی)الحاق -۴ تبصره

 :شودیعمل م یرز یاز روشها یکیمجوز به 

ارشناس ک یابدهکار، به بازار فرابورس  یدیدرصورت درخواست واحد تول دهنده،یالتتسه یاعتبار یاو  یمؤسسه مال یابانک و  -۱

 یاطلب بانک و  ینو با هدف تأم نمایدیم گذارییمترا ق یدیواحد تول هایییمراجعه و تمام اموال و دارا یدادگستر یرسم

 تا مشخص شود که کدام کندیمناقصه برگزار م یک یدار،به خر یدرصد سهام قابل واگذار یبر رو یاعتبار یاو  یمؤسسه مال

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 قانون ثبت اسناد و امالک  

 245  

طلب بانک و مؤسسه  یزان. با پرداخت مپردازدیاو را م یبدهکار، تمام بده یدیاز سهام واحد تول یبا قبول درصد کمتر یدارخر

 ریداکه در مناقصه مشخص شده است، به خر یدیتول دآن بخش از سهم واح یدار،توسط خر یدیاز واحد تول یاعتبار یاو  یمال

 .ودشیمنتقل و اموال مورد رهن آزاد م

خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و  یهایبده یهتسو یبدهکار از مجوز فوق برا کهدرصورتی

 یاعتبار یاو  یمؤسسه مال یابانک و  ینکهبدهکار اعم از ا یدیسهام واحد تول یداربدهکار مکلف است به خر یدار،درخواست خر

واحد  یناز سهام ا یگریبخش د ینقد یدکرده باشد، اجازه دهد تا با خر خریداریفرابورس  یقسهام خود را از طر یاباشد و 

 دهد. یشالعاده، افزافوق یمجمع عموم یلتشک یبرا یازسهام خود را تا سقف سهام مورد ن ی،قبل یمتبه ق یدیتول

 یتردادگس یرسم یکارشناس یهبه مبلغ پا یقهوثمجاز، هرگاه مال مورد  یاعتبار یاو  یدر مورد معامالت بانکها و مؤسسات مال -۲

 شودیو راهن، مهلت دو ماهه داده م گیرندهیالتبستانکار و ضمن اخطار به تسه ینداشته باشد، به تقاضا یداریخر الطرفینیمرض

تا  از طلب بانک یبخش یارا با پرداخت تمام  یقهملک مورد وث یارا پرداخت کند و  یاعتبار یاو  یمؤسسه مال یاتا طلب بانک 

 فک رهن کند. یدهمزا یهسقف مبلغ پا

متر از ک ینکهمشروط بر ا یشنهادیمبلغ پ ینبه باالتر یدهظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزا چنانچه

، مال اول یدهدر مزا کهی. در صورتشودیو طلب بستانکار وصول م یدهنباشد، به فروش رس یدهمزا یه( مبلغ پا۷۱۳هفتاد درصد )

ارزش  از یشترب یقهبالمانع است. هرگاه ارزش مال مورد وث یدجد یکارشناس یمتبا ق یدهمزا ربه فروش نرسد، تکرا یدهمورد مزا

در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل  یو الزام باشدیبانک م یاربه اخت یقهمورد وث ییمورد مطالبه بانک باشد، تملک دارا

بصره ت ینا یبستانکار محفوظ است. در اجرا یبرا یقانون ایمطالبات از روشه ماندهیوصول باق یگیریحق پ یق،طر نیطلب از ا

 قرار دارد. یتبورس کاال در اولو یاستفاده از سازوکارها

از  یشب یو معامالت استقراض ۳۳مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معامالت مذکور در ماده  یچدر ه عدلیه محاکم - ۳۵ ماده

االجراء صادر نخواهند دوازده در سال ورقه الزم یاز صد یشحکم نداده و ادارات ثبت ب یرنسبت مدت تاخ پانزده در سال به یصد

 کرد.

قانون  ۴۴و  ۴۲مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد  یهعدل در محاکم یکهدر صورت یهتاد تاخیر خسارت -و ششم  یس ماده

دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار  یاداره ثبت ماخوذ شود از قرار صد یلهبوس یکهدر صورتمحاکمات خواهد بود و یعتسر

 .شودیداده م

 زیپانزده ن یده تا صد یده باشد مازاد از صد یاز صد یشمورد مطالبه واقع شود و ب یهدر محاکم عدل یکهالتزام در صورت وجه

له داده خواهد شد و هر کمتر باشد تمام ان به محکوم یاده  یمحاکمات است و چنانچه صد یعقانون تسر ۴۴و  ۴۲مشمول مواد 

 .شودیدوازده در سال است که تماما بطلبکار داده م یاز قرار صد یمنته اداره ثبت ماخوذ شود یلهکاه وجه التزام بوس

قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات  ینا یاجرا تاریخ از قبل که ۳۳ ماده در مذکور معامالت به نسبت -و هفتم  یس ماده

 بود.خواهد یهالرعاالزم ۳۴ماده 

 یقانون واقع شده محاکم مکلفند در موارد ینا یاجرا تاریخ از قبل که ۳۳ ماده در مذکور انتقاالت موضوع در -وهشتم  یس ماده

داده و در  یرهحکم برد اصل و اجور و غ ۳۴ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده  یتقاضا که مطابق ماده مزبور حق

نسبت بملک  ینکهبدهند اعم از ا[ یرنده]گ یرندهکانتقال یتاست حکم بمالکداده شده یرندهگثبت بانتقال  یحق تقاضا یکهموارد

 نشده باشد. یاثبت شده  یمورد معامله تقاضا
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 ۳۴قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده  ینا یاجرا یخکه پس از تار ۳۳بمعامالت مذکوره در ماده  نسبت

 را بموقع اجراء کذارند.]گذارند[

انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل  یبرا ۳۸و  ۳۷و  ۳۴و  ۳۳که در مواد  حقوقی -و نهم  یس ماده

 نکهیباشد خواه بعد و اعم از ا ینقانونخواهد بود خواه قبل از ا یکنلمباطل و کان یبترت این مخالفقرارداد هر - یستاسقاط ن

 .یرسم یرغ یاباشد  یبموجب سند رسم

از  انتظامی مجازات مستلزم ۳۱ - ۳۸ - ۳۷ - ۳۶و  ۳۵و  ۳۴و  ۳۳دولت از مقررات مواد  مامورین و قضاه تخلف -چهلم  ماده

 بباال است. ۴درجه 

قل کند منت یگریبعضا بد یاتقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کال  یمقدمات یاتدر اثناء مدت عمل یکهدر صورت- ۴۱ ماده

الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را ثابت یلبتوسط وک یاشخصا  انتقال یختا ده روز از تار دهنده مکلف استانتقال 

 کتبا اطالع دهد.

داده شده است انتقال دهنده مکلف  یباشد که نسبت بان عرضحال اعتراض ملکی انتقال مورد[ گاه] کاه هر -چهل و دوم  ماده

انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال  یخرف ده روز از تاراز وجود معترض و در ظ را یرندهکانتقال انتقال  یناست در ح

رسما  که شده است یانتقال از اعتراض یندهنده در حو اکر ]اگر[ انتقال یدمسبوق نما یرسم هارنامهاظ یله[ بوسیرنده]گ یرندهک

رض معت یاطالع رسم یخروز از تار عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده یامطلع نبوده و 

ع وقواز یق[ را در همان مدت و بهمان طریرنده]گ یرندهکو انتقال الیهقلاز وقوع انتقال و اسم منت یاظهارنامه رسم یلهرا بوس

 دیبدون تجد یمقام انتقال دهنده شده و دعوالغ اظهارنامه در مقابل معترض قائمبمحض اب الیهمنتقل -اعتراض مسبوق کند 

د خواه یمسئول هر ضرر و خسارت یدکه مطابق مقررات فوق عمل ننما یانتقال دهنده ا. یافتخواهد  یاناو جر یتعرضحال بطرف

نتقال ا یو خسارت مزبور را جبران نکرده است بتقاضامعترض وارد گردد و مادام که ضرر  یا یرندهک بود که از تخلف او بر انتقال

 خواهد شد. یفمعترض توق یا یرندهک

قام معرضحال قائم ید[ انتقال دهد ان شخص بدون تجدیگری]بد یکریخود را بد ادعائیه حقوق معترض[ گاه] کاه هر - تبصره

 است استفاده خواهد کرد. یانتقال باق یخدر تار معترضیکه برا یاو شده و از مواعد

دهنده معامله خود را باداره ثبت اطالع نداد چنانچه مدت  بوده و انتقال عادی سند بموجب انتقال[ هرگاه] هرکاه - ۴۳ ماده

ظهارنامه ا یلهبوس تواندیم یهالشده منتقل یو چنانچه مدت منقض دهدیمطابق مقررات عرض حال م یهالاست منتقل یاعتراض باق

 نمود ملک بنام انتقال یقتصد یهابالغ اخطار یخمعامله را در ظرف مدت ده روز از تار یهمشارال هر گاه یددهنده اخطار نمانتقال با

 .یدنما یبدهنده را تعقانتقال تواندیم ۱۱۴و  ۱۱۵بموجب ماده  یرندهگانتقالدهنده ثبت و ثبت و اال ملک بنام انتقال یرندهگ

باشد  یانتقال بموجب سند رسم یاو  یدعمل نما ۴۱دهنده مطابق ماده بوده و انتقال  ینتقال بموجب سند عادکاه ]هرگاه[ ا هر

 عمل خواهد شد: یلذ یببترت

نات به نام اعال یهباشد بق یانو اکر ]اگر[ اعالنات در جر شودیاعالن م یرندهگمنتشر نشده ملک باسم انتقال  یاعالنات نوبت اگر

[ یرنده]گ هیرندکو اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعالنات باشد ملک باسم انتقال  شودیاصالح مانتقال یدبا ق یرندهگ انتقال

 .یدبثبت خواهد رس

( ۱۱۴سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بعالوه مفاد ماده ) ۱۵تا  ۵انتقال مجعول بوده مرتکب به  یمعلوم شود سند رسم اگر

 خواهد شد: یدرباره او مجر
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مقرر در در مواد  یموعدها یکرده قبل از انقضا ینسبت بملک مورد ثبت اقامه دعو کسیکه[ گاه] هرکاه -چهل و چهارم  ماده

دار  یتصالح یتثبت مکلف است مراتب را باداره ثبت و پارکه بدا یمحجور شود مستدع یامجنون یا کرده فوت ۱۱ - ۱۸ - ۱۷

در  هیکه مشارال یدمحکمه مربوطه اخطار نما یامحقق ثبت  یقطرباو از یمقام قانون شدن قائم ینکتبا اطالع داده و پس از مع

کرد ن یبرا تعق یدر مدت مقرر دعو یمقام قانون هر کاه ]گاه[ قائمکند.  یبرا تعق یدعو یهابالغ اخطار یخظرف شصت روز از تار

 است. یناففقط قابل است اینقرار - یکندرار اسقاط دعوا را صادر ممحقق ثبت ق یامحکمه 

 یا یبو بعد معلوم شود عدم تعق یدهبه ثبت رس ملکی ۱۱ - ۱۸ - ۱۷اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد  -چهل و پنجم  ماده

 ینکهثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با ا یبا مستدع یحجر طرف دعوا یاجنون  یافوت بعلت  یقعدم ابراز تصد

در  واندتیمحجور م یامجنون و  یاو  یمتوف یمقام قانون است قائم یامدهبعمل ن بودهحجر عالم  یاجنون  یاثبت بفوت  یمستدع

ثبت اقامه  یمستعد یهبر عل یدعرضحال جد یلهبوسملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق  یمتظرف پنج سال از بابت ق

( یهالوصامنصوب مسلم یوص یا یجد پدر یاخاص )پدر  یکه ول یو وراث یرمبدء پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کب. یدنما یدعو

 یماده چنانچه مستدع ین. در مورد اشودیمحسوب م یهتصف یرمد یا یمق یینتع یخموارد از تار ینا یرفوت و در غ یخدارند از تار

 یراشود ب ثابتحکم مفلس باشد و  ی[ انتقال داده و در موقع اجرایگری]بد یکریدد ]گردد[ و ملک را قبال بدثبت محکوم کر

 ینمورددر ا یجزائ تعقیب -تا دو سال محکوم خواهد شد  یکسالاز  یبیحق طرف خود را مفلس کرده بحبس تاد یادافرار از

 .شودیموقوف م یبتعق یتاست و با استرداد شکا خصوصییمدع یتمنوط بشکا

 اسناد ثبت -سوم  باب

 عمومی مواد -اول  فصل

 :یلاست مکر ]مگر[ در موارد ذ اختیاری اسناد ثبت -چهل و ششم  ماده

 که قبال در دفتر امالک ثبت شده باشد. یمنافع امالک یا ینعقود و معامالت راجع بع یهکل -۱

 ثبت شده است.که قبال در دفتر امالک  یمعامالت راجع بحقوق یهکل -۲

 بداند ثبت یمقتض یهموجود بوده و وزارت عدل یکه اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسم نقاطی در -چهل و هفتم  ماده

 است: یاجبار یلاسناد ذ

 منقوله که در دفتر امالک ثبت نشده. یرمنافع اموال غ یا ینعقود و معامالت راجعه بع یهکل -۱

 نامه نامه و شرکتصلحنامه و هبه  -۲

نخواهد  یرفتهاز ادارات و محاکم پذ یچیکدر ه یدهبثبت برسد و به ثبت نرس یدمطابق مواد فوق با سندیکه -چهل و هشتم  ماده

 شد.

 است: یلدفاتر از قرار ذ ینمسئول وظایف -چهل و نهم  ماده

 ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. -۱

 مطابق مقررات حق کرفتن سواد دارند یکهبت شده باشخاصدادن سواد مصدق از اسناد ث -۲

 صحت امضاء یقتصد -۳

 .یکذارندکه امانت م یقبول و حفظ اسناد -۴
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خاص دو نفر از اش یدداشته باشد با یدترد یکندکه تعهد م یطرف یا ینمتعامل هویت در دفتر مسئول[ گاه] کاه هر -پنجاهم  ماده

کته ن ینو ا یدهشهود رسان ینموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضا یقانان را تصد یتمعروف و معتمد حضورا هو

 .یدنما یدرا در خود اسناد ق

[ گری]د یکرمعرف طرف د تواندینم ینمایدم یاز اصحاب معامله را معرف یکطرفکه  شاهدی فوق ماده مورد در - یکمپنجاه و  ماده

 باشد.

دن از ثبت نمو یدکند با یناشخاص را مع یتشهود معروف و معتمد هو یلهمسئول دفتر نتواند بوس تیکهوق -پنجاه ودوم  ماده

 .یدسند امتناع نما

او  ومتیمق یاو  یتوصا یا یتدر تحت وال یکهکسان یاکه به منفعت خود  یرااسناد تواندنمی دفتر مسئول -پنجاه و سوم  ماده

 .یددر خدمت او هستند ثبت نما یاتا درجه سوم دارند و  یسبب یادرجه چهارم  تا یبا او قرابت نسب یاواقعند 

معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول  یفهمسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظ مواقعیکه در -پنجاه و چهارم  ماده

اکر ]اگر[ مسئول دفتر منحصر  ۵۳در مورد ماده د دارد واکذار ]واگذار[ خواهد ش یتمامور[ که در ان حوزهیگری]د یکریدفتر د

 او سند را ثبت خواهد کرد. یندهنما یامحل  العمومیصلح و مدع ینبا حضور ام یهبفرد باشد مشارال

که ثبت  یهر سند یکه سند در ان ثبت شده در رو یدفتر یینثبت را با تع یخنمره و تار باید دفتر مسئول -پنجاه و پنجم  ماده

 و بمهر دائره ثبت برساند. یخود معض یکرده و بامضا یدق شودیم

 سجل و ظهر ثبت شود. یهحرف بحرف از اول تا اخر متن و حاش باید اسناد -پنجاه و ششم  ماده

وع از ممن یاز انحاء قانون یکرد یبنحو یا یدرش یرغ یارا که مجنون  یمعامالت اشخاص نباید دفتر مسئول -پنجاه و هفتم  ماده

 اشخاص مزبور واقع شود. یمقام قانون قائم یلهمعامله به وس ینکهامکر ]مگر[  یدف هستند ثبت نماتصر

 سجل احوال( خود را ارائه دهند) یتورقه هو ینموثق باشند عالوه بر ا باید شهود -پنجاه و هشتم  ماده

 نخواهد شد: یرفتهپذ ذیل اشخاص شهادت -پنجاه و نهم  ماده

 محجور یا یدرش غیر - ۱

 کنک ]گنگ[ یا کور - ۲

 نفع در معامله ذی اشخاص - ۳

 دفتر مسئول خدمه - ۴

 معامله اصحاب خدمه - ۵

داشته  یموضوعه مملکت ینبا قوان یحرا که مدلول ان مخالفت صر یاسناد راجع به معامالت نباید ثبت دفتر مسئول -شصتم  ماده

 .یدباشد ثبت نما

زبان آن ها را نداند اظهارات  یزرا ندانند و مسئول دفتر ن یشهود زبان فارس یامعامله  طرفین[ گاه] کاه هر - یکمشصت و  ماده

 خواهد شد.ترجمه یمترجم رسم یلهانها بوس
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اد نقشه صحت سو یقاز نقشه و تصد یترجمه و سوادبردار یقترجمه و تصد یبرا یکهحق یزانو م یرسم ینمترجم یینتع ترتیب

 خواهد شد. ینمع یهامه از طرف وزارت عدلبموجب نظامن شودیاخذ م

 یهاز انحاء در دفاتر ثبت اسناد و امالک ممنوع است کل یو پاک کردن و الحاق کردن بهر نحو تراشیدن -شصت و دوم  ماده

 از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. شودیدر محل پاک شده نوشته م یاشده و  یدهکلمات تراش یالحاقات و انچه که بجا

ثبت سند را مالحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط  یدآنها با یوکال یامعامله  طرفین -شصت و سوم  ماده

و  قیتصد نمایدیتعهد م یجادا یکطرف یکه فقط برا یدر مورد اسنادکردد. ]گردد[  یقتصد و مسئول دفتر ثبت یهممشارال

 خواهد بود. یطرف متعهد کاف یامضا

 نیباشند عالوه بر معرف سوادیکر و کنک ]گنگ[ ب یااز انها کور  یکی یامعامله و  ینکه طرف صورتی در -و چهارم شصت  ماده

ان حضور  یکه در موقع قرائت ثبت و امضا یدخود را حاضر نما یناز معتمد یکنفرخود  یتبمع یداز اشخاص مزبوره با یکهر 

 کنک و کر اشخاص مورد در مزبور معتمد -اعتماد انها است باشد که طرف  یکس ینخود معرف ینب ینکهبهمرسانند مکر ]مگر[ ا

 شودیکه ثبت م یمراتب در سندماده  ینباشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد ا یاز جمله اشخاص باید[ گنگ]

 کردد. یدق یدو در ستون مالحظات دفتر با

 انها خواهد بود. یترضا یلانها دل یوکال یامعامله  ینپس از قرائت آن بتوسط طرف ثبت سند امضای -شصت و پنجم  ماده

ه طرف ک یزمطلع باسواد ن یکنفرحضور  یناست عالوه بر معرف سوادیکه معامله راجع باشخاص ب موقعی در -شصت و ششم  ماده

باشد که طرف اعتماد شخص  یشخص باسواد ینخود معرف ینکه ب یباشد الزم است مکر در صورت سوادیاعتماد شخص ب

 است. سوادیب

فتر ثبت در د یدبا یهمشارال یترضا ینقرائت و همچن ینقرائت شده و ا یسوادشخص ب یبرا باید سند ثبت -شصت و هفتم  ماده

کذارد ثبت سند ب یلذعالمت انکشت ]انگشت[ خود را  یدبا یزن سوادیکننده بمعامله کردد ]گردد[ و از طرف معتمد امضاء  یدق

 ]بگذارد[.

عالوه  دیغفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور با یا یربواسطه تقص سندی[ گاه] کاه هر -شصت و هشتم  ماده

 .یدبرا یزخسارات وارده ن یهمقرره از عهده کل یبر مجازات ها

 ایمعامله را فسخ و  ینو با اطالع مراجع ثبت احد متعامل ینطرف ینمقررب شرایط طبق بر[ گاه] کاه هر -شصت و نهم  ماده

 ینشود مراجع مزبور پس از مالحظه قبض صندوق اداره ثبت حاک یامقابل حاضر نبوده  تعهد خود را انجام دهد و طرف یمتعهد

وق حق ینباشد و پس از تام [یگر]د یکرمال منقول د یا که عبارت از وجه نقد یدر صورت هکذاردن ]گذاردن[ مورد معامل یعهاز ود

باطل نمودن ثبت حاضر  یبراکه حق خود را اخذ و نمایدیو بطرف اخطار م یدصورت مراتب را در دفتر ق ینا یرطرف مقابل در غ

 کردد.

 دوم آثار ثبت اسناد فصل

مندرجه در آن معتبر خواهد بود  یو امضاها یاتاست و تمام محتو یرسم یدهبه ثبت رس ینکه مطابق قوان سندی - ۷۱ ماده

 ثابت شود.آن سند  یتمجعول ینکهمکر ]مگر[ ا

 .یستمال مسموع ن یمتسل یاوجه  یهتعهد بتاد یامال و  یااز وجه  یقسمت یاراجع باخذ تمام  یمندرجات اسناد رسم انکار
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از انحاء مندرجات سند  یبنحو یاقرار داده و  یدگیانکار فوق را مورد رس یجزائ یا یکه از راه حقوق یادار یا یقضائ مامورین

حکوم انفصال موقت م یکسالمال معتبر ندانند بششماه تا  یمتسل یاوجه  یهتعهد بتاد یامال  یاوجه  یدرس را در خصوص یرسم

 خواهند شد.

 یرا تعهد نموده مدع یمال یمتسل یاوجه  یهتاد یاکرده  یمال یااقرار به اخذ وجه  یکه بموجب سند رسم کسی گاه هر - تبصره

بوده است که طرف معامله باو داده و  یطلب یافتهچک  یابرات  یاحواله  یا یعاد یا یمقابل سند رسمتعهد او در یاشود که اقرار 

[ ییدگرس] یدکیقابل رس یدعو ین[ است ایده]نگرد یدهطلب پرداخت نکرد یافته چک یابرات  یاو  حواله یاآن تعهد انجام نشده و 

 خواهد بود.

هد که تع یطرف یاو  بطرفین نسبت ها آن در مندرجه تعهدات و بمعامالت راجعه قسمت در شده ثبت اسناد - یکمهفتاد و  ماده

 و اعتبار خواهند داشت. یترسم شوندیانان محسوب م یمقام قانونقائمکه یاشخاص یهکرده و کل

منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت امالک ثبت شده است نسبت  یرمعامالت راجعه باموال غ کلیه -هفتاد و دوم  ماده

 خواهد بود. یتاعتبار کامل و رسم یآنها و اشخاص ثالث دارا یقانونمقام معامله و قائم ینبطرف

 ینتظامدر محکمه ا یندکه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نما ی[ دولتیگر]د یکرد مامورین و قضات -هفتاد و سوم  ماده

سبت جهت ضرر مسلم ن ینباشد و بهم یبدون جهت قانون ینمامور یاقضات  یرتقص ینکه ا یصورتو در شوندیم یبتعق یادار یا

محکوم  یزرا بجبران خسارات وارده نان ها  یعالوه بر مجازات ادار یادار یا انتظامیمحکمهمتوجه شود  یبصاحبان اسناد رسم

 خواهد نمود

شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مکر در صورت اثبات  یقکه مطابقت ان با ثبت دفتر تصد سوادی -هفتاد و چهارم  ماده

 دفتر.عدم مطابقت سواد با ثبت

 سوم در امانت اسناد فصل

که الک و مهر  یکریلفاف د یاان را در پاکت و  یدامانت بگذارد با هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد -۷۵ ماده

که نتواند  یکند و در صورت یدامانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر ق یمتسل یخپاکت تار یشخصا روشده باشد کذاشته و

 پاکت نوشته امضاء و مهر کنند یالفافه  یرومزبور را یخدو نفر شاهد تار یدبا یسدبنو

ت اسناد لفافه را بمهر اداره ثب یانموده و پاکت  یینامانت را تع یبینمره ترت یمتسل یختار تصدیق از پس دفتر مسئول - ۷۶ ماده

 دیشهود اکر باشند ق یامانت و اسام یخکذار و تاررا که اتخاذ کرده باسم امانت یبیمخصوص همان نمره ترتو در دفتر یدهرسان

 .یدخواهد رسان یزشهود نو کذارمانتا یو بمهر و امضا کندیم

[ یگرید] یکریلفافه د یاقبل از انکه انها را در پاکت و  توانندیگذارند[م ی]م کذارندیکه سند خود را امانت م اشخاصی - ۷۷ ماده

سواد  یدر رو یدبا یصورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ول ینادر یندسواد بنما یکذارده ]گذارده[ مهر کنند تقاضا

 هیچوجامالک امانت کذاشته ]گذاشته[ شده و بهاست که در اداره ثبت اسناد و یبا اصل مطابقسواد  ینشود که ا یدمزبور ق

 تواندیم امالکصورت دائره ثبت اسناد و ینان سند قبال مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در ا ینکهندارد مکر ]مگر[ ا یترسم

 قانون مقرر است بدهد. یندر ا یکهبطور سواد مصدق سند را

ا در ستون ر یلفافه امانت یاپاکت  یزاتمشخصات و مم یهکل یددر موقع امانت کذاشتن ]گذاشتن[ اسناد مسئول دفتر با -۷۸ ماده

و که مشتمل بر نمره  یدیدارد و پس از ان رس یکذار ]گذار[ و شهود ممضنموده و بامضاء خود و امانت یدمخصوص دفتر ق

 ]امانتگذار[ بدهد انتکذارلفافه امانت است باام یامشخصات پاکت 
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سند  که از امانات یکه در ستون مالحظات دفتر امانت و در مقابل ثبت آیدیبعمل م یبترت ینبا یاسترداد اسناد امانت -۷۱ ماده

 .نمایدیو انرا امضاء منوشته  ید[ با حضور دو نفر شاهد رسیردگ ی]م کیردیکه سند را پس م یشخصبعمل امده 

الحفاظه که اخذ اسم مسئول دفتر و مبلغ حق ینشود و همچن یدبا تمام حروف ق یدرس یلدر ذ یداسترداد با یختار -۸۱ ماده

 شد.درجه خواهد شودیم

 یچهارم دفاتر اسناد رسم باب

 هر -خواهد کرد  ینمع یبعهده کاف یدفاتر رسم یاسناد رسم یمتنظ یبداند برا یمقتض یهکه وزارت عدل یدر نقاط -۸۱ ماده

 اداره ثبت اسناد. یندهنما یکنفرصاحب دفتر و الاقل  یکنفرمرکب است از اسناد رسمی دفتر

 و نظامات یناز قوان یتصاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبع ینکهداد مکر ]مگر[ا یترسم توانیرا نم یدفتر هیچ - ۸۲ ماده

 .یدثبت اسناد تعهد نما را راجع به یهوزارت عدل

 خواهد شد. ینمع یهوزارت عدل یهابموجب نظامنامه یاز دفاتر اسناد زسم یکهر  یتحوزه صالح -۸۳ ماده

در اوقات کار در دفتر اسناد  یدبا شودیم یینتع یهر دفتر یکه از طرف اداره کل ثبت اسناد و امالک برا نمایندۀ - ۸۴ ماده

 کیدر هر  یدپس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نما شودیکه واقع م یمعامله و تعهدتا هر حاضر باشد یرسم

 کردد. یدشده است ق [ که سند در ان ثبتیگر]د یکرید ترنمره صفحه دف یددو دفتر با یناز ا

 یطالشراجامع یناز مجتهد یکیشود در محضر  ین( مع۸۲ماده ) یتبا رعا یدکه با رسمی اسناد دفتر[ گاه] کاه هر - ۸۵ ماده

که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت  ی( در دفتر الزم نبوده و سندیهاجازه وزارتعدل بشرط) یندهباشد حضور نما

 .یداداره بثبت خواهد رسباشد در دفتر لمصاحب دفتر مس یهصدور ان از ناح

 که تعهد کرده بعهده صاحب یطرف یا ینمتعامل یتاز هو یناناطم یلبشود تحص یت سندثب یکه تقاضا صورتی در - ۸۶ ماده

ه و در صورت تخلف مشمول ماد یدقانون رفتار نما ینبر طبق مواد ا یدشخصا آنها را نشناسد با یهدفتر است و اکر ]اگر([ مشارال

 قانون خواهد بود. ینا ۱۱۲

در  یول یندقانون امضاء نما ین( ا۶۳و  ۵۱دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ) یدو اصحاب معامله با ینشهود و معرف -۸۷ ماده

 خواهد بود. یامضاء اصحاب معامله کاف فقط یندهدفتر ثبت نما

ر دفتر ددوائر ثبت اسناد و امالک ) ینو همچن یدفاتر اسناد رسم یدهقانون به ثبت نرس ینکه مطابق ا یدر مورد امالک -۸۸ ماده

اسناد  یلبق ینا یول یندمنافع آن ثبت نما یامنقول  یرغ ینرا راجع بع یهر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال توانندیمخصوص( م

 خواهد داشت. یتآنها رسم یمقام قانونو قائمکه تعهد کرده طرفی یا ینفقط نسبت بطرف

 سهم خواهند برد: یرز یببه ترت یارهاالثبت صاحبان دفتر و دفتراز درآمد حاصل از حق -۸۱ ماده

 کیپنجم از چهار هزار و  یک یالنسبت بمازاد ششصد ر یالتا چهار هزار ر یالر یک و ششصد از -در ماه نصف  یالششصد ر تا

نسبت به مازاد از ده هزار  یالهزار ر یستتا ب یکریالو از ده هزار و  یکدهم یالنسبت بمازاد از چهار هزار ر یالتا ده هزار ر یالر

 .یستمب یک یالر

محسوب و  یعموم یداتپس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عا یالثبت دفاتر اسناد رسمحاصله از حق عایدات -۱۱ ماده

 شد.خزانه خواهد  یمتسل
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اتر قانون در دف ینقررات اشده م ینمع یخاص یبقانون ترت ینمطابق ا یدفاتر اسناد رسم یبرا یکهموارد یباستثنا -۱۱ ماده

 ( مقرر شده است.۷۱و  ۷۱همان است که در ماده ) یو اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسم الرعایهالزمیزن یاسناد رسم

 یپنجم اجراء مفاد اسناد رسم باب

االجرا است مگر الزم یهاز محاکم عدل یحکم یاجاموال منقول بدون احت یرو سا یونراجع بد یاسناد رسم یهمدلول کل -۱۲ ماده

 ان باشد یتمالک یمتصرف و مدع یکه شخص ثالث یمنقول عینیمدر مورد تسل

 االجراء استراجع بمعامالت امالک ثبت شده مستقال و بدون مراجعه بمحاکم الزم یاسناد رسم یهکل -۱۳ ماده

 در شودیاجرا بانها مراجعه م یناز طرف مامورکه  یمکلف هستند در مواقع یدولت یقوا یرو سا یهعدل ینعموم ضابط -۱۵ ماده

 اقدام کنند. یهاجرائ مفاد ورقه یاجرا

تهم م یتمستنطق قرار مجرم ینکهمکر پس از ا یکندانرا موقوف نم یراجع باجرا یاتعمل یسند رسم یتمجعول یادعا -۱۱ ماده

 هم موافقت کرده باشد. العمومیمدعرا صادر و

 ششم جرائم و مجازات باب

را مرتکب  یلذ یاز جرمها یکیعامدا  یو اجزاء ثبت اسناد و امالک و صاحبان دفاتر رسم یناز مستخدم یک هر - ۱۱۱ ادهم

 مقرر است محکوم خواهد شد: یاسناد رسم یرجعل و تزو یکه برا یمحسوب و بمجازات یرسم شود جاعل در اسناد

 مزوره را ثبت کند. یااسناد مجعوله  - اوال

 .یدحضور داشته باشند ثبت نما یدکه مطابق قانون با یبدون حضور اشخاص سندیرا - ثانیا

 اند ثبت کند.که انمعامله را نکرده یرا باسم کسان یسند -ثالثا

 مؤخر در دفتر ثبت کند. یامقدم  یراثبت سند یاسند  تاریخ - رابعا

 یراثبت سند یکرمتقلبانه د یلبوسا یااز ان دفاتر را بکشد  یورق یامکتوم کند  یااز دفاتر ثبت را معدوم  یقسمت یا تمام - خامسا

 .یندازداستفاده باز اعتبار و

 انتقال دهند ثبت کند. یترا با علم بعدم مالک انتقالی اسناد - سادسا

 افتاده ثبت کند. یتاز سند یانداشته و  یترا که بطور وضوح سند سندی - سابعا

نند داشته ثبت ک یموضوعه مملکت ینبا قوان یحرا که مفاد ان مخالفت صر سندی امالک و سنادا ثبت اعضاء کاه هر - ۱۱۱ ماده

 منفصل خواهد شد. یسال از خدمات دولت تا سه یکسالاز 

موضوع معامله  یتقابل یااصحاب معامله و  یتاهل یااشخاص و  یتاز اعضاء ثبت اسناد و امالک قبل از احراز هو یکهر  -۱۱۲ ماده

 .یدفوق محکوم خواهد کرد یبمجازات ادار یدثبت نمارا عمدا  یسند

دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد  یقاتیثبت اسناد و امالک عامدا تصد یو اجزا یناز مستخدم یکهر  -۱۱۳ ماده

 خواهد بود یرسم
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ثبت اسناد و امالک که مرتکب  یو اجزا نینشده مستخدم ینباب مع ینکه مجازات انها بموجب ا یراتیدر موارد تقص -۱۱۴ ماده

 و مجازات خواهند شد یبقانون استخدام تعق یاو  یجزائ ینموافق مقررات قوان شوندیم یادار یرتقص یاو  یجرم عموم

 رییککه قبال بد یدرا بنما یثبت ملک یشرط و امثال ان( هر کس تقاضا ببیع راجع) ۳۳ ماده در مذکور مورد در جز - ۱۱۵ ماده

ردار محسوب کاله ب یدثبت نما یاز او شده است تقاضا یتسلب مالک یاز انحاء قانون یبنحو ینکهعلم ابا یا[ انتقال داده یگری]بد

در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت امالک مالک نبوده و معهذا سند  یبوده ول موقع تقاضا مالک دراست اکر  ینو همچن شودیم

 باشد.حق طرف ن یقتصد یبراپس از اخطار اداره ثبت حاضر ینکرفته ]نگرفته[ ول یتمالک سند یا[ یرد]بگ یردبک یتمالک

 از یبنحو ینکهباعلم با یااست که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود  یجار یزن وارثی مورد در فوق مقررات - ۱۱۶ ماده

خود  ان ملک را باسم یتصدور سند مالک یتقاضا یاثبت آنملک  یاز مورث او شده بوده است تقاضا یتسلب مالک یانحاء قانون

 هیلبوس یدعلم وارث با اینموارد تمام در -پس از اخطاو ]اخطار[ اداره ثبت رفتار نکند  قفو مادهیرمطابق قسمت اخ یاکرده و 

 نوشته بخط او محرز شود. یامهر و  یاامضاء 

وب محس ینام یهر کس نسبت بملک یمباشرت و بطور کل یاو  یسکن یا یرقب یا یعمر یاهر کس به عنوان اجاره  -۱۱۷ ماده

 ثبت انرا بکند بمجازات کاله بردار محکوم خواهد شد. یتقاضا یتمالکبوده و به عنوان 

اسطه بو یثبت ننموده ول یمذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضا یناز عناو یکیکه ملک را ب شخصی کاه هر - ۱۱۸ ماده

 عمل خواهد شد: یلذ یقبثبت برسد بطر یکریملک بنام داو یتبان یا یانتخ

هر دو به  ینباشد شخص او و ام ۱۱۱و  ۱۱۶و ۱۱۵از مواد  یکیکه ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات  یاکر کس -الف

 اهند بود.متضامنا مسئول خو یخصوص یبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدع بمجازات کاله یعنوان مجرم اصل

 یچنباشد شخص مزبور به ۱۱۱و۱۱۶و۱۱۵از مقررات مواد  یچیکمشمول ه یدهکه ملک بنام او به ثبت رس یهر کاه کس -ب

 یقانون مجازات عموم ۲۳۸و مطابق ماده  یبتعق یبه عنوان مجرم اصل ینام یول یستن یبقابل تعق یو جزائ یحقوقعنوان اعم از

 هیدر ظرف پنج سال نتوانست با تاد یکهدر صورتخواهد ماند  یفجبران خسارت صاحب ملک در توق یمحکوم شده و بعالوه برا

 .یکنداو را استدعا ماز مقام سلطنت عفو یهعدل یررا فراهم سازد وز یخصوص یمدع یترضا یکرید یقاز طر یاخسارت 

وب ثبت کند کالهبردار محس ید کرده و تقاضابوده خود را متصرف قلمدا یکریکه در تصرف د یهر کس نسبت بملک -۱۱۱ ماده

 .یستماده ن یناختالفات راجع بتصرف در حدود مشمول ا -شودیم

 شودیامالک داده م یکه در مورد ثبت عموم اظهارنامه ینقانونا یکرمواد د یهدر کل همچنین و فوق مواد مورد در - ۱۱۱ ماده

 است.بمنزله تقاضانامه

 است. یخصوص یمدع یتمتهم موکول بشکا یبقبل تعق در مورد مواد -۱۱۱ ماده

[ یابا ] یالمنفعه را بعنوان متولباشد که امالک موقوفه عام کسی متهم ۱۱۸ و ۱۱۷ مواد مورد در[ اگر] اکر -مکرر  ۱۱۱ ماده

 یخصوص یمدع یتموکول بشکا یجزائ یبدر تصرف دارد تعق یمومیتق یاو  یترا بعنوان وال علیهیامالک مول یاو  یمتصد

 .یستن

 متروک خواهد شد. یبخود را مسترد داشت تعق یتشکا یقبل از صدور حکم نهائ یخصوص یمدع یکهدر صورت -۱۱۲ ماده

 .شودینم یرفتهپذ یخصوص یاز مدع یتشکا تجدید - ۱۱۳ ماده
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( مجرم عالوه بر مجازات ۱۱۸مورد مذکور در بند ب ماده  یباستثنا) ۱۱۱و  ۱۱۸و  ۱۱۷و  ۱۱۶و  ۱۱۵در مورد مواد  -۱۱۴ ماده

را  یتخسارا یکربوسائل د یادر اداره ثبت امالک  یخصوص یحق مدع یقتصد یلهکه بوس یتا موقع یکاله بردارجرم یمقرر برا

وده و لبه نمعرضحال مطا یلهبوس یخصوص یبطرف وارد آورده و مدع یتسند مالک دورو ص ثبت یبواسطه تقاضا یماکه مستق

 یدکیرس یاست که بجنبه جزائ خسارت با محکمه یزانم تعیین -ماند  خواهد یفدر توق یدمورد حکم واقع شده جبران ننما

 یممستق غیر خسارت -باشد  دهداده ش یجزائ پس از صدور حکم یخصوص یعرضحال خسارت از طرف مدع یکهکرده ولو ان

 و وصول خواهد شد. ییناز محاکمه( مطابق اصول معموله تع یخسارات ناش)

مرتکب شده  ۱۳۱۸را قبل از اول اسفند  ۱۱۱و  ۱۱۸و  ۱۱۷و  ۱۱۶و  ۱۱۵از اعمال مشروحه در مواد  یکیهر کس ب -۱۱۵ ماده

ه جبران ننمود خسارات وارده بر صاحب ملک را یکربوسائل د یاحق طرف در دفاتر ثبت  یقتصد یلهبوس ۱۳۱۱و تا اول خرداد 

جبران  ۱۱۴که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده  یجرم تا موقع ینا یبرا مقررمجازات کاله بردار محسوب شده و عالوه بر

 خواهد ماند. یفنکرده در توق

ده مکلف است تقاضا دهن یاانتقال داده شده راهن  ۳۳مذکوره در ماده  یناز عناو یکیب یاکه برهن  امالکی مورد در - ۱۱۶ ماده

 یرندهکانتقال یاعمل ننمود مرتهن  یفتکل ینانتقال دهنده با یاراهن  یکهدر صورت یدنما یدطرف را در ضمن اظهارنامه خود قحق

 رفظ در کاه هر -حق خود را مطالبه کند  یاظهارنامه رسم یلهرهن بوس یاانقضاء مدت حق استرداد  ریخاز تا یکسالتا  تواندیم

 ۱۱۳و  ۱۱۲و  ۱۱۱مواد  یتمحسوب و با رعاانتقال دهنده حق طرف را نداد کاله بردار یاابالغ اظهارنامه راهن  تاریخ از روز ۱۱

 با او رفتار خواهد شد. ۱۱۴مطابق ماده 

 رتمجرم خواهد بود که در صو یانتقال دهنده وقت یارهن بعمل آمده باشد راهن  یااخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و  اکر

او  تیملک به ملک یکهو در صورت یدننما یقاو حق طرف را تا ده روز پس از ابالغ اظهارنامه در اداره ثبت تصد یتبقاء ملک بملک

را  هیرندکانتقال یارهن حق مرتهن  یامدت حق استرداد  یشد که تا ده روز پس از انقضاخواهد وبمجرم محس ینباشد وقت یباق

 نکند. یهتاد

سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول  یک[ که در ظرف مدت یرنده]گ یرندهکانتقال یا هنمرت - تبصره

 طلب خود را خواهد داشت. شامل طلب او نشده حق مطالبه

 ایبه شخص  یمنقول( حق یرغ یااعم از منقول و ) یمنفعت مال یا یننسبت بع یعاد یا رسمی سند بموجب کس هر - ۱۱۷ ماده

 به حبس با یدتعهد معارض با حق مزبور بنما یامعامله  یمنفعت بموجب سند رسم یا یننسبت بهمان عاشخاص داده و بعد 

 .داعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد ش

 هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و امالک باب

 خواهد بود: یلمطابق مواد ذ شودیاخذ م یرسمکه در اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر  یحقوق -۱۱۸ ماده

( ۱/۵۱۱هزار و پانصد) یک( ۱۱/۱۱۱) یالهر ده هزار ر یبه ازا یثبت ملک در دفتر امالک عالوه بر مخارج مقدمات برای - ۱۱۱ ماده

 .یالر

 خواهد شد. یافتباقساط در عدلیه وزارت نظامنامه مطابق امالک الثبتحق - ۱۲۱ ماده

 اخذ خواهد شد یهاست که مطابق نظامنامه وزارت عدل یالر ۲۱۰۱۱۱تا  یالر ۴۱۱از  تجارتی اسم الثبتحق - ۱۲۱ ماده
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و  ۳۱۱آذر ماه  ۶مطابق قانون مصوب  یمهب یهاالثبت شرکتها و حقها مطابق قانون ثبت شرکتالثبت شرکتحق -۱۲۲ ماده

 یتالثبمعادل دو ثلث حق یحمل و نقل بر یهاالثبت شرکتحقمعادل نصف و  یو هوائ یو نقل بحرحمل یهاالثبت شرکتحق

 مقرر است. هاشرکت یبرا ۳۱۱است که مطابق قانون خرداد 

 شود. یهممکن است باقساط تاد یهمطابق نظامنامه وزارت عدل یو هوائ یحمل و نقل بحر هایشرکت الثبتحق - تبصره

 .شودیم یافتدر یلدارد بشرح ذ یمقررات خاص مواردیکه استثناء به اسناد ثبت تعرفه - ۱۲۳ ماده

 در هزار ۱۵ یال( ر۴۱۱۱۱۱۱۱) یلیونچهل م تا

 در هزار  ۲۱به باال  یال( ر۴۱۱۱۱۱۱۱) یلیونچهل م از

اله س الثبت از منافع دهانتقال داده شود حق یکه موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عموم یمورد اسناد در

 اخذ خواهد شد. 

آنها  نیگزیمقرر بوده و جا ینقوان یرقانون ثبت اسناد و امالک و سا یگراست که در مواد د یتعرفه با احتساب تمام اضافات این

 خواهد بود.

 هیکسر و بق یارانو دفتر  یموضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسم یالثبت اسناد رسممجموع درآمد حاصل از حق از

 .گرددیم منظور یبه درآمد عموم

است که بر  یقانون ثبت نصف کل وجوه یاصالح ۸۱موضوع ماده  یارانصاحبان دفاتر و دفتر یهمحاسبه سهم ىمبنا - ۱ تبصره

 :شودیمماده وصول یناساس ا

قانون مزبور وصول  ۷اد بر اساس ماده آبعباس ىبرنامه نوساز ىدر مورد قانون اجرا یرانسرخ ا یدو خورش شیر سهم - ۳ تبصره

 و پرداخت خواهد شد.

 یبراماخوذ خواهد شد  یالر یستهر سند ب یموضوع آنها ممکن نباشد برا یمتق یینتع یکهثبت اسناد برای - ۱۲۴ ماده

مطابق ورقه  کهیدر صورت یتسند مالک یالمثن یو برا یالر یستب یقیهر تصد شودیکه از اداره ثبت کرفته)گرفته( م یقاتیتصد

از  شیملک مطابق ورقه مذکور ب یمتق یکههر نسخه و در صورت یبرا یالده ر شدکمتر با یا یالرملک پنجهزار یمتق یتمالک

 خواهد شد.هر نسخه اخذ یبرا یالر یستباشد ب یالپنجهزار ر

حساب  یالبه منزله هزار ر یالزار راخذ و کسور ه ینارد ۲۵ یالهر هزار ر یثبت بروات و حوالجات تجارت برای - ۱۲۵ ماده

 .شودیم

شعبه ثبت ر مورد ثبت امالک عالوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده  یا اداره مقر از بخارج حرکت مخارج بابت از - ۱۲۶ ماده

 .شودیم یافتدر یالهشت ر یندهنما یو برا یالر یستب یروزشبانه ینمهندس یاست براثبت یمستدع

حمل و نقل به تناسب سهام آنها در امالک گرفته  یهمخارج حرکت و کرا ینمالکامالک خرده یدر موقع ثبت عموم -۱۲۷ ماده

 .شودیم

 است. یالدو ر یاسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماه الودیعه حق - ۱۲۸ ماده

 یعهالودمعادل حق  شودیکه بطور دائم باداره ثبت امانت داده م یاسناد و اوراق یبراششماهه قبال اخذ خواهد شد  یعهالود حق

 خواهد شد. یهسال بطور مقطوع قبال تاد یستب
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 است یالده ر ینمایدم ینمع یههر صفحه که نمونه آنرا وزارت عدل یدادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برا برای - ۱۲۱ ماده

 .شودیصفحه تمام محسوب م یک صفحه کسر -

 فحهیکصکسر صفحه  شودیکرفته)گرفته( م یالنشده صفحه دوازده ردادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت برای - ۱۳۱ ماده

 محسوب است.

دائن بدون  ینکهاو است اخذ خواهد شد مکر)مگر( ا یهاجرا بر عل یکهعشر و از کس یماالجرا ناسناد الزم االجرایحق - ۱۳۱ ماده

 .یکرددکه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ م یصورت نسبت به آن قسمت ینده باشد که در انمواجرا یحق تقاضا

 کسالیمدت  یامهلت بدهند  یاقرار اقساط بگذارند  یا یندو ابالغ در خارج صلح نما یهپس از صدور اجرائ طرفین گاه هر - تبصره

اجرا را  حق یتضامن یتمسئول یجهکه در نت یعشر خواهند بود و کس یمنکنند متضامنا مسئول پرداخت ن یبرا تعق یهاجرائ

 .یداجرا وصول نما یلهبوس یباشدمسئول پرداخت حق اجرا مقانوناً  هک یآنرا از طرف تواندیم یپردازدم

 .شودیماخوذ م یالصحت هر امضا ده ر یقتصد برای - ۱۳۲ ماده

 نکهیمکر ]مگر[ ا ینمایدثبت م یاست که تقاضا یاالجراء بعهده طرفحق یاالذکر باستثنمخارج و حقوق فوق کلیه - ۱۳۳ ماده

 [ مقرر شده باشد.یگر]د یکرد ترتیبینمتعاهد ینطرف ینب

 یمعاف خواهد بود ول یاز حقوق دولت شودیتقاضا م ینو مستنطق یعموم یانکه از طرف محاکم و مدع سوادهائی - ۱۳۴ ماده

ننده از تقاضاک یدو برابر حق معمول یمزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند عالوه بر مجازات ادار یسوادهاکه یدر صورت

 اخذ خواهد شد.

 .شودیو پنج اضافه م یستب یاالجراء صدحق یباستثنا یداردکه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ م یحقوق یهبر کل -۱۳۵ ماده

 -خواهد داد  یلرا تشک یخاص یرهذخ یهکذارده شده و سرما یالذکر در حساب مخصوصفوق و پنج یستب یحاصله از صد عوائد

 :یدبمصرف خواهد رس یلذ یبمنحصرا و بترتمزبور سرمایه

 درصد یو توسعه اداره ثبت اسناد و امالک در مملکت منتها س یالتتشک یلتکم یبرا -الف

 و توسعه آن در مملکت هفتاد در صد یهعدل یالتتشک یلتکم یبرا -ب

 موارد مذکور فوق ممنوع است. یرالذکر در غفوق یرهذخ صرف

 اخذ خواهد شد. ینارده د ینارکمتر از ده د یهامبلغ یکندکه اداره ثبت وصول م یحقوق کلیه اخذ موقع در - ۱۳۶ ماده

 هشتم مواد مخصوصه باب

حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف  یدرا اشغال نما یوان کفالت شغل باالترثبت که به عن یناز مستخدم یکهر  -۱۳۷ ماده

 -ضبط  تمدیری -دفتر  مسئولیت - یندکیشغل باالتر نما ینکهدارد مشروط بر ا یافترا که متکفل است در یمقام حقوق بودجه

 ادارات ثبت خارج از مرکز باشد. و دوائریااز شعب  یکی یاستر یا معاونت

 یدانم یاجهت قابل ثبت نبوده است از شارع  ینبوده و بد یعموم یها یدانم یاکه قبال جزء شارع عام  اراضی اگر - ۱۳۸ ماده

سبت ن تواندیم یدمالک جد یا یهبلد یابدانتقال  یگریبد یهاز طرف بلد یاشهر کردد و  یجزء امالک خصوصبودن خارج و یعموم

 .یدثبت نما یتقاضا یبان اراض
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 یها منقضاظهارنامه یمتقد یقانون موعد مقرر برا ینا یاجرا یخشده و در تار عمومی ثبت اعالن که نقطه هر در - ۱۳۱ ماده

منتشر  یمربوط بانها عودت داده نشده است اعالن یهاکه اظهارنامه یمنتشر شده اداره ثبت نسبت بامالک یو اعالن نوبت یدهکرد

 یهائدر مورد اظهارنامه یندثبت نما یروز مهلت خواهد داد تا تقاضا شصترندثبت دا یکه حق تقاضا یو بکسان

عمل خواهد  ۱۳از مدت داده شده است مطابق ماده در خارج یول یختار ینقبل از ا یاو  شودیدر ظرف مدت مزبور داده م که

 شد

المالک اعالن و تابع مقررات مذکور در ماده هولکه نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مج امالکی

اعالن کرده  یخود باسم اشخاص یقاتتحق یجهاداره ثبت آن ملک را در نت ینقانونا یاجرا یخقبل از تارخواهد بود اگر چه ۱۲

 باشد.

ده آن ها منتشر ش یاعالن نوبت ینثبت آنها شده است چنانچه اول یقانون تقاضا ینا یاجرا یخکه قبل از تار یامالک -۱۴۱ ماده

اعالن  ینو هر کاه ]گاه[ اول یدبه ثبت خواهد رس ۱۳۱۸بهمن ماه  ۲۱قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  باشد مطابق مقررات

 یدا نماتقاضاکننده ثبت تقاض ینکهقانون بعمل خواهد آمد مکر ]مگر[ ا ینامنتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات ینوبت

ن حدود بر طبق مقررات قانو یداعالن و تحدفقط انتشار یزصورت ن یندر ا یافتد ول یانالذکر بجرالنات مطابق قانون فوقکه اع

 خواهد بود نونقا ینتابع مقررات ا یرهاز اعتراض و غ یاناتجر یرسابق بوده و سا

 یعقانون تسر ۱۷که در ماده  یبه بهمان ترتشد ینقانون مع ینکه در ا یمواعد یهقانون کل ینا یاجرا تاریخ از - ۱۴۱ ماده

 محسوب خواهد شد.محاکمات مقرر است

 ۱۳۱۱مهر ماه  ۲۱مصوب  یرهاکن متبرکه و غام ثبت قانون و ۱۳۱۸ ماه بهمن ۲۱ مصوب امالک و اسناد ثبت قانون -۱۴۲ ماده

 بموقع اجرا کذارده ]گذارده[ خواهد شد ۱۳۱۱ماه  یناول فروردقانون از یننسخ و ا

قانون  ىباشد و در اجرا یدهثبت نشده و به ثبت نرس ىکه درباره آنها تقاضا امالکی و المالکمجهول امالک به نسبت - ۱۴۲ ماده

بق مکلف است بر طندارد ثبت محل  یهالثبت از طرف منتقل ىبه تقاضا یاجبشود احت یاواگذار شده  ینبزارع یاصالحات ارض

روز مف یاملک بصورت مشاع  ینکهداده و اعم از ا یلتشک یداراناز خر یکبنام هر  ىاد پروندهشویم یاکه واقع شده  یانتقاالت

 یاتعمل ینا. یدآن اقدام نما یتو بصدور سند مالک یدرا تحد یمتصرفحصه ینوبت ىهایبزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگه

 .یباشدمربوط معاف م هایینههز یرو سا یتمالک ندس یو بها یمقدمات هایینهالثبت و هزاز پرداخت هر گونه حق

امالک خود را  ىقبوض مربوط به بها یاشده و  یعبخواهند وجوه تود ۱۴۲سابق امالک موضوع ماده  مالکین هرگاه - ۱۴۳ ماده

 یتکسابقه مال یدگیکه با رس یموارد در صورت ین. در ایندثمن معامله را بنما اخذ ىثبت محل تقاضااز توانندیدارند م یافتدر

خواهد شد که  یحاطالع عموم اعالم و در آن تصر ىبرا ینوبت ىها یضمن آگهو مراتب ولاحراز شود درخواست او قب یمتقاض

 یتمالک ىشده از جهت ادعا یکه بنام او آگه یشده را بشخص یعاز وجوه و قبوض تود یقسمت یاپرداخت تمام  ىهرگاه افراد

تا نود روز اعتراض خود را  آگهیینانتشار اول یخحدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تار یاسابق خود نسبت باصل و 

ت مقرر مهلءبا انقضا یندنما یمو به ثبت محل تسل یلالزم تحص یدر دادگاه گواه ىدر صورت وجود دعو یاو  یمبثبت محل تسل

ر ود و دشیقبوض مربوط اقدام م یمنشده باشد در پرداخت وجوه و تسل یمتسل ىطرح دعو یگواه یاکه اعتراض و  یدر صورت

 ۱۷ - ۱۶موارد مقررات مواد  یندر اصادر عمل خواهد شد.  ىطبق رأ یمراجع قضائ یقاز طر یفتکل یینپس از تع ینصورتا یرغ

 است. الرعایهالزم ثبت قانون ۱۱ و ۱۸ -

 یقانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاض ۱۲مذکور در ماده  یاضاف ینهقانون از هز ینا ىمربوط به اجرا یثبت عملیات - ۱ تبصره

 .یگرددم یافتدر یمقدمات ینهشده به نقد حق ثبت و هز یلتبدبر اساس جمع اقساط 
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ممنوع است و پس از قبول تقاضا  ینقبوض سپرده شده ولو با اخذ تأم یمماده تسل ینموضوع ا ىتقاضا قبول از قبل - ۲ تبصره

ه ک ىدر مواردو اخذ ضامن معتبر خواهد بود.  یثبت ىهاینهقبوض سپرده موکول به پرداخت هز یماعتراض تسلدر صورت وصول

 یتمالک قیمأخوذه موکول بتصد یناو شده باشد رفع اثر از تأم یمتسل ینبا اخذ تأم هقبوض سپرد یمتقاض ىقبل از قبول تقاضا

 خواهد بود. یثبت ىهاینهبه ثمن معامله و پرداخت هز نسبتیمتقاض

 یسهم اختصاص یاو  ینحدود قطعات مورد تصرف زارع یدنسبت بهر ملک تحد یمقررات اصالحات ارض ىاجرا با - ۱۴۴ ماده

پس از استعالم از اداره تعاون و امور  یالصاق ینتشار آگهفقط با ا یقانون اصالحات ارض یاتمستثن یاو  یمتقسمالک در صورت

حدود قطعات را  یدتحد توانیمتصل بهم باشند م یمشمول مقررات اصالحات ارض کامال. هرگاهیگیردمحل انجام م ىروستاها

بمرجع  یدود باحد یدباشد وقت تحد یاز امالک جزء اموال عمومکه مجاور ملک ىانجام داد در موارد یالصاق یآگه یکضمن 

حدود نخواهد  یدمراجع صالح مانع انجام تحدیرسا یندهنما یااداره تعاون و امور روستاها و  یندهصالح ابالغ شود. عدم حضور نما

 بود.

حدود با  یدصورت تحد ینحدود نخواهد بود در ا یداو مانع انجام تحد یندهنما یا تحدید مورد قطعه مالک حضور عدم - ۱ تبصره

 .یگیردمحل انجام م ینو مطلع معتمدینیامجاور  یمعرف

 خواهد بود. ىوزارت دادگستر نامهینماده بموجب آئ ینمقررات ا ىاجرا - ۲ تبصره

 یأتیو وزارت تعاون و امور روستاها ه ىمصوب وزارت دادگستر نامهینبموجب آئ یکلفرماندار یا استان هر مرکز در - ۱۴۵ ماده

 :شودیم یلتشک یرز یفانجام وظا ىبرا یصتشخ یأتبنام ه

در  یاصالحات ارض یقانون یاتمستثن یامالک  یقطعات اختصاص یاو  ینزارع ینشده ب یمحدود قطعات تقس تحدید در - الف

آن مدت اعتراض بر حدود اعم از  یقطع یفتکل یینبموضوع و رفع اختالف و تع یدگیوجود اختالف رس یاصورت وصول اعتراض

روز پس از ختم  یحدود قطعه مورد اعتراض تا س یدتحد یخآن باشد از تار رمجاو یا یدمتصرف قطعه مورد تحد معترض ینکها

 .گرددیم یمتسل یأتثبت محل به ه یقاعتراضات واصله از طرخواهد بود یقطعه ملک مورد آگه ینحدود آخر یدتحد یاتعمل

ماده  که طبق یامالک ىیدتحد یاتعمل یا یالصاق یکه در آگه یدر مورد هر گونه اشتباه یو صدور دستور مقتض رسیدگی - ب

 .گیردیمقانون انجام ینا ۱۴۴

الحات طبق مقررات اص یافوت کرده و  یرندهانتقال گ یکهدر صورت یرندهزارع انتقال گ یقائم مقام قانون یینو تع تشخیص - ج

 باشد.شده یداز او خلع  یارض

 ىبرا یبر اساس مقررات اصالحات ارض یقانون یاتمستثن یصتشخ ینمالک آن و همچن یینو تع یزارع یانینوع اع صتشخی - د

 مالک آن در صورت وجود اختالف. یینتعو یزهمکان یاراض

بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت  یبطور مشاع و قسمت یقانون قسمت ینا ىکه قبل از اجرا امالکی مورد در - ۱۴۶ ماده

است مزبور درخو یأته یصنظارت طرح و طبق تشخ یأتقائم مقام او باشد موضوع در ه یاثبت  یبالمنازع متقاضمفروز در تصرف

ز مشاع و مفرو ىثبت قسمتها یاتو عمل شودیمفروز اصالح م ىقسمتها یکبا تفک اعیمشثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام

بت درخواست ث یقانون بسهام مشاع ینا ىکه قبل از اجرا یدر مورد امالک. ییابدادامه م ینوبت ىیهاآگه یدبه تجد یاجون احتبد

آنان  ینونقائم مقام قا یاثبت  یاناز متقاض یبعض یا متمااز ملک بصورت مفروز در تصرف بالمنازع یقسمت یاعمالً تمام  یشده ول

مزبور  یأته ىو رأ یصتشخنظارت طرح و بر طبق یأتموضوع در ه یاناز متقاض یکهر  ىدرآمده باشد در صورت تقاضا

حدود  اباز او باشد بصورت و  ىمتلقا ىیادا یاثبت  یکه بصورت مفروز در تصرف بالمنازع متقاض یثبت سهام مشاع ىدرخواستها
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 یاتو عمل شودیاصالح م یثبت مشاع نیامتقاض یرو اظهارنامه سا یکمفروزاز اصل ملک تفک ىمفروز اصالح و قسمتها

مفروز  ىمتهاثبت قس یانو جر ییابدادامه م ینوبت ىیهاآگه یدبتجد یاجبدون احت یماندم یکه بصورت مشاع باق یدرخواستهائثبت

 ینا ىجراا یخماده فقط تا سه سال از تار یننظارت بر طبق ا یأتردد درخواست احاله کار به هیگشروع م نوبتیىیهابا انتشار آگه

 یهمنت یثبت سهام مشاع ىاز درخواست ها یچیکجائز است که ه یدر صورت یزن نظارتیأته یدگیقانون مجاز خواهد بود و رس

 نباشد. یمراجع قضائ در یدگیو رسمسبوق بطرح یزبه ثبت در دفتر امالک نشده باشد و موضوع ن

اند که به واسطه نموده یجادا ینهاییزم یبر رو ۱۳۷۱/۱/۱ یختا تار که اشخاص یامالک یاناع یوضع ثبت یینتع برای - ۱۴۷ ماده

و  یزراع یهاو نسق یکشاورز یاراض یوضع ثبت یینتع یننبوده است، همچن یسورآنها م یبرا یرسمسند  یمتنظ یموانع قانون

است و اشخاص تا  ینمتصرف یبردارآن که مورد بهره یماز محدوده شهر و حرخارج اراضیو  یشهر یرو غ یباغات اعم از شهر

 یرشرح زنبوده است ب یسورآنها م یبرا یتصدور سند مالک یاسند  یمتنظ یاند و به واسطه موانع قانوننموده یداریفوق خر یختار

 . شودیم یفتکل یینتع

تصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالمنازع م ینکه ب صورتی در - ۱

 خواهد داد. یترا بنام متصرف به منظور صدور سند مالک یثبت یاتثبت دستور ادامه عمل یسنداشتن معترض رئ

 توافق باشد یمتصرف و مالک مشاع ین( بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بیعاد یا رسمی از اعم) انتقال گاه هر - ۲

قدار م ینکهملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بالمنازع مشروط بر ا ینقشه کل یهتهو یپس از کارشناس

حدود و  ینیثبت دستور تع یسکنند رئ ییدهم مراتب را تأ ینمالک یرباشد و سانیشترتصرف از سهم فروشنده در کل ملک ب

ه بصورت مشاع ادام یثبت یاتخواهد داد واال عمل یمفروز یترا بمنظور صدور سند مالک یماندهمورد تقاضا و باق یحقوق ارتفاق

قانون  ینا ۲حل اختالف موضوع ماده  تیأوصول اعتراض مراتب به ه یا یمشاع ینبه مالک یو در صورت عدم دسترس یابدیم

 .شودیارجاع م

و  باشدیملک م یانجدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اع یانرصه و اعمازندران که غالباً مالک ع یرنظ مناطقی مورد در - ۳

نموده در صورت احراز واقع و  یدگیتقاضاها رس ینگونهبه ا ۲موضوع ماده  یأتاست ه یتسند مالک یمتقاض یهالمنتقل ینآخر

طبق عرف محل خواهد  یاناع یتبر صدور سند مالک یحقوق مالک عرصه رأعمل، واال با حفظ دهما ینا ۱طبق بند  ینتوافق طرف

 داد.

در  یدگیجوانب به موضوع رس یهکل یتبا رعا ۲موضوع ماده  یأته یدخود را ارائه نما یتمالک عادی سند نتواند متصرف اگر - ۴

ه ثبت محل اعالم به ادار یتصدور سند مالک یبالمعارض باشد مراتب را برا یرا احراز و مدع ینتوافق طرف یأتکه ه یصورت

 .نمایدیم

 نیثبت مقدور نباشد و همچن یسرئ یبرا یماتخاذ تصم یااعتراض برسد و  یااشخاص در تصرف اختالف باشد  بین چنانچه - ۵

قانون ارجاع  ینا ۲حل اختالف موضوع ماده  یأتباشد موضوع به ه یشهردار یادولت  یاعرصه، اوقاف  که مالک یدر صورت

 .شودیم

حل اختالف موضوع ماده  یأتدارد موضوع به ه یسند رسم یتقاضا یکه متصرف با در دست داشتن سند عاد مواردی در - ۶

مراتب را به اداره ثبت اعالم تا در دو  ی،نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاض یدگیرس یأته شود،یمقانون ارجاع  ینا ۲

شود  اعتراض واصل یآگه ینانتشار اول یخظرف دو ماه از تار یکهدر صورت یدنما یآگه ینوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتض

دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره  یارائه حکم قطعو اقدامات ثبت موکل به شودیم یتمعترض به دادگاه صالح هدا

 مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.مانعد یجد یترا صادر خواهد کرد، صدور سند مالک یتثبت طبق مقررات سند مالک
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کن وزارت مس وسیله به مورد حسب - یمقرر در ضوابط ابالغ یزاندر باغها، کمتر از م یکه مساحت قطعات متصرف صورتی در - ۷

از  رییسبز و جلوگ یحفظ و گسترش فضا( قانون ۴( ماده )۱مقررات تبصره ) رعایت با و باشد - یکشاورز وزارتیا یوشهرساز

 قانون نخواهد بود. ینا مشمول - ۱۳۵۲مصوب -درخت  رویهیقطع ب

ند بنحو مشاع بر اساس مفاد ب یتسند مالک یردقرار نگ یأته ییدمشاع در تصرف مفروز مورد تأ مالکین توافق چنانچه - ۱ تبصره

 ثبت صادر خواهد شد.مقررات یرالف و سا

در  دگییجوانب به موضوع رس یهکل یتبا رعا یأته یدخود را ارائه نما یتمالک یمتصرف نتواند سند عاد صورتیکه در - ۲ تبصره

صدور سند به اداره ثبت محل  یمراتب را برا یدرا احراز نما ینتوافق طرف یأته یابال معارض باشد و  یمدعمتصرف یکهصورت

 .شودیع مموضوع به دادگاه ارجاینصورتا یرو در غ نمایدیاعالم م

هر علت ب ینمالک یاداشته باشد و مالک  یسند رسم یتقاضا یمتصرف ملک با در دست داشتن سند عاد مواردیکه در - ۳ تبصره

مراتب را به اداره ثبت اعالم و اداره ثبت موضوع را در دو  یو پس از احراز تصرف مالکانه متقاض یدگیرس هیأتینا یابندحضور ن

الک از طرف م یاعتراض یآگه ینانتشار اول یخظرف دو ماه از تار یکهدر صورت ینمایدم آگهیقتضیروز به نحو م ۱۵نوبت به فاصله 

 تیه ثبت طبق مقررات سند مالکو در صورت عدم وصول اعتراض ادار یگرددم واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله ینمالک یا

 نخواهد بود. دادگاهمانع مراجعه متضرر به یدجد یتصادر خواهد کرد. صدور سند مالک

منصوص و اطالع اداره  یبا موافقت متول یأتموقوفه احداث شده باشد ه یجزئاً در اراض یاساختمان کالً  صورتیکه در - ۴ تبصره

 کهیمفاد وقفنامه و در صورت یتمنصوص و اطالع اداره اوقاف و رعا یامه و با موافقت متولمفاد وقفن یتو رعامفاد یتاوقاف و رعا

ات جه یعو با در نظر گرفتن جم یهممفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عل یتاوقاف و با رعااداره افقتنداشته باشد با مو یمتول

 یانزء اعج یاکل  یتصدور سند مالک یثبت را نسبت به مورد برا ادارهیفصادره تکل یاقدام و در رأ یناجرت زم ییننسبت به تع

 خواهد کرد. ینمقرره مع یناجرت زم یدبا ق

قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد  ین، مکرر ا۱۴۸، ۱۴۸، ۱۴۷طبق مواد  درخواستهائیکه به نسبت - ۵ تبصره

 خواهد شد. یدگیقانون رس ینبر طبق ا یدهنگرد یبه صدور رأ یمواد شده و منته یندر ا مذکوریأتهایه یممقرر تسل

 یراالنتشاردر روزنامه کث یماه با نشر آگه ۳قانون حداکثر ظرف مدت  یناالجرءا شدن االزم تاریخ از مکلفند ثبت ادارات - ۶ تبصره

قانون  ینموضوع ا یمراتب را به اطالع سازندگان ساختمانها یدر اماکن و معابر عموم یمحل و الصاق آگهبه یکنزد یامحل 

رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ  یمهدرخواست خود را به ضم توانندیم یآگه انتشاریخاز تار یکسالبرسانند که ظرف مدت 

 .یندنما یمبه اداره ثبت محل تسل یدهرس

 یههمنظور ت ینکه به ا یگریوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دعال یدواصله به ادارات ثبت با یدرخواستها کلیه - ۷ تبصره

 از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد. یکی ۱انقضاء مدت مقرر در تبصره ثبت و پس از یدخواهد گرد

 یاجرائ ریگد و موارد یدادگستر یانتخاب کارشناس رسم یها و چگونگ یأته یدگیجلسات، نحوه رس یلتشک ترتیب - ۸ تبصره

 یتردادگس یروز یبسازمان ثبت اسناد و امالک کشور بتصو یشنهادخواهد بود که با پ اییننامهمطابق آئقانون ینمذکور در ا

 .یرسدم

ند عبارت یأته ین. اعضاء اشودیم یلحل اختالف در ثبت تشک یأتبه عنوان ه یأتهاییه یا یأته ثبتی حوزه هر در - ۱۴۸ ماده

 یستخاب رئبه ان ینفر خبره ثبت یکو  یقائم مقام و یاثبت  یسو رئ یهقوه قضائ یسبه انتخاب رئ یدادگستر از قضات یکیاز 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
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 تواندیمذکور م یأتقانون خواهد بود. ه ینا نامهینآن مطابق آئ یموارد اجرائ یرو سا یأته یاراتجلسات و اخت یلتشک نحوه

 د،یخود را صادر نما یشهود رأ یاستماع گواه یاو  یقاتبا تحق یناستفاده کند و همچن یخبرگان امور ثبتکشف واقع از  یبرا

ادارات  ی،ابالغ را یخروز از تار یستدر صورت عدم وصول اعتراض ظرف ب شودیمابالغ  ینثبت محل به طرف یلهمذکور به وس یرأ

اعتراضات در  ینبه ا یدگیرس شود،یم یتمعترض به دادگاه هداصورت وصول اعتراض در  باشندیآن م یثبت مکلف به اجرا

 دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

 .یندخود را صادر نما یارجاع رأ یخمکلفند حداکثر ظرف سه سال از تار هیأتها - ۱ تبصره

مخصوص و اطالع اداره  یبا موافقت متول یأته موقوفه احداث شده باشد یجزئاً در اراض یاکال  یاناع صورتیکه در - ۲ تبصره

ف مفاد وقفنامه و مصلحت موقو یتنداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعا یمتول یکهوقفنامه و در صورت مفاد یتاوقاف و رعا

 اداره ثبت را نسبت به مورد یفصادره تکل یاقدام و در رأ یناجرت زم یینجهات نسبت به تع میعو با در نظر گرفتن ج یهمعل

 خواهد کرد. ینمقرر و مع ینزم اجرت یدبا ق یانجزء اع یاکل  یتصدور سند مالک یبرا

 أتیشده باشد ه یجادا یهاشهردار یادولت  یکه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراض متقاضیان از دسته آن مورد در - ۳ تبصره

 :نمایدیبه انتقال ملک صادر م یرا یرو احراز واقع، به شرح ز یربطمرجع ذ یندهپس از دعوت از نما

 یمتناسب با کاربر ینزم یا یفاقد واحد مسکونباشد ) یطواجد شرا یچنانچه متقاض ی،احداث یمسکون واحدهای مورد در - الف

( ۱۱۱۱( مترمربع تا سقف )۲۵۱تمام شده و نسبت به مازاد ) یمتبه ق ین( مترمربع زم۲۵۱ساختمان( تا مساحت )قابل یمسکون

 عادله روز. یمتمترمربع به ق

 عادله روز. یمتکل عرصه به ق یرمسکونیمستحدثات غ تمامی - ب

 عادله روز. یمتنباشد، کل عرصه مورد تصرف به ق یطواجد شرا متقاضی هرگاه - ج

 ینا یرعادله روز و در غ یمتناسب باشد کال به بها یساختمان یساتتاس یکه دارا صورتی در مترمربع( ۱۱۱۱) مازاد تصرفات - د

 و رفع تصرف خواهد بود. یدبراساس مقررات، مکلف به خلع صورت، متصرف

وع موض) یشترهزار نفر و ب یستدو یتبا جمع بزرگیشهرها یاستحفاظ یمو حر یتصرف شده واقع در محدوده قانون اراضی - هـ

 یمتقو) یامنطقه یمتمتر مربع به ق یستدو یزانالف( باشد تا ممندرج در بند ) یطواجد شرا که متصرف ینمشروط بر ا بند الف(

کامل  ید( به بهامشموالن جزء اول بند )الف( مذکور باشند و بند ) یطکه فاقد شرا یافراد ین( و مازاد بر آن و همچنیدولت

 .یسروز ارجاع امر به کارشنا یکارشناس

 .باشدیم یطزمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرا یینروز و تع یکارشناس یبها تقویم

مرکب از سه کارشناس  یمعترض، گروه یتقاضا حل اختالف به یأتکارشناس، ه یهبه نظر یناز طرف یکاعتراض هر  درصورت

 است. یگروه قطع ینا یت. نظر اکثرنمایدیم یمعرفانتخاب و یطکارشناسان واجد شرا یناز ب

 .باشدیبه عهده معترض م یکارشناسگروه ینهدر مرحله اول، به عهده متصرف و هز ی،کارشناس ینههز پرداخت

درج من یایاز مزا توانندیثبت اسناد و امالک مپرونده متشکله در ادارات یک یقانون فقط برا این موضوع متصرفان - ۱ تبصره

 .یندبند استفاده نما یندر ا

ل بگذرد سا یکاز  یشب یتوسط متقاض شدهیینتع یبها یزوار یخارجاع امر به کارشناس تا تار یخکه از تار درصورتی - ۲ تبصره

 خواهد شد. یدتجد یکارشناس
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نجاه و پ یستدو یزانم یلاز محل تقل یامنطقه یمتروز به ق یاز کارشناس یاراض یمتق تغییر از دولت درآمد کاهش - ۳ تبصره

 خواهد شد. ینگونه امالک تأم ینحاصله از نقل و انتقال امتر مربع و درآمد  یستمتر مربع به دو

ازمان را از س ینبودن متقاض یابودن  یط( و واجد شراهاینههز یرو سا یامنطقه یشامل بها) ینتمام شده زم یمتق یدبا هیأتها - و

 .دیسند انتقال را بنام متصرف صادر نما ینو درصورت موافقت دستگاه صاحب زم ینداستعالم نما استانیمسکن و شهرساز

ط توس ی،و درصورت نبودن کارشناس رسم یدادگستر یکارشناس رسم یلهتبصره به وس ینموضوع ا ینعادله زم قیمت - ز

 خواهد شد. یینتع یأت،هبه انتخاب یخبره محل

آنها و خطوط  یمها و حربستر رودخانه یعموم یخدمات یهایتصرف در معابر و کاربر مورد یموارد باال، چنانچه اراض تمامی در - ح

شده باشد،  یجادا یقبل از تصرف و ینباشد و خطوط فشار قو یکه تصرف متصرف قانون یداشته باشد در صورتبرق قرار یفشارقو

 باشد.یم یقانون مستثن یناز شمول ا

که  شودیمعتبر شناخته م یتنها تصرفات یها،و شهردار یدولت یاشخاص در اراض یرقانونیاز تصرفات غ جلوگیری منظور به -ط 

 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.۱/۱/۱۳۷۱ یختا تار

ان و سازم یمسکن و شهرساز یروز یو با هماهنگ یدادگستر یروز یلهتبصره ظرف مدت دو ماه به وس ینا یاجرائ نامهآئین - ی

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو یهکشور تهثبت اسناد و امالک

نظر  و یدگیبه موضوع رس یأتبه عنوان مالک متصرف است و ه یو متقاض باشد نداشته ثبت سابقه ملک چنانچه - ۴ تبصره

 یهآگ یناظهارنامه مراتب را ضمن اول یمابالغ کند ثبت مکلف است پس از تنظ یاظهارنامه به واحد ثبت یمخود را جهت تنظ

ورت بص یامالک با در خواست متقاض یلقب ینحدود ا یدعموم برساند، تحد اطالعبهقانون ثبت  نامهینآئ ۵۱موضوع ماده  ینوبت

 .شودیانجام م یحدود اختصاص یدتحد

هد اقدام خوا ۴تبصره  یرطبق قسمت اخ یحدود نداشته باشد واحد ثبت یدثبت باشد و سابقه تحد جریان در ملک اگر - ۵ تبصره

 نمود.

بنام  یتسند مالک بایستیم یأته یرأ یاقانون  ینکه ملک قبال ثبت دفتر امالک شده و طبق مقررات ا صورتی در - ۶ تبصره

 بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد. یو در دفتر امالک جار یدمراتب در مالحظات دفتر امالک قمتصرف صادر گردد،

 است. یراناستمالک اتباع خارجه در ا نامهینآئ یفاتتشر یتمستلزم رعا یگانهاتباع ب یبه تقاضا رسیدگی - ۷ تبصره

خود  یاشتباهاً تقاضا یاست و متقاض یگرید یکه مورد تقاضا جزو حوزه ثبت یدمحرز گرد رسیدگی خالل در چنانچه - ۸ تبصره

 .شودیم یدگیهم عرض مورد تقاضا رس یفرد در ردکه حسب مو شودیمربوط ارسال م یتقاضا به واحد ثبتنموده است  یمرا تسل

 -مکرر  ۱۴۸ ماده

از  ینانتقال زم یوجود سند عاد ۱۳۵۴قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۴اده م و قبل ماده مورد در - الف

انتقال  ایبنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و  یرسم یا یانتقال ملک بموجب سند عاد ینقائم مقام او همچن یاثبت  یمتقاضطرف

قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ۱۴۸مذکور در ماده  هاییئته سیدگیمانع ر یمشاع ینمالکاز یاز طرف بعض

سهم انتقال  یزاننخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بم ۱۳۵۴مصوب سال قانون متمم قانون ثبت ۴و ماده  ۱۳۵۱سال 

 بود. دالمثل نخواهاجرت یا عرضهیمتبه پرداخت ق یانصاحب اع یتمحکوم یبرا یدهنده موجب
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. ندیکم یتهدا یرا بمرجع قضائ ینطرف یئتجعل واقع شود ه یادعا یاانکار  یا یدمورد ترد یسند عاد صورتیکه در - تبصره

 صادر خواهد کرد. یو حکم مقتض یدگیقانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک رس ۱۴۷ماده  یراخدادگاه طبق قسمت

قانون  ۴ماده  یکو تبصره  ۱۳۵۱قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۱۴۸ماده  یک تبصره در مقرر مهلت - ب

 .شودیم یدقانون سه سال تمد ینا یاجرا یخاز تار ۱۳۵۴و امالک کشور مصوب سال متمم قانون ثبت اسناد

قانون اصالح قانون ثبت اسناد  ۱۴۸مقررات ماده  یقانون ظرف سه سال اجرا ینا یبتصو یخاز تار تواندیم دادگستری وزارت - ج

با  یمشابه یطکشور که شرا یگرقانون را در نقاط د ینقانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک و مفاد بند الف ا۴و امالک و ماده 

 .یدنما یشنهادپ ینمجلس یدادگستر یسیونهایباشند به کمداشته الذکرمندرج در مواد فوق یشهرها

 .دینمایم ییندادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تع یمتقد یهامهلت ینمجلس یدادگستر هایکمیسیون

 تواندیم ینفعمورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذ ینکه با مساحت مع بملکی نسبت - ۱۴۱ ماده

اصالح  ىاو تقاض یعمعامله بصندوق ثبت تود یقانون ىهاینههز یرسند انتقال و سا یناساس ارزش مندرج در اولرا بر یاضاف یمتق

 نیحال ب یننشده و در ع ىتجاوز ینبوده و بمجاور تیاضافه مساحت در محدوده سند مالک ورتیکه. در صیدسند خود را بنما

را  عییتا وجه تود ینمایداخطار م ینفعداده نشده باشد اداره ثبت سند را اصالح و به ذ ىقرارنسبت باضافه مذکور یدارمالک و خر

اصالح سند اعراض  یخزائد بر ده سال از تار یوجه در مدت دریافتىبرا فروشنده مراجعه عدم -دارد  یافتاز صندوق ثبت در

 .شودیم یزثبت وار یمحسوب و وجه بحساب درآمد اختصاص

ثبت  یابارز یلهمعامله بوس یننباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اول یسرارزش اضافه مساحت م یینکه تع ىموارد در - تبصره

 خواهد شد. ینمع

و در  رددیگتقاضا باداره ثبت ارسال م ینشود ا یکتفک ىضاقائم مقام او تقا یااز طرف مالک  ملکی به نسبت هرگاه - ۱۵۱ ماده

بلغ مزبور بر اساس م ینفعاز طرف ذ یکیتفک ینهشود و هز یینروز تع یبر اساس ارزش معامالت یکمورد تفکارزش یدتقاضانامه با

وز ر یاز ارزش معامالت یشمعامله ب ىروز خواهد بود هر چند بها یارزش معامالت تفکیکینههز لوصو ىقبالً پرداخت گردد. مبنا

 باشد.

 یبحساب بانک یثبت یدرآمدها یرو سا یالثبت اسناد رسمو حق یکتفک ینهو هز اجرائی حقوق و امالک الثبتحق - ۱۵۱ ماده

 است. یموارد ملغ ینالصاق و ابطال تمبر در ا یهو رو یگرددپرداخت م شودیم ییناسناد و امالک تعکه از طرف ثبت کل

 ىامور مربوط به امالک و اجرا یلاز قب یانجام امور ثبت ىبداند برا یکه مقتض یدر هر شهرستان تواندمی کل ثبت - ۱۵۲ ادهم

 دهد. یلچند بخش تشک یا یکمرکب از  یثبت ىواحدها یاواحد  ىاسناد و حسابدار

 عیپس از اعالم ثبت مجاز است و محتاج بتود یشعب بانک مل یثبت یعوجوه سپرده در حساب مخصوص ودا تودیع - ۱۵۳ ماده

 ثبت نخواهد بود. یحسابدارآن در صندوق

حل م یشهردار ییدکه به تأ یکیطبق نقشه تفک یدو ادارات ثبت اسناد و امالک با هادادگاه - ۱۳۶۵مصوب  اصالحی - ۱۵۴ ماده

اساس  مکلفند بر یهاو شهردار یندآنها اقدام نما یممحدوده شهرها و حرواقع در یاراض یهکل یکباشد نسبت به افراز و تفک یدهرس

ظرف دو  ثبت یادادگاه  یهاز ناح یبه نقشه ارسالنسبت ازیضوابط مربوط به شهرس یگرو د یهاد یا یلیضوابط طرح جامع تفض

ت ها و ادارات ثبت نسبدادگاه ینصورتا یرارند در غکننده اعالم درا ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال یکتب یهماه اظهار نظر و نظر

 رأساً اقدام خواهند نمود. یکبه افراز و تفک
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 نامهینآئ میرا با تنظ یثبت ىهااسناد و مدارک و پرونده یگانیبا یباعتبار ترت تحصیل از پس است مکلف کل ثبت - ۱۵۵ ماده

 دهد. ییرتغ یگانیکردن و ساده نمودن امور در با یکنواختو کار یعخاص بمنظور تسر

خواهد  یهامالک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه امالک بصورت کاداستر ته یتحدود و موقع تشخیص بمنظور - ۱۵۶ ماده

 امالک بصورت نقشه کاداستر خواهد بود. یهدار تهخود عهده یفعل یفشد.اداره امور امالک ثبت کل عالوه بر وظا

مطروحه  ىدر دعاو ینحدود امالک مجاور و همچن یدماده و تحد ینو افراز امالک مذکور در ا یکتفک ىتقاضا مورد در - ۱ بصرهت

 نقشه کاداستر مالک عمل خواهد شد. ىاختالف حدود رفعیدر مراجع قضائ

 یالر یکهزاربا پرداخت  توانندیشده است صاحبان امالک مزبور م یهکاداستر ته یکه نقشه رسم امالکی به نسبت - ۲ تبصره

 .یندخود بنما یتمزبور را بسند مالکالصاق نقشه ىتقاضا

 ینمقررات ا ىاجرا یننقشه امالک بصورت کاداستر و همچن یهاداره امور امالک از جهت ته تشکیالت و وظائف حدود - ۳ تبصره

 خواهد بود. ىوزارت دادگستر نامهینآئقانون به موجب

 خواهد کرد. یبو تصو یهته ىقانون را وزارت دادگستر ینا یاجرائ ىهانامهآئین - ۱۵۷ ماده
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 یقانون دفاتر اسناد رسم

 3۵/21/313۶مصوب 

 ت سردفترانیدر صالح -فصل اول 

 .مودس خواهد نیتاس یت دفتر اسناد رسمیفاکبقدر  یثبت یه در حوزه هایوزارت عدل یم و ثبت اسناد رسمیتنظ یبرا - ۱ماده 

 .گرددیشود اداره م یده مین ببعد سردفتر نامیه از اکنفر صاحب دفتر کیت یت و مسئولیریبمد یدفتر اسناد رسم - ۲ماده 

م کطبق ح کل ثبت اسناد و امالکشود و اداره یه محسوب میه منصوب و وابستۀ عدلیدلر عیم وزکسردفتر بموجب ح - ۳ماده 

 .او پروانه صادر خواهد نمود یمزبور برا

 شوندیم میت بسه درجه تقسیدفترخانه ها از نظر صالح - ۴ماده 

م و ثبت همه گونه یو اجازه تنظ شود یار اداره میا چند دفتری کیسردفتر درجه اول و  کیله یه بوسکدفترخانه درجه اول  - ۱

 .اسناد و معامالت را دارا است

ا دارا ر یم و ثبت اسناد و معامالت بهر مبلغیشود و اجازه تنظیسردفتر درجه دوم اداره م کیله یه بوسکدفترخانه درجه دوم  - ۲

 .ار داشته باشدیدفتر کیتواند یبوده و م

 .دال را داریم و ثبت اسناد تا پنجهزار ریشود و اجازه تنظیفتر درجه سوم اداره مسرد کیله یه بوسکدفترخانه درجه سوم  - ۳

ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه  کد در دفتر امالیه باک یه معامالتیلکم اسناد یثبت و تنظ - ۱تبصره 

 .ه خواهد بودیمخصوص وزارت عدل

م کو  ادیل شده است نصاب معامالت را زیکدرجه سوم تش یه فقط دفتر اسناد رسمک یقاطتواند در نیه میوزارت عدل - ۲تبصره 

 .متر نباشدکال یشتر و از دو هزار ریال بیه از ده هزار رکند بشرط آنک

 شوندیم میان دفترخانه ها بچهار رتبه تقسیمتصد - ۵ماده 

 .سردفتر درجه اول - ۱

 .سردفتر درجه دوم - ۲

 سردفتر درجه سوم -درجه اول  اریدفتر - ۳

 .ار درجه دومیدفتر - ۴

 :انتخاب شوند یاریو دفتر یتوانند بسردفتریل نمیاشخاص ذ - ۶مادۀ 

 گانهیاتباع ب - ۱

 ت باشندیا والیمومت یه تحت قکیسانک - ۲

 هیا وزارت عدلی ین بانفصال ابد از خدمات دولتیومکمح - ۳

 مه هستندکت تحت محایاب جناکه بواسطه ارتک یات مطلقا و اشخاصین بجنایومکمح - ۴
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 است یت از حقوق اجتماعیه مطابق قانون مستلزم محرومکن بجنحه یومکمح - ۵

 .ونیا معتاد به افیاشخاص مشهور بفساد اخالق و  - ۶

 .ا بطور دائم محروم شده اندیموقتا  یاریا دفتری یاز شغل سردفتر ۳۶مقرر در ماده  یمه انتظامکم محکه بحک یاشخاص - ۷

 است یاریو دفتر یشغل سردفتر یل منافیمشاغل ذ - ۷ماده 

 .ن اشتغال به خدمتیدر ح یو شهردار یاستخدام دولت - ۱

 یمل یمجلس شورا یندگینما - ۲

 هیالت در عدلکو - ۳

 .یسب و تجارت و هر نوع داللکاشتغال بهر نوع  - ۴

 .مهیو ب یو مؤسسات استقراض یتجارت یتهاکره شریئت مدیت در هیعضو - ۵

 .درجه اول انتخاب شوند ین است بدوا بسردفترکل ممیاشخاص ذ - ۸ماده 

ه یالت عدلکا وی یبدفتر اسناد رسم یسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدیدانشنامۀ ل یه داراکیسانک - ۱

 .قضاوتا دو سال سابقه ی

 یده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدکسانس از دانشیدانش نامه ل یه داراکیسانک - ۲

 .ا سه سال سابقه قضاوتیه یالت عدلکا وی یبدفتر اسناد رسم

ابقه ا سه سال سی یر اسناد رسمبدفت یباشند با چهار سال سابقه تصدیق اجتهاد میتصد یه از مراجع مسلم داراکیاشخاص - ۳

 .قضاوت

 نیا متقاعدین خدمت یرده اند اعم از منتظرک یا هشت سال متناوب خدمت قضائی یه الاقل پنج سال متوالک یاشخاص - ۴

 از آنها نشده باشد یت قضائیه سلب صالحکنیمشروط با

 از درجه سه بباال نداشته باشند یت انتظامیومکداشته و مح یاسناد رسم یسابقه تصد یه هشت سال متوالک یاشخاص - ۵

 باشندیه را دارا میالت عدلکه پروانه درجه اول وک یاشخاص - ۶

 ودص شیه تشخیر عدلین قانون از طرف وزیا یخ اجرایسال از تار کیدرجه اول تا  یسردفتر یت آنها برایه صالحکیسانک - ۷

 درجه دوم انتخاب شوند ین است بدوا بسردفترکل ممیاشخاص ذ - ۱ماده 

قول ده علوم معکسانس از دانشیدانش نامه ل یا دارایسانس بباال در علم حقوق هستند یدانشنامه از درجه ل یه داراکیسانک - ۱

 ین قانون سابقه تصدیا یاز اجراباشند و قبل یق اجتهاد میتصد یا از مراجع مسلم دارایو مشغول در قسمت منقول هستند 

 .داشته اند یبدفتر اسناد رسم

 داز آنها نشده باش یت قضائیرده باشند و سلب صالحک یا چهار سال متناوب خدمت قضائی یه سه سال متوالکیاشخاص - ۲
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 یر سال سابقه تصدا مجموعا چهای یدفتر اسناد رسم ین قانون الاقل چهار سال سابقه تصدیا ین اجرایه در حکیسانک - ۳

ده الت از آنها سلب نشکا ویت قضاوت یه صالحکنیالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اکا ویا قضاوت ی یدفتر اسناد رسم

 .باشد

ق یتصد یا دارایده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و کا از دانشیسانس در علم حقوق یدانشنامه ل یه داراکیاشخاص - ۴

 هیش مطابق نظامنامه وزارت عدلیسال آزماکیراجع مسلم باشند با اجتهاد از م

 .درجه سوم انتخاب شوند یدرجه اول و سردفتر یارین است بسمت دفترکل ممیاشخاص ذ -(۲۶/۱۵/۱۳۲۱ ی)اصالح ۱۱ماده 

 .ا اجازه اجتهاد دارندیا در قسمت منقول هستند یسانس در علم حقوق یدانشنامه ل یه داراکیاشخاص - ۱

 .بوده اند یدفتر اسناد رسم ین قانون متصدیا یه قبل از اجراک یاشخاص - ۲

بداند از عهده امتحان مخصوص  یمقتض یه وزارت دادگسترک یتا وقت یقانون دفتر اسناد رسم یخ اجرایه از تارکیاشخاص - ۳

 .ندیبرآ یطبق برنامه وزارت دادگستر

داشته  قیا آموزشگاه ثبت تصدی یه از آموزشگاه قضائکدرجه دوم انتخاب شوند  یراین است بدفترکه ممک یسانک - ۱۱ماده 

 .باشند

ه سال ه سکیسانکاران درجه دوم را از ین ماده نباشند دفتریط این شرایواجد یافکه عده ک یتواند مادامیه میوزارت عدل -تبصره 

 .دیرده اند انتخاب نماک یرستان را طیاول دب

فالت درجه کسردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را ب یافکه عده کتواند مادام یه میت عدلوزار - ۱۲ماده 

 .دیفالت درجه دوم انتخاب نماکاول و سردفتران درجه سوم را ب

ه یدلن وزارت عن قانویداشته اند با ا یدفتر اسناد رسم ین قانون تصدیا یه قبل از اجراکیق وضع اشخاصیتطب یبرا - ۱۳ماده 

گر ین مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دین و اعالم خواهد نمود تا اشخاص مزبور در اییرا تع یدر هر محل مدت

امت س ثبت محل اقیم و برئیه تنظید مطابق نظامنامه وزارت عدلیتقاضانامه مزبور با -رفته نخواهد شد یتقاضانامه از آنها پذ

 .دم شویننده تسلکتقاضا

تندات مه مسیننده بضمکن تقاضانامه را با اظهارنظر در سوابق تقاضایماه عکیلف است در ظرف کس ثبت محل میرئ - ۱۴ماده 

 .ل ثبت بفرستندکم شده باداره یتسل

نده نکتقاضا یه براکا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۀ را یده خود را در رد یماه عقکید در ظرف یل ثبت باکاداره  - ۱۵ماده 

 .دیا محل اقامت او ابالغ نمایله ثبت محل بدفترخانه یدهد بوسیص میتشخ

پروانه  مکه پس از صدور حکشود یارش مه گزیور باشد مراتب بوزارت عدلکص مذیم بتشخیننده تسلکهرگاه تقاضا - ۱۶ماده 

تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابالغ ورقه یاو مردود شده باشد م یا تقاضایم بان نباشد یه تسلک یصادر گردد و در صورت

ن ویسیمکه ما بیز مستقکن اعتراض در مریند اکن خواهد نمود اعتراض ییه تعیه اعضاء آنرا وزارت عدلک یونیسیمکه به یصیتشخ

 .ون ارسال داردیسیمکلف است عرضحال را بفاصله سه روز بکشود و اداره مزبور میات باداره ثبت محل داده میو در وال

 یست و تا صدور رایدنظر نیمزبور قابل تجد یرا -خواهد داد  یمقتض ینموده را یدگیون بجهات اختالف رسیسیمک - ۱۷ماده 

 .است یل ثبت موقتا مجرکص اداره یون تشخیسیمک
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 .ندیاد نماید سوگند یاران قبل از اشتغال بایسردفتران و دفتر - ۱۸ماده 

 .د ضامن معتبر بدهدیقبل از گرفتن پروانه با یهر سردفتر - ۱۱ماده 

 .ه خواهد بودیزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیب گرفتن ضامن و شرائط ضمانت نامه و استفاده از آن و میترت

 ندابین بدرجه باالتر ارتقاء ین است از درجه پائکار ممیل سردفتر و دفتریبا احراز شرائط ذ -(۲۶/۱۵/۱۳۲۱ ی)اصالح ۲۱ماده 

 توقف در رتبه چهار و سه الاقل دو سال و در رتبه دو الاقل سه سال - ۱

 ن قانون مقرر استیا ۳۴ه در ماده ک یهائ کمکفه و یحسن انجام وظ - ۲

 .یعمل و یعلم یترق - ۳

 .است یافکسال توقف در رتبه سه کیباشند یم ۱۱ه مشمول شق اول از ماده ک یارتقاء اشخاص یبرا -تبصره 

 .دیفزاین ماده میا کیسال بر مدت مقرر در شق کیبباال  ۳از درجه  یت انتظامیومکمح - ۲ ٔ  تبصره

 

 شودیل میکه تشیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیون ترفیسیمک - ۲۱ ماده

 انون سردفترانکالت دفترخانه و یکدوم در تش فصل

ن و باداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد ییخود تع یار و وظائف دفترکانجام  یه سردفتر براکاست  یدفترخانه محل - ۲۲ ماده

 .ه خواهد بودیار طبق نظامنامه وزارت عدلکر شرائط دفترخانه و اوقات یدهد سایز اطالع مکمر

 :ل باشدیدفاتر ذ ید دارایدفترخانه با - ۲۳ ماده

 شود و در هر دفترخانه دو نسخه استیه سرب شده و اسناد در آن ثبت مکدفتر ثبت اسناد  - ۱

 .ن و نوع معامله و سائر خصائص آنهایمتعامل ینده متضمن اسامیدفتر نما - ۲

 .ماره قبض مقرر استو ش یر و مخارج دفتریثبت حق التحر یه براکدات یدفتر عا - ۳

 دفتر گردش تمبر - ۴

 .و اوراق صادره یاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرائکدفتر ثبت م - ۵

ه یب وزارت عدلیشنهاد سردفتر و تصویه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و بر حسب پکاست  یسکار یدفتر - ۲۴ ماده

 .ن خواهد شدیه معیه وزارت عدلاران بموجب نظامنامیف دفتری. وظاشودیانتخاب م

. شوندیب مکه در انجام وظائف خود مرتکهستند  ینفع مسئول تخلفاتیاران در مقابل اشخاص ذیسردفتران و سردفتر - ۲۵ ماده

 .ندید از عهده برآیمتوجه آن اشخاص شود با یو اگر از تخلف آنها ضرر

ان ث مرور زمیاست و از ح یمات حقوقکن اصول محایاران تابع قوانیفتره از تخلفات سردفتران و دیمربوط بخسارات ناش یدعاو

 .است یحقوق یز تابع مرور زمان دعاوین
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 یرضبت او بر اثر میا غیرفته  یه سردفتر بمرخصکیز هستند مگر در مواردیاران خود نیسردفتران مسئول اعمال دفتر - ۲۶ ماده

 .اران در حدود اعمال آنها نخواهد بودیدفتر یت شخصیافع مسئولن ماده ریفه است باشد ایه مانع از انجام وظک

 .دو دفترخانه باشد یتواند در آن واحد متصدینفر سردفتر نمکی - ۲۷ ماده

و  یت حقوقیشخص یانون مزبور داراکل خواهد داد یکانون سردفتران تشکبداند  یه مقتضک یه در نقاطیوزارت عدل - ۲۸ ماده

 .ه استیرج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلد و مخایث عوایاز ح

 .ل استیانون سردفتران بقرار ذکوظائف  - ۲۱ ماده

 .سردفتران درجه دوم و سوم یو عمل یعلم یردن موجبات ترقکو فراهم  یسردفتر یاران برایه دفتریته - ۱

 .م و ثبت اسناد آنهایتنظ یبضاعت برا یباشخاص ب کمکو  یراهنمائ - ۲

نصوب ه میر عدلیه بانتخاب وزکپنج نفر سردفتر درجه اول  یب از سه الکره مریئت مدیله هیانون سردفتران بوسک - ۳۱ ماده

 ین صورت از سردفتران درجه دوم برایه در اکسردفتر درجه اول نباشد  یافکه در محل باندازه کشود مگر آنیشوند اداره میم

 .شوندیل انتخاب میمکت

 .سال است ۲ره یئت مدیاعضاء ه یدوره تصد - ۳۱ ماده

 .دیانون آن محل خواهد رسکانون هر محل به مصرف کدات یعا - ۳۲ ماده

ب تقاضا یند ترتینما کمک یانون تقاضاکتوانند از یر دفترخانه را ندارد ] ندارند [ میه حق التحریه قدرت تادک یسانک - ۳۳ ماده

 .ن خواهد نمودییه به موجب نظامنامه تعیو انجام آنرا وزارت عدل

 شوندیم یانون معرفکه از طرف ک یاشخاص یر برایسند بدون گرفتن حق التحر ۵لفند همه ساله الاقل کسردفتران م - ۳۴ ماده

 .ندیم و ثبت نمایتنظ

 .ما بدوائر اجراء بفرستندیه خود را مستقیه اوراق اجرائکتواند بسردفتران درجه اول اجازه دهد یه میوزارت عدل - ۳۵ ماده

 ارانیسردفتران ] و [ دفتر یب و مجازات انتظامیسوم در تعق فصل

ناد اران اداره امور ثبت اسیات واصله از سردفتران و دفتریاکنسبت به تخلفات و ش یمقدمات یدگیو رس یمرجع بازرس - ۳۶ ماده

ا از یو  یا اداری ین قضائین مستخدمیه از بکب از سه نفر عضو کد مریایمۀ بعمل مکآنان در مح یمه انتظامکاست و محا

 یتمقدما یدگیطرز رس -شوند ین منظور انتخاب میا یه همه ساله برایر عدلیطرف وز زا بطور مختلط ایسردفتران درجه اول و 

 ن خواهد شدییدنظر بموجب نظامنامه تعیو تجد یمه بدوکل محیکو تش یمه انتظامکو محا

ود و وارد دانسته ش یمقدمات یدگیت مزبور در مرحله رسیاکبرسد و ش یاریا دفتریه از سردفتر ک یتیاکن شیدر اول - ۳۷ ماده

ت و یاز جهت تخلف بقابل یدگیلف است عالوه بر رسکسردفتران م یمه انتظامکه محیر عدلیوز یضان در صورت تقایهم چن

ه در کباشد  یرسم یعلم کمدر یعنه دارا یکه مشتکیمگر در مورد دینما یدگیز رسیعنه ن یکمشت یو عمل یت علمیصالح

 .ستیاو جائز ن یت علمیبصالح یدگین صورت رسیا

 یدگیرس یعنه برا یکه حضور مشتکیرا در موعد مقرر ندهد و در صورت یتبکعنه جواب  یکته مشکیدر صورت - ۳۸ ماده

 یمه انتظامکه تا خاتمه محایر عدلیالزم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود بامر وز یمه انتظامکا محای یمقدمات

 .معلق خواهد شد
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گردد  ه محسوبیات عدلیثیا حی یشئون سردفتر یار منافیا دفتریردفتر س یتصد یمه انتظامکهرگاه تا خاتمه محا - ۳۱ ماده

 .آنان را معلق بدارد یانتظام یدگیتواند تا خاتمه رسیه میر عدلیوز

ف یفموجب تخ یکت شایجلب رضا یست ولین یب انتظامیعنه مانع از تعق یکو استعفاء مشت یکت شایجلب رضا - ۴۱ ماده

 شودیمجازات م

ا انفصال یق یم تعلکساعت پس ] از [ ابالغ ح ۲۴د در ظرف یا منفصل شود بایار معلق یا دفتریه سردفتر کیصورت در - ۴۱ ماده

اداره  ه از طرفکیا اشخاصیاو صادر شده بشخص  یه براکین پروانه هائیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه بدفترخانه و هم چنیلک

 وم خواهد شدکمح یبیسال حبس تاد کی یال اال بششماه ول دهد ین شده اند تحوییثبت تع

 :ل استیبقرار ذ یانتظام یمجازاتها - ۴۲ ماده

 یخ شفاهیتوب - ۱

 یخ با درج در مجله رسمیتوب - ۲

 الیهزار ر یال ۵۱از  ینقد یجزا - ۳

 سالکی یانفصال موقت از سه ماه ال - ۴

 تنزل درجه - ۵

 انفصال دائم - ۶

ون ان امور دفترخانه باشد بدیبا حسن جر یمناف یاریا دفتریه رفتار و اخالق سردفتر و کیتواند در مواردیه میر عدلیوز - ۴۳ ماده

 .است ین مجازات قطعیند و اکدرباره او اجراء  ۴تا مجازات درجه  یمه انتظامکمراجعه به مح

ا یب یخ وقوع امر مستوجب تعقیاران دو سال از تاریتران و دفترو تخلفات سردف یب انتظامیمرور زمان نسبت به تعق - ۴۴ ماده

 .است یب انتظامین تعقیاز آخر

ا یه یوائکش یه پرونده هایلکشدن  یگانیه ] امر به [ باین قانون امریا یتواند تا ششماه پس از اجرایه میر عدلیوز - ۴۵ ماده

 یکر شاخاط یه استرضاکنیده اند بدهد مشروط بر ایم گردیون تنظن قانیا یه قبل از اجراک یتخلف صاحبان دفاتر اسناد رسم

 .نندکرا فراهم 

 چهارم مقررات مختلفه فصل

بت له ثبت محل بثیدهند مراتب را بوسیم یسند رسم یاعتبار یبر ب یه راکلفند در هر مورد که میم عدلکام محاکح - ۴۶ ماده

 .ل اطالع دهندک

 .ندیدارد متابعت نمایآنها مقرر م یه برایه وزارت عدلکرا  یلفند نظاماتکان ماریسردفتران و دفتر - ۴۷ ماده

 .رندیبگ یماه مرخصکی یتوانند سالیاران میسردفتران و دفتر - ۴۸ ماده

ا یتند و مومت آنها هسیا قیت یا وصایت یه تحت والکیسانکا یه مربوط بخود کرا  یتواند اسنادیار نمیا دفتریسردفتر  - ۴۱ ماده

حل ه در مکی. در صورتندیا در خدمت آنها هستند ثبت نمایتا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و  یا سببی یبا آنها قرابت نسب
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م و ثبت یه سند در همان دفترخانه تنظکنده پاریا نماین صلح ینباشد با حضور ام یگرید فترخانهار دیا دفتریاقامت سردفتر 

 .خواهد شد

ار عهده دار یفه معذور است دفتریا بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیباشد و  یه سردفتر در مرخصک یاقعدر مو - ۵۱ ماده

 .دفترخانه خواهد بود

ا یم یه بر اثر تنظکن را ید اسرار ارباب رجوع و متعاملینان دفترخانه باکارکتمام  یلکاران و بطور یسردفتران و دفتر - ۵۱ ماده

 .توم دارندکرده اند مکاصل ثبت از آن اطالع ح

با  ا ثبت آن مخالفیه مفاد سند و کند مگر آنیامتناع نما یم و ثبت سندیاران حق ندارند از تنظیسردفتران و دفتر - ۵۲ ماده

 .ننده علل امتناع را فوراً اطالع دهندکتبا بتقاضاکد ین صورت بایه در اکن و اخالق حسنه باشد یقوان

. دیتجاوز نما ید از تعرفه مقرر وزارت دادگسترینبا ینه دفتریر هزیدستمزد دفترخانه و سا -(۲۶/۱۵/۱۳۲۱ ی)اصالح ۵۳ ماده

شق  از یت انتظامیومکن بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محیاز ا یزیا قبول هر چیاضافه بر تعرفه و  یافت هر وجهیدر

 .خواهد بود ۴۲ببعد ماده  ۳

باداره ثبت محل اطالع  یریناره گکخ یساعت از تار ۲۴د در ظرف ید بایار نماکاز  یریناره گکه سردفتر کیدر صورت - ۵۴ ماده

او  یبرا هک ین پروانه هائیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه را بدفترخانه و همچنیلکد ینماین مییه اداره ثبت تعکیدهد و در مدت

 .وم خواهد شدکمح ۴۱ل بدهد و اال بمجازات مندرج در ماده ین نموده تحویاداره مزبور مع هکیا اشخاصیصادر شده بشخص 

ا ین و یت نباشد با حضور امیه بداکه پارکیالعموم و در نقاط یس ثبت محل با حضور مدعیدر صورت فوت سردفتر رئ - ۵۵ ماده

س یموم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و بدستور رئرا مهر  یلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفکمامور صلح م

 .دین اقدام نماین جانشییتا تع هارد اوراق بصاحبان آن یثبت برا

 کقانون ثبت اسناد و امال ۸۱ور در ماده کنده مذین نماییتواند از تعیبداند م یه مقتضک یه در هر دفتریوزارت عدل - ۵۶ ماده

 .دیمطابق نظامنامه مخصوص صرف نظر نما

شود ین [ مین ] معییه تعیه از طرف وزارتعدلکمطابق تعرفه  کقانون ثبت اسناد و امال ۸۱ه مندرج در ماده یسهم - ۵۷ ماده

 .گرددیم میار تقسین سردفتر و دفتریب

 .ه بعمل خواهد آمدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارتعدلیبدستور مد یاسناد رسم یاجرا -(۲۷/۱۶/۱۳۲۲)منسوخه  ۵۸ ماده

 .دیآیل بعمل میب ذیبترت یاسناد رسم یت مربوط باجرایاکبش یدگیرس -(۲۷/۱۶/۱۳۲۲)منسوخه  ۵۱ ماده

العموم  یت و مدعیم بداکب از حاکمر یئتیت با هیاکبش یدگیسند باشد رس یت مربوط بدستور اجرایاکش هکیدر صورت - الف

 هکداده شده  یر ثبتیه در آن محل دستور اجراء داده شده و هرگاه دستور اجراء بتوسط مدکاست  یر ثبت محلیت و مدیبدا

 ثبت در حوزه یه دستور اجراک یتیمه بداکور در مقر محر ثبت مامیمد تیوئت با عضیست هیت نیمه بداکمحل او در مقر مح

 .شودیل میکمه صادر شده است تشکآنمح

دامات ه اقکاست  یت محلیم بداکت با حایاکبش یدگیباشد رس یت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائیاکه شکیدر صورت - ب

 .دیآ یدر آن حوزه بعمل م یاجرائ

ه مدلول سند مخالف کص دهند یور تشخکئت مذیهرگاه ه ۵۱ر مورد قسمت اول از ماده د -(۲۷/۱۶/۱۳۲۲)منسوخه  ۶۱ ماده

ا یآن شده است متوقف بر مقدمه  یه امر باجراک یا تعهدینبوده  یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند رسمیاست و  یقانون مدن
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است دستور اجراء را ابطال  یقضائ یدگیواقع شده و حل آن منوط به رس فا شرط مورد اختالیه حصول مقدمه کاست  یشرط

ر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند ید و در مورد دوم مدیمه صالحه مراجعه نماکتواند بمحینفع مین در مورد اول ذکند لکیم

 نفع صادریجه مراجعه ذیه در نتک یمکح یموقوف مانده و اجرا یلکثبت ب یان اجرائیند و در مورد سوم جرکیصادر م یرسم

 .مه استکشود با محیم

موافق نظر  یان اجرائیت جریم بداکپس از اظهارنظر حا ۵۱در مورد قسمت دوم از ماده  -(۲۷/۱۶/۱۳۲۲)منسوخه  ۶۱ ماده

 .ا الغاء خواهد شدیل یمکا تیب یم مزبور تعقکحا

ت نبود و از موجبات رد یاکقابل شت در مورد دو ماه فوق یم بداکم حایئت و تصمیم هیتصم -(۲۷/۱۶/۱۳۲۲)منسوخه  ۶۲ ماده

 .نخواهد بود یمات حقوقکم مطابق قانون اصول محاکحا

ه به عمل یو موافق نظامنامه وزارت عدل یت در جلسه اداریم بداکئت و حایه یدگیرس -(۲۷/۱۶/۱۳۲۲)منسوخه  ۶۳ ماده

 .خواهد آمد

 یمیتصم یکت شایاکنسبت به ش ۵۱ت در موارد ماده یبدام کئت حایه از طرف هک یمادام -(۲۷/۱۶/۱۳۲۲)منسوخه  ۶۴ ماده

 .ستین یان اجرائیچ وجه مانع جریت بهیاکاتخاذ نشده ش

فقط  ییات اجرایدر صورت مختومه بودن عمل ۵۱ت در موارد ماده یم بداکا حایئت یت بهیاکش -(۱۱/۱۷/۱۳۱۷)منسوخه  تبصره

 .مه استکت محیاکشود و پس از آن مرجع شیته مرفیپذ یات اجرائیخ ختم عملیدر ظرف سه ماه از تار

 

 .شودینسخ م ۱۳۱۴قانون ثبت اسناد مصوب اسفند  ۱۸و  ۱۷و  ۱۶قانون اصالح مواد  - ۶۵ ماده
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 قانون افراز و فروش امالک مشاع

 00/2۸/31۵۷مصوب 

که  ینشده باشد، در صورت یاشده در دفتر امالک ثبت ینکهاعم از ا یافتهها خاتمه آن یثبت یانافراز امالک مشاع که جر - ۱ماده 

ا ب یخواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبت یمحل یباشد با واحد ثبت یکچند شر یا یک یمورد تقاضا

 .نمایدیرا افراز م و مقررات ملک مورد تقاضا ینقوان یهکل یترعا

د که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواه یتا زمان یده،معارض صادر گرد یتآن سند مالک ینسبت به ملک مشاع که برا - تبصره

 شد.

از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده  یکقابل اعتراض از طرف هر  یواحد ثبت یمتصم - ۲ ماده

صادر خواهد نمود.  یکرده و حکم مقتض یدگیرس یدادگاه شهرستان به دعو. باشدیض ممورد اعترا یمابالغ تصم یخروز از تار

 است. یفرجام یتحکم دادگاه شهرستان قابل شکا

 یلهبر افراز به وس یقطع یمتصم یثبت اسناد و امالک در موقع اجرا یقانون اصالح ۱۵۱مقرر در ماده  یکتفک ینههز - ۳ماده 

 خواهد شد. یافتدر یواحد ثبت

از شرکا به دستور دادگاه شهرستان  یکهر  یشود با تقاضا یصافراز تشخ یرقابلغ یقطع یمکه به موجب تصم یملک - ۴ ماده

 .شودیفروخته م

رکا و به ش ینوجوه حاصل ب یمافراز و تقس یرقابلفروش امالک و غ یبو ابالغ اوراق و ترت یواحد ثبت یدگیرس یبترت - ۵ ماده

 .رسدیم یوزارت دادگستر یبخواهد بود که به تصو اینامهیینقانون طبق آ ینا یئمقررات اجرا یطور کل

و صدور حکم قرار  یدگیکماکان مورد رس باشدیها مطرح مقانون در دادگاه ینا یاجرا یخافراز که در تار یهاپرونده - ۶ ماده

 .یدسابق را از دادگاه استرداد نما یدعو یدمطرح کند با یخود را در واحد ثبت یاگر خواهان افراز بخواهد دعو یول گیردیم
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 یاز مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسم یقانون اصالح بعض
 0۷/2۶/3100مصوب 

ور از دست یتشکا یگریاز جهت د یامخالف قانون دانسته  یارا مخالف با مفاد سند  یاسناد رسم یهر کس دستور اجرا - ۱ماده 

 .یدنما یاقامه دعو یمدن یدادگستر ینمقرر در آئ یببه ترت یتواندداشته باشد م یاجراء سند رسم

است که در حوزه آن دستور  یدار محل یتدادگاه صالح یاسناد رسم یاز دستور اجرا یناش یبه دعاو یدگیرس مرجع - ۲ ماده

 اجرا داده شد.

 خواهد شد. یدگیبوده و خارج از نوبت رس یاختصار یع مقررات دادرسمزبور تاب یبه دعاو رسیدگی - ۳ ماده

 یقرار یاکه دادگاه حکم بطالن دستور اجرا داده و  یمگر در صورت یستن یاجرائ یاتعمل یانمانع از جر یدعو اقامه - ۴ ماده

 بدهد. یاجرائ یاتعمل یفدائر به توق

 یباشد بدرخواست مدع یرناپذ ضرر جبران یدر اجراء سند رسم یابداند  یرا قو یتکه دادگاه دالئل شکا یصورت در - ۵ ماده

 ینأمت یبرا یمدن یدادرس ینهمان است که در قوان ینتأم یبترت یدهدرا م یاجرائ یاتعمل یفقرار توق ینبعد از گرفتن تأم

بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل وجه نقد  یوجه نقد باشد و مدع االجرامالز موضوع سند یکهخواسته مقرر است و در صورت

 گرفته نخواهد شد. یگرد ینو تأم یشودم یفتوق

 که بسبب یخسارات یاداده و  ینرا که تأم یجبران خسارت مال یبدعو یدگیدر اثناء رس یتوانندم یناز طرف یک هر - ۶ ماده

 دهیحبه موجب حکم عل یا یصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعو ینباو داده شده است بخواهد و در ا یاجرائ یاتعمل یفتوق

 یاجرائ یاتعمل یفتوق یبرا یاکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و  یخسارت ملزم خواهد نمود و در صورترا بپرداخت  یهمحکوم عل

 دوازده در سال خواهد بود. یصدشده باشد خسارت از قرار  ینوجه نقد تأم

بحالت قبل از  یاجرائ یاتآن حکم عمل یتلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعگاه مد هر - ۷ ماده

 .یگردداجرا بر م

 هایینهاموال و اشخاص و هز یفکه اجرا متوقف بر آن است از ابالغ و توق یاتیو عمل یمفاد اسناد رسم یاجرا ترتیب - ۸ ماده

 یبترت یزاالجرا و نباشد و وصول حق ینشده و مقتض ینکه در قانون مع یدر موارداالجرا حق یینو مصارف آن و تع یاجرائ

 ینالزم است طبق آئ یاجراء اسناد رسم یآنچه برا یبآن و به طور کل رسیدگیو مرجع  یاجرائاز طرز عمل و اقدامات یتشکا

 خواهد بود. ینامه وزارت دادگستر

استخدام  یمقدمات ینهو کارمندان که از محل هز ینمامور یرو سا یندگانو نما ینالعاده مهندسمسافرت و فوق هزینه - ۱ ماده

مربوطه آنها و دستمزد  یایمزا یرو سا یدیلباس و ع یخدمتگذاران جزء و رانندگان و بها حقوق کارمندان و یناند و همچنشده

مجاز باشد از محل  یمربوطه که طبق مقررات عموم هایینههز یراند و ساشده خدامکه از محل مذکور است یکارشناسان قرارداد

 یو کارمندان و رانندگان ینمستخدم یشودم خواهد نمود پرداخت یمتنظ ینامه که وزارت دادگستر ینمطابق آئ یدرآمد مقدمات

 استخدام شده مشمول مقررات باال خواهند بود. یکه طبق مقررات قبل

 ۱۳۱۷مصوب خرداد ماه  یقانون دفتر اسناد رسم ۶۴و  ۶۳و  ۶۲و  ۶۱و ۶۱و ۵۱و  ۵۸و مواد ) ۱۳۱۱اسفند  ۲۶قانون ثبت مصوب  ۱۴ ماده - ۱۱ ماده

 که ۱۳۲۱مرداد  ۲۶مکرر از قانون ثبت اسناد و امالک مصوبه  ۲۵ماده  ۲از شق  یو آن قسمت ۱۳۱۷مصوب مهر ماه  ۶۴به ماده  یو تبصره اضاف( ۱۳۱۶)

 یقسمتدر  یگرو هر قانون د یمفاد اسناد رسم یمربوطه باجرا یاتبشکا یدگیدادرس دادگاه شهرستان در مورد رسرفع اختالف و  یئتبه ه استراجع 

 .یشودقانون باشد نسخ م ینکه مخالف ا
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 یفاقد سند رسم یو ساختمان ها یاراض یثبت یتوضع یفتکل یینقانون تع

 02/21/3112مصوب 

 زیکه منشأ تصرفات متصرفان، ن یبا سابقه ثبت یاراض یاحداث شده بر رو یساختمانها یتبه منظور صدور اسناد مالک - ۱ماده 

علت فوق را دارند لکن به یطکه شرا یو باغات یزراع یو نسقها یکشاورز یاراض یبرا یتصدور اسناد مالک یناست و همچن یقانون

 یدر هر حوزه ثبت باشد،ینم یسورآنها م یبرا یجار نیقوان یقاز طر یمفروز الکیتصدور سند م یر،از موارد ز یکیوجود حداقل 

 یسئر یه،قوه قضائ یسبه انتخاب رئ یقاض یکبا حضور  شودیم یدهنام یأتقانون ه ینحل اختالف که در ا یأتهایه یا یأته

 یلمقام آنان تشکـقائم یا یجهاد کشاورز دارها یسرئ یا یاداره راه و شهرساز یسو حسب مورد رئ ی،مقام وقائم یااداره ثبت 

الزم و جلب نظر کارشناس مبادرت  یقاتارائه شده و در صورت لزوم انجام تحق یلمدارک و دال یمذکور با بررس یأت. هگرددیم

 .کندیم یبه صدور رأ

 

 ینفر از ورثه و یکو حداقل  یـ فوت مالک رسم الف

 یاز ورثه و نفریکبه حداقل  یعدم دسترس یو در صورت فوت و یبه مالک رسم یـ عدم دسترس ب

 ینفر از ورثه و یکو حداقل  یـ مفقود االثر بودن مالک رسم پ

 در ملک، مفروز است. یو تصرفات و یمشاع ی،متقاض یتکه مالک یدر موارد یبه مالکان مشاع یـ عدم دسترس ت

شرکت در جلسه، بدون حق  یآنها برا یندگاناز نما یااستعالم و  ربطیذ یمکلف است حسب مورد از دستگاهها یأتـ ه۱تبصره

 دعوت کند. یرأ

دادگاه صالح و  یبا استعالم از سازمان ثبت احوال کشور و مفقوداالثر بودن با حکم قطع یو وارث و یـ فوت مالک رسم۲تبصره

 یحلم یقاتتحق یاهود شهادت ش یا صالحیمراجع ذ یرسا یامحل  یاسالم یشورا یا یانتظام یرویبا استعالم از ن یعدم دسترس

 .شودیاحراز م

 معتبر است. یأت،ه یو محجور با نظر قاض یبدر مورد امالک افراد غا یأته یماتـ تصم۳تبصره

 .باشندیم یقانون مستثن ینو موات از شمول ا یعیمنابع طب ی،مل ی،عموم ی،دولت اراضی - ۲ ماده

ه ملک ک یو در صورت یدملک را از اداره ثبت استعالم نما یثبت یانجر یأت،ه یدگیمکلف است قبل از رس یأته یرـ دب۱تبصره

 .یدرا اتخاذ نما یمقتض یمتصم یأتگزارش کند تا ه یأتبه ه یطور کتبماده باشد مراتب را به ینموضوع ا یجزء اراض

جهاد  یا یراه و شهرساز یهاموات بودن را دارد نظر وزارتخانه یا یکه سابقه مل یامکلف است در هر پرونده یأتـ ه۲تبصره

خ به استعالم پاس یأت،ماه پس از وصول نامه ه یکمذکور مکلفند ظرف  یهاماده استعالم کند. وزارتخانه ینرا درباره ا یکشاورز

 .دهدیخود ادامه م یدگیبه رس یأتدهند. در صورت عدم وصول پاسخ، ه

ارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از  یا( ۲ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره )۳تبصره

 .شودیمحکوم م یسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولت یکماه تا به مدت سه یخدمت دولت

 یهاروزنامه یقا در دونوبت به فاصله پانزده روز از طرر یأتثبت اسـناد و امالک محل مکلـف است آراء ه اداره - ۳ ماده

 یندهمارا با حضور ن یأته یرأ ی،اداره مکلف است در روستاها عالوه بر انتشار آگه ینا ین. همچنیدنما یآگه یو محل یراالنتشارکث
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 یوراش یندهاسناد و امالک و نما اداره ثبت یندهبا امضاء نما ی. صورتمجلس الصاق آگهیدروستا در محل الصاق نما یاسالم یشورا

 یخاز تار یدنفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند با یکه اشخاص ذ ی. در صورتشودیروستا در پرونده ضبط م یاسالم

اخذ  یدو رس یمرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسل خودالصاق در محل تا دو ماه اعتراض  یخو در روستاها از تار یانتشار آگه

 یاهو گو یدمحل نما یدادخواست به دادگاه عموم یماعتراض مبادرت به تقد یمتسل یخماه از تار یکظرف  ید. معترض بایندنما

است. در  دادگاه یصورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطع یندهد. در ا یلدادخواست را به اداره ثبت محل تحو یمتقد

محل را ارائه نکند، اداره  یدادخواست به دادگاه عموم یمتقد یمعترض، گواه یاواصل نگردد  یکه اعتراض در مهلت قانون یصورت

 .یستمانع از مراجعه متضرر به دادگاه ن یت. صدور سند مالکیدنما یتمبادرت به صدور سند مالک یدثبت محل با

اشد، نب یراز کل ملک امکانپذ یبردارقشهکه ن یطورملک با اشکال مواجه شود به یحدود واقع یصتشخ کهیصورت در - ۴ ماده

 هرگونه یاها آن یرجاده ونظا یارودخانه  یا یابانخ یلهوسکه از چهار طرف به یاکارشناسان موظفند محدوده یأته یاکارشناس 

 یاعه کنند و قط یبردار)کاداستر(، نقشهیباشد بر مبناء استاندارد حدنگار جداملک  یقسمتها یرمشخص، از سا یعیعوارض طب

قطه ثابت ن یکترینمحدوده مذکور را نسبت به نزد یتشده را در آن منعکس و موقع یمکه نسبت به آنها تقاضانامه تسل یقطعات

 ملک ضرورت ندارد. یصورت، نقشه کلین. در ایندطور مستدل صورتمجلس نمامحل، مشخص و مراتب را به ییرتغ یرقابلغ

و  یقانون، پس از کارشناس ین( ا۱موضوع بند)ت( ماده ) یاز تصرفات مالکانه و بالمنازع متقاضدر صورت احر هیأت - ۵ ماده

 .نمایدیم یملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأ ینقشه کل یهته

 یاز خردشدن اراض یریگقانون جلو یتآنها با رعا یبرا یتو باغات و صـدور سند مالک یکشاورز یو افراز اراض تفکیک - ۶ ماده

 مصلحت نظام بالمانع است. یصمجمع تشخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵مصوب  یاقتصاد ی،قطعات مناسب فن یجادو ا یکشاورز

ده مندرج مذکور بو یحدنصابها یراعم از نسق و باغ که مساحت آنها ز یکشاورز یآن دسته از اراض یکیـ صدور سند تفک۱تبصره

امکان صدور سند  یکی؛سند تفک یدارا یاراض یاو  یو مل یدولت یاراض یاموجود  یمحاط شدن به معابر عموم یللکن به دل

 .تآنها وجود ندارد، بالمانع اس یبرا یمشاع

 یو اصالحات بعد ۲۶/۲/۱۳۳۱مصوب  یقانون مربوط به اصالحات ارض»و باغات مشمول یزراع یو افراز نسقها یکـ تفک۲تبصره

ته کشاورزان قرار گرف یارکه بعد از انقالب به صورت کشت موقت در اخت یرو دا یربا ینهایزم یمشمول قانون واگذار یو اراض« آن

 یبرا یکیشرط، مجاز است و صدور سند تفک یعسند ب یا یهنسق اول یزانفقط به م آن یو اصالحات بعد ۸/۸/۱۳۶۵است مصوب 

 .باشدیشرط، بالمانع م یعسند ب یا یهنسق اول یزاناز آنها به م یدارانخر یاشرط  یعسند ب یا یهصاحب نسق اول

 یزراع یاراض یقانون حفظ کاربر یتو باغات با رعا یکشاورز یشده در اراضاحداث یانیهایاع یبرا یـ صدور سند رسم۳تبصره

 یانیسند عرصه بدون درج اع صدور یرمجاز،غ یانیآن بالمانع است. در صورت وجود اع یو اصالح بعد ۳۱/۳/۱۳۷۴و باغها مصوب 

 ندارد. یمنع

 یشثبت، ب یتصرفات متقاض یزانکه م یو باغات در صورت یزراع یو نسقها یکشاورز یاراض یبرا یتـ صدور سند مالک۴تبصره

 بالمانع است. یأته یوجود نداشته باشد با رأ یباشد، چنانچه معارض یباغ یا یاز نسق زراع

حاضر  یأتملک باشد، چنانچه مالک عرصه در ه یاننباشد و مورد معامله، اع یکی یانکه مالک عرصه و اع یمناطق در - ۷ ماده

 یو با احراز تصرفات مالکانه متقاض یدگیرس یبه درخواست و یأته ید،نما ییدرا نسبت به عرصه تأ یاناع یمتقاض یتو مالک

 یأتمدارک ارائه شده، ه ییدعدم تأ یادر صـورت عدم مراجـعه مالک . دهدیم یانعرصه و اع یتبه صدور سـند مالک یرأ یانی،اع

و مراتب را به اداره ثبت محل جهت  دهدیمالکان م یامالک  یبرا یاناع یتبه صدور سند مالک یبا حفظ حقوق مالک عرصه، رأ

 .نمایدیصدور سند اعالم م
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و  ۱۶/۱۲/۱۳۴۳قانون تملک آپارتمانها مصوب »اساس ماده بر  ینمشمول ا یآپارتمانها یبرا یکیـ صدور سند تفک تبصره

 .گیردیصورت م« آن یاصالحات بعد

 یبا توجه به محل وقوع اراض یدبا یأتو باغ باشد، ه یو نسق زراع یکشاورز یسند مورد تقاضا، اراض کهیصورت در - ۸ ماده

 یخ. مراجع مذکور مکلفند ظرف دوماه از تاریدرا استعالم نما یجهاد کشاورز یا یراه و شهرساز یهاحسب مورد، نظر وزارتخانه

و  یبخش کشاورز یوربهره یشآن، قانون افزا یو اصالحات بعد ۲۷/۱۱/۱۳۴۱ بکردن جنگلها مصو یقانون مل یتابالغ با رعا

و  ۱۱/۵/۱۳۵۲درخت مصوب  رویهیاز قطع ب یریسبز و جلوگ ی، قانون حفظ و گسترش فضا۲۳/۴/۱۳۸۱مصوب  یعیمنابع طب

 یمنع فروش و واگذار انونآن، ق یو اصالح بعد۳۱/۳/۱۳۷۴و باغها مصوب  یزراع یاراض یآن، قانون حفظ کاربر یاصالحات بعد

و  ۶/۵/۱۳۸۱مصوب  یو حقوق یقیاشخاص حق یرمسکن و سا یتعاون یامر مسکن به شرکتها یبرا یمسکون یفاقد کاربر یاراض

مجمـع  ۲۱/۱۱/۱۳۸۵مصـوب  یاقـتصاد ی،قطـعات مناسـب فن یجادو ا یکشـاورز یاز خردشدن اراض یریقانون جلوگ

ارسال  یا. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یندقـانون اعالم نظـر نما ین( ا۶) ماده یتمصلحت نظام و با رعا یصتشخـ

ات به تخلف یدگیرس یأتهایل توسط هسا یکبه مدت سه ماه تا  یپاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولت

 .گردندیمحکوم م یبه انفصال دائم از خدمات دولت ینمتخلف یا. در صورت تکرار، متخلف شودیمحکوم م یادار

 ایییرا با مختصات جغراف یستز یطموظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون مح یستز یطـ سازمان حفاظت مح۱تبصره

 کشور قراردهد. یثبت یواحدها ریاو در اخت یدنما یهته

مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و  یأتباشد، هشهرها واقع شده یمماده در حر ینمشمول ا یکه اراض یـ در صورت۲تبصره

 .یدرا استعالم نما یو جهاد کشاورز یشهرساز

و اطالع اداره اوقاف  یبا موافقت متول یأتموقوفه احداث شده باشد، ه یدر اراض یاناز اع یبخش یاکه تمام  یصورت در - ۱ ماده

مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف  یتمنصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعا یمفاد وقفنامه و چنانچه متول یتمحل و رعا

وماه د اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف یینو پس از تع یدگیموضوع رس بهجهات  یعو با در نظر گرفتن جم یهمعل

 .کندیاقدام م یبه صدور رأ گیردیتوسط اداره مذکورصورت م

 به یارسال پاسخ خالف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولت یاـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه  تبصره

 .دشویمحکوم م یمحکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولت سالیکمدت سه ماه تا 

 نیدستگاه صاحب زم یاراالختتام یندهنما یدبا یأته یردولتی،غ یعموم یمؤسسات و نهادها یاراض ینمورد متصرف در - ۱۱ ماده

عدم اعالم پاسخ ظرف دو ماه،  یا یندهنما ی. در صورت ابالغ دعوتنامه و عدم معرفیدنظر آن دستگاه را استعالم نما یارا دعوت 

مراجع  ای یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتهایتوسط ه سالیکبه مدت سه ماه تا  متبه انفصال موقت از خد ینمتخلف یامتخلف 

 .گردندیبه انفصال دائم محکوم م ینمتخلف یا. در صورت تکرار، متخلف شوندیمربوط محکوم م یانضباط

 .یندبه متصرف موافقت نما خود با انتقال ملک یتنها درباره امالک اختصاص توانندیم یهاـ شهردار تبصره

 .باشدینم یأته یدگی( مانع رس۱( و تبصره ماده)۱۱( و )۸مراجع مذکور در مواد ) یارسال پاسخ از سو عدم - ۱۱ ماده

 یبها یاو  ینپرداخت اجرت زم یبو به ترت یأته یقطع یقانون پس از ابالغ رأ ین( ا۱۱( و )۱مذکور در مواد ) مراجع - ۱۲ ماده

صورت، اداره ثبت  ینا یر. در غیندنما یخود را جهت امضاء سند انتقال معرف یندهمکلفند ظرف دوماه نما ی،متقاض یآن از سو

 .نمایدیسند انتقال اقدام م یمآن به تنظ یبها یعا تودی یناز پرداخت اجرت زم ینانمحل پس از اطم
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د، نشده باش یمتقد یانشده  یرفتهپذ یاظهارنامه ثبت قبالً ی،از ملک مورد درخواست متقاض یدرمورد قسمت هرگاه - ۱۳ ماده

 ی. واحد ثبتکندیابالغ م یحدود، به واحد ثبت یدتحد یاظهارنامه حاو یمو نظر خود را جهت تنظ یدگیبه موضوع رس یأته

حدود به صورت همزمان به  یدو تحد ینوبت یآگه ینحدود، مراتب را در اول یدتحد یاظهارنامه حاو یممکلف است پس از تنظ

 اطالع عموم برساند.

 حدود را به صورت یدتحد یآگه یحدود نداشته باشد، واحد ثبت یدثبت باشد و سابقه تحد یانـ چنانچه ملک در جر تبصره

 .کندیمنتشر م یاختصاص

ور دستور صد یأت،ه یموجب رأ و به ینقانونملک قبالً در دفتر امالک ثبت شده باشد و طبق مقررات ا کهیصورت در - ۱۴ ماده

قانون مراتب در ستون مالحظات دفتر  ین( ا۳موضوع ماده ) یباشد، پس از انتشار آگه یدهبه نام متصرف صادر گرد یتسند مالک

 .شودیثبت م فبه نام متصر یو در دفتر امالک جار یدامالک ق

 تیافپالک چند نفر باشند با در یکدر  ینچنانچه متصرف شودیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده م به - ۱۵ ماده

با ذکر  کیو تصرفات اشخاص را به تفک یبردارپالک را نقشه یحدود کل ی،از کارشناسان ثبت یأتیو انتخاب ه کارشناسیینههز

 ینی. نحوه تعیدرا حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نما یدگیو دستور رس یینتع یانتصرف و قدمت بنا و اع یختار

 .شودیم یینقانون تع ینا یاجرائ نامهیینموارد به موجب آ یرمتعلقه و ارجاع کار و سا هایینهو هز یکارشناس یأته یاکارشناس 

 نوبت آنان است. یببه ترت یبه پرونده افراد متقاض یدگیـ رس۱ تبصره

مکلفند حسب مورد از اداره  یثبت یافراز ملک باشد واحدها یا یکبه تفک یازماده ن ینا یمورد که به منظور اجرا ـ در هر۲تبصره

 .یندنظر دستگاه مذکور اقدام نما یتاستعالم و با رعا یو جهاد کشاورز یراه و شهرساز

شده  یلو امالک در موعد مقرر پرونده تشک قانون ثبت اسناد ی( اصالح۱۴۷مقررات ماده ) یکه در اجرا یامالک برای - ۱۶ ماده

 .آیدیم عملقانون به ینمطابق مقررات ا یادشدهبه پرونده  یدگینشده است، رس یگانیقرار با یاو  یو تاکنون منجر به صدور رأ

نج تعرفه سند و معادل پ یت،دفترچه مالک یعالوه بر بها یت،قانون به هنگام صدور سند مالک ینموضوع ا یانمتقاض از - ۱۷ ماده

 متیکه بر اساس ق یابینشده بر مبناء برگ ارز ینمع یاکه ارزش منطقه یملک و در نقاط یا( بر مبناء ارزش منطقه۵۳درصد )

 .شودیم یزکل کشور وار یداربه حساب خزانه واخذ  شود،یم یینامالک مشابه تع یامنطقه

 یثبت نهیالتفاوت هزمابه یدنباشد، عالوه بر مبلغ فوق با یهاول یتصدور سند مالکـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به ۱تبصره

 گردد. یزطبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط وار یز( متعلقه نیثبت یای)بقا

ج نهر پرونده پ یبرا یأتالزحمه اعضاء هالزم و پرداختحق یرساختز یجادـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به منظور ا۲تبصره

و صددرصد  یزتبصره به خزانه وار ینا ی. درآمد حاصل از اجرانمایدیاخذ م یاز متقاض یابر مبناء ارزش منطقه (۵۳درصد )

 .گیردیسازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار م یاراخت درتبصره  ینا ی( آن جهت اجرا۱۱۱۳)

است که  اینامهیینالزم به موجب آ یرساختهایز یجادا کردینهو نحوه هز یرسمو کارشناسان یأتالزحمه اعضاء هحق میزان

 یهضائقوه ق یسرئ یبو به تصو شودیم یهته یوزارت دادگستر یظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکار

 .رسدیم
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اد است که توسط سازمان ثبت اسن اینامهیینو کارشناسان مطابق آ یأتهاه یدگیجلسات و نحوه رس یلتشک ترتیب - ۱۸ ماده

 بیقانون به تصو یناالجراء شدن او حداکثر ظرف سه ماه پس از الزم شودیم یهته یوزارت دادگستر یو امالک کشور با همکار

 .رسدیم یهقوه قضائ یسرئ
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 تیااز عمل یتبه شکا یدگیالزم االجراء و طرز رس یمفاد اسناد رسم ینامه اجرا یینآ
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ییاجرا

 با آخرین اصالحات 33/2۶/31۸۷مصوب 

 

 یففصل اول ـ تعار

 :شودیم یفتعر یلبشرح ذ نامهینآئ ینها و اصطالحات بکار برده شده در اواژه ـ ۱ ماده

 ـ سند الزم االجرا الف

 طلب و یاجراء مدلول سند باشد مانند سند رسم یبرا یهکه بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائ یعاد یا یرسم سند

 چک.

 ـ سند ذمه ب

قابل م یدر معن یکه در اصطالحات ثبت ینتعهد به فعل مع یاپرداخت جنس  یابه پرداخت وجه نقد  یوناز تعهد مد یحاک سند

 .رودیکار ماسناد مربوط به معامالت با حق استرداد ب

 یقهـ سند وث ج

 نیومد ینکه)اعم از ا یشرط کند که به موجب آن شخص یعب یامعامله با حق استرداد  یااست که داللت بر عقد رهن  سندی

 .یگرعمل د یاقراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد  یانجام عمل یقهخود را وث یرمنقولغ یامال منقول  یننه( ع یاباشد 

 ـ دستور اجرا چ

ر سردفت یامانند چک( که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت  یدر حکم سند رسم یا)و  یسند رسم یدستور به اجرا یعنی

 .شودیکننده سند صادر م یمتنظ

 یـ سند انتقال اجرائ ح

 یائد انتقال اجرآن سند را سن شود،یبستانکار منتقل م یا یدهبه برنده مزا یبه موجب سند رسم یدهمال مورد مزا یدهاز مزا بعد

 .نامندیم

 ـ بازداشت خ

 مفاد سند. یکردن اموال جهت اجرا توقیف

 ـ حافظ د

 کند. یشده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهدار یفمال توق یکه ادارات اجراء اسناد رسم کسی

 ـ صورتجلسه ذ

 .کندیرا در آن ثبت م یمفاد سند، عمل یاجرا یاندر جر یرسم یاست که مقام سندی

 یـ کارشناس رسم ر
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در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع  تواندیم یکه به مناسب خبره بودن در فن کسی

 کار داشته باشد. ینا یصالح پروانه برا یذ

 ـ خبره ز

 ـود صاحب نظر باشد.که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خ یفنـ صاحـب

 ـ مازاد س

بازداشت  به ملک مورد یستاست که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم ن یملک یمازاد بها یاصطالحات ثبت در

 .اندیدههم نام یداشته باشد، آن را مازاد احتمال یپرداخت طلب او مازاد یبرا یدهبستانکار اول بعد از مزا یقهمورد وث یا

 ـ اعتراض شخص ثالث ش

 .باشدینم یپرونده اجرائ ینکه از طرف یاجرائ یاتاست نسبت به عمل یشخص شکایت

 ـ اعراض از رهن ص

 اشقهیجانبه فسخ کند و حق وث یکآن را  تواندیمرتهن جائز است و او م یعقد رهن از سو یرابگذرد. ز اشیقهمرتهن از وث یعنی

و مقررات اجراء اسناد  گرددیم یااو سند ذمه یو سند رهن شودیم وثیقهیب یناو مبدّل به د یقهبا وث ین. پس دیدرا ساقط نما

 ود.شیبر آن مترتب م یاذمه

 ض ـ فک رهن

 ابراء دائن. یقو خواه از طر یندادن د یقرهن، خواه از طر یدمرهونه از ق ینآزاد کردن ع

 ـ فسخ سند ط

اسناد  مقرره در قانون ثبت یفاتکه آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشر یدفتر معامله در یثبت انحالل سند رسم یعنی

 و امالک.

 یدهـ مزا ظ

 .شودیواگذار م یمتق ینباالتر یشنهادکنندهمال شروع شده و به پ یابیاز فروش مال است که از مبلغ ارز یخاص صورت

 یاجرائ یابتـ ن ع

ل اموا یا یونکه اقامتگاه مد یگربه اداره ثبت محل د یو مقررات جهت انجام امور اجرائ ینثبت در حدود قوان یکه اجرا نیابتی

 بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.

 نظارت یأتـ ه غ

 یهوه قضائق یساستان به انتخاب رئ یدنظرقائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجد یاثبت استان  یرکلاست مرکب از مد هیأتی

 .نمایدیم یدگیاستان رس یدر حوزه قضائ یاختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت یهکه به کل

 ثبت یعال یـ شورا ف
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 لینظارت که از دو شعبه امالک و اسناد تشک یأتدر آراء ه یدنظرتجد یکه برا یدر امور ثبت یادار یدگیمرجع رس ینتر عالی

 .گرددیم

 الخروجـ ممنوع ق

 از کشور یبه درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج و یبه اموال و یعدم دسترس یامال  یعدم معرف یلکه به دل بدهکاری

 .شودیم یریجلوگ

 ـ حق استرداد ک

 را تحت تصرف کامل خود درآورد. یقهبا رد طلب بستانکار مال مورد وث تواندیم یوناست که به موجب آن مد حقی

 ـ حق االجرا گ

 که پنج درصد مبلغ مورد اجراست. گیردیم یاسناد رسم یهکه دولت از بابت اجرائاست به صورت پول  حقی

 ـ حق الحفاظه ل

 .گیردیاست که به حافظ برابر مقررات تعلق م ایالزحمهحق

 یـ قبض اقساط ن

 .شودیو اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر م یاست که در معامالت اقساط قبوضی

 یـ حق سکن م

 .یندگو یباشد، آن را حق سکن یرانتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غ حق

 یهدوم ـ صدور اجرائ فصل

 :آیدیبه عمل م یلاز مراجع ذ یدرخواست اجراء مفاد اسناد رسم ـ ۲ ماده

و اجاره  یقهامالک مورد وث یزو اموال منقول و امالک ثبت شده و ن یونالزم االجراء نسبت به د یـ در مورد اسناد رسم الف

 یاثبت باشد از دفترخانه یاندر جر یاو اجاره ثبت شده  یقهملک مورد وث ینکه)مشمول قانون روابط موجر و مستأجر( اعم از ا

 نفعیاجراء مفاد سند ذ یکه ثبت در دفتر امالک نشده است برا یاسناد راجع به امالک یرسا دکه سند را ثبت کرده است. در مور

 به دادگاه صالحه مراجعه کند. یدبا

بر  ییهکه صدور اجرا یموارد یرو سا یمال موضوع قبوض اقساط یادر مورد وجه  یمفاد اسناد رسم یب ـ درخواست اجرا بند

و اقدام نسبت به  یرش. نحوه پذگیردیصورت م یدفترخانه اسناد رسم یقاز طر باشدیثبت م یاداره اجرا یاعهده ثبت محل 

 ی. )اصالحیدسازمان ثبت خواهد رس ییسر یباست که به تصو اینامهیوهش بقمطا یاز دفاتر اسناد رسم ییهدرخواست اجرا

۱۳۱۸) 

 یتعهدات )به استثنا یرکه ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سا یو تعهدات یهـ در مورد مهر ج

ز دفتر است ا یدهکه در دفتر امالک به ثبت رس یرمنقولکرده است و نسبت به اموال غ یمکه سند را تنظ یر( از دفتیرمنقولغ

 کننده سند. یمتنظ یاسناد رسم
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 یمتنظ یبه دفتر اسناد رسم یدمورد اجاره را بخواهد با یهتخل یکه موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساط یـ در موارد د

 .یدکننده سند مراجعه نما

 باشد: یرشامل نکات ز یدو با شودیم یمتقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظ ـ ۳ ماده

 ای یهمحل اقامت درخواست کننده اجرائ ی،تولد، کدمل یخشماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تار ی،نام، نام خانوادگ ـ ۱

 است. یدهصادر گرد یقبوض اقساط یاکه سند در آن ثبت شده و  یااو و شماره دفترخانه یقانون یندهنما

محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد،  ی،تولد، کدمل یخشماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تار ی،نام، نام خانوادگ ـ ۲

 بیاغ یامحجور  یقانون یندهنام و مشخصات نما یدوجود داشته باشد با یبغا یاورثه محجور  یننام و مشخصات ورثه او. هرگاه ب

ر حص یگواه یمبه تسل یاجیمورد احت ینو در ا یاو موظف است ورثه متعهد را معرف یه قانونیندنما یاگردد و متعهدله  ینمع

 نخواهد داشت. یفیثبت تکل یورثه، دفترخانه و اجرا ی. در صورت عجز متعهدله از معرفیستوراثت ن

 کند. یدق یددارد با یحیاجراء مورد درخواست توض یکه اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگ یموضوع ـ ۳

 آن را دارند. یافتکه قانوناً حق در یدر مورد بانکها و مراجع یهتأد یربه مطالبه خسارت تأخ یحتصر ـ ۴

 .یهمستند درخواست صدور اجرائ یخـ شماره و تار ۵

اشد متعهدله به عمل آمده ب یقانون یندگاننما یرسا یا یمق یا یول یاشرکت  یرمد یا یلـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وک تبصره

قانون  ۲۲۶انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده  یارشود و اگر اخت یوسترا محرز بدارد پ یکه سمت متقاض یمدارک یدبا

 درخواست نامه کند. یوستآن مطالبه به عمل آمده پ یکه ط یزرا ن یرسم رنامهاظها یااخطار  یدبا یمدن

 :یسدرا بنو یلاز دفترخانه نکات ذ یهدر تقاضانامه صدور اجرائ یدبا یقهبستانکار با وث ـ ۴ ماده

 اصل طلب یزانم ـ ۱

 سود یزانم ـ ۲

 که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد. یمهحق ب ـ ۳

 مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه. یخو از تار یهتا روز درخواست اجرائ یهتأد یرخسارت تأخ یزانم ـ ۴

نها را آ یافتکه قانوناً حق در یمتعهد و متعهدله )در مورد بانکها و مراجع یمابینف یهتأد یرـ محاسبه سود و خسارت تأخ تبصره

 و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. شودیانجام م یهصدور اجرائ یخدارند( تا تار

کننده، مکلف است نسبت به درخواست یتو صالح یتو احراز هو یهصدور اجرائ یقانون یطـ سردفتر پس از احراز شرا ۵ ماده

ادره ص ییهو بانضمام اجرا یلتبد یکیاطالعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترون یلورود و تکم

 یگانیثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و با یر، به اداره اجراسامانه مذکو یقساعت از طر ۴۸حداکثر ظرف 

 .یدنما

با طرح  ساعت ۲۴کرده و ظرف  یاز صدور آن خوددار یدروبرو شود با یبا اشکال یههرگاه سردفتر در صدور اجرائ ـ ۱ تبصره

 .یدنما یفاشکال، از ثبت محل استعالم و کسب تکل یحصر
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آن در  یشده باشد و اجرا یدکه در سند الزم االجرا منجزاً ق یافقط نسبت به تعهدات حال شده ییهاصدور اجر ـ ۲ تبصره

 (۱۳۱۸ یاست. )اصالح یراداره ثبت باشد، امکانپذ یتصالح

مسئول اجراء به ثبت محل  یلهکه به وس شودیاز دفترخانه اضافه صادر م یهنسخه اجرائ یکـ نسبت به معامالت امالک  ۶ ماده

ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطالع دهد و تا وصول  یو ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبت گرددیارسال م

 .شودینم یاقدام یهاطالع جز ابالغ اجرائ ینا

مقام طلب اخت کننده به عنوان قائمپرد ید،مورث خود را پرداخت نما یند یهاز ورثه قبل از صدور اجرائ یهرگاه احد ـ ۷ ماده

 .یدنما یهاالرث آنان مبادرت به صدور اجرائوراث نسبت به سهم یرسا یهعل تواندیکار م

را در مالحظات ثبت  یهاالجراء صدور اجرائهر نوع سند الزم یهمکلفند در موقع صدور اجرائ یزن یـ دفاتر اسناد رسم ۸ ماده

 .ینداء نماو امض یدق یخمربوطه با ذکر تار

فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده  ینامهبا ارائه گواه تواندیاز ورثه م یککه متعهدله فوت کند، هر یدر صورت ـ ۱ ماده

مال مورد تعهد به  یاوجه  یهپس از اجراء اجرائ یمورث خود را در سهم االرث خود بکند ول یهاجرائ یبتعق یاو درخواست صدور 

 خواهد بود. یاتیحصر وراثت و مفاصا حساب مال یآن به ورثه موکول به ارائه گواه تسلیمو  شودیاداره ثبت سپرده م

انقضاء  خیحق بستانکار و ذکر تار ید( با قیهمنتقل ال یا یهرگاه دارنده حق استرداد )اعم از بدهکار اصل یقهدر اسناد وث ـ ۱۱ ماده

 گردد. یبصادر و تعق یهمنتقل ال ینآخر یهعل یدبا یهبستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائ یا جلب رضامدت اسناد ب

 یانجام شده باشد و حکم بدو یمتعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات اجرائ یقبل از اعالم ورشکستگ یههرگاه اجرائ ـ ۱۱ ماده

 .یستن یانجام شده قبل یقانون یاتعمل یدبه تجد یازیشود، ن یحکم قطع ینفسخ و ا یورشکستگ

 صادر نخواهد شد. یهاجرائ یگم شدن قبوض اقساط یبا ادعا ـ ۱۲ ماده

 وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. یختار یبواصله را به ترت هاییهاجرائ یدثبت با یاجرا ـ ۱۳ ماده

 سوم ـ ابالغ فصل

به  ییکارسال ابالغ به صورت الکترون یو سامانه مناسب برا یرساختاست ز سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف ـ ۱۴ ماده

 .یدنما یجادا ییاشخاص مرتبط با پرونده اجرا یگرو د یکارشناسان رسم ی،قانون یندگانپرونده، وکال، نما ینطرف

اشخاص  یهسامانه مذکور، انجام خواهد شد. کل یقاز طر یکمرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترون یهاابالغ یتمام ـ ۱ تبصره

ا ثبت ب یی،اوراق اجرا یت. رؤیندسامانه اقدام نما یناند نسبت به ثبت نام در اموظف ییمرتبط با پرونده اجرا یحقوق یا یقیحق

حساب به ییاق اجرااور یکی. وصول الکترونگرددیبر آن مترتب م یآثار ابالغ واقع یهشود و کلیم یرهذخ یات،جزئ یرزمان و سا

 است. یدمنزله رسابالغ محسوب و به  یق،طر یناوراق از ا یتو رؤ یحساب کاربر یقمخاطب و ورود به سامانه از طر یکاربر

ازدواج و طالق به سامانه درگاه  ی،دفاتر اسناد رسم یقاز طر یا یماًمستق یحساب کاربر یافتهر شخص جهت در ـ ۲ تبصره

 مراجع یقاز طر تواندیم یتاست. احراز هو یتاحراز هو یازمندشدن ثبت نام ن ییو نها یید. تأیکندمراجعه م یانخدمات مشتر

 (۱۳۱۸ ی.)اصالحشودیم یینالزحمه توسط سازمان تعحق یزان. میردصورت گ یانمشتر ینهالذکر و با هزفوق

 ینیدر دسترس نباشد، ابالغنامه مطابق مقررات قانون آ ییکپست الکترون یااز مخاطب شماره تلفن همراه  یکهدرصورت ـ ۱۵ ماده

مخاطب موظف است » گرددیابالغ و در ابالغنامه مقرر م یدر اقامتگاه و یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس

 «سامانه ابالغ انجام خواهد شد. یقاز طر یبعد یهاابالغ یهو کل اقدام یحساب کاربر یافتجهت ثبت نام و در
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 هاییوستکه ارسال پ یسامانه انجام و در صورت یقمربوط صرفاً از طر هاییوستو پ یبعد یهاابالغ ی،صورت ابالغ واقع در

 .شودیابالغنامه انجام م یلهممکن نباشد، امر ابالغ به وس یکیبه صورت الکترون یهابالغ

 به ییاوراق اجرا ی،و انقالب در امور مدن یعموم یدادگاهها یدادرس یینقانون آ ۶۸ ماده ۱ در موارد موضوع تبصره ـ ۱ تبصره

 اندابالغ بوده و موظف یمسئول اجرا یادشده. اشخاص گرددیماده مذکور ارسال م ۱مراجع مندرج در تبصره  یحساب کاربر

 یاجرا ی. برایندبه واحد اجرا اعاده نما نامهیینآ ینسامانه موضوع ا یقاوراق را از طر الغاب یجهنت یافت،در یخظرف ده روز از تار

 .شودیاقدام م یقو از آن طر یجادمخصوص ا یمراجع مذکور حساب کاربر یماده با هماهنگ ینمفاد ا

 طب بهمخا یباشد، ابالغ عالوه بر حساب کاربر یفریمؤسسات ک یازندان  یامخاطب در بازداشتگاه  کهیدرصورت ـ ۲ تبصره

 .گرددیارسال م یزن یزندان یمؤسسه محل نگهدار یازندان، بازداشتگاه  یحساب کاربر

سامانه ابالغ به واحد اجرا  یقابالغ اوراق را از طر یجهاند نتابالغ برابر مقررات خواهند بود و موظف یمذکور مسئول اجرا مراجع

حساب  یجادالزم را جهت ا یاند همکارالذکر موظفباشد، مراجع فوق یمخاطب فاقد حساب کاربر یکهو در صورت یندارسال نما

 (۱۳۱۸ حیمعمول دارند.)اصال یو یکاربر

نقص  یا یبه لحاظ عدم دسترس یدثابت نما ینکهکند؛ مگر ا اطالعییاظهار ب تواندیمخاطب نم یکی،در ابالغ الکترون ـ ۱۶ ماده

، به از مراجعه به سامانه ابالغ یاز مفاد ابالغ مطلع نشده است. خوددار یشبکه مخابرات یاابالغ  یکالکترون یستمس یادر سامانه 

 (۱۳۱۸ ی.)اصالحگرددیبوده و ابالغ محسوب م  ییاجرا  راقمنزله استنکاف از قبول او

ن همراه و مانند آن، تلف یانام  یاآدرس  ییرتغ یلشده در سامانه مذکور از قب اطالعات ثبت ییردر صورت هرگونه تغ ـ ۱۷ ماده

 .یندشده را بالفاصله در سامانه مذکور ثبت نما یجادا ییراتاند تغاشخاص موظف

به  ییکمرجع صادرکننده ابالغنامه باشد، ابالغنامه به صورت الکترون یـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبت تبصره

د صورت، واح ین. در ایدنسبت به ابالغ آن اقدام نما یافت،در یختا حداکثر ظرف ده روز از تار گرددیمربوط ارسال م یحوزه ثبت

که در سامانه  ی. اطالعاتیدنما یگانیامر ابالغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابالغنامه را با یجهو نت یفیتکننده موظف است کابالغ

 (۱۳۱۸ ی.)اصالحیستواحد اجرا کاف یمعتبر بوده و برا شودیابالغ ثبت م یاتو جزئ یفیتابالغ راجع به ک

 هاییآگه یرو سا ییابالغ اوراق اجرا ی،و یحساب کاربربه  یالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسدر صورت مجهول ـ ۱۸ ماده

 یصه تشخب یراالنتشارثک یکیالکترون یهااز روزنامه یکیسازمان و  هاییآگه یتدر سا یدرج آگه یقاجرا، از طر یاتمرتبط با عمل

 یداقدام نما یحساب کاربر یافتنام و درکه مخاطب موظف است جهت ثبت  گرددیم قیدسازمان انجام و ضمناً در ابالغ 

در اقامتگاه  ییهاجرا ید،ورثه به عمل آ یهعل ییهفوت شود و درخواست صدور اجرا ییهـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرا تبصره

تواند ن یزنگردد و متعهدله ن یسراز آنان م یکدر محل مزبور به هر یابالغ واقع یکه. در صورتگرددیم یمورث به آنان ابالغ واقع

 هاییهآگ یرسم یتدرج در سا یلهوسبه ییهابالغ اجرا ید،نما یینگردد، تع یسرم یدر ابالغ واقع که یبیاقامتگاه او را به ترت

 (۱۳۱۸ یبه عمل خواهد آمد.)اصالح یکیالکترون یهااز روزنامه یکیت و سازمان ثب

سامانه اجرا در  یقو از طر یرهرا در سامانه ابالغ ذخ یکیابالغ الکترون یاتو جزئ یفیتسازمان ثبت موظف است ک ـ ۱۱ ماده

در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به نحو  یکیپست الکترون یاواحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه  یاراخت

 .رسدیبه اطالع مخاطب م یکالکترون
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 ینمأمور از تواندینباشد و امر ابــالغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت م یسرم یکیکه امکان ابالغ الکترون یـ در موارد تبصره

دفتر  لهیبه وس یهدر خارج از کشور ابالغ یمافراد مق. در مورد یدبرابر مقررات استفاده نما یردولتیغ یهاشرکت یاشرکت پست 

 (۱۳۱۸ ی.)اصالحیندتا طبق مقررات ابالغ نما شودیسازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال م رسمیاسناد  ینظارت بر اجرا

 .شودیابالغ ماو  یمق یا یحسب مورد به ول یاجرائ یاتعمل یرو سا یهمحجور باشد اجرائ یا یرهرگاه متعهد صغ ـ ۲۱ ماده

 اجراء یبچهارم ـ ترت فصل

 خود ینپرداخت د یبرا یبیترت یاظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد  یدمتعهد با یهابالغ اجرائ یخاز تار ـ ۲۱ ماده

 گرداند. یسرسند را م یکند که اجرا یمعرف یمال یابدهد 

 یخود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مال یظرف همان مدت صورت جامع دارائ یدنداند با یهمفاد اجرائ یخود را قادر به اجرا اگر

خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت  ینکه در مدت مذکور قادر به پرداخت د یاعالم کند. بدهکار یحاًندارد صر

 آن را بپردازد. گرددخود  یاز بده یقسمت یاتمام 

 هایییاموال و دارا فیو توق یینسبت به شناسا یکیالکترون ییپرونده اجرا یلثبت مکلفند بالفاصله با تشک یـ ادارات اجرا تبصره

در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام  یدستگاهها که به هر نحو اطالعات یرسازمان ثبت و سا یاطالعات یهابانک یقمتعهد از طر

 شود،یم یطلب معرف یفایو است یهاجرائ یببستانکار به منظور تعق یکه از سو یاموال یفاز توق مانعماده  ین. مقررات ایندنما

 (۱۳۱۸ ینخواهد بود.)اصالح

موضوع  یفایبالمانع بودن آن جهت است یزبوده و ن ینمتناسب با د یدبا شودیم یبازداشت معرف یکه برا یمال یمتق ـ ۲۲ ماده

 الزم االجراء از هر جهت محرز باشد.

 مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد. یمعرف ـ ۲۳ ماده

کننده  یصورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرف ینکند. در ا یمعرف یهاجراء اجرائ یمال خود را برا تواندیثالث م ـ ۲۴ ماده

 حق انصراف ندارد.

دارد، در ن یامر منع ینبر ا یوکالتنامه رسم یحکالتاً از جانب مالک در صورت داللت صرسند و یونمال ثالث به توسط مد معرفی

 .یداسترداد مال مورد بازداشت را بنما یصورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضا ینا

عهدله نخواهدبود مشروط از طرف مت یونمد یگربازداشت اموال د یثالث مانع از تقاضا یامال از طرف بدهکار  یمعرف ـ ۲۵ ماده

که قبالً بازداشت شده است رفع بازداشت  یصورت پس از بازداشت، معادل آن از اموال ینفروش آن آسان تر باشد، در ا ینکهبه ا

 خواهد شد. یرفتهپذ یدهمزا یمرتبه تا قبل از انتشار آگه یک یفقط برا لهتقاضا از طرف متعهد ینا شود،یم

 .ینفعذ یکرد مگر به رضا یلتبد یگرآن را به مال د توانیقابل فروش باشد نم یکه مال به آسان یدر صورت ـ ۲۶ ماده

طلب خود را از اموال متعهد  ینتأم یتقاضا نامهینآئ ینا ۲۱قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده  تواندیمتعهدله م ـ ۲۷ ماده

 .کندیعادل موضوع الزم االجراء را از اموال متعهد بازداشت مم یهصورت اجراء بالفاصله پس از ابالغ اجرائ ینبکند در ا

 نینکند مأمور اجراء ع یممنقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ متعهد آن را تسل ینع یمبر تسل یهاگر اجرائ ـ ۲۸ ماده

فت مگر خواهدگر یدکرده قبض رس یمتسلصادر شده باشد( به متعهدله  یزبر منافع ن یهکه اجرائ یمزبور و منافع آن را )در صورت

 صورت مأمور اجرا متعرض آن ینکند که در ا یتمالک یمنافع آن دعو یا ینو متصرف نسبت به ع هبود یرمال در تصرف غ ینکها

 به دادگاه مراجعه کند. تواندیو متعهدله م شودینم
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سند  ایثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه  یرمنقولمال غ یمبر تسل یهاجرائ اگر

حقوق و تصرفات مستند به حکم  یتحق کند مال با رعا یآن مقدم بر سند متعهدله باشد( دعو یخصادر از مالک )که تار یرسم

 به دادگاه مراجعه کند. تواندیکه معترض باشد م یدر صورت متعهدله شودیمتعهدله داده م یلتحو یسند رسم یا

در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد  یمال کل یانباشد  یمنقول بوده و به آن دسترس ینمع ینع یههرگاه موضوع اجرائ ـ ۲۱ ماده

 یثبت محل بها یسمورد رئ ینروز اجراء تعهد را بخواهد در ا یبها تواندینشود متعهدله م یافتمثل آن در خارج  یاامتناع ورزد 

رر شده مق ینطرف ینب یگرید یبدر سند ترت ینکهو از متعهد خواهدگرفت، مگر ا یینتع یرسم سکارشنا یلهمزبور را به وس

 .شودیباشد که طبق آن عمل م

 امهنینآئ ینثبت محل مکلف است طبق مقررات ا یسرئ شود،یارجاع م یگربه حوزه د یاکه از حوزه یهاجرائ یهابرگ ـ ۳۱ ماده

 اقدام کند.

اقدام  یجهدهنده مادام که از نت یابتثبت ن شود،یداده م نامهینآئ ینا ۳۱طبق ماده  یاجرائ یابتدر هر مورد که ن ـ ۳۱ ماده

ر متعهدله اگ یباشد ول یابتمترصد اقدامات مورد ن یدکند و با یبرا خود تعق یاجرائ یاتعمل یدمطلع نشده نبا یهثبت مرجوع ال

 دهیانجام نگرد یهتوسط ثبت مرجوع ال یابتدهنده احراز شود که موضوع ن یابتثبت ن یو برا یدنما یرا از متعهد معرف یمال

 گریمراتب را بالفاصله اطالع خواهد داد تا د یهصورت به ثبت مرجوع ال ینندارد و در ا یشده اشکال قانون یمال معرف یفتوق

 .یاوردجهت به عمل ن یناز ا یاقدام

 رندیاحکام دادگاه بپذ یو اجرا یدارائ یاتاجرائ یا یرتصفیهمد یا یهاز اداره تصف یاجرائ یابتن توانندیادارات ثبت نم ـ ۳۲ هماد

ه ورشکست یهاسپرده یافتامالک و مطالبات و در یفتوق توانندیخود م یتو صالح یفمراجع مذکور در حدود مقررات و وظا یول

 .بخواهندو متعهد را از ادارات ثبت 

مسئول اجراء مورد  ی،در صورت خوددار یداز عهده آن برآ یدبا کندیمتعهد، ضمانت م یکه در اجرا از بده یشخص ـ ۳۳ ماده

 خواهدکرد. یفاءضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات است

جار غرس اش یا یدجد یبنا یاساختمان  یلتکم یابنا، قنات،  یرتعم یلاز قب یانجام تعهد یبرا یهکه اجرائ یدر مورد ـ ۳۴ ماده

 پرداخت یااداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد  ید،اقدام به انجام آن ننما یهو امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابالغ اجرائ

 خود تعهد مزبور را ینههز با اطالع اداره ثبت به تواندیاگر متعهد اقدام نکند متعهدله م نماید،یانجام آن م یالزم برا هایینههز

 یرسم نفر کارشناس یکآن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت  ینههز یزانم یینتع یاانجام تعهد  یفیتانجام دهد و اگر ک

از  هانهیهز یرجزء سا یمناسب یزانخواهدکرد، و حق الزحمه کارشناس به م یینتع نآ ینههز یاانجام تعهد  یفیتک یینتع یبرا

 افتیثبت مطالبه و در یرا از متعهد توسط اجرا هاینههز یهو متعهدله حق دارد کل گرددیم یافتثبت در یمتعهدله توسط اجرا

 .یدنما

ز ا یکه حاک یبانک یشف یاو  یو عوارض قانون یاترا راجع به مال یو شهردار یکه متعهد قبوض اداره دارائ یدر موارد ـ ۳۵ ماده

وجوه  دیاجرا با یاحکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت  یامتعهدله باشد و  یبه حساب بانک یبده یهتأد

 آن را از بانک بخواهد. ییدیهتأ یبانک یشحکم را اجراء کند و در مورد ف ادرا محسوب و مف یپرداخت

 باشدیشده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نم ینم معانجام تعهد، وجه التزا یرتأخ یهرگاه در سند برا ـ ۳۶ ماده

 از آن دو را مطالبه کند. یکی تواندیعدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط م یاگر وجه التزام برا یول
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و  ینطرف ینمنعقده ب تا مرحله وصول طبق قرارداد یدر صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائ یلحق الوکاله وک ـ ۳۷ ماده

قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد  ینفعذ یقانون وکالت در صورت تقاضا یاصالح نامهینمصرح در آئ یزانحداکثر تا م

 خواهدبود. یزن کالهحق الو یجوابگو یقههمان مورد وث یقهوث

 یقهتمام مورد وث یدهو مزا یابیو ارز یهاز اصل مانع از صدور اجرائ یقسمت یانسبت به خسارت  یونابراء ذمه مد ـ ۳۸ ماده

به  یامسترد  یونبه دائن، مبلغ ابراء شده به مد یقهمورد وث یو واگذار یدهدر مزا یدارنخواهدبود و در صورت عدم شرکت خر

 .گرددیم یعحساب سپرده ثبت تود

 ونیتمام د تواندیکننده مازاد مسابقه بازداشت باشد، بازداشت یر داراشده از طرف بستانکا یمال معرف یکهدر موارد ـ ۳۱ ماده

قوق ح یفایمال و است یفتوق یو تقاضا یعرا در صندوق ثبت تود یکنندگان مقدم و حقوق دولتبازداشت یقانون هایینهو هز

ثبت مکلف است بالفاصله به بستانکار  کنندگان مؤخر ادارهاز بازداشت یکهر  یرت با تقاضایراینصودر غ ید؛خود را از آن بنما

اخطار ابالغ مذکور  یخ. چنانچه ظرف پنج روز از تاریداقدام نما ییاجرا یاتمقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عمل

 اقدام خواهد نمود. در صورت وجود یدهمقدم نسبت به مزا راداره ثبت با حفظ حقوق بستانکا ید،ننما یکننده مقدم، اقدامبازداشت

مبلغ  به بستانکار  یماندهباق یده،مقدم از محل وجوه حاصل از مزا ییپس از کسر مطالبات پرونده اجرا یدهدر جلسه مزا یدارخر

 .ودشیمؤخر واگذار م انکاربه بست یماندهبا کسر سهم بستانکار مقدم، باق یدارمؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خر

سند  یضاو ام یمتا قبل از تنظ تواندیبدهکار م شود،یبه بستانکار واگذار م یدهکه مورد مزا ییاجرا یهاپرونده یهـ در کل تبصره

 یهتأد یرصورت خسارت تأخ ین. در ایدخود نما یمال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بده یلتحو یااموال  ییانتقال اجرا

 یآن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد.)اصالح یافتاً حق درکه قانون یمراجع یبرا

۱۳۱۸) 

 یرو سا یرمنقولنسبت به اموال منقول و غ یدهدستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق االجرا و حق مزا ی،آگه ینههز ـ ۴۱ ماده

 .شودیو مانند اصل طلب وصول م باشدیبعهده متعهد م یقانون هایینههز

 یاپس از فروش مال  ینصورتدر ا یدآنرا پرداخت نما یدرا از متعهد وصول کرد متعهدله با هاینههز ینهر مورد که نتوان ا در

 وصول و به متعهدله داده شود. یهوصول طلب، بموجب همان اجرائ

 منقولپنجم ـ بازداشت اموال  فصل

دادستان و در صورت لزوم با  یندهو مأمور اجرا با حضور نما گیردیمتعهدله صورت م یمتعهد به تقاضابازداشت اموال  ـ ۴۱ ماده

 ایو حاضر نبودن متعهد  نمایدیمتعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد م یو با معرف یانتظام یرویحضور مأمور ن

 .یستکه مال در آن است مانع بازداشت مال ن یمحل بودنبسته  یزو ن ینشبستگان و خادم

لغ از مب یششده حسب الظاهر ب یارزش داشته باشد و مال معرف یالر یلیونم یو متفرعات تا س ینکه د یدر صورت ـ ۴۲ ماده

أمور م تیراینصوربازداشت خواهدکرد. در غ یونمأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مد یصمزبور به تشخ

تا دو عشر اضافه  یکرا جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و  یرسم رشناساجراء در موقع بازداشت اموال نظر کا

 .شودیمذکور فوق باشد تمام آن بازداشت م یزاناز م یشو ب یهتجز یرقابلاگر مال مورد بازداشت غ کندیبازداشت م

 .شودیاستفاده م یاز خبره محل یدنما یینزش مال را تعـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ار تبصره
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نقل  یمحـفوظ یدر صـورت لـزوم به جا شودیکه هست بازداشت م ییبازداشت شود درهمان جا یدکه با یاموال ـ ۴۳ ماده

مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او  ید. در هر حال باگـرددیم

 با مأمور اجراء است.

به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان  کندیم یافتکه مال بازداشت شده را به عنوان حافظ در یکس ـ ۴۴ ماده

 واهدشد.اثر داده نخ یبحافظ در ادارات ثبت ترت

ت تعهد حفاظ یگرد یالمقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جا یداشته باشد و حت یبه قدر امکان دارائ یدحافظ با ـ ۴۵ ماده

 مال را بکند.

ول کند، با حافظ متضامناً مسئ یرتقص ینراجع به ام یگرد یطامانت و شـرا یطـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرا تبصره

 هدبود.خوا

 بسپارد: یراموال بازداشت شـده را به اشخاص ز ینطرف یکتب یبـدون تراض توانـدیمأمور اجرا نم ـ ۴۶ ماده

 خود تا درجه سوم از طبقه دوّم. یـ به اقوام و اقربا الف

وّم تا درجه سوم از طبقه د یسبب یا یمتعهدله قرابت نسب یاکه با متعهد و  یـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاص ب

 نشود. یداحفظ اموال بازداشت شده پ یبرا یگریشخص د ینکهخدمه آنان مگر ا یادارند و به مخدوم 

. مأمور گیردیم یدصورتمجلس رس یلنسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذ یکمأمور اجرا  ـ ۴۷ ماده

 .دهدینسخه از صورتمجلس اموال را به آنان م یکمتعهدله  یامتعهد  یاجرا به تقاضا

 یص( را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیرهمحل و غ یهحق الحفاظه )اعم از کرا ۀحافظ حق مطالب ـ ۴۸ ماده

 هو اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهد باشدیثبت محل م یستناسب با رئ

 کننده است. یمعرف

 استفاده کرد. یاز نظر کارشناس رسم توانیحق الحفاظه م یینمورد تع در

به ادامه  یآن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راض یافتو صاحب مال از در یابد یانپا یاجرائ یاتاگر عمل ـ ۴۱ ماده

 یدهکند، به فروش رسان یداپ یدارکه خر یاقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغ یدهمزا یقثبت محل از طر یسحفاظت نباشد، رئ

 یط یدهقبل از مزا یستیموضوع با ینا شودیو از آن محل حق الحفاظه پرداخت م یزآن وار کو ثمن را در صندوق ثبت بنام مال

 به صاحب مال ابالغ شود. یاخطار

ضامن است و در  یرتقص یادهد، در صورت امتناع  یلآن را تحو یداداره ثبت با ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف ۵۱ ماده

 ییرخواهدکرد و در صورت ضرورت تغ یفاءحافظ است یاست و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائ یاصل یونحکم مد

 .باشدیثبت م یسحافظ به نظر رئ

آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم  یدـ هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ با ۵۱ ماده

مدارک به اداره ثبت احتساب کند  یماز مال خود داده و با تسل تواندیقبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ م یفور ینههز

ال از م یقسمت ینصورتا یراجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غ د مسئولییخود و اطالع و تأ یصبه تشخ یا

 کند. یمابق یمورد حفاظت را صرف نگهدار
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اموال  هیاز بق یدباشند با یببستگان او غا یاو متعهد  ینداز مال متعهد را بازداشت نما یکه بخواهند قسمت یـ در صورت ۵۲ ماده

ت متعهد در آنجاس یگرکه اموال د یاگر بخواهند مال بازداشت شده را از محل یزت برداشته و نمشخصا یهکل یدبا ق یصورت جامع

 کند. یاموال متعهد به اجراء معرف یرحفاظت سا یرا برا یمعتبر خصمتعهدله ش یدخارج کنند، با

 است. یزـ بازداشت منافع جا ۵۳ ماده

 زیمنافع اشخاص ثالث جا یتآن به لحاظ رعا یـدهاست لکن مزا یزجا ینسبـت به سرقفل یـونـ بازداشت حقوق مد ۵۴ ماده

ناد و ابالغ آن به دفاتر اس یمراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشت یسرقفل یادر صورت بازداشت منافع  یستن

 .گرددیمربوطه اعالم م یرسم

 یه تقاضاشود ب یافتاز متعهد  یگریکه اگر مال د یستن ینو منافع مانع از ا ینسبت به سرقفل یونـ بازداشت حقوق مد ۵۵ ماده

 صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد. ینبازداشت گردد در ا ینفعذ

ت نسبت رت گرفته اسمقدم صو یخصادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تار یهنفر اجرائ یک یهـ هرگاه چند بستانکار عل ۵۶ ماده

 به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

 ند،یروز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنما یکمتعهد صادر شده باشد و بستانکاران در  یهمتعدد عل هاییهـ اگر اجرائ تبصره

 .شودیبستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت م ینپس از بازداشت مال مورد بازداشت ب

 و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد. نامهینآئ ینا ۵۶مذکور در ماده  یببرخالف ترت یـ قرارداد خصوص ۵۷ ماده

از  ایاجراء دادگاه و ثبت و  یامتعدد از ثبت صادر شده باشد  هاییهکه اجرائ کندینم یمذکور تفاوت ۵۶ ـ در مورد ماده ۵۸ ماده

 را دارند. یونال مدم یفکه حق توق یمراجع قانون یرسا

 نیاست. در ا یزداشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جا یقهطلب با وث یاز ثالث ی،اسند ذمه یونـ هرگاه مد ۵۱ ماده

 د.استفاده خواهدکر یقهطبق مقررات اسناد وث یقهشده و از حقوق دارنده وث یقهمقام طلبکار با وثصورت بازداشت کننده قائم

 ینکهاست مگرا یزجا یقانون امور حسب ۲۲۶ماده  یتبازداشت اموال ورثه با رعا یورثه متوف یهعل یااسناد ذمه یدر اجراـ  ۶۱ ماده

 محرز و انجام شده باشد. یقانون امور حسب ۲۵۱و  ۲۴۱ ینمادت یتوارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعا

 است. یلبدهکار به شرح ذ یند یاتـ مستثن ۶۱ ماده

 در حالت اعسار او باشد. یونکه عرفاً در شأن مد یـ منزل مسکون الف

 الزم است. یو افراد تحت تکفل و یونمد یرفع حوائج ضرور یکه برا یزندگ یازمورد ن یهـ اثاث ب

 .شودیم یرهکه عرفاً آذوقه ذخ یمدت یبرا یو افراد تحت تکفل و یونمد یاجـ آذوقه موجود به قدر احت ج

 متناسب با شأن آنها یقاهل علم و تحق یبرا یقاتیو تحق یـ کتب و ابزار علم د

آنها و افراد تحت تکفلشان الزم  یامرار معاش ضرور یاشخاص که برا یروران، کشاورزان و سا یشهو ابزار کار کسبه، پ یلـ وسا هـ

 است.

 یونمد یازتلفن مورد ن وـ
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پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج  ینکهمشروط بر ا شود،یداخت مکه در ضمن عقد اجاره به موجر پر یمبلغ زـ

 بوده و باالتر از شأن او نباشد. یونمد یازمستأجره مورد ن ینگردد و ع

در دسترس  یاز و یگریاو در حالت اعسار بوده و مال د یو شأن عرف یازاز ن یشب یونمد یچنانچه منزل مسکون ـ ۱ تبصره

 یلهبستانکار به وس ینباشد به تقاضا یخود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأ یحاضر به فروش منزل مسکون یهنباشد و مشارٌال

خواهد  یونمد یوند یهصرف تأد ی،منزل مناسب عرف یمتبه فروش رفته و مازاد بر ق یقانون یفاتتشر یتمرجع اجراکننده با رعا

قال سهم انت یا یونمد یاز محل منافع بخش مازاد منزل مسکون یفامانند است یسهل تر یقبه طر یند یفایاست ینکهشد، مگر ا

 خواهد شد. یفامذکور است طرقاز  ینصورت د  ینباشد که در ا یربستانکار امکان پذ یااز آن به شخص ثالث  یمشاع

ر گرفتن در قرا یلسکن به دلم ینکهشده باشد، مانند ا یگریبه عوض د یلتبد یند یاتچنانچه به حکم قانون مستثن ـ ۲ تبصره

گر م یراست،از آن امکان پذ ینشده باشد، وصول د یافتدر یرفتن، عوض یندر اثر از ب یابه وجه گردد،  یلتبد یعمران یهاطرح

 را دارد. یننخست عموضو یهقصد ته یونمحرز شود مد ینکها

 (۱۳۱۸ ی.)اصالحشودیم یفاءاست یزی،اموال به جامانده از او بدون استثناء چ یهاز کل یوند یون،در صورت فوت مد ـ ۳ تبصره

که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور  یها و مؤسسات دولتو وزارتخانه یهاـ بازداشت اموال متعلق به شهردار ۶۲ ماده

و قانون  ۱۵/۸/۱۳۶۵مصوب  یاموال دولتـ یفتوق ینقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأم یتبا رعا گرددیمنظور م

 .گیردیصورت م ۱۴/۲/۱۳۶۱مصوب  یهارمنقول متعلق به شهرداریاموال منقول و غ یفراجـع به منع توق

 شده، لکن در تصرف ییشناسا یا یبستانکار معرف یند یفایکه جهت است یـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسم ۶۳ ماده

 (۱۳۱۸ یممنوع است.)اصالح کند،یم یـتمالک یو متصرف نسبت به آن ادعـا یراستغ

بازداشت شده نوشته شود و در  یاءاش یهکل یفو توص یمرتب شود که در آن اسام یصورت یدـ قبل از بازداشت اموال با ۶۴ ماده

 یدباشد در صورتمجلس ق ینآنها مع یارشود و در مورد طال و نقره آالت هرگاه ع ینمع یاءو وزن و عدد اش یلصورت لزوم ک

 .شودیم ینآنها مع یو اسام فاتو در جواهر عدد و اندازه و ص گرددیم

موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم  ینقاش یهاو پرده یرطبع ـ در تصو یخکتب اسم کتاب و مصنف و تار در

 .ودشیم یحباشد ـ در نوع مال التجاره تعداد عدل تصر

 یانو  یاءاش یزدر صورت ر ینو همچن شودیم ینو نوع آنها در صورت مجلس مع یاصل یمتعدد و ق یمتیق یسهام و کاغذها در

 گردد. یدق یدمستعمل بودن آنها با

 به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد. یدبا تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس با یـدو وزن با یـلعدد و ک ـ ۱ تبصره

. درسیم ینو به امضاء مأمور اجراء و حاضر یحدر آخر صورت تصر یدبه عمل آ یسهو و اشتباه یاء،اش یزاگر در صورت ر ـ ۲ تبصره

 سطرها ممنوع است. ینو پاک کردن و نوشتن ب یدنتراش

 خواهدشد. یمتنظ یچاپ یهابرگ یالمقدور صورتمجلس رو یحت ـ ۳ تبصره

 است: یلجمع ارقام ذ یشده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمال یفتوق یا یقهمال مورد وث یـ مازاد احتمال ۶۵ ماده

 مقررات مربوطه. یرقانون ثبت و سا یاصالح ۳۴ماده  یتبا رعا یرـ اصل طلب سود و خسارت تأخ الف

 )حق حراج(. یدهـ حق مزا ب
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 ـ حق االجرا. ج

 حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد. -هـ

ه و برابر شده است( پرداخت یفکه اصل ملک در مقابل طلب او توق ی)و کس یقهکه بستانکار با وث هائیینههز یرو سا یمهـ حق ب و

 حق وصول آن را از متعهد دارد. نامهینآئ ینمقررات ا

هار اظ یو چگونگ یسم مدعمأمور اجرا ا یندنما یاشخاص ثالث اظهار حق شودیکه بازداشت م یائیـ هرگاه نسبت به اش ۶۶ ماده

 .کندیم یدرا ق

 درسیم یزآنها ن یبه امضا یاءاش یزدادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ر یندهنما یاکه متعهدله و متعهد  یـ در موارد ۶۷ ماده

 .گرددیم یدمراتب در صورتجلسه ق یندو هرگاه امتناع از امضاء نما

 یندشده به مأمور اجراء اظهار نما یمخود را در باب صورتمجلس تنظ یراداتا توانندیـ اشخاص مذکور در ماده قبل م ۶۸ ماده

 .نمایدیم یدمأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس ق

 یاءه اشو هرگا نمایدیباشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم م ینمحفوظ و مع یـ هرگاه اموال منقول در جا ۶۱ ماده

 یوپهل توانندیم یزمتعهدله و متعهد ن کند،یالصاق کرده و مهر م یکاغذ یاءنباشد به هر کدام از اش ینیمحفوظ و مع یدر جا

 .یندمهر مأمور اجراء را مهر نما

مزبور را  یاءاش یرهو غ یپشم یهافرش و پارچه یلشود از قب یاءاز اش یهرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعض ـ ۷۱ماده 

 و مراقبت نمود. یکه بتوان سرکش یندبازداشت نما یجدا کرده طور یدبا

از اقدامات مأمور  یتحق شکا یگرد یدننما یرادیبازداشت حاضر باشد و ا یاتاز متعهدله و متعهد که موقع عمل یکهر  ـ ۷۱ ماده

 اجراء را نخواهد داشت.

آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه  یتاز اثاث الب نمایند؛یم یخانه زندگ یک باشد که در یناز زوج یکیهرگاه متعهد  ـ ۷۲ ماده

 ینکهمحسوب خواهدشد مگر ا ینزوج ینمشترک ب یاست، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابق

 فوق ثابت شود. یبخالف ترت

 یآنان به نحو تساو ینمشاع باشد شرکت ب یگراشخاص د یامتعهد و شخص  ینب شودیکه بازداشت م یهرگاه مال ـ ۷۳ ماده

 خالف آن ثابت شود. ینکهمگر ا شودیفرض م

 ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث فصل

 که یااست آن اموال و وجوه تا اندازه یاموال منقول متعهد نزد شخص ثالث یاکه وجه نقد  یدهرگاه متعهدله اظهارنما ـ ۷۴ ماده

ه متعهد ب یزو ن یو بازداشت نامه به شخص ثالث ابالغ واقع شودیکند بازداشت م یبرابر یاجرائ هایینههز یرمتعهد و سا ینبا د

 مؤجل. یااو حال باشد  یند ینکهو اعم از ا یحقوق یا یقیشخص ثالث شخص حق ینکهشود اعم از ایهم طبق مقررات ابالغ م

 یدفتر نظارت و هماهنگ یقداشته باشد ارسال بازداشت نامه از طر یاسیس یتهرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصون ـ ۷۵ ماده

 سازمان ثبت صورت خواهد گرفت. یاسناد رسم یاجرا

لّا معادل اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و ا یاکه وجه  کندیابالغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم م ـ ۷۶ ماده

 شود. یدق یدنکته در بازداشت نامه با ینآن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد ا یمتق یاآن وجه 
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آن را به صندوق ثبت سپرده  یدطلب حال باشد شخص مزبور با یاهرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد  ـ ۷۷ ماده

 .یردبگ یدو رس

آن امتناع ورزد بازداشت اموال او  یهطلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأد یاه مال ک یهرگاه شخص ثالث ـ ۷۸ ماده

 خواهدبود. نامهینآئ ینمطابق مقررات ا

ظرف پنج روز  یدنزد خود باشد با یگریاموال منقول د یااز وجه نقد  یقسمت یاهرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام  ـ ۷۱ ماده

ود مال خواهدب یمتسل یاثبت اطالع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و  یسابالغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئ یخاز تار

 آن مال را از او خواهد گرفت. یاو اداره ثبت آن وجه را وصول و 

ر در ماده فوق بعد از طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقر یاکه شخص ثالث منکر وجود مال  یـ در صورت ۸۱ ماده

 ایاثبات وجود وجه و مال  یبرا تواندیو متعهدله م شودینسبت به او متوقف م یاجرائ یاتابالغ بازداشت نامه اطالع دهد عمل

 طلب خود را بخواهد. یفاءمتعهد است یگراز اموال د یاکه منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و  یطلب نزد شخص ثالث

محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از  یطلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسم یاکه وجود مال  یدر مواردـ  تبصره

 .یستنسبت به او ن یاجرائ یاتعمل یبتعق

متعلق به متعهد نزد  یرمنقولغ یااست که مال االجاره اموال منقول  یهالزم الرعا یزن یـ مقررات مواد فوق در صورت ۸۱ ماده

ردد و اگر گ یهتأد یهتا استهالک طلب متعهدله به مشارال شودیوصول م یجکه به تدر یوجـوه یدصورت با ینشـد در امستأجر با

 گردد. یداعدر صندوق ثبت ا یدبا باشدموقت وجوه مزبور الزم  ینگهدار

 که در جنگ هستند، ممنوع است. یانینظام یایدولت و حقوق و مزا ینسفر مأمور ینهـ بازداشت هز ۸۲ ماده

 هایو شهردار یدولت یهاوابسته به دولت و شرکت یا یکارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولت یایـ از حـقوق و مزا ۸۳ ماده

الّا ثلث والنفقه باشند ربع کسان واجب یدارا یکهآن در صورت یرو نظا یخصوص یهاو بنگاه یادهاو بانکها و شرکتها و نهادها و بن

 .شودیم یفتوق

مربوط به  یند ینکهاست مشروط بر ا یزماده جا ینافراد موضوع ا یفهوظ یا یچهارم حقوق بازنشستگ یکو کسر  یفـ توق تبصره

 یشوع پچنانچه موض شود،یمربوطه به آنان اقدام م ینمسلح طبق قوان یروهایباشد و در مورد ن یربگ یفهوظ یاشخص بازنشسته 

 شود.ینشده باشد بشرح فوق اقدام م ینیب

مسئول کارگاه و مسئول  یااداره  یسکارگاه رئ یا یونـ در مورد ماده قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مد ۸۴ماده 

گرنه  ودر کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند  یددارد( با یکه مسئول حسابدار ی)در مؤسسات یحسابدار

 در بازداشت نامه نوشته شود(. یدنکته با ینبرابر مقررات مسئول خواهدبود )ا

 کندیبدهکار را م یحساب و سپرده بانک یبازداشت از موجود یطلب خود تقاضا یفایاست یکه بستانکار برا یـ در موارد تبصره

 یشماره حساب را به نحو المقدوریشغل بدهکار و حتو نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و  ینام، نام خانوادگ یستیبا

 گردد. یدق یزنشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه ن یجادبانک ا یبرا یکه اشکال

 یرمنقولهفتم ـ بازداشت اموال غ فصل

 آیدیمقرر است به عمل م نامهینآئ ینا ۴۲ و ۴۱که در مواد  یاعم از اصل و مازاد به نحو یرمنقولـ بازداشت اموال غ ۸۵ ماده

 خواهد داد: یباموال بازداشت شده ترت یبرا ینمونه چاپ یباشد رو یلمراتب ذ یکه حاو یو مأمور اجراء صورت
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 .یهو مفاد اجرائ یخـ تار الف

 ملک، اگر داشته باشد. ۀو کوچه و شمار یـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کو ب

 آن. یاجمال یفه ملک و توصـ حدود چهارگان ج

 ملک. ینیـ مساحت تخم د

 یهنمشتمل بر چند اب یاباشد و  یکه خانه مسکون یکه مشتمل بر چند قسمت است در صورت ینا یلاز قب یگرـ مشخصات د هـ

 یحاتآالت و توض ینگاو و ماش یلمتعلقات آن از قب یدباشد عالوه بر مراتب فوق با یکه ملک مزروع یو متعلقات است. در صورت

 شود. یدفروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور ق یلکه در تسه یگرید

که طرف منازعه  شودیم یحشده و تصر یدباشد مراتب در صورتمجلس ق یهاز ملک متنازع ف یقسمت یاـ هرگاه حدود  ۸۶ ماده

 است. یدگیو درکجا تحت رس یستک

ملک  یثبت یانو جر یته متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت وضعـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را ب ۸۷ ماده

شده )دفتر  یفکه ملک ثبت شده باشد در دفتر امالک توق یمورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورت

 اتیملک به موجب دفتر امالک و محتوو اگر  نمایدیم یادداشتامالک، بازداشت را  ت( و در ستون مالحظات دفتر ثبیبازداشت

از آن  و اجراء دهدیباشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطالع م یرمتعلق به غ یپرونده ثبت

 .کندیرفع بازداشت م

 رفتار خواهدشد: یلـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذ ۸۸ ماده

مالک مجهول ال ینکها یامنتقل نشده باشد و  یربه غ یثبت شده و طبق سند رسم یهرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضا ـ ۱

 .شودیم یادداشت یو در پرونده ثبت یدق یباشد، بازداشت در دفتر بازداشت

ازداشت اساساً مورد ب ینکها یاد ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باش یتقاضا یگرد یهرگاه نسبت به ملک از طرف کس ـ ۲

 .شودیگذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطالع داده م یکه به ثبت عموم یجزو نقاط

ـ پس از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است  ۸۱ ماده

به  ی)هر چند که انتقال با سند رسم شودیاست، داده نم یداشت مادام که بازداشت باقاثر نسبت به انتقال بعد از باز یبو ترت

 عینفاشخاص ذ یدصورت با ینحفظ حق او بازداشت شده است که در ا یکه مال برا یکس زهعمل آمده باشد( مگر در صورت اجا

 کنند. ینرفع آن را مع یاادامه بازداشت ملک  یفتکل

 یتکمال یمتعهدله مدع ینکهاست ولو ا یرکه در تصرف مالکانه غ یونمنقول ثبت نشده به نام مد یربازداشت مال غ ـ ۱۱ ماده

ممنوع است و در مورد  یدهبه اثبات نرس ییادعا به موجب حکم نها ینآن باشد مادام که ا یتمالک یخود متعهد مدع یامتعهد و 

شخص ثالث اگر چه متصرف آن  یادعا شود،یتعهد شناخته مو به موجب آن ملک م یدهکه در دفتر امالک به ثبت رس یامالک

 .شودیباشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت م

نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر  یربه نفع غ یکه نسبت به منافع آن تعهد یمنقول یربازداشت مال غ ـ ۱۱ ماده

 مراتب در صورت مجلس منعکس شود. یدصورت با ینباشد. در احاجت به بازداشت منفعت ن ینکها

سهم متعهد ممنوع  ییندخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تع یدر بازداشت محصول امالک مزروع ـ ۱۲ ماده

 .یدنظارت و مراقبت کامل نما یط،از تفر یریجلوگ یبرا یدمأمور اجراء با یاست ول

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ییاجرا یاتاز عمل یتبه شکا یدگیالزم االجراء و طرز رس یمفاد اسناد رسم ینامه اجرا یینآ  

 295  

بازداشت شده را با اطالع مأمور  یرمنقولغ یادر ظرف مدت بازداشت مال منقول و  تواندیمتعهد م یردر دو مورد ز ـ ۱۳ ماده

 بدهد. یقهوث یااجرا بفروشد 

ند در ک یهآن بازداشت شده است نقداً تأد یفایاست یرا که مال برا یوقوع معامله مبلغ ینکه قبالً و الاقل در ح یـ در موارد الف

 اجراء بالفاصله رفع بازداشت خواهدشد. ینهحق متعهدله و هز فاییصورت پس از است ینا

 دادن مال توسط خود متعهد. یقهوث یامتعهدله در فروش  یکتب یتدر صورت رضا -ب

ت را موافق صور یرمنقولو متعهد مکلف است مال غ ماندیم یبعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باق یرمنقولمال غ ـ ۱۴ ماده

 دهد. یلگرفته و مطابق آن تحو یلتحو

 ینموارد، تابع ا یرحافظ و سا یینبازداشت محصول درو شده از نظر تع یا یرمنقولدر صورت بازداشت منافع مال غ ـ ۱۵ ماده

 خواهدبود. نامهینآئ

 هیداز مزا یردر موارد ز یدنما ی( اظهارحقیرمنقولغ یاهرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده )اعم از منقول و  ـ ۱۶ ماده

 :شودیم یخوددار

 که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند. یدر مورد ـ ۱

 مال مورد بازداشت به او منتقل شده ینکهبر ا یبازداشت ارائه کند مبن یخمقدم بر تار یکه شخص ثالث سند رسم یدر مورد ـ ۲

 طلب اوست. یقهوث یارهن  یاو 

ثبت بابت طلب معترض  یاجرا یادادگاه  یدستور اجرا یا ینبازداشت به موجب قرار تأم یخکه مال قبل از تار یدر صورت ـ ۳

 شده باشد. یفتوق

 خود ارائه کند. یتبر حقان یرقطعیغ یا یهرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطع ـ ۴

 شده باشد. یتوقف یا یتملک ثبت به عنوان یکه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضا یـ در صورت ۵

 شده باشد. یصثبت تشخ یعال یشورا یانظارت  یأتمعترض موضوع قابل طرح در ه یتکه بر اثر شکا یـ در مورد ۶

موارد ادامه  یرو در سا شودیاز مال رفع بازداشت م یدر صورت وجود حکم قطع ۴در مورد بند  یزو ن ۲ و ۱ یبندها درمورد

 معترض در مراجع مربوط خواهد بود. یهعل ینهائ یمموکول به اتخاذ تصم یاجرائ یاتعمل

 متعهد را بکند. یگراز مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال د تواندیم متعهدله

مال  یلتحو یا و قبل از صدور سند انتقال یدهماده پس از انجام مزا یناز موارد مذکور در ا یککه هر  یدر صورت ـ ۱ تبصره

 مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد. یبرا ابطال و سپس به ترت یدهاداره ثبت صورتمجلس مزا یابدمنقول تحقق 

نکند اعتراض او مانع  یقحکم مستند شخص ثالث تطب یابا مفاد سند  یدهکه مشخصات مال مورد مزا یدر صورت ـ ۲ تبصره

 .یده دادگاه مراجعه نماب تواندیو شخص ثالث م یستن یاجرائ یاتعمل

صورت پس از  ینکند در ا یطلب خود معرف یفایاست یملک درخواست ثبت نشده متعهد را برا تواندیمتعهدله م ـ ۱۷ ماده

د و صورت جلسه و سن یو در آگه دهدیسند انتقال م یدهاداره ثبت به برنده مزا یبرابر مقررات جار یو انقضاء مهلت قانون یدهمزا
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 یتیمسئول زیمورد انتقال ندارد و ن یلتحو یبرا یفیدرخواست ثبت نشده اداره ثبت تکل ملککه چون در مورد  شودیم یدانتقال ق

 .نخواهد داشت ید،آ یشپ یرهبعد از آن از جهت اعتراض و غ یاثبت و  یتقاضا یرشپذ ینکه ممکن است در ح یاز جهت اشکاالت

را  یمربوط به اقدامات اجرائ هایینههز یهکل یددرخواست ثبت مراجعه کند و با یبرا یستیبا یبرابر مقررات جار یرندهگ انتقال

 خواهد شد. یببرابر مقررات تعق یقبل یملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائ یفکه از جهت توق

 .شودیثبت از جانب متعهد قبول نم یتقاضا یرشملک مجهول قبل از پذ یـ معرف تبصره

 یابیهشتم ـ ارز فصل

حد اجرا وا یاثبت  یسرئ یقه،مورد وث یااموال بازداشت شده  یابیپرونده به منظور ارز یناز طرف یکهر یبنا به تقاضا ـ ۱۸ ماده

راجعه که با م نمایدیانتخاب م یدادگستر ینفرکارشناس رسم یک یک،الکترون یستمس یق)حسب مورد( به صورت قرعه از طر

 ینخادم ایبالمانع است. عدم حضور متعهد، بستگان  یابی. حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزیداقدام نما یابیزمحل نسبت به اربه

ه ب یا. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یستن یابیممانعت از ورود به ملک، مانع  از ارز یابسته بودن محل  یزاو و ن

 ینهتازم گرددیگردد؛ ضمن اخطار به مالک ابالغ م یجادمانع ا نامرمعطل بماند و در انجام آ ینعدم حضور صاحب مال، ا یلدل

درب  بازکردن یانسبت به رفع مانع و  یانتظام یرویدادستان و مأمور ن یندهبا حضور نما یراینصورتدر غ ید؛را فراهم نما یدبازد

 در محل اقدام خواهد شد. یابیمحل و ارز

 از ینبوده و ارزش اعالم یبه ارجاع امر به کارشناس رسم یازسهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار ن یابیارزـ در مورد  تبصره

بازار  یقآن از طر یدهو مزا یابیثبت، ارز یاجرا  یقطرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طر

 (۱۳۱۸ یثبت نخواهد بود.)اصالح یدر اجرا یدهحق مزا یافتدرآمد و مشمول  اهدبورس اوراق بهادار به عمل خو

ثبت اعالم کند. مراتب  یمال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرا یابیکارشناس مکلف است پس از ارز ـ ۱۱ ماده

 نیثبت  به طرف یمجدد حداکثر ظرف سه روز  از طرف اجرا یدستمزد کارشناس ینهبه انضمام نظر کارشناس و ذکر هز یابیارز

 (۱۳۱۸ ی.)اصالحشودیابالغ م

تا قبل از انتشار  تواندیو بازداشت شود متعهدله م یمعرف یندر قبال د یثالث مال یادر هر مورد که از طرف متعهد  ـ ۱۱۱ ماده

 نیمال آسان تر باشد در ا ینوصول طلب از ا ینکهبه اکند مشروط  یطلب خود معرف یفایاست یبرا یگریمال د یده،مزا یآگه

 هین. هزآیدیو معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل م شودیم زیابیشده بازداشت و ار یصورت مال معرف

 مجدد به عهده متعهدله است. یابیبازداشت و ارز

قبض  کردن یوستکتباً اعتراض خود را با پ یدابالغ با یخپنج روز از تارمعترض باشد ظرف  یابیهرگاه مخاطب به ارز ـ ۱۱۱ ماده

 یقطع ییابواصل نگردد، ارز یمقرر فوق اعتراض یبکه به ترت یدارد. در صورت یممجدد به اجراء تسل یسپرده دستمزد کارشناس

 خواهد شد.

معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آن ها  ینمجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرف یـ دستمزد کارشناس تبصره

 (۱۳۱۸ یخواهد بود.)اصالح

 یستم،س یقمورد( به صورت قرعه از طرواحد اجرا )حسب یاثبت  یسچنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئ ـ ۱۱۲ ماده

 یخروز از تار ۱۱نظر خود را ظرف  دیبا یکارشناس یأت. هنمایدیانتخاب م یکارشناسان رسم ینرا از ب یسه نفره کارشناس یأته

الک نظر اعضاء م یانگینم یت،است و در صورت عدم حصول نظر اکثر یقطع یابیارز مورداعضا در  یت. نظر اکثریدارجاع اعالم نما
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ثبت  یسمکلفند به نحو مستدل از رئ یند،کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعالم نما یأتعمل خواهد بود. چنانچه ه

 خواهد بود. یدقابل تمد یگربه مدت ده روز د اکثرصورت، مهلت مذکور حد ین. در ایندنما یشترمهلت ب یواحد اجرا تقاضا یا

انتشار  تا قبل از یتواندپرونده م یناز طرف یکاموال گذشته باشد، هر  یابیارز یتقطع یخکه شش ماه از تار یـ درصورت تبصره

فره سه ن یأتبه ه یابیصورت، ارز ین. در ایددرخواست نما یالزحمه کارشناسقبض حق یمهد را به ضممجد یابیارز یده،مزا یآگه

 یهظرن ین. اگرددیارجاع م   یستمس یقواحد اجرا )حسب مورد( به صورت قرعه از طر یاثبت  یسبه انتخاب رئ یکارشناسان رسم

 است. یقطع

 یابیاثر داده نخواهد شد و ارز یبترت یبه درخواست و ید،امتناع نما یاسالزحمه کارشنهر مورد که معترض از پرداخت حق در

 (۱۳۱۸ یمالک عمل است. )اصالح یقبل

 و نوع مال یابیو محل ارز یخبره محل یا یکارشناس رسم یو تجرب یبا در نظر گرفتن درجه علم یابیدستمزد ارز ـ ۱۱۳ ماده

 .شودیم ینثبت محل مع یسکار توسط رئ یزانشده و م یابیارز

 یقهنهم ـ در وث فصل

 د.درخواست بازداشت آن را بکن یهبالفاصله بعد از ابالغ اجرائ تواندیمال منقول باشد بستانکار م یقههرگاه مورد وث ـ ۱۱۴ ماده

 یزضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معامالت با حق استرداد را نداشته باشد ن یا یند یبرا یقهوث یهرگاه مال ـ ۱۱۵ ماده

 خواهدبود. یو معامالت با حق استرداد درباره آن مجر یاسناد رهن یمقررات اجرائ یهکل

ادر ص یرت المسموصول اج یکه برا اییهبه اجاره واگذار شده باشد اجرائ یرندهگ یقهبه وث یقهـ هرگاه منافع مورد وث ۱۱۶ ماده

 اموال متعهد را بکند. یردرخواست بازداشت سا تواندیاست و متعهدله م یااسناد ذمه یهمانند اجرائ گرددیم

 مالک یتبه طرف یدبا یاجرائ یاتعمل یرو سا یهاست ابالغ اجرائ یاصل یوناز مد یردهنده غ یقهکه وث یدر موارد ـ ۱۱۷ ماده

 .یابد یانجر یونو مد یقهوث

حق بستانکار مقدم  یدبا ق تواندیحُسن انجام خدمات معامله کننده م یقبا حق استرداد و وثا یاو  یدر معامالت رهن ـ ۱۱۸ هماد

دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال  ینتأم یا یقهوث یگرد یهاوام یسند مقدم مورد معامله را برا یانقضا یخو ذکر تار

ننده سند ک یمدر همان دفترخانه تنظ یدبا یمعامالت بعد گیرد،یتقدم قرار م یببه ترت یبعد ارانبستانک یقهمورد معامله در وث

مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در مالحظات ثبت سند 

 یخو ذکر تار بستانکاران یاحق بستانکار  یدبا ق تواندیم یهالمنتقل یا یکند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصل یدق یزمقدم ن

 یبصادر و تعق یهالمنتقل ینآخر یهعل یدبا یاجرائ یاتو عمل یهصورت اجرائ ینانقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در ا

 نیدفترخانه احراز کند که مقرر ب یگر،د یسند رسم یاو  یاز مندرجات سند رهن یامرتهن از رهن رجوع کند  ینکهگردد مگر ا

رط ش یدر سند رهن ینکهمثل ا یه،الراهن صادر کند نه منتقل یهعل یهوصول طلب خود اجرائ یبوده که مرتهن برا ینا ینطرف

ه ب بتنس یرحق استرداد به غ یموارد واگذار یلقب ینحق استرداد را ندارد که در ا یواگذار یاشود که راهن حق صلح حقوق و 

 خواهد شد. یبمقام او صادر و تعققائم یهو در صورت فوت عل یبدهکار اصل یهعل یهمرتهن مؤثر نبوده و اجرائ

مبلغ  ایگردد و  یدچند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمد یاو  یکبدهکار و  ینهر نوع سند ب یمـ تنظ تبصره

 .باشدیاثر نم یبممنوع بوده و قابل ترت یانکاران بعدبست یهبدون موافقت بق یابد یشموضوع سند افزا

 هیموضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائ یبده یهمدت سند مقدم کل یپس از انقضا تواندیبستانکار معامله مؤخر م ـ ۱۱۱ ماده

رح ملک به ش یو انعکاس مراتب در پرونده ثبت یسپردن وجه و صدور گواه یانحوه پرداخت  یدنما یداعا یاسند مذکور پرداخت 
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بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر  یقهکننده سند، وث یمو دفتر تنظ باشدیم نامهینآئ ینا ۱۴۶مندرج در ماده 

 دو طلب و متفرعات به مأخذ هر یهصورت صدور اجرائ یندر ا نمایدیم یدبابت طلب بستانکار مقدم در دفتر ق یو وجوه پرداخت

 آن خواهد بود.

 هیسند انتقال ملک به بستانکار مقدم کل یمتنظ یا یدهمزا یققبل از فروش مال از طر تواندیبستانکار معامله مؤخر م ـ ۱۱۱ ماده

 اتیرد عملمو ین. در ایدحقوق خود را از اداره ثبت بنما یفایاست ینموده و تقاضا یداعا یاموضوع سند مقدم را پرداخت و  یبده

که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن  یو در صورت گیردیتوأماً انجام م دنسبت به هر دو سن ییاجرا

 انجام خواهد شد. ۱۴۶مذکور در ماده  یببه ترت یاجرائ یاتموعد، عمل

در  یالزم اگر نقص یدگیکارشناس اجراء مکلف است با رس یا یزصادره و اعاده آن، مم هاییهاجرائ یهبعد از ابالغ کل ـ ۱۱۱ ماده

 .مسئول اجرا برساند یامعاون  یا یسرئ ییدو به تأ ینسخه ابالغ شده گواه یوجود نداشته باشد، صحت آن را رو یهابالغ اجرائ

باشد  یهقبل از صدور اجرائاعراض کند هرگاه اعراض  ینهاست از ره یبر ذمه راهن باق ینمادام که د تواندیمرتهن م ـ ۱۱۲ ماده

، در و به امضاء او برسد یددر مالحظات ثبت سند مراتب ق یحمربوطه حاضر شود و با ذکر توض یمرتهن در دفتر اسناد رسم یدبا

مراتب  یدبا یداعراض به عمل آ یرهن یهصادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائ یهاجرائ ضموضوع اعرا یحصورت با توض ینا

اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابالغ کرده و برابر مقررات  یسکتباً به اجراء اعالم و رئ

 .یدعمل بنما یااسناد ذمه

 .گرددیحق اعراض از رهن از مرتهن ساقط م یدهصورتمجلس مزا یمـ با تنظ تبصره

کننده سند اعالم  یمباشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظ یاجرائ یاتعمل نیهرگاه اعراض از رهن در ح ـ ۱۱۳ ماده

اطالعنامه فسخ مربوطه  یدفتر اسناد رسم آیدیبه عمل م یکه اعراض در دفترخانه اسناد رسم یدر مورد یزمورد و ن ینکند. در ا

بستانکار به  ینیمجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق ع نشده باشد به یاگر موعد سند منقض ت،را به اداره ثبت ارسال خواهد داش

وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد  یبرا یهو مطالبه وجه و صدور اجرائ گرددیم یلتبد یحق ذم

شده باشد اعراض از رهن  ینموکول به اداء تمام د سخکه راهن متعدد بوده و فک رهن و ف یوقت یزو ن یونبود. در مورد وراث مد

حق  که شودیم یرفتهپذ یچند نفر از بدهکاران وقت یا یکنسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم  یدبا

 ریبه نفع غ هونهبدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مر یراز سا یدهآنها اعراض گرد ینهکه از ره یبدهکاران یند ۀمطالب

 .گرددیم یلده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدبازداشت ش

بازداشت شود به مجرد وصول  یگرد یمراجع صالح قانون یاثبت  یاجرا یقاز طر یقهکه مازاد مال مورد وث یدر صورت ـ ۱۱۴ ماده

 یتثبت مفاد آن در دفتر بازداش یا یونالغ به مدثبت شود و بازداشت به مجرد اب یمراتب در دفتر بازداشت یددستور بازداشت با

خواهدشد،  یلکه مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبد ایهو هرگاه معامل یافتتحقق خواهد 

ثبت  در مالحظات کننده سند ابالغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را یمبالفاصله به دفتر تنظ یددر هرحال مفاد بازداشت با

 شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعالم دارد. یمنته یهکرده و اگر سند معامله به صدور اجرائ یدمعامله ق

 یقهثعدول نکند سند و یقهتلف شده باشد و بستانکار از مورد وث یهبعد از صدور اجرائ یاقبل  یقهاز وث یهرگاه مقدار ـ ۱۱۵ ماده

 د.طبق اسناد ذمه عمل خواهد ش یاست و نسبت به مابق یمانده به اعتبار خود باق یباق یابیکه طبق ارز یجزئ یمتبه نسبت ق

لت به ع یاو  آیدیخاص به تملک ثالث درم ینبه حکم قوان یاجرائ یاتقبل از ختم عمل یقهکه موضوع وث یدر موارد ـ ۱۱۶ ماده

راجع  یوصول مانده طلب طبق مقررات اجرائ یبرا تواندیمتعهدله م سدریمتعهدله به کل طلب خود نم یقهمورد وث یعدم تکافو

 کند. قداماداره ثبت ا یقبه اسناد ذمه از طر
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 خواهد بود. یاحکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه یاواقعاً  یقههرگاه مورد وث ـ ۱۱۷ ماده

 مورد بازداشت به عهده اجراء است. یا( مورد معامله یرمنقولبودن مال )منقول و غ یهتجز یرقابلغ یصتشخ ـ ۱۱۸ ماده

 یا یهمورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائ یهحق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجز یانتقال قهر ـ ۱۱۱ ماده

 در یوناحد از وراث مد یهاز ناح یهو حق االجرا در صورت صدور اجرائ یو خسارت قانون یبده یهکل یاجرائ یاتقبل از خاتمه عمل

. در گیردیوارث مزبور قرار م یقهشود، مال مورد معامله در وث یعتود ید،نما یینثبت تع دارهکه ا یگریمرجع د یاصندوق ثبت 

ع به نف یقهخود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وث یاز وراث به نسبت سهم االرث بده یکمورد هرگاه هر  ینا

 زاد خواهد شد.او آ

 یاجرائ یاتاعالم شود اجرا ضمن عمل یوقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسم یونبه مد یههرگاه بعد از ابالغ اجرائ ـ ۱۲۱ ماده

 کندیالصاق م یمتوف یوناست به محل اقامت مد یادر چه مرحله ییاجرا یاتعمل ینکهو ا یهصدور اجرائ یحاو اییهاطالع

 اریراالنتشنوبت در روزنامه کث یکموصوف  یهدرج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالع ریقاز ط یونبه مد یهچنانچه ابالغ اجرائ

ملک  ثبت ینسند انتقال و همچن یمتنظ یاو  یدهصورتمجلس مزا یمصورت تنظ ین. در اشودیم یبه محل، آگه یکنزد یامحل 

ه ب یدهنخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزا اثتحصر ور یائه گواهبستانکار محتاج به ار یا یداردر دفتر امالک به نام خر

 است. یدارائ یحصر وراثت و گواه یفروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواه

 ورثه از طرف متعهدله خواهد بود. یموکول به معرف یاتادامه عمل یاجرائ یاتدر خالل عمل یونـ در صورت فوت مد تبصره

 یدهدهم ـ در مزا فصل

 :دگردیمنتشر م یدهمزا یآگه یلنکات ذ یتآن با رعا یتمال و قطع یابیپس از ارز یقهوث یا یااسناد ذمه یدر اجرا ـ ۱۲۱ ماده

 یرمنقولاموال غ یدهمزا یـ آگه الف

 :شودیم یحتصر یرنکات ز یرمنقولاموال غ یدهمزا یآگه در

 مالک. ینام و نام خانوادگ ـ ۱

 ملک. یاجمال یفمحل و حدود و مقدار و توص ـ ۲

باشد خواه  یعاد یا یمستند به سند رسم یاو در اسناد ذمه یمستند به سند رسم یقهمنافع در اسناد وث یهرگاه واگذار ـ ۳

 هاییمنتشره در روزنامه و آگه یدهمزا ینشده باشد مراتب با ذکر مال االجاره و آخر مدت اجاره در آگه یاشده  یمدت آن منقض

 .گرددیم یدق یالصاق

 مفروز. یامشاع است  یدهمورد مزا ینکها یینتع ـ ۴

 نه. یاملک ثبت شده است  ینکها یینـ تع ۵

که مورد  یحق اشتراک و مصرف در صورت یامربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  هاییپرداخت بده ینکهـ اشاره به ا ۶

 ایآن معلوم شده  یرقم قطع ینکهاعم از ا یدهمزا یختا تار یرهو غ یو عوارض شهردار یاتیمال یبده یزآنها باشد و ن یدارا یدهمزا

 است. مزایدهنشده باشد به عهده برنده 

 .یدهروز و محل و ساعت شروع و ختم مزا ـ ۷

 .شودیاز آن شروع م یدهکه مزا یمتیـ ق ۸
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 اموال منقول یدهمزا یـ آگه ب

 :شودیم یحتصر یراموال منقول نکات ز یدهمزا یآگه در

 آن. یاجمال یفو توص یدهنوع اموال مورد مزا ـ ۱

 .یدهروز و محل و ساعت شروع و ختم مزا ـ ۲

 .شودیاز آن شروع م یدهکه مزا یمتیق ـ ۳

ه ب  یراالنتشارکث یکیالکترون یهااز روزنامه یکیسازمان ثبت و  هاییآگه یتنوبت در سا یکدر  یدهمزا یآگه ـ ۱۲۲ ماده

و تابلو اعالنات اداره ثبت اسناد محل الصاق  یدهو در محل وقوع مال و محل مزا یهاز آن ته یاسازمان منتشر و نسخه یصتشخ

نتشار روز باشد. به محض ا ۲۱از  یشترروز  و ب ۱۱کمتر از  یدنبا یدهسازمان تا روز مزا سایتدر  یانتشار اگه ین.  فاصله بشودیم

 .شودیصرفاً جهت اطالع به متعهد و متعهدله ابالغ م یدهمزا یاز آگه یانسخه یت،در سا یدهمزا یآگه

 (۱۳۱۸ یاست.)اصالح یمحل یراالنتشاردر روزنامه کث یسازمان ثبت  به منزله انتشار آگه هاییآگه یتدر سا یـ درج آگه تبصره

در همه نقاط مذکور الصاق  یدهمزا یچند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگه یقههرگاه مورد وث ـ ۱۲۳ ماده

 خواهد شد. تشکیل است. …سند که شهر  یمثبت محل تنظ یدر اجرا یدهکه جلسه مزا گرددیم یحتصر یو در آگه شودیم

به  یدهکه مال مورد مزا یه اعالم گردد و در صورتنکت ینا یدهمزا یدر آگه یدباشد با یمهب یدههرگاه مال مورد مزا ـ ۱۲۴ ماده

 گر اعالم گردد. یمهبه ب یدبا شودیواگذار م یگرید

 ینا ۱۲۱بند الف ماده  ۶موضوع فراز  یوجوه پرداخت تواندیم یدهمزا ۀدر صورت وجود مازاد، برند یدهپس از مزا ـ ۱۲۵ ماده

از  مذکور هایینههز یهکل شودیبه بستانکار واگذار م یدهکه مورد مزا یصورت. در یدرا از محل مازاد مذکور مسترد نما نامهینآئ

 قابل وصول است. یهمحسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائ یو لباتو جزء مطا یافتبستانکار در

ثبت  یسر رئبه دستو یدهو امضاء صورتمجلس مزا یمباشد قبل از تنظ ۱۲۴ یال ۱۲۱برخالف ماده  یدهمزا یـ هرگاه آگه تبصره

 .گرددیم یدتجد یآگه

 یقهمورد وث یا یکه مال بازداشت ی. در صورتشودیبرگزار م ۱۲تا  ۱جلسه  از ساعت  یکاست و در  یحضور یدهمزا ـ ۱۲۶ ماده

ار به بستانک شودیاز آن شروع م یدهکه مزا یمتیبه ق یدهاالجرا و حق مزاحق یافتنکند مال با در یداپ یدارخر یدهدر جلسه مزا

 .شودیواگذار م

ار به بستانک یدهمزا یصورتجلسه برگزار یممازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظ یده،ـ چنانچه مال مورد مزا تبصره

 عدم . در صورتیدطلب، اقدام نما یزانبه م یسهم مشاع یواگذار یاالتفاوت مابه یزماه نسبت به وار یککه ظرف  ینمایدم یمتفه

انتقال  قبول یا. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یگرددابالغ م یاخطار به و یحضور بستانکار مراتب مذکور ط

رفع بازداشت به  یااز مازاد، حسب مورد فک رهن  یبه درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولت ید،طلب ننما یزانبه م یمشاع

 (۱۳۱۸ ی. )اصالحآیدیعمل م

 خواهد بود: یردفاتر ز یالزم دارا یاجراء عالوه بر دفاتر ادار ـ ۱۲۷ ماده

 .یدهمختومه و دفتر اوقات مزا دفتر
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به عنوان  یدهدادستان حق شرکت در مزا یندهفروش و نما ینو کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشر یسرئ ـ ۱۲۸ ماده

 را نخواهد داشت. یرمستقیمغ یا یمبه طور مستق یمشتر

 یدهمزا یمسئول اجراء و متصد یااداره  یسبا حضور رئ یدهعموم آزاد است و جلسه مزا یبرا یدهشرکت در جلسه مزا ـ ۱۲۱ ادهم

 خواهد شد. یلدادستان تشک یندهو نما

 .نمایدیاداره شرکت م یسرئ یامسئول اجرا  یمربوطه به جا یاموال منقول مأمور اجرا یدهمزا در

 هیدروز و ساعت در دفتر اوقات مزا یدبا ق یین،تع یدهمزا یآگه یسنو یشرا در پ یدهوقت مزا یدبا یدهمسئول مزا ـ ۱۳۱ ماده

 کند. یادداشت

و جزء  یافتدر یدهمقررات مربوط در صورت انجام شدن مزا یرمخصوص و سا نامهین)حق حراج( طبق آئ یدهحق مزا ـ ۱۳۱ ماده

 .شودیم یلکل تحو یبه خزانه دار یدرآمد عموم

آن را با  یدداده قبض رس یلتحو یوجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک مل یدبا یدهمزا یمتصد یاـ مسئول  ۱۳۲ ماده

 .یردبگ یدو رس یمصورت فروش فوراً به اجراء تسل

 .یو یتمگر با رضا یستن یدهصاحب اثر قابل بازداشت و مزا یکتب و رساالت و مقاالت خط ـ ۱۳۳ ماده

به دستور مسئول اجرا بالفاصله و بدون  شودیم یطلب معرف یفایاست یکه برا یواناتو ح یشدن یعاموال ضا یدهمزا ـ ۱۳۴ ماده

 .آیدیبه عمل م یخبره محل یا یدادستان و نظر کارشناس رسم یندهمأمور اجرا و با حضور نما یلهدر محل بوس یفاتتشر

نان آ یندگاننما یاو دائن  یونمد یزو ن یداردادستان و خر یندهامر و نما ینبه امضاء مسئول یدبا یدهصورتمجلس مزا ـ ۱۳۵ ماده

 در صورت حضور برسد.

 یا یدارحساب سپرده ثبت و حضور خربه یکارشناس یهمنوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پا  یدهشرکت در مزا ـ ۱۳۶ ماده

 یدهمزا خیما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تار مکلف است یدهاست. برنده مزا یدهاو در جلسه مزا یقانون یندهنما

لغ نکند، مب یزحساب سپرده ثبت وارکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به یصورت درو  یدنما یعحساب صندوق ثبت تودبه

 یدهه اعتبار ساقط و مزافروش از درج یاتصورت، عمل ینخواهد شد. در ا یزمذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه وار

 .گرددیم یدتجد

 یاو  یافتمازاد را نقداً در یزن یونرا قبول و مد یهاست که متعهدٌله فروش به نس یزجا یدر صورت یهـ فروش مال به نس تبصره

. شودیم یافتنقداً در یده،. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایندرا قبول نما یهنسبت به مازاد نس

 (۱۳۱۸ ی)اصالح

 یرو سا یدهبرنده شده است و وصول حق االجرا و حق مزا یدهکه برابر مقررات در مزا یمال منقول به کس یلتحو ـ ۱۳۷ ماده

سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر  یسنو یشپ یهبا مسئول اجراء و دستور ته یونو پرداخت وجه مازاد به مد یحقوق قانون

 .باشدیثبت محل م یسبا رئ یرمنقولمنقول و غ لبق مقررات در مورد امواط یاسناد رسم

 شود: یدطبق مقررات تجد یدهمزا یآگه یدفروش از درجه اعتبار ساقط است و با یردر موارد ز ـ ۱۳۸ ماده

 .یایدشده به عمل ن ینمع یکه در آگه یمحل یاهرگاه فروش در روز و ساعت و  ـ ۱

 شده است رد کنند. یشنهادرا که پ یمتیق ینباالتر یاشوند و  یکس یدمانع خر یهرگاه بدون جهت قانون ـ ۲

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


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ییاجرا یاتاز عمل یتبه شکا یدگیالزم االجراء و طرز رس یمفاد اسناد رسم ینامه اجرا یینآ  

 312  

 .یددادسرا به عمل آ یندهبدون حضور نما یدهکه مزا یدر صورت ـ ۳

 شرکت کرده باشند. یدفروش و کارمندان اداره ثبت در خر ینکه مباشر یدر صورت ـ ۴

نسخه از  یکشده و  یدارخر یلتحو یدهبالفاصله در جلسه مزا یدهاالجرا و حق مزاوصول حق اموال منقول پس از ـ ۱۳۱ ماده

انتقال  سند یسنو یشمال منقول الزم باشد پ یبرا یو اگر قانوناً سند انتقال اجرائ شودیم یمتسل یبه و یدهصورتمجلس مزا

 .شودیم یهته

 یوستساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پ ۴۸اجرا ظرف  یدبا یدهپس از انجام مزا یرمنقولدر مورد مال غ ـ ۱۴۱ ماده

 ثبت بفرستد. یسصدور سند انتقال نزد رئ یگزارش برا

 یهه تخلبستانکار مکلف ب یا یداراداره ثبت محل به درخواست خر یدر دفتر اسناد رسم یسند انتقال اجرائ یمـ پس از تنظ تبصره

 واهدبود.مورد معامله طبق مقررات خ یلو تحو

 اداره ثبت با وصول حقوق یدرا بنما یقوثا یفک رهن از برخ یاز طلب خود تقاضا یهرگاه بستانکار با وصول قسمت ـ ۱۴۱ ماده

 .ایدنمیمربوطه اعالم م یمذکور به دفتر اسناد رسم یقبستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثا یوصول یزانبراساس م یاجرائ

 کیهر  یبه آنان متفاوت باشد برا یهابالغ اجرائ یخمتعدد بوده و تار ینهرگاه بدهکار و راهن یدر مورد معامالت رهن ـ ۱۴۲ ماده

 .باشدیروز م ۱۱ابالغ مؤخر مبداء احتساب  یخاز آنها تار

 متوقف نخواهد شد: یلجز در موارد ذ یدهمزا یاتعمل ـ ۱۴۳ ماده

 .یاجرائ یاتعمل یفوققرار ت یادستور موقت  یاوصول حکم  ـ ۱

 نظارت. یأته یثبت تا صدور رأ یسرئ یهاعتراض به نظر ـ ۲

 .یاجرائ یاتثبت بر ابطال عمل یعال یشورا یانظارت  یأته یرأ ـ ۳

 .یمطالبات بستانکار و حقوق اجرائ یهپرداخت کل ـ ۴

 تریشب یدشود و جمع مبلغ خر یداجداگانه پ یداراز رقبات خر یکهر  یرقبات متعدد باشد اگر برا یدههرگاه مورد مزا ـ ۱۴۴ ماده

 یبرا یاز رقبات کاف یحاصل فروش بعض یکهصورتمجلس خواهد شد و در صورت یماز طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظ

روش ف یبرا تواندیمورد بدهکار م ینو در ا شودیم یخوددار یهنسبت به بق یدهمزا لسصورتمج یمگردد، از تنظ یپرداخت بده

 یاو  لیوجه نقد تحو یدبا یداراناست و خر یموارد کالً نقد یلقب یندر ا یدتقدم را تقاضا کند خر یتاز رقبات رعا یبعض یا یک

 خواهد بود. یدارمسئول وصول طلب از خر صاًصورت شخ ینرا قبول کند که در ا یهبستانکار معادل طلب خود فروش نس

 .شودیم یرفتهتقدم و تأخر فروش پذ یبرا یونل منقول باشد، درخواست مداموا یدهـ چنانچه مورد مزا تبصره

خود اعم از اصل و  یبده یهکل یعبا تود تواندیقانون ثبت بدهکار م یاصالح ۳۴معامالت مذکور در ماده  یهدر کل ـ ۱۴۵ ماده

ند کننده سند موجبات فسخ و فک س یمبه دفترخانه تنظ یعیمدارک تود یمبه حساب سپرده ثبت و تسل یسود و خسارت قانون

خواهد بود. هر  یبر بالمانع بودن فک و فسخ معامله ضرور یاداره اجراء مبن هیگوا یهرا فراهم کند. در صورت صدور اجرائ

 یرا پرداخت و تقاضا یموضوع سند و حقوق اجرائ یبده یهکل تواندیم یزکه حق بازداشت اموال بدهکار را دارد ن یبستانکار

 .یدحقوق خود را از اداره ثبت بنما فاییاست
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که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را  یقانون ثبت بستانکار یاصالح ۳۴معامالت مذکور در ماده  یهدر کل ـ ۱۴۶ ماده

و  یه( بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدیهرا )در صورت صدور اجرائ یموضوع سند و حقوق اجرائ یبده یهدارد و بخواهد کل

 صورت ینو در ا شودیمنعکس م یدر بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشت ربه محض پرداخت مزبو یمتفرعات قانون

 شود: یترعا یدبا یلمراتب ذ

آن در  یداعو سپس با ا یینرا تع یو خسارات و حقوق اجرائ یبده یزانبا پرسش از اجراء مربوطه م یهدر صورت صدور اجرائ ـ ۱

 فسخ سند را خواهد کرد. یو تقاضا یلصندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحو

فسخ سند به  یپرداخت شده باشد مراتب را برا یو خسارات و حقوق اجرائ یند یکه تمام یاجراء مکلف است در صورت ـ ۲

 عیکه رقبه مورد معامله به سود تود اطالع بدهد یزمربوطه ن یکننده سند اعالم و به واحد ثبت یمتنظ یدفترخانه اسناد رسم

باشد بالفاصله  یانکننده مذکور در همان اجراء در جر یعتود یاجرائ پروندهکه  یکننده وجه بازداشت شده است و در صورت

تور وجه و صدور دس یعبه تود یرالزم دا یگواه یدمراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد با

 یاضاعالم شده صادر و به متق یبه واحد ثبت زداشتکه ضمن آن با یاو نام پرداخت کننده و شماره نامه یعیفسخ با ذکر مبلغ تود

 دارد. یمتسل

د و با کننده سن یمتنظ یبا مراجعه به دفتر اسناد رسم ینفعذ یدصادر نشده باشد با یههرگاه نسبت به مورد معامله اجرائ ـ ۳

مام مکلف است اگر ت یدارد، دفتر اسناد رسم یمآن را به دفترخانه تسل یدتمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رس یدهاطالع از ب

وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت  یداعبه ا یرالزم دا یسند به شرح فوق اقدام و گواه سخسپرده شده باشد نسبت به ف یند

 دارد. یمتسل یکننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاض

 دیبا ینفعنشده، ذ یهبه صدور اجرائ یسند مربوط منته یااست و  یاندر جر یگرید یرۀدر دا یکه پرونده اجرائ یدر مورد ـ ۴

 رالذکریاخ یرۀو درخواست بازداشت ملک را بکند. دا یماست تسل یاندر جر یرهکه پرونده در آن دا یاجرائ یرۀمربوط را به دا یگواه

 ملک را صادر کند. زداشتفاصله دستور بامکلف است بال

 یصدور سند انتقال اجرائ یاو  یدهمزا یبه صورت مجلس قطع یباشد و منته یاجرائ یاتعمل یانـ هرگاه مورد معامله در جر ۵

مختومه  یسند، فسخ و پرونده اجرائ یقه،بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وث یانشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار 

 .یدنما یدکه موضوع را در مالحظات ثبت سند ق گرددیسند اعالم م نندهک یمو مراتب به دفترخانه تنظ گرددیم

 دیبوده و به بستانکار منتقل شده باشد با یهرگاه منافع مال مورد معامله حق سکن ۱۴۵ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده  ۶

 شود. یتسند رعاحق نامبرده تا آخر مدت مذکور در 

 یاجرائ یاتو ختم عمل یهـ تخل یازدهم فصل

اکن س یهاجاره در ملک موردتخل یصادر گردد و ثالث به موجب سندرسم یهتخل یهملک هرگاه اجرائ یدر انتقال قطع ـ ۱۴۷ ماده

 .نمایدیم یملک خوددار یهباشد اجراء ثبت از تخل

 یدر حکم سند رسم یهاز جهت تخل یررسمیاجاره نامه غ شودیکه قانون روابط موجر و مستأجر اجرا م یهائدر محل ـ ۱ تبصره

 است.

 ت.اس یهثبت مکلف به تخل یاجاره نباشد اجرا یعاد یا یسکونت شخص ثالث مستند به سند رسم یکهدر موارد ـ ۲ تبصره

ده دا یتتوافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضابا  یکنسهم مشاع از ملک باشد ل یقههرگاه مورد وث ـ ۱۴۸ ماده

 مورد تصرف خواهد بود. یهمال مورد رهن به تخل یهباشند اجرا سند از جهت تخل
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ده در به نفع برن یقهوث یهسلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخل یقههرگاه در سند وث ـ ۱۴۱ ماده

 را اجاره گرفته باشد. یقهموخر وث یخدر تار یلو آنکه ثالث به موجب سند رسمنخواهد بود و  یدهمزا

مجاور که متعلق  ینزم یاز بنا رو یواقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمت یو بنا ینپالک مع یقههرگاه وث ـ ۱۵۱ ماده

از بنا که از پالک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از  یقسمت یلو تحو یهاست قرار گرفته است تخل یربه غ

 ادارات ثبت خارج است. یتصالح

مورد  یلکرده اند تحو یاناشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اع یامعلوم شود که شخص  یلهرگاه موقع تحو ـ ۱۵۱ ماده

 اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد. یلهبه وس یقهوث

 است. یهاگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخل یلتحو ـ ۱۵۲ دهما

 طبق مقررات یدادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظام یندهبا حضور نما یدملک با یهمأمور اجرا در مورد تخلـ  ۱۵۳ ماده

د وجود داشته باش یهدر محل موردتخل یو اگر اموالنخواهد بود  یهمانع تخل ینشعدم حضور متعهد و بستگان و خادم یداقدام نما

آن  یاو  کندیگذارده و درب آن را مهر و موم م یاالمکان در همان محل در مکان محفوظ یحت وآن را برداشته  یلیصورت تفص

 .یدنما یافتدر یدسپرده و رس ینیام یارا به متعهدله 

 حق مطالبه حق الحفاظه را دارد. ینام یادر مورد فوق بستانکار  ـ ۱ تبصره

که ظرف مدت  نمایدیاموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار م ینکهپس از ا ـ ۲ تبصره

 گذاشته خواهد شد و وجه یدهو به مزا یابیواالّ طبق مقررات، اموال ارز یردبگ یلماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحو یک

وجه به مالک اموال مسترد گردد. در صورت  ی،اجرائ هایینهمراجعه و پس از کسر هز صورتتا در  یزحاصله به صندوق ثبت وار

 .یافتحفاظت کماکان ادامه خواهد  یده،در مزا یدارعدم وجود خر

و ختم پرونده  یهمراتب تخل یدبا یاجرائ یهاختم پرونده ینمستاجره و همچن ینع یهاداره ثبت محل در موقع تخل ـ ۱۵۴ ماده

 و اقدام الزم معمول گردد. یدمربوطه اعالم دارند که در ستون مالحظات ثبت دفتر ق یرا به دفاتر اسناد رسم

 حسب مورد عبارت است از: یاجرائ یاتختم عمل ـ ۱۵۵ ماده

 .یقانون هایینهو هز یطلب بستانکار و حقوق دولت یهـ وصول کل الف

 .یدهمال منقول به برنده مزا یلـ تحو ب

 .یدر دفاتر اسناد رسم یرمنقولاموال غ یو امضاء سند انتقال اجرائ یمـ تنظ ج

 صادر شده باشد. یلتحو یا یهتخل یبرا یهکه اجرائ یدر موارد یلتحو یا یهـ تحقق تخل د

 تعهد متعهد. یـ اجرا و

 یدهصورتمجلس مزا یمتنظ یختار یاجرائ یاتبه شخص ثالث فروخته شود ختم عمل یدهمزا یقمال از طر یکهـ در صورت تبصره

 خواهد بود.

 یاجرائ هایینهدوازدهم ـ هز فصل

 تواندیثبت م یسوصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئ یکه برا یقیوصول حق االجرا به همان طر ـ ۱۵۶ ماده

 کند. یاروصول مناسب بداند اخت یرا که برا ییگرد یقنظر به مبلغ حق االجرا هر طر
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نسخه از قبض صادر  یکمنظور و  یبه حساب درآمد عموم شودیشعبه که وصول م یا یرهدا یااالجرا از هر اداره حق ـ ۱۵۷ ماده

 .شودیارسال م یهشده به اداره صادرکننده اجرائ

مقررات مربوطه )حسب مورد( پس از ابالغ  یرقانون ثبت و تبصره آن و سا ۱۳۱برابر ماده  یدر هر پرونده اجرائ ـ ۱۵۸ ماده

از پرداخت  یاالجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصکه پرداخت حق یمرجع ینکهمگر ا شودیاالجرا وصول محق یهاجرائ

 آن معاف شده باشد.

االجرا معاف روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق ۱۱ظرف مدت  یهابالغ اجرائ یخچنانچه بدهکار از تار ـ ۱ تبصره

 خواهد بود.

االجرا نصف حق یدخود اقدام نما ینسبت به پرداخت تمام بده یدهو امضاء صورتمجلس مزا یمهرگاه بدهکار قبل از تنظـ  ۲ تبصره

 .شودیوصول م

بر اعتبار سند  یو ابالغ شده باشد مادام که حکم قطع یهجرائبه صدور ا یهرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منته ـ ۱۵۱ ماده

 .گیردیاالجرا تعلق نمصادر نشده است حق

شود مادام که رفع  یفتوق یامتوقف  یاجرائ یاتعمل یو ابالغ به جهت قانون یهدر هر مورد که پس از صدور اجرائ ـ ۱۶۱ ماده

 است. یحکم مستثن ینقانون ثبت از ا ۱۳۱موارد مذکور در تبصره ماده  گیردیاالجرا تعلق نمنشده باشد حق یفتوق یاتوقف 

حق  شود،یارجاع م یهبه اداره تصف یصادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگ یهکه اجرائ یدر موارد ـ ۱۶۱ ماده

 د.در ثبت به انجام برس یاجرائ یاتنقض و عمل یحکم ورشکستگ ینکهمگر ا گیردیاالجرا تعلق نم

 الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.طور است حق ینو هم گیردیاالجرا تعلق محق یربه خسارت تأخ ـ ۱۶۲ ماده

و برابر تبصره ماده  شودیموجب سقوط ذمه متعهد از حق االجرا نم یهکالً پس از ابالغ اجرائ یاابراء ذمه متعهد، بعضاً  ـ ۱۶۳ ماده

 وصول شود. یدقانون ثبت با ۱۳۱

 یزانمورد اجاره از م یهتخل یبرا یاالجراء باشد حقوق دولتمورد اجاره هم جزء موضوع الزم یهکه تخل یدر موارد ـ ۱۶۴ هماد

رف منص یهموجر از تخل یاو  یندسازش نما ینطرف یهو قبل از تخل یهخواهد شد اگر بعد از ابالغ اجرائ یافتمال االجاره سه ماه در

تم و خ یمستأجر خوددار ینع یهکه به علت پرداخت شدن اجور از تخل یدر مواقع یکنگردد ل وصول یدبا یهاالجرا تخلشود حق

ورد م یهتخل یاالجرامطالبه حق یدهانجام نگرد یهمادام که عمل تخل شودیدادگاه م یموکول به صدور حکم قطع یاجرائ یاتعمل

 نخواهد داشت.

مورد تعهد باشد حق االجرا مقرر در قانون ثبت در  ینع یهتخل یا یلالجراء تحوموارد اجاره هرگاه موضوع الزم ا یرـ در غ تبصره

شده از قرار  یینملک که در سند تع یاجاره نسبت به بها یزانو م شودیم یافتاجاره سه ماهه در یزاناز م یصورت معامله قطع

موضوع قانون  یدر سند ذکر نشده مالک عمل ارزش معامالت یمتکه ق یشود و نسبت به مواردیم یندوازده در سال مع یصد

 خواهد شد. یابیطبق نظر کارشناس ارز یمعامالت یمتخواهد بود و در صورت نبودن ق یممستق هاییاتمال

 .گیردیمحجور بوده است حق االجرا تعلق نم یاورشکسته  یهابالغ اجرائ یخهرگاه محرز شود که متعهد در تار ـ ۱۶۵ ماده

از  یشپ یهکه محرز باشد اجرائ یشود، فقط در صورت یخوددار یههرگاه بستانکار درخواست کند که از ابالغ اجرائ ـ ۱۶۶ هماد

 .گیردیدار ابالغ شده است حق االجرا تعلق م یتمذکور در دفتر اداره ثبت صالح یوصول و ثبت تقاضا
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االجرا باشد به مسئول مقام او بر عدم تعلق حققائم یاثبت  یسرئ یکه رأ یگرجز در مورد ماده فوق در هر مورد د ـ ۱۶۷ ماده

 دیمزبور اعتراض نما یندارد به حسابدار ابالغ و نامبرده مکلف است به رأ یکه مسئول حسابدار یثبت یو در واحدها یحسابدار

 یقطع ۱۳۵۱سال  یقانون ثبت اصالح ۲۵ماده  ۸به استناد بند  یأته یشود رأ یدگینظارت مطرح و رس یأتتا موضوع در ه

 است.

 .گیردیتعلق نم یدهواقع نشده حق مزا یحاًصح یدهمادام که مزا ـ ۱۶۸ ماده

 یاتبه شکا یدگیو طرز رس یاجرائ یاتاز عمل یتـ شکا یزدهمس فصل

( ینفعند و هر شخص ذبعد از صدور دستور اجرا )مهر اجرا شود( شروع و هر کس )اعم از متعهد س یاجرائ یاتعمل ـ ۱۶۱ ماده

کند و  میثبت محل تسل یسو ارائه مدارک به رئ یلخود را با ذکر دل یتشکا تواندیداشته باشد م یتشکا یاجرائ یاتکه از عمل

 ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص یسصادر کند. نظر رئ یرأ یلو با ذکر دل دهنمو یدگیثبت مکلف است فوراً رس یسرئ

 یتابالغ شکا خیظرف ده روز از تار توانندیثبت داشته باشند م یسرئ یماز تصم یتیاگر شکا ینفعو اشخاص ذ شودیابالغ م ینفعذ

 یأتقانون ثبت در ه یاصالح ۲۵ماده  ۸ه برابر بند یتا قض یندنما یمدار تسل یتنظارت صالح یأته یاخود را به ثبت محل و 

 شود. یدگینظارت طرح و رس

 یحرگزارش جامع و ص یمهبه ضم یلمدارک ذ یفتوکپ یارونوشت کامل  یستیثبت با یساعتراض به نظر رئ در مورد ـ ۱۷۱ ماده

 ه شود:نظارت فرستاد یأتکه محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به ه یبه نحو یتپرونده و موضوع شکا یانو مشروح ثبت محل از جر

 .یاجرائ یاتو ضمائم آن به عمل ینفعاعتراض نامه ذ یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ ۱

 ثبت بوده است. یساجرا که مستند نظر رئ یزمم یا یسگزارش رئ یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ ۲

 ثبت. یسنظر رئ یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ ۳

 ثبت. یسو ضمائم آن از نظر رئ ینفعنامه ذ یتشکا یفتوکپ یارونوشت کامل  ـ ۴

 است. یتکه مربوط به موضوع شکا یاز پرونده اجرائ یهائبرگ یابرگ  یفتوکپ یاـ رونوشت کامل  ۵

 الزم را بخواهد. یحاتتوض تواندیباشد، م یهقض ینطرف یااز اجرا  یحاتینظارت محتاج به توض یأتهرگاه ه ـ ۱۷۱ ماده

 ودشیامر مانع از آن نم ین. ایستمسموع ن یاز عمل اجراء از کس یتشکا یده،و امضاء صورتمجلس مزا یمپس از تنظ ـ ۱۷۲ ماده

بر  یدهد رأ یصثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخ یسمال، رئ یلتحو یاو امضاء سند انتقال  یمکه هرگاه قبل از تنظ

 یأتدر ه یدگیو رس یتابالغ و قابل شکا ینفعبه اشخاص ذ نامهینآئ ینا ۱۶۱ماده  برابرصادره  یداده و رأ یعمل اجرائ یدتجد

 ت.نظارت اس

 چهاردهم ـ امور متفرقه فصل

 یابه معاون او و  یمفاد اسناد رسم یثبت را در امور مربوط به اجرا یسرئ یفوظا تواندیثبت استان م یرکلمد ـ ۱۷۳ ماده

 .کندینم یتثبت سلب صالح یساز رئ یواگذار ینبه موجب ابالغ مخصوص واگذار کند و ا یگریکارمند د

مفاد  یامور مربوطه به اجرا یهثبت در کل یسرئ یفثبت، معاون او تکال یسرئ یاستعالج یا یاستحقاق یـ در مدت مرخص تبصره

به صدور ابالغ  یازیرا عهده دار خواهد بود و ن یاجرائ یاتعمل یراعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سا یاسناد رسم

 عضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود. یبرا یدکه فاقد معاون است با یثبت یدر واحدها یندارد ول یاستان
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از  یداقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت با یتصالح یاجتماع ینو سازمان تأم یدر مورد مطالبات وزارت دارائ ـ ۱۷۴ ماده

 کنند. یخوددار یاقدام اجرائ

کار با بستان باشدیچه مقدار بابت اصل طلب م یونمد یاز مبلغ پرداخت ینکها یصها تشخدر مورد مطالبات بانک ـ ۱۷۵ ماده

 خواهد بود. داریتبستانکار معترض باشد مرجع رفع اختالف دادگاه صالح یصنسبت به تشخ یوناست اگر مد

روز مهلت  ینآخرروز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر  نامهینآئ ینفصول ا یهدر احتساب مواعد در کل ـ ۱۷۶ ماده

 روز مهلت خواهد بود. ینآخر یلو روز بعد از تعط آیدیبه حساب نم یلباشد، تعط یلاقدام تعط

پرونده در  یاجرا ینمأمور یامسئول اجرا  یاثبت  یردر حضور مد ینسبت به پرونده اجرائ ینکه طرف ییقراردادها ـ ۱۷۷ ماده

 اثر است. یبمعتبر و قابل ترت نمایندیها منعقد مآن یقانون یتحدود صالح

 تواندیم یعنه را پرداخته است وقتمضمون یبده ییاجرا یاتضامن که در اثر عمل یقانون مدن ۷۱۱ماده  یدر اجرا ـ ۱۷۸ ماده

کر در سند مزبور ذ یاصل یونکند که حق مراجعه ضامن به مد یبرا تعق یه( اجرائییبه استناد سند ضمان )مستند پرونده اجرا

 باشد. شده

 ۲/۱۱/۱۳۴۱ یخدر تار یاصالح یعموم یانبارها نامهیبتصو ۱۱مطابق ماده  یعموم یانبارها یقهبرگ وث یهاجرائ ـ ۱۷۱ ماده

تابع مقررات  یاجرائ یاتعمل یزو ن یو ضمائم درخواست نامه اجرائ گرددیاز ثبت محل صادر م یقهاسناد وث یاوراق اجرائ یرو

 خواهد بود. یعموم یراجع به انبارها

و اصالحات  ۱۳۵۱ها مصوب تبصره به قانون تملک آپارتمان ۲مکرر و  ۱۱راجع به قانون الحاق ماده  هاییهاجرائ یبرا ـ ۱۸۱ ماده

دت گردد که بدهکار در م یدشود و در تقاضانامه ق یمثبت محل تسل یبه اجرا ییتقاضانامه اجرا یمهبه ضم یراوراق ز یدبا یبعد

 نکرده است: یمبه محکمه را تسل اعتراضدادخواست  یمدتق یمقرر گواه

 .یهتقاضانامه مخصوص صدور اجرائ ـ ۱

 استفاده کننده. یارونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک  ـ ۲

 مشترک. هایینهسهم مالک از هز یزو صورت ر یرانمد یأته یا یررونوشت مدارک مثبت سمت مد ـ ۳

 یداز مواد و الحاق مواد جد یقانون اصالح پاره ا ۷۷موضوع ماده  یبابت عوارض شهردار یهصدور اجرائ یتقاضا یبرا ـ ۱۸۱ ماده

 شود: یمبه ثبت محل تسل یراوراق ز یدبا ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب  یبه قانون شهردار

 .یهدرخواست نامه مخصوص صدور اجرائ ـ ۱

 حل اختالف. یسیونکم یرونوشت مصدق رأ ـ ۲

 .یمذکور به مؤد یشده رأ ابالغ یهاخطار ـ ۳

و عمران  یقانون نوساز ۱۳ـ  ۸و مواد  ۱۳۳۴مصوب  یقانون شهردار ۷۷ به استناد ماده یکه شهردار یدرموارد ـ ۱۸۲ ماده

 یلدل یدبا نمایدیم یهاز اداره ثبت درخواست صدور اجرائ یاز قانون شهردار یگرآن و مواد د ۱و تبصره  ۱۳۴۷مصوب  یشهر

 دارد. الماع یزرا ن یادشدهمذکور در مواد  یرأ یتقطع

محل اقامت  یاکننده چک در آن محل واقع شده که بانک طرف حساب صادر یچک از محل یدرخواست اجرا ـ ۱۸۳ ماده

 یوکپاصل و فت ینو هم چن یهبستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائ یه،صدور اجرائ ی. براآیدیمتعهدله به عمل م
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. دفترخانه اصل چک را ممهور یدارائه نما یهاجرائ یرشمسئول پذ رسمیآن را به دفترخانه اسناد  یبرگشت یچک و گواه مصدق

 .نمایدیاجرا شد( نموده و آن را به بستانکار مسترد م یرشبه مهر )پذ

تهران که در  یاسناد رسم یاهخارج از کشور در دفترخانه یرانیا یصادره از شعب بانکها یهاچک یدرخواست اجرا ـ ۱ تبصره

 به عمل خواهد آمد. گردد،یم ینسازمان ثبت مع نامهیوهش

 ین. در ایدالزم را از اداره ثبت درخواست نما یضمن اعالم انصراف،گواه تواندیدارنده چک م یهپس از صدور اجرائ ـ ۲ تبصره

 (۱۳۱۸ ی. )اصالحگرددیو پرونده مختومه مابالغ شده باشد، حق االجراء برابر مقررات وصول  یهصورت، اگر اجرائ

 ارد.د یهمانده حق صدور اجرائ یاز مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باق یهرگاه چک نسبت به قسمت ـ ۱۸۴ ماده

 موکول به رفع تعارض از همان بانک است. یهمتعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائ هایینامههرگاه گواه ـ ۱۸۵ ماده

مطالب  ینو همچن شودمی نوشته چک متن در …به عنوان بابت یکه گاه یصادرکننده چک درمورد مطالب یدعو ـ ۱۸۶ ماده

در  یهو فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائ باشدینم یدگیدر اداره ثبت قابل رس یسمذکور در ظهر چک درمورد ظهرنو

 .باشدیثبت ماداره 

وصول وجه  یبرا یهدار مانع درخواست صدور اجرائ یتبه مقامات صالح محلیصادرکننده چک ب یهاعالم جرم عل ـ ۱۸۷ ماده

 صادر شود. یباره از طرف مقامات قضائ یندر ا یدستور ینکهاداره ثبت نخواهد بود مگر ا یقچک از طر

که حق صدور چک را دارد و هم  یکس یچک با امضا یرز یاگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضا ـ ۱۸۸ ماده

 صادر نخواهد شد. یهباشد در اداره ثبت اجرائ یفقدان مهر در اشخاص حقوق ینچن

به نام او  یا یدهدکه چک در وجه او صادر گر یدارد اعم است از کس یهصدور اجرائ یدارنده چک که حق تقاضا ـ ۱۸۱ ماده

 در وجه حامل(. یهاحامل چک )درمورد چک یاشده  یسیظهرنو

از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً  یندگینما یاکه چک به وکالت  یدرصورت ـ ۱۱۱ ماده

 .شودیر مآنها براساس تضامن صاد یهعل یهبستانکار اجرائ یمسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضا

امضاءکننده نسبت به  یهعل یهاز آنان باشد اجرائ یاحد یصاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضا یکهدر موارد ـ ۱۱۱ ماده

 .گرددیمبلغ چک صادر م

 صادر خواهد شد. یدپس از سررس یهدار اجرائوعده یهادرمورد چک ـ ۱۱۲ ماده

مطالبه استرداد الشه  یاجرائ یاتعمل یبضمن اعالم انصراف از تعق تواندیچک دارنده چک م یهـ پس از صدور اجرائ ۱۱۳ ماده

 مورد پرونده مختومه محسوب است. ینبپردازد و در ا یداالجرا را باابالغ شده باشد، حق یهصورت اگر اجرائ ینچک را بکند درا

 یقانون بازار اوراق بهادار جمهور ۳۷ ماده ۵بورس اوراق بهادار وفق تبصره  ینسبت به آراء داور یهصدور اجرائ ـ ۱۱۴ ماده

 .باشدیثبت اسناد و امالک م یاجرا یربه عهده ادارات و دوا ۱۳۸۴مصوب  یرانا یاسالم

 هاییهو اتحاد یکشاورز یتعاون یهاو شرکت یروستائ یتعاون هاییهو اتحاد یروستائ یتعاون یهااز شرکت یکهر  ـ ۱۱۵ ماده

بانک  یلقانون تشک ۱۱ بر طبق ماده یرندگانبا وام گ یمیبه استناد اسناد تنظ یهکه درخواست صدور اجرائ یکشاورز یتعاون

کل  ۱۳۵۳و بودجه سال  ۱۳۵۲سال  یماده واحده قانون بودجه اصالح ۶۳و تبصره  ۱۳۴۸مصوب سال  یرانا یتعاون کشاورز
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طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت شده  یمنسخه از سند تنظ یک یددارند با یکشور و اصالحات بعد

 بفرستند.

 اصل سند را مسترد خواهد نمود. یدکه بانک مطالبه نما یرونوشت آن درصورت یقثبت پس از مالحظه اصل سند و تطب اداره

ها و آنها و سازمان ینب یاگر قرارداد یند،نما یآب خوددار یکه استفاده کنندگان از آب از پرداخت بها یدرصورت ـ ۱۱۶ ماده

از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن  یشکه ب یاریآب یهاشرکت

ها و آب سازمان یقانون وصول بها ۱۳۴۶مذکور در ماده واحده مصوب سال  یسیونکم رأیقرارداد و عدم تواقق ]توافق[ برابر 

مرجع وصول کننده آب بها  یبه تقاضا نامهینآئ یناست اداره ثبت محل برابر ا یع وزارت آب و برق که قطعتاب یهاشرکت

ه آنها را ب یفتوکپ یاو رونوشت مصدق  یسیونکم یرأ یانسخه از قرارداد  یک یدبا یصادر خواهد نمود و مرجع متقاض یهاجرائ

با  یربراب یققرارداد پس از مقابله و تصد یا یه ثبت محل ارسال دارد. اصل رأبه ادار یهصدور اجرائ یانضمام مطالبه نامه و تقاضا

 .شودیرد م یاصل به متقاض

 ۱۳۴۷شدن آن مصوب سال  یقانون آب و نحوه مل ۵۳وصول آب بها طبق ماده  یبرا یهصدور اجرائ یدرمورد تقاضا ـ ۱۱۷ ماده

قانون داده شده است،  یکه دستور اجرا یآن در نقاط یو اصالحات بعد ۱۳۶۱عادالنه آب مصوب  یعقانون توز ۳۴و  ۳۳و مواد 

که برطبق  یاماده مذکور را به انضمام تقاضانامه ۶ ابالغ شده موضوع تبصره اخطاریهنسخه از  یک یاریآب یهناح یامسئول منطقه 

 به اداره ثبت محل خواهد فرستاد. یهجهت صدور اجرائ نمایدیم یمتنظ یادشدهماده 

برق در استانها مصوب  یروین یعتوز یقانون استقالل شرکتها یاجرائ نامهینآئ ۱۷ادارات ثبت مکلفند وفق ماده  ـ ۱۱۸ ادهم

مطالبات از  یردرمورد وصول بهاء برق و سا ۱۳۳۱قانون آب و برق خوزستان مصوب  یاجرائ نامهینآئ ۱۸و ماده  ۱۳/۳/۱۳۸۶

 .یندنما یهاجرائ دورپس از وصول تقاضا مبادرت به ص ینمشترک

و الحاق  ۱۳۶۲بدون ربا مصوب  یبانک یاتقانون عمل ۱۵ماده  یدر اجرا یانبانکها و مشتر ینکه ب یعاد یقراردادها ـ ۱۱۱ ماده

در مفاد آن  ینطرف یکهبوده و درصورت یدر حکم سند رسم گرددیمبادله م ۱۳۷۶و  ۱۳۶۵ یچهار تبصره به آن در سالها

اسناد  یاجرا امهنینطبق آئ یاجرائ یاتو ادامه عمل یهبستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائ یند با تقاضانداشته باش یاختالف

 .باشندیم یرسم

به  یراه ینب یخدمات رفاه یهاو مجتمع هایانهدر پا یاحداث یهافروشگاهها و غرفه یهجهت تخل یهصدور اجرائ ـ ۲۱۱ ماده

و  ۱۳۶۷مصوب  یباربر یهنقل یلهوس یعموم هاییانهخاص پا یسهام یهاشرکت یسقانون اصالح قانون تأس ۴استناد تبصره 

ثبت  یثبت محل خواهد بود اجرا یبا اجرا ۲۶/۱/۱۳۷۵فوق الذکر مصوب  انونق ۴موضوع تبصره  نامهینآئ ۴ماده  ۲تبصره 

 خواهد بود. مورد اجاره طبق مقررات مربوطه یهو تخل یهمکلف به صدور اجرائ

باشد چنانچه شخص  یدهممنوع الخروج گرد ۱۳۵۱قانون گذرنامه مصوب سال  ۱۷ماده  یمتعهد در اجرا یکهدرموارد ـ ۲۱۱ ماده

 بایستیاشخاص ثالث م یاماه از کشور خارج شود خود  ۶نوبت حداکثر به مدت  یک یممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برا

وسط ت یابیبازداشت نباشد، پس از ارز یاملک در رهن و  یکهو درصورت یبه کشور معرف یونمراجعت مد ینرا جهت تضم یملک

 و مراتب جهت بازداشت ملک یممسئول اجرا تنظ یاو  یسثبت، رئ یسبا حضور رئ یآن صورتمجلس یتو قطع یکارشناس رسم

 خود ظرف مهلت یو معرف تعهداست درصورت مراجعت م ییهو بد گرددیبه اداره ثبت مربوطه اعالم م یو انعکاس در سوابق ثبت

طلب  یند یاتمستثن یتبدون رعا یراینصورتدر غ شودیبرقرار م یشده و ممنوع الخروج یفمقرر از ملک مذکور رفع توق

 خواهد شد. یفاءاست یدهمزا یقبا فروش ملک مذکور از طر ییبستانکار و حقوق اجرا
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استان تهران که فاقد  یثبت یثبت محل واگذار شده است در واحدها یسبه عهده رئ نامهینآئ ینکه در ا یفیوظا ـ ۲۱۲ ماده

 .گرددیمحول م یاسناد رسم یکل ثبت استان تهران در اجرا یربه معاون مد باشدیاجرا م

 .شودیلغو م یقبل هاینامهینآئ نامه،ینآئ ینا یببا تصو ـ ۲۱۳ ماده
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