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که توسط اینجانب تدوین شده است  1399سال  هب ربوطمن خاص قوانی افدییپفایل  از نانچهچ :نوشتیپ
  .دپرینت تهیه نمایی مجدد زیرقوانین از  صرفا توانیدیم در هزینه جهت صرفه جویی ،اید ردهتهیه کینت پر 
 (اندنداشتهتغییری  سابقنسبت به فایل  طی یک سال اخیر خاص قوانین ایرس)

 

به اطالع می  ۰۰۱۱ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال 

حقوق  ،آیین دادرسی مدنی ،حقوق مدنی :د که دروس امتحانی آزمون شاملرسان

حقوق جزای عمومی و  ،«اصول استنباط حقوق اسالمی و متون فقه» ،تجارت

آیین دادرسی کیفری و حقوق اساسی می باشد همچنین جدول قوانین  ،اختصاصی

مرو آنها طراحی از قل ۰۰۱۱و مقرراتی که سواالت آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 

 .خواهد شد به شرح ذیل است

 نکته اول: دروس اصول فقه و متون فقه در قالب یک درس ارائه شده اند.

 کلیک کنید. «اینجا»نکته دوم: جهت دسترسی رایگان به منبع متون فقه 

 : ذکر هر عنوان قانون ذیل یک درس به منزله عدم استفاده از آن منبع، در دروس دیگر نیست.سومنکته 
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 قانون امور حسبی
 20/20/3131مصوب 

 

 کلیات در اول: باب

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

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

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

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

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

 این در و نماید ارجاع بشود باید آن حوزه در کار که دادگاهی به را امر آن انجام تواندمی بورمز دادگاه شود

 .فرستدمی امر کنندهارجاع دادگاه به را نتیجه و انجام را شده ارجاع امر نامبرده دادگاه صورت

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

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

 .نمایدمی رسیدگی است شده

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

 .آیدمی عمل به

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

 .است ذینفعها آن در که اموری - 3

 (.است زوجه حکم در است رجعی طالق عده در که ایزوجه) خود زوجه به راجع امور - 0

 .ومد طبقه از کیدرجه و اول طبقه از دو و کیدرجه در خود سببی و نسبی اقرباء امور - 1

 .داردها آن به نسبت نمایندگی یا قیمومت یا والیت سمت که اشخاصی به راجع امور - 0

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

 .شودمی ارجاع ترکینزد دادگاه

 داستنا به توانندنمی ذینفع اشخاص ولی نماید ودداریخ رسیدگی از باید دادرس ۷ ماده موارد در - 32 ماده

 .نمایند رد را دادرس ماده این

 اقدام قانونی آثار رافع امری خصوص در مداخله از دادرس خودداری یا دادگاه محلی صالحیت عدم - 33 ماده

 .بود نخواهداست  آمده عمل به که تصمیمی یا

 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 تعطیل روزهای

 شتهنومجلس صورت در زبانی درخواست. باشد زبانی یا کتبی است ممکن حسبی امور در درخواست - 31 ماده

 .رسدمی کنندهدرخواست امضاء به و شده
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 ردآو عمل به است الزم قضیه اثبات برای که اقدامی و بازجویی هرگونه باید دادرس حسبی امور در - 30 ماده

 هک دالئلی تواندمی رسیدگی مواقع تمام در و باشد نشده اقدام آن به نسبت دادرس از درخواستی چند هر

 .نماید قبول شودمی واقع استناد مورد

 را سیک توانندمی نیز و بفرستند نماینده یا شوند حاضر دادگاه در شخصاً دتواننمی ذینفع اشخاص - 3۵ ماده

 باید وا نمایندگی شود فرستاده دادگاه به نماینده که صورتی در و بیاورندبه دادگاه  خود همراه مشاور سمت به

 .شود محرز دادرس نزد

 .استها آن غیر یا دادگستریوکال  از اعم نماینده - تبصره

 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 آخر شود تعطیل

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

 .است مسافت

 رونوشت آن محتویات از و نموده مالحظه را حسبی امور هایپرونده توانندمی ینفعذ اشخاص - 3۸ ماده

 .بگیرند دادگاه دفتر از نشده گواهی یا شدهیگواه

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

 در یموقت دستور درخواست صورت در دادرس باشد ویدع آن به نسبتتکلیف  تعیین به متوقف حسبی امور

 .نمایدمی صادر فوری دادرسی مقررات مطابق دعوی آن موضوع

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

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

 .آیدمی عمل به دادگاه آن حوزه در رسیدگی

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

 .نمایدمی

 .باشد مدلل و موجه باید دادرس تصمیم - 01 ماده

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

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

 .دهد دستور و گرفته نظر در

 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 عمل این و اعالم

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

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

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

 .شده مقرر مدنی دادرسی آیین در احکام پژوهش برای که است همان پژوهش مدت - 01 ماده
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 بوده موجه عذر اسطهو به موعد در او نخواستن پژوهش که کند اثباتخواه پژوهش که صورتی در - 12 ماده

 مهلت تواندمی است پژوهش رسیدگی مرجع که دادگاهی بخواهد پژوهش عذر رفع تاریخ از روز ده ظرف در و

 .باشد نگذشته ماه شش از بیش پژوهش مدت انقضاء تاریخ از اینکه به مشروط نماید تجدید را پژوهش

 رفتهپذی دفعهکی از بیش مهلت تجدید رخواستد و باشد پژوهشی موعد از بیش نباید جدید مهلت - 13 ماده

 .نیست

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

 ژوهشیپ نامهشکایت روز دو ظرف در منتهی و داده شاکی به را آن دیو رس ثبت را نامهشکایت فوراً  باید نامبرده

 .بفرستد است پژوهشی رسیدگی مرجع که دادگاهی آن به مربوط یهابرگ با را

 اهدادگمجلس صورت در نامبرده شکایت صورت این در باشد شفاهی است ممکن پژوهشی شکایت - 11 ماده

 رسیدگی مرجع دادگاه به مربوطه یهابرگ بامجلس صورت این و رسدمی دادرس و شاکی امضاء به و درج

 .شد خواهد فرستاده پژوهشی

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

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

 .بدهد را آناجرای تأخیر  قرار کندمی پژوهشی

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

 دونب بداند الزم و مفید که تحقیقی و رسیدگی هرگونه نمایدمی پژوهشی رسیدگی که دادگاهی - 1۷ ماده

 اییدت را آن بداند صحیح را شکایت مورد تصمیم اگر رسیدگی ازو پس  آوردمی عمل به درخواست به احتیاج

 وردم تصمیم هرگاه و نمایدمیتکمیل  را آن خود ظرن موافق کند مشاهده نامبرده تصمیم در نقصی چنانچه و

 .نمایدمی اعالم را مقتضی تصمیم و نموده الغاء را آن نداند صحیح را شکایت

 قلم از مثل دهد رخ دیگری اشتباهات یا قلم سهو یا حساب در اشتباهی دادگاه تصمیم در هرگاه - 1۸ ماده

 از االترب دادگاه به شکایت وسیله به تصمیم آن که مادام نامی شدن زیاد یا ذینفع اشخاص از یکی نام افتادن

 تصحیح ار آن ذینفع اشخاصاز  یکی درخواست به یا مستقالً  تصمیم صادرکننده دادگاه باشد نشده خارج دادگاه

 دندا. شد نوشته خواهد شودمی آن پیوست که دیگری برگ یا دادگاه تصمیم زیر تصحیح این و نمایدمی

 .است ممنوع نامبرده پیوست بدون دادگاه تصمیم از رونوشت

 بلقا 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 تصحیح است پژوهش

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

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

 .دهد تغییر را آن تواندمی نباشد پژوهش

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

 اشدبنظر اختالف کنندمی پژوهشی رسیدگی که ییهادادرس بین قانون مواد از استنباط در هرگاه - 00 دهما

 یأته نظر کشور دیوان دادستان توسط به تواندمی نمایدمی پژوهشی رسیدگی حسبی امر به که دادگاهی
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 کشور دیوان دادستان برای نآ دالیل با را خود نظر دادگاه صورت این در و بخواهد را کشور دیوان عمومی

 .نماید عمل آن مطابق است مکلف دادگاه کرد اعالم را خود نظر کشور دیوان آنکه از پس و فرستدمی

 ودبش هادادگاه در قانون این مواد از استنباط سوء به مطلع که طریقی هر از کشور دیوان دادستان - 01 ماده

 واندی عمومی هیأت نظر باشد مؤثر و مهم که کند حاصل اطالع حسبی امور به راجع هادادگاه نظراختالف به یا

 طبق بر مکلفند هادادگاه وشود  ابالغ هادادگاه به که دهدمی اطالع دادگستری وزارت به و خواسته را کشور

 .نمایند رفتار مزبور نظر

 ندنمای اعتراض آن بر توانندیم بدانند مضر خود برای حسبی امور در را دادگاه تصمیم که کسانی - 00 ماده

 صادر اعتراض نتیجه در که حکمی و باشد پژوهشی دادگاه از یا وصادرشده  نخست دادگاه از تصمیم خواه

 .است فرجام و پژوهش قابل شودمی

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

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

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

 .شود انتخاب ۸ ماده در مذکور اشخاص از نباید مترجم

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

 قابل مدنی دادرسی آیین مطابق شودمی صادر خصوص این در که حکمی و است قانون این مقررات مطابق

 .است فرجام و پژوهش

 قیمومت در دوم: باب

 قیمومت دادگاه صالحیت - اول فصل

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

 قیمومت امور برای دارد سکنی دادگاه آن حوزه در محجور که دادگاهینداشته باشد  اقامتگاه ایران در محجور

 .است صالح

 انشهرست دادگاه به راجع قیمومت امور باشد داشته سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور هرگاه - 01 ماده

 .است تهران

 مأمور مدنی قانون 300۸ ماده مطابق و دارد سکنی یا اقامت ایران خارج در محجور که صورتی در - ۵2 ماده

 کندن تنفیذ را کنسولی مأمور تصمیم تهران دادگاه اگر نماید معین محجور برای موقت قیم ایران کنسولی

 .بود خواهد نامبرده دادگاه با قیم تعیین

 فرن یک برای که دادگاهی است مختلفها آن اقامتگاه که باشد صغاری دارای متوفی که صورتی در - ۵3 ماده

 معین قیم ندارند اقامت دادگاه آن حوزه در که هم صغاری برای تواندمی است کرده قیم تعیین بدواً صغار از

 یمق تعیین برای دارد متاقاآن  حوزه در صغیر ترینکوچک که دادگاهی باشد نشده معین قیم اگر و نماید

 هاادگاهد از یک هر ترندکوچک صغار از یک کدام نباشد معلوم اگر داشت و خواهد صالحیت صغار تمام به نسبت

 .است صالح دارد اقامت دادگاه آن حوزه درصغیر  که

 نیترکینزد با مزبور امور نباشد قیمومت امور برایدار صالحیت دادگاه محجور اقامتگاه در هرگاه - ۵0 ماده

 .بود خواهد محجور اقامتگاه بهدار صالحیت دادگاه
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 آن حوزه در محجور که است دادگاهی با قیمومت امور نباشد معلوم محجور اقامتگاه که صورتی در - ۵1 ماده

 .شودمی یافت دادگاه

 اهیدادگ با است ادگاهد به راجع که محجور امور سایر و موقت قیم تعیین و جدید قیم تعیین و عزل - ۵0 ماده

 .است کرده قیم تعیین بدواً که است

 قیم تعیین ترتیب - دوم فصل

 و آمار اداره و شهرداری مدنی قانون 3003 و 3002 و 3031 ماده در مذکور اشخاص بر عالوه - ۵۵ ماده

 محتاج که ریصغی وجود به اطالع از پس مکلفند محل هر در بخشدارو  دهبان وها مأمورین آن و احوالثبت

 .دهند اطالع خود حوزه شهرستان دادستان به است قیم تعیین به

 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 به باید باشد

 اندشده معرفی سفیه یا مجنون که اشخاصی به نسبت هدادگا حجر درخواست به رسیدگی در - ۵۷ ماده

 ندبدا استفاده قابل راها آن اطالعات که اشخاصی تواندمی و آوردمی عمل به بداند الزم که تحقیقی هرگونه

 احراز و الزم تحقیقات و رسیدگی از پس و بفرستد نماینده نامبرده اشخاص از تحقیق برای یا و نموده احضار

 .نمایدمی رد را حجر درخواست حجر احراز عدم صورت در و دهدمی حجر به حکم حجر

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

 یقتحق او از دادگاه از خارج در نماینده وسیله به یا شخصاً دادگاهشود دادرس  حاضر موجه عذر واسطه به

 .نمایدمی

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

 و جنون موضوع در است مکلف امر این به اطالع از پس دادستانو  دهد اطالع را او سفه یا جنون دادستان

 و بفرستد دادگاه به غیرهو  مطلعین اطالعات و کارشناس نظریات از اعم را آن دالیل و نموده تحقیق سفاهت

 نممک صورت این در نمایدمی صادر حجر بقاء و استمرار به حکم سفه یا جنون احراز و رسیدگی از پس دادگاه

 .نمود ابقاء قیمومت به هم را سابق قیم است

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

 .باشد علیحده قیم به محتاجها آن

 .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

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

 را یگرید ترتیب یا و نماید رجوع ثالثی شخص یا دادگاه به ناظرو  قیم بین یا هاقیم بین نظراختالف صورت

 .نماید بینیپیش اختالف رفع برای

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

 دادگاه صورت این در و نماید ممنوع موقتاً اموال در تصرفات تمام یابعض  از آن شدن قطعی از قبل و حکم

 .نمایدمی معین دارد ضرورت که تصرفاتی و اموال حفظ برای موقتاً امینی
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 اقدام حجر به پژوهشی حکم صدور یا پژوهش مدت انقضاء واسطه به حجر حکم شدن قطعی از بعد - ۶۵ ماده

 .گرددمی قیم تعیین به

 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 متعدد قیم اگر

 .حجر حکم - 3

 .حجر بقاء حکم - 0

 .حجر رفع - 1

 .حجر درخواست رد - 0

 .حجر بقاء درخواست رد - ۵

 .حجر رفع درخواست رد - ۶

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

 .گردد ابالغ او به فوراً باید

 اندادست به را قیمومت قبول عدم یا قبول فتمسا رعایت با ابالغ از پس روز سه ظرف در باید قیم - ۶۸ ماده

 نتعیی برای را دادگاه دادستان نکرد قبول را قیمومت یا نداد اطالع راخود  قبول مدت این در اگر و دهد اطالع

 .کندمی مطلع قیمومت سمت به دیگری شخص

 طالعا دادستان به را قیمومت قبول شده معین قیمومت به قبالً که شخصی جدید قیم تعیین از قبل هرگاه و

 .شد نخواهد معین دیگری شخص دهد

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

 حکم ختاری 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 هداشت وجود حجر

 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 در است شده معلوم

 بلق دادگاهی در لینمتعام 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 و حجر حکم از

 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 دادرس فقط و

 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

 ردهک محجور به نسبت قیمومت عنوان به عملی او به ابالغ از قبل و نصب تاریخ از پس قیم هرگاه - ۷۵ ماده

 .است ذناف باشد

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

 ندارد اهمیتی و بهاء که ییهابرگ و نماید ذکر است اهمیت دارایکه  ییهابرگ تمام و امالک اسناد و دیون

 .کند قید دارایی سیاهه در راها برگ عدد و بایگانی علیحده راها آن از نوعی هر
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 مال از است شده معین دادرس یا دادستان طرف از اموال حفظ برای که کسی اجرت باید قیم - ۷۷ ماده

 .بپردازد محجور

 زا پس استبرنداشته  محجور اموال از اگر را اموال تسلیم و صورتحساب تهیه هزینه تواندمی قیم - ۷۸ ماده

 شده منصوب قیمومت سمت به او جای به که کسی یا شده او از حجر رفع که محجوری از خود سمت زوال

 .نماید مطالبه است

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

 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 ترتیب به یا و

 هب نسبت و فروخته نیست محجور احتیاج مورد که ایمنقوله اموال مصلحت رعایت با تواندمی قیم - ۸3 ماده

 .نماید عمل فوق ماده مطابق آن پول

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

 اشدب دیوانه محجور اگر و بپردازد را محجور اطفال تربیت هزینهقبیل  از دیگر الزم هزینه و غیره و بیمارستان

 .شود داده قرار معالجه تحت تیمارستان یا خانه در اقتضاء حسببه باید

 .دادستان تصویب و او غبطه رعایت با مگر. شد اهدنخو فروخته محجور رمنقولیغ اموال - ۸1 ماده

 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 باید نیست احتیاج

 و دهدب 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 صورت این در

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

 .نماید اداره

 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 به و سلب قیم

 جازدوا 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 وجهز طالق هرگاه و نماید

 یمق که مادام و دهند اطالع دادستان به هستند مکلف باشند اگر او کبیر ورثه قیم فوت صورت در - ۸1 ماده

 بهه شدها فوتآن قیم که رشید غیر اشخاص و مجانین و صغار اموال در نظارت و حفظ نشده معین جدید

 .بود خواهد دادستان عهده

 اهم 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 گذاشت سود بدون

 روز ده ظرف در است مکلف قیم ایدنم فوت محجور مورث قیم تعیین از پس که صورتی در - 13 ماده

 .بنمایدرا  متوفی ترکه تحریر و موم و مهر درخواست

 تصرف باید که شخصی تصرف به تا است محجور اموال حفظ مسئول قیم قیمومت زوال از بعد - 10 ماده

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

 .هست

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

 حجورم اموال در تفریط یا تعدی دیگران شرکت بدون قیمین از بعضی اگرو  دارند تضامنی مسئولیتها آن از

 .است کرده تفریط یا تعدی که بود خواهد کسی به متوجه مسئولیت نمایند

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

 .گرددمیتأدیه  محجور اموال از شودمی الزم قیمومت

 قیم عزل - چهارم فصل

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

 طبق بر باید قیم و دهدمی است مناسب که دستوری دید وارد را شکایتدادگاه  هرگاه صورت این در نماید

 .کند عمل دستور آن

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

 .شد خواهد اجرا بدهد اطالع

 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 دادستان اگر

 هک حکمی و شوند احضار ستانداد لزوم صورت در و قیم باید قیم عزل درخواست به رسیدگی برای - 1۸ ماده

 .باشد موجه ومدلل  باید شودمی صادر عزل به راجع

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

 محجور برای موقتاً که قیمی یا دادستان وسیله به صغیر امور نشدهمعین  قطعی تکلیف که مادامی و بخواهند

 .شد خواهد انجام شودمی معین

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

 ار صورتحساب او جای به دیگری شخص تعیین از قبل قیم اگر مدنی قانون 3000 ماده مورد در - 323 ماده

 نهما است ممکن است بوده جهمو عذر واسطه به صورتحساب فرستادندر تأخیر  که شود معلوم یا فرستاده

 .نمود معین قیمومت به را او مجدداً یا ابقاء قیمومت به را شخص

 از پس دادگاه و بخواهد دادگاه از را قیمومت از خروج اعالم حجر رفع موارد در تواندمی محجور - 320 ماده

 .دنمایمی اعالم قیمومت تحت از را محجور خروجحجر  رفع موجب احراز و رسیدگی

 امین به راجع امور سوم: باب

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

 :شد

 یا یول جنین که صورتی در گیرد تعلق جنین به متوفی ترکه از است ممکن که االرثیسهم اداره برای - 3

 .باشد نداشته وصی

 .باشد نداشته مدیری و شده داده اختصاص عمومی مصارف به که اموالی رهادا برای ـ 0
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 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 دادگاه از تواندمی

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

 آن حوزه در نامبرده شخص که شهرستانی دادگاه است خود اموالاداره  از عاجز که کسی برای و دارد اقامت

 رد که است صالح شهرستانی دادگاه شودمی پیدا امین تعیین به احتیاج که مواردی سایر در و دارد اقامت

 .است شده حاصل امین تعیین به احتیاج دادگاه آن حوزه

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

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

 .نمایدمین ا تعیین درخواست دادگاه از

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

 نفر دچن یا یک باشند اعتماد طرف که دیگر اشخاص یا نامبردهاشخاص  نیب از امین تعیین لزوم احراز از پس

 .نمایدمی معین امین سمت به را

 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 اقربای او قبول

 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

 ایرس مذکور اشخاص نبودن صورت در و دارند تقدم دیگران بر ترتیب مذکور به تصالحی داشتن با شودمی

 .هستند مقدم دیگران بر اقربا

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

 وظایف تواندمی نیز و نماید نمعی راها آن اختیارات حدود باید دادگاه ناظر و امین تعدد صورت - 330 ماده

 .کند تفکیک را متعدد امناء

 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 است دادستانی عهده

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

 مدارک امین نصب از پس روز ده تا باید و نمایند امین نصب موقتاًاست ها مأموریت آن حوزه در واقع و امین

 قطعی وقتی نامبردهامین  بفرستند، نصب دادگستری وزارت به خارجه امور وزارت وسیله به را خود عمل

 .کند تنفیذ را کنسولی مأمور تصمیم تهران هرستانش دادگاه که گرددمی

 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 امین تعیین به محتاج

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

 مفاد مذکورمأمورین  باشد شده اتخاذ فوق ماده دو مقررات برخالف ترتیبی کندمیاجرا  دولت آن کشور در

 .کرد خواهنداجرا  نباشد مخالف قرارداد یا عهدنامه مقررات با که حدی تا را ماده دو آن

 .شد نخواهند معین امین سمت به شوند منصوب قیمومت به نباید که اصیاشخ - 33۷ ماده
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 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 امین و است نافذ

 .شودمی هم جنین و غائب امین شامل قیم سئولیتم و اختیارات و وظایف به راجع مقررات - 331 ماده

 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 زوال از پس نیز

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

 شده رمقر 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 مصلحت موافق و

 هب نسبت وکیل احکام و است عاجز لوکی منزله به شودمی معین عاجز اموال اداره برای که امینی - 301 ماده

 .است جاری او

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

 شخص نداد اطالع را خود قبول مدت این در اگر و دهد اطالعدادگاه  به را امانت سمت قبول عدم یا قبول

 این رد که دهد اطالعدادگاه  به را امانت سمت قبول دیگری تعیین از قبل اینکه مگر شد خواهد معین دیگری

 .ماند خواهد باقی امانت سمت به شخص همان صورت

 .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 صلف

 آن در غائب اقامتگاه آخرین که است محلی شهرستان دادگاه با مفقوداالثر غائب به راجع امور - 30۶ ماده

 .بوده محل

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

 .بوده دادگاه آن حوزه در ئبغا سکونت محل آخرین که است

 وممعل ایران در او سکنای محل و اقامتگاه یا نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در غائب هرگاه - 30۸ ماده

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

 .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

 امین تعیین درخواست دادگاه از دارند حق بستانکار و وراث قبیل از ذینفع اشخاص و دادستان - 312 ماده

 .بنمایند غائب اموال اداره برای

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

 مدنی قانون 3230 ماده شرایط وجود و غیبت احراز از پس و نمودهنه تحقیق  یا است کرده معین خود اموال

 .نمایدمی امین تعیین

 آن غائب رایب امین تعیین موقع در باشد او امور متصدی عمالً  غائب غیبت زمان در که کسی - 310 ماده

 .بود خواهد مقدم دیگران بر شخص

 .است ایران تبعه به راجع مقررات تابع است مشکوک او تابعیت که غائبی - 311 ماده
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 .است قانون این سوم باب و مدنی قانون در مذکور احکام مطابق غائب امین احکام سایر - 310 ماده

 امین سمت غائب بودن زنده یا حقیقی موت شدن لوممع یا غائب فرضی موت حکم صدور از بعد - 31۵ ماده

 .شودمی زایل

 ورثه تصرف به موقت طوربه اموال دادن - سوم فصل

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

 .شود دادهها آن تصرف به غائب دارایی

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

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - 3

 .غائب مشخصات - 0

 .غیبت تاریخ - 1

 .است قائل خود برای را درخواست این حق کنندهدرخواست آن موجب به که جهاتی و ادله - 0

 درخواست دالیل به ستانداد و کنندهدرخواست حضور با دادگاه نامهدرخواست وصول از پس - 31۸ ماده

 در و دهنمو الزم بازجویی او محل نبودن معلوم و غیبت تاریخ و غائب اقامتگاه به راجع نیز و نمایدمی رسیدگی

 غائب از که اشخاصی دعوتو  نامبرده درخواست بر مشتمل آگهی کنندهدرخواست صالحیت احراز صورت

 .دهدمی یبترت دادگاه به اطالع اظهار برای دارند اطالعی

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

 غائب اموال مدنی قانون 320۶ و 320۵ ماده در مذکور شرایط وجودصورت  در آگهی آخرین نشر تاریخ از سال

 .شودمی داده او ورثه تصرف به

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

 تصرف به اموال و گرددمی معین اموال اداره برای امین برود بین ازاموال  اداره برای صالحیتش دیگری جهت

 .شود صادر غائب فرضی موت حکم تا شودنمی داده ورثه

 هدادها آن تصرف به غائب اموال که امین یا ورثه باشد شدنی ایعض مال غائب اموال بین در هرگاه - 303 ماده

رفه صبه که دیگری اقدام یا و خریداری مالی غائب مصلحت رعایت با فروش نتیجه از و فروخته را مال آن شده

 .نمایدمی باشد غائب

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

 دباش غائب مصلحت موافق که دیگری مال آن پول از و فروخته نیستمورد احتیاج  که را غائب منقوله اموال

 .بنمایند باشد غائبصرفه به که دیگری اقدام یا و خریداری

 هب وصیت مورد لاموا باشد شده وصیتی هرگاه شودمی تسلیم ورثه به غائب اموال که موردی در - 301 ماده

 .بدهند تامین مدنی قانون 320۶ ماده مطابق اینکه به مشروط شودمی داده لهموصی یا وصی

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

 آن زا توانندمیذینفع  اشخاص و شودمی بایگانی دادگاه دفتر در صورتاین  و نمایدمی تنظیم غائب اسناد

 .بگیرند رونوشت

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

 ارزیابی هزینه و پذیردمی را نامبرده درخواست دادگاه شود قیدها آن بهایاموال  صورت در و معین کارشناس

 .شد خواهد برداشته غائب مال از

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

 غیرمنقول اموال از نباشد کافی هم منقول اموال اگر و شد خواهد فروخته منقوله اموال از کفایت عدم صورت

 .شودمی فروخته

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

 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 امین یا ورثه همچنین

 الزحمهحق تواندمی هدادگا باشد شده داده امین یا ورثه تصرف به غائب اموال که موردی در - 3۵2 ماده

 برداشته غائب اموال از غائب اموال اداره و حفظ هزینه نماید معینامین  یا ورثه برای اموال درآمد از متناسبی

 .شودمی

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

 .شودمی سپرده امین به غائب شخص

 .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 - 3

 .لهموصی و وصی - 0

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

 .غائب مشخصات - 3

 .غیبت تاریخ - 0

 .دارد را فرضی موت حکم صدور درخواست حق کنندهدرخواست آن موجب به که دالیلی - 1

 اسناد و ادله آن موجب به است ممکن مدنی قانون 3200 و 3203 و 3202 ماده مطابق که اسنادی و ادله - 0

 را نمود. غائب فرضی موت حکم درخواست

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

 آگهی این و دهدمی ترتیب مدنی قانون 3201 ماده مطابق آگهی دانست موجه را نامبرده دالیل و اظهارات که

 کی فاصله به درخواست به رسیدگیجلسه  و شودمی منتشر ماه یک لهفاص بههرکدام  متوالی دفعه سه در

 .گرددمی معین آگهی آخرین نشر تاریخ از سال
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 هچنانچ 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 320۵ ماده مطابق

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

 .نیست رسیدگی

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

 .دهدمی حکم فرضی

 :باشد زیر امور بر مشتمل دبای حکم - 3۵۸ ماده

 .کنندهدرخواست خانواده نام و نام - 3

 .غائب مشخصات - 0

 .حکم مستندات و دالیل - 1

 .حکم صدور تاریخ - 0

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

 .نیست فرجام قابل پژوهش رأی

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

 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 است آمده عمل به

 ترکه به راجع امور در پنجم: باب

 صالحیت در - اول فصل

 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 قبیل از شودمی

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

 ادگاهد آن حوزه در متوفی سکنای محل آخرین که است دادگاهی با نداشته اقامتگاه ایران در متوفی اگر و بوده

 .بوده

 اقعو آنجا رد ترکه که است صالح دادگاهی نداشته سکنی محل یا اقامتگاه ایران در متوفی هرگاه - 3۶0 ماده

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

 .ردهک اقدام به شروع قبالً که است دادگاهی با صالحیت باشد متعدد هایحوزه در رمنقولیغ اموال اگر و داشت

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

 و مهر قبیل از را متوفی اموال حفظ به راجع اقدامات است دادگاه آن حوزه در اموال که دادگاهی باشد است

 رسیدگی برای فوق ماده دو مطابق که دادگاهی به را خود عملیاتمجلس صورت رونوشت آورده عمل به موم

 .فرستندمی است الحص ترکه امور به

 موم و مهر در - دوم فصل

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

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

 ها.آن قانونی یندهنما یا متوفی ورثه از یک هر - 3

 .باشد شده مشاع جزء به وصیت که صورتی در لهموصی - 0

 در هک صورتی در طلب مقدار به باشد قطعی حکم یا رسمی سند به مستند او طلب که متوفی طلبکار - 1

 .باشد نشده طلب تامین برای هم دیگری ترتیب و نبوده رهن طلب مقابل

 .باشد شده معین وصایت عنوان به متوفی طرف از که کسی - 0

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

 اموال حفظ برای کسی و شده فوت آن امثال و مهمانخانه یا استیجاری خانه در که کسی که موردی در - 3

 .نباشد او

 .باشد امانت متوفی نزد عمومی یا دولتی اموال از که صورتی در - 0

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

 امانت متوفی نزد که عمومی یا دولتی اموال به نسبت فقط موم و مهر فوق ماده 0 شق مورد در - 3۶1 ماده

 .ایندبنم را اموال بقیه به نسبت موم و مهر رخواستد دارصالحیت اشخاص اینکه مگر آیدمی عمل به است بوده

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

 نمأموری اگر و محل کالنتری توسط به نباشد دادستان که جاییدر و دادستان توسط به مزبور اقدام باشد

 دهبان مداخله مورد در و آیدمی عمل به محلی معتمد نفر دو حضور با دهبان وسطت به نباشند شهربانی

 کیی یا رسمی دفتر صاحب و کرده منع مداخله از را دهبان بداند مقتضی کهدهستآن هر در تواندمی دادستان

 در ار مراتب نامبرده مأمورین نماید مأمور کار این انجام به متفقاً را محلی معتمد نفر دو یا دولتی مأمورین از

 .فرستندمی بخش دادگاه به را آن و نوشته مجلسصورت

 نامبرده مأمورین شودمی موم و مهر ترکه قبل ماده در مذکور مأمورین طرف از که موردی هر در - 3۷3 ماده

 بخش دادگاه به و نموده موم و مهر لفافی یا پاکت در است خورده موم و مهر آن روی به که را هاییقفل کلید

 .فرستندمی

 از سپ 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 مراتب موم و مهر

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

 اطالع دادستان به نباشد معلوم غائب محل اگر و دهدمی اطالع اورا به  ترکه موم و مهر دادرس است معلوم

 .کند اقدام او برای امین تعیین جهت اقتضاء صورت در که داد خواهد

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

 مجلسصورت در را مذکور علت گردد اقدام این تأخیر موجبعلتی  اگر و نماید موم و مهر به اقدام البدلعلی

 .نویسدمی

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

 .شود ممو و مهر تأخیر

 :شودمی تنظیم زیر امور بر مشتمل مجلسیصورت موم و مهر موقع در - 3۷۶ ماده
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 .است شده موم و مهر به اقدام که ساعتی و روز و ماه و سال تاریخ - 3

 .است موم و مهر مباشر که کسی مشخصات و نام - 0

 .است شده موم و مهر موجب که علتی - 1

 به اقدام خود نظر به دادرس اگر و نموده موم و مهر درخواست که سیک اقامت محل و مشخصات و نام - 0

 .نویسدمیمجلس صورتدر  را نکته این باشد کرده موم و مهر

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

 .گنجه و خانهصندوق 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

 سببرح یا کرده معین مستقالً  دادرس را نگاهبان اینکه ذکر با باشد شده معین که صورتی در نگهبان - 1

 .ذینفع اشخاص معرفی

 در موالا یا و کرده زندگانی یکجا در متوفی با که اشخاصی کلیه از التزام قید با صریح و کتبی اظهار - 32

 به ریدیگ که نیستند مطلع و نکرده مخفی یا خارج را متوفی اموال از چیزی اینکه بر مشعر بوده هاآن تصرف

 .است کرده مخفی یا برده را متوفی اموال غیرمستقیم یا مستقیم طور

 برسد ذینفع اشخاص و است موم و مهر مباشر که کسی امضاء به باید فوق مذکور مجلسورتص - 3۷۷ ماده

 .شودمی ذکر مجلسصورت در مراتب کنند امضاء نتوانند یا نخواهند مزبور اشخاص که صورتی در و

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

 .شودمی قید

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

 .گمارندمی آن بر نگاهبانی لزوم

 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 تاس گذارده متوفی

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

 لفاف روی نشانه و شده نوشته آن روی که عنوانی و موم و مهر چگونگیو  اوراق مشخصات دادرس باشد شده

 گرا و نمایندمی امضاء کنند امضاءبتوانند  و باشند معروف اگر حاضرین و دادرس نوشته مجلسصورت در را

 .شودمی نوشته امضاء از هاآن امتناع نمایند امضاء از امتناع

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

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

 و نویسدمی مجلسصورت در را آن مشخصات و نمایدمی افتیدر دیرس و نموده رد آن صاحبان به را هابرگ

 .نمایند بهمطال هاآن صاحبان تا نمایدمی تامین را آن نباشند حاضر هابرگ صاحبان اگر

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

 دادگاهی به را آن نوشته مجلسصورت در را آن اوصاف دادرس نباشد لفاف در نامهوصیت هرگاه – 3۸0 ماده

 .فرستدمی است صالح ترکه امور به رسیدگی برای که
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 صورتی در و کندمی باز را آن است شده فرستاده آنجا به فوق مواد در مذکور لفاف که اهیدادگ - 3۸۵ ماده

 اگر و شودمی داده هاآن به باشند حاضر آن صاحبان اگر اال و داردمی نگاه امانت باشد ترکه جزو هابرگ که

 تکیس به متعلق هاگبر که نباشد معلوم اگر و شوند حاضر آن صاحبان تا ماندمی محفوظ نیستند حاضر

 .شود معلوم آن صاحب تا ماندمی دادگاه در هابرگ

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

 .کندمی عمل 3۸0 ماده در مذکور ترتیب به باشد موجود نامهتیوص چنانچه و نموده جستجو

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

 .شود داده انجام مذکور امور که دهدمی اجازه دادرس باشد

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

 مجلسصورت در نامبرده اشیاء مشخصات و رد هاآن صاحبان به باشد غیر به متعلق یا یمتوف شوهر یا زن

 .شودمی نوشته

 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 مهر قابل که اشیایی

 هبرداشت 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 وجه اگر و شودمی

 تنظیم مجلسیصورت دادرس نباشد موم و مهر قابل مال یا هنداشت مالی متوفی که صورتی در - 313 ماده

 .نمایدمی قید آن در را مطلب این و نموده

 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 بشود موم و مهر

 قیمتی کم اموال یا است تناسببی هزینه مستلزم هاآن نگاهداری که اشیایی یا شدنی ضایع اشیاء - 311 ماده

 در و نشود موم و مهر است ممکن است وسیعی مکان اشغال و زحمتمستلزم  هاآن نگاهداری و ونقلحمل که

 صندوق در آن پول و شده فروخته شدنبا النفقهواجب اشخاص احتیاج مورد نامبرده اشیاء اگر صورت این

 .شودمی تودیع معتبر یهابانک از یکی یا دادگستری

 ترکه موم و مهر برداشتن در - سوم فصل

 درخواست هم را موم و مهر رفع توانندمی دارند را ترکه موم و مهر درخواست حق که کسانی - 310 ماده

 .نمایند

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

 رمذکو دادگاه دستور به ترکه وجود محل بخش دادگاه باشد دیگری بخش دادگاه حوزه در ترکه هرگاه و است

 و مهر برداشتن دستور که دادگاهی به را عمل این به مربوط مجلسصورت و نمایدمی موم و مهر رفع به اقدام

 .فرستدمی است داده را موم

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

 یا رسمی دفتر متصدی هاآن جای به دادگاه نشود داده اطالع مذکوراشخاص  به وقت اگر و نیست الزم هاآن

 .شود برداشته موم و مهر او حضور با که کندمی دعوت را او و معین را محل معتمدین از نفر یک

 مهر برداشتن از مانع شده داده اطالع هاآن به موم و مهر برداشتن وقت که خاصیاش حضور عدم - 31۸ ماده

 .بود نخواهد موم و

 ایبر 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 قیم تعیین و غائب

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

 .نماید

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

 .حروف تمام با سال ماه، روز، ساعت، تاریخ، - 3

 .کنندهدرخواست مشخصات و نام - 0

 .است کرده دعوت بخش دادگاه که اشخاصی و هاآن نمایندگان و ذینفع اشخاص اظهارات و حضور - 1

 .یخوردگدست از کامل توصیف با خورده دست یا بوده عیببی و صحیح موم و مهر - 0

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

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

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

 نآ جلسه هر آخر در نشود تمام جلسه یک در ترکه ریز صورت تنظیم اگر و شد خواهد برداشته ترکه تحریر

 .شودمی موم و مهر مجدداً  شده برداشته آن موم و مهر که ترکه از قسمتی

 واستدرخ را آن استرداد هاآن صاحبان و باشد غیر به متعلق نوشتجاتی یا اشیاء ترکه ضمن در اگر - 021 دهما

 حاضر نوشتجات و اشیاء صاحبان هرگاه و شود رد دارد را نوشتجات و اشیاء گرفتن حق که کسی به باید نمایند

 .شود رد اهآن صاحبان به تا شودمی حفظ نامبرده نوشتجات و اشیاء نباشند

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

 دنمای ترکه ریز صورت تنظیم بدون را موم و مهر رفع درخواست موم و مهر کنندهدرخواست که صورتی در - 3

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

 یا نمایند تعهد را او طلب پرداخت ورثه و آمده عمل به بستانکار درخواست به موم و مهر که صورتی در - 0

 یا ومم و مهر برای دیگری علت و دهد رضایت ترکه ریز صورت تنظیم بدون موم و مهر برداشتن با بستانکار

 .نباشد ترکه تحریر

 .شود مرتفع آن جریان در یا ممو و مهر برداشتن از قبل موم و مهر علت اگر - 1

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

 .شود تحریر باید ترکه موم و مهر برداشتن

 ترکه تحریر در - چهارم فصل

 .است متوفی دیون و ترکه مقدار تعیین ترکه تحریر از مقصود - 02۶ ماده
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 .شودمی پذیرفته اموال اداره برای وصی و هاآن قانونی نماینده یا ورثه از ترکه تحریر درخواست - 02۷ ماده

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

 .ایندنم ترکه تحریر درخواست باشد نشده تحریر ترکه که صورتی

 به دبای قیم باشد نشده معین قیم تعیین از قبل متوفایی ترکه از محجور سهم که صورتی در - 021 ماده

 از سهمی قیم تعیین از پس که صورتی در است همچنین و نماید ترکه تحریر درخواست خود انتصاب محض

 .برسد محجور به متوفایی ترکه

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

 هاآن قانونی نماینده یا ورثه که دهدمی آگهی کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در و کرده معین نباشد

 هدادگا در معین روز و ساعت در دارند متوفی ترکه بر حقی که دیگری کسان و متوفی به مدیونین و بستانکاران

 .شوند حاضر ترکه تحریر برای

 اهدادگ 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 برای باشند مقیم

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

 اطالع باشند مقیم دادگاه حوزه در و معلوم که ذینفع اشخاصبه  و کرده معین ترکه تحریر برای را وقتی

 .دهدمی

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

 :اشدب 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 - 3

 .آالت طال و نقره عیار و وزن و اوصاف تعیین - 0

 .نقدینه نوع و مبلغ - 1

 .بهادار هایبرگ نوع و بهاء - 0

 .هاآن خصوصیات ذکر با اسناد - ۵

 .غیرمنقول رقبات نام - ۶

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

 .آیدمی

 هب 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 اقرار یا متوفی

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

 .ترکه تحریر متصدی سمت و نام - 3

 .اندشده حاضر که کسانی و شده احضار که کسانی مشخصات و نام - 0

 .گیردمی صورت آنجا در ترکه تحریر که محلی - 1

 .متوفی ترکه و بدهی و دارایی به راجع اشخاص اظهارات - 0

 .شودمی داده او به اموال و اسناد که کسی مشخصات و نام - ۵
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 فاترد اگر و شودمی پر متقاطع خط دو با آن سفید جاهای باشد بازرگانی دفاتر ترکه ضمن در اگر - 03۷ ماده

 که هاییهصفح بین اگر و دنمایمی امضاء را دفتر صفحات ترکه تحریر متصدی باشد نشده پلمب قانون مطابق

 .شودمی کشیده متقاطع خط دو آنجا باشد مانده سفید جای شده نوشته

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

 .است الزم ترکه

 .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

 درخواست به ولی شودمی توقیف ترکه تحریر مدت در متوفی بدهی یا ترکه به راجعه دعاوی - 003 ماده

 .شود تامین خواسته است ممکن مدعی

 اشخاص و شودمی بایگانی دادگاه دفتر در ترکه تحریر جلسمصورت همچنین و ترکه صورت - 000 ماده

 .بگیرند رونوشت و نموده مراجعه آن به توانندمی ذینفع

 هک کندمی سعی دادگاه باشد ترکه اداره به راجع ورثه بین اختالفی ترکه تحریر موقع در هرگاه - 001 ماده

 ایبر هاآن غیر یا ورثه از را کسی ورثه از یکی واستدرخ به اال وشود  مرتفع مسالمت طریق به هاآن اختالف

 .نمایدمی معین موقتاً ترکه حفظ

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

 .شد خواهد روزنامه در آگهی وسیله به مزبور

 متوفی دیون به راجع - پنجم فصل

 ترکه از دین استیفا - اول مبحث

 هاینههزی 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 از ضروری

 کافی ندیو تمام اداء برای ترکه اگر و بدهند بستانکاران به چیزی ترکه از غیر نیستند ملزم ورثه - 00۶ ماده

 کرده قبول رطش بدون را آن اینکه مگر شودمی تقسیم هاآن طلب نسبت به بستانکاران تمام مابین ترکه نباشد

 .بود خواهند مسئول 00۶ ماده مطابق صورت این در که باشند

 بستانکاران شد خواهد رعایت دهستن رجحان و تقدم حق دارای قوانین موجب به که دیونی تقسیم موقع در

 :دارنددیگران  بر تقدم حق ترتیب به یک هر زیر

 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

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

 .است شده مدیون قیمومت یا و والیت جهت
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 کی ظرف در یا و والیت یا قیمومت دوره در موت که بود خواهد تقدم حق دارای صورتی در طلب نوع این

 .باشد شده واقع آن از بعد سال

 سوم طبقه

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

 .است رسیده

 

 چهارم طبقه

 .مدنی قانون 302۶ ماده مطابق زن نفقه -الف 

 .ریال هزار ده میزان تا زن مهریه - ب

 پنجم طبقه

 .نکارانبستا سایر

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

 اگر و شودمی تقسیم بستانکاران مابین زاید مقدار باشد زاید مرتهن طلب از مرهون مال بهای اگر و است مقدم

 .بود خواهد بستانکاران سایر مانند خود طلب باقیمانده به نسبت مرتهن باشد کمتر

 .نمایند اداء خود مال از یا ترکه از را دیون توانندمی ورثه - 00۸ ماده

 تانکارانبس اجازه از بعد مگر نیست نافذ غیره و هبه و صلح و فروش قبیل از ترکه در ورثه تصرفات - 001 ماده

 .دیون اداء یا و

 به ستندم تلف یا نقص اینکه مگر نیستند ترکه تلف یا نقص ضامن بستانکاران مقابل در ورثه - 012 ماده

 .باشد هاآن تقصیر

 .شودمی حال فوت از بعد متوفیمؤجل  دیون - 013 ماده

 ندچ هر شود اقامه هاآن قانونی نماینده یا و ورثه طرفیت به باید عین یا دین از اعم میت بر دعوی - 010 ماده

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

 رفط 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 نبوده دعوی

 قح ثبوت از بعد چند هر کنند دعوی اقامه متوفی برای حقی یا طلب اثبات برای نندتوامی ورثه - 010 ماده

 .باشد او ترکه مستغرق متوفی دین اینکه مثل نشود هاآن عاید چیزی

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

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

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

 و کند اقامه داندمی او نزد متوفی از مالی یا متوفی مدیون که کسی بر را خود دعوی آن از پس و اثبات ورثه

 .نماید دعوی اقامه دادخواست یک در دو هر بر تواندمی

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

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

 .گرددمی

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

 ودخادعا  اثبات برای باید مدعی صورت این در که است ترکه جزو عین که باشد مقر کس آن اینکه مگر وارث

 .نماید دعوی اقامه ورثه تمام بر

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

 ترکه حریرت از پس و نمایند ترکه تحریر به منوط را خود رد یا قبول توانندمی نیز و شود داده بستانکاران به که

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

 توانندمی ولی نمایند قبول مطلق طور به را دیون و ترکه توانندنمی غایب امین و محجور قیم - 003 ماده

 .کنند قبول ترکه تحریر صورت مطابق

 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 ستا آن صریح قبول

 و یعب 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 و رهن و هبه و صلح

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

 .بود نخواهد آن قبول از

 هایب با متناسب که باشد ایهزینه به محتاج آن حفظ یا بوده تلف معرض در ترکه از چیزی اگر - 000 ماده

 .شودنمی بمحسو ترکه ضمنی قبول عمل این و بفروشد را آن تواندمی وارث نیست آن

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

 .نیست محسوب ترکه ضمنی قبول عمل این باشد

 رد ای قبول را ترکه توانندمی او جای به وارث آن ورثه کند فوت ترکه رد یا قبول از قبل وارثی اگر - 00۵ ماده

 .نمایند

 هم تحریر از بعد و شود تحریر باید ترکه نمایند رد بعضی و قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - 00۶ ماده

 .نمایند رد یا قبول توانندمی

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

 خود سهم نسبت به دیون تمام اداء مسئول یک هر نمایند بولق را ترکه ورثه که صورتی در - 00۸ ماده

 ترکه وفیمت فوت از پس که کنند ثابت یا بوده ترکه بر زاید متوفیدیون  کنند ثابت اینکه مگر بود خواهند

 زائد به بتنس صورت این در که نیست کافی دیون پرداخت برای ترکه باقیمانده و شده تلف هاآن تقصیر بدون

 .بود نخواهند مسئول هترک از

 ترکه رد - سوم مبحث

 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 خواهد ثبت مخصوصی

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

  یقانون امور حسب  

 22  

 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 00۸ ماده مشمول و قبول حکم در نیاید عمل به ترکه رد

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

 .شودمی شروع

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

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

 .کند تجدید یا تمدید را

 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 رفتار باب ینا هشتم

 ترکه تحریر صورت مطابق دیون قبول - چهارم مبحث

 مدت فظر در باید کنند قبول را دیون و ترکه ترکه، تحریر صورت مطابق فقط ورثه که صورتی در - 0۵۵ ماده

 دیون که ملزمند ورثه صورت این در دهند اطالع بخش دادگاه به را مطلب این مورث فوت تاریخ از ماه یک

 .باشد شده طلب ادعای ترکه تحریر صورت تنظیم از بعد چند هر بپردازند ترکه صورت حدود در را متوفی

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

 بولق 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 را خود رد یا

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

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

 ترکه زا چیزی ترکه تصفیه از پس اگر لیکن ندارد او عملیات به اعتراضی گونههیچ حق است کرده رد را ترکه

 .شد خواهد داده او به است کرده رد را ترکه که وارثی االرثسهم بماند

 رینسای 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 شده متحمل

 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 مطابق که است

 تصفیه – پنجم مبحث

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

 .است ماترک از وصیت

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

 .اهندبخو را ترکه تصفیه توانندنمی ورثه سایر باشند کرده قبول را ترکه ورثه از بعضی هرگاه - 0۶0 ماده

 صفیهت 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 نمایدمی معین

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

 .دهند انجام

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

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

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

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

 .شودمی تحریر باب این چهارم فصل مطابق باشد

 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 باقیمانده اندبم

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

 ریضرو تعمیرات و نموده مواظبت اموال نگاهداری در برساند فروش به را هاآن و کرده جلوگیری است تضییع

 ند،ک جلوگیری باشد دایر صورتی که در متوفی تجارتخانه یا و کارخانه تعطیل از یدبنما را غیرمنقول اموال

 که ار اولیه مواد برساند فروش به یا و نماید انبار مقتضیات به نظر و نموده آوریجمع را محصول و ترکه درآمد

 .دکن تجدید یا و تحصیل است الزم متوفی بازرگانی یا و صنعتی بنگاه ماندن دائر برای

 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 برای عادتاً  که اقداماتی

 شخاصا 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 را خود که ذینفعی

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

 .نمایدمی تأدیه گیردمی تعلق ترکه به

 او طلب معرفی از پس یا نکرده معرفی را خود ترکه رتحری برای مقرر موعد در که بستانکاری - 0۷0 ماده

 اقامه هورث بر است شده داده ورثه به ترکه از که مقداری تا دارصالحیت دادگاه در تواندمی باشد نشده تصدیق

 .نماید دعوی

 که دیگر رانبستانکا 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 داده هاآن به ترکه

 یا دهش 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 حق یا و رهن حق

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

 .است

 رخن دارای که اموالی مگر باشد مزایده طریق به باید تصفیه مدیر توسط به متوفی اموال فروش - 0۷۵ ماده

 ریدادگست وزارت نامهآیین در ایدهمز ترتیب باشند موافق آن قیمتدر  ذینفع اشخاص تمام یا است معینی

 .شودمی معین

 وصیت به راجع - ششم فصل
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 تاس ممکن غیرمنقول یا منقول تملیکی یا عهدی وصیت به باشد راجع اینکه از اعم نامهوصیت - 0۷۶ ماده

 .شود تنظیم سری یا خودنوشت یا رسمی طور به

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

 .است مقرر رسمی اسناد

 ریختا 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 سال و ماه و روز

 به باید صورت هر در ولی باشد دیگری خط به یا موصی خط به است ممکن سری نامهوصیت - 0۷1 ماده

 قامتگاها ثبت اداره در گردیده مقرر اسناد ثبت قانون در اسناد امانت برای که ترتیبی به و برسد موصی امضاء

 .شودمی گذارده امانت گرددمی معین دادگستری وزارت نامهآیین در که دیگری محل یا موصی

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

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

 رگب این که بنویسد نامهوصیت روی رسمی دفتر مسئول حضور درنیز  و نماید امضاء و نوشته خود خط به

 که ویسدبن است او در نامهوصیتکه  لفافی یا پاکت روی باید دفتر مسئول صورت این در و است او نامهوصیت

 .است نوشته او حضور در موصی را مزبور عبارت

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

 .نماید استرداد

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

 ریقیط به وصیت است ممکن کند وصیت مذکور طرق از یکی به تواندنمی موصی جهت این به و مقطوع نوعاً

 .شود واقع شودمی ذکر بعد مواد در که

 یا سراف نفر کینزد توانندمی دارند کاری به اشتغال ارتش رد که کسانی و نظامی افسران و افراد - 0۸0 ماده

 .نمایند اظهار شفاهاً را خود وصیت گواه دو حضور با او فیردهم

 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 رمدی و ارتش بهداری رئیس حضور در را خود وصیت است

 اتعملی 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 و باشند جنگی

 اظهار را خود وصیت گواه نفر دو حضور در تواندمی موصی 0۸1 ماده در مذکور موارد سایر در - 0۸۷ ماده

 موصی و نوشته وصیت وقوع محل و سال و ماه و روز تاریخ تعیین بارا  او اظهارات گواه دو آن از یکی و نماید

 .نندکمی قید نامهوصیت در را نکته این هاگواه کند امضاء نتواند موصی اگر و نمایندمی امضاء را آن هاگواه و

 ماده در مذکور هایگواه همچنین و شده هاآن نزد وصیت 0۸۵ و 0۸0 ماده مطابق که اشخاصی - 0۸۸ ماده

 ودشمی تعیین دادگستری وزارت نامهآیین در که محلی یا اسنادثبت  اداره در باید امکان زمان اول در قبل

 که کنند اعالم ضمناً و بگذارند امانت سنادا گذاردن امانت به راجع مقررات مطابق را نامهوصیت شده حاضر

 .داشته اظهار اهلیت داشتن با که است موصی وصیت آخرین این
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 زمان اول در باشند ننوشته را موصی اظهارات 0۸۵ و 0۸0 ماده در مذکور اشخاص که صورتی در - 0۸1 ماده

 عوقو محل و تاریخ با را موصی هاراتاظ و شده حاضر دارند دسترسی او به که بخشی دادگاه دادرس نزد امکان

 دادرس امضاء به و شده نوشته مجلسصورت در مزبور اظهارات. دارندمی اظهار شفاهاً موصی اهلیت و وصیت

 .رسدمی هاگواه و بخش دادگاه

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

 یک گذشتن یا کند وصیت 0۷۶ ماده در مذکور طرق از یکی به بتواند که محلی بهیموص رسیدن و مراجعت

 ورمذک طرق از یکی بهموصی نتوانسته مانع آن واسطه به که مانعی شدن مرتفع و راه شدن باز تاریخ از ماه

 .باشد وصیت از نمتمک موصی نامبرده مدت در اینکه به مشروط شودمی اعتباربی نماید وصیت

 ستنی 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 اشخاص اینکه مگر

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

 مجلسصورت یا نامهوصیت موصی فوت به اطالع از بعد است مکلف گردیده اظهار آنجا در وصیت العادهفوق

 از اعم بفرستد است صالح متوفی ترکه به راجع امور به رسیدگی برای که بخشی دادگاه به را وصیت به راجع

 باید اشدب متعدد نامهوصیت هرگاه و نباشد یا باشد اثر ترتیب قابل قانون حسببه نامبرده نامهوصیت اینکه

 .شود فرستاده هاآن تمام

 تواندمی باشد فوق مذکور بخش دادگاه مقر از خارج است او نزد نامهوصیت که کسی هرگاه - 011 ماده

 خشب دادگاه به را نامهوصیت فوراً است مکلف دادگاه آن و نماید تسلیم خود محل دادگاه به را نامهوصیت

 .بفرستد نامبرده

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

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

 .است ساقط اعتبار درجهاز  شود ابراز( سری و رسمی نامهوصیت جز) اینامهوصیت هر مدت این گذشتن

 شخاصیا 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 هاآن وراثت که

 دفتر مدیر یا دادستان نماینده حضور با باید بخش هدادگا دادرس نامهوصیت ابراز هنگام - 01۶ ماده

 از مهناوصیت خصوصیات و شده باز او حضور در نامهوصیت اینکه و وصیت خالصه بر مشتمل مجلسیصورت

 .برساند حضار امضاء به و تنظیم غیره و موم و مهر قبیل

 و کرده مهر یا امضاء را آن لفاف هک نمایدمی باز اشخاصی حضور با بخش دادگاه دادرس را سری نامهوصیت

 .هستند حاضر دادگاه مقر در و زنده کردن باز تاریخ در

 شودیم فرستاده ثبت امانات دفتر به شودمی باز بخش دادگاه دادرس نزد ماده این مطابق که نامهوصیت اصل

 .گیرندب رونوشت آن از توانندمی ذینفع اشخاص. ماندمی دادگاه دفتر در آن رونوشت و

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

 .دهدمی اطالع را مراتب اندشده معین وصی
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 نای 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 مامت به نسبت دعوی

 ورثم نام به که غیرمنقول اموال به نسبت لهموصی یا ورثه نام به مالکیت سند صدور ترتیب - 011 ماده

 .شودمی معین دادگستری وزارت نامهآیین در است شدهثبت

 تقسیم در - هفتم فصل

 سهم از را خود سهم تقسیم درخواست دادگاه از توانندمی هانآ از یک هر ورثه تعدد صورت در - 122 ماده

 .بخواهند ورثه سایر

 بعضی االرثسهم که کسی و جنین و غائب امین و باشد محجور که وارثی هر قیم و وصی و ولی - 123 ماده

 جزء هب وصیت که صورتی در بهموصی به راجع وصی و لهموصی همچنین و است شده منتقل او به ورثه از

 .دارند را تقسیم درخواست حق باشد شده ترکه از مشاع

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

 .بنمایند را درخواست این توانندمی وقت همه هستند

 موالا تقسیم درخواست و نداشته لوکی که باشد مفقوداالثری غائب متوفی ورثه از یکی هرگاه - 121 ماده

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

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

 .متوفی و کنندهدرخواست مشخصات و نام - 3

 .یک هر سهام و شود تقسیم هاآن بین باید ترکه که دیگری اشخاص و ورثه - 0

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

 .خواهدمیاو  از است الزم که توضیحاتی و

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

 .نمایدمی اراحض را ذینفع

 نماید لیمتس دادگاه به و نموده تهیه ترکه تقسیم برای هاییزمینه تواندمی تقسیم کنندهدرخواست - 12۷ ماده

 دفتر در نامبرده هایزمینه به مراجعه که شودمی داده تذکر و شده نوشته احضاریه در مراتب صورت این در

 .ندارد مانعی دادگاه

 روز ده از کمتر دادرسی روز و احضاریه ابالغ بین فاصله که شود معین طوری باید رسیدگی وقت - 12۸ ماده

 .نباشد

 رزط یا تقسیم مقدمات به راجع قراری تراضی به شده حاضر دادگاه در توانندمی ذینفع اشخاص - 121 ماده

 .نمایدمی نظیمت نامبرده قرارداد بر مشتمل مجلسیصورت دادگاه صورت این در. بگذارند اموال تقسیم

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

 با نمایدمی اعالم او به است غائب شخص به مربوط که را تصمیمی نتیجه دادگاه باشند ننموده اظهار را خود

 یا رضایت و نموده مراجعه قرارداد به و شده حاضر اهدادگ دفتر در معینی مدت ظرف در تواندمی اینکه ذکر

 .دارد اعالم را خود رضایت عدم
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 نگردد حاضر دفتر در معینه مدت در غائب شخص هرگاه که گرددمی قید فوق در مذکور اخطار در - 133 ماده

 .شد واهدخ حل قضیه 121 ماده در مذکور قرار طبق بر نکند اظهار را خود رضایت عدم و رضایت یا و

 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 رضایت عدم و رضایت

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

 قسیمت باشد غائب یا محجور هاآن مابین اگر لیکن نمایند تقسیم خود مابین را ترکه توانندمی بخواهند که

 .آیدمی عمل به دادگاه در هاآن نمایندگان توسط به ترکه

 هنامبرد اموال ننماید تقسیم درخواست مورد غیرمنقول اموال بهای در تراضی ورثه که صورتی در - 130 ماده

 تحریر عموق در ارزیابی به که گرددمی ارزیابی صورتی در منقول اموال و شود ارزیابی کارشناس توسط به باید

 .داد اثر ترتیب نتوان جهاتی به ترکه

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

 .شودمی

 نبودن قسمت قابل یا و بودن قسمت قابل و تقسیم درخواست مورد اموال بهای باید رشناسکا - 13۵ ماده

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

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

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

 نآ ضمیمه به باشد اموال به پول ضمیمه به محتاج تعدیل اگر و نمود منظور دیگران سهم در اموال سایر از

 .شودمی تعدیل

 ختهفرو است ممکن نباشد تعدیل و تقسیم قابل غیرمنقول یا منقول از اعم مالی هک صورتی در - 13۷ ماده

 .شود تقسیم آن بهای شده

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

 .کند

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

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

 .شودمی

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

 خاصاش درخواست به بخش دادگاه نشوند حاضر نامبرده اشخاص از بعضی اگر و شود داده اطالع ذینفع اشخاص

 .نمایدمی سهام تعیین و قرعه به اقدام حاضر

 آن از پس و معین قیم یا امین محجور و غائب برای باشد محجور یا غائب ورثه از یکی هرگاه - 103 ماده

 .آیدمی عمل به تقسیم

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

 .نمایدمی تصریح شده منظور وصیت اجرا و دیون تأدیه برای آنچه و وراث از
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 هرگاه و برسد دادگاه دادرس امضاء و سهام صاحبان مهر یا امضاء به باید فوق مذکور مجلسصورت - 101 ماده

 لسمجصورت در هاآن نکردن امضاء جهت کنند امضاء نخواهند یا و نتوانند یا نباشند سهام صاحبان از بعضی

 .ماند خواهد باقی دادگاه دفترخانه در مجلسصورت این و شودمی قید

 هنمود تهیه سهام صاحبان عده به نامهتقسیم فوق ماده دو در مذکور مجلسصورت طبق بر دادگاه - 100 ماده

 .نمایدمی تسلیم و ابالغ هاآن به و

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

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

 .ندارد حقی دیگران حصه به و

 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 این در که تقسیم

 بالوارث متوفای ترکه در - هشتم فصل

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

 .شودمی معین مدیر

 هب است الزم ترکه حفظ برای که اقداماتی نماید مراقبت است مکلف دادستان فوق ماده مورد در - 10۸ ماده

 .بخواهدرا  ترکه مدیر تعیین دادگاه از و آید عمل

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

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

 .شودمی

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

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

 .شد خواهد

 ترکه به نسبت 0۷۵ و 0۷0 و 0۷1 و 0۷3 و 0۷2 و 0۶1 و 0۶۸ و 0۶۶ و 0۶۵ مواد مقررات - 111 ماده

 .بود خواهد جاری نیست معلوم او وارث که هم متوفایی

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

 ای دولت تصرف در که نقد وجه و غیرمنقول و منقول اموال از را ترکه باقیمانده و خارج باشد شده وصیت که

 نامهآیین در رمقر ترتیب به که کندمی تسلیم دادستان به است اشخاصی یا غیره و صرافی و بازرگانی هایبنگاه

 .نمایند نگاهداری ادگسترید وزارت

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

 به سیک از ترکه به نسبت حقی ادعا و شودمی تسلیم دولت خزانه به ترکه مانده باقی نامبرده مدت گذشتن

 .نیست پذیرفته باشد کهعنوآن هر

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

 وجبم به حقی که صورتی در و بپردازد باید ترکه مدیر باشد شده ثابت دادگاه قطعی حکم یا رسمی سند

 دادستان هب ترکه اگر و بپردازدرا آن تواندمی دادستان موافقت با ترکه مدیر شود محرز متوفی دفاتر یا نوشتجات
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 یتطرف به تواندمی مدعی نشود محرز و ثابت مذکور ترتیب به ادعا چنانچه و پرداخت خواهد او باشد شده داده

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

 خارجه اتباع ترکه به راجع - نهم فصل

 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 همان به خارجه

 دادگاه دادرس شدبا مالی دارای ایران در و شود فوت خارجه در یا ایران در خارجه تبعه هرگاه - 11۸ ماده

 متبوع دولت کنسول درخواست به یا ذینفع هر درخواست به است واقع آنجا در متوفی مال که محلی بخش

 اشتهند ایران در مقامقائم یا وارث متوفی که صورتی در و نمایدمی اقدام ترکه امر تصفیه و حفظ به متوفی

 .نمایدمی ترکه تصفیه و فظح به اقدام اطالع از پس دادرس هم درخواست بدون باشد

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

 از تامینیه اقدامات برای نباشد ساعت 0۸ از متجاوز اطالع یا درخواستوصول  تاریخ از که را وقتی فوق ماده

 نتامی به اقدام موقع در که دهدمی اطالع متبوع دولت کنسول به کتباً  کرده معین غیره و موم و مهر قبیل

 .رساند هم به حضور

 مهر به را خود موم و مهر شده حاضر محل در تواندمی بعداً ولی بود نخواهد اقدام از مانع کنسول حضور عدم

 .نماید اضافه دادگاه موم و

 طالعا تا که باشد طوری امر و شده مطلع وفات از قبالً متوفی متبوع دولت کنسول که صورتی در - 102 ماده

 برای ار موقتی اقدامات شخصاً تواندمی برود ترکه از قسمتی یا تمام تفریط و تضییع بیم ایران مأمورین به

 .نماید حفظ بخش دادگاه دادرس مداخله تا را موقتی وضعیت و آورده عمل به آن حفظ

 فظر 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 تاریخ از هفته یک

 هر ذینفع اشخاص و ورثه منافع و مصلحت گرفتن نظر در با و 0۶0 ماده رعایت با تواندمی دادگاه - 100 ماده

 .کند معین ترکه مدیر سمت به بداند اعتماد طرف که را کس

 .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

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

 هرانت کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی در نباشد روزنامه محل در اگر و محل کثیراالنتشار هایروزنامه از یکی و

 هستند قائل ترکه اعیان بر یا و متوفی ذمه بر حقی خود برای عناوین از عنوانی به که را اشخاصی نموده منتشر

 و کنند معین را خود حق موضوع و معرفی را خود آگهی اولین انتشار تاریخ از ماه شش ظرف در نماید دعوت

 .نمایند تسلیم او به را خود حقانیت و طلب مدارک شدهیعکس گواه ای رونوشت

 .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 -3
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 .شدبا ایران مقیم و معلوم اگر وصی -0

 .باشند داشته نماینده ایران در یا و بوده ایران مقیم و معلوم اگر شده هاآن نفع به وصیت که کسانی -1

 .باشد داشته نماینده یا بوده حاضر ایران در که صورتی در باشد اگر متوفی شریک -0

 .متوفی متبوع دولت کنسول -۵

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

 رد مراتب نباشد حاضر ترکه تحریر موقع در متوفی متبوع دولت کنسول که صورتی در ولی بود نخواهد

 .شودمی فرستاده کنسول برای آن از رونوشتی و قید مجلسصورت

 قریبیت بهای تعیین با است واقع ایران رد که غیرمنقول اموال از صورتی باید ترکه ریز صورت به - 10۷ ماده

 .شود پیوست هاآن

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

 که شود پیدا بستانکارانی 101 ماده در مذکور آگهی اولین انتشار تاریخ از سال یک مدت در هرگاه که دهند

 و هاآگهی هزینه وضع از پس ترکه برآیند عهده از گردد ثابت هاآن طلب و باشند ایران مقیم یا ایران هتبع

 .شودمی داده هاآن تصرف به است آمده عمل به که قانونی دیگر هایهزینه

 نداد ای 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 به معتبر ضامن

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

 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 موقع تا هستند

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

 الباتمط و دعاوی به رسیدگی برای را وقتی ترکه مدیر 101 ماده در مذکور مدت انقضاء از پس - 1۵3 ماده

 طالعا باشد محل در اگر متوفی متبوع دولت کنسول و هاآن قانونی مقامقائم یا وصی یا ورثه به کرده معین

 وفیمت ذمه بر که را تعهداتی و دیون کلیه رسیدگی از پس و نموده رسیدگی به شروع مقرر وقت در و دهدمی

 در و هاآن قانونی مقامقائم یا وصی یا ورثه به را بقیه و نمایدمی تأدیه دادستان اجازه با است محقق و ثابت

 متبوع ولتد سیاسی نمایندگان سایر یا کنسول به نباشند ایران در یا نباشند اصالً نامبرده اشخاص که صورتی

 .نمایدمی تسلیم متوفی

 یهتصف 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 نشده تصدیق

 اندنکرده مطالبه را خود حق مدت ظرف در که اشخاصی حق سقوط موجب 101 ماده در مقرر مدت انقضاء

 باشد.نمی

 1۵3 ادهم در مذکور اشخاص به اموال سلیمت باشد صادرشده تامین قرار متوفی ترکه به نسبت اگر - 1۵1 ماده

 .آمد خواهد دادگاه قرار رعایت با

 ودش 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 امور تصفیه اداره
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 .است ایران دادگاه صالحیت از ایران در خارجه اتباع ترکه به راجع دعاوی به یرسیدگ - 1۵۵ ماده

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

 در شده تنظیم اسناد اعتبار به مربوطه مقررات رعایت و صدور حیث از ایران دادگاه در آن اعتبار احراز از

 .بود خواهد اثر ترتیب قابل خارجه

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

 .شودمی تسلیم او متبوع

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

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

 یرانا سیاسی نمایندگان یا هاکنسول به نسبت دول آن خاک در که است دولی سیاسی نماینده یا کنسول

 .بشود متقابله معامله

 وراثت انحصار تصدیق در - دهم فصل

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

 بین نسبت و هاآن اقامتگاه و ورثه و متوفی و کنندهدرخواست مشخصات و نام بر مشتمل کتبی نامهدرخواست

 .نمایدمی تسلیم دادگاه به نموده تنظیم وارث و متوفی

 آگهی محلی یا کثیراالنتشار هایروزنامه در نوبت یک را متقاضی درخواست کنندهیرسیدگ دادگاه - 1۶3 ماده

 .نمایدمی

 هب الزم تعداد به محلی روزنامه در آگهی جای به تواندمی دادگاه نیست دایر روزنامه که نقاطی در - تبصره 

 .نماید لصاقا محل همان معابر در و نموده تهیه آگهی حصر وراثت گواهی متقاضی هزینه

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

 .گردید خواهد رعایت نمایندمی تهیه موضوع

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

 واثت بر ور مشعر تصدیقی ،گرفته نظر در غیره و گواه گواهی و شناسنامه برگ از را تصدیق کنندهدرخواست

 گیرسید برای ایجلسه دادگاه اعتراض صورت و در نمایدمی صادر متوفی به هاآن نسبت و وراث تعداد تعیین

 رسیدگی از پس در جلسه و دهدمی اطالع تصدیق کنندهدرخواست و معترض به و نموده معین اعتراض به

 .داد خواهد حکم

 .است تجدیدنظر قابل مقررات برابر حکم این

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

 امتاق محل دادگاه نیترکینزد یا گواه اقامت محل دادگاه وسیله به گواه از تحقیق باشد ساکن دادگاه مقر از

 .آمد خواهد عمل به گواه

 آگهی انتشار بدون دادگاه نباشد ریال( 32،222،222) میلیون ده از بیش ترکه بهای که صورتی در - 1۶0 ماده

 بولق دالیل اقتضای حسب را وراثت حصر گواهی صدور تصدیق درخواست و رسیدگی کنندهدرخواست ادله به

 صاقال به فقط باشد فوق مبلغ از بیش ترکه بهای کهصورتی  در روستائیان وراث مورد درو  نمایدمی رد یا
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 پس و شد خواهد اکتفا متوفی اقامت محل روستای عمومی اماکن و معابر در روز یک در و یک بار برای آگهی

 .کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی الصاق تاریخ از ماه یک انقضاء از

 و هاقیمت شاخص به توجه با ،قضاییهقوه  رئیس تصویب با یک بار سال سه هر تواندمی دادگستری وزارت

 .دهد کاهش یا افزایش را مذکور مبلغ زندگی هزینه

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

 .نماید تصمیم اتخاذ

 رثهو معرفی برای قبالً غیره و ترکه تصفیه برای یا ورثه نبودن معلوم واسطه به که رتیصو در - 1۶۵ ماده

 زا یک هر درخواست صورت در و نبوده جدید آگهی به محتاج وراثت انحصار تصدیق صدور باشد شده آگهی

 .شد خواهد صادر وراثت انحصار تصدیق ذینفع اشخاص یا ورثه

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

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

 متوفی هک صورتی در تواندمی نیز و نماید اعتراض وراثت تصدیق درخواستبه  تواندمی است اساسیب تصدیق

 کند اعتراض است نبوده آگهی به مسبوق تصدیق که هم موردی در وراثت انحصار دیقتص به بداند بالوارث را

 .بخواهد فرجام و پژوهش دادگاه رأی از دارد حق دادستان حال هر در و

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

 .نماید اعتراض وراثت انحصار تصدیق درخواست به غائب

 رد که تصدیقی به همچنین و تصدیق درخواست به توانندمی ذینفع اشخاص 1۶0 ماده مورد در - 1۶1 ماده

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

 و هترک نامبرده تصدیق مطابق توانندمی اندردهک تحصیل وراثت انحصار تصدیق که اشخاصی - 1۷2 ماده

 اموال متصرف یا مدیون. نمایند مطالبه هستند متوفی مال متصرف یا مدیون که کسانی از را متوفی مطالبات

 مقابل رد مال تسلیم یا و دین تأدیه صورت درو  نماید تسلیم هاآن به را متوفی مطالبات و ترکه باید متوفی

 داشت خواهند اشخاصی یا شخص به رجوع حق نامبرده مدعی و شد خواهند محسوب بری وراثت مدعی هر

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

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

 .بخواهد وارث

 ونح به متروکات از دارند خود مورث به ورثه یا وارث که نسبتی باید وراثت انحصار تصدیق در - 1۷0 ماده

 .شود معین اشاعه

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

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

 ثبت هادار به باشد سهام تعیین بر مشتمل که را آن شدهگواهی رونوشت یا وراثت انحصار تصدیق باید گردد

 .نمایند تسلیم

 هزینه در ششم: باب
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 نصدپا درخواست موقع مورد هر در و بوده زیر موارد به منحصر حسبی امور به رسیدگی هزینه - 1۷۵ ماده

 :شودمی گرفته( ریال ۵22) ریال

 .ورثه به غائب اموال تسلیم درخواست - 3

 .فرضی موت حکم درخواست - 0

 .فرضی موت حکم درخواست رد از پژوهش درخواست - 1

 .ترکه موم و مهر درخواست - 0

 .ترکه موم و مهر برداشتن درخواست - ۵

 .ترکه تحریر درخواست - ۶

 .ترکه تصفیه درخواست - ۷

 .ترکه تقسیم درخواست - ۸

 .وراثت انحصار تصدیق درخواست - 1

 درخواست بدون دادگاه که اقداماتی همچنین و نمایدمی دادگاه از دادستان که هاییدرخواست - 1۷۶ ماده

 .ندارد هزینه است آن انجام به مکلف

 هترک اداره و حفظ هزینه و دشومی گرفته کنندهدرخواست از وراثت انحصار تصدیق آگهی هزینه - 1۷۷ ماده

 .شودمی برداشته ترکه از ترکه تقسیم و تصفیه و تحریر و

 د.بگذار 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 یاطیاحتیب یجهیبدون مجوز قانونی عمداً یا در نتهرکس  - 3ماده 

ید وارد نما یاحیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه

 ت.جبران خسارت ناشی از عمل خود هس مسئولکه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، 
شده باشد دادگاه پس  دهیدانیدر موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی ز - 0ماده 

 زیان فقط یو چنانچه عمل واردکننده دینمایاز رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم م

ع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نو

 نمود.
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد  - 1ماده 

که مدیون، تامین مقتضی برای پرداخت آن تعیین کرد مگر آن شودیجبران زیان را به صورت مستمری نم

 را تجویز نماید. که قانون آنبدهد یا آن
 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 - 3
وجب عسرت و هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نیز م - 0

 زیان شود. یتنگدستی واردکننده
به نحوی از انحا، موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک  دهیدانیوقتی که ز - 1

 زیان را تشدید کرده باشد. یوضعیت واردکننده ایو 
دیده او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاناگر در اثر آسیبی که به بدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن  - ۵ماده 

 یهیجبران کل مسئولی زیان کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده

 خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین 

نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا می

 ی زیان تامین گرفت با دادگاه است.توان از واردکنندهچه مبلغ می
اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم 

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

مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب 

دیده قانونا مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود وقوع آسیب، زیانخواهد شد. در صورتی که در زمان 

شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید 
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حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری  یمبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه

 ص ثالثشخ
بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است. در 

شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص  یصورتی که در زمان وقوع آسیب، نطفه

 مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
اظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او هست در صورت کسی که نگاهداری یا مو - ۷ماده 

مجنون یا صغیر هست و در صورتی که  یهیجبران زیان وارده از ناح مسئولتقصیر در نگاهداری یا مواظبت، 

د ش استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد

 زیان یکنندهو در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران

 نباشد.
کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان  - ۸ماده 

ا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور ی مسئولوارد آورد 

تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می

 اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
 یخوابگحاضر برای هم بودن، 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 مطالبهنامشروع شده می
تواند از کسی که لطمه کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می - 32ماده 

همیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه ا

تواند در صورت اثبات تقصیر، عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر دادگاه می

 از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در  هاو مؤسسات وابسته به آن هایکارمندان دولت و شهردار - 33ماده 

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

هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این 

مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه  یداره یا موسسها یصورت جبران خسارت بر عهده

اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود 

 دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
باشند که از طرف کارکنان اراتی میجبران خس مسئولکارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند  - 30ماده 

که محرز شود تمام اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این

مزبور را به عمل  یهااطیبه عمل آورده یا اینکه اگر احت نمودهیکه اوضاع و احوال قضیه ایجاب م ییهااطیاحت

ی خسارت در صورتی تواند به واردکنندهکارفرما می بودیز ورود زیان مقدور نمباز هم جلوگیری ا آوردندیم

 شناخته شود مراجعه نماید. مسئولکه مطابق قانون 
مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده  30ماده کارفرمایان مشمول  - 31ماده 

 ایند.آنان به اشخاص ثالث، بیمه نم یهیاز ناح
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جبران خسارت وارده  مسئولهرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا  30ماده در مورد  - 30ماده 

 هستند.
هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد  یمداخله یدر این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه

 شد.
خسارت  مسئولسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود کسی که در مقام دفاع مشروع، موجب خ - 3۵ماده 

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

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

 با اعمال مصوبه تعدیل جزای نقدی

فروشنده( متعهد به احداث یا که به موجب آن، مالک رسمی زمین )پیشاردادی با هر عنوآنهر قر - 3ماده 

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

د خریدار( درآی حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد )پیش

 شود.محسوب می« فروش ساختمانقرارداد پیش»از نظر مقررات این قانون 

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

 :فروش ساختمان نمایندگیرد اقدام به پیشقرار می
از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای  یگذارهیاکه در ازاء سرم یگذارانهیسرما - 3

ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص 

 یابد.می
مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین  - 0

 جره را دارند.مستا
 فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:در قرارداد پیش - 0ماده 

 اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی. - 3
 پالک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک. - 0
ماره طبقه، شماره ها، شاوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت. اعیانی، تعداد اتاق - 1

 واحد، توقفگاه )پارکینگ( و انباری.
شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می - 0

کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش 

یر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت های مشترک و ساو قسمت

 مؤثر است.
 بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت. - ۵
 .شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی - ۶
 می انتقال قطعی.فروش شده و تنظیم سند رسزمان 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 - 1

 معرفی داوران. - 32
 .( این قانون02( و )3۶(، )30(، )30(، )33(، )1( و تبصره آن، )۸( و )۷(، )۶احکام مذکور در مواد ) - 33
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( این 0فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده )قرارداد پیش - 1ماده 

قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره 

 گیرد. ثبت محل صورت
 فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:تنظیم قرارداد پیش - 0ماده 

که مورد معامله سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این - 3

 ت.اس فروشنده اختصاص یافتهگذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیشدر ازاء سرمایه
 پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد. - 0
 ( این قانون.1ماده )بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع  - 1
 مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان. هیدییتأ - 0
 پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک. - ۵

فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده احداثی که پیش یهار مجموعهد -تبصره 

فروش سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش

ربوط و تایید آن پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات م( 12۳واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد )

 توسط مرجع صادرکننده پروانه هست.
فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت تنظیم قرارداد پیش - ۵ماده 

حق الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت 

 گیرد.می
فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیشچنانچه پیش - ۶ه ماد

( این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه 0ماده )( 1و یا به تعهدات خود عمل ننماید عالوه بر اجرا بند )

رات خریدار توافق نمایند. اجرا مقرکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش تأخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این

 این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.
اختصاصی نظیر توقفگاه )پارکینگ( و انباری در زمان  یهافروش شده و بخشدر صورتی که واحد پیش - 3

 بخش تحویل نشده.المثل نباشد تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت یبردارمقرر قابل بهره
( بهای روز تعهدات 2/۵۳های مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد )در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت - 0

 انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.
( این قانون از قبیل 0ماده )( 1های خدمات عمومی موضوع بند )در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت - 1

ضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به خیابان، ف

 میزان قدرالسهم پیش خریدار.
 در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد. - 0

تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده  مجلسدر صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت - ۷ماده 

التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه در قرارداد باشد، مابه

از طرفین حق فسخ قرارداد  کدامچی( افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، ه۵۳مساحت بنا تا پنج درصد )

( باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت ۵۳ورتی که بیش از پنج درصد )را ندارند و در ص
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( مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را 1۵۳واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد )

 فروشنده مطالبهز پیشاساس نظر کارشناسی ا تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و بردارد یا می

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

ش خریدار به پی نیالطرفیفروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضپیش

 بپردازد.
فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را بر اساس قیمت روز بناء طبق رفین، پیشدر صورت عدم توافق ط -تبصره 

 نظر کارشناس 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 پیش - 1ماده 

است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه  مسئولقانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ضوابط 

 فروشندهشود، پیشنماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می

 التفاوت خسارت وارده خواهد بود.ضامن پرداخت مابه
، دهندیفروش، تسهیالت خرید مها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیشکدر مواردی که بان - 32ماده 

فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم وجه تسهیالت از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش

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

ف توانند برخالزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی( از بها هم32۳حداقل ده درصد )

 آن توافق کنند.
داد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرار - 30ماده 

فروشنده مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش هیدییتواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأمی

نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه 

 نماید.
و  گرددفروش شده میت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیشپیش خریدار به نسب - 31ماده 

فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت در پایان مدت قرارداد پیش

به یکی از  تواند با مراجعهیا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می

ر فروشنده حداکثدفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش

فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش

نماید. اداره ثبت اسناد و امالک مقام وی میئممراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قا

 ماید.فروش شده اقدام ننفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیشمحل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی
فروشنده تا زمان انقضاء مدت در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش - 30ماده 

ا که صرفاً اقدامات جزئی تژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینقرارداد موفق به تکمیل پرو

تواند پیشرفت فیزیکی مانده باشد(، پیش خریدار می« 32۳»تکمیل پروژه باقیمانده است )کمتر از ده درصد 

السهم ه قدربا قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی ب
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فروشنده بوده و توسط پیش خریدار هایی که طبق مقررات بر عهده پیشخود گردد. حقوق دولتی و هزینه

و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج ( 33ماده )گردد مانع از استیفا مبلغ هزینه شده از محل پرداخت می

 این قانون نخواهد بود.( 02در ماده )
فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول یا تعهد شده بابت آن، قبل از واحد پیش عرصه و اعیان - 3۵ماده 

کار او فروشنده یا طلبخریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیشفروش شده به پیشانتقال رسمی واحد پیش

 نیست.
ید مراتب را فروشنده بادر صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش - 3۶ماده 

کتباً به دفترخانه تنظیم کننده سند اعالم کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار 

ق فروشنده حاخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این صورت پیش

 فسخ قرارداد را خواهد داشت.

فروش شده و عرصه فروشنده نسبت به واحد پیشخشی از حقوق و تعهدات پیشواگذاری تمام یا ب - 3۷ماده 

 ها بالمانع است.مقام قانونی آنآن پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران یا قائم

فروش شده بدون رضایت در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش - 3۸ ماده

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

 باشند.ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می
فروش توسط هیأت داوران متشکل د پیشکلیه اختالفات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرا مفاد قراردا - 02ماده 

و در صورت عدم توافق بر  نیالطرفیاز یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرض

 در صورت نیاز .ردیپذییک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام م نیالطرفیداور مرض

 ماده توسط وزارت مسکنی این یاجرا نامهنییرسمی محل استفاده نماید. آ توانند از نظر کارشناسانداوران می

و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع 

 های عمومی و انقالب خواهد بود.مقررات آیین دادرسی دادگاه
فروش شنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشفروپیش -)جزای نقدی تعدیل شده(  03ماده 

های گروهی و نصب در اماکن و رسانی و سایر رسانههای اطالعبه هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه

شود اخذ و نامه اجرایی این قانون مشخص میصالح که در آیینغیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی

های یادشده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی رخواست آگهی به مطبوعات و رسانهضمیمه د

ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی درج و به اطالع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه

 0606660666جزاء نقدی از  فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه وپیش

 ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. 00606660666تا 

ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر شهرداری - 00ماده 

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

درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر 

 شوند.وجوه و اموال دریافتی محکوم می
شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی ماده تعقیب نمیمذکور در این جرائم  -تبصره 

 شود.و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرا آن موقوف می
مشاوران امالک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد  - 00ماده 

فروش توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشداللت نمایند و نمی فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمیپیش

نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار 

 شوند.سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می
تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری ی این قانون ظرف سه ماه از ینامه اجراآیین - 0۵ماده 

وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به 

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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 قانون حمایت از خانواده
 23/30/3113مصوب 

 خانواده دادگاه اول: فصل

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

 تشکیل. هدد تشکیل خانواده دادگاه شعبه کافی تعداد به شهرستان قضائی هایحوزه کلیه در قانون این تصویب

 .است موکول قضائیه قوه رئیس تشخیص به امکانات تناسب به بخش قضائی هایحوزه در دادگاه این

 ات است نشده تشکیل خانواده دادگاه که هاییشهرستان قضائی حوزه در قانون این اجرای زمان از - 3تبصره 

 هب قانون این مقررات و مربوط تشریفات رعایت با حوزه آن در مستقر حقوقی عمومی دادگاه آن، تشکیل زمان

 .کندمی رسیدگی خانوادگی دعاوی و امور

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

 یدعاو مگر کند،می رسیدگی خانوادگی دعاوی و امور کلیه به قانون این مقررات و مربوط تشریفات رعایت

 .شودمی رسیدگی قضائی حوزه تریننزدیک خانواده دادگاه در آنکه انحالل و نکاح اصل به راجع

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

 در را مراتب و اظهارنظر دعوی موضوع مورد در مستدل و مکتوب طور  به دادرسی ختم از روز سه ظرف باید

 مخالف وی نظر با چنانچه و اشاره اورمش قاضی نظر به دادنامه در باید رأی کننده  انشاء قاضی. کند درج پرونده

 .کند رد را وی نظریه دلیل ذکر با باشد

 هایدادگاه کلیه برای زن مشاور قاضی تامین به سال پنج ظرف حداکثر است موظف قضائیه قوه -تبصره 

 اشدب خانواده دادگاه تصدی شرایط واجد که مرد مشاور قاضی از تواندمی مدت این در و کند اقدام خانواده

 .کند استفاده

 .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 3

 نکاح در اذن و موقت دائم، نکاح ـ 0

 نکاح عقد منض شروط ـ 1

 مجدد ازدواج ـ 0

 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 1

 طفل مالقات و حضانت ـ 32

 نسب ـ 33
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 آن رفع و حجر رشد، ـ 30

 آنان به مربوط امور در وصایت و محجوران اموال امین و ظرنا به مربوط امور قیمومت، قهری، والیت ـ 31

 اقارب نفقه ـ 30

 مفقوداالثر غایب به راجع امور ـ 3۵

 سرپرستبی کودکان سرپرستی ـ 3۶

 جنین اهدای ـ 3۷

 جنسیت تغییر ـ 3۸

 طبق مورد حسب اساسی قانون( 31) سیزدهم و( 30) دوازدهم اصول موضوع اشخاص دعاوی به -تبصره 

 به رسیدگی قانون و 3130/20/13 مصوب محاکم در غیرشیعه ایرانیان شخصیه احوال رعایت اجازه ونقان

 مصوب مسیحی و کلیمی زرتشتی، ایرانیان دینی تعلیمات و شخصیه احوال به راجع مطروحه دعاوی

 .شودمی رسیدگی نظام مصلحت تشخیص مجمع 31۷0/20/21

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

 .گرددمی اجرا و تنفیذ تشریفات، رعایت بدون قضائی محاکم توسط و معتبر

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

 هاهزینه سایر و داوری الزحمهحق کارشناسی، الزحمهحق دادرسی، هزینه پرداخت از را وی احوال، و اوضاع

 الزام وجود یا ضرورت اقتضاء صورت در همچنین. کند موکول حکم اجرای زمان به را هاآن پرداخت یا معاف

 تیمعاضد وکیل مالی تمکن فاقد فرد درخواست به یا رأساً مورد حسب دادگاه وکیل، داشتن بر دایر قانونی

 .کندمی تعیین

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

 .باشندمی معاف دادرسی هزینه

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

 ادعای ابتدا در باید دادگاه صورت،  این در. دارد نیز را محجور یا طفل نفقه مطالبه برای دعوی اقامه حق

 .کند بررسی را ضرورت

 از اموری در طرفین از یکی درخواست به دعوی اصل مورد در تصمیم اتخاذ از پیش تواندمی دادگاه - ۷ ماده

 ذاخ بدون دارد یتفور هاآن تکلیف تعیین که محجور و زن نفقه و طفل مالقات و نگهداری حضانت، قبیل

 نانچهچ. است اجرا قابل قضائی حوزه رئیس تایید به نیاز بدون دستور این. کند صادر موقت دستور تامین،

 رفع آن از و محسوب ملغی صادرشده دستور نکند، تصمیم اتخاذ دعوی اصل به راجع ماه شش ظرف دادگاه

 .کند صادر موقت ردستو دوباره ماده این مطابق دادگاه آنکه مگر شود،می اثر

 نیمد دادرسی آیین تشریفات سایر رعایت بدون و دادخواست تقدیم با خانواده دادگاه در رسیدگی - ۸ ماده

 .شودمی انجام

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

 .کندمی گیریتصمیم و تحقیق ارهب این در مقتضی طرق به دادگاه
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 و عمومی هایدادگاه دادرسی  آیین قانون مقررات تابع خانواده دادگاه در ابالغ نحوه و تشریفات - 1 ماده

 پست و تلفنی پیام نمابر، پست، قبیل از دیگری طرق دعوی طرفین چنانچه لکن است، مدنی امور در انقالب

 ره در. دهد انجام طریق آن به را ابالغ تواندمی دادگاه کنند، اعالم ادگاهد به منظور این برای را الکترونیک

 .است دادگاه با ابالغ صحت احراز صورت،

 یا زوجین درخواست به را دادرسی جلسه سازش و صلح فرصت کردن  فراهم برای تواندمی دادگاه - 32 ماده

 .اندازد تأخیر به بار دو برای حداکثر آنان از یکی

 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 از تواندمی نیز آن

 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 اقامه خود سکونت

 متعدد قضائی هایحوزه در یکدیگر علیه را خانواده دادگاه صالحیت موضوع دعاوی زوجین هرگاه - 31 ماده

 چنانچه. دارد را رسیدگی حیتصال است شده داده آن به مقدم دادخواست که دادگاهی باشند، کرده مطرح

 دارد را زوجه دعوای به رسیدگی صالحیت که دادگاهی باشد، شده تسلیم روز یک در دادخواست چند یا دو

 .کندمی رسیدگی دعاوی کلیه به

 دارد اقامت ایران در که طرفی اقامت محل دادگاه باشد، کشور از خارج مقیم زوجین از یکی هرگاه - 30 ماده

 قتمو سکونت ایران در آنان از یکی ولی باشند کشور از خارج مقیم زوجین اگر. است صالح گیرسید برای

 ادگاهد باشند، داشته موقت سکونت ایران در دو هر اگر و ایران در ساکن فرد سکونت محل دادگاه باشد، داشته

 اشند،ب نداشته کونتس ایران در زوجین از یکهیچ هرگاه. است صالح رسیدگی برای زوجه موقت سکونت محل

 توافق دیگر محل در دعوی اقامه برای زوجین آنکه مگر دارد، را رسیدگی صالحیت تهران شهرستان دادگاه

 .کنند

 دارصالحیت مراجع و محاکم در را خود خانوادگی دعاوی و امور کشور از خارج مقیم ایرانیان هرگاه - 3۵ ماده

 دادگاه آنکه مگر شودنمی اجرا ایران در مراجع یا اکممح این احکام کنند، مطرح خویش اقامت محل

 .کند صادر تنفیذی حکم و بررسی را احکام این ایرانی دارصالحیت

 تبیک درخواست به ایران اسالمی جمهوری هایکنسولگری در کشور از خارج مقیم ایرانیان طالق ثبتـ  تبصره

 جهخار امور وزارت پیشنهـاد با که دارصالحیت اشخاص توسط طالق صیغه اجرای گواهی ارائه با زوج یا زوجین

 به وطمن رجعی طالق ثبت. است پذیرامکان شوندمی معرفی هاکنسولگری به قضائیه قوه رئیس تصویب و

 .است عده انقضای

 توسط طالق صیغه اجرای گواهی ارائه و کتبی درخواست با را خود طالق تواندمی زوجه نیز بائن طالق در

 .نماید ثبت کنسولگری در فوق دارصالحیت اشخاص

 حقوق مطالبه برای قانون این رعایت با تواندمی زوجه گردد،می ثبت زوج درخواست به طالق که مواردی در

 .نماید مراجعه ایران هایدادگاه به خود قانونی

 خانوادگی مشاوره مراکز دوم: فصل
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 یجادا در سعی و طالق و خانوادگی اختالفات افزایش از ریجلوگی و خانواده مبانی تحکیم منظور به - 3۶ ماده

 وادهخان مشاوره مراکز قانون این شدن االجراالزم تاریخ از سال سه ظرف است موظف قضائیه قوه سازش، و صلح

 .کند ایجاد خانواده هایدادگاه کنار در را

 زا توانندمی هادادگاه دارد وجود ستیبهزی سازمان به وابسته خانواده مشاوره مراکز که مناطقی در ـ تبصره

 .کنند استفاده نیز مراکز این ظرفیت

 مشاوره، خانواده، مطالعات مانند مختلف هایرشته کارشناسان از خانواده مشاوره مراکز اعضای - 3۷ ماده

 لداقح و شوندمی انتخاب اسالمی حقوق مبانی و فقه و حقوق اجتماعی، مددکاری روانشناسی، پزشکی،روان

 و آموزش گزینش، انتخاب، نحوه اعضاء، تعداد. باشند شرایط واجد متأهل بانوان از باید مرکز هر اعضای نصف

 هتعرف نیز و مراکز این تعداد و وظایف انجام شیوه خانواده، مشاوره مراکز اعضای تخلفات به رسیدگی نحوه

 شدن االجراالزم از  پس ماه شش ظرف که تاس اینامهآیین موجب به آن پرداخت نحوه و ایمشاوره خدمات

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزیر وسیلهبه قانون این

 صورت در تواندمی خانواده دادگاه است، شده ایجاد خانواده مشاوره مراکز که قضائی هایحوزه در - 3۸ ماده

 خانوادگی دعاوی و امور مورد در را مراکز این نظر مهلت، نتعیی و اختالف موضوع کردن مشخص با لزوم

 .شود خواستار

 مهلت در را دادگاه هایخواسته زوجین، به ایمشاوره خدمات ارائه ضمن خانواده مشاوره مراکز - 31 ماده

 تنظیم به سازش حصول صورت در مذکور مراکز. کنندمی سازش ایجاد در سعی مربوط موارد در و اجرا مقرر

 طور به را سازش عدم دالیل و علل مورد در خود کارشناسی نظر صورت این غیر در و مبادرت نامهسازش

 .کنندمی اعالم دادگاه به مستدل و مکتوب

 رأی صدور به مبادرت خود تشخیص به خانواده مشاوره مراکز کارشناسی نظریه بامالحظه دادگاه ـ تبصره

 .کندمی

 ازدواج :سوم فصل

 .است الزامی طالق یا نکاح بطالن اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ و فسخ دائم، نکاح ثبت - 02 ماده

 را دائم نکاح خانوادگی، روابط استواری و محوریت جهت در ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام - 03 ماده

 نونقا مقررات و عیشر موازین تابع نیز موقت نکاح. دهدمی قرار حمایت مورد است خانواده تشکیل مبنای که

 :است الزامی زیر موارد در آن ثبت و است مدنی

 زوجه باردارشدن ـ 3

 طرفین توافق ـ 0

 عقد ضمن شرط ـ 1

 طالق و ازدواج یا ازدواج رسمی اسناد دفاتر در قانون این( 02) ماده و ماده این موضوع وقایع ثبت ـ تبصره

 رسدمی هقضائی قوه رئیس تصویب به دادگستری وزیر هادپیشن با سال یک ظرف که است اینامهآیین مطابق

 مصوب ازدواج به راجع قانون اصالحی( 3) ماده موضوع هاینامهنظام مذکور، نامهآیین تصویب تا و

 .است باقی خود قوت به کماکان 313۶/20/01
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 آن وصول باشد، آن ادلمع یا آزادی بهار تمام سکه ده و یکصد تا عقد وقوع زمان در مهریه هرگاه - 00 ماده

 در باشد میزان این از بیشتر مهریه، چنانچه. است مالی هایمحکومیت اجرای قانون( 0) ماده مقررات مشمول

 روز نرخ به مهریه محاسبه به مربوط مقررات رعایت. است پرداخت مالک زوج مالئت فقط مازاد، خصوص

 .است الزامی کماکان

 این شدن االجراالزم تاریخ از ماه  یک ظرف است مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت - 01 ماده

 و ارواگیرد هایبیماری نیز و شوند واکسینه هاآن علیه ازدواج از پیش طرفین باید که را هاییبیماری قانون

 ثبت از پیش باید ازدواج رسمی دفاتر. کند اعالم و معین را ازدواج از ناشی فرزندان و زوجین برای خطرناک

 بر دال پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تایید مورد مراکز و پزشکان سوی از صادرشده گواهی نکاح

 هب نسبت طرفین شدن واکسینه یا و ماده این موضوع هایبیماری به ابتال عدم و مخدر مواد به اعتیاد عدم

 .کنند بایگانی و مطالبه آنان از را مذکور هایبیماری

 رفینط اطالع صورت در نکاح ثبت کند، داللت بیماری یا و اعتیاد وجود بر صادرشده گواهی چنانچه ـ تبصره

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت وسیله به هاآن نام که خطرناک و مسری هایبیماری مورد در. است بالمانع

 در .شوندمی معرفی هشد  تعیین مراکز به نظارت و مراقبت جهت طرفین شود،می اعالم و تعیین پزشکی

 خسارت به منجر پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تشخیص به زوجین خطرناک بیماری که مواردی

 .باشد نیز نسل تولید منع شامل باید نظارت و مراقبت باشد، جنین به

 طالق :چهارم فصل

 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 مورد حسب طالق

 وادهخان 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 در. دهد ارجاع

 جهت توافق موارد کردن مشخص با را موضوع خانواده مشاوره مرکز طالق، از متقاضی انصراف عدم صورت در

 .کندمی منعکس دادگاه به نهائی تصمیم اتخاذ

 سازش امکان عدم گواهی ورصد به دادگاه باشد، زوج درخواست به یا توافقی طالق، که صورتی در - 0۶ ماده

 احراز یا طالق به زوج الزام حکم صدور به قانون مطابق مورد، حسب باشد، زوجه درخواست به اگر و اقدام

 .کندمی مبادرت طالق در وکالت اعمال شرایط

 سازش و صلح ایجاد منظور به باید دادگاه توافقی، طالق جز به طالق، درخواست موارد کلیه در - 0۷ ماده

 را آن چنانچه و صادر رأی داوران نظر به توجه با باید موارد این در دادگاه. کند ارجاع داوری به را وضوعم

 .کند رد دلیل ذکر با را داوران نظریه نپذیرد،

 یک ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف مکلفند زوجین از هریک داوری، به امر ارجاع قرار صدور از پس - 0۸ ماده

 باشد اجتماعی و خانوادگی و شرعی مسائل به آشنا و داشته سال سی حداقل که را خود هلمتأ اقارب از نفر

 .کنند معرفی دادگاه به داور عنوان به

 شرایط سایر وجود صورت در باشند، شده جدا هم از یا کرده فوت همسرشان که زوجه محارم - 3تبصره 

 .شوندمی پذیرفته داور عنوان به ماده این در مذکور
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 ذیرشپ از آنان استنکاف یا ایشان به دسترسی عدم یا اقارب بین در شرایط واجد فرد نبود صورت در - 0صره تب

 در. کنند معرفی و تعیین دیگر صالحیت واجد افراد بین از را خود داور توانندمی زوجین از هریک داوری،

 یینتع به طرفین از هریک درخواست به یا خود دادگاه، آنان توانایی عدم یا داور معرفی از زوجین امتناع صورت

 .کندمی مبادرت داور

 مهریه جهیزیه، تکلیف ازدواج، سند مندرجات و عقد ضمن شروط به توجه با خود رأی ضمن دادگاه - 01 ماده

( 11۶) ماده تبصره مطابق طرفین زوجیت ایام المثلاجرت همچنین و معین را حمل و اطفال زوجه، نفقه و

 دارینگه و حضانت هایهزینه پرداخت نحوه و اطفال نگهداری و حضانت چگونگی مورد در و تعیین مدنی قانون

 زمان رتیب،ت طفل، مصلحت و عاطفی وابستگی به توجه با باید دادگاه همچنین. کندمی اتخاذ مقتضی تصمیم

 زوجه مالی حقوق تأدیه هب موکول طالق ثبت. کند تعیین را بستگان سایر و مادر و پدر با وی مالقات مکان و

 ثبت نیز بهمحکوم تقسیط یا زوج اعسار بر دایر قطعی حکم صدور یا زوجه رضایت صورت در طالق. است

 ثبت از پس تواندمی دهد رضایت طالق ثبت به مذکور حقوق دریافت بدون زن هرگاه هرحال، در. شودمی

 .کند اقدام مربوط مقررات مطابق ریدادگست احکام اجرای طریق از حقوق این دریافت برای طالق

 متعارف مخارج برای خود مال از وی اذن یا زوج امر به کند ثابت دادگاه در زوجه که مواردی در - 12 ماده

 عادلم تواندمی کند، اثبات را زوجه تبرع قصد نتواند زوج و کرده هزینه است زوج عهده بر که مشترک زندگی

 .نماید دریافت وی از را آن

 مگر است، الزامی طالق ثبت برای آن عدم یا جنین وجود مورد در صالحذی پزشک گواهی ارائه - 13 دهما

 .باشند داشته نظراتفاق جنین وجود بر زوجین آنکه

 یا خواهیفرجام مهلت انقضای به منوط مورد حسب آن ثبت و صیغه اجرای طالق، حکم مورد در - 10 ماده

 .است فرجامی رأی ابالغ

 خواهیفرجام مهلت انقضای یا فرجامی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه شش طالق حکم اعتبار مدت - 11 ماده

 ظرف زوج که صورتی در شود، تسلیم طالق و ازدواج رسمی دفتر به زوجه سوی از طالق حکم هرگاه. است

 یغهص اجرای برای کندمی ابالغ زوجین به سردفتر نشود، حاضر دفترخانه در مراتب ابالغ تاریخ از هفته یک

 امتناع یا وی سوی از عذر اعالم عدم و زوج حضور عدم صورت در. شوند حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق

 از عذر اعالم صورت در. گرددمی ابالغ زوج به مراتب و شودمی ثبت و جاری طالق صیغه صیغه، اجرای از او

 .آیدمی عمل به دعوت طرفین از مذکور ترتیب به دیگر نوبت یک زوج، سوی

 در قطال صیغه اجرای در سردفتر نمایندگی بر صادرشده رأی در باید طالق حکم صادرکننده دادگاه ـ تبصره

 .کند تصریح زوج امتناع صورت

 از پس ماه سه طالق و ازدواج رسمی دفتر به تسلیم برای سازش امکان عدم گواهی اعتبار مدت - 10 ماده

 رفیط یا نشود تسلیم مهلت این ظرف مذکور گواهی چنانچه. است رأی شدن  قطعی یا قطعی رأی ابالغ تاریخ

 یا شودن حاضر دفترخانه در تسلیم تاریخ از ماه سه ظرف است کرده تسلیم طالق رسمی دفترخانه به را آن که

 .است ساقط اعتبار درجه از صادرشده گواهی نکند، ارائه را الزم مدارک

 اقطس 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 کلیه شود
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 را سازش امکان عدم گواهی و مراجعه طالق و ازدواج رسمی دفتر به مقرر مهلت در زوج هرگاه - 1۵ ماده

 کندمی اخطار زوجین به سردفتر نشود حاضر دفترخانه در هفته یک ظرف زوجه که ورتیدر ص کند، تسلیم

 جاری طالق صیغه زوجه حضور عدم صورت در. شوند حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق صیغه اجرای برای

 .رسدمی زوجه اطالع به مراتب دفترخانه وسیله به ثبت از پس و

 هفته یک از نباید قانون این( 10) ماده و ماده این در صیغه اجرای جلسه و اخطاریه ابالغ بین فاصله ـ تبصره

 نشر طریق از المکانمجهول شخص از دعوت باشند، المکانمجهول زوجه یا زوج که مواردی در. باشد کمتر

 .آیدمی عمل به دفترخانه وسیله به کنندهدرخواست هزینه یا کثیراالنتشار جراید در آگهی

 بر بنا زوجه که  صورتی در باشد، صادرشده زوجین توافق بر بنا سازش امکان عدم گواهی رگاهه - 1۶ ماده

 باشد، داشته بالعزل وکالت طالق صیغه اجرای در رسمی سند موجب به یا و رأی صادرکننده دادگاه اعالم

 .نیست آن ثبت و طالق صیغه اجرای مانع زوج، حضور عدم

 انجام سردفتر حضور با و دیگر محل در یا دفترخانه در شرعی جهات رعایت با طالق صیغه اجرای - 1۷ ماده

 .گیردمی

 ثبت ولی شودمی جلسهصورت مراتب و جاری مربوط مقررات مطابق طالق صیغه رجعی، طالق در - 1۸ ماده

 انپای تا مشترک منزل در مطلقه زوجه سکونت بر مبنی شاهد دو حداقل کتبی گواهی ارائه به منوط طالق

 در و ابطال طالق جلسهصورت رجوع، تحقق صورت در. باشد داشته ثبت به رضایت زن کهاین مگر است، عده

 سردفتر، امضای به شدهتکمیل جلسهصورت. شودمی ثبت طالق و تکمیل جلسهصورت رجوع عدم صورت

 و طالق صیغه اجرای گواهی زوجه، درخواست صورت در. رسدمی طالق شاهد دو و آنان نمایندگان یا زوجین

 ثبت طالق رجوع، احراز عدم و عده مدت انقضای صورت در حال هر در. شودمی اعطاء وی به زوج رجوع عدم

 .شودمی

 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 رأی صادرکننده

 نفقه و اطفال نگهداری و حضانت پنجم: فصل

 از یا شود آن اجرای مانع یا کند استنکاف طفل حضانت مورد در دادگاه حکم اجرای از هرکس - 02 ماده

 جرایا نزما تا نخستین رأی صادرکننده دادگاه دستور به و ذینفع تقاضای حسب ورزد، امتناع طفل استرداد

 .شودمی بازداشت حکم

 لطف به مربوط امور سایر و نگهداری حضانت، مالقات، به راجع توافقات دهد تشخیص دادگاه هرگاه - 03 ماده

 القاتم مانع یا و کند خودداری مقرر تکالیف انجام از حضانت مسئول که صورتی در یا است او مصلحت برخالف

 ریدیگ به حضانت امر واگذاری قبیل از اموری خصوص در تواندمی شود، حقذی اشخاص با حضانت تحت طفل

 .ندک اتخاذ مقتضی تصمیم طفل مصلحت رعایت با وی نظارت حدود بینیپیش با ناظر شخص تعیین یا

 کودک و خانواده مصالح با مناسب سازوکار طفل با والدین مالقات نحوه برای است مکلف قضائیه قوه ـ تبصره

 .نماید فراهم را

 ضائیهق قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزارت توسط ماه شش ظرف ماده این اجرایی نامهآیین

 .رسدمی
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 هب آنان نگهداری و حضانت که شخصی یا مادر قیم، ولی، رضایت بدون تواننمی را مجنون و صغیر - 00 ماده

 زا خارج یا دیگر محل به طالق وقوع از قبل متاقا محل یا طرفین بین مقرر اقامت محل از است واگذارشده او

 اشخاص مالقات حق گرفتن نظر در با و بداند مجنون و صغیر مصلحت به را آن دادگاه اینکه مگر فرستاد، کشور

 بر بنا کشور، از مجنون و صغیـر کردن خـارج با موافقت صورت در دادگاه. دهـد اجازه را امر این حقذی

 .کندمی اخذ مناسبی تامین مجنون و صغیر بازگرداندن تضمین برای نفع،ذی درخواست

 یقهر ولی تقاضای به دادگاه آنکه مگر است هاآن مادر با شده فوت پدرشان که فرزندانی حضانت - 01 ماده

 .دهد تشخیص فرزند مصلحت خالف را مادر به حضـانت اعطای دادسـتان، یا

 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون( ۵) ماده موضوع اجرائی هایدستگاه که صورتی در - 00 ماده

 دادستان تشخیص با اموال این باشند، محجوران سایر یا صغیر به اموالی تملیک یا تسلیم به ملزم ،31۸۶/2۷/2۸

 ار محجور نگهداری و حضانت که گیرد قرار شخصی اختیار در باید زندگی متعارف هایهزینه تامین حدود در

 .کند مقرر دیگری نحو به دادگاه آنکه گرم است، دارعهده

 الزامی اجرائی مقامات و هادادگاه تصمیمات کلیه در نوجوانان و کودکان مصلحت و غبطه رعایت - 0۵ ماده

 .است

 که ضروری موارد در جز خانوادگی دعاوی به رسیدگی جلسات در سال پانزده زیر کودکان حضور - 0۶ ماده

 .است ممنوع کندمی تجویز دادگاه

 ار آنان نفقه پرداخت ترتیب و میزان واجب النفقه، اشخاص سایر یا زن درخواست صورت در دادگاه - 0۷ ماده

 .کندمی تعیین

 هعلیمحکوم از مستمر طوربه وجوهی باید دادگاه حکم موجب  به که مواردی سایر و ماده این مورد در ـ تبصره

 ادرص دادگاه از دیگری دستور که مادام اجرائی عملیات و است فیکا اجرائیه صدور تقاضای یک بار شود وصول

 .یابدمی ادامه باشد نشده

 مستمری و وظیفه حقوق ششم: فصل

 یمتقس نحوه و وی قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق میزان - 0۸ ماده

 به خاص هایصندوق سایر و اجتماعی تامین لشکری، کشوری، از اعم بازنشستگی هایصندوق تمام در آن

 :است زیر ترتیب

 حقوق دریافت مانع وی ازدواج و گرددمی برخوردار وی مستمری یا وظیفه حقوق از متوفی دائم زوجه ـ 3

 ملع مالک مستمری بیشترین آن، اثر در زوجه به حقوق تعلق و بعدی شوهر فوت صورت در و نیست مذکور

 .است

 وراث سایر و آنان بین تساوی به مستمری یا وظیفه حقوق باشد داشته دائم زوجه چند متوفی اگر ـ تبصره

 .شودمی تقسیم قانونی

 توسط ردمو حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمری کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق دریافت ـ 0

 .نیست متوفی مستمری یا وظیفه حقوق دریافت از مانع متوفی زوجه
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 نحصراً م آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صـورت در اناث فرزنـدان ـ 1

 مورد سبح باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند افتاده کار از معلول که صورتی در

 .گردندمی برخوردار خود والدین وظیفه حقوق یا بازماندگان مستمری و بیمه اوالد، هزینه کمک از

 طابقم بازنشسته و شاغل کارکنان کلیه قانونی وراث سایر و فرزندان و دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق ـ 0

 همان( ۸۶) ماده لحاظ با و آن بعدی اصالحات و 310۵/21/13 مصوب کشوری استخدام قانون( ۸۷) ماده

 .گرددمی رداختپ و تقسیم آن، بعدی هایاصالحیه و قانون

 .است االجراالزم نیز اندشده فوت قانون این شدن اجرا از قبل که افرادی مورد در ماده این مقررات - تبصره

 کیفری مقررات هفتم: فصل

 رجوع از پس یا اقدام نکاح فسخ یا طالق دائم، ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردی چنانچه - 01 ماده

 ضمن کند، امتناع آن ثبت از است الزامی موقت نکاح ثبت که مواردی در یا خودداری نآ ثبت از ماه یک تا

 این. شودمی محکوم هفت درجه تعزیری حبس یا و پنج درجه نقدی جزای پرداخت به واقعه ثبت به الزام

 .است رمقر نیز کند استنکاف طالق یا نکاح بطالن اعالم و نکاح انفساخ ثبت از که مردی مورد در مجازات

 شش درجه تعزیری حبس به کند، ازدواج مدنی قانون( 3203) ماده مقررات برخالف مردی هرگاه - ۵2 ماده

 عالوه زوج گردد، منجر زن دائم مرض یا عضو نقص به منتهی مواقعه به مذکور ازدواج هرگاه. شودمی محکوم

 بر عالوه زوج شود، منجر زن فوت به منتهی مواقعه به اگر و پنج درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت بر

 .شودمی محکوم چهار درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت

 جرم ارتکاب در زوجه تربیت و مراقبت و نگهداری مسئول یا قانونی سرپرست مادر، قهری، ولی هرگاه ـ تبصره

 مورد رد حکم نای. شوندمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به باشند داشته مستقیم تأثیر ماده این موضوع

 .است مقرر نیز عاقد

 مقررات سایر برخالف یا و مدنی قانون( 32۶2) ماده در مذکور اجازه اخذ بدون که خارجی فرد هر - ۵3 ماده

 .شودمی محکوم پنج درجه تعزیری حبس به کند ازدواج ایرانی زن با قانونی

 فبرخال یا است بوده اساسبی انکار این شود ثابت سپس و کند انکار را زوجیت دادگاه در هرکس - ۵0 ماده

 یا و شش درجه تعزیری حبس به شود دیگری با زوجیت مدعی حقوقی دعوای یا کیفری شکایت طرح با واقع

 .شودمی محکوم شش درجه نقدی جزای

 دکن 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 به علم رغمعلی یا

 ایرس نفقه تأدیه از یا ندهد او تمکین صورت در را خود زن نفقه مالی، استطاعت داشتن با هرکس - ۵1 ماده

 هب منوط کیفری تعقیب .شودمی محکوم شش درجه تعزیری حبس به کند امتناع النفقه  واجب اشخاص

 مجازات اجرای یا جزائی تعقیب زمان هر در شکایت از وی گذشت صورت در و است خصوصی شاکی شکایت

 .شودمی موقوف

 نفرزندا نفقه نیز و است تمکین عدم به مجاز قانون موجب به که ایزوجه نفقه پرداخت از امتناع ـ تبصره

 .است ماده این مقررات مشمول رستیسرپ تحت کودکان یا مصنوعی تلقیح از ناشی
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 حقذی اشخاص با طفل مالقات مانع یا کند خودداری مقرر تکالیف انجام از حضانت مسئول هرگاه - ۵0 ماده

 محکوم مذکور مجازات حداکثر به تکرار صورت در و هشت درجه نقدی جزای پرداخت به اول بار برای شود،

 .شودمی

 سوءنیت با یا صادر را قانون این( 13) و( 01) مواد موضوع گواهی واقع برخالف عامداً که پزشکی هر - ۵۵ ماده

 اشتغال از اسالمی مجازات قانون موضوع شش درجه محرومیت به اول بار کند، خودداری مذکور گواهی دادن از

 .شودمی محکوم مذکور مجازات حداکثر به باالتر و دوم بار و طبابت به

 نامهاجازه اخذ بدون یا قانون این( 13) و( 01) مواد موضوع گواهی اخذ بدون که یرسم سردفتر هر - ۵۶ ماده

 ماده مقررات برخالف یا مجدد ازدواج تجویز مورد در صادرشده حکم یا مدنی قانون( 32۶2) ماده در مذکور

 گواهی یا سازش امکان عدم گواهی یا دادگاه حکم بدون یا کند اقدام ازدواج ثبت به مدنی قانون( 3203)

 ای نکاح انحالل موجبات از هریک ثبت به خارجی احکام به راجع تنفیذ حکم یا قانون این( 02) ماده موضوع

 به اشتغال از اسالمی مجازات قانون موضوع چهار درجه محرومیت به کند، مبادرت طالق یا نکاح بطالن اعالم

 .شودمی محکوم سردفتری

 .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به دادگستری وزیر پیشنهاد بر بنا انونق این اجرایی نامهآیین - ۵۷ ماده

 :گرددمی نسخ زیر قوانین قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از - ۵۸ ماده

 3132/2۵/01 مصوب ازدواج به راجع قانون ـ 3

 3133/20/02 مصوب زوجیت انکار به راجع قانون ـ 0

 313۶/20/01 مصوب ازدواج انونق( 1) و( 3) مواد اصالح قانون ـ 1

 313۷/21/31 مصوب ازدواج وقوع از قبل پزشک گواهینامه ارائه لزوم قانون ـ 0

 31۶0/2۵/2۶ مصوب هاآن مادران به محجور یا صغیر فرزندان حضانت اعطاء قانون ـ ۵

 31۶۵/20/00 مصوب حضانت حق به مربوط قانون ـ ۶

 31۶۷/23/01 مصوب ازدواج از قبل بانوان رایب کزاز ضد واکسن تزریق الزام قانون ـ ۷

 قانون نیز و آن( ۶) تبصره( ب) بند جز به 31۷3/30/03 مصوب طالق به مربوط مقررات اصالح قانون ـ ۸

 31۷1/2۶/21 مصوب مذکور قانون «۶» و «1» هایتبصره تفسیر

 31۷۵/21/20 مصوب اسالمی مجازات قانون( ۶0۶) و( ۶0۵) ،(۶00) مواد ـ 1

 اساسی قانون( 03) یکم و بیست اصل موضوع هایدادگاه به موجود هایدادگاه از تعدادی اختصاص قانون ـ 32

 31۷۶/2۵/2۸ مصوب

 31۷۶/2۸/3  مصوب سازش امکان عدم گواهی اعتبار مدت تعیین قانون ـ 33
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 65قانون روابط موجر و مستاجر سال 
 20/2۵/31۵۶مصوب 

 

 کلیات اول: فصل

 در ودبش یا شده داده اجاره دیگری منظور به یا تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی برای که محلی هر - 3 هماد

 هر یا و منافع صلح یا اجاره عنوان به او قانونی نماینده یا موجر با تراضی برحسب متصرف تصرف، که صورتی

 نشده ای شده تنظیم عادی یا رسمی سند هاجار مورد به نسبت اینکه از اعم باشد اجاره منظور به دیگری عنوان

 .است قانون این مقررات مشمول باشد،

 :باشدنمی قانون این مقررات مشمول زیر موارد - 0 ماده

 .رهنی معامالت یا استرداد حق با معامالت از ناشی تصرف - 3

 از برداریبهره اجاره از اصلی منظور که هاییباغ و هاآن توابع و محصور غیر و محصور مزروعی اراضی - 0

 .باشد هاآن محصول

 ندنک تجاوز ماه شش از که مدتی برای فصلی طور به عرفاً سکونت منظور به که هاییمحل و هاساختمان - 1

 .شودمی داده اجاره

 ساختمانی خاتمه گواهی که هاییشهرک در و هاشهر خدماتی محدوده در واقع مسکونی واحدهای کلیه - 0

 .شودمی و صادرشده 31۵0 سال مصوب زمین معامالت قانون شدن االجراالزم تاریخ از هاآن

 دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه طرف از که مسکونی هایمحل سایر و سازمانی هایخانه - ۵

 این رد. گیردیم قرار هاآن کارکنان استفاده و اختیار در شغل مناسبت به حقوقی یا حقیقی از اعم اشخاص یا

 نمابیفی قرارداد یا خود به مخصوص مقررات و قوانین تابع مربوط اشخاص یا سازمان با متصرف رابطه مورد

 تسکون محل تخلیه به مکلف قرارداد یا مقررات موجب به که سازمانی محل یا خانه متصرف گاههر. باشدمی

 شودمی اخطار او به مستقل بخش دادگاه رئیس یا تاندادس طرف از مورد برحسب کند خودداری تخلیه از باشد

 لتحوی و شده تخلیه مزبورمحل  مقام همان دستور به امتناع صورت در نماید تخلیه را محل ماه یک ظرف که

 .شودمی داده مربوط اشخاص یا موسسه یا سازمان

 .گردد واگذار اجاره به قانون این اجری از پس که مسکونی واحدهای - ۶

 آن پرداخت ترتیب و بهااجاره میزان دوم: صلف

 و شده قید نامهاجاره در که است همان بهااجاره میزان باشد شده تنظیم نامهاجاره که مواردی در - 1 ماده

 که یصورت در و است شده عملی یا و مقرر طرفین بین که است میزانی به باشد نشده تنظیم نامهاجاره گاههر
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 تعیین روز عادله نرخ به بهااجاره میزان دادگاه طرف از قانون این مقررات رعایت با نشود معلوم آن میزان

 .شودمی

 میزان هب نسبت تجدیدنظر درخواست زندگی هزینه تنزل یا ترقی استناد به تواندمی مستأجر یا موجر - 0 ماده

 از ای مستاجره عین از مستأجر استفاده اریخت از و شده منقضی اجاره مدت اینکه به مشروط بنماید، را بهااجاره

 با «گاهداد» باشد، گذشته تمام سال سه صادرشده بهااجاره تعدیل یا تعیین بر که قطعی حکم در مقرر تاریخ

 .است قطعی مورد این در دادگاه حکم. کرد خواهد تعدیل روز عادله نرخ به را بهااجاره شناسکار نظر جلب

 دگاهدا صورت این در. نماید مطالبه نیز تعدیل دادخواست ضمن را بهااجاره التفاوتمابه تواندمی موجر - ۵ ماده

 دورص روز تا دادخواست تقدیم تاریخ از التفاوتمابه پرداخت به را مستأجر تعدیل، به راجع حکم صدور ضمن

 به ار حکم اجرای تاریخ تا طعیتق تاریخ از تأدیه تأخیر خسارت است مکلف اجرا دایره نماید،می محکوم حکم،

 تقاضای ضمن تواندمی نیز مستأجر بپردازد موجر به و وصول مستأجر از و احتساب سال در درصد دوازده قرار

 .ندک درخواست فوق شرح به تأدیه تأخیر خسارت انضمام به را شدهپرداخت  التفاوتمابه رد بهااجاره تعدیل

 .بود خواهد جاری نیز نمایدمی صادر بهااجاره تعیین به حکم دادگاه که مواردی در ماده این مقررات - تبصره

 المثلاجرت اجاره مدت انقضاء از پس و المسمیاجرت نامهاجاره در معین موعد در است مکلف مستأجر - ۶ ماده

 گاههر و بپردازد او قانونی نماینده یا موجر به روز ده ظرف اجاری ماه هر آخر المسمیاجرت میزان به را

 زانمی که صورتی در و شده عملی یا و مقرر طرفین بین که میزانی به را بهااجاره نباشد بین در اینامهاجاره

 ماه ره برای دهدمی تشخیص مشابه امالک اجاره با متناسب که مبلغی المثلاجرت عنوان به نباشد معلوم آن

 بتث سازمان طرف از که بانکی یا و ثبت صندوق در یا پرداخت او ونیقان نماینده یا موجر به بعد ماه دهم تا

 گاههر و سند کنندهتنظیم دفترخانه به است رسمی نامهاجاره اگر را رسید قبض و سپرده شودمی تعیین

 اتردف از یکی به موجر اقامت محل تعیین با را رسید قبض نباشد بین در اینامهاجاره یا بوده عادی نامهاجاره

 محل تثب اداره وسیله به روز ده ظرف منتهی باید دفترخانه. دارد دریافت رسید و تسلیم ملک نزدیک رسمی

 راجعهم مزبور دفترخانه به شده تودیع وجه دریافت برای که کند اخطار او قانونی نماینده یا موجر به را مراتب

 .نماید

 نامهاجاره تنظیم در سوم: فصل

 دهنش تنظیم نامهاجاره دارد تصرف در مستأجر عنوان به را ملک که کسی و موجر بین که مواردی در - ۷ ماده

 آن طشرای و بهااجاره تعیین یا نامهاجاره تنظیم به راجع طرفین و گشته منقضی آن مدت شده تنظیم اگر یا

 ظیمتن و( نباشد بین در امهناجاره که مواردی در) بهااجاره تعیین برای تواندمی یک هر باشند داشته اختالف

 نای ولی کند،می تعیین دادخواست تقدیم تاریخ از را بهااجاره میزان دادگاه. کند مراجعه دادگاه به نامهاجاره

 نخواهد آن تأدیه تأخیر خسارت و دادخواست تقدیم از قبل زمان المثلاجرت به نسبت حکم صدور مانع امر

 .بود
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 تنظیم درخواست به رسیدگی باشد شده مستاجره عین تخلیه تقاضای موجر طرف از گاههر - 3 تبصره

 از که موردی در حکم این بود خواهد تخلیه موضوع در دادرسی خاتمه بر متوقف مستأجر طرف از نامهاجاره

 .است جاری نیز باشد شده ملک از ید خلع درخواست مالک طرف

 .بود نخواهد طرف ادعای به او تسلیم بر دلیل موجر یا مالک طرف از بهااجاره بابت وجه دریافت - 0 تبصره

 در مندرج شرایط و هانامهاجاره در متعارف و مرسوم شرایط طبق را جدید نامهاجاره شرایط دادگاه - ۸ ماده

 .کرد هداخو تعیین قانون این مقررات رعایت با( باشد شده تنظیم نامهاجاره قبالً  که صورتی در) سابق نامهاجاره

 قبلی شرایط و قانون این ۶ ماده طبق باید مستأجر است جریان در دادرسی که مدتی تمام در - 1 ماده

 حکم، در مقرر ترتیب به ماه یک ظرف مکلفند طرفین قطعی حکم ابالغ تاریخ از و بپردازد را االجارهمال

 شترونو دادگاه طرفین از یکی تقاضای به شودن تنظیم نامهاجاره مدت این در گاههر. کنند تنظیم نامهاجاره

 ینمع ساعت و روز در که کندمی اخطار طرفین به و ابالغ رسمی اسناد دفتر به نامهاجاره تنظیم جهت را حکم

 دادگاه نماینده نشود نامهاجاره امضای به حاضر موجر گاههر شوند، حاضر دفترخانه در نامهاجاره امضاء برای

 حاضر شده تعیین تاریخ از روز 3۵ تا مستأجر اگر و کرد خواهد امضاء او طرف از سال یک مدت به ار نامهاجاره

 تاجرهمس عین تخلیه به حکم موجر تقاضای به نداند موجه را مستأجر عذر که صورتی در دادگاه نشود امضاء به

 .است قطعی حکم این و کندمی صادر

 مایدن واگذار یا دهد انتقال غیر به اشاعه نحو به یا جزاً یا کالً را اجاره مورد منافع تواندنمی مستأجر - 32 ماده

 جارها غیر به را اجاره مورد از قسمتی یا تمام مستأجر گاههر. باشد شده داده او به اختیار این کتباً اینکه مگر

 ار مستاجرین از یکهر با نامهاجاره تنظیم درخواست اجاره فسخ یا مدت انقضاء صورت در تواندمی مالک دهد

 تواندمی نیز مستاجرین از یک هر باشد داشته غیر به را اجاره مورد انتقال حق مستأجر که صورتی در. بنماید

 او قانونی نماینده یا مالک با را نامهاجاره تنظیم درخواست اصلی اجاره مدت انقضای یا و فسخ صورت در

 .بنمایند

 زیر کاتن شود رعایت باید مقررات و قوانین موجب به که نکاتی بر عالوه مکلفند سمیر اسناد تردفا - 33 ماده

 :بنمایند تصریح نامهاجاره در را

 .مشخص و کامل طور به موجر اقامتگاه و مستأجر و موجر شغل - 3

 گرم باشدمی مستأجر قانونی اقامتگاه محل این اجاره رابطه لحاظ از اینکه قید و اجاره مورد کامل نشانی - 0

 .باشند نموده تراضی دیگری ترتیب به طرفین اینکه

 ویلتح نیست مستأجر تصرف در که صورتی در و باشدمی طرفین از یک کدام تصرف در مستاجره عین - 1

 .گرفت خواهد صورت شرایطی چه با و مدت چه در آن
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 اینکه مگر بود، خواهد قسط هر سیدسرر تاریخ از روز ده منتهی بهااجاره پرداخت برای مستأجر مهلت - 0

 قید سند رد باید مذکور ترتیب صورت این در که باشند کرده توافق مدت بر این زاید دیگری ترتیب به طرفین

 .گردد

 منظور هب گاههر و تجارت و پیشه و کسب نوع تعیین با تجارت یا پیشه یا کسب یا سکنی منظور به اجاره - ۵

 .صریح ورط به آن قید باشد دیگری

 .خیر یا دارد اشاعه نحو به یا جزئاً یا کالً را غیر به انتقال حق مستأجر - ۶

 هتخلی یا اجاره تجدید موقع تا اجاره فسخ یا و مدت انقضاء از پس المثلاجرت پرداخت به مستأجر تعهد - ۷

 .المسمیاجرت میزان به ملک

 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 دهما

 03۵ ماده رعایت با. )نباشد منطبق شده قید نامهاجاره در که اوصافی با مستاجره عین که صورتی در - 3

 (.مدنی قانون

 رفع و نموده خارج انتفاع قابلیت از را آن که شود حادث مستاجره عین در عیبی اجاره مدت اثنای در اگر - 0

 .نباشد مقدور عیب

 .یابد تحقق مستأجر فسخ حق اجاره شرایط مطابق که مواردی در - 1

 .ورثه کلیه طرف از اجاره فسخ درخواست و اجاره مدت اثناء در مستأجر فوت صورت در - 0

 ضرم سالمت و بهداشت برای یا و نباشد تعمیر قابل و بوده خرابی معرض در جزئاً یا کالً اجاره مورد گاههر - ۵

 .شود خراب باید و بوده

 صادرشده اجاره فسخ حکم او تقاضای به که مواردی در یا اجاره مدت انقضاء علت به مستأجر گاههر - 31ماده 

 از هاظهارنام وسیله به است مکلف مستأجر کند امتناع آن گرفتن تحویل از موجر و کند تخلیه را اجاره مورد

 جپن ظرف موجر که صورتی در. شود حاضر اجاره مورد تحویل برای که کند تقاضا او قانونی نماینده یا موجر

 دمور کامل تخلیه و مراجعه ملک وقوع محل دادگاه به باید مستأجر نگردد حاضر اظهارنامه ابالغ تاریخ از روز

 شودمی عقط استیجاری رابطه تاریخ این از. کند تسلیم دادگاه دفتر به را آن کلید و نماید دلیل تامین را اجاره

 هاجار مورد گرفتن تحویل برای که کندمی اخطار او قانونی نماینده یا موجر به ساعت 00 ظرف دادگاه دفتر و

 قرراتم موجب به او تعهدات باشد نکرده عمل فوق ترتیب به مستأجر که زمانی تا شود حاضر کلید دریافت و

 .است برقرار نامهاجاره شرایط و قانون این
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 درخواست دادگاه از را تخلیه یا اجاره فسخ حکم صدور مورد حسب تواندمی موجر زیر موارد در - 30 ماده

 یا مستأجر علیه حکم این و نمایدمی صادر را اجاره مورد تخلیه دستور اجاره فسخ حکم ضمن دادگاه کند

 .شد خواهد تخلیه محل و اجرا متصرف

 اینامهاجاره که موردی در یا و نامهاجاره در غیر به انتقال حق داشتن بدون مسکن مستأجر که موردی در - 3

 یا توکال طریق از عمالً یا نموده واگذار غیر به باشد که صورتی هر به جزئاً یا کالً را اجاره مورد نباشد بین در

 .باشد داده قرار خود قانونی الکفالهتحت شخاصا جز دیگری استفاده و اختیار در غیره و نمایندگی

 مستأجر و شده داده اجاره مستأجر خود تجارت یا و پیشه یا کسب منظور به مستاجره عین که موردی در - 0

 این 31 ماده طبق اینکه بدون کند واگذار غیر به عمالً  غیره و نمایندگی یا وکالت قبیل از عناوینی به را آن

 .باشد شده تنظیم نامهاجاره الحق رمستأج با قانون

 هب مشروط باشد شده شرط قطعی انتقال هنگام اجاره فسخ حق سکنی محل نامهاجاره در که صورتی در - 1

 سرهم یا مادر یا پدر یا اوالد سکونت برای را آن یا و نماید سکونت اجاره مورد در شخصاً بخواهد خریدار اینکه

 ننماید مراجعه تخلیه برای ملک انتقال تاریخ از ماه سه تا خریدار اگر صورت این در. دهد تخصیص خود

 .شودنمی پذیرفته اجاره مدت انقضای تا علت این به تخلیه درخواست

 برای اجاره مورد به احتیاج اجاره مدت انقضای از پس مالک و بوده سکنی محل اجاره مورد که صورتی در - 0

 .باشد داشته فوق دبندر مذکور اشخاص یا خود سکونت

 .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

 مستأجر و شده دهدا 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 موجر رضای بدون

 .باشد کرده تفریط یا تعدی اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - ۸

 اریخودد المثلاجرت یا االجارهمال پرداخت از قانون این ۶ ماده در مقرر مهلت در مستأجر که صورتی در - 1

 یا بوده عادی نامهاجاره که موردی در) اظهارنامه یا اجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه اخطار ابالغ با و نموده

 نامهاجاره اگر مورد این در. نپردازد را افتاده عقب اقساط یا قسط روز ده ظرف( نباشد بین در اینامهاجاره

 درخواست را بهااجاره وصول و تخلیه بر اجرائیه صدور ثبت یاجر یا دفترخانه از تواندمی موجر باشد رسمی

 فمتوق را تخلیه ثبت اجرای کند تودیع را افتاده عقب بهایاجاره مستأجر اجرائیه صدور از پس گاههر. نماید

 عین تخلیه درخواست دادگاه از بهااجاره پرداخت از مستأجر تخلف استناد به تواندمی موجر ولی کندمی

 عین تخلیه برای تواندمی موجر باشد نشده تنظیم اجاره سند یا بوده عادی نامهاجاره گاههر. بنماید را أجرمست

 دادگاه حکم صدور از قبل مستأجر گاههر فوق موارد در. کند مراجعه دادگاه به بهااجاره وصول و مستاجره
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 خلیهت به حکم نماید تودیع دادگستری صندوق در موجر نفع به را آن بیست صدی معوقه بهایاجاره بر اضافه

 پرداخت موجر به نیز شده تودیع مبلغ و محکوم دادرسی خسارت پرداخت به مستأجر و شودنمی صادر

 ینا در مذکور موارد در دادگاه حکم کند، استفاده ارفاق این از تواندمی یک بار فقط مستأجر هر ولی گردد،می

 .است قطعی بند

 ماده این 1 بند در مذکور اظهارنامه یا اخطار اثر در سال یک ظرف بار دو مستأجر که صورتی رد - 3 تبصره

 صندوق در یا و نپردازد موجر به مقرر موعد در را بهااجاره سوم بار برای و باشد کرده بهااجاره پرداخت به اقدام

 را رمستأج عین تخلیه درخواست دگاهدا از مستقیماً دادخواست تقدیم با تواندمی موجر ننماید تودیع ثبت

 .است قطعی مورد این در دادگاه حکم. نماید

 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 مربوط مقررات تابع

 مورد در است ممنوع آن کردن دائر قانوناً که فساد مرکز مستأجر اگر ماده این شش بند مورد در - 1 تبصره

 رموج درخواست به کیفرخواست صدور محض به خود قانونی وظیفه انجام بر عالوه دادستان نماید دایر اجاره

 .دهدمی قرار موجر اختیار در را اجاره مورد

 باشد مسکونی واحد یک مالک دخو سکونت محل شهر در سکنی محل مستأجر که صورتی در - 0 تبصره

 . بنماید را اجاره مورد تخلیه تقاضای اجاره مدت انقضای از پس دارد حق موجر

 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 پیشه یا کسب محل

 رائها مربوط شهرداری گواهی یا ساختمانی پروانه اینکه بر مشروط جدید ساختمان احداث نظورم به تخلیه -3

 مورد گواهی یا و ساختمان پروانه مربوط مقررات رعایت با مالک مراجعه صورت در مکلفند هاشهرداری و شود

 .نمایند تسلیم مالک به و صادر را نظر

 .تجارت یا پیشه یا کسب برای موجر شخص احتیاج منظور به تخلیه -0

 یا ودخ سکونت برای مالک و باشد هم سکنی برای مناسب تجارت یا پیشه یا کسب محل که صورتی در -1

 یهتخل حکم صدور ضمن دادگاه فوق گانهسه موارد در. نماید تخلیه درخواست خود همسر یا مادر یا پدر یا اوالد

 . داد خواهد حکم نیز تجارت یا پیشه یا کسب حق پرداخت به

 حسب مالک گاههر 30 ماده 0 و 1 بند در مذکور موارد در همچنین و قبل ماده در مذکور موارد در - 3۶ ماده

 ینحو به اجاره مورد محل از سال یک مدت حداقل یا نکند ساختمان به شروع تخلیه تاریخ از ماه شش تا مورد

 یا بهااجاره سال یک معادل مبلغی پرداخت به ابقس مستأجر درخواست به ننماید استفاده کرده ادعا که
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 استفاده عدم یا ساختمان شروع تأخیر شود ثابت آنکه مگر شد خواهد محکوم او حق در اجاره مورد المثلاجرت

 .است بوده مالک اراده از خارج جهاتی و علل بر مبتنی یا قاهره قوه اثر در اجاره مورد از

 هاسمتق 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 باشد نموده نیز را

 31 ماده در مقرر ترتیب به یا حکم اجرای نتیجه در مستاجره عین تخلیه که مواردی تمام در - 3۷ ماده

 ثبت مالحظات ستون در تا شود اعالم اجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه به ادگاهد طرف از باید گیردمی صورت

 .گردد قید اجاره

 تجارت یا پیشه یا کسب حق پنجم: فصل

 

 صولا مبنای بر است شده قید دیگر قوانین و قانون این در که تجارت یا پیشه یا کسب حق میزان - 3۸ ماده

 تصویب به و تهیه شهرسازی و مسکن و دادگستری هایزارتخانهو طرف از آن نامهآیین که ضوابطی و

 .گرددمی تعیین رسید، خواهد مجلسین مربوط هایکمیسیون

 تهداش غیر به انتقال حق نامه،اجاره موجب به تجارت یا پیشه یا کسب محل مستأجر که صورتی در - 31 ماده

 اهگهر. دهد انتقال دیگری به رسمی سند با را اجاره ردمو منافع آن مشابه یا شغل همان برای تواندمی باشد

 باشدن غیر به انتقال به راضی مالک و نبوده بین در اینامهاجاره یا شده سلب غیر به انتقال حق نامهاجاره در

 یراب تواندمی مستأجر واال بپردازد را مستأجر تجارت یا پیشه یا کسب حق اجاره، مورد تخلیه مقابل در باید

 غیر هب اجاره مورد منافع انتقالتجویز  به حکم دادگاه صورت این در کند، مراجعه دادگاه به انتقال سند تنظیم

 نامهجارها اگر) ملک نزدیک دفترخانه یا سابق نامهاجاره سند کنندهتنظیم دفترخانه در انتقال سند تنظیم و

 عالما نیز موجر به را مراتب و نمایدمی ارسال مربوط هدفترخان به را آن رونوشت و صادر( نباشد بین در رسمی

 اهگهر. بود خواهد سابق مستأجر مقامقائم اجاره شرایط تمام به نسبت حیث هر از جدید مستأجر نمود، خواهد

 ودنش داده انتقال جدید مستأجر به رسمی سند با اجاره مورد منافع قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه شش ظرف

 .بود خواهد االثرملغی ورمزب حکم

 موجر نماید واگذار دیگری به را اجاره مورد ماده این مقررات رعایت بدون مستأجر که صورتی در -3 تبصره

 مورد این در و شد خواهد اجرا مستأجر یا متصرف علیه تخلیه حکم و داشت خواهد را تخلیه درخواست حق

 .داشت خواهد را تجارت یا پیشه یا کسب حق صفن دریافت استحقاق مورد حسب متصرف یا مستأجر

 جدید مستأجر به آن انتقال و دارد اختصاص محل همان مستاجر به تجارت یا پیشه یا کسب حق -0 تبصره

 .بود خواهد معتبر رسمی سند تنظیم با فقط

 تعمیرات ششم: فصل
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 بیلق از آن در منصوبه عمده تأسیسات یا بنا اصل به مربوط که اجاره مورد اساسی و کلی تعمیرات - 02 ماده

 تزئین همچنین و جزئی تعمیرات و است موجر عهده به باشد آسانسور و تهویه و مرکزی حرارت هایدستگاه

 .بود خواهد مستأجر با باشد اجاره مورد از بهتر استفاده به مربوط که تعمیری و

 موجر که صورتی در است دادگاه با تعمیرات به راجع مستأجر و موجر بین اختالف به رسیدگی - 03 ماده

 دتوانمی مستأجر ندهد انجام شودمی تعیین دادگاه طرف از که مهلتی در را دادگاه حکم مورد کلی تعمیرات

 اب را مزبور تعمیرات شود داده اجازه او به و کند درخواست دادگاه از یا کند مراجعه دادگاه به اجاره فسخ برای

 .بگذارد موجر حساب به بهااجاره ماه شش معادل تا حداکثر را آن مخارج داده انجام رااج دائره نظارت

 و ملزم ممانعت رفع به را مستأجر دادگاه شود ضروری تعمیرات انجام از مالک مانع مستأجر گاههر - 00 ماده

 یهتخل به حکم تواندمی دادگاه ممانعت ادامه صورت در. نمایدمی تعیین تعمیرات انجام برای مناسبی مهلت

 از ممانعت نتیجه در که است خسارتی مسئول مستأجر حاضر حال هر در. بدهد مذکور مدت برای بنا موقت

 . باشد شده حاصل بنا تعمیر

 صورت دادرسی تشریفات رعایت بدون و نوبت از خارج 00 و 03 مادتین در مذکور دعاوی به رسیدگی - تبصره

 .است قطعی گاهداد حکم و گرفت خواهد

 به حکم دادگاه گاههر. نیست تعمیرات دعوای به رسیدگی مانع موجر طرف از تخلیه دعوای اقامه - 01 ماده

 خلیهت حکم فسخ صورت در تعمیر به الزام حکم نباشد قطعی مزبور حکم و باشد نموده صادر اجاره مورد تخلیه

 .بود خواهد اجرا قابل 03 ماده در مقرر ترتیب به

 ساتتأسی یا گاز یا تلفن یا برق یا آب انشعاب از استفاده حق اجاره مورد در مستأجر که صورتی در - 00 ماده

 آن ضروری تعمیرات مورد در جز تواندنمی موجر باشد داشته آن امثال و آسانسور یا تهویه یا مرکزی حرارت

 هنپرداخت اجاره شرایط طبق را خود مصرف هایب مستأجر اینکه مگر نماید فراهم را آن قطع موجبات یا قطع را

 مورد را موضوع دادرسی تشریفات رعایت بدون فوراً مستأجر درخواست به دادگاه تخلف، صورت در. باشد

 رموج. است اجرا قابل بالفاصله دادگاه دستور. داد خواهد را آن وصل ترتیب عنداالقتضاء داده قرار رسیدگی

 رسیدگی دادگاه همان در اعتراض. کند اعتراض آن به دادگاه دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف تواندمی

 .است قطعی دادگاه تصمیم و شودمی

 اتصال و بوده مربوط هایسازمان به موجر بدهی غیره و تلفن یا آب یا برق جریان قطع علت گاههر - 3 تبصره

 اتتأسیس مجدد انداختن کار به و اتصال که ورتیص در همچنین و باشد مزبور بدهی پرداخت مستلزم مجدد

 از و بپردازد را مذکور وجوه مربوط هایسازمان قبوض اساس بر تواندمی مستأجر باشد هزینه مستلزم فوق

 .نماید کسر بهااجاره اولین
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 رراتمق عتاب هاآپارتمان تملک قانون مشمول هایآپارتمان مشترک هایقسمت و تأسیسات تعمیرات - 0 تبصره

 .بود خواهد خود به مربوط

 یا خرابی وجود امکان جهت از را ملک وضع بخواهد یا داشته را خود ملک فروش قصد مالک گاههر - 0۵ ماده

 انونیق نماینده یا مالک گردد، مالک یا خریدار رؤیت از مانع ملک متصرف و نماید مشاهده آن در نقصان و کسر

 تاندادس کند، مراجعه ملک وقوع محل مستقل بخش دادگاه دادرس یا دادستان به عتممان رفع برای تواندمی او

 و خریدار تا دهدمی دستور اجرا مأمورین یا و ژاندارمری یا شهربانی مأمورین به مورد حسب دادگاه دادرس یا

 ادرکنندهص مقام با متعارف حدود در امر ضرورت تشخیص. نمایند رؤیت را ملک مأمورین معیت به مالک

 .است دستور

 شهرستان دادگاه که نقاطی در و شهرستان دادگاه در قانون این موضوع دعاوی کلیه به رسیدگی - 0۶ ماده

 گیرسید شهرستان دادگاه در منحصراً که دولت به دعاوی مگر. آیدمی عمل به مستقل بخش دادگاه در نباشد

 خالف که مواردی در مگر است، پژوهش قابل فقط و محسوب حضوری صورت هر در دادگاه حکم - شودمی

 .تاس داوری شورای صالحیت در کماکان استیجاری هایاتاق به مربوط دعاوی به رسیدگی باشد شده مقرر آن

 محک نباشد ریال هزار چهار بر زائد ماهانه بهایاجاره تعیین تقاضای در خواسته میزان که موردی در - تبصره

 .است قطعی دادگاه

 از و کمتر روز ده از که مهلتی حکم صدور ضمن دادگاه شودمی صادر تخلیه حکم که مواردی در - 0۷ ماده

 دارحیتصال مقامات رسمی اجازه با که مدارسی تخلیه حکم. نمایدمی تعیین تخلیه برای نباشد بیشتر ماه دو

 .شد خواهد اجرا تابستان تعطیالت در شده تأسیس

 رمذکو هایمهلت شودمی صادر تجارت یا پیشه یا کسب حق پرداخت با تخلیه حکم که یموارد در - 3 تبصره

 .شد خواهد شروع مزبور وجه پرداخت یا تودیع تاریخ از ماده این در

 روز 3۵ مهلت حداکثر شودمی صادر بهااجاره پرداخت عدم علت به تخلیه حکم که مواردی در - 0 تبصره

 .بود خواهد

 یقطع و صادر تجارت یا و پیشه یا کسب حق پرداخت با مستاجره عین تخلیه حکم که مواردی در - 0۸ ماده

 عتودی دادگستری صندوق در را معینه وجه قطعی حکم ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف است مکلف موجر شودمی

 تمد به طرفین کهاین مگر بود خواهد االثرملغی مزبور حکم واال بدهد مستأجر به را آن پرداخت ترتیب یا

 قاضایت قطعی حکم ابالغ تاریخ از سال یک ظرف موجر گاههر نیز موارد سایر در. باشند کرده توافق بیشتری

 توافق تخلیه تأخیر برای مستأجر و موجر بین اینکه مگر است االثرملغی صادرشده حکم. نماید اجرائیه صدور

 .باشد شده
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 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 صادر 3111 مصوب

 دو برای حداکثر قانون این اجرای منظور به را ایعده رسمی شناسانکار بین از دادگستری وزارت - 01 ماده

 اسانشنکار از هادادگاه نیامده عمل به انتخاب تجدید که زمانی تا و نمایدمی معرفی هادادگاه به و انتخاب سال

 .کرد خواهند استفاده مزبور

 رد. است دادگستری وزارت نامهآیین موجب به شناسانکار الزحمهحق میزان و انتخاب شرایط و تعیین طرز

 اهدخو عمل شناسیکار به مربوط میعمو مقررات طبق ننماید معرفی شناسکار دادگستری وزارت که نقاطی

 .شد

 اتخاذ نقانو 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 از پس نمایند

 در 3111 خرداد مصوب مستأجر و مالک طرواب قانون تاکنون که شودمی اجرا نقاطی در قانون این - 13 ماده

 اجرای لزوم شهرسازی و مسکن وزارت نظر جلب یا دادگستری وزارت یا شده گذاشته اجرا مرحله به نقاط آن

 .بود خواهد عمومی مقررات و قوانین اساس بر مستأجر و موجر رابطه نقاط سایر در. نماید آگهی را آن

 مقرراتی و قوانین سایر و 3111 سال مصوب مستأجر و مالک روابط قانون ون،قان این اجرای تاریخ از - 10 ماده

 .شودمی لغو است قانون این با مغایر که
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 65قانون روابط موجر و مستاجر سال 

 0۶/2۵/31۷۶مصوب 

 

 روابط موجر و مستأجر :فصل اول

 یشه،محل کسب و پ ی،تجار ی،ن اعم از مسکوناماک یهقانون، اجاره کل یناالجرا شدن االزم یخاز تار - 3ماده 

 منعقد یعاد یا یبا قرارداد رسم کهآن یرو نظا یدولت هایساختمانو  ییدانشجو هایخوابگاه ی،اماکن آموزش

موجر و مستأجر خواهد  ینب مقرر یطقانون و شرا ینو مقررات مندرج در ا یتابع مقررات قانون مدن شودیم

 بود.

موجر و مستأجر  یامضا شود و به یممدت اجاره در دو نسخه تنظ یدبا ق یداجاره با یعاد ادهایقرارد - 0 ماده

 گردد. یعنوان شهود گواه به یندو نفر افراد مورد اعتماد طرف یلهبرسد و به وس

جاره امستاجره در  ینع یهتخل یو یمقام قانونقائم یاموجر  یمدت اجاره بنا به تقاضا یاز انقضا پس - 1 ماده

 میهفته پس از تقد یکظرف  یهفته و در اجاره با سند عاد یکثبت ظرف  یاجرا یرتوسط دوا یبا سند رسم

 .خواهد گرفت نجاما قضاییه قوه ینتوسط ضابط ییدر مرجع قضا ییبه دستور مقام قضا یهتخل یتقاضا

سند تعهدآور و مشابه آن  یانه و الحسقرض یا ینتضم یا یعهبه عنوان ود یموجر مبلغ که یصورت در - 0 ماده

 وجه مذکور به یامورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند  یلتحو و یهکرده باشد تخل یافتاز مستأجر در

 یهمستاجره از ناح ینع ورود خسارت به یاجراست. چنانچه موجر مدع یرهسپردن آن به دا یامستأجر و 

جبران  یبوده و متقاض یبابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرف یبده ایاالجاره عدم پرداخت مال یامستأجر و 

 یاوجه  یعبا تود زمانهمشده باشد موظف است  یادفوق از محل وجوه  هاییپرداخت بده یاو  خسارات وارده

به  دعامورد ا یزانبه م یاندادخواست مطالبه ضرر و ز یمبر تسل نیدفتر شعبه دادگاه صالح را مب یسند، گواه

 یخوددار یزانهمان م سند به مستأجر به یاوجه  یماجرا از تسل یرهصورت دا ین. در ایدنما یلاجرا تحو یرهدا

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

 یباشد ضمن اجرا یهرگونه حق یموجر مدع یشده از سو ارائهمستأجر در مورد مفاد قرارداد  چنانچه - ۵ ماده

جبران خسارات وارده  یزو پس از اثبات حق مورد ادعا و ن یمدادگاه صالح تقد خود را به یتشکا یهدستور تخل

 .شودیصادر م یحکم مقتض

 یسرقفل :دوم فصل

از  یفلرا تحت عنوان سرق یمبلغ تواندیم یدخود را به اجاره واگذار نما یمالک، ملک تجار هرگاه - ۶ ماده

را از  یحق خود مبلغ یواگذار یدر اثناء مدت اجاره برا تواندیمستأجر م ین. همچنیدنما یافتمستأجر در
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 یز وا یرحق انتقال به غ رهکند، مگر آنکه در ضمن عقد اجا یافتدر یبه عنوان سرقفل یگرمستأجر د یاموجر 

 سلب شده باشد.

 یدار نماواگذ یگریملک را به د یسرقفل یافتمستأجر با در نگرفته باشد و یچنانچه مالک سرقفل - 3 تبصره

 از مالک را ندارد. یحق مطالبه سرقفل یرمدت اجاره مستأجر اخ یانپس از پا

 هیهنگام تخل ید،را به مستأجر منتقل نما یسرقفل یشرع یحصح یقکه موجر به طر یدر صورت - 0 تبصره

 را دارد. عادله روز یمتبه ق یمستأجر حق مطالبه سرقفل

مستاجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق  ینکه ع یضمن عقد اجاره شرط شود تا زمان هرگاه - ۷ ماده

ان هم مستاجره را به یننداشته باشد و متعهد شود که هر ساله ع مستاجره را ینع یهبها و تخلاجاره یشافزا

 یبه عنوان سرقفل یمبلغ گریمستأجر د یاوجر و از م تواندیصورت مستأجر م یندر ا یدمبلغ به او واگذار نما

 .یدنما یافتاسقاط حقوق خود در یبرا

مستأجر اجاره ندهد و هر ساله  یرغ مستاجره را به ینضمن عقد اجاره شرط شود که مالک ع هرگاه - ۸ ماده

 هیتخل یاخود و  اسقاط حق یبرا تواندیمستأجر م ید،واگذار نما به اجاره متعارف به مستأجر متصرف را آن

 .یدنما یافتمطالبه و در یرا به عنوان سرقفل یمحل مبلغ

تأجر مس ینکها یابه مالک نپرداخته باشد و  یمستأجر سرقفل یابرسد  یانمدت اجاره به پا چنانچه - 1 ماده

 ت.اشنخواهد د یسرقفل یافتمستاجره حق در ینع یهباشد هنگام تخل کرده استیفاحقوق ضمن عقد را  یهکل

 زانینسبت به م ینطرف ینهرگاه ب باشدیمجاز م یسرقفل یافتقانون در ینکه طبق ا یموارد در - 32 ماده

 خواهد شد. یینآن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تع

 .باشدیممنوع م یجاریخارج از مقررات فوق در روابط است یمطالبه هرگونه وجه -تبصره 

د و حسب مور یقانون مستثن ینقانون به اجاره داده شده از شمول ا ینا یبصوکه قبل از ت اماکنی - 33 ماده

 بود. مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند

 یو مسکن و شهرساز یدادگستر یهاقانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه ینا ییاجرا نامهآیین - 30 ماده

 .یدخواهد رس یرانهیأت وز یبو به تصو یهته

 .شودیقانون لغو م ینبا ا یرو مقررات مغا ینقوان کلیه - 31 ماده
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 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

 33/23/310۸مصوب: 

 یف: تعاریکمفصل 

ار ابتک یاهنر و  یاو به آنچه از راه دانش  «یدآورندهپد»قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند  یناز نظر ا - 3 ماده

« اثر»آن بکار رفته  یجادا یاظهور و  یاو  یانکه در ب یروش یا یقهطربدون در نظر گرفتن  آیدیم یدآنان پد

 .شودیاطالق م

 است: یرقانون به شرح ز ینا یتمورد حما یاثرها - 0 ماده

 .یو هنر یو ادب یو فن یعلم یگرو هر نوشته د یشنامهکتاب و رساله و جزوه و نما – 3

 نشر شده باشد. یاضبط  یاو روش نوشته  یبکه به هر ترت یفد و تصنشعر و ترانه و سرو – 0

ه به ک یزیونتلو یا یوپخش از راد یا ینماپرده س یا یشنما یهامنظور اجرا در صحنهبه  یو بصر یاثر سمع – 1

 نشر شده باشد. یاضبط  یاو روش نوشته  یبهر ترت

 نشر شده باشد. یاضبط  یاو روش نوشته  یبکه به هر ترت یقیاثر موس – 0

ر و هرگونه اث ینیتزئ یهاها و خطو نوشته یابتکار یاییو طرح و نقش و نقشه جغراف یرو تصو ینقاش – ۵

 به وجود آمده باشد. یبیترک یاصورت ساده و روش به  یقکه به هر طر یو اثر تجسم ینیتزئ

 مجسمه(.) یکرههرگونه پ – ۶

 اختمان.طرح و نقشه س یلاز قب یاثر معمار – ۷

 آمده باشد. یدو ابداع پد یکه با روش ابتکار یاثر عکاس – ۸

 .یمو گل یو نقشه قال یصنعت یا یدست یمربوط به هنرها یاثر ابتکار – 1

 آمده باشد. یدپد یمل یو هنر یفرهنگ یراثم یافولکلور( عامه )فرهنگ یهکه بر پا یاثر ابتکار – 32

 ار داشته باشد.که جنبه ابداع و ابتک یاثر فن – 33

 آمده باشد. یدفصل پد یننامبرده در ا یچند اثر از اثرها یبکه از ترک یگرهرگونه اثر مبتکرانه د – 30

 یدآورندهدوم: حقوق پد فصل

و  یماد یبرداراثر و حق بهره ینشر و پخش و عرضه و اجرا یشامل حق انحصار یدآورندهحقوق پد - 1 ماده

 از نام و اثر او است. یمعنو

 انتقال است.  یرقابلو غ یستمحدود بزمان و مکان ن یدآورندهپد یحقوق معنو - 0 ماده
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موارد و  یهخود را در کل یاستفاده از حقوق ماد تواندیقانون م ینا یتمورد حما یاثرها یدآورندهپد - ۵ ماده

 واگذار کند: یربه غ یراز جمله موارد ز

 مانند آن. و یزیونیو تلو ینماییس هاییلمف یهته – 3

 .یگرد هاییشمانند تئاتر و باله و نما یاصحنه یشنما – 0

 .یگرد یلههر وس یانوار  یاصفحه  یاثر بر رو یصوت یا یریضبط تصو – 1

 .یگرد یلو وسا یزیونو تلو یوپخش از راد – 0

 د آن.و مانن یزیربو قال یشهو گراور و کل یو عکاس یو عرضه اثر از راه چاپ و نقاش یرترجمه و نشر و تکث – ۵

 .یغاتیو تبل یو هنر یو صنعت یو ادب یعلم یاستفاده از اثر در کارها – ۶

 قانون درج شده است. ینکه در ماده دوم ا یگرید یآوردن اثرها یدپد یابه کار بردن اثر در فراهم کردن  – ۷

شد نبا یزآنان جدا و متما یکایکر به وجود آمده باشد و کا یدآورندهچند پد یادو  یکه با همکار یاثر - ۶ ماده

 است. یدآورندگاناز آن حق مشاع پد یناش و حقوق شودیم یدهاثر مشترک نام

و  یو آموزش یو فن یو علم یها به مقاصد ادباست و استناد به آن یافتهکه انتشار یینقل از اثرها - ۷ ماده

 ارف مجاز است.با ذکر مأخذ در حدود متع یظصورت انتقاد و تقر و به یتیترب

و  یهها تهتوسط معلمان آن یدر مؤسسات آموزش یستدر یکه برا هاییجزوه مورد در مأخذ ذکر – تبصره

 نداشته باشد. یجنبه انتفاع ینکهمشروط بر ا یستن یالزام شودیم یرتکث

رت صوکه به  یو آموزش یو مؤسسات علم یاتنشر یآورو مؤسسات جمع یعموم یهاکتابخانه - ۸ ماده

مورد  یاز اثرها یدخواهد رس یرانهیأت وز یبکه به تصو اینامهیینطبق آ توانندیم شوندیاداره م یرانتفاعیغ

خود  یتو متناسب با فعال یازمورد ن یزانطرق مشابه آن به م یا یبردارقانون از راه عکس ینا یتحما

 کنند. یبردارنسخه

انتشار داده است پس  یاقانون پخش کرده و  ینا یبکه قبل از تصو را یآثار تواندیوزارت اطالعات م - 1 ماده

 استفاده قرار دهد.کماکان مورد  یزقانون ن ینا یباز تصو

موجب قانون قانون به  ینا یبرا که قبل از تصو یدرس یهاکتاب تواندیوزارت آموزش و پرورش م - 32 ماده

 رد استفاده قرار دهد.است کماکان موچاپ و منتشر کرده  یدرس یهاکتاب

 یوئیراد یهاو ضبط برنامه 0از ماده  3قانون مذکور در بند  ینا یتمورد حما یاز اثرها یبردارنسخه - 33 ماده

 باشد مجاز است. یرانتفاعیو غ یاستفاده شخص یکه برا یفقط در صورت یزیونیو تلو
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 ریگد یقانون هاییتو حما یدآورندهاز حق پد یتسوم: مدت حما فصل

موجب قانون که به  ینموضوع ا یدآورندهپد یمدت استفاده از حقوق ماد -( 31۸1سال  یاصالح) 30 ماده

 ایوجود نداشته باشد  یپنجاه سال است و اگر وارث یدآورندهمرگ پد یخاز تار شودیوراثت منتقل م یا یتوصا

 یالمحاکم اس یاردر اخت یده عمومهمان مدت به منظور استفا یمنتقل نشده باشد برا یبه کس یتبر اثر وصا

 .گیردی( قرار مفقیهی)ول

خواهد  یدآورندهپد ینقانون پنجاه سال بعد از فوت آخر ین( ا۶اثر مشترک موضوع ماده ) یتـ مدت حما تبصره

 بود.

ق آمدن اثر متعل یدپد یخسال از تار یتا س آیدیم یدسفارش پد یجهکه در نت ییاثرها یحقوق ماد - 31 ماده

 توافق شده باشد.  یمحدودتر یبترت یامدت کمتر  یدهنده است مگر آنکه براه سفارشب

ثار مسابقه به آ یططبق شرا یو ادب یو هنر یکه در مسابقات علم یازاتیو امت ینقد جایزه و پاداش – تبصره

 خواهد بود. یدآورندهمتعلق به پد گیردیماده تعلق م ینقانون موضوع ا ینا یتمورد حما

حق استفاده کند مگر  یناز ا یسال پس از واگذار یتا س تواندیم یدآورندهحق پد یرندهانتقال گ - 30 ماده

 مدت کمتر توافق شده باشد. یبرا ینکها

مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت  یهامدت یپس از انقضا 30و  31در مورد مواد  - 3۵ ماده

 خواهد بود.  30مقرر در ماده  یبصورت تابع ترت ینا یرود او و در غمتعلق به خ یدآورندهپد یاتح

 ینا یتسال مورد حما یعرضه به مدت س یانشر  یخاز تار یدآورندهپد یحقوق ماد یردر موارد ز - 3۶ ماده

 قانون خواهد بود:

 .یعکاس یا ینماییس یاثرها – 3

 واگذارشده باشد.  یه از آن به شخص حقوقحق استفاد یاباشد و  یهرگاه اثر متعلق به شخص حقوق – 0

 کسیچقانون برخوردار خواهد بود و ه ینا یتکه معرف اثر است از حما اییژهنام و عنوان و نشانه و - 3۷ ماده

 که الغاء شبهه کند به کار برد. یبیمانند آن به ترت یااز همان نوع  یگریاثر د یها را براآن تواندینم

را به  یاقتباس از اثر یااستناد  یاقانون اجازه استفاده  ینکه طبق ا یو ناشر و کسان یرندهانتقال گ - 3۸ ماده

 یا ینسخه اصل یرو یامعرف اثر همراه اثر  یژهعنوان و نشانه و را با یدآورندهنام پد یدمنظور انتفاع دارند با

 بیبه ترت یدآورندهپد ینکهمگر ا یندو درج نما عالمبروش معمول و متداول ا یرشدهتکث یا یچاپ یهانسخه

 موافقت کرده باشد.  یگرید

ع ممنو یدآورندهقانون و نشر آن بدون اجازه پد ینا یتمورد حما یدر اثرها یفتحر یا ییرهرگونه تغ - 31 ماده

 است. 
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 یا و ضبط یاپخش  یانشر  یاکه به چاپ  یها و اشخاصضبط صوت و کارگاه یهاها و بنگاهچاپخانه - 02 ماده

 یرتکث ایضبط  یاشماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب  یدبا پردازدیمقانون  ینا یتمورد حما یاثرها یرتکث

ا ذکر ب شودیکه پخش م ییهانسخه و صدا را بر تمام یقیصفحه موس یانتشار و شماره مسلسل رو یاپخش  یا

 . ینددرج نما بنگاه و کارگاه مربوط برحسب مورد یاو نام چاپخانه  یختار

که وزارت فرهنگ و  یاثر خود را در مراکز یژهاثر و نام و عنوان و نشانه و توانندیم یدآورندگانپد - 03 ماده

 ثبت برسانند.به  نمایدیم ینوع آثار آگه یینهنر با تع

 یبصوتدرخواست ثبت به  یرفتنمرجع پذ ینثبت و همچن یفاتتشر یافتنانجام  یبو ترت یچگونگ نامهآیین

 . یدخواهد رس یرانوز یئته

ر با یننخست یقانون برخوردار خواهد بود که اثر برا ینا یتاز حما یموقع یدآورندهپد یحقوق ماد - 00 ماده

 اجرا نشده یاپخش و  یانشر  یاچاپ  یکشور یچشده باشد و قبالً در هاجرا یانشر  یاپخش  یاچاپ  یراندر ا

 باشد.

 ها جازاتچهارم: تخلفات و م فصل

به نام  یاقانون است به نام خود  ینا یترا که مورد حما یگریاز اثر د یقسمت یاهر کس تمام  - 01 ماده

د عرضه کن یاپخش  یانشر  یدآورندهاز پد یرغ یگریعالماً عامداً به نام شخص د یابدون اجازه او و  یدآورندهپد

 سال محکوم خواهد شد. 1از شش ماه تا  یبیبه حبس تأد

چاپ و پخش و نشر کند به حبس  یگرید یارا به نام خود  یگریهر کس بدون اجازه ترجمه د - 00 ماده

 خواهند شد.  سال محکوم یکاز سه ماه تا  یبیتأد

سال محکوم  یکاز سه ماه تا  یبیقانون به حبس تأد ینا 02 – 31 – 3۸ – 3۷از مواد  ینمتخلف - 0۵ ماده

 خواهند شد. 

شدن  یکه به سبب سپر یقانون در موارد ینا 02 – 31 – 3۸ – 3۷بت به متخلفان از مواد نس - 0۶ ماده

همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر  یقانون برا ینمقررات ا یتاستفاده از اثر با رعا یدآورندهمدت حق پد

 را خواهد داشت.  یخصوص یعنوان شاک

از  یکیدرخواست کند که مفاد حکم در  یننده حکم نهائاز دادگاه صادرک تواندیم یخصوص یشاک - 0۷ ماده

 شود. یاو آگه ینهها به انتخاب و هزروزنامه

ه مسئول ک یقیشخص حق یجزائ یبباشد عالوه بر تعق یقانون شخص حقوق ینهرگاه متخلف از ا - 0۸ ماده

 ید شد و در صورتجبران خواه یاز اموال شخص حقوق یخصوص یخسارات شاک او باشد یماز تصم یجرم ناش

 . شودیم انمرتکب جرم جبرالتفاوت از اموال تکافو نکند مابه ییبه تنها یکه اموال شخص حقوق
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نشر و  از یرینسبت به جلوگ یخصوص یشاک یتبه شکا یدگیضمن رس توانندیم یمراجع قضائ - 01 ماده

 بدهند. یردادگست ینو ضبط آن دستور الزم به ضابط یتپخش و عرضه آثار مورد شکا

ه ک یقانون برخوردار است اشخاص ینا یتآمده از حما یدقانون پد ینا یباز تصو یشکه پ ییاثرها - 12 ماده

 یارا اج یااند حق نشر کرده یبرداربهره یاقانون استفاده  ینا یبتصو یختا تار یگراند یبدون اجازه از اثرها

 ینا یتمقام او با رعاقائم یا یدآورندهندارند مگر به اجازه پدفروش آن آثار را  یاارائه مجدد  یا یرتکث یاپخش 

قانون  ینا یبمقدم بر تصو یخبه تار یفرفرار از ک یکه برا یکسان ینماده و همچن یناز حکم ا ین،قانون. متخلف

خواهند محکوم  01مقرر در ماده  یفرکنند به ک یبرداراز آن بهره یا یرتکث یاضبط  یارسانند اثر را به چاپ 

 شد.

 ت. اس یبه اعتبار خود باق یدهمطرح گرد یقانون در مراجع قضائ ینا یبکه قبل از تصو یاتیو شکا دعاوی

 .شودیشروع و با گذشت او موقوف م یخصوص یشاک یتقانون با شکا ینمذکور در ا یهابزه یبتعق - 13 ماده

 است. یملغ یقانون مجازات عموم 00۸و  00۷و  00۶و  00۵مواد  - 10 ماده

و وزارت اطالعات  یقانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستر ینا ییاجرا هاینامهیینآ - 11 ماده

 .یدخواهد رس یرانوز یئته یبو به تصو یهته
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انون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از ق
 وسایل نقلیه

 02/20/311۵مصوب 

 

 کلیات: نخست خشب

 :است زیر شرح به معانی دارای قانون، این در شده برده کار به اصطالحات - 3 ماده

 گیازکارافتاد و نقص شکستگی، مانند بدن به صدمه نوع هر از ناشی ارش یا دیه نوع هر: بدنی خسارت ـ الف

 سبب به قانون این( 1۵) ماده ایترع با معالجه هزینه و فوت دیه دائم، یا موقت ـ کلی یا جزئی از اعم عضو

 قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث

 وارد ثالث شخص اموال به قانون این موضوع بیمه مشمول حوادث سبب به که هاییزیان: مالی خسارت ـ ب

 .شود

 ،ادمتص قبیل از هاآن محموالت و ماده این( ث) بند موضوع نقلیه وسایل از ناشی سانحه هرگونه: حوادث ـ پ

 یرمترقبهغ حوادث اثر بر نقلیه وسایل از ناشی سانحه نوع هر یا انفجار یا و سوزیآتش واژگونی، سقوط، تصادف،

 شود مالی یا و بدنی خسارت دچار قانون این موضوع حوادث سبب به که است شخصی هر: ثالث شخص ـ ت

 حادثه مسبب راننده استثنایبه 

 آن به لمتص غیر یا متصل واگن و شهریبین و شهری ریلی و زمینی توریمو نقلیه وسایل: نقلیه وسیله ـ ث

 هاآن به متصل( تریلر) کفی و یدک و

 بدنی هایخسارت تامین صندوق: صندوق ـ ج

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه: مرکزی بیمه ـ چ

 ایران میاسال جمهوری انتظامی نیروی رانندگی و راهنمایی پلیس: رانندگی و راهنمایی ـ ح

 کلفندم باشند حقوقی یا حقیقی اشخاص اینکه از اعم قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان کلیه - 0 ماده

 وارد ثالث اشخاص به مذکور نقلیه وسایل حوادث اثر در که مالی و بدنی خسارت قبال در را خود نقلیه وسایل

 از را رشته این در فعالیت مجوز که ایبیمه شرکت زدن قانون این( ۸) ماده در مندرج مقدار به حداقل شودمی

 .کنند بیمه باشد، داشته مرکزی بیمه

 وعموض 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 را ماده این
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 که خصیش مسئولیت از مانع قانون این موضوع نامهبیمه تحصیل در نقلیه وسیله ندهدار مسئولیت - 0 تبصره

 وسیله نامهبیمه محل از واردشده خسارت حال هر در. باشدنمی است او فعل ترک یا فعل به منسوب حادثه

 .گرددمی پرداخت حادثه مسبب نقلیه

 ،حادثه مسبب راننده به واردشده بدنی ایهخسارت پوشش برای است مکلف نقلیه وسیله دارنده - 1 ماده

 قابل خسارت میزان محاسبه مبنای کند؛ اخذ حوادث بیمه غیرحرام، ماه در مسلمان مرد دیه میزان به حداقل

 مرد به بدنی خسارت ورود فرض در جرح ارش یا و دیه یا فوت دیه معادل حادثه، مسبب راننده به پرداخت

 راننده درخواست با است مکلف قانونی پزشکی سازمان. هست آن معالجه هزینه و غیرحرام ماه در مسلمان

 جراییا نامهآیین. کند اعالم و تعیین را واردشده بدنی صدمه درصد و نوع مربوط، بیمه شرکت یا حادثه مسبب

 أتهی ویبتص به بیمه عالی شورای تصویب از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به نامهبیمه این به مربوط بیمه حق و

 .رسدمی وزیران

 :ثالث شخص برای مالی یا بدنی خسارت ایجاد و حادثه وقوع صورت در - 0 ماده

 هایخسارت جبران باشد، قانون این موضوع نامهبیمه دارای حادثه، مسبب نقلیه وسیله که صورتی در ـ الف

 مطالبه خصوص در دعوی حطر به نیاز صورت در. است گربیمه عهده بر قانون این مقررات حدود در واردشده

 نافی حکم، این. کندمی طرح حادثه مسبب و گربیمه علیه را دعوی وی مقامقائم یا دیدهزیان خسارت،

 .نیست حادثه مسبب راننده کیفری هایمسئولیت

( 03) ماده در مندرج موارد از یکی مشمول یا قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه، وسیله کهصورتی در ـ ب

 در. شودمی جبران قانون این( 0۵) ماده رعایت با صندوق توسط وارده بدنی هایخسارت باشد، قانون این

 و حادثه مسبب راننده علیه را دعوی وی مقامقائم یا دیدهزیان خصوص، این در دعوی طرح به نیاز صورت

 .کندمی طرح صندوق

 نندهرا اختیار در مالک اذن با نقلیه وسیله و بوده قانون این موضوع نامهبیمه فاقد خودرو، کهصورتی در ـ پ

 رصدد بیست معادل نقدی جزای به باشد، حقوقی شخص مالک، کهصورتی در باشد، گرفته قرار حادثه مسبب

 خسارات مجموع( 32۳) درصد ده معادل نقدی جزای به باشد حقیقی شخص مالک کهصورتی در و( 02۳)

 رکشو کل داریخزانه نزد صندوق اختصاصی درآمدهای حساب به مذکور مبلغ. شودمی محکوم واردشده بدنی

 .یابدمی اختصاص صندوق به آن( 322۳) درصد صد ساالنه، هایبودجه در بینیپیش با و شودمی واریز

 با آن، به مربوط هاینامهآیین و قانون این مقررات طبق است مکلف ایران بیمه سهامی شرکت - ۵ ماده

 در الیتفع متقاضی بیمه هایشرکت سایر. کند منعقد بیمه قرارداد قانون این موضوع نقلیه وسایل گاندارند

. کنند ثالث شخص نامهبیمه فروش به اقدام مرکزی بیمه از مجوز اخذ از پس توانندمی ثالث شخص بیمه رشته

 به یمهب عالی شورای تایید و زیمرک بیمه پیشنهاد به که اجرایی نامهآیین اساس بر است موظف مرکزی بیمه

 در .کند صادر ثالث شخص رشته در فعالیت مجوز متقاضی، هایشرکت برای رسد،می وزیران هیأت تصویب
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 اختپرد مناسب سابقه بیمه، شرکت مالی توانگری حداقل قبیل از مواردی ماده این موضوع اجرایی نامهآیین

 ارقر نظر مد باید خسارت پرداخت و نامهبیمه صدور برای زمال هایظرفیت و انسانی نیروی داشتن خسارت،

 بقط موظفند کنند،می دریافت مرکزی بیمه از را ایبیمه رشته این در فعالیت مجوز که هاییشرکت. گیرد

 بیمه قرارداد قانون این موضوع نقلیه وسایل دارندگان کلیه با آن، به مربوط هاینامهآیین و قانون این مقررات

 تهرش در قانون این تصویب زمان در که هاییشرکت برای ثالث شخص رشته در فعالیت ادامه. کنند نعقدم

 االجراالزم تاریخ از سال دو مدت ظرف مرکزی بیمه از مجوز اخذ به منوط هستند، فعال ثالث شخص بیمه

 .هست قانون این شدن

 قانون این موضوع بیمه قرارداد از ناشی تعهدات و قحقو کلیه نقلیه، وسیله مالکیت انتقال تاریخ از - ۶ ماده

 .ودشمی محسوب گذاربیمه بیمه، قرارداد مدت پایان تا گیرندهانتقال و شودمی منتقل گیرندهانتقال به

 قانون این موضوع بیمه قرارداد در «خسارت به منجر حوادث نداشتن» واسطهبه که تخفیفاتی کلیه ـ تبصره

 دیگر یهنقل وسیله به را مذکور تخفیفات تواندمی دهندهانتقال. است دهندهانتقال به متعلق باشد، شده اعمال

 .کند منتقل باشد، وی بالواسطه اوالد یا والدین همسر، به متعلق یا او به متعلق که نوع همان از

 .رسدمی زیرانو هیأت بتصوی به بیمه عالی شورای تایید و مرکزی بیمه پیشنهاد به تبصره این اجرایی نامهآیین

 رکشو از خارج که صورتی در شوندمی ایران وارد خارج از که زمینی موتوری نقلیه وسیله دارندگان - ۷ ماده

 مهبی طرف از که اینامهبیمه موجب به آن از ناشی حوادث اثر بر که خساراتی مقابل در را خود نقلیه وسیله

 قبال در را دخو نقلیه وسیله ایران مرز به ورود هنگام مکلفند باشند، نکرده بیمه شودمی شناخته معتبر مرکزی

 حداقل شودمی وارد ثالث اشخاص به هاآن محموالت یا مزبور نقلیه حوادث اثر در که مالی و بدنی هایخسارت

 .کنند بیمه قانون این( ۸) ماده در مندرج میزان به

 یمهب حق پرداخت با خروج هنگام موظفند شوندمی خارج رکشو از که ایرانی نقلیه وسیله دارندگان همچنین

 اشخاص به کشور از خارج در مذکور نقلیه حوادث اثر بر که خساراتی مقابل در را خود نقلیه وسیله مربوط،

 ماده موضوع راننده حوادث بیمه نیز و قانون این( ۸) ماده در مندرج میزان به حداقل شود وارد ایرانی ثالث

 .ودشمی جلوگیری ربطذی مراجع توسط مزبور وسایل تردد از صورت این غیر در. کنند بیمه نونقا این( 1)

 گذاربیمه و گربیمه تعهدات و حقوق: دوم بخش

 مانمسل مرد یک دیه ریالی حداقل معادل بدنی خسارت بخش در قانون این موضوع بیمه مبلغ حداقل - ۸ ماده

 الحاقیه اخذ به موظف گذاربیمه حال هر در و است قانون این( 1) ادهم تبصره رعایت با حرام هایماه در

( 0/۵۳) درصد نیم و دو معادل مالی خسارت بخش در قانون این موضوع بیمه مبلغ حداقل همچنین. باشدنمی

 صدور زمان در مزبور، حداقل از بیش مالی هایخسارت جبران برای تواندمی گذاربیمه. است بدنی تعهدات

 .کند تحصیل تکمیلی بیمه آن، از پس یا نامهمهبی
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 درجمن سقف از بیش ایبیمه پوشش تقاضای مالی هایخسارت خصوص در گذاربیمه که صورتی در ـ 3تبصره 

 این در هبیم حق. هست گذاربیمه با تکمیلی بیمه قرارداد انعقاد به مکلف گربیمه باشد داشته را ماده این در

 .گرددمی تعیین گربیمه توسط شود،می اعالم مرکزی بیمه توسط که کلی ابطضو چهارچوب در مورد

 ندک پرداخت قانون این مطابق را واردشده خسارات کلیه است مکلف گربیمه حادثه، بروز صورت در ـ 0تبصره 

 .شودنمی اعمال مورد این در 313۶/0/۷ مصوب بیمه قانون( 31) و( 30) مواد و

 خودروی ترینگران به وارده متناظر خسارت میزان تا صرفاً رانندگی حوادث از ناشی یمال خسارت ـ 1تبصره 

 .بود خواهد جبران قابل حادثه مقصر یا و ثالث شخص نامهبیمه طریق از متعارف

 تعهدات سقف( ۵2۳) درصدپنجاه از کمتر آن قیمت که است خودرویی متعارف خودروی از منظور ـ 0تبصره 

 .باشد شود،می مشخص سال هر دایابت در که بدنی

 کارشناسان و بیمه هایشرکت خسارت ارزیاب کارشناسان و( 11) ماده موضوع خسارات ارزیابان ـ ۵تبصره 

 .کنند نظر اعالم ماده این مطابق موظفند خسارت، برآورد هنگام در دادگستری رسمی

 .است قانون این مقررات مطابق ثالث اشخاص به واردشده هایخسارت جبران به ملزم گربیمه - 1 ماده

 حکومم دیدگانزیان از یک هر به دیه یک از بیش پرداخت به آن مسئول حادثه، یک در کهصورتی در ـ تبصره

 کامل یهد یک از کمتر دیه، بر مازاد مبلغ اینکه از اعم است، بدنی خسارات کل پرداخت به مکلف گربیمه شود،

 .باشد آن از بیشتر یا

 بدون را دیدگانزیان به وارده خسارت قانون این در مندرج تعهدات ایفاء در است مکلف گربیمه - 32 ماده

 اختپرد حکم انشای در موظفند قضائی مراجع. کند پرداخت نامهبیمه تعهدات سقف تا دین و جنسیت لحاظ

 .کنند درج حوادث بیمه عنوان به را ماده این موضوع دیه بر مازاد مبلغ دیه،

 ینا در مندرج مزایای از کمتر مزایای دیدهزیان یا گذاربیمه برای که نامهبیمه در شرط هرگونه درج - 33 ادهم

 شرط بطالن. است بالاثر و باطل نحوی، هر به قرارداد در گربیمه تعهدات تعلیق شرط درج یا کند، مقرر قانون

 بنیم صندوق و گربیمه توسط دیدهزیان از نامهرضایت هرگونه اخذ همچنین. شودنمی نامهبیمه بطالن سبب

 ربالاث اینامهرضایت چنین و است ممنوع قانون این در مندرج مزایای از کمتر خسارت پرداخت به رضایت بر

 .است

 ظرفیت بضر حاصل برابر حادثه، مسبب نقلیه وسیله داخل دیدگانزیان قبال در گربیمه ریالی تعهد - 30 ماده

 در. است قانون این( 31) ماده و( 1) ماده تبصره رعایت با نامهبیمه بدنی تعهدات سقف در نقلیه وسیله مجاز

 لیهنق وسیله دیدگانزیان بدنی خسارات مجموع نقلیه، وسیله مجاز ظرفیت رعایت عدم علت به که مواردی

 از کی هر به وارده تخسار نسبت به گربیمه تعهد مورد خسارت مبلغ باشد مذکور سقف از بیش حادثه مقصر

 وقصند توسط دیدگان زیان از یک هر بدنی خسارت التفاوتمابه و گرددمی تسهیم آنان بین دیدگانزیان
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 بازیافت حادثه مسبب از قانون این مقررات مطابق و پرداخت مربوط مقررات وفق بدنی هایخسارت تامین

 هک بود خواهد اینامهآیین موجب به هاآن کاربری و نوع به توجه با نقلیه وسایل مجاز ظرفیت میزان. شودمی

 تهیه مرکزی بیمه و شهرسازی و راه و تجارت و معدن صنعت، هایوزارتخانه همکاری با کشور وزارت توسط

 یهنقل وسیله داخل سال دو زیر اطفال و جنین تعداد صورت هر در. رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی

 .شودمی اضافه روخود مجاز ظرفیت به

 عهداتت سقف برابر ده حادثه مسبب نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان قبال در گربیمه ریالی تعهد ـ تبصره

 بدنی خسارات مجموع که مواردی در. هست قانون این( 31) ماده و( 1) ماده تبصره رعایت با نامهبیمه بدنی

 گرمهبی تعهد مورد خسارت مبلغ باشد مذکور سقف از یشب حادثه مسبب نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان

 هر دنیب خسارت التفاوتمابه و گرددمی تسهیم آنان بین دیدگانزیان از یک هر به واردشده خسارت نسبت به

 .شودمی پرداخت مربوط مقررات وفق بدنی هایخسارت تامین صندوق توسط دیدگانزیان از یک

 االداءیوم تقیم به را ثالث شخص به گرفتهتعلق بدنی خسارت مکلفند مورد حسب صندوق یا گربیمه - 31 ماده

 که یبدن خسارت کهصورتی در گر،بیمه. کنند پرداخت مربوط مقررات و قوانین سایر و قانون این رعایت با و

 مازاد به نسبت تواندمی باشد، قانون این( ۸) ماده در مندرج وی تعهد از بیشتر نموده پرداخت دیدهزیان به

 کهاین بر مشروط کند منظور مابینفی هایحساب در صندوق موافقت صورت در یا رجوع صندوق به پرداختی،

 .نباشد گربیمه تأخیر به منتسب دیه بابت پرداخت قابل مبلغ افزایش

 باشد، قانون نای( ۸) ماده در مندرج بیمه شرکت تعهد از بیشتر دیدهزیان بدنی خسارت کهصورتی در ـ تبصره

 لکترونیکا سامانه طریق از را مربوط پرونده مستندات کلیه و مذکور مراتب بالفاصله است، مکلف بیمه شرکت

 .دهد اطالع مرکزی بیمه و صندوق به( ۵۵) ماده موضوع

 و راهنمایی تصادفات کارشناس گزارش استناد به که فوت یا جرح به منجر رانندگی حوادث در - 30 ماده

 است کلفم گربیمه باشد، سازحادثه رانندگی تخلفات از یکی تصادف وقوع اصلی علت راه،پلیس یا دگیرانن

 برای زیر شرح به تواندمی آن از پس و کند پرداخت تضمین اخذ و شرط هیچ بدون را دیدهزیان خسارت

 :کند مراجعه حادثه مسبب به بازیافت

 درصد نیم و دو معادل: نامهبیمه مدت طول در مسبب راننده سازهحادث تخلف از ناشی حادثه اولین در ـ الف

 شدهپرداخت مالی و بدنی هایخسارت از( 0/۵۳)

( 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

 درصد ده معادل: نامهبیمه مدت طول در آن از بعد حوادث و سازحادثه تخلف از شینا حادثه سومین در ـ پ

 شدهپرداخت مالی و بدنی هایخسارت از( 32۳)
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 رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( ۷) ماده موجب به سازحادثه رانندگی تخلفات عناوین و مصادیق ـ تبصره

 .شودمی تعیین 31۸1/30/۸ مصوب

 دکن پرداخت را دیدهزیان خسارت تضمین، اخذ و شرط هیچ بدون است مکلف گربیمه زیر موارد در - 3۵ ماده

 وجوه از بخشی یا تمام بازیافت برای قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم به تواندمی آن از پس و

 :کند مراجعه است شده خسارت موجب که شخصی به شدهپرداخت

 قضائی مراجع نزد حادثه ایجاد در مسبب عمد اثبات ـ الف

 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 پزشکی یا انتظامی

 قلیهن وسیله نوع با متناسب او گواهینامه یا باشد رانندگی گواهینامه فاقد مسبب، راننده کهصورتی در ـ پ

 .نباشد

 .باشد آگاه آن، بودن مسروقه از یا کرده سرقت را نقلیه وسیله مسبب، راننده کهصورتی در ـ ت

 صالح قضائی مراجع در فوق موارد اثبات حادثه، مسبب و گربیمه میان اختالف وجود صورت در ـ 3تبصره 

 .گرفت خواهد صورت

 دارد، را وی قانونی مقامقائم یا حادثه مسبب به رجوع حق گربیمه نقانو این طبق که مواردی در ـ 0تبصره 

 ثبت سازمان اجرای دوایر طریق از و است االجراالزم اسناد حکم در گربیمه سوی از خسارت پرداخت اسناد

 .هست وصول و مطالبه قابل کشور امالک و اسناد

 دهد، رخ گواهینامه اخذ آزمون یا مجاز مراکز توسط رانندگی آموزش حین در حادثه کهصورتی در ـ 1تبصره 

 سبح و بود نخواهد بازیافت قابل دهندهآزمون یا گیرندهآموزش از بیمه شرکت وسیلهبه شدهپرداخت خسارت

 .شودمی محسوب راننده گیرنده،آزمون یا دهندهآموزش مورد

 و یرانندگ عالئم نقص یا نبودن راه، نقص نظیر عواملی شود، اثبات قضائی مرجع حکم به چنانچه - 3۶ ماده

 حقیقی شخص هر یا اجرائی هایدستگاه توسط مانع ایجاد یا نقلیه، وسیله ذاتی عیب یا مربوط تجهیزات نقص

 اندتومی دیدهزیان خسارت پرداخت از پس صندوق و گربیمه است، بوده مؤثر حادثه وقوع در دیگر حقوقی یا

 راجعهم ربطذی مسببان به شودمی مشخص دادگاه حکم در آن درصد که صیرتق درجه نسبت به بازیافت برای

 .کند

 محل از ماده این موضوع هایمسئولیت قبال در را خویش کارکنان مسئولیت مجازند ربطذی هایدستگاه

 .کنند بیمه اختیار، تحت ایسرمایه هایدارایی تملک و جاری اعتبارات
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 راه، نقص رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون( 3۷) ماده موضوع افسران نظریه حسب کهصورتی در ـ تبصره

 به وردم حسب موضوع نفع،ذی اعتراض صورت در شود اعالم تصادف بروز در مؤثر انسانی عامل یا نقلیه وسیله

 ککانیم ترافیک، مهندسی و راه قبیل از موضوع با مرتبط امور در مستقل رسمی کارشناسان هیأت یا کارشناس

 .شودمی ارجاع دادگاه نظر با تصادفات و

 :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

 نقدی جزای یا جریمه ـ پ

 نوع ره اثبات نیز و آن نظایر و جنین اسقاط خودکشی، مانند خود به صدمه ایراد در دیدهزیان صدق اثبات ـ ت

 قضائی مراجع نزد تبانی و خدعه

 عمرج به تواندمی معترض باشد، داشته وجود اختالفی( ب) و( الف) بندهای موارد در که صورتی در ـ تبصره

 .کند رجوع صالح قضائی

 آن یطتقس یا افزایش تخفیف، نحوه و قانون این موضوع بیمه حق سقف تعیین به ربوطم نامهآیین - 3۸ ماده

 نامهآیین رد. رسدمی وزیران هیأت تصویب به بیمه عالی شورای تایید از پس و شودمی تهیه مرکزی بیمه توسط

 :گیرد قرار مدنظر زیر عوامل باید مذکور

 آن ایمنی وضعیت و ساخت سال بری،کار نوع قبیل از نقلیه وسیله هایویژگی ـ الف

 مهوریج انتظامی نیروی توسط شدهثبت تخلفات و منفی نمرات شامل دارنده ایبیمه و رانندگی سوابق ـ ب

 دوق،صن یا گربیمه توسط پرداختی هایخسارت رانندگی، تخلفات به رسیدگی قانون موضوع ایران اسالمی

 وی به منتسب حوادث بابت

 واریس خودروهای و موتورسیکلت شامل ضعیف و متوسط اقشار برای نقلیه وسیله از تفادهاس بودن رایج ـ پ

 بردپرکار نقلیه وسایل بیمه حق تعیین در اجتماعی مالحظات باید ماده این موضوع نامهآیین در قیمتارزان

 .گیرد قرار مدنظر جامعه ضعیف و متوسط اقشار

 هک کند اتخاذ ترتیبی ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی یهمکار با است موظف مرکزی بیمه - 3 تبصره

 «راننده» ایهویژگی اساس بر ثالث شخص نامهبیمه صدور امکان توسعه، ششم سالهپنج برنامه پایان تا حداکثر

 هایخسارت و اوست نام به نقلیه وسیله پالک که شخصی ایبیمه و رانندگی سوابق زمان، آن تا. شود فراهم

 .است عمل مالک وی به منتسب حوادث بابت ختیپردا
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 هب متناظر و پلکانی صورتبه  بیمه حق در افزایش یا تخفیف نحوه ماده این موضوع نامهآیین در - 0 تبصره

 .شودمی تعیین بدنی و مالی خسارات مورد در تفکیک

 وزیران هیأت مصوب نامهیینآ رعایت با سال هر ابتدای در قانون این موضوع بیمه حق نامه نرخ - 1 تبصره

 بیمه عالی شورای جلسات در. شودمی ابالغ بیمه، عالی شورای تایید از پس و محاسبه مرکزی بیمه وسیلهبه

 انتخاب به رنظصاحب نفر دو و گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه کل دبیر تبصره این موضوع نامه نرخ تعیین برای

 لساتج در مرکزی بیمه کل رئیس همچنین. کنندمی شرکت رأی حق با ایران گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه

 .دارد رأی حق مذکور

 را بیمه عالی شورای مصوب هاینرخ از کمتر( 0/۵۳) درصد نیم و دو تا توانندمی بیمه هایشرکت - 0 تبصره

 به منوط بیمه، هایشرکت توسط( 0/۵۳) درصد نیم و دو از بیشتر تخفیف اعمال. دهند قرار خود عمل مالک

 مومیع شرایط و شرکت مالی توانگری باید مجوز این اعطای در مرکزی بیمه. است مرکزی بیمه از مجوز کسب

 تصور در توانندمی بیمه هایشرکت همچنین. دهد قرار مدنظر را بیمه هایشرکت پذیریرقابت حفظ و بازار

 شدهتعیین هایقیمت از بیش( 0/۵۳) درصد نیم و دو تا مرکزی بیمه تایید با مشتریان، به ویژه خدمات ارائه

 .کنند دریافت گذاربیمه از مرکزی، بیمه توسط

 هک رانندگانی به تخفیف اعطای به نسبت مربوط ضوابط چهارچوب در موظفند بیمه هایشرکت - ۵ تبصره

 اقدام اند،شده مربوط گواهینامه اخذ به موفق و نموده سپری را خطرکم و ایمن رانندگی آموزشی هایدوره

 .رسدمی زیرانو هیأت تصویب به انتظامی نیروی و مرکزی بیمه پیشنهاد به تبصره این به مربوط نامهآیین. کنند

 ئولیتمس رافع قانون این موضوع نامهبیمه صدور در وی نماینده یا گربیمه تقصیر یا قصور هرگونه - 31 ماده

 .نیست گربیمه

 در آنکه مگر است ایران اسالمی جمهوری قلمرو به محدود قانون این موضوع بیمه ایهپوشش - 02 ماده

 .باشد شده توافق دیگری نحو به نامهبیمه

 صندوق تعهدات و حقوق: سوم بخش

 اشخاص به وارد بدنی هایخسارت نقلیه، وسایل از ناشی حوادث دیدگانزیان از حمایت منظور به - 03 ماده

 حادثه، بمسب نقلیه وسیله نشدن شناخته بیمه، قرارداد بطالن نامه،بیمه انقضای یا دانفق علت به که ثالث

 صدور یا یمهب شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق یا دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری

 کلی طور به یا نباشد، پرداخت قابل قانون، این( 00) ماده موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم

 رحمص موارد استثنایبه است قانون این مقررات مطابق گربیمه قانونی تعهدات از خارج که بدنی هایخسارت

 .شودمی جبران «بدنی هایخسارت تامین صندوق» نام به مستقلی صندوق توسط ،(3۷) ماده در
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 رعایت با( ۸) ماده در مقرر غمبل معادل بدنی هایخسارت جبران برای صندوق تعهدات میزان - 3 تبصره

 .است قانون این( 31) و( 32) مواد و( 1) ماده تبصره

 .است بیمه عالی شورای عهده بر قانون، این مقررات مطابق گربیمه تعهد از خارج موارد تشخیص - 0 تبصره

 لسمج اقتصادی کمیسیون به را خود عملکرد گزارش یک بار ماه شش هر است مکلف صندوق - 1 تبصره

 .کند ارائه

 از نآ ناتوانی و ثالث شخص بیمه رشته در بیمه شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در - 00 ماده

 ای توقف حکم صدور یا بیمه، عالی شورای یا مرکزی بیمه تشخیص به دیدگان،زیان به خسارت پرداخت

 ینا موضوع هاینامهبیمه صدور وجبم به که بدنی خسارات صندوق، صالح، دادگاه وسیلهبه آن ورشکستگی

 .کندمی مراجعه گربیمه به دیدگانزیان مقامیقائم به آن از پس پرداخته، را است گربیمه عهده به قانون

 غمبال میزان تا مذکور گربیمه هایدارایی و اموال انتقال حکم صدور به نسبت است مکلف دادگاه - 3 تبصره

 .کند اقدام صندوق به وارده خسارات و پرداختی

 بیمه شرکت عهده بر که مالی خسارات پرداخت بیمه، شرکت فعالیت پروانه لغو یا تعلیق صورت در - 0 تبصره

 .بود خواهد 31۵2/1/12 مصوب گریبیمه و ایران مرکزی بیمه تأسیس قانون( 00) ماده مشمول است مذکور

 زا را واردشده بدنی خسارت از بخشی یا تمام اختیاری، بیمه موارد در جز دیده،زیان که صورتی در – 01 ماده

 جبران ویژه هایصندوق یا دولت کارمندان بیمه سازمان یا اجتماعی هایبیمه سازمان مانند دیگری مراجع

 ویژه هایصندوق و هاسازمان. ندارد را صندوق به مراجعه حق میزان همان به نسبت کند، دریافت خسارت

 اطالعات مکلفند و ندارند را ثالث اشخاص به شدهپرداخت خسارت استرداد و صندوق هب مراجعه حق مذکور

 اهسازمان از خسارت دریافت بر عالوه دیدهزیان کهصورتی در حال هر در. دهند قرار صندوق اختیار در را مربوط

 .دارد استرداد حق صندوق کند، دریافت خسارتی نیز صندوق از مذکور ویژه هایصندوق و

 :است زیر شرح به صندوق مالی منابع - 00 ماده

 ماده( 1) تبصره در مذکور نامه نرخ مبنای بر قانون این موضوع اجباری بیمه حق از( ۸۳) درصد هشت ـ الف

 قانون این( 3۸)

 وضوعم بیمه انجام از که اینقلیه وسیله دارندگان از که اجباری بیمه حق سال یک حداکثر معادل مبلغی ـ ب

 نآ بخشودگی و تقسیط تخفیف، وصول، نحوه مذکور، مبلغ میزان. شودمی وصول کنند خودداری قانون این

 .رسدمی صندوق عمومی مجمع تصویب به مرکزی بیمه پیشنهاد به

 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 دیدگاننزیا خسارت جبران
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 قانون این( 0۷) ماده رعایت با صندوق وجوه گذاریسرمایه از حاصل درآمد ـ ت

 کشور کل در رانندگی و راهنمایی وصولی هایجریمه از( 02۳) درصد بیست ـ ث

 یحکومت تعزیرات و قضائیه قوه توسط وصولی نقدی جزای و دادرسی هایهزینه کل از( 02۳) درصد بیستـ  ج

 قانون این( ۵۷) ماده( ت) بند و( 00) ماده ،(0) ماده( پ) بند موضوع هایجریمه ـ چ

 حقوقی یا حقیقی اشخاص سوی از اعطائی هایکمک ـ ح

 اعضای به را( پ) بند عملکرد گزارش یک بار ماه سه هر مکلفند نظارت هیأت و صندوق مدیر ـ 3 تبصره

 .کنند اعالم صندوق مومیع مجمع

 اختصاصی درآمدهای حساب به تحقق محض به( ج) و( ث) بندهای موضوع منابع درآمدهای کلیه - 0 تبصره

 .یابدمی اختصاص صندوق به آن( 322۳) درصد صد و شودمی واریز کشور کل داریخزانه نزد صندوق

 عمناب کسری بعد سال سنواتی بودجه در است موظف دولت صندوق، مالی منابع کمبود صورت در - 1 تبصره

 .کند تامین را 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 پرداخت از صندوق

 را خود مالی منابع از( 0۳) درصد دو تا حداکثر وط،مرب عمومی مجمع تصویب با تواندمی صندوق - ۵ تبصره

 و نامهمهبی اخذ به ثالث شخص نامهبیمه فاقد رانندگان ترغیب بیمه، فرهنگ گسترش بیمه، امر تعمیم جهت

 اجرائی هایدستگاه و هاوزارتخانه با قرارداد عقد طریق از رانندگی حوادث از ناشی هایزیان از پیشگیری

 ادارش و فرهنگ فناوری، و تحقیقات علوم، پرورش، و آموزش هایوزارتخانه صداوسیما، سازمان قبیل از ربطذی

 .دهد اختصاص جوانان و ورزش و اسالمی

 سپردن بدون تواندمی صندوق ماده، این( پ) بند موضوع خسارات بازیافت برای غیابی آرای در ـ ۶ تبصره

 امور در) انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون( 12۶) ماده( 0) تبصره موضوع تضمین یا تامین

 .کند اقدام غیابی احکام اجرای تقاضای به نسبت 31۷1/3/03 مصوب( مدنی

 به را انرژی هایحامل فروش از ناشی درآمدهای از بخشی سنواتی هایبودجه در تواندمی دولت - ۷ تبصره

( الف) بند موضوع نامهبیمه فروش محل از صندوق مسه تناسب به تصویب صورت در. دهد اختصاص صندوق

 .کندمی پیدا کاهش ماده این
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 پرداخت را دیدهزیان خسارت زیان، مسبب یا دیدهزیان از تضمین اخذ بدون است مکلف صندوق - 0۵ ماده

 هشداختپرد وجوه قانونی مراجع طریق از دیدهزیان مقامیقائم به زیر شرح به است مکلف آن از پس و نموده

 :کند بازیافت را

 رجوع ثهحاد مسبب به باشد نامهبیمه بطالن یا انقضاء نداشتن، سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ الف

 .کندمی

 ماده وضوعم 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 قانون این( 00)

 ناختهش 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 حسب آن شدن

 حادثه مسبب نقلیه وسیله داخل سرنشینان بودن ظرفیت از خارج سبب به خسارت پرداخت کهصورتی در ـ ت

 .کندمی رجوع حادثه مسبب به باشد

 :کند رجوع حادثه مسبب به بازیافت برای تواندنمی صندوق زیر موارد در ـ 3 تبصره

 ماده استناد به خسارت پرداخت) دیه ریالی مبلغ افزایش از ناشی نامهبیمه پوشش کسری جبران موارد در ـ 3

 (قانون این( 31)

 این( 00) ادهم موضوع گربیمه ورشکستگی یا توقف حکم صدور یا بیمه شرکت یتفعال پروانه لغو یا تعلیق ـ 0

 قانون

( 30) ماده تبصره موضوع گربیمه تعهدات سقف از بیش نقلیه وسیله از خارج دیدگانزیان که مواردی در ـ 1

 .باشند قانون این

 وی قانونی مقامقائم یا دیدهانزی به را مسلمان مرد دیه معادل قانون موجب به صندوق که مواردی در ـ 0

 مسلمان مرد دیه با شرعی دیه التفاوتمابه بازپرداخت برای کندمی پرداخت

 وابقس نامه،بیمه نداشتن علت حادثه، وقوع وضعیت و شرایط گرفتن نظر در با است مجاز صندوق - 0 تبصره

 سبتن حادثه وقوع در مؤثر احوال و اعاوض سایر و حادثه مسبب معیشتی و مالی وضعیت حادثه، مسبب ایبیمه

 .کند اقدام حادثه مسبب از خسارت بازیافت در تخفیف یا تقسیط به

 بازیافت میزان و مالی هایمحکومیت اجرای نحوه به راجع مقررات رعایت با حادثه مسبب از بازیافت نحوه

 امور یروز تصویب به صندوق مومیع مجمع و صندوق نظارت هیأت پیشنهاد به بنا که است اینامهآیین مطابق

 .رسدمی دارایی و اقتصادی
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 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 اجرای دوایر

 بهادار اوراق یا و گذاریسپرده دولتی هایبانک نزد را خود مازاد نقدی موجودی است مجاز صندوق - 0۷ ماده

 هک شود ریزیبرنامه نحوی به مذکور هایگذاریسرمایه آنکه بر مشروط کند خریداری( ریسک) خطر بدون

 .باشد داشته وجود صندوق تعهدات انجام امکان همواره

 رعایت با که است ایاساسنامه اساس بر آن اداره چگونگی و است غیردولتی عمومی نهاد صندوق، - 0۸ ماده

 االجراالزم از پس ماه شش مهلت ظرف و شودمی تهیه دارایی و اقتصادی امور وزیر پیشنهاد به و زیر موارد

 :رسدمی وزیران هیأت تصویب به قانون این شدن

 حسابرس و صندوق مدیر نظارت، هیأت عمومی، مجمع: از عبارتند صندوق ارکان ـ الف

 کار تعاون، مجمع، رئیس عنوان به دارایی و اقتصادی امور وزرای از عبارت صندوق عمومی مجمع عضایا ـ ب

 هبیم کل رئیس و( رأی حق بدون) کشور کل دادستان تجارت، و معدن صنعت، و دادگستری اجتماعی، رفاه و

 طوربه ادیع عمومی مجمع. شودمی تشکیل سال در یک بار حداقل صندوق عمومی مجمع. است مرکزی

 .شودمی تشکیل مجمع رئیس دعوت به اعضاء از یک هر تقاضای به نیز العادهفوق

 تصویب و مذکور کمیسیون پیشنهاد به اسالمی، شورای مجلس اقتصادی کمیسیون عضو نمایندگان از یکی

 دوقصن مدیر. کندمی شرکت مجمع جلسات در رأی حق بدون و ناظر عضو عنوانبه اسالمی شورای مجلس

 .است عمومی مجمع دبیر رأی حق بدون

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، دارایی، و اقتصادی امور وزرای نمایندگان از عبارت صندوق نظارت هیأت اعضایـ  پ

. ستا ایران گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه و مرکزی بیمه ،(رأی حق بدون) کشور کل دادستان دادگستری، و

 بود؛ خواهند غیرموظف صورتبه  صندوق مدیر زا غیر نظارت هیأت اعضای

 یزن نظارت هیأت دبیر که است صندوق مدیر نظارت، هیأت در دارایی و اقتصادی امور وزیر نماینده ـ تبصره

 اتجلس در رأی حق بدون نیازمند زندانیان به کمک و دیه امور به رسیدگی مردمی ستاد مدیرعامل. بود خواهد

 .ندکمی شرکت نظارت هیأت

 جمعم رئیس حکم با و انتخاب عمومی مجمع تصویب و مرکزی بیمه کل رئیس پیشنهاد به صندوق مدیر ـ ت

 مجمع. است بالمانع دوره یک برای صندوق مدیر مجدد انتخاب. شودمی منصوب سال چهار مدت برای عمومی

 .کند یمتصم اتخاذ مذکور مدت پایان از قبل صندوق مدیر عزل به نسبت تواندمی عمومی

 هااستان مراکز در تواندمی عمومی مجمع تصویب با لزوم صورت در. است تهران صندوق، اصلی مرکز ـ ث

 .ستا ممکن نیز صندوق شعب استقرار محل در صندوق علیه دعوی اقامه. کند اعطاء نمایندگی یا ایجاد شعبه
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 اختیارات و وظایف و انتخاب وهنح نیز و صندوق مدیر و نظارت هیأت عمومی، مجمع اختیارات و وظایف

 .شودمی تعیین وزیران هیأت مصوب اساسنامه موجب به حسابرس

 آید وجود به قانون این اجرای در است ممکن که بیمه هایشرکت و صندوق بین اختالفات کلیه - 01 ماده

 بیمه متخصص سه و دادگستری وزیر انتخاب به بیمه حقوق با آشنا حقوقدان نفر دو از مرکب هیأتی وسیلهبه

 مالک .شودمی فصل و حل نفر یک کدام هر گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه و صندوق مرکزی، بیمه انتخاب به

 تواندمی طرفین از هریک. هست االجراالزم صادرشده رأی و است هیأت اعضای اکثریت رأی گیری،تصمیم

 .کند دعوی اقامه صالحذی قضائی مرجع در رأی ابالغ از روز بیست مدت ظرف

 حسب مستقیم طوربه خسارت دریافت برای الزم مدارک ارائه با دارند حق دیدهزیان ثالث اشخاص - 12 ماده

 حادثه مسبب همچنین. کنند مراجعه بدنی هایخسارت تامین صندوق یا و مربوط بیمه شرکت به مورد

 ای گربیمه به مورد حسب دیدهزیان به تخسار پرداخت پرونده تشکیل جهت الزم مدارک ارائه با تواندمی

 .کند مراجعه صندوق

 رفظ 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 تاریخ از ماه سه مدت

 خسارت پرداخت: چهارم بخش

 خسارت نیاز، مورد مدارک دریافت از پس روز پانزده حداکثر مکلفند مورد حسب صندوق و گرهبیم - 13 ماده

 .کنند پرداخت را متعلقه

 شدن قطعی از پس موظفند قانونی وراث یا دم اولیای دیده،زیان بدنی، خسارت به منجر حوادث در - 10 ماده

 ستا مکلف گربیمه. کنند مراجعه گربیمه به خسارت، دریافت منظور به مدارک تکمیل برای خسارت مبلغ

 رد و پرداخت دیدهزیان به را خسارت مبلغ خسارت، مبلغ شدن قطعی تاریخ از روز بیست مدت ظرف حداکثر

 تحویل مربوط قضائی مرجع به را واریز قبض و تودیع صندوق نزد مذکور مهلت در وی مراجعه عدم صورت

 پس بالفاصله است مکلف صندوق. شودمی تلقی شده ایفاء حادثه، سببم و گربیمه تعهد صورت این در. دهد

 .نماید پرداخت وی به عیناً را مذکور مبلغ دیدهزیان درخواست از

 پس است، بدنی خسارت پرداخت به مکلف رأساً قانون این مقررات مطابق صندوق که مواردی در ـ 3 تبصره

 هب رسمی اظهارنامه ابالغ از پس روز بیست تا وی مقامقائم یا دیدهزیان چنانچه خسارت مبلغ شدن قطعی از

 رد و ماندهباقی صندوق نزد امانت عنوانبه مذکور مبلغ نکند، مراجعه صندوق به خسارت دریافت برای وی

 .شودمی پرداخت عیناً وی قانونی مقامقائم یا دیدهزیان مراجعه زمان

 تجدیدنظرخواهی مورد عمومی جنبه از صرفاً بدوی، ادگاهد از صادرشده رأی که مواردی در - 0 تبصره

 .کنند اقدام ماده این مفاد طبق باید صندوق یا گربیمه و قانونی وراث یا دیدهزیان باشد، قرارگرفته
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 .است دادگاه حکم قطعیت ماده، این موضوع خسارت میزان شدن قطعی مالک - 1 تبصره

 انجام را قانون این( 13) ماده در مقرر تکلیف مدارک، بودن کامل رغمبه صندوق یا گربیمه چنانچه - 11 ماده

 به ندهد، انجام را قانون این( 10) ماده در مقرر تکلیف گربیمه یا و کنند تأخیر خسارت پرداخت در و ندهند

 .شودمی ممحکو وی مقامقائم یا دیدهزیان حق در تأخیر روز هر ازای به هزار در نیم معادل ایجریمه پرداخت

 دریافت از پس دیده،زیان مطالبه صورت در فوت، از غیر بدنی خسارت به منجر رانندگی حوادث در - 10 ماده

 بصرهت موضوع آهنراه سوانح از جلوگیری کمیسیون یا و راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش

 به مربوط حوادث خصوص در) 31۸0/۷/۶ مصوب ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی قانون( 0) ماده( 0)

 مورد بحس صندوق، یا و حادثه مسبب نقلیه وسیله گربیمه قانونی، پزشکی و( شهری بین و شهری قطارهای

 و کرده پرداخت دیدهزیان ثالث اشخاص به را تقریبی دیه از( ۵2۳) درصدپنجاه حداقل بالفاصله مکلفند

 .بپردازند قانون این( 10) و( 13) مواد رعایت با دیه قطعی میزان دنش معین از پس را آن ماندهباقی

 قانون مشمول کهصورتی در حادثه مسبب راننده و دیدهزیان ثالث اشخاص معالجه هایهزینه - 1۵ ماده

 گربیمه عهده بر مورد حسب( 0) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون( 12) ماده لحاظ با نباشد، دیگری

 .است صندوق یا وطمرب

 هحادث مسبب درخواست یا متوفی مقامقائم یا دم اولیای مطالبه صورت در فوت، به منجر حوادث در - 1۶ ماده

 یریجلوگ کمیسیون رانندگی، و راهنمایی کارشناس گزارش دریافت از پس قضائی، مراجع رأی به نیاز بدون

 حوادث خصوص در) ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی قانون( 0) ماده( 0) تبصره موضوع آهنراه سوانح از

 کیپزش و انتظامی مقامات سایر گزارش لزوم صورت در و راهپلیس یا( شهری بین و شهری قطارهای به مربوط

 قانونی هورث به را بدنی خسارت توانندمی مورد حسب صندوق یا و حادثه مسبب نقلیه وسیله گربیمه قانونی

 أیر به نیاز بدون تواندمی گربیمه نیز، مطالبه عدم صورت در. بپردازند قانون این( 13) ماده رعایت با متوفی

 .کند تودیع صندوق به قانون این( 10) ماده مطابق را بدنی خسارت قضائی مرجع

 گیریجلو کمیسیون یا و راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش وجود رغمعلی چنانچه ـ تبصره

 نهائی نظر و( ریلی ونقلحمل شبکه به آزاد دسترسی قانون( 0) ماده( 0) تبصره موضوع) آهنراه سوانح زا

 به فمکل رأی صدور از پس کند، دادگاه رأی به موکول را بدنی خسارات پرداخت بیمه شرکت قانونی، پزشکی

 عهدت میزان و پرداختی خسارت تفاوتالمابه بابت تواندنمی و بوده االداءیوم قیمت به بدنی خسارات پرداخت

 .کند رجوع صندوق به( قانون این( 31) ماده موضوع) وی

 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 قانون این( 10) ماده
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 موجب به و کند پرداخت را خسارتی قانون این موجب به صندوق یا گربیمه اینکه از پس هرگاه - 1۸ ماده

 به دتوانمی صندوق یا گربیمه نشوند، شناخته مسئول خسارت از بخشی یا تمام پرداخت برای قطعی، حکم

 .کند رجوع قطعی، حکم علیهمحکوم   به میزان همان

 دیدهزیان توافق با و نقدی صورتبه  خسارت پرداخت مالی، خسارت به نجرم رانندگی حوادث در - 11 ماده

 ،پرداخت قابل خسارت میزان خصوص در طرفین توافق عدم صورت در. گیردمی صورت مربوط بیمه شرکت و

 ای و مجاز تعمیرگاه در را دیدهخسارت نقلیه وسیله دیده،زیان تقاضای صورت در است موظف بیمه شرکت

 در مندرج مالی تعهدات سقف تا را تعمیر هایهزینه و نموده تعمیر باشد دیدهزیان قبول مورد که هیتعمیرگا

 .کند پرداخت مذکور نامهبیمه

 زمجو دارای) خسارت ارزیاب یک به موضوع نشود، فصل و حل مذکور طریق از اختالف کهصورتی در ـ تبصره

 مدت ظرف طرفین از هریک. شودمی ارجاع دیدهزیان ینههز و انتخاب به( مرکزی بیمه از خسارت ارزیابی

 رحط عدم صورت در. کنند دعوی اقامه صالح، مرجع در توانندمی ارزیاب کتبی نظر اعالم تاریخ از روز بیست

 بر خسارت ارزیابی هزینه. است االجراالزم و قطعی خسارت، ارزیاب نظر مقرر مهلت در طرفین توسط دعوی

. رسدمی مهبی عالی شورای تصویب به و پیشنهاد مرکزی بیمه توسط سال هر ابتدای در که ستا ایتعرفه اساس

 بمتناس هاشهرستان تمام در که کند عمل ایگونهبه خسارت ارزیابی مجوز صدور در است موظف مرکزی بیمه

 .باشد داشته وجود خسارت ارزیاب شهرستان، آن نیاز با

 هک مواردی در را قانون این موضوع رانندگی حوادث از ناشی مالی خسارت دمکلفن بیمه هایشرکت - 02 ماده

 وجود اختالفی حادثه طرفین بین و بوده معتبر نامهبیمه دارای حادثه زمان در دیدهزیان و مسبب نقلیه وسایل

 انتظامی مقامات گزارش اخذ بدون قانون این( ۸) ماده در مندرج مالی تعهدات سقف تا حداکثر باشد، نداشته

 .کنند پرداخت

 مرتبط هایدستگاه و نهادها سایر تکالیف پنجم: بخش

 حوادث جامع سامانه» است مکلف دولت رانندگی، حوادث به مربوط امور ساماندهی منظور به - 03 ماده

 و کردن روزآمد به نسبت و ایجاد ربطذی هایدستگاه همه مشارکت با قانون این مقررات مطابق را «رانندگی

 .کند اقدام آن هایداده مستمر تحلیل

 ،(هابیمارستان و( اورژانس) پزشکی هایفوریت مراکز) پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت انتظامی، نیروی

 یرانندگ سوانح به مربوط اطالعات موظفند ایران اسالمی جمهوری احمرهالل جمعیت و قانونی پزشکی سازمان

 .کنند ثبت مذکور سامانه در فوراً  را

 رارق مذکور سامانه در را رانندگی حوادث به راجع قضائی آرای به مربوط اطالعات است مکلف نیز قضائیه قوه

 .دهد
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 اندازیراه را مزبور سامانه قانون، این شدن االجراالزم از پس ماه شش مدت ظرف حداکثر است موظف دولت

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت و انتظامی نیروی ایواحده کلیه برای را آن به( آنالین) برخط دسترسی و

 .کند فراهم قضائی واحدهای و صندوق بیمه، هایشرکت پزشکی،

 صاتمشخ نقلیه، وسیله پالک تعویض با زمانهم است موظف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی ـ تبصره

 نیز کشور امالک و اسناد ثبت ازمانس همچنین. کند درج «رانندگی حوادث جامع سامانه» در را جدید مالک

 ذکورم سامانه در را رهن و وکالت انتقال، و نقل مانند نقلیه وسایل خصوص در شدهتنظیم اسناد است مکلف

 .کند درج

 یهکل. است ممنوع قانون این موضوع نامهبیمه داشتن بدون زمینی موتوری نقلیه وسایل حرکت - 00 ماده

 در و باشند داشته همراه رانندگی هنگام را بیمه قرارداد انعقاد از حاکی سند ندمکلف مزبور وسایل دارندگان

 راهسپلی و رانندگی و راهنمایی مأموران. کنند ارائه راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی مأموران درخواست صورت

 نسبت نامهبیمه قدفا نقلیه وسایل شناسایی ضمن ترافیکی نظارت هایدوربین مانند مقتضی طرق از موظفند

 صورت در موظفند راهپلیس و رانندگی و راهنمایی مأموران همچنین. کنند اقدام مربوط هایجریمه اعمال به

 محل رد مربوط نامهبیمه ارائه هنگام تا را قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل نامه،بیمه فقدان احراز

 سه مدت رفظ ثالث شخص نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل توقیف نحوه به مربوط نامهآیین. کنند متوقف مطمئنی

 و دادگستری و شهرسازی و راه هایوزارتخانه همکاری با کشور وزارت توسط قانون این تصویب از پس ماه

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه مرکزی بیمه

 ور،کش کل دادستانی به را ماده این اجرای گزارش ریک با ماه شش هر است مکلف انتظامی نیروی ـ تبصره

 مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت و اجتماعی اقتصادی، حقوقی، و قضائی هایکمیسیون و مرکزی بیمه

 .کند ارسال اسالمی شورای

 مکانا مناسب، ابزار از استفاده با که کنند اتخاذ ترتیبی موظفند بیمه هایشرکت و مرکزی بیمه - 01 ماده

 فراهم راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی پلیس برای قانون این موضوع نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل شناسایی

 .شود

 نامههبیم فاقد زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان به خدمات هرگونه ارائه یا و مسافر یا بار دادن - 00 ماده

 ممنوع شهریبرون و شهریدرون مسافر و بار قلونحمل مؤسسات و هاشرکت سوی از معتبر، ثالث شخص

 مورد، حسب تا هست شهرسازی و راه و کشور هایوزارتخانه عهده بر ماده این اجرای حسن بر نظارت. است

 رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( 13) ماده( 3) تبصره در مذکور مراجع به را متخلف مؤسسات و هاشرکت

 انآن فعالیت پروانه یادشده، مراجع توسط مذکور مؤسسات و هاشرکت تخلف ازاحر صورت در. نمایند معرفی

 یمهب. شودمی لغو دائم صورتبه  چهارم بار برای یادشده تخلف تکرار صورت در و معلق سال یک تا ماه یک از
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به  را نیکیالکترو هایسامانه طریق از نامهبیمه اصالت احراز امکان است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 .کند فراهم کشور و شهرسازی و راه هایوزارتخانه برای برخط صورت

 تخلفات به رسیدگی قانون( 13) ماده( 3) تبصره موضوع دولتی مراجع تصمیمات نوع هر به اعتراض ـ تبصره

 .شودمی رسیدگی اداری عدالت دیوان در رانندگی

 ندگی،ران و راهنمایی توسط ها،آن از توقیف رفع و نامهبیمه اقدف نقلیه وسایل به خدمات هرگونه ارائه - 0۵ ماده

 نظیمت نقلیه، وسیله پالک تعویض قبیل از ونقلحمل امر با مرتبط نهادهای و هاسازمان و رسمی اسناد دفاتر

 یا اداری تخلف مورد حسب فوق، تکالیف اجرای عدم. هست ممنوع مذکور وسایل معامالت رسمی اسناد

 .شودمی حسوبم انتظامی

 سارتخ 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 به بدنه بیمه

 ینهادها و دولتی مؤسسات و اجرائی هایدستگاه سوی از مسافر یا بار ونقلحمل قرارداد هرگونه عقد - 0۶ ماده

 مربوطه مقررات و قوانین موجببه  که مواردی در حقوقی اشخاص کلیه و آموزشی مراکز و غیردولتی عمومی

 اجرای معد. است ممنوع معتبر، ثالث شخص نامهبیمه فاقد زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان با هست مجاز

 .دشومی محسوب انتظامی یا اداری تخلف مورد حسب فوق، تکلیف

 یواحدها کلیه قانون، این شدن االجراالزم تاریخ از سال یک مدت ظرف است مکلف انتظامی نیروی - 0۷ ماده

 الثث شخص بیمه وضعیت برخط استعالم برای الزم ابزار به را راهپلیس و رانندگی و راهنمایی سیار و ثابت

 .کند تکمیل یا طراحی را نیاز مورد سامانه و تجهیز نقلیه، وسایل

 اولیه تخصیص و سوخت کارت هرگونه صدور از است مکلف سوخت و ونقلحمل مدیریت ستاد - 0۸ ماده

 .کند خودداری نامهبیمه فاقد نقلیه وسایل برای آن ادامه یا سهمیه

 مذکور هنقلی 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 ورتصبه  را

 و معتبر نامهبیمه وجود صورت در رانندگی، حوادث به مربوط دعاوی در مکلفند قضائی مراجع - 01 ماده

 .نندک صادر تامین قرار حادثه مسبب راننده برای جرم عمومی جنبه با متناسب صرفاً آن، اصالت احراز و مکفی

 رفتار بر نظارت قانون( 31) ماده موضوع سه درجه انتظامی مجازات مستوجب ماده این اجرای عدم ـ تبصره

 قانون این( ۵۶) ماده مفاد رعایت با است مکلف مرکزی بیمه. است متخلف برای 3112/۷/3۷ مصوب قضات

 دسترسی امکان که دهد قرار قضائیه قوه اختیار در نحوی به را گذارانبیمه و نامهبیمه به مربوط اطالعات

 .باشد داشته وجود نامهبیمه اصالت بررسی برای قضائی مراجع
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 هایدادگاه و دادسرا قبیل از رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی به رسیدگی قانونی مراجع کلیه - ۵2 ماده

 رد ار مربوط بیمه شرکت یا صندوق مکلفند قانون این موضوع حوادث از ناشی دعاوی به کنندهرسیدگی

 زمان نموده، مطلع حادثه مسبب علیه دعوی طرح از نباشند دعوی طرف بیمه، شرکت یا صندوق که مواردی

 اینسخه رأی، صدور از پس است مکلف دادگاه همچنین. دهند اطالع آنان به رسماً را دادگاه جلسات تشکیل

 یینآ قانون مقررات رعایت با توانندمی دوقصن یا گربیمه موارد، این در. کند ابالغ هاآن به را صادرشده رأی از

 مقررات مطابق قطعی رأی صدور از پس یا شده وارد دعوی در مالی و بدنی خسارات به نسبت مدنی دادرسی

 .کنند ثالث اعتراض مدنی دادرسی آیین

 .نیست حکم اجرای از مانع صندوق یا بیمه شرکت ثالث اعتراض - 3 تبصره

 گربیمه به مورد حسب قانون این موضوع رانندگی حوادث با مرتبط دعاوی طرح تبمرا اعالم عدم - 0 تبصره

 قانون( 31) ماده موضوع سه درجه انتظامی مجازات مستوجب هاآن به رأی ابالغ عدم یا صندوق یا مربوط

 .است قضات رفتار بر نظارت

 در) انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون( 321) ماده تبصره موضوع واهی دعوای طرح - ۵3 ماده

 ثالث ورود صورت به اینکه از اعم ـ گربیمه یا صندوق توسط رانندگی حوادث به راجع دعاوی در( مدنی امور

 مشمول شود، خسارت پرداخت در تأخیر به منجر که صورتی در ـ باشد تجدیدنظرخواهی یا ثالث اعتراض یا

 .شودمی قانون این( 11) ماده

 قانون( ۵01) 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 3110/0/3 مصوب اسالمی مجازات

 مانهسا» در هحادث 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 حوادث جامع

 نیروهای جرائم قانون( 1۸) ماده موضوع دستور لغو برای مقرر مجازات مستوجب مذکور تکلیف اجرای عدم

 .است 31۸0/32/1 مصوب مسلح

 شدن االجراالزم تاریخ از ماه سه مدت ظرف است مکلف ایران اسالمی یجمهور انتظامی نیروی - ۵0 ماده

 مورد موضوعات با ارتباط در نیرو آن اطالعاتی هایبانک به دسترسی امکان که کند اتخاذ ترتیبی قانون این

 و تخلفات سوابق همچنین و صادرشده هایگواهینامه و هاآن دارندگان و نقلیه وسایل مشخصات قبیل از نیاز

 یمهب و صندوق قضائی، مراجع برای برخط صورتبه  الکترونیکی هایسامانه طریق از رانندگان، تصادفات

 .نیست سربازی معافیت و خدمت پایان کارت نیازمند گواهینامه اخذ. شود فراهم مرکزی

 زا ماه سه مدت ظرف مکلفند قانون این موضوع بیمه رشته در فعالیت به مجاز بیمه هایشرکت - ۵۵ ماده

 مورد اتاطالع کلیه به دسترسی امکان الکترونیکی هایسامانه از استفاده با قانون این شدن االجراالزم تاریخ
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 برای برخط صورت به را هاآن به مربوط هایخسارت و صادرشده هاینامهبیمه با رابطه در مرکزی بیمه نیاز

 .کنند فراهم مرکزی بیمه

 ندک اتخاذ ترتیبی قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش مدت ظرف است کلفم مرکزی بیمه - ۵۶ ماده

 هایشرکت قضائی، مراجع کلیه برای قانون این( ۵۵) و( ۵0) مواد در مذکور اطالعات به دسترسی امکان که

 .شود فراهم صندوق و ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی ربط،ذی بیمه

 از یک هر تخلف یا قصور صورت در و نموده نظارت قانون این اجرای حسن بر مرکزی بیمه - ۵۷ ماده

 یا قصور نوع با متناسب زیر موارد اعمال. آوردمی عمل به را زیر اقدامات قانون، اجرای در بیمه هایشرکت

 به بیمه الیع شورای تایید و مرکزی بیمه پیشنهاد به که است اینامهآیین موجب به آن تکرار و تعدد و تخلف

 :رسدمی وزیران هیأت تصویب

 بیمه شرکت مدیران کتبی توبیخ ـ الف

 برای ه،بیم شرکت مدیره هیأت یا مدیرعامل یا فنی معاون یا مدیر یا فنی مسئول ایحرفه صالحیت سلب ـ ب

 بیمه عالی شورای تایید با سال پنج حداکثر

 بیمه عالی شورای تایید با دائم طوربه( ب) بند موضوع افراد صالحیت سلب ـ پ

 دنیب تعهدات حداقل برابر بیست مبلغ تا حداکثر نقدی جریمه پرداخت به بیمه شرکت نمودن محکوم ـ ت

 پرداخت زمان در قانون این( ۸) ماده موضوع

 بیمه الیع 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 غول ـ ج

 انگربیمه اتحادیه تخصصی و مشورتی نظر مرکزی بیمه ماده، این( ج) و( ث) ،(ت) بندهای مورد در - 3تبصره 

 هبیم نامه دریافت یختار از روز پانزده مدت ظرف اتحادیه چنانچه. کندمی اخذ تصمیم، اتخاذ از قبل را ایران

 .کندمی اقدام رأساً مرکزی بیمه نکند اعالم را خود نظر کتباً مرکزی،

 رکزیم بیمه مرکزی، بیمه اعالم حسب بیمه شرکت مدیره هیأت اکثریت صالحیت سلب صورت در - 0تبصره 

 بیمه تشرک سرپرست وانعنبه را شرایطی واجد فرد شرکت امور اداره برای تواندمی بیمه عالی شورای تایید با

 ندموظف( مجمع) بیمه شرکت سهام صاحبان. کند منصوب مدیره هیأت جدید اعضای تایید و تعیین زمان تا

 زیمرک بیمه توسط تایید از پس تا کنند معرفی را خود جدید مدیره هیأت اعضای ماه یک مدت ظرف حداکثر

 تسرپرس. کنند اداره را شرکت تجارت قانون اساس بر و شوند شده صالحیت سلب قبلی اعضای جایگزین

 و است شرکت مدیره هیأت اختیارات دارای جدید مدیره هیأت اعضای جایگزینی زمان تا منصوب جدید

 عاملمدیر تعیین تا منصوب سرپرست مزایای و حقوق. است مرکزی بیمه برعهده او اقدامات کلیه مسئولیت
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 نصوبم سرپرست به شرکت مجمع تصویب از پس و پیشنهاد مرکزی بیمه توسط باشدمی ماه سه حداکثر که

 .شودمی پرداخت

 با و واریز کل داریخزانه نزد صندوق اختصاصی حساب به ماده این( ت) بند موضوع جریمه - 1تبصره 

 رکتش سوی از جریمه پرداخت عدم. شودمی داده تخصیص مذکور صندوق به سنواتی هایبودجه در بینیپیش

 .است عمومی وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در بیمه

 است اینامهآیین موجب به ماده این( ت) بند موضوع جریمه بخشودگی یا و تخفیف وصول، نحوه - 0تبصره 

 به مهبی عالی شورای تایید از پس مرکزی بیمه پیشنهاد به قانون این ابالغ تاریخ از ماه شش مدت ظرف که

 .رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب

 بنیم بیمه عالی شورای یا مرکزی بیمه تصمیم خصوص در بیمه هایشرکت اعتراض به رسیدگی ـ ۵تبصره 

 قاضی نفر یک از متشکل کمیسیونی عهده بر( «الف» بند جزبه) ماده این در مندرج هایمجازات اعمال بر

 نماینده فرن یک و مرکزی بیمه نماینده ،(نکمیسیو رئیس عنوانبه) قضائیه قوه رئیس انتخاب با دادگستری

 ظرف و ااالجرالزم اعضاء، آرای اکثریت با مذکور کمیسیون گیریتصمیم. هست گرانبیمه( سندیکای) اتحادیه

 این دبیرخانه. است صالحذی قضائی مرجع در اعتراض قابل مورد حسب ابالغ تاریخ از روز بیست مدت

 .سته مستقر مرکزی بیمه در کمیسیون

 محاسبه نحوه و بیمه هایشرکت تعهدات اجرای بر مربوط مقررات مطابق است مکلف مرکزی بیمه - ۵۸ ماده

 آتی تعهدات ایفای جهت مذکور ذخایر کفایت از و نموده نظارت ثالث شخص بیمه رشته در هاآن ذخایر

 .کند حاصل اطمینان بیمه هایشرکت

 مطابق خود، مالی هایصورت و دفاتر در را مرکزی بیمه سوی از شده تایید ذخایر مکلفند بیمه هایشرکت

 .کنند ثبت مرکزی بیمه دستورالعمل

 کیفری مقررات: ششم بخش

 صندوق درآمدهای مصرف آنان، نمایندگی یا گربیمه سوی از صندوق قانونی حقوق پرداخت عدم - ۵1 ماده

 قانون این( 0۸) و( 0۶) و( 0۵) مواد در مقرر تکالیف اجرای عدم همچنین و قانونی مصرح موارد از غیر در

 .است عمومی وجوه در تصرف و دخل حکم در انتظامی یا اداری تخلف بر عالوه

 در قانونی، مجوز بدون بیمه نمایندگی یا گریبیمه عملیات به مبادرت یا نامهبیمه نوع هر فروش - ۶2 ماده

 به مورد حسب وارده خسارت جبران ضامن برداری،هکال مجازات بر عالوه مرتکب و است برداریکاله حکم

 .هست جبران روز نرخ به صندوق یا دیدهزیان

 خسارت ایجاد یا خودرو تعویض تصادف، صوری سازیصحنه مانند متقلبانه اعمال انجام با هرکس - ۶3 ماده

 وجوه برابر دو دلمعا نقدی جزای و شش درجه تعزیری حبس به کند، دریافت خسارت بابت را وجوهی عمدی،
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 قانون در جرم به شروع برای مقرر مجازات بر عالوه ماده این در مندرج جرم به شروع. شودمی محکوم دریافتی

 .هست پنج درجه نقدی جزای مستوجب اسالمی، مجازات

 ازاتجم به کند معرفی حادثه مسبب نقلیه وسیله راننده عنوانبه را خود واقع برخالف شخصی هرگاه - ۶0 ماده

 محکوم مذکور مجازات به باشد کرده تبانی امر این در چنانچه نیز راننده شود؛می محکوم هفت درجه حبس

 .شودمی

 ماده در مصرح موارد در جز باشد، گربیمه تعهدات مشمول حادثه مسبب مسئولیت کهصورتی در - ۶1 ماده

 .نیست اجرا قابل وی خصوص در الیم هایمحکومیت اجرای نحوه به مربوط مقررات قانون، این( 3۵)

 نهائی مقررات: هفتم بخش

 مدت ظرف است، شده مقرر دیگری نحو به که مواردی در جز قانون این اجرایی هاینامهآیین کلیه - ۶0 ماده

 ورام وزیر تایید از پس و شودمی تهیه بیمه عالی شورای و مرکزی بیمه توسط آن ابالغ تاریخ از سال یک

 هنشد تصویب و تهیه مذکور، هاینامهآیین که مادامی. رسدمی وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقتصادی

 .است معتبر نباشد قانون این مغایر که حدودی در موجود، اجرایی هاینامهآیین است،

 لکن تندهس خود صدور زمان قانون مشمول قانون این شدن االجراالزم از پیش صادره هاینامهبیمه - ۶۵ ماده

 هایتبصره و( 10) ماده و( 12) ،(0۵) ،(00) ،(31) ،(33) مواد ،(0) ماده( ب) و( الف) بندهای احکام حال هر در

 هاآن پوشش تحت خسارات هنوز که هایینامهبیمه مورد در( ۶2) و( ۵2) ،(01) ،(1۸) ،(1۷) ،(1۶) مواد آن،

 .است الرعایهالزم نیز نشده پرداخت

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

 قانون این مواد اصالح یا نسخ هرگونه. شودمی نسخ «31۸۷ مصوب ثالث شخص مقابل در زمینی موتوری نقلیه

 .شود قید بعدی قوانین در صریحاً باید
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 رسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین داد

 0۵/2۶/3110مصوب 

 

 تشکیالت اول: بخش

رسیدگی  منظوره قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ب( 3۷1در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ) - 3ماده 

دولتی خالف قانون یا شرع یا  یهانامهنییبه شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آ

نامیده « دیوان»کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار از حدود اختیارات مقام تصویب خارج

 گردد.قوه قضائیه تشکیل می رئیسنظر  شود زیرمی

دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی  - 0ماده 

 شود.ری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میهست. تشکیالت قضایی، ادا

 .نماید ارائه قضائیه قوه رئیس به را خود پیشنهادات دتوانرئیس دیوان عدالت اداری می -تبصره 

البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی - 1ماده 

 یابد و مالک صدور رأی، نظر اکثریتشود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت مییمستشار تشکیل م

 است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

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

 شود.فه میشود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضا

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

رشته حقوق یا مدارک  یهاشیارشد یا دکترا در یکی از گراباشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی 

 تراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.حوزوی هم

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

 قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. تواندیرئیس دیوان عدالت اداری م - 0تبصره 

، معاون و مشاور خواهد ازیداد موردنرئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز هست و به تع - ۵ماده 

 تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.داشت. وی می

به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر  - ۶ماده 

 دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:گردد. این ها تأسیس میبازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان

 .راهنمایی و ارشاد مراجعان -الف 
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 .شاکیان یهاها و درخواستپذیرش و ثبت دادخواست -ب 

ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست  -پ 

 اند.ت کردهالکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریاف

 انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر. -ث 

های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه تواند به تعداد موردنیاز کارشناسانی از رشتهدیوان می - ۷ماده 

 عنوان مشاور دیوان داشته باشد.کار اداری و مدرک کارشناسی یا باالتر باشند، به

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

شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می

رت مالحظه نظر وی مبادکند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با طور مکتوب به شعبه ارائه می نتیجه را به

 نماید.به صدور رأی می

 0۵/1/31۸۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( 1ماده )حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای  -تبصره 

 شود.اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت میمنصوب شده

ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی  هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به - ۸ماده 

 شود و مالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.وی تشکیل می

توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق این قانون می( ۷ماده )مشاوران و کارشناسان موضوع  -تبصره 

 خود را ارائه نمایند.رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی 

نماید که از تعداد کافی نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ریواحد اجرای احکام دیوان ز - 1ماده 

 دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

ا داشتن قه قضائی ببرای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال ساب -تبصره 

راز تهای حقوق و الهیأت )گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی( یا همارشد یا دکترا در رشتهمدرک کارشناسی 

 حوزوی آن الزم است.

 دادرسی آیین دوم: بخش

 صالحیت -فصل اول 

 صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: - 32ماده 

 مات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:رسیدگی به شکایات و تظل - 3
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های دولتی و ها و مؤسسات و شرکتها و سازمانتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه -الف 

 ها.و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آن هایشهردار

 ها.در امور راجع به وظایف آن« الف»واحدهای مذکور در بند تصمیمات و اقدامات مأموران  -ب 

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و  - 0

های مالیاتی، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده هایی مانند کمیسیونکمیسیون

 ها.ا منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنه( قانون شهرداری322)

رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و  - 1

ها محتاج ذکر نام است ( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن3مؤسسات مذکور در بند )

 از حیث تضییع حقوق استخدامی. اعم از لشکری و کشوری

این ماده ( 0و )( 3تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ) - 3تبصره 

 پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

های انتظامی قضات دگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و داتصمیمات و آراء دادگاه - 0تبصره 

 باشد.دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی

در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه  - 33ماده 

 رف شکایت به اعادهکننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرسیدگی

 نماید.حقوق تضییع شده، صادر می

علیه عالوه بر اجرای حکم، مکلف پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم - تبصره

 به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

 به شرح زیر است:حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان  - 30ماده 

و سایر نظامات و  هانامهنییرسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آ -3

ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با مقررات دولتی و شهرداری

استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء

 شود.و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می

 صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد. -0

 دیوان صادرشده باشد. صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب -1
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وه قضائیه ها و تصمیمات رئیس قبخشنامه هانامهنییرسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آ -تبصره 

و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت 

 ماده خارج است.از شمول این  ملی

طال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در اثر اب - 31ماده 

هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب  مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،

 نماید.

عالی کشور ان مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیو - 30ماده 

 است.

صدور حکم اصالحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی  - 3۵ماده 

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

 ترتیب رسیدگی -فصل دوم 

 رسیدگی در شعب بدوی -مبحث اول 

 دادخواست –اول 

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی  - 3۶ماده 

 های مخصوص، تنظیم شود.برگه

شود، نیازی هایی که با صدور قرار عدم صالحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال میپرونده - 3 تبصره

 به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

( این 32( ماده )0از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ) - 0بصره ت

قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا 

انقالب )در امور مدنی( است.  های عمومی وتصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه

ها ظرف مدت مزبور در دیوان مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن

قابل اعتراض است. در مواردی که ابالغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در 

نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبالً حق شکایت در یابتدا به موضوع ابالغ رسیدگی م

 مهلت مذکور، مالک محاسبه است. ،اندمهلت بیشتری داشته

ه قانونی مقام یا نمایندکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائمشعب دیوان به شکایتی رسیدگی می - 3۷ماده 

 است کرده باشد.وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخو

 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 -3

 نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی -0

 .یتمشخصات طرف شکا -ب 

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

 ( این قانون32ماده )موضوع  یهانام کامل دستگاه
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مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم -پ 

 .توسط آنان

 .موضوع شکایت و خواسته -ت 

 .شرح شکایت -ث 

 .مدارک و دالیل مورد استناد -ج 

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

 .دادخواست

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

نی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را تواند عالوه بر نشاشاکی می - تبصره

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

( ریال و در شعب تجدیدنظر دویست 322222هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ) - 31ماده 

 ( ریال است.022222هزار )

شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 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  یک بارهر سه سال 

 هست.

اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست  شدهیاهشاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گو - 02ماده 

 دادخواست نماید.

دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در  لهیوستصویر یا رونوشت مدارک باید به - 3تبصره 

عمومی های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و ها و یا دفاتر دادگاهمراکز استان

تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید 

 های جمهوری اسالمی ایران، گواهی شود.ها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگریدر دفتر یکی از سفارتخانه

های دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحد - 0تبصره 

ها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و اساساً شاکی نتواند تصویری از آن کهنینباشد و یا ا

 باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

 شدهیترجمه گواه ،شدهیرونوشت گواه در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، عالوه بر تصویر یا - 03ماده 

آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی 

های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، گواهی ها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگرییا سفارتخانه

 شود.

مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر توسط وکیل یا قائم هرگاه دادخواست - 00ماده 

 سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. شدهیگواه یا رونوشت

اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به - 01ماده 

رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی همچنین اوراق مربوط به 

دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر 
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سلیم آن کترونیکی و یا تها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الدر مراکز استان

 شود.به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می

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

ل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتم

 مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.یا قائم

دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه  - 0۵ماده 

 آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات 

 شود.شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع میثبت یهادادخواست - 0۶ماده 

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

لی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای شود. این قرار قطعی است، وشعبه، رد می

 شود.مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه می

( این قانون در 3۸ماده )در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای )ب( تا )ث( و )چ(  - 0۸ماده 

( این قانون نقص 01( الی )31شرایط مقرر در مواد )دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت 

طور مستقیم یا از طریق  ای بهداشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه

کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص ها به شاکی اعالم میدفاتر مستقر در مراکز استان

موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، ه چه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بدارد و چنان

گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض رد می

و پس از صدور دستور توسط  شودالبدل شعبه انجام مینسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی

گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ می

 دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بالفاصله در اختیار قاضی  - 01ماده 

دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صالحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور می شعبه قرار

کند تا پس از ابالغ دادخواست ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می

 و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابالغ ( 12تبصره ماده )ای مشمول چنانچه پرونده - تبصره

 نماید.دادخواست و 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  - 12ماده 

گی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی پاسخ، مانع رسید

 نماید.می

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

ماید. این حکم ظرف ن، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم میکنندهیدگیشعبه رس

 بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
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اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه  - 13ماده 

ها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آن

 نماید.بت به آنچه که صالحیت ندارد، قرار عدم صالحیت صادر میکند و نسمی

های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که چنانچه اشخاص متعدد، شکایت - 10ماده 

شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ 

 د.شوماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی میید. در غیر این صورت، مطابق مفاد نماتصمیم می

ود را از میان خ یاندهیتوانند در دادخواست، نماشاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می - تبصره

 جهت امر ابالغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

استه باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب موضوع شکایت و خو - 11ماده 

گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، نسبت به ای به شاکی اعالم میطی اخطاریه

 د.ینمارفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می

 دستور موقت -دوم 

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

( این قانون، 32ماده )تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در 

تواند تقاضای صدور دستور موقت است، میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر سبب ورود خسارتی می

نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه 

 شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

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

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

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

 گردد.رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می

ای است که به ( این قانون، شعبه10ماده )ه تقاضای صدور دستور موقت موضوع مرجع رسیدگی ب - 1۶ماده 

کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، اصل دعوی رسیدگی می

تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع 

 شود.و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود می

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

 رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

یم ر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصممدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظ - تبصره

 فوری است.

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور  - 1۸ماده 

شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای موقت، مفاد آن به شاکی ابالغ می

 ( این قانون نیست.32ماده )ضوع تصمیمات قانونی مو
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ها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مکلفند طبق سازمان - 11ماده 

آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 

 نماید.ارده محکوم میشش ماه تا یک سال و جبران خسارت و

 کنندهیدگیدر صورت حصول دالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رس - 02ماده 

 نماید.نسبت به لغو آن اقدام می

 رسیدگی و صدور رأی -سوم 

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

ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور 

ز شده را انجام دهند. تخلف اکند، تحقیقات و اقدامات خواستهمکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می

 ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.این 

در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص  - 00ماده 

 ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شعبه دیوان می - 01ماده 

( این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده 32ماده )واحدهای مذکور در  شکایت از ادارات و

 است.

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

ستماع اظهارات او، استنکاف کند، شعبه دیوان با مالحظه دادخواست اولیه و الیحه دفاعیه طرف شکایت یا ا

نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست اتخاذ تصمیم می

 گردد.صادر می

در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون  - 0تبصره 

نماید یا به انفصال موقت از خدمات دداری کند، شعبه او را جلب میاز حضور جهت ادای توضیح خو عذر موجه،

 .کندیدولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم م

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

 یک سال است. سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا

ها و در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری - 00ماده 

های ها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پروندهسایر مؤسسات عمومی و مأموران آن

ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند. در  مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد

صورت موجه ندانستن دالیل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم 

سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک

شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به یتا یک سال محکوم م

دی بندالیل و مدارک موردنیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه

 گیرد.شده مطابق مقررات مربوط صورت می
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مربوطه از انجام  مسئولماده مراتب امتناع ذکور در این شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد م - تبصره

 وظایف قانونی را 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، شاکی می - 0۵ماده 

واند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، تکند. شاکی میشعبه قرار ابطال دادخواست صادر می

 شود.به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی

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

 شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.شکایت صادر می

های مطروحه در شعب دیوان در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده - 0۷اده م

 شود.و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می

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

نماید و چنانچه موضوع را در صالحیت ع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعالم میصالحیت، پرونده را به مرج

نماید. مرجع اخیر بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می یقضائ ریمراجع غ

 مکلف به رسیدگی است.

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

از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت 

شده، خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالح

 رأی صادر نماید.

دگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صالحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه هرگاه رسی - ۵2ماده 

شود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح صادر و مراتب به طرفین ابالغ می

 ورت دیوانمراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ص

 گیرد.دهد و تصمیم مقتضی میبه رسیدگی خود ادامه می

که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شکایات مطروحه در دیوآن - ۵3ماده 

ای که سبق ارجاع دارد ها در شعبهشود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پروندهشعبه رسیدگی می

 آید.عمل می رسیدگی به

در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع  - ۵0ماده 

مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شود تا تعیین و معرفی قائم

 شود.شعبه به نشانی شاکی اعالم می

راز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف در صورت اح - ۵1ماده 

 کند:شکایت، قرار رد شکایت صادر می

 شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. -الف 

 شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد. -ب 

 شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. -پ 

 قانونی، مطرح شده باشد.شکایت خارج از موعد  -ت 
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مقام آنان شکایت طرح شده از حیث موضوع قبالً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم -ث 

 هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد.

 موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. -ج 

گری غیر از طرف شکایت را به دادرسی الزم بداند، هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دی - ۵0ماده 

تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، می

تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به 

د ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه تواندادرسی را ضروری بداند، می

 کند.دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود  - ۵۵ماده 

تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که ز طرفین ذینفع بداند، میرا در محق شدن یکی ا

دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول 

 نماید.پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می

ا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و هرگاه شاکی و ی - ۵۶ماده 

تواند نماید. شعبه دیوان میشعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می

 رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

لت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادرشده در صورتی که به که بدون دخاآراء شعب دیوآن - ۵۷ماده 

حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض 

شود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه شده، مبادرت به صدور کننده به پرونده، مطرح میدر شعبه رسیدگی

 نماید.ی میرأ

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعالم و ظرف یک هفته مبادرت  - ۵۸ماده 

 نماید.به انشاء رأی می

 دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: - ۵1ماده 

 تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده -الف 

 .دادرس شعبه خانوادگی رئیس یا مرجع رسیدگی و نام و نام -ب 

 .مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاهمشخصات شاکی و وکیل یا قائم -پ 

 .مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه -ت 

 .موضوع شکایت و خواسته -ث 

 به نظریه مشاور، گردش کار، متضمن خالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره -ج 

 ( این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی.۷ماده )در صورتی که طبق 

 .رأی با ذکر جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی -چ 

 .البدل و مهر شعبهامضاء رئیس یا دادرس علی -ح 

طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام  ایت، بهشعب دیوان مکلفند در مورد هر شک - ۶2ماده 

 و کلی، حکم صادر کنند.
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 ردد.گشود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابالغ به طرفین ارسال میدادنامه 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 شعبهن شکایت یا وکیل یا قائمبه طرفی -الف 

 .از طریق اداره ابالغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی -ب 

از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این  -پ 

 .روش ابالغ

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

 .به وسیله دادگستری محل اقامت -ث 

( 0دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ) کنندهیدگیهرگاه شعبه رس - ۶1ماده 

ا اصالح و رأی ( این قانون، اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن ر32ماده )

باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و  نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثررا ابرام می

ها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت تعیین آن

 رت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.به رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مباد

 دهکننیدگیدر صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رس

شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون ارجاع می

( این قانون، مبادرت به صدور رأی ۷س از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده )و مقررات مربوط، آن را نقض و پ

 نماید.ماهوی می

، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر (۷ماده )تواند عالوه بر نظر مشاورین موضوع شعبه می - تبصره

 مربوط استفاده نماید. یهارشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه

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

هایی واگذارشده باشد، شعب دیوان فقط از  علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت

کنند یا مصوبه رسیدگی میجهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون 

کننده موظف است حسب مورد پس از و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی

ادرت گردد با کسب نظر آنان، مبربط که توسط شعبه تعیین میارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی

 به انشاء رأی نماید.

 رسیدگی در شعب تجدیدنظر -مبحث دوم 

 مقام و یا نماینده قانونیکلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم - ۶۵اده م

ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران آن

 بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است.

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری  - ۶۶اده م

 ود.شگیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میدیوان انجام می

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

 .مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه -الف 
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 .خواسته دنظریشماره و تاریخ رأی تجد -ب 

 .خواسته دنظریشعبه صادرکننده رأی تجد -پ 

 .خواسته دنظریتاریخ ابالغ رأی تجد -ت 

 .دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی -ث 

 یم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.این قانون در تقد( 01تا )( 02رعایت مقررات مواد ) - تبصره

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء  - ۶۸ماده 

شود. این قرار قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می

گردد. اگر دادخواست ( این قانون اقدام می0۸ماده )دنظر، وفق است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدی

 کند.تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده 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،  - ۶1ماده 

أی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار موجب نقض ر

کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در می

 شود.صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد 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  - ۷2ماده 

افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن طرفین و یا از قلم 

 کند.اصالح رأی، آن را تأیید می

نظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و چنانچه شعبه تجدید - ۷3ماده 

 نماید.در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می

شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص  - ۷0ماده 

کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه دهد، آن را تأیید می

 نماید.صادرکننده قرار عودت می

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر  - ۷1ماده 

صادرشده از شعبه بدوی مادام که  است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت

 توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه  - ۷0ماده 

ند. شعبه کارسال می تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر

 نماید و هرگاه رأیبا توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می ادشدهی

صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به 

 کند.رسیدگی ماهوی می

که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه  در صورتی - ۷۵ماده 

دارند. تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم می

 دهد.عرض ارجاع میرئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم
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صدور حکم اصالحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده  - ۷۶ماده 

 ( این قانون نیست.۷۵( و )۷0شود، مشمول مواد )رأی انجام می

د و به شونویس رأی درج مینظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیشدر صورتی که رأی بر مبنای اتفاق - ۷۷ماده 

 گردد.رسد و در پرونده بایگانی میامضاء آنان می

به  کهنیشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر امقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می - ۷۸ماده 

 موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

نون ادر صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بیّن شرع یا ق - ۷1ماده 

با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به  یک بارتشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای 

 نماید. رأی صادرشده قطعی است.عرض ارجاع میشعبه هم

ماده از شعبه بدوی صادرشده باشد، در این صورت پرونده برای صدور  چنانچه رأی قطعی موضوع این - تبصره

 گردد.جدیدنظر ارجاع میرأی به شعبه ت

 رسیدگی در هیأت عمومی -مبحث سوم 

گیرد. در درخواست تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می - ۸2ماده 

 مذکور، تصریح به 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  -ت 

 .کنندهمرجع تصویب

 .کنندهامضاء یا اثرانگشت درخواست -ث 

کننده و و ثبت دادخواست، به استثناء ذینفع بودن درخواست سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال - تبصره

ها توسط رئیس دیوان، به دفتر پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست

 شود.هیأت عمومی ارجاع می

 ۸3ماده 

 نماید:یر اقدام میماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زدر صورت عدم رعایت موارد مذکور در  -3

 نماید.در مورد بند )الف( ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می -0

 .دینمای( این قانون عمل م0۸ماده )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  -1

 شود. این قرار قطعی است.ر غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر میبه رفع نقص اقدام کند. د

رساند. چنانچه درخواست مشمول مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می - ۸0ماده 

کند و در بقیه موارد، ( این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می۸۵ماده )

 .گیردشود و در نوبت رسیدگی قرار می، به دفتر اعاده میکنندهبیاست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصودرخو
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، ارسال کنندهبیای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصومدیر دفتر هیأت عمومی نسخه - ۸1ماده 

اقدام کند. در هر صورت،  کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخمی

 نماید.پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می

ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس  کنندهبیچنانچه مرجع تصو - تبصره

 ا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تدیوان می

اموری که مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب  - ۸0ماده 

شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می

 کنند:اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می

در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه  - فال

 شود.نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می

کند. چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میدر صورتی که نظر سه - ب

ت روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در این رأی ظرف بیس

چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه

 شود.بند )الف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می

 رسد.خصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان میتصمیمات هیأتهای ت - 3تبصره 

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

شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می

 االتباع است.تخصصی الزم

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد،  - ۸۵ماده 

مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار 

 کند. این قرار قطعی است.رد درخواست را صادر می

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

اند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال کننده مطلع شوند، موظفخروج آن از اختیارات مقام تصویب

 مصوبه را درخواست نمایند.

رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت  ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برایدر صورتی که مصوبه - ۸۷ماده 

 االتباع است.شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی الزماظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می

تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال ( این قانون می30ماده )( 3هیأت عمومی، در اجرای بند ) - ۸۸ماده 

 نماید.

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

است به محض اطالع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی 

شعب  نماید. این رأی برایپس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می

االتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم

 حیصح ریشود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غاست و موجب نقض آراء سابق نمی
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رسمی حق تجدیدنظرخواهی را  تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه

شود و شعبه دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می

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

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

تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در دیوان می

 نماید. اینصورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می

 االتباع است.ربوط الزمرأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی م

ماده در شعب دیوان به صورت خارج پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این  - تبصره

 گیرد.ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام میاز نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه

دد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مج - 13ماده 

مغایرت با قانون یا 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.

ت عمومی در مصوبات بعدی، ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأچنانچه مصوبه - 10ماده 

الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع 

، در هیأت کنندهبی( این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصو۸1ماده )را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد 

 نماید.عمومی مطرح می

دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی ه در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذینفع میافرادی ک - 11ماده 

مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست  مسئولتوانند رسیدگی به استنکاف ربط، میمسئوالن ذی

ذینفع بودن  شود. شعبه مذکور در صورت احرازاز سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می

 نماید.( این قانون اتخاذ تصمیم می321ماده )مربوط، به موجب  مسئولکننده و استنکاف درخواست

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

 .دینمایداده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر م

که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت احکام صادرشده از هیأت عمومی دیوآن - 1۵ماده 

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

باشند و در صورت استنکاف به دیوان میربط اعالم نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعالم نتیجه ذی

 شود.( این قانون اقدام می332ماده )طبق 

است که ظرف  یانامهنییاداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آ - 1۶ماده 

 .رسدیاالجرا شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه مسه ماه از تاریخ الزم

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

 .گرددیانتخاب رئیس دیوان 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 
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 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 

 عبهکه قبالً توسط همان شعبه یا شحکم صادرشده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن -ت 

 که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.دیگر صادرشده است، متعارض بوده بدون آن

ها به موجب حکم مراجع حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آن -ث 

 شده باشد.صالح قانونی ثابت

کننده اعاده دادرسی باشد و نیت درخواستپس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به دست آید که دلیل حقا -ج 

 ثابت شود اسناد و 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.1۸ماده )« پ»تا « الف»در مورد بندهای  -3

 ( این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی.1۸ماده )« ج»تا « ت»در خصوص بندهای  -0

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی  - 322ماده 

 شود.که موجب اعاده 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  - 320ماده 

قبول دادخواست  نماید و در صورتمذکور در ابتدا در موردقبول یا رد این دادخواست قرار الزم را صادر می

 کند.مبادرت به رسیدگی ماهوی می

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

 حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

اضای اعاده دادرسی را هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تق - 320ماده 

نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، نقض و حکم مقتضی صادر می

گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح می

نماید و حکم اول به قوت خود باقی نقض می پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را کنندهیدگیشعبه رس

 ماند.می

 گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می - 32۵ماده 

 مقام و یا نمایندهدر اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم - 32۶ماده 

 تواند وارد دعوی شود.میقانونی آنان، ن

 احکام اجرای چهارم: بخش

( این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت 32ماده )کلیه اشخاص و مراجع مذکور در  - 32۷ماده 

 اجرا نمایند.
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 رایعلیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجشعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکوم - 32۸ماده 

علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب نمایند. محکوماحکام دیوان ارسال می

 طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. اقدام و نتیجه را به لهمحکومرضایت 

ربط از اجرای والن ذیهرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئ - 321ماده 

آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت 

 شود.از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می

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

توانند موضوع را به رئیس دیوان شوند، میعدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می

 منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان،  علیه ازدر صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم - 332ماده 

 کند.مراتب را به رئیس دیوان گزارش می

نماید. شعبه مذکور موظف است رئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می

واحد  خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به

 اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو  - 3تبصره 

ها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با یا چند نفر باشد و اعضاء آن

 شوند.حکم دیوان، مستنکف شناخته می

 مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. - 0تبصره 

ها کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنشعبه رسیدگی - 1تبصره 

ی به دیوان به ونماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعالم تفهیم می

( این 330ماده )شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در مهلت داده می

 گیرد.قانون قرار می

 کند:دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می - 333ماده 

 در مدت معین. لهوممحکمربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت  مسئولاحضار  -3

به در صورت عدم اجرای علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومدستور توقیف حساب بانکی محکوم -0

 حکم یک سال پس از ابالغ.

دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی  -1

 نی(.های عمومی و انقالب )در امور مددادگاه

دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رأی دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک  -0

شورای انقالب و  3۷/33/31۵۸های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب اراضی و امالک برای اجرای برنامه

مجمع تشخیص  3۵/30/31۷2هادها مصوب اصالحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و ن

 مصلحت نظام.
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علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال در صورتی که محکوم - 330ماده 

شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می

نظر در شعبه تجدیدنظر دیوان هست و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر پس از ابالغ قابل تجدید

 گردد.عرض ارجاع میصادرشده باشد به شعبه هم

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

 نده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.کنکه شعبه رسیدگیقطعی دیوان نیست مگر آن

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و  - 330ماده 

تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد می لهمحکومعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم

 نماید.ی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری میاجرای احکام دیوان با اجرای رأ

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

به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته 

دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی  شود، از موارد اعاده

گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به ارجاع می

 و پرونده برای نماید. در غیر این صورت قرار رد صادربه صادر میجبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم

شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می

 است.

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

مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه علیه باشد و سوی مرجع دیگری غیر از محکوم

تواند به رأی صادرشده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به از تاریخ اعالم، مرجع یاد شده می

 االجرا است.موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و الزم

رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان  چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، - 33۷ماده 

ع نماید. نظر شعبه در خصوص رفنداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می

 االتباع است.ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، الزم

مکلفند  ۸/۷/31۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( ۵ماده )اجرایی موضوع  یهادستگاه - 33۸ماده 

دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی 

 ( این قانون است.330حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده )

مربوط پس از احضار بدون عذر موجه،  مسئولچنانچه ( این قانون، 333ماده )« 3»در اجرای بند  - 331ماده 

( این قانون، اقدام 01ماده )« 0»در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 

 نماید.می

 مقررات سایر پنجم: بخش

 شوند.های موجود منحل میشعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده - 302ماده 
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هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا  - 303اده م

المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور منافع بیت

 و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.

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

های عمومی و انقالب )در امور مدنی( سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه

 و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

 گردد.ئیه منظور میبودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضا - 301ماده 

و اصالحات  0۵/1/31۸۵االجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب از تاریخ الزم - 300ماده 

 .شودقوه قضائیه لغو می 0۶/0/31۷1بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
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 قانون اجرای احکام مدنی
 23/2۸/31۵۶مصوب 

 

 عمومی قواعد اول: لفص

 اجرا مقدمات - اول مبحث

 ای 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 موقت اجرای قرار

 مقامئمقا 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 ابالغ او قانونی

 .باشدنمی اجرا قابل نیست معین آن موضوع که حکمی - 1 ماده

 در .باشد شده مقرر دیگری ترتیب قانون در اینکه مگر آیدمی عمل به اجرائیه صدور با حکم اجرای - 0 ماده

 التاص اعالم قبیل از نیست علیهمحکوم طرف از عملی انجام مستلزم و داشته اعالمی جنبه دادگاه که مواردی

 تدول به وابسته و دولتی مؤسسات و هاسازمان که مواردی در همچنین شودنمی صادر اجرائیه سند بطالن یا

 و هاسازمان و نیست الزم اجرائیه صدور گیرد صورت هاآن وسیله به باید حکم اجرای ولی نبوده دعوی طرف

 .کنند اجرا را حکم دادگاه دستور به مکلفند مزبور مؤسسات

 .است نخستین دادگاه با اجرائیه صدور - ۵ ماده

 آن موضوع و حکم مشخصات و علیهوممحک و لهمحکوم اقامت محل و خانوادگی نام و نام اجرائیه در - ۶ ماده

 یدهرس دفتر مدیر و دادگاه رئیس امضاء به و شده نوشته هست علیهمحکوم عهده به اجرا حق پرداخت اینکه و

 .شودمی فرستاده ابالغ برای و ممهور دادگاه مهر به

 پرونده در آن از نسخه کی شودمی صادر نسخه دو عالوهبه علیهممحکوم تعداد به اجرائیه هایبرگ – ۷ ماده

 موقع رد نیز نسخه یک و گرددمی بایگانی اجرایی پرونده در علیهمحکوم به ابالغ از پس دیگر نسخه و دعوی

 .شودمی داده علیهمحکوم به ابالغ

 علیهمحکوم به ابالغ محل آخرین و آیدمی عمل به مدنی دادرسی آیین مقررات طبق اجرائیه ابالغ - ۸ ماده

 .است محسوب سابقه اجرائیه ابالغ برای دادرسی پرونده در

 و آمده عمل به مدنی دادرسی آیین قانون 322 ماده طبق دعوی به راجع اوراق ابالغ که مواردی در - 1 ماده

 به نوبت یک اجرائیه مفاد باشد نکرده اعالم دادگاه به را خود اقامت محل علیهمحکوم اجرائیه صدور از قبل تا

. شودمی گذاشته اجرا موقع به آن از پس روز ده و گرددمی آگهی قانون این 331 و 33۸ مادتین در مقرر ترتیب

 علیهمحکوم اینکه مگر نیست الزم علیهمحکوم به دیگری اخطار یا ابالغ اجرایی عملیات برای صورت این در

 .شود قید مزبور آگهی در ایدب ماده این مفاد. دهد اطالع اجرا قسمت به کتباً را خود اقامت محل

 ،امین قیم، ولی، به مورد حسب اجرائیه شود فوت یا محجور اجرائیه ابالغ از قبل علیهمحکوم اگر - 32 ماده

 ادمف باشد اجرائیه ابالغ از بعد علیهمحکوم فوت یا حجر گاههر و گرددمی ابالغ او ترکه مدیر یا ورثه وصی،

 خواهد شد. داده اطالع هاآن اخطاریه ابالغ وسیله به شده انجام عملیات و اجرائیه
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 طرفین از یک هر درخواست به یارأساً  تواندمی دادگاه باشد شده اشتباهی اجرائیه صدور در گاههر - 33 ماده

 را اجرا مورد استرداد دستور و کند الغاء را اجرایی عملیات یا نماید تصحیح یا ابطال را اجرائیه مورد اقتضای به

 .بدهد

 (اجرا)مأمورین  دادورزها - دوم مبحث

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

 .داشت خواهد( اجرا)مأمور  دادورز

 توانمی نباشد کافی دادتع 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 وسیله به را احکام

 شود رفتاری سوء یا مقاومت( اجرا نی)مأمور هادادورز به نسبت حکم اجرای حین که صورتی در - 30 ماده

 مأمورین بخواهند، کمک حکم اجرای برای دژبانی یا و دارمریژان شهربانی،مأمورین  از مورد حسب توانندمی

 .باشندمی آن انجام به مکلف مزبور

)مأمور  دادورز ندهند انجام را( اجرا)مأمور  دادورز درخواست قبل ماده در مذکور مأمورین گاههر - 3۵ ماده

 اردصالحیت مرجع به عقیبت برای اجرا مدیر توسط تا کندمی تنظیم خصوص این در مجلسیصورت( اجرا

 .شود فرستاده

 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 تنظیم مجلسیصورت

 کیفری قوانین در مقرر مجازات بر عالوه شوند وظیفه انجام از( اجرا)مأمور  دورزدا مانع که کسانی - 3۷ ماده

 .باشندمینیز  خود عمل از ناشی خسارات مسئول

 .نمایند مأموریت قبول توانندنمی زیر موارد در( اجرا)مأمورین  هادادورز و مدیران - 3۸ ماده

 .باشد هاآن همسر به راجع اجرا امر - 3

 درجه تا سببی یا نسبی قرابت آنان با( اجرا)مأمور  دادورز یا و مدیر که باشد اشخاصی به راجع جراا امر - 0

 .دارد سوم

 .باشد او امور کفیل یا طرفین از یکی وصی یا قیم( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر - 1

 دعوی آنان همسر یا( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر و آنان بین که باشد کسانی به راجع اجرا امر که وقتی - 0

 .است مطرح کیفری یا مدنی

 دیگری( اجرا)مأمور  دادورز یا مدیر به دادگاه رئیس طرف از حکم اجرای ماده این در مذکور موارد از یک هر در

 یگرد کارمند یا دفتر مدیر وسیله به حکم اجرای نباشد دیگری مأمور یا مدیر حوزه آن در اگر و شودمی محول

 .آمد خواهد عمل به ژاندارمری و شهربانی مأموران مورد حسب یا هدادگا

 اجرا ترتیب - سوم مبحث

 .شودمی گذاشته اجرا موقع به کرده صادر را آن که دادگاهی اجرا قسمت وسیله به اجرائیه - 31 ماده

 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 را مزبور عملیات
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 ،مربوط هایبرگ کلیه و هاتقاضا و اجرائیه تا دهدمی تشکیل ایپرونده حکم اجرای برای اجرا مدیر - 03 ماده

 .شود بایگانی آن در ترتیب به

 نههزی بگیرند فتوکپی یا رونوشت آن محتویات از و همالحظ را اجرایی پرونده توانندمی طرفین - 00 ماده

 .شودمی اخذ مدنی دادرسی آیینقانون  در مقرر میزان به فتوکپی یا رونوشت

 اجرایی عملیات و نوشته اجرائیه ذیل در را( اجرا)مأمور  دادورز نام اجرا مدیر اجرائیه ابالغ از پس - 01 ماده

 .کندمی محول او عهده به را

 ای نماید قطع یا توقیف یا تعطیل را حکم اجرای تواندنمی اجرا به شروع از بعد( اجرا)مأمور  دادورز - 00 ماده

 صدور صالحیت که دادگاهی یا داده را حکم اجرای دستور که دادگاهی قرار موجب به مگر اندازد تأخیر به

 رد او کتبی رضایت یابه محکوم وصول به دائر لهمحکوم رسید ابراز با یا دارد را حکم اجرای تأخیر دستور

 .اجرا تأخیر یا قطع یا توقیف یا تعطیل

 رفع شودمی اجرا آن نظر تحت حکم که دادگاهی آید پیش اشکالی حکم اجرای جریان در گاههر - 0۵ ماده

 .نمایدمی اشکال

 .شودمی اجرا گاهداد آن توسط حکم که است دادگاهی به راجع احکام اجرای از ناشی اختالف - 0۶ ماده

 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 بهمحکوم یا

 رأی اجرای از ناشی الفاخت رفع مرجع. باشدنمی اجرا قابل نیست معین آن موضوع که داوری رأی - 0۸ ماده

 .است کرده صادر اجرائیه که است دادگاهی داوری

. بخواهد دادگاه از را اختالف رفع تواندمی طرفین از یک هر حکم مفاد در اختالف حدوث مورد در - 01 ماده

 اشدب بیشتری رسیدگی محتاج که صورتی در و کندمی اختالفو رفع  رسیدگی العادهفوق وقت در دادگاه

 دعوت رسیدگی برای نوبت از خارج جلسه در را طرفین نموده ابالغ مقابل طرف به را درخواست ونوشتر

 .شد نخواهد رسیدگی تأخیر باعث هاآن حضور عدم ولی کندمی

 اجرای تأخیر قرار دادگاه اینکه مگر شد نخواهد حکم اجرای تأخیر موجب اختالف رفع درخواست - 12 ماده

 .نماید صادر را حکم

 ولی، ورثه، معرفی زمان تا مورد حسب اجرایی عملیات شود محجور یا فوت علیهمحکوم گاههر - 13 ماده

 اشخاص تا کندمی اخطار لهمحکوم به اجرا قسمت و گرددمی متوقف ترکه مدیر و امین یا محجور قیم وصی،

 (اجرا)مأمور  دادورز باشدنشده  توقیف مالی اگر و نماید معرفی کامل مشخصات و نشانی ذکر با را مذکور

 .کند توقیف محجور اموال یا متوفی ترکه ازبه محکوم معادل لهمحکوم درخواست به تواندمی

 شودمی توقیف اجرایی عملیات که مدتی و است مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق مواعد حساب - 10 ماده

 .آمد نخواهد حساب به

 اداره به اجرا مدیر طرف از مراتب شود ورشکسته اجرا جریان در و بوده ازرگانب علیهمحکوم گاههر - 11 ماده

 .گردد اقدام ورشکستگی امور تصفیه به راجع مقررات طبق تاشود می اعالم تصفیه مدیر یا تصفیه

 عقمو به را آن مفاد روز ده ظرف است مکلف علیهمحکوم شد ابالغ علیهمحکوم به اجرائیه کهنیهم - 10 ماده

 ازبه وممحک فایاست و حکم اجرای که کند معرفی مالی یا بدهدبه محکومپرداخت  برای ترتیبی یا بگذارد اجرا
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 دارایی جامع مزبور مهلت ظرفباید  نداند اجرائیه مفاد اجرای به قادر را خود که صورتی در و باشد سریم آن

 انقضاء از بعد سال سه ظرف گاههر نماید اعالم صریحاً ندارد مالی اگر و کند تسلیم اجرا قسمت به را خود

 نآ از فرار برای لیکن بودهبه محکوم پرداخت و حکم اجرای به قادر علیهمحکوم که شود معلوم مذکور مهلت

 مفاد از قسمتی یا تمام اجرای که نحوی به داده خود دارایی از واقع خالف صورت یا نکرده معرفی را خود اموال

 .شدمحکوم خواهد  ماه شش تا روز یک و شصت از ایجنحه حبس به باشد گردیده عسرمت اجرائیه

 .کند معرفی مالیبه محکوم استیفای برای علیهمحکوم جای به تواندمی نیز ثالث شخص - تبصره

 تأدیه به که موقع هر است مکلف نبوده خود بدهی پرداخت به قادر مذکور مدت در که بدهکاری - 1۵ ماده

 انقضای تاریخ از سال سه ظرف که بدهکاری هر و بپردازد را آن گرددمتمکن  خود بدهی از قسمتی یا متما

 را آن پرداخت امکانتاریخ  از ماه یک تا و شده خود بدهی از قسمتی یا تمام پرداخت به قادر مقرر مهلت

 .شد خواهد محکوم لقب ماده در مقرر مجازات به نکند معرفی اجرا مسئول به مالی یا و نپردازد

 یهعلمحکوم اموال قبل مواد در مقرر مهلت انقضای از قبل و اجرائیه ابالغ از بعد تواندمی لهمحکوم - 3 تبصره

 انقضای از پس. است آن قبول به مکلف اجرا قسمت و کند معرفی اجرا قسمت به بهمحکوم تامین برای را

 آن از بهمحکوم استیفای و حکماجرای  که باشد نکرده معرفی لیما علیهمحکوم که صورتی در نیز مزبور مهلت

 .خواهدب مال آن از را بهمحکوم استیفای آید دست به علیهمحکوم از مالی وقت هر تواندمی لهمحکوم باشد سریم

 صورت در و است خصوصی شاکی شکایت به منوط 1۵ و 10 مواد در مندرج جرائم کیفری تعقیب - 0 تبصره

 .گرددمی موقوفمجازات  اجرای یا تعقیب او گذشت

 هب 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 دسترسی او اموال

 اجرایی عملیات حین در و دهد ارائه( اجرا)مأمور  دادورز به را حکم اجرای طریق دتوانمی لهمحکوم - 1۷ ماده

 .نماید دخالت است( اجرا)مأمور  دادورز وظایف از که اموریدر  تواندنمی ولی باشد حاضر

 بهمحکوم گاههر و گیردمی رسید برگ نموده تسلیم لهمحکوم به را بهمحکوم( اجرا)مأمور  دادورز - 1۸ ماده

 ادگاهید به مقتضی دستور صدور جهت را مراتب نباشد لهمحکوم به دسترسی یا شود داده مشارالیه به نباید

 .کندمی اعالم است کرده صادر اجرائیه که

 حکم موجب به دادرسی اعاده یا نقض یا فسخ اثر بر شده گذارده اجرا موقع به که حکمی گاههر - 11 ماده

 ورتیص در و گرددیبرم اجرا از قبل حالت به حکم اجراکننده دادگاه دستور به اجرایی اتعملی شود بالاثر نهایی

 وصول را آن قیمت یا مثل( اجرا)مأمور  دادورز نباشد ممکن آن استرداد و بوده معین عین بهمحکوم که

 جرائیها صدور بدون است مقرر حکم اجرای برای که ترتیبی به دادگاه دستور به اجرایی عملیات اعاده. نمایدمی

 .آیدمی عمل به

 اعالم اجرا قسمت به را مراتب و گذارده قراری حکم اجرای برای تواندمی علیهمحکوم و لهمحکوم - 02 ماده

 .دارند

 قانون این در مقرر ترتیب به( اجرا)مأمور  دادورز نماید اجرا را دادگاه حکم طوعاً علیهمحکوم گاههر - 03 ماده

 .کندمی حکم اجرای هب اقدام
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 ورزداد باشد ممکن لهمحکوم به آن تسلیم و بوده غیرمنقول یا منقول معین عین بهمحکوم گاههر - 00 ماده

 .دهدمی لهمحکوم به و گرفته را آن عین( اجرا)مأمور 

 دهدرشصا مشاع ملک از قسمتی مالک نفع به مشاع ملک متصرف علیه ید خلع حکم که مواردی در - 01 ماده

 مشاعی امالک مقررات مشمول شده ید خلع ملک در لهمحکوم تصرف ولی شود،می ید خلع ملک تمام از باشد

 .است

 مگر نیست اجرایی اقدامات مانع امر این باشد علیهمحکوم از غیر کسی تصرف در بهمحکوم عین اگر - 00 ماده

( اجرا)مأمور  دادورز صورت این در نماید ارائه هم لیدالی و بوده آن منافع یاعین  از حقی مدعی متصرف اینکه

 تاریخ از روز پانزده ظرف که صورتی در و کند مراجعه دارصالحیت دادگاه به تا دهدمی مهلت او به هفته یک

 .یافت خواهد ادامه اجرایی عملیات نگردد ارائه اجرا قسمت به حکم اجرای تأخیر به دائر قراری مذکور مهلت

 زا مال صاحب و باشد دیگری شخص یا علیهمحکوم از اموالی شود ید خلع باید که محلی در گاههر - 0۵ ماده

 و تهیه را مذکور اموال تفصیلی صورت( اجرا)مأمور  دادورز نباشد دسترسی او به یا و کند خودداری آن بردن

 :کندمی عمل زیر ترتیب به

 .شودمی سپردهها بانک از یکی یا دادگستری صندوق به نقد وجه و جواهر و بهادار اوراق و اسناد - 3

 لحاص و رسیده فروش به نباشد نگاهداری هزینه با متناسب هاآن بهای که اشیایی و شدنی ضایع اموال - 0

 .گردد مسترد آن صاحب به تا شودمی سپرده دادگستری صندوقبه  مربوط هایهزینه کسر از پس فروش

 نگاهداشته محفوظ دیگری مناسب محل یا محل همان در را هاآن( اجرا)مأمور  دادورز اموال سایر مورد در - 1

 .داردمیدریافت  رسید و سپرده حافظ به یا و

 و رفینط تراضی با آن قیمت نباشد دسترسی آن به یا و شده تلف و بوده معین عین بهمحکوم اگر - 0۶ ماده

 گاهره و شودمی وصول علیهمحکوم از قانون این مقررات طبق و ینتعیدادگاه  وسیله به تراضی عدم صورت در

 .نماید اقامه خسارت دعوی تواندمی لهمحکوم نباشد تقویم قابل بهمحکوم

 به عمل انجام و ورزد امتناع آن انجام از علیهمحکوم و باشد معینی عمل انجام بهمحکوم گاههر - 0۷ ماده

 دیگری وسیله را عمل آن( اجرا)مأمور  دادورز نظر تحت تواندمی لهکوممحباشد  ممکن دیگری شخص توسط

 علیهمحکوم از اجرا قسمت وسیلهبه  را الزم هزینه عمل انجام بدون یا و کند مطالبه را آن هزینه و دهد انجام

 شناسکار نظر جلب با ضرورت صورت در و الزم تحقیقات با دادگاه مذکور موارد از یک هر در. نماید مطالبه

 که است ترتیبی به علیهمحکوم از شناسکار الزحمهحق و مذکور هزینه وصول. نمایدمی معین و هزینهمیزان 

 .است مقرر نقدی بهمحکوم وصول برای

 مدنی دادرسی آیین ۷01 ماده مطابق نباشد ممکن دیگری شخص توسط عمل انجام که صورتی در - تبصره

 .شد خواهد انجام

 هب باشد نشده معین حکم در زرع تکلیف و شده زراعت ید خلع حکم مورد ملک در که صورتی در - 0۸ ماده

 :شودمی رفتار زیر ترتیب

 اقدام( اجرا)مأمور  دادورز و اال بردارد را محصول فوراً باید علیهمحکوم باشد رسیده محصول برداشت موقع اگر

. نمایدمی وصول او از علیهمحکوم به محصول تحویل زمان ات را مربوطهای هزینه و نموده محصول برداشت به

 که تاس مخیر لهمحکوم باشدنروییده  یا روییده بذر اینکه از اعم باشد نرسیده محصول برداشت موقع هرگاه
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 یباق علیهمحکوم تصرف به محصول رسیدن زمان تا را ملک یا کند تصرف را ملک و بپردازد را زراعت بهای

 وردم این در دادگاه نظر و بود خواهد دادگاه با المثلاجرت و زراعت بهای تشخیص. بگیرد المثلاجرتو  بگذارد

 .است قطعی

 اموال توقیف دوم: فصل

 عمومی مقررات - اول مبحث

 اجرا طوعاً را حکم مدلول است مقرر حکم اجرای برای که موعدی در علیهمحکوم که صورتی در - 01 ماده

 شدهن توقیف و تامین او از مالی یا نکند معرفی هم مالی و ندهد حکماجرای  برای لهمحکوم با یقرار یا ننماید

 .گردد توقیفبهمحکوم معادل علیهمحکوم اموال از که کند درخواست تواندمی لهمحکوم باشد

 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 در اموال اگر و نماید

 ولی باشد اجرایی هایهزینه و بهمحکوم معادل که شودمی توقیف میزانی به علیهمحکوم اموال از - ۵3 ماده

 تصور این در شد خواهد توقیف آن تمام نباشد تجزیه قابل و داشتهبیشتری  ارزش شده معرفی مال گاههر

 .گرددمی توقیف باشد اجرایی هایهزینه و بهمحکوم معادل آنکه از مشاعی مقدار باشد غیرمنقول مال اگر

 دآیمی عمل به مال همان از بهمحکوم استیفا باشد شده توقیف و تامین علیهمحکوم از مالی اگر - ۵0 ماده

 والام سایر از بهمحکوم بقیه معادل صورت این در که نکند را بهمحکوم تکافوی شده تامین مال آنکه مگر

 .گرددمی توقیف علیهمحکوم

ک ی تواندمی علیهمحکوم باشد شده توقف بهمحکوم یا خواسته قبال در علیهمحکوم از مالی گاههر - ۵1 ماده

 ریدیگ مال به است شده توقیف که را مالی تبدیل خواستدر فروش بهراجع  عملیات به شروع از قبل تا بار

 شده قیفتو قبالً که مالی از فروشسهولت  و قیمت حیث از شودمی پیشنهاد که مالی اینکه بر مشروط بنماید

 بدیلت درخواست فروش به راجع عملیات به شروع از قبل تا یک بار تواندمی نیز لهمحکوم. نباشد کمتر است

 دباشن معترض اجرا قسمت تصمیم به لهمحکوم یا علیهمحکوم که صورتی در. بنماید را شدهتوقیف  مال

 .است قطعی مورد این در دادگاه تصمیم. نمایند مراجعه اجرائیه صادرکننده دادگاه به توانندمی

 باشد شده توقیف دیگری طلب مقابل در یا بوده دینی وثیقه شده تقاضا آن توقیف که مالی اگر - ۵0 ماده

 که مرجعی یا ثبت اداره به مورد حسب را مزبور مال ارزش مازادتوقیف  لهمحکوم درخواست به اجرا قسمت

 ودش توقیف لهمحکومتقاضای  به دیگری مال اگر صورت این در دهدمی اطالع است کرده توقیف را مال قبالً

 مال، لاص توقیف رفع یا وثیقه فک صورت در. شد خواهد اثر رفع مازاد توقیف از بنماید را او طلب تکافوی که

 عدم عنوان به علیهمحکوم گاههر مورد این در. شودمی تبدیل مال اصل توقیف بهخود خودبه مازاد توقیف

 وقیفت رفع بدهی بر زائد مقدار از شده ارزیابیمال  او هزینه به باشد معترض بدهی میزان با مال بهای تناسب

 .شد خواهد

 دیون تمام تواندمی لهمحکوم باشد شده توقیف مطالباتی مقابل در یا بوده وثیقه که مالی مورد در - ۵۵ ماده

 فتوقی تقاضای نموده تودیع دادگستری یا ثبت صندوق در مورد حسب دولت حقوق با را قانونی خسارات و

 و وا طلب بابت مال و فک سابقی هافیتوق و وثیقه صورت این در بنماید آن از را خود حقوق استیفای و مال

 .شودمی توقیف بالفاصله شده تودیع وجوه مجموع
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 .ستا بالاثر و باطل شده توقیف مال به نسبت رهنی و شرطی و قطعی از اعم انتقال و نقل هرگونه - ۵۶ ماده

 شود دمنعق لهممحکو ضرر به توقیف از بعد شده توقیف مال به نسبت که تعهدی یا قرارداد هرگونه - ۵۷ ماده

 .دهد رضایت کتباً لهمحکوم اینکه مگر بود نخواهد نافذ

 توقیف مال از اجرا قسمت نماید تأدیه را قانونی خسارات و بهمحکوم علیه،محکوم که صورتی در - ۵۸ ماده

 .کرد خواهد توقیف رفع شده

 اینکه بر مشروط بفروشد را شده وقیفت مال( اجرا)مأمور  دادورز نظارت با تواندمی علیهمحکوم - ۵1 ماده

 یقسمت مقابل در مال اگر و باشد کافی اجرایی هایهزینه و بهمحکومپرداخت  برای تنهایی به فروش حاصل

 .باشد کمتر آمدهبه عمل  توقیف آن قبال در که مبلغی از نباشد فروش حاصل شده توقیف بهمحکوم از

 اعالم طرفین به مال توقیف ولی شودنمی مال توقیف از مانع علیهمحکوم و لهمحکوم حضور عدم - ۶2 ماده

 .شد خواهد

 منقول اموال توقیف در - دوم مبحث

 کند مالکیت ادعای آن به نسبت متصرف و باشد علیهمحکوم از غیر کسی تصرف در که منقولی مال - ۶3 ماده

 فخال که صورتی در. شد نخواهد توقیف لیهعمحکوم مال عنوان بهنماید  معرفی دیگری به متعلق را آن یا

 .بود خواهد لهمحکوم خسارت جبران مسئول شود ثابت متصرف ادعای

 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، قرائن و دالیل که

 زن اختصاصی استفاده مورد عادتاً و معموالً آنچه زوجین سکونت محل در موجود منقول اموال از - ۶1 ماده

 قانون این مقررات نظر از بقیه و شوهر به متعلق باشد مرد اختصاصیاستفاده  مورد آنچه و زن به متعلق باشد

 .گردد ثابت آن خالف اینکه مگر شودمی محسوب آنان بین مشترک

 دادورز نمایند خودداری آن کردن باز از و باشد بسته آن در که باشد جایی در شده معرفی مال اگر - ۶0 ماده

 مال توقیف و در کردن باز برای الزم اقدام محل دهبان یا ژاندارمری یا شهربانی مأمور حضور با( اجرا)مأمور 

 بخش دادگاه یا دادستان نماینده دمور حسب نیست آن در کسی که محلی کردن باز مورد در و داردمی معمول

 .باشد داشته حضور باید نیز مستقل

 :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 - 3

 .او لنفقهاواجب اشخاص و علیهمحکوم ماههکی احتیاج قدر به آذوقه - 0

 .کشاورزان و ورانپیشه و کسبه ساده کار ابزار و وسائل - 1

 .باشندمی توقیف رقابلیغ مخصوص قوانین موجب به که اشیایی و اموال - 0

 و ترجمم 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 فوت صورت در

 احشف کسر یا نامتناسب هزینه مستلزم آن توقیف ادامه که اموالی و بالفاصله شدنی ضایع اموال - ۶۶ ماده

 رسدیم فروش به مزایده و توقیف به راجع تشریفات رعایت بدون دادگاهتصویب  با و ارزیابی فوراً است قیمت

 .شود برداشته مزبور اموال از صورتی باید فروش از قبل لیکن
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 منقول اموال برداریصورت - سوم مبحث

 از اموال کامل وصف بر مشتمل که صورتی منقول، اموال توقیف از قبل باید( اجرا)مأمور  دادورز - ۶۷ ماده

 رعیا نقره و طال مورد در نماید، تنظیم باشد اعداد و حروف تمام با کهغیره  و اندازه - وزن - عدد - نوع قبیل

 ومؤلف  و کتاب نام ،در کتاب و هاآن مشخصات و اسامی جواهرات در و( باشد معین هاآن عیار گاههر) هاآن

 ماس و خصوصیات نقاشی پرده و تصویر در و چاپ یا تحریر تاریخ ذکر با آن بودن چاپی یا خطی و مترجم

 اوراق و سهام مورد در و رنگ و بافت فرش مورد در و مدل و ساخت مصنوعات، در و( باشدمعلوم  اگر) نقاش

 مال کامل معرف که خصوصیاتی و مشخصات مورد هر در کلی طور به و آن اسمی مبلغ و تعداد و نوع بهادار

 .شودمی نوشته باشد

 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 داده رخ تباهیاش

( اجرا)مأمور  دادورز نمایند حقی اظهار شودمی توقیف که اموالی به نسبت ثالث اشخاص گاههر - ۶1 ماده

 .کندمی قید را او اظهارات خالصه و اظهارکننده مشخصات

 و ایراد صورت تنظیم به راجع و بوده حاضر هاآن قانونی نماینده یا علیهمحکوم و لهمحکوم هگاهر - ۷2 ماده

 طرفین. کندمی قید صورت آخر در قبول یا رد جهات با را آنان اظهار وایراد ( اجرا)مأمور  دادورز نمایند اظهاری

 فطر از اموال صورت و اال داشتخواهند  شکایت حق صورت تنظیم تاریخ از هفته یک ظرف باشند حاضر اگر

 .نماید شکایت ابالغ تاریخ از هفته یک ظرف دارد حق غایب طرف و شودمی ابالغ غایب طرف به اجرا قسمت

( اجرا)مأمور  دادورز امضاء به و شود نوشته عمل ختم و شروع ساعت و تاریخ باید اموال صورت در - ۷3 ماده

 یندنما امتناع اموال صورت ذیل امضاء از هاآن قانونی نماینده یا علیهمحکوم و لهمحکوم گاههر برسد حاضران و

 .شودمی قید صورت در مراتب

 به را اموال صورت از شدهگواهی رونوشت علیهمحکوم یا لهمحکوم تقاضای به( اجرا)مأمور  دادورز - ۷0 ماده

 .داد خواهد هاآن

 منقول اموال ارزیابی - چهارم مبحث

 را اموال قیمت شودمی درج اموال صورت در و آیدمی عمل به توقیف حین منقول اموال ارزیابی - ۷1 ماده

 و بوده اضرح یا نباشند حاضر توقیف حین طرفین گاههر و نمایندمی تعیینتراضی  به علیهمحکوم و لهمحکوم

 .شودمی معین ارزیاب ننمایند تراضی قیمت تعیین در

 دادورز علیهمحکوم حضور عدم یا تراضی عدم صورت در. شودمی معین طرفین تراضی هب ارزیاب - ۷0 ماده

 خبره و معتمد اشخاص بین از رسمی شناسکار نبودن صورت در ورسمی  شناسانکار بین از( اجرا)مأمور 

 برای ردهک تعیین لهمحکومکه  قیمتی نباشد دسترسی ارزیاب به توقیف حین در گاههر و کندمی معین ارزیاب

 تعیین به نسبت فوریت قید به( اجرا)مأمور  دادورز صورت این در. بود خواهد قرار عمل مالک مال توقیف

 .کرد خواهد اقدام مال تقویم و ارزیاب

 روز سه ظرف تواندمی طرفین از یک هر. نمایدمی ابالغ طرفین به بالفاصله را ارزیابی اجرا قسمت - ۷۵ ماده

 رااج آن وسیله به حکم که دادگاهی در اعتراض این نماید، اعتراضارزیاب  نظریه به ارزیابی غابال تاریخ از
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 یصتشخ شود،می معین مالقیمت  ارزیابی تجدید با ضرورت صورت در و گیردمی قرار رسیدگی مورد شود،می

 .است قطعی مورد این در دادگاه

( اجرا)مأمور  دادورز وسیله به کار ارزش و کیفیت و میتک گرفتن نظر در با ارزیاب الزحمهحق - ۷۶ ماده

 باشد اعتراضی الزحمهحق میزان به نسبت گاههر. است علیهمحکوم عهده به آن پرداخت و گرددمی معین

 .کرد خواهد اتخاذ مقتضی تصمیم مورد این در دادگاه

 صورت این در. بپردازد را آن تواندمی لهوممحک نماید امتناع ارزیاب الزحمهحق پرداخت از علیهمحکوم گاههر

 پرداخت. داد خواهد لهمحکوم به و وصول علیهمحکوم از حکم اجرایضمن  را مزبور وجه( اجرا)مأمور  دادورز

 اعتراض به نپردازد اخطار ابالغتاریخ  از روز سه ظرف اگر و است معترض عهده به قبل ماده مورد در الزحمهحق

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب او

 شده توقیف منقول اموال حفظ - پنجم مبحث

 ضرورت دیگری محل به اموال نقل اینکه مگر شودمی حفظ هست که جا همان در شده توقیف اموال - ۷۷ ماده

 .باشد داشته

 یینتع طرفین توافق با حافظ. شودمی سپرده مسئولی شخص به حفاظت برای شده توقیف اموال - ۷۸ ماده

)مأمور  زدادور ننمایند تراضی حافظ انتخاب در یا و نباشند حاضر توقیف حین طرفین که صورتی در و گرددیم

 از یکی در اقتضا صورتها در آن امثال و جواهر و بهادار اوراق. کندمی معین را اعتمادی قابل شخص( اجرا

 .شودمی گذاشته امانت بهها بانک

 :شودنمی سپرده ذیل اشخاص به طرفین کتبی تراضی دونب شده توقیف اموال - ۷1 ماده

 .سوم درجه تا( اجرا)مأمور  دادورز نسبی و سببی اقربای - 3

 .ارندد سوم درجه تا سببی یا نسبی قرابت طرفین با که کسانی و آنان همسر و علیهمحکوم و لهمحکوم - 0

 ویلتح گرفته عهده به را حفظ مسئولیت که شخصی به اموال صورت رونوشت و شده توقیف اموال - ۸2 ماده

 .گرددمی اخذ رسید و

 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 کیفیت و کمیت

 دهش توقیف اشیاء فروش حاصل از و پردازدمی لهمحکوم نکند تأدیه علیهمحکوم اگر را حافظ اجرت - ۸0 ماده

 کندمی اخطار لهمحکوم به اجرا مدیر آن تأدیه عدم و حافظ طرف از اجرتمطالبه  صورت در. نمایدمی استیفا

 .بپردازد را حافظ اجرت اخطار ابالغ تاریخ از روز ده ظرف که

 قرار استفاده مورد را شده توقیف اموال ندارد حق و است نامی شده توقیف اموال به نسبت حافظ - ۸1 ماده

 اردهو خسارت پرداخت مسئول گردد تفریط یا تعدی مرتکب حافظ گاههر کلی طور به و بدهد کسی به یا داده

 .داشت نخواهد هم اجرت مطالبه حق و بوده

 .بدهد را آن حساب باید حافظ باشد داشته منافعی شده توقیف اموال گاههر - ۸0 ماده

 و تاس 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)مأمور  دادورز
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 را او تغییر احوال و اوضاع یا و دکن نگاهداری را شده توقیف اموال نتواند یا نخواهد حافظ گاههر - ۸۶ ماده

 .کرد خواهد معین دیگری حافظ دادگاه تصویب از پس( اجرا)مأمور  دادورز نماید ایجاب

 است ثالث شخص نزد که علیهمحکوم منقول اموال توقیف - ششم مبحث

 درخواست مورد یا باشد حقیقی یا حقوقی از اعم ثالث شخص نزد علیهمحکوم به متعلق مال گاههر - ۸۷ ماده

 هب آن میزان و طلب یا مال توقیف باب در اخطاری دارد ثالث شخص از علیهمحکوم که باشد طلبی توقیف،

 ابالغ یزن علیهمحکوم به فوراً مراتب  و شودمی دریافت رسید و ابالغ ثالث شخص به اجرائیه رونوشت پیوست

 .گرددمی

 و بدهد علیهمحکوم به را شده توقیف طلب یا مال نباید یفتوق اخطار ابالغ از پس ثالث شخص - ۸۸ ماده

 لهمحکوم به وارده خسارت جبران مسئول تخلف صورت در نماید، عمل اجرا مدیر دستور طبق است مکلف

 .بود خواهد

 الثث شخص باشد حال طلب یا نقد وجه یا معین عین شده توقیف ثالث شخص نزد که مالی گاههر - ۸1 ماده

 هتأدی سند منزله به رسید این دارد دریافت رسید و بدهد( اجرا)مأمور  دادورز به را آن مطالبه صورت در باید

 .بود خواهد علیهمحکوم به ثالث شخص طرف از معین عین تحویل یا دین یا وجه

 یهعلمحکوم به تدریج به را عوائدی و اجور یا اقساط به را خود دین ثالث شخص که موردی در - 12 ماده

 اخطار ثالث شخص به( اجرا)مأمور  دادورز بنماید آن از را بهمحکوماستیفا  تقاضای لهمحکوم و پردازدمی

 .نماید تسلیم اجرا قسمت به را مقرر اجور و عوائد یا اقساط که کندمی

 دخو نزد لیهعمحکوم 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 ظرف باید باشد

 ای تمام وجود منکر واقع برخالف یا و نکند عمل قبل ماده در مقرر تکلیف به ثالث شخص گاههر - 10 ماده

 دنباش واقع با موافق داده که عاتیاطال یا و گردد خود نزد علیهمحکوم عوائد و اجور یا طلب یا مال از قسمتی

 .نماید مراجعه دارصالحیت دادگاه به خسارت جبران برای تواندمی لهمحکوم شود خسارت موجب و

 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 اییدار از آن قیمت معادل نکند پیدا دسترسی

 رفته بین از او تفریط و تعدی بدون اجرا قسمت مطالبه از قبل مال که باشد مدعی ثالث شخص که صورتی در

 توقیف باب در قراری دهد تشخیص موجه را او دالیل که صورتی در دادگاه دهد دادخواست دادگاه به تواندمی

 .کندمی صادر نهایی تکلیف عیینت تا اجرایی عملیات

 جهو 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 دارایی از مزبور

 به دبخواه 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 تسلیم اجرا قسمت

 مستخدمین حقوق توقیف - هفتم مبحث
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 و دولتی هایشرکت و دولت به وابسته یا دولتی مؤسسات و هاسازمان کارکنان مزایای و حقوق از - 1۶ ماده

 بعر باشند فرزند یا زن داری که تیصور در آن نظائر و خصوصی هایبنگاه و هاشرکت و هابانک و هاشهرداری

 .شودمی توقیف ثلث اال و

 بر مشروط است جایز ماده این موضوع افراد وظیفه یا بازنشستگی حقوق چهارمیک کسر و توقیف - 3 تبصره

 .باشد بگیروظیفه  یا بازنشسته شخص به مربوط دین اینکه

 مددجویان مستمری و هستند جنگ در که نینظامیا مزایای و حقوق -( 3110/33/30 اصالحی) - 0تبصره 

 .شودنمی توقیف بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته

 سازمان مدیر یا رئیس و نمایدمی ابالغ مربوط سازمان به را مراتب اجرا مدیر فوق ماده مورد در - 1۷ ماده

 .بفرستد رااج قسمت به و نموده کسر علیهمحکوم مزایای و حقوق از است مکلف

 رایب شود معرفی علیهمحکوم از مالی اگر که نیست این از مانع استخدامی مزایای و حقوق توقیف - 1۸ ماده

 و حقوق فتوقی باشد کافی بهمحکوم استیفای برای شده معرفی مال اگرولی  گردد توقیف بهمحکوم استیفای

 .شودمی موقوف علیهمحکوم استخدامی مزایای

 غیرمنقول اموال توقیف - هشتم مبحث

 ثبت اداره و طرفین به ملک مشخصات و پالک شماره ذکر با را غیرمنقول مال توقیف اجرا قسمت - 11 ماده

 .کندمی اعالم محل

 در ار مراتب باشد شدهثبت علیهمحکوم نام به ملک که صورتی در توقیف اعالم از پس ثبت اداره - 322 ماده

 اجرا متقس به نموده قید ثبتی پرونده و بازداشتی ملک دفتر در باشدثبت  جریان در ملک اگر و امالک دفتر

 .داردمی اعالم اجرا قسمت به فوراً نباشد علیهمحکوم نام به ملک اگر و دهدمی اطالع

 علیهمحکوم که است جائز وقتی علیهمحکوم مال عنوان به ندارد سابقه که غیرمنقول مال توقیف - 323 ماده

 وردیم در. باشد شده شناخته مالک نهایی حکم موجب به علیهمحکوم یاو  باشد داشته مالکانه تصرف آن رد

 بدهی ازاء در مزبور مال توقیف باشد نرسیده نهایی مرحله به ولی صادرشده علیهمحکوم مالکیت بر حکم که

 .است ایینه حکم صدور به موکول اجرایی عملیات ادامهولی  است جایز علیهمحکوم

 راییاج هزینه و بهمحکوم اداء برای دادگاه تشخیص به غیرمنقول مال سالهیک عوائد که صورتی در - 320 ماده

 و شودنمی توقیف ملک عین شود داده بهمحکوم ملک، آن عوائد از که شودحاضر  علیهمحکوم و باشد کافی

 تثب به را مراتب است مکلف اجرا قسمتصورت  ینا در گردد،می وصول آن از بهمحکوم و توقیف عوائد فقط

 .نماید اعالم محل

 .گرددنمی آن منافع توقیف موجب غیرمنقول مال توقیف - 321 ماده

 به مدنی دادرسی آیین قانون 0۵۷ تا 0۵0 مواد مقررات رعایت با باغات و امالک محصول توقیف - 320 ماده

 .آیدمی عمل

 غیرمنقول الامو یبردارصورت - نهم مبحث

 به را آن از اینسخه و تنظیم را اموال صورت غیرمنقول اموال توقیف از پس( اجرا)مأمور  دادورز - 32۵ ماده

 مدیر. اردد تسلیم اجرا قسمت به کتباً  هفته یک ظرف باشد داشته شکایتیاگر  تا نمایدمی ابالغ علیهمحکوم
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 اصالح ار شده توقیف مال مشخصاتصورت  باشد وارد کایتش که صورتی در و رسیدگی مزبور شکایات به اجرا

 .نمایدمی تجدید یا

 :شود قید غیرمنقول اموال صورت در باید زیر مراتب - 32۶ ماده

 .اجرائیه ورقه مفاد و تاریخ - 3

 .است واقع آنجا در غیرمنقول مال که محلی - 0

 دیگر اشخاص و مفروز یا است مشاع ملک اینکه و مالک و ملک مشخصات ذکر با غیرمنقول مال وصف - 1

 یا است شده واگذار کسی به ملک منافع و است حقی نوع چه دارند حقی اگر و نه یا دارند حقی آن به نسبت

 .خیر

 .آن مجاورین و ملک حدود - 0

 صورت در را آن تقریبی مساحت( اجرا)مأمور  دادورز نباشد معین ملک مساحت که صورتی در - 32۷ ماده

 .کندمی قید

)مأمور  دادورز به را غیرمنقول مال یا ملک به راجع اسناد باید صورت تنظیم حین علیهمحکوم - 32۸ ماده

 .دهد ارائه( اجرا

 دقی صورت در مراتب باشد جریان در دعوایی شده توقیف ملک از قسمتی یا تمام به راجع گاههر - 321 ماده

 .است رسیدگی مورد عیمرجچه  در دعوی که شودمی تصریح و

 غیرمنقول اموال حفظ و ارزیابی - دهم مبحث

 .آمد خواهد عمل به قانون این ۷۶ تا ۷1 مواد در مقرر ترتیب به غیرمنقول اموال ارزیابی - 332 ماده

 یلتحو 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 مشارالیه و شودمی

 پردهس اندکرده معین طرفین که امینی به شود توقیف غیرمنقول مال موجود عوائد که صورتی در - 330 ماده

 ولی شد هدخوا سپرده کندمی معین( اجرا)مأمور  دادورز که امینی شخصبه  تراضی عدم صورت در و شودمی

 .گرددمی تسلیم اجرا قسمت به باشد نقد وجه عوائد اگر

 

 شده توقیف اموال فروش سوم: فصل

 منقول اموال فروش - اول مبحث

 بین فروش موعد و محل به نسبت که صورتی در آن ارزیابی و منقول مال صورت تنظیم از بعد - 331 ماده

 باشد شدهن تراضی طرفین بین گاههر و شودمی رفتار ترتیب همان به باشد شده تراضی علیهمحکوم و لهمحکوم

 .کندمی اقدام بعد مواد مطابق( اجرا مأمور ) دادورز

 .آیدمی عمل به مزایده طریق از اموال فروش - 330 ماده

 آن در فروش باشد شده معین منقول اموال فروش برای محلی شهرداری یا دولت طرف از اگر - 33۵ ماده

 برای که آیدمی عمل به محل در فروش باشد متعدد است شده معینکه  ییهامحل اگر و آیدمی عمل به لمح

 شهرداری یا دولت طرف از گاههر. است اجرا مدیر با امر این تشخیص و باشد داده ترجیح علیهمحکوم منافع

 .کندمی معین اجرا مدیر را فروش محل باشد نشده معین فروش برای محلی
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 در شده توقیف اشیاء باشد داشته زیاد مخارج دیگری محل به منقول اموال حمل که مواردی در - 33۶ ماده

 .رسدمیفروش  به شدهمی حفظ که محلی

 .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 ییک در باید فروش آگهی - 33۸ ماده

 و ماه یک از بیش فروش روز و آگهی انتشار بین فاصله که شود معین طوری باید فروش موعد - 331 ماده

 .نباشد روز ده از کمتر

 ریال هزار دویست از بیش هاآن قیمت که اموالی مورد در همچنین نباشد روزنامه که نقاطی در - 302 ماده

 .شودیم قید مجلسصورت در الصاق تاریخ و الصاق معابر در کافیتعداد  به روزنامه انتشار جای به آگهی دنباش

 هیآگ آیدمی عمل به اجرا قسمت توسط به که آگهی بر عالوه توانندمی علیهمحکوم یا لهمحکوم - 303 ماده

 .نماید منتشر خود خرج به دیگری

 :شودمی تصریح ذیل نکات منقول مال فروش آگهی در - 300 ماده

 .شده توقیف اموال مشخصات و نوع - 3

 .فروش محل و ساعت و روز - 0

 .شودمی شروع آن از مزایده که قیمتی - 1

 .شود الصاق هم فروش محل و اجرا قسمت در انتشار بر عالوه باید آگهی - 301 ماده

 .شد خواهد آگهی مجدداً ندک پیدا ضرورت فروش روز تغییر که صورتی در - 300 ماده

 به فروش مجلسصورت و آیدمی عمل به دادسرا نماینده و( اجرا)مأمور  دادورز حضور با فروش - 30۵ ماده

 .رسدمی هاآن امضاء

 که را اموالی است شده معین فروش برای که روزی از قبل روز پنج مدت در تواندمی کس هر - 30۶ ماده

 .نماید مالحظه شده آگهی

 و( اجرا)مأمورین  هادادورز و ارزیابان ولی نماید شرکت خرید در سایرین مثل تواندمی لهمحکوم - 30۷ ماده

 در دتوانننمی سوم درجه تا آنان سببی و نسبی اقرباء همچنین هستندفروش  امر مباشر که اشخاصی سایر

 .کنند شرکت خرید

 به متعلق مال و شودمی شروع شده معین ۷۵ تا ۷1 مواد در رمقر ترتیب به که قیمتی از مزایده - 30۸ ماده

 .است کرده قبول را قیمت ترینباال که است کسی

 مزایده برنده صورت این در. دهد قرار وعده به را اموال بهای پرداخت تواندمی( اجرا)مأمور  دادورز - 301 ماده

 ماه کی از مزبور مهلت حداکثر نماید تسلیم اجرا متقس به سپرده عنوان به المجلسفی را بها درصد ده باید

 از پس او سپرده نپردازد را اموال بهای بقیه مقرر موعد در مزایده برنده که صورتی در و کرد نخواهد تجاوز

 .گرددمی تجدید مزایده و ضبط دولت نفع به مزایده هزینه کسر

 او خود اینکه یا و بفروشندمؤخر  یا مقدم را او والام از بعضی که کند تقاضا تواندمی مال صاحب - 312 ماده

 .نماید جلوگیری آن فروش از و پرداخت نقداً را پیشنهادی قیمت ترینباال

 زا دیگری مال تواندیم لهمحکوم باشد نداشته خریدارشود می شروع آن از مزایده که مالی هرگاه - 313 ماده

 تیقیم به مزایده مورد اموال از خود طلب معادل یا بنماید را آن دهمزای و توقیف تقاضای و معرفی علیهمحکوم
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 ردمو مال اخیر صورت در و بنماید را شده توقیف مال مزایده تجدید تقاضای یا کند قبول شده ارزیابی که

هست  لهمحکوم عهده به مجدد آگهی هزینه و رفت خواهد فروش به کند پیدا خریدار که میزانی هر به مزایده

 باراعت مناط مزایده آگهی تجدید برای طلب مبلغ حیث از هاآن اکثریت رأی باشند متعدد طلبکاران هرگاهو 

 .است

 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 ننماید قبول شده

 صاتمشخ 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 در خریدار

 .گرفت خواهد صورت آن بهای تمام پرداخت از بعد فقط مال تسلیم - 310 ماده

 باشد کافی اجرایی هایهزینه و بهمحکوم پرداخت برای شده توقیف لاموا از قسمتی فروش اگر - 31۵ ماده

 .گرددمی مسترد آن صاحب به و شودنمی فروخته اموال بقیه

 :شودمی تجدید مزایده و ساقط اعتبار درجه از فروش زیر موارد در - 31۶ ماده

 .آید عمل به گردیده تعیین گهیآ موجب به که محلی غیر در یا معین ساعت و روز غیر در فروش گاههر - 3

 .ایدنم رد است خواسته که را قیمتی ترینباال یا و شوند خرید از مانع قانونی جهت بدون را کسی گاههر - 0

 .باشد دادسرا نماینده حضور بدون مزایده که صورتی در - 1

 .باشد بوده خرید از ممنوع 30۷ ماده طبق خریدار که صورتی در - 0

 ودشمی داده دادگاه به فروش تاریخ از هفته یک ظرف مذکور موارد در مزایده مقررات از تخلف به راجع شکایت

 سلیمت خریدار به مال( شکایت وصول صورت در) دادگاه تصمیم اتخاذاز  قبل یا مذکور مهلت انقضای از قبل و

 .شد نخواهد

 غیرمنقول اموال فروش - دوم مبحث

 فروش مانند گردیده معین بحث این در که مواردی استثنای به غیرمنقول اموال فروش ترتیب - 31۷ ماده

 .است منقول اموال

 :شود تصریح ذیل نکات باید فروش آگهی در - 31۸ ماده

 .ملک صاحب خانوادگی نام و نام - 3

 یا تجارت یا پیشه و کسب یا سکونت محل ملک اینکه تعیین و آن اجمالی توصیف و ملک وقوع محل - 0

 .است غیره و اعتزر

 .نه یا است شدهثبت ملک اینکه تعیین - 1

 .اجاره میزان و مدت است اجاره در اگر و نه یا است اجاره در ملک اینکه تعیین - 0

 .شودمی فروخته آن از مقدار چه و مفروز یا است مشاع ملک اینکه به تصریح - ۵

 .دارند نعنوا 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
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 نیز ملک محل در مزبور آگهی. شد خواهد منتشر قبل مبحث در مقرر ترتیب به فروش آگهی - 311 ماده

 .گرددمی الصاق

 تمام فروششرکا  سایر کهاین 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 بخواهند را ملک

 خصوصیات و خریدار و مالک خانوادگی نام و نام آن در و تنظیم مجلسصورت مزایده انجام از پس - 303 ماده

 جرایا قسمت که دادگاهی به اجرایی پرونده ضمیمه به و شودمی نوشته رسیده فروش به که قیمتی و ملک

 .گرددمی تسلیم است کرده فروش به اقدام دادگاه آن

 رزدادو اقدامات سایر و مزایده مقررات از تخلف و آن ارزیابی و ملک صورت تنظیم به راجع شکایت - 300 ماده

 داده دارد مأموریت آنجا در( اجرا)مأمور  ادورزد که دادگاهی به وقوع تاریخاز  هفته یک ظرف( اجرا مأمور )

 تدانس مؤثر و وارد را شکایت کهصورتی  در و رسیدگی شکایت موضوع به العادهفوق وقت در دادگاه شودمی

 در دادگاه اینکه از قبل. نمود خواهد صادر مقتضی دستور و ابطال است شده مقررات برخالف که را اقدامی

 .شودنمی داده انتقال سند نماید ظرن اظهار شکایت موضوع

 و دهدمی خریدار نام به را انتقال سند صدور دستور مزایده جریان صحت احراز صورت در دادگاه - 301 ماده

 .است قطعی دستور این

 ظرف مالک نماید قبول خود طلب مقابل در را آن لهمحکوم و نداشته خریدار ملک که مواردی در - 300 ماده

 کمل انتقال مانع و پرداخته را اجرایی هایهزینه و خسارات و بدهی کلیهتواند می مزایده انجام تاریخ از ماه دو

 لبط معادل که را ملک از قسمتی یا تمام انتقال دستور مزبور مهلت انقضای از بعد دادگاه. شود لهمحکوم به

 .داد خواهد باشد لهمحکوم

 در را انتقال سند دادگاه نماینده نشود خریدار نام به انتقال سند امضاء به حاضر مالک گاههر - 30۵ ماده

 .نمایدمی امضاء خریدار نام به رسمی اسناد دفترخانه

 ثالث شخص اعتراض پنجم: فصل

 دنمای حقی اظهار ثالث شخص شده توقیف نقد وجه یا غیرمنقول یا منقول مال به نسبت گاههر - 30۶ ماده

 وقیفت است، توقیف تاریخ بر مقدم آن تاریخ که باشدرسمی  سند یا قطعی حکم به ستندم مزبور ادعای اگر

 اییاجر عملیات از جلوگیری برای حق مدعی و گرددمی تعقیب اجرایی عملیات صورت این غیر در شودمی رفع

 .کند شکایت دادگاه به تواندمی خود ادعای اثبات و

 نههزی پرداخت و مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت بدون مراحل تمام در ثالث شخص شکایت - 30۷ ماده

 نطرفی و ثالث شخص دالیل به دادگاه و شودمی ابالغ طرفین به شکایت مفاد. شودمی رسیدگی دادرسی

 یافت قوی را شکایت دالیلکه  صورتی در و کندمی رسیدگی بداند الزم که محل هر در و نحو هر به دعوی

 وردم مال اگر صورت این در. نمایدمی صادر شکایت نهایی تکلیف تعیین تا را اجرایی لیاتعم توقیف قرار

. بدهد معترض به را مال تحویل و توقیف رفع دستور مقتضی تامین اخذ با تواندمی دادگاه منقول باشد اعتراض

 .شد دخواه رسیدگی فوق ترتیب به نیز شده توقیف اموال فروش از بعد ثالث شخص شکایت به
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 نای در. نماید معرفی اعتراض مورد مال جای به علیهمحکوم اموال از را دیگری مال تواندمی لهمحکوم - تبصره

 وقوفم نیز ثالث شخص شکایت به رسیدگی و شودمی توقیف رفع اعتراضمال مورد  از و توقیف مال آن صورت

 .گرددمی

 تقدم حق ششم: فصل

 حق باید( اجرا)مأمور  دادورز باشد، رسیده اجرا قسمت به متعدد های رائیهاج که مورد هر در - 30۸ ماده

 :نماید رعایت زیرترتیب  به را لهممحکوم از یک هر تقدم

 یا آن امثال و شرطی معامله مورد یا وثیقه یا رهن لهمحکوم نزد علیهمحکوم غیرمنقول یا منقول مال اگر - 3

 حق هملمحکوم سایر بر بهمحکوم میزان به مزبور مال به نسبت لهمحکومباشد  اجرایی یا تامینی توقیف در

 .داشت خواهد تقدم

 .خود ماه شش دستمزد و حقوق به نسبت علیهمحکوم کار محل مستخدم و کارگر و خانه خدمه - 0

 .الی هزار دویست میزان تا مهریه و ماه شش مدت برای علیهمحکوم صغیر اوالد نگهداری هزینه و زن نفقه - 1

 .بستانکاران سایر و خود طلب بقیه به نسبت سوم و دوم بندهای در مذکور طبقات بستانکاران - 0

 گرا نمودند وصول علیهمحکوم اموال از را خود طلب طبقه هر ترتیب به بستانکاران اینکه از پس - 301 ماده

 اگر چهارم تا دوم طبقات از یک هر در و شودمی داده بعدی طبقهبه  بماند بقای هاآن طلب از زائد چیزی

 .گرددمی تقسیم هاآن بین طلب نسبت به علیهمحکوم مال باشند متعدد بستانکاران

 طلب تأدیه هفتم: فصل

 هب شودمی وصول علیهمحکوم از دیگر طریق به یا شده توقیف مال فروش نتیجه در که وجوهی - 3۵2 ماده

 ردمست علیهمحکوم به بقیه باشد زائد اگر و شد خواهد داده لهمحکوم به راییاج هایهزینه و بهمحکوم میزان

 .شودمی

 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 وصول برای لهمحکوم

 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 تسلیم علیهمحکوم

 قیفتو مال از غیر علیهمحکوم برای دیگری دارایی و باشد نفر یک از بیش لهمحکوم که موردی در - 3۵1 ماده

 نههزی معادل شده وصول وجه از باشند نداشته تقدم حق دیگری بر طلبکاراناز  کیچیه و نشود معلوم شده

 و ادرص اجرائیه تاریخ آن تا کهطلبکارانی  بین بقیه و شودمی داده است پرداخته را آن که کسی به اجرایی

 .شودمی تقسیم 3۵۵ و 3۵0 مواد رعایت با دارند که طلبی نسبت به اندنموده را خود طلب استیفا درخواست

 خود سهم میزان از تا نمایدمی اخطار طلبکاران به و تنظیم( اجرا)مأمور  دادورز را نامهتقسیم - 3۵0 ماده

 .گردند مطلع

 تاریخ زا هفته یک ظرف تواندمی باشد داشته تقسیم ترتیب از شکایتی کهطلبکارآن از یک هر - 3۵۵ ماده

 شکایت به اداری جلسه در دادگاه. کند مراجعه دادگاه به تقسیم به ترتیب راجع( رااج)مأمور  دادورز اخطار

 عمل به ادگاهد در شکایت تکلیف تعیین از پس تقسیم صورت این در نمایدمی اتخاذ قطعی تصمیم و رسیدگی

 .آیدمی
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 مقرر 11 ماده در که نحوی به زائد مقدار باشد شده داده او سهم از زائد طلبکاری به که صورتی در - 3۵۶ ماده

 .شودمی مسترد گردیده

 متنظی زمان تا باشد شده مقرر وصول تاریخ تا دادگاه حکم که صورتی در تأدیه تأخیر خسارت - 3۵۷ ماده

 .شد خواهدمحسوب  لهمحکوم طلب جزء نامهتقسیم

 اجرائی هایهزینه هشتم: فصل

 :از است عبارت اجرایی هایهزینه - 3۵۸ ماده

 هخواست که مالی دعاوی در. شودمی وصول اجرا از بعد که حکم اجرای حق بابت بهمحکوم مبلغ درصد پنج - 3

 حساب گرفته قرار حکم مورد و تعیین دادخواست در که خواسته بهایمأخذ به  اجرا حق نیست نقد وجه

 .باشد نموده معین خواسته برای دیگری قیمت دادگاه اینکه مگر شودمی

 حق و ارزیاب و شناسکار و خبره الزحمهحق مانند باشد داشته ضرورت حکم اجرای برای که هاییزینهه - 0

 .آن نظائر و اموال حفاظت

 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 الزم خواسته بهای

 در ولی است علیهمحکوم عهده بر اجرائیه ابالغ تاریخ از روز ده انقضای از پس اجرا حق پرداخت - 3۶2 ماده

 واهدخ دریافت اجرا حق نصف بدهند حکم اجرای برای ترتیبی خودبین  یا کنند سازش طرفین که صورتی

 .گرفت نخواهد تعلق اجرا حق باشد کمتر یا ریال هزار بیست بهمحکوم که تیصور درو  شد

 شروع از بعد لهمحکوم گاههر و گرددمی وصول آن ضمن هم اجرا حق باشد نقد وجه بهمحکوم اگر - 3۶3 ماده

 مزبور حق ودنش اجرا حق پرداخت به حاضر علیهمحکوم و باشد نموده وصول را بهمحکومرأساً  اجرایی اقدامات

 .گرددمی وصول احکام اجرای مقررات طبق علیهمحکوم اموال از

 اختپرد دادگستری صندوق از باشد الزم علیهمحکوم اموال فروش و توقیف برای که هاییهزینه صورت این در

 .گرددمی مسترد صندوق به آن وصول از پس و شده

 صندوق به رسید نسخه دو اخذ قبال در وصول از پس بالفاصله ار اجرا حق باید( اجرا)مأمور  دادورز - 3۶0 ماده

 پرونده تپیوس را دیگری نسخه و تسلیم علیهمحکوم به را مزبور رسید از نسخهیک  و کند پرداخت دادگستری

 .نماید اجرایی

 قانون این در مذکور ترتیب به نیز را قطعی حکم در مقرر نقدی جریمه باید( اجرا)مأمور  دادورز - 3۶1 ماده

 .نماید وصول

 حق شود منتهی حکم قطعی اجرای به موقت اجرای اگر ولی ندارد اجرا حق حکم موقت اجرای - 3۶0 ماده

 .گرددمی وصول 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 ماندمیستری دادگ صندوق در وصول از پس اجرا

 الزم وسائل بهبود و تهیه مصرف به دادگستری وزارت نامهآیین طبق اجرا حق از درصد پنجاه - 3۶۶ ماده

 ریدادگست وزارت اختصاصی درآمد حساب به بقیه و رسدمی اجرا متصدیان پاداش و احکام اجرای تسریع برای

 .گرددمی منظور
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 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 باشندمی اجرا جریان

 کردهن تعقیب را اجرایی عملیات لهمحکوم و گذشته الس پنج از بیش اجرائیه صدور تاریخ از گاههر - 3۶۸ ماده

. بود نخواهد وصول قابل دیگر باشد نشده وصول اجرا حق اگر مورد این در و شودمی تلقی بالاثر اجرائیه باشد

 حق یک بار فقط حکم هر اجرای مورد در ولی نماید اجرائیه صدور تقاضای دادگاه از مجدداً  تواندمی لهمحکوم

 .شودمی دریافت اجرا

 خارجی کشورهای االجراالزم اسناد و احکام نهم: فصل

 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 در اینکه مگر است

 هایدادگاه از صادر احکام هاقرارداد یا عهود یا خود انینقو موجب به که باشد صادرشده کشوری از حکم - 3

 .نماید متقابل معامله احکام اجرای مورد در یا باشد اجرا قابل کشور آن در ایران

 .نباشد حسنه اخالق یا عمومی نظم به مربوط قوانین با مخالف حکم مفاد - 0

 .شدنبا مخصوص قوانین مخالف یا کرده امضاء را نآ ایران دولت که المللیبین عهود با مخالف حکم اجرای - 1

 .باشد نیفتاده اعتبار از قانونی علت به و بوده االجراالزم و قطعی صادرشده که کشوری در حکم - 0

 .باشد نشده صادر خارجی دادگاه مخالف حکمی ایران هایدادگاه از - ۵

 .باشد نداشته ایران هایادگاهد 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

 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 یا اقامت محل

 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 اجرای برای شرایطی

 مشخصات و علیهمحکوم و لهمحکوم نام مزبور تقاضانامه در و شود تقاضا کتباً باید حکم اجرای - 3۷0 ماده

 .گردد قید هاآن دیگر

 :شود پیوست زیر مدارک باید حکم اجرای تقاضانامه به - 3۷1 ماده

 سولیکن یا سیاسی ورمأم وسیله به اصل با آن مطابقت صحت که خارجی دادگاه حکم رونوشت از یانسخه – 3

 .فارسی زبان به آن شدهگواهی رسمی ترجمه با باشد شدهگواهی حکم صادرکننده کشور

 .آن شدهگواهی ترجمه با صادرشده مربوط دارصالحیت مرجع طرف از که حکمی اجرای دستور رونوشت - 0

 ای سیاسی نماینده یا هصادرشد آنجا از حکم که کشوری در ایران کنسولی یا سیاسی نماینده گواهی - 1

 .دارصالحیت مقامات از حکم اجرای دستور و صدور به راجع ایران در حکم صادرکننده کشور کنسولی

 .خارجه امور وزارت طرف از ایران مقیم خارجی کشور کنسولی یا سیاسی نماینده امضاء گواهی - 0
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 اداری جلسه در دادگاه و فرستدمی دادگاه هب را آن یهاوستیپ و تقاضا عین دادگاه دفتر مدیر - 3۷0 ماده

 جراا دستور و صادر را حکم بودن االجراالزم و تقاضا قبول قرار آن ضمیمه مدارک و تقاضا بررسی با العادهفوق

 .نمایدمی اعالم را تقاضا رد جهات و علل ذکر با یا و دهدمی

 .بخواهد پژوهش آن از روز ده ظرف تواندمی نامبرده و شود ابالغ متقاضی به باید تقاضا رد قرار - 3۷۵ ماده

 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 رأی فسخ با

 .بود نخواهد فرجام قابل دادگاه یرأ

 اجرای برای که شرایطی و ترتیب همان به خارجی کشورهای در االجراالزم شده تنظیم اسناد - 3۷۷ ماده

 رد ایران کنسولی یا سیاسی نماینده بعالوه و هست اجرا قابل دهیمقرر گرد ایران در خارجی هایدادگاه احکام

 .نماید گواهی محل قوانین با را سند تنظیم موافقت باید باشد شده تنظیم آنجا در سند که کشوری

 .شودمی گذارده اجرا مرحله به مدنی احکام اجرای مقررات طبق خارجی اسناد و احکام - 3۷۸ ماده

 جراا جریان در که اشکاالتی و خارجی اسناد و احکام اجرای از ناشی اختالفات به رسیدگی ترتیب - 3۷1 ماده

 مقرر نایرا قوانین در که است نحوی به اجرائیه ابطال و اجرایی عملیات توقیف تیبتر همچنین آیدمی پیش

 .هست 3۷2 ماده در مذکور هایدادگاه رسیدگی مرجع. است

 به راجع مواد و قمری 3101 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 در احکام اجرای
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 های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت

 01/21/3110مصوب 

 خودداری حکم اجرای از و شود محکوم دیگری به مالی نوع هر دادن به دادگاه حکم موجب به کس هر - 3 ماده

 عین ردّ که  یصورت در و شودمی تسلیم لهمحکوم   به و اخذ مال آن باشد نیمع نیع بهمحکوم   هرگاه کند،

 اجرای ونقان مطابق و دین مستثنیات رعایت با علیهمحکوم   اموال نباشد، معین عین بهمحکوم   یا نباشد ممکن

 استیفا آن قیمت یا مثل یا بهمحکوم   مورد حسب آن محل از و توقیف مربوط، مقررات سایر و مدنی احکام

 .شودمی

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

 نسبت د،باش ممکن قانوناً که دیگر نحو هر به نیز و قانون این در شدهبینیپیش طرق از لهمحکوم   تقاضای به

 .کند قداما بهمحکوم   میزان به آن توقیف و علیهمحکوم   اموال شناسایی به

 یزن باشد کرده تقاضا را آن تحویل و شناسایی لهمحکوم   و بوده معین عین بهمحکوم   که موردی در - تبصره

 .است مال آن توقیف و شناسایی به مکلف رأی اجراکننده مرجع

 تا لهم  ومحک تقاضای به علیهمحکوم   نگردد ممکن قانون این در مذکور طرق از بهمحکوم   استیفای اگر - 1 ماده

 لیهعمحکوم   چنانچه. شودمی حبس لهمحکوم   رضایت جلب یا او اعسار ادعایشدن  رفتهیپذ یا حکم اجرای زمان

 باشد کرده اقامه را خویش اعسار دعوای خود، اموال کلیه صورت ارائه ضمن اجرائیه، ابالغ از پس روز سی تا

 .شود رد قطعی حکم وجبم به یا مسترد اعسار دعوای اینکه مگر شود،نمی حبس

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

 تشخیص به علیهمحکوم   یا بپذیرد تأمین اخذ بدون را وی آزادی لهمحکوم   هرگاه کند، اقامه را خود اعسار

 روشن تا لکفی یا وثیقه قبولی قرار صدور با دادگاه نماید، ارائه بهمحکوم   معادل و معتبر وثیقه یا کفیل دادگاه

 دعوای ردّ صورت در. کندمی آزاد را او حبس، صورت در و خودداری علیهمحکوم   حبس از اعسار وضعیت شدن

 الغاب از پس روز بیست مهلت ظرف که شودمی ابالغگذار  قهیوث یا کفیل به قطعی، حکم موجب به اعسار

 دستور به مورد حسب مذکور مهلت ظرف تسلیم عدم صورت در. کند اقدام علیهمحکوم  تسلیم به نسبت عیواق

 هایهزینه و بهمحکوم   استیفای به نسبت شودمی اجرا آن نظر تحت حکم که دادگاهی رئیس یا دادستان

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

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

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

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

 .است مجرا نیز شوندمی حبس

 مالی هرگاه باشد، حبس مستحق یا شده حبس علیهمحکوم   قانون این( 1) ماده موجب به چنانچه - 0 ماده

 مال یرسم کارشناس نظر طبق که نحوی به شود کشف او از مالی دین مستثنیات رعایت با یا و کند معرفی

. گرددمی آزاد باشد حبس در اگر و شد نخواهد حبس نماید، را اجرایی هایهزینه و بهمحکوم   تکافوی مزبور
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 فااستی آن محل از بهمحکوم  و کندمی توقیف رأی اجراکننده مرجع را شده کشف یا معرفی مالصورت  نیا در

 .شودمی

 محکومان از جدای شوندمی حبس قانون این( 1) ماده استناد به که را افرادی است مکلف قضائیه قوه - ۵ ماده

 و اقتصادی هایفعالیت انجام زمینه( اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت) دولت همکاری با و نگهداری کیفری

 اجرتکرد  نهیهز و پرداخت کارگیری،به نگهداری، شیوه. کند فراهم کار متقاضی محبوسان برای را درآمدزا

 با و کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان وسیلهبه که است اینامهآیین مطابق اشخاص این

 به قانون این شدن االجراالزم از پسسه ماه  ظرف و شودمی تهیه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت همکاری

 .رسدمی هیقوه قضائ رئیس تصویب

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

بر عهده  الم به دسترسی قابلیت عدم اثبات. است مال نداشتن حکم در مال به دسترسی قابلیت عدم - تبصره

 .است مدیون

 تدریاف مالی دین، عوض در مدیون یا داشته وی مالئت بر داللت مدیون سابق وضعیت که مواردی در - ۷ ماده

 فتل مال آن کند ثابت اینکه مگر اوست، عهده بر اعسار اثبات باشد کرده مال تحصیل نحو هر به یا هکرد

 ای نکرده دریافت مالی دین، عوض در مدیون که مواردی در نیز و صورت این در است شده حکمی یا حقیقی

 یا علیف مالئت یا کند ثابت ار او سابق یا فعلی مالئت نتواند اعسار دعوای خوانده هرگاه باشد نکرده تحصیل

 سیدادر آیین قانون در مقرر تشریفات مطابق مدیون سوگند با اعسار ادعای نباشد محرز قاضی نزد او سابق

 .شودمی پذیرفته مدنی

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

 اعتباری و مالی مؤسسات یا و هابانک نزد عنوان هر به وی که نقدی وجوه میزان بر مشتمل وح،مشر طوربه

 نزد نحو هر به او که اموالی کلیه نیز و مذکور هایحساب دقیق مشخصات همراه به دارد، خارجی و ایرانی

 در گردی تغییر نوع هر و انتقاالت و نقل فهرست نیز و ثالث اشخاص از او مطالبات کلیه و دارد ثالث اشخاص

 در. کند خود اعسار دادخواست ضمیمه را بعد به اعسار دعوای طرح از قبل سال یک زمان از مذکور اموال

 اههرگ باشد شده اثبات او مالئت سابقه که مواردی در نیز و است مدیون عهده بر اعسار اثبات بار که مواردی

 مدتی به را شاهد دو حداقل کتبی نامهشهادت باید کند ثابت شهود شهادت با را خود ادعای بخواهد مدیون

. نماید ضمیمه خود اعسار دادخواست به باشند داشته کافی اطالع فرد معیشت وضعیت به نسبت بتوانند که

( 1) ماده در مندرج موارد و اطالعات منشأ متضمن شاهد، اقامتگاه و هویت بر عالوه باید مذکور نامهشهادت

 .باشد قانون این

 امر این به اعسار، مدعی معاشِ امرار قانونی نحوه و درآمد میزان شغل، هویت، بر عالوه باید شاهد - 1 ماده

 معاشرت اشد،ب داشته کافی اطالع وی معیشت وضعیت به نسبت بتواند که مدتی به مدیون با که کند تصریح

 .بپردازد ار خود دین آن وسیلهبه بتواند که دندار دسترسی قابل مال هیچ دین مستثنیات بر افزون او و داشته

 گردی نحو هر به و ربطذی مراجع از استعالم با فوراً  است مکلف دادگاه اعسار دادخواست ثبت از پس - 32 ماده

 .ندک اقدام او ایسار یا اعسار شدن روشن جهت علیهمحکوم   مالی وضعیت بررسی به نسبت باشد ممکن که
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 نضم دادگاه شود، شناخته اقساط نحو به پرداخت از متمکن مدیون چنانچه اعسار، بوتث صورت در - 33 ماده

 صادر را بدهی تقسیط حکم یا دهدمی پرداخت برای مناسبی مهلت او وضعیت مالحظه با اعسار حکم صدور

 او هک باشد نحوی به و شده لحاظ او ضروری معیشت و مدیون درآمد میزان باید اقساط تعیین در. کندمی

 .باشد داشته را آن پرداخت توانایی

 الیامو از آن نشده اجرا بخش استیفای مانع مدیون، به مهلت دادن یا بهمحکوم   تقسیط حکم صدور - 3تبصره 

 .نیست وی مطالبات یا آیدمیبه دست  علیهمحکوم   از که

. واهندبخ دادگاه از را اقساط تعدیل است،دادخو تقدیم با توانندمی علیهمحکوم   یا لهمحکوم از یک هر - 0تبصره 

 درآمد و معیشت وضعیت در تغییر یا کشور قانونی رسمی مراجع اعالم اساس بر تورم نرخ به عنایت با دادگاه

 .کندمی اقدام اقساط میزان تعدیل به نسبت علیهمحکوم  

 خسارات پرداخت به را اعسار عیمد دعوا، ردّ  به حکم ضمن در دادگاه شود، ردّ اعسار دعوای اگر - 30 ماده

 .کندمی محکوم وی درخواست به مشروط اعسار دعوای خوانده بر شده وارد

 دادگاه یا اصلی دعوای به کنندهرسیدگی نخستین دادگاه در بهمحکوم   مورد در اعسار دعوای - 31 ماده

 .شودمی اقامه لهمحکوم   طرفیت به و اجرائیه صادرکننده

 .شودمی رسیدگی نوبت از خارج تجدیدنظر و بدوی مرحله در و است غیرمالی اعسار دعوای - 30 ماده

 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 باید باشند اعسار

 تاس مسلم دادگاه نزد هاآن بودن تاجر که اشخاصی یا حقوقی اشخاص سوی زا اعسار دادخواست اگر -تبصره 

 .کندمی صادر را وی دادخواست ردّ قرار خواهان، به اخطار بدون دادگاه شود، طرح

 اجرای از فرار منظور به قانون، این( ۸) و( 1) مواد موضوع خود اموال صورت در علیهمحکوم   هرگاه - 3۶ ماده

 شود معلوم اعسار حکم صدور از پس یا کند خودداری قانون این مقررات مطابق خود اموال کامل اعالم از حکم

 ار علیهمحکوم   سابق اعسار حکم از اثر رفع به حکم ضمن دادگاه است کرده قلمداد معسر را خود واقع برخالف

 .کرد خواهد محکوم هفت درجه تعزیری حبس به

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

 آن کرارت و تعدد تقصیر، نوع بدهی، میزان به توجه با گردد وی اعسار موجب تا است شده تقصیر مرتکب دین

 :کندمی محکوم زیر هایمحرومیت از مورد چند یا یک به سال دو تا ماه شش مدت به

 .کشور از خروج ممنوعیت - 3

 .تجارتی شرکت تأسیس ممنوعیت - 0

 .تجارتی هایشرکت مدیرههیأت  در عضویت ممنوعیت - 1

 .تجارتی هایشرکت در مدیرعاملی تصدی ممنوعیت - 0

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

 .ضروری یهاوام جزبه دولتی

 .چکدسته دریافت ممنوعیت - ۶
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 خود واقع برخالف مدیون یا شده عسرت رفع مدیون از شود، ثابت اعسار حکم صدور از پس هرگاه - 3۸ ماده

 یا اعسار حدوث اثبات یا حکم اجرای زمان تا علیهمحکوم   له،محکوم   تقاضای به است، کرده قلمداد معسر را

 حکم این. است مجرا قانون این( ۵)و ( 0)مواد  مفاد نیز مورد این در. شد خواهد حبس لهمحکوم رضایت جلب

 بدهی یا شده تعیین مناسب مهلت او دین پرداخت برای قانون این( 33) ماده موجب به که مدیونی مورد در

 .است مجرا نیز است نپرداخته را شدهتعیین اقساط یا خود دین مقرر زمان در و گردیده تقسیط او

 کلیه فهرست که دهد دستور مرکزی بانک به لهمحکوم  درخواست به باید رأی اجراکننده رجعم - 31 ماده

. کند تسلیم مذکور مرجع به توقیف برای را اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک در علیهمحکوم   هایحساب

 ثبت ادارات قبیل زا ربطذی مراجع به اعسار دعوای خوانده یا لهمحکوم   درخواست به باید دادگاه همچنین

 لاحتما که را ملکی ثبتی پالک مالک نام یا ملک کامل نشانی اساس بر که دهد دستور هاشهرداری و محل

 هب که مراجعی تمامی مورد در حکم این. کند اعالم دادگاه به توقیف برای دارد وجود علیهمحکوم   به آن تعلق

 .است مجرا زنی دارند اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر

 لیهعمحکوم   به متعلق اموال مشخصات و فهرست دادگاه دستور به مکلفند ماده این در مذکور مراجع - 3تبصره 

 طعیق حکم صدور از قبل یک سال زمان از مذکور اموال در دیگر تغییر نوع هر و انتقاالت و نقل فهرست نیز و

 .کنند اعالم دادگاه به را بعد به

 یدادرس نییآ قانون( 32۸)ماده  موضوع خواسته تأمین قرارهای اجرای مورد در ماده این مفاد - 0تبصره 

 .است مجرا رسمی اسناد مفاد اجرای نیز و 31۷1/ 3/ 03 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه

 پیرامون مقرر تکلیف به که قانون این( 31) ماده در مذکور مراجع مسئوالن یا مدیران از یک هر - 02 ماده

 ممحکو دولتی و عمومی خدمات از شش درجه انفصال به نکند عمل حقوقی و حقیقی اشخاص اموال شناسایی

 اشخاص اموال مورد در اطالعاتی نحو هر به که مراجعی کلیه مسئوالن و مدیران مورد در حکم این. شودمی

 اجرای عدم صورت در نیز دهند قرار قضائیه قوه اختیار در را مذکور ماده مطابق خود اطالعات مکلفند و دارند

 .است مجرا تکلیف این

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

 لمعاد نقدی جزای یا شش درجه نقدی جزای یا تعزیری حبس موجب نباشد، کافی دیون پرداخت برای اموال

 در دباش کرده اقدام موضوع به علم با نیز الیهمنتقل   که صورتی در و شودمی مجازات دو هر یا بهمحکوم   نصف

 اموال از آن قیمت یا مثل انتقال، یا تلف صورت در و مال آن عین صورت این در. است جرم شریک حکم

 .شد خواهد استیفا آن محل از بهمحکوم و اخذ جریمه عنوان به گیرندهانتقال

 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 پرداخت به

. کند رصاد را علیهمحکوم  بودن الخروجممنوع قرار لهمحکوم تقاضای به باید رأی اجراکننده مرجع - 01 ماده

 یا مناسب تأمین سپردن یا لهمحکوم   رضایت جلب یا علیهمحکوم   اعسار ثبوت یا رأی اجرای زمان تا قرار این

 .است باقی خود قوت به مدنی قانون مطابق کفالت تحقق

 تاً موق دادگاه ضروری، درمانی سفرهای و باشد شده ثابت قبل از آن وجوب که واجب سفر خصوص در -تبصره 

 .دهدمی را کشور از خروج اجازه علیهوم  محک به
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 :است زیر موارد شامل صرفاً دین مستثنیات - 00 ماده

 .باشد او اعسار حالت در علیهمحکوم   شأن درعرفا  که مسکونی منزل -الف 

 .است الزم وی تکفل تحت افراد و علیهمحکوم   ضروری حوائج رفع برای که زندگی ازیموردن اثاثیه -ب 

 .ودشمی ذخیره آذوقه عرفا که مدتی برای وی تکفل تحت افراد و علیهمحکوم احتیاج قدر به موجود هآذوق -ج 

 .هاآن شأن با متناسب تحقیق و علم اهل برای تحقیقاتی و علمی ابزار و کتب -د 

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

 .است الزم تکفلشان تحت

 .مدیون موردنیاز تلفن -و 

 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 حرج و عسر موجب

 مال و بوده اعسارش حالت در او عرفی شأن و نیاز از بیش علیهمحکوم   نیمسکو منزل چنانچه - 3تبصره 

 دهاجراکنن مرجع نظارت تحت خود مسکونی منزل فروش به حاضر مشار الیه و نباشد دسترس در وی از دیگری

 و فتهر فروش به قانونی تشریفات رعایت با حکم اجراکننده مرجع وسیلهبه لهمحکوم  تقاضای به نباشد رأی

 به بهمحکوم استیفای اینکه مگر شد خواهد علیهمحکوم دیون تأدیه صرف عرفی، مناسب منزل قیمت بر مازاد

 از یمشاع سهم انتقال یا علیهمحکوم مسکونی منزل مازاد بخش منافع محل از استیفا مانند تریسهل طریق

 .دش خواهد استیفا مذکور طرق از بهمحکوم  صورت  نیا در که باشد پذیرامکان طلبکار یا ثالث شخص به آن

 به کنمس اینکه مانند باشد، شده دیگری عوض به تبدیل دین مستثنیات قانون حکم به چنانچه - 0تبصره 

 اشد،ب شده دریافت عوضی رفتن، بین از اثر در یا گردد، وجه به تبدیل عمرانی هایطرح در گرفتن قرار دلیل

 .دارد را نخستین موضوع تهیه قصد مدیون شود محرز اینکه مگر است، پذیرامکان آن از بهمحکوم   وصول

 و باشد دیگری قرارداد هر موجب به دیگران از اموالی گرفتن اختیار در یا قرض دین، منشأ چنانچه - 0۵ ماده

 را دیهأت از فرار منظوربه دین مستثنیات از یکی به آن تبدیل یا دین تأدیه عدم قصد امر بدو از علیهمحکوم  

 درآورد خود ملکیت به عقود سایر موجب به یا کرده خریداری مذکور اموال عوض در که مالی هر باشد، داشته

 .شد خواهد مسترد وی به مابقی و استیفا آن محل از بهمحکوم و اخذ جریمه عنوانبه

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

 متخلف مسئوالن و مدیران به نسبت و است مجرا نیز باشد حقوقی شخص علیهمحکوم که مواردی در مورد

 .شودمی عمل اسالمی مجازات قانون مطابق حقوقی اشخاص

به  که مراجعی سایر مدنی آرای و قضایی مراجع اصالحی هایگزارش مورد در قانون این مقررات - 0۷ ماده

 تعزیرات مدنی آرای همچنین و است دادگستری مدنی احکام اجرای عهده بر هاآن اجرای قانون، موجب

 .است مجرا نیز حکومتی

 هاادگاهد کیفری احکام اجرای بر حاکم مقررات تابع حکومتی تعزیرات سازمان کیفری هایمحکومیت -تبصره 

 .است

 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 تهیه
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 و 3131/1/02 مصوب اعسار قانون و 31۷۷/۸/32 مصوب مالی یهاتیمحکوم اجرای نحوه قانون - 01 ماده

 .شودمی نسخ 31۷1/3/03 مصوب مدنی امور رد انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون( ۵00) ماده

 

 انون شوراهای حل اختالفق

 3۶/21/3110مصوب 

 حل شوراهای غیردولتی، حقوقی و حقیقی اشخاص بین سازش و صلح و اختالف حل منظور به - 3 ماده

 این رد مقرر شرایط با و قضائیه قوه نظارت تحت شوند،می نامیده «شورا» اختصار به قانون این در که اختالف

 .گرددمی تشکیل قانون
 .سته 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

 تخصصی شوراهای قانون این در مقرر ترتیب به خاص امور به رسیدگی برای تواندمی قضائیه قوه رئیسـ  تبصره

 .دهد تشکیل
 تواندیم نیاز صورت در و است البدلیعل عضو یک نفر و اصلی عضو نفر دو رئیس، دارای شورا هر - 1 ماده

 از نآ ابالغ و پیشنهاد مربوط قضائی حوزه رئیس توسط که باشد دفتر مسئول دارای خود وظایف انجام برای

 .شودمی صادر وی ربطذی معاون یا استان دادگستری کل رئیس سوی
 رراتمق مطابق شوند،می نامیده شورا قاضی که دادگستری قاضی نفر چند یا یک قضائی حوزه هر در - 0 ماده

 .ندینمایم وظیفه انجام قانون این
 .مایدن استفاده بازنشسته یا شاغل اتقض 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 

 احراز زا پس شورا اعضای از هریک انتصاب محک و قضائیه قوه رئیس توسط شورا قاضی انتصاب حکم - ۵ ماده

 .ودشیم صادر شوراها امور مرکز رئیس توسط دادگستری کل رئیس پیشنهاد با قانون، این در مقرر شرایط
 :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
 شموالن.م برای آن از معافیت یا عمومی وظیفهخدمت  انیپا کارت ـ چ
 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 سواد روستا
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 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 اشتنند ذ ـ

 الهیأت یا قضائی حقوق هایرشته در حوزوی یا دانشگاهی مدرک دارندگان شورا در عضویت برای - 3تبصره 

 هرش اختالف حل شورای اعضای از نفریک  حداقل و هستند اولویت در اسالمی حقوق مبانی و فقه گرایش با

 .باشد فوق تحصیلی مدارک دارندگان میان از باید
 نداشتن صورت دراند درآمده شوراها عضویت به قانون این شدن االجراالزم از پیش که افرادی - 0تبصره 

 .است بالمانع عضویتشان ادامه( خ) و( ح) بندهای موضوع شرایط
 صلا موضوع دینی یهاتیاقل اتشکای و دعاوی در سازش و صلح برای تواندمی قضائیه قوه رئیس - 1تبصره 

 این اعضای. دهد تشکیل آنان خاص اختالف حل شورای ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون( 31) سیزدهم

 .باشند خود دین به متدین باید شورا
 و هیهت قضائیه قوه رئیس توسط که ایسوگندنامه مطابق مکلفند کار به شروع از قبل شورا اعضای - 0تبصره 

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

 خود شغلی یهاسمت در که زمانی تا اطالعاتی نیروهای و ایران اسالمی یجمهور یانتظام و نظامی نیروهای

 .ندارند را شورا در عضویت حق هستند
 :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

 جلسه پایان تا دیگر طرف و پذیرد صورت طرفین از یکی درخواست با شورا رسیدگیکه  یصورت در ـ تبصره

 مرجع به را طرفین و بایگانی را درخواست شورا نماید، اعالم شورا در رسیدگی برای را خود تمایل دمع اول

 .دینمایم راهنمایی صالح
 :دینمایم رأی صدور به مبادرت و رسیدگی شورا اعضای مشورت با شورا قاضی زیر، موارد در - 1 ماده
 در که مواردی جزبه  ریال( 022.222.222) میلیون تدویس نصاب تا منقول اموال به راجع مالی دعاوی ـ الف

 .باشندیم مطرح دادگستری در قانون این شدن االجراالزم تاریخ
 پیشه. و کسب حق و سرقفلی به مربوط دعاوی جزبه  مستأجره عین تخلیه به مربوط دعاوی تمامی ـ ب
 باشد. نداشته وجود الفیاخت 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
 ماده مشمول هک صورتی در( الف) بند در مقرر نصاب تا نفقه و مهریه جهیزیه، به راجع خانواده دعاوی ـ ج

 .نباشند 3113/30/3 مصوب خانواده حمایت قانون( 01)
 دلیل. تأمین ـ چ
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 .باشد هشت درجه نقدی جزای مجازات مستوجب صرفاً که تعزیری جرائم ـ ح
 صحابا بین خواسته بهای به نسبت چنانچه گردد،می تعیین آن واقعی نرخبر اساس  خواسته بهای - 3تبصره 

 قبل دکن تردید آن به نسبت شورا قاضی یا باشد، شورا صالحیت در مؤثر اختالف و ودش حاصل اختالف دعوی

 .کندیم تعیین را خواسته بهای کارشناس، نظر جلب با یا رأساً رسیدگی شروع از
 .باشدنمی حبس و شالق حکم صدور به مجاز اختالفحل  شورای - 0تبصره 
 .هست سازش و صلح صرفاً روستا در ستقرم 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
 قضائی مرجع گذشت،قابل جرائم و مدنی دعاوی سایر و خانوادگی دعاوی و اختالفات کلیه در - 33 ماده

 ازش،س و صلح طریق از آن فصل و حل امکان و اختالف یا دعوی کیفیت به توجه با تواندمی کنندهرسیدگی

 .نماید ارجاع شورا به را موضوع ماهسه  حداکثر مدت برای یک بار فقط
 تالش سازش و صلح ایجاد و اختالف یا دعوی فصل و حل برای مکلفند شوراها ماده، این اجرای در ـ تبصره

 ادامه ای اصالحی گزارش تنظیم برای شدهتعیین مهلت در سازش حصول عدم یا حصول از اعم را نتیجه و کنند

 .نمایند اعالمکننده ارجاع قضائی مرجع به مستند طوربه رسیدگی
 یا ولی فاقد که دیرش ریغ و مجنون صغیر، اشخاص اموال حفظ برای را الزم اقدامات باید شوراها - 30 ماده

 فاصلهبال و آورندبه عمل  المالک مجهول اموال و بالوارث متوفای ماترک همچنین مفقوداالثر، غایب و باشند قیم

 .ندارند را مذکور اموال از کیچیه در تصرف و دخل حق شوراها. کنند اعالم صالح مراجع به را مراتب
 :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
 دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، یک هایشهرستان قضائی یهاحوزه در واقع شوراهای مورد در ـ ب

 .است استان مرکز شهرستان قضائی حوزه عمومی
 استانی کزمر 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 به ابتدائاً که است
 یک در یدادگستر ریغ مراجع سایر با اختالف حل شورای صالحیت در اختالف بروز صورت در - 30 ماده

 تلفمخ قضائی یهاحوزه در و است مربوط قضائیحوزه  یعموم دادگاه اول شعبه با اختالف حل قضائی، حوزه

 اختالف بروز صورت در. است استان همان مرکز شهرستان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، یک

( 31) ماده( پ) بند در مقرر ترتیب به استان، دو حوزه در واقع یدادگستر ریغ مراجع با اختالف حل شوراهای

 .شودمی عمل قانون این
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 قضائی مرجع نظر قضائی، مرجع با اختالف حل شورای بین یتصالح در اختالف بروز صورت در - 3۵ ماده

 .استاالتباع الزم
 مجلسصورت در شفاهی درخواست. دیآیبه عمل م شفاهی یا کتبی درخواست با شوراها رسیدگی - 3۶ ماده

 .رسدیم متقاضی یا خواهان امضای به و قید
 :است زیر موارد متضمن رسیدگی درخواست - 3۷ ماده
 دعوی. طرفین نشانی و مشخصات خانوادگی، نام و منا 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

 کیفری و مدنی دادرسی آیین قوانین مقررات تابع قواعد، و اصول حیث از شورا قاضی رسیدگی - 3۸ ماده

 .است
 دادرسی، در حضور دفاع، حق صالحیت، به ناظر مقررات شامل رسیدگی بر حاکم قواعد و اصول - 3تبصره 

 .است آن مانند و دالیل به رسیدگی
 ماده این در مقرر حکم از دادرسی، هزینه و تجدیدنظر واخواهی، رأی، صدور به ناظر مقررات - 0تبصره 

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

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

 .است آن مانند و دادرسی جلسه رسیدگی،
 وتدع این و نکند ارسال یاحهیال یا و نشود حاضر رسیدگی جلسه در شورا دعوت با خوانده چنانچه - 0تبصره 

 .دکن دعوت اخطاریه ارسال با را او است مکلف شورا نباشد، ابالغ به راجع مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق
 .نمایند استفاده دادگستری وکیل از یا یافته حضور شورا در شخصاً توانندیم طرفین - 02 ماده
 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 دعوی دو هر به
 أمینت محل، معاینه محلی، تحقیق تواندمی طرفین دالیل به رسیدگی بر عالوه اختالف حل شورای - 00 ماده

 .آوردل به عم اعضاء از یکی توسط شورا رئیس یا قاضی ارجاع با نیز را دلیل
 هزینه معادل غیرمالی و کیفری دعاوی در مراحل، کلیه در اختالف حل شورای رسیدگی هزینه - 01 ماده

 دعاوی به رسیدگی. است آن( ۵2۳) درصد پنجاه معادل مالی دعاوی در و دادگستری محاکم در دادرسی

 .است دادرسی هزینه بدون قانون این( ۸) ماده مشمول
 موارد سایر و قانون این موضوع آرای اجرای عشرنیم و قانونی هایجریمه دادرسی، هزینه از حاصل درآمد

 همین به که خاصی اعتبار محل از واریزی مبلغ( 322۳صد درصد ) و واریز کشور کل داریخزانه به قانونی

 صورت به تا شودمی پرداخت و اختصاص شوراها به شودمی منظور کشور کل بودجه قانون در هرساله منظور

 :گردد هزینه زیر موارد در کمک
 شوراها. کارکنان و اعضاء به پاداش پرداخت ـ الف
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 شوراها. امور مرکز اداری هایهزینه و تجهیزات و تعمیرات هزینه ـ ب
 شورا. اعضای و کارکنان اجتماعی تأمین بیمه ـ پ

 در که بازنشسته قضات به پاداش اختپرد برای ماده این موضوع منابع از تواندمی قضائیه قوه رئیس ـ تبصره

 .دهد اختصاص ،کنندیم فعالیت قانون این اجرای
 اصالحی گزارش باشد شورا صالحیت در موضوع چنانچه طرفین، میان سازش حصول صورت در - 00 ماده

 هب آن شرایط و سازش موضوعصورت  نیا غیر در شود،می ابالغ طرفین به شورا قاضی تأیید از پس و صادر

 .شودمی اعالم صالح قضائی مرجع به مراتب و منعکس مجلسصورت در است شده واقع که ترتیبی
 از یکهیچ در او وکیل یا علیهمحکوم   اینکه مگر است، حضوری شورا قاضی سوی از صادره رأی - 0۵ ماده

 .باشد ننموده دفاع نیز کتبی طوربه یا و نشده حاضر رسیدگی جلسات
 .کند اعتراض غیابی رأی به مدنی دادرسیآیین  قانون مطابق دارد حق غایب علیه محکوم  - 0۶ ماده
 قابل ابالغ، تاریخ از روز بیست مدت ظرف قانون این( 1) ماده موضوع صادره آرای تمام - 0۷ ماده

 کیفری یا یحقوق یعموم دادگاه مورد حسب شورا، قاضی آرای از تجدیدنظر مرجع. هست تجدیدنظرخواهی

 رأی صدور به مبادرت رأساً نماید، نقض را صادره آرای تجدیدنظر مرجع چنانچه. هست قضائی حوزه همان دو

 جعمر به را پرونده باشد، دیگری مرجع صالحیت در موضوع به رسیدگی اگر و است قطعی رأی، این. کندیم

 .کندیم ارسال صالح
 .است طعیق و باشدنمی اعتراض قابل شورا اصالحی گزارش - 3تبصره 
 اخیر رأی و انجام ماهوی رسیدگی باشد شورا صالحیت رد مقام در تجدیدنظر مرجع رأی هرگاه - 0تبصره 

 ظرتجدیدن قابل کیفری و مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق مورد حسب و تلقی بدوی شعبه رأی عنوانبه

 .است
 طرح دادرسی هزینه بر اساس مورد حسب تجدیدنظرخواهی مراحل در رسیدگی دادرسی هزینه - 1تبصره 

 .است مرجع آن در دعوی
 و نآ شدن اضافه یا یاکلمه افتادن قلم از مانند بدهد رخ قلم سهو رأی نوشتن یا تنظیم در هرگاه - 0۸ ماده

 شورا قاضی است، نشده اعتراض مذکور آرای به نسبت که وقتی تا باشد گرفته صورت محاسبه در اشتباه یا

 رونوشت تسلیم. شودمی ابالغ طرفین به شدهتصحیح رأی و کندیم تصحیح را رأی نفعذی درخواست با یا رأساً

 .است ممنوع شدهتصحیح رأی بدون اصلی رأی
 برگه صدور از پس شورا قاضی دستور با و نفعذی درخواست به مدنی امور در قطعی آرای اجرای - 01 ماده

 آیین مقررات طبق کیفری امور در قطعی احکام اجرای و مدنی احکام اجرای به مربوط مقررات مطابق اجرائیه

 .دیآیبه عمل م محل اختالف حل شورای احکام اجرای واحد قاضی توسط کیفری دادرسی
 جرایا واحد توسط شورا قاضی دستور به اختالف حل شورای توسط شده تنظیم اصالحی هایگزارش ـ تبصره

 .شودیم اجرا اختالف حل شورای احکام
 و فعنذی تقاضای با نیاید،به دست  وی از اموالی و نکند پرداخت را بهمحکوم علیه، محکوم   چنانچه - 12 ماده

 شورای احکام اجرای واحد به مالی هایمحکومیت اجرای نحوه قانون اعمال جهت مراتب شورا قاضی دستور

 .شودمی اعالم اختالف حل
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 و اعضاء قضات، همکاری میزان و فعالیت تناسب به قضائیهقوه . است افتخاری شورا در عضویت - 13 ماده

 .کندمی پرداخت مناسب پاداش شورا کارکنان
 پرداخت پاداش کار قانون مطابق حقوق پرداخت حداقل رعایت با نیز وقتتمام کارکنان و اعضاء خصوص در

 .نمایدمی
 گزینجای قضائی حوزه رئیس دعوت با البدلیعل عضو شورا، اعضای عزل یااستعفا  یا فوت صورت در - 10 ماده

 .شودمی مذکور عضو
 .هست وی وظیفهدار عهده البدلیعل عضو شورا، رئیس دعوت با شورا، عضو غیاب در ـ تبصره
 و حضور یا و شوند تخلف مرتکب خود قانونی وظایف انجام در شورا کارکنان یا اعضاء چنانچه - 11 ماده

 هحوز رئیس بدهند، دست از را شورا در عضویت شرایط یا باشند نداشته شورا جلسات در مناسب مشارکت

 وضوعم شورا کارکنان و اعضاء تخلفات به کنندهرسیدگی هیأت به رسیدگی جهت مستنداً را مراتب قضائی

 .کندمی اعالم قانون این( 10) ماده
 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 و استان دادگستری
 المانعب آنان مجدد انتخاب و کندمی منصوب سالسه  مدت برای را یادشده هیأت قضائیه، قوه رئیس ـ تبصره

 .است
 :است زیر قرار به راشو 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 اصاشخ 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
 قح که اشخاصی به مدارک تسلیم از خودداری یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم ـ ز

 .دارند را آن دریافت
 ها.آن استعمال و گردانروان یا مخدر مواد به اعتیاد ـ ژ

 لطو در کارکنان برای روز چهار و اعضاء برای جلسه چهار تا متوالی یا متناوب صورتبه  غیرموجه غیبت ـ س

 ماه.
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 ارهایفش اعمال یا و کاریکم یا نیکارشک به دیگران تحریک و ساختن وادار پراکنی، شایعه کارشکنی، ـ ش

 غیرقانونی. مقاصد تحصیل برای فردی
 .است شده شناخته مردود اسالم نظر از آن مبانی که ضالّه هایفرقه از یکی در عضویت ـ ص
 و طرفداری یا است الهی ادیان نفی بر مبتنی هاآن اساسنامه یا مرامنامه که هاییسازمان در عضویت ـ ض

 ها.آن عنف به فعالیت
 و اظهارات شنیدن و شورا کارکنان یا عضو از دعوت از پس بدوی کنندهرسیدگی هیأت چنانچه - 1۶ ماده

 در شدهبینیپیش تخلفات به ارتکاب مورد در ارتکابی عمل تناسب به نماید احراز را آنان تخلف هاآن دفاعیات

 این( پ) تا( الف) ردیف هایمجازات از یکی به را مرتکب دوم و اول بار برای( 1۵) ماده( خ) تا( الف) بندهای

( خ) تا( الف) بندهای تخلفات تکرار و( 1۵) ماده( ض) تا( د) بندهای در شدهبینیپیش تخلفات مورد در و ماده

 زیر شرح به ماده این( ث) یا و( ت) بندهای در شدهبینیپیش هایمجازات از یکی به را مرتکب بارسوم، در

 :دکنمی محکوم
 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

 و قطعی( 1۶) ماده( پ) تا( الف) بندهای در مقرر هایمجازات مورد در بدوی هیأت از صادره آرای - 1۷ ماده

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

 البدللیع عضو یک و اصلی عضو سه از مرکب هیأت این. است شورا کارکنان و اعضاء تخلفات به کنندهرسیدگی

 وبمنص سال سه مدت برای قضائیه قوه رئیس ابالغ با باالتر یا قضائی( 1) پایه دارای ضاتق بین از که است

 .است بالمانع هاآن مجدد انتصاب و شوندمی
 رئیس پیشنهاد با ضرورت صورت در شود،می تشکیل شوراها امور مرکز در ماده این موضوع هیأت ـ تبصره

 .است بالمانع یزن هااستان مراکز در آن تشکیل شوراها امور
 یکی نفع به خدمت ارائه یا مال یا وجه پرداخت سند یا وجه دریافت مقابل در شورا اعضای چنانچه - 1۸ ماده

 تعزیرات ـ پنجم کتاب) اسالمی مجازات قانون( ۵۸۸) ماده موضوع بزه مجازات به کنند، اظهارنظر طرفین از

 .شوندمی محکوم( 31۷۵/1/0 مصوب

 ئیسر توسط مراتب شود، تخلف مرتکب شورا، به مربوط قانونی وظایف انجام در شورا قاضی هچنانچ - 11 ماده

 مقررات مطابق تا شودمی اعالم قضات انتظامی دادسرای به قانون این( 10) ماده موضوع هیأت یا قضائی حوزه

 .شود رسیدگی قضات جرائم و تخلفات به مربوط
 کارشناس یا حقوقی مشاور دادگستری، وکالت قضات، استخدام آزمون در شورا اعضای چنانچه - 02 ماده

 آنان هسابق حسن و باشند داشته شورا با همکاری سابقه سالسه  حداقل و شوند پذیرفته دادگستری رسمی

 .یابدمی تقلیل نصف، به آنان کارآموزی مدت برسد استان دادگستری کل رئیس تأیید به
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 استخدام یهاآزمون در ماده این موضوع اختالف حل شوراهای ارکنانک و اعضاء شرکت صورت در ـ تبصره

 شورای رئیس تأیید با آنان خدمت مدت و برخوردار استخدام سهمیه( 02۳) درصد بیست از دادگستری اداری

 تپرداخ بر مبنی قبلی سابقه وجود صورت در مدت این همچنین و کسر سنی شرایط از استان اختالف حل

 .شودمی محسوب آنان خدمت سنوات جزء مربوطه، مقررات قمطاب بیمه حق
 ینا 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 شوراها در قانون
 کند،می رسیدگی اختالفات و دعاوی به طرفین توافق مورد داور عنوان به شورا که مواردی در - 00 ماده

 الزامی مدنی امور در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون مطابق داوری به مربوط مقررات رعایت

 .است
 ملزم قضائی، و عمومی و دولتی نهادهای وها سازمان وها وزارتخانه شوراها، توسعه و تقویت جهت - 01 ماده

 خدمت شدن به مأمور طریق از الزم قضائی و اداری نیروی تخصیص و تأمین ویژهبه  نهاد، این با مکاریه به

 .هستند شوراها در دولت کارکنان

 وراش قاضی عنوانبه را قضائی کارآموزان از تعدادی ساالنه نیاز، حسب تواندمی قضائیه قوه رئیس - 00 ماده

 .هست قضات انتقال و نقل طابقم آنان انتقال و نقل و نماید تعیین
 البق در هیقوه قضائ پیشنهادی بودجهبر اساس  را شوراها ازیموردن بودجه هرساله است مکلف دولت - 0۵ ماده

 عهده به هاشورا پشتیبانی و مالی امور و مکان و تجهیزات و اداری امکانات تأمین. کند ینیبشیپ مستقل ردیف

 .است قضائیه قوه
 با دادگستری وزیر توسط آن، تصویب تاریخ از ماه سه مدت ظرف قانون این اجرایی نامهینآی - 0۶ ماده

 .رسدیم قضائیه قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه شوراها امور مرکز همکاری
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 های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه

 با اصالحات اخیر 3۵/20/31۷1مصوب 

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ ۵۷2طبق ماده  - 3 ماده

های مزبور و تعداد شعب دادگاه یقلمرو محل یینو تع ییدر هر حوزه قضا یهای عمومدادگاه تأسیس - 0 ماده

 است. ییهرئیس قوه قضا یصبه تشخ

 .نسخ شده است یفریامور ک در رابطه با 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  - 1 ماده

 یمتقس یو جزائ یبه حقوق باشد آن شعب یشعبه دادگاه عموم یکاز  یشب یکه دارا یحوزه قضائ هر - 0 ماده

 خواهند یدگیرس یفریفقط به امور ک یهای جزائو دادگاه یصرفاً به امور حقوق یهای حقوق. دادگاهشوندیم

 نمود.

خاص مانند امور  یا جزائی یحقوق یبه دعاو یدگیرس یبرا یفریو ک یهای حقوقاز دادگاه یشعب تخصیص

 است. یهقوه قضائ یسرئ یاراتاز وظایف و اخت یاتمصالح و مقتض یتو جرائم اطفال با رعا یخانوادگ

 ود.ارجاع ش یپرونده جزائ یحقوق به شعبه یاو  یپرونده حقوق یدر صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائ

 یاعدام ا یاصلب  یارجم  یا قصاص عضو یاها قصاص نفس آن یکه مجازات قانون یبه جرائم یرسیدگ – تبصره

در  ودشیذکر م یکه در مواد بعد یبه نحو یاسیو س یبه جرائم مطبوعات یدگیرس ینحبس ابد است و همچن

 استان به عمل خواهد آمد. یفریدادگاه ک

 یمجلس شورا یندگاننمانگهبان، یحت نظام، شورامصل یصاتهامات اعضاء مجمع تشخ یهبه کل رسیدگی

محاسبات،  یواند یسسه قوه، سفرا، دادستان و رئ یها، معاونان و مشاوران رؤساآن ینوزراء و معاون ی،اسالم

االتر و ب یپاز درجه سرت یو انتظام یافسران نظام یفرمانداران و جرائم عموماستانداران، ی،قضائ یهدارندگان پا

ر که د یبه استثناء موارد باشدیاستان تهران م یفریدادگاه ک یتها در صالحکل اطالعات استان یرانو مد

 است. یمراجع قضائ یرسا یتصالح

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  - ۵ ماده

مراجعه  یمتحک یاحقاق حق و فصل خصومت، به قاض یراب توانندیدعوا در صورت توافق م طرفین - ۶ ماده

 .یندنما

 

 .اندنسخ شده یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  1الی  ۷مواد 
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دفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء  البدل،یبه تعداد الزم شعبه دادگاه، دادرس عل ییحوزه قضا هر - 32 ماده

 یک یخواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارا ییمعاضدت قضا واحد ارشاد و یکم و در صورت لزوم احکا

 خواهد بود. یزدفتر کل ن

و  یتصالح یزانآن، م یطانتخاب و شرا یقههر واحد، طر یواحدها، تعداد اعضا ینا یلتشک ترتیب – تبصره

است که به  اینامهیینبه موجب آ هاگیرییمتصمو نحوه اقدامات و  آنیاز اعضا یکهر  یاهر واحد  یاراخت

 .یدخواهد رس ییهرئیس قوه قضا یببه تصو یدادگستر یروز یهو ته یشنهادپ

 یباست و با تصو ییرئیس حوزه قضا یی،در هر حوزه قضا یهای عمومشعبه اول دادگاه رئیس - 33 ماده

 د.به تعداد الزم معاون داشته باش تواندیم ییهرئیس قوه قضا

 استیهای ردادگاه بر دادگاهشعبه اول  یسو رئ یحوزه قضائ یسرئ ی؛دادگستر یسشهرستان؛ رئ در - 30 ماده

ست استان ا یفریو ک یدنظرها تجددادگاه کلیساستان، رئ یدادگستر کلیسدارد و در مرکز استان رئ یادار

 ینخواهد داشت. همچن اریاد یاستنظارت و رحوزه آن استان  هاییها و دادسراها و دادگستردادگاه یهو بر کل

 دارد. یادار یاستآن حوزه نظارت و ر یهر حوزه بر دادسرا یسرئ

 حذف شده است. - تبصره

 البدلیو دادرسان عل یفعل یقاز قضات تحق یهقوه قضائ یسدادسراها، رئ یکادر قضائ ینتأم برای - 31 ماده

 یررا غدادس یسها را که با تأساز دادگاه یتفاده خواهد نمود و شعببداند اس یکه مقتض یقضات یرها و سادادگاه

ها انجام خواهد دادگاه عبش یناز آخر یحذف شعب اضاف االمکانیدهد منحل خواهد کرد و حت یصالزم تشخ

 شد.

ادستان د» یو گروه شغل« شهرستان یدادگستر یسرئ» یبرابر گروه شغل« هادادستان» یگروه شغل – 3 تبصره

 خواهد بود.« استان تهران یدادگستر کلیسرئ» یبرابر گروه شغل« تهران

ه و گرو «یدادگاه عموم شعبه یسرئ» یبرابر گروه شغل« معاون دادستان و بازپرس» یگروه شغل – 0 تبصره

 خواهد بود.« دادگاه البدلیدادرس عل» یبرابر گروه شغل «یارداد» یشغل

 یدارا حداقل یداستان با یدادگستر کلیسرئ یه،قوه قضائ یسرئ یصبه تشخ یبه جز موارد ضرور – 1 تبصره

هرستان ش یدادگستر یسحداقل هشت سال و دادستان و رئ یدنظردادگاه تجد یسرئ ی،ده سال سابقه کار قضائ

 داشته باشند. یحداقل شش سال سابقه کار قضائ

 30 ماده
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 و تمام اقدامات شودیم یلتشک البدلیدادرس عل یاادگاه و د یسبا حضور رئ یحقوق یعموم هایدادگاه – الف

و اتخاذ  گرددیمربوط انجام م یدادرس یینوفق قانون آ البدلیدادرس عل یادادگاه  یسرئ یلهبه وس یقاتو تحق

 دادگاه است. یبا قاض یرأ یو انشا یقضائ یمتصم

 ییدگاست اقدام به رس یقضائ یهپا یزن که دارا یبا حضور مشاور قضائ المقدوریخانواده حت هایدادگاه – ب

 دادگاه اخذ خواهد شد. یسآنان قبل از صدور حکم توسط رئ ینموده و نظر مشورت

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  – ج

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  – 3 تبصره

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  – 0 تبصره

ها در چارچوب دادگاه یهستند که از طرف رؤسا یامور یهدار انجام کلعهده البدلیعل دادرسان - 3۵ ماده

 یصدها شعبه بال متدادگاه کلیسرئ یینشعبه دادگاه حسب تع یسرئ یابو در غ دشویبه آنان ارجاع م ینقوان

 .نمایندیو اداره م یرا تصد

نسخ شده  یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  3۸الی  3۶مواد 

 .است

 شده است. منسوخ - 31 ماده

به  یدنظرو انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجد یهای عموماء دادگاهدر آر یدنظرمنظور تجد به - 02 ماده

و . جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضشودیم یلنفر رئیس و دو عضو مستشار تشک یکمرکب از  یازتعداد موردن

و  یقطع دشویانشاء م شارمستعضو  یارئیس  یلهکه به وس یتاکثر یرأ یماهو یدگیپس از رس یافته یترسم

 االجرا خواهد بود.زمال

 .نسخ شده است  3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2ماده فوق طبق ماده  ۶تا  3تبصره 

تان اس یدنظردادگاه تجد شعبه اول یساستان رئ یدادگستر کلیسدر شهرستان مرکز استان، رئ – ۷ تبصره

های آن شهرستان خواهد بود و دادگاه لکیسمرکز استان رئ یهای عمومشعبه اول دادگاه یسو رئ باشدیم

 است. یقضائ وزهآن ح یشعبه اول دادگاه عموم یسرئ ی،هر حوزه قضائ یسمرکز استان رئ یردر غ

 ظریدنو انقالب، دادگاه تجد یو جزائ یحقوق یهای عمومدادگاه یدنظرآراء قابل تجد یدنظرتجد مرجع - 03 ماده

استان و آن دسته  یفریهای کقرار دارند. آراء دادگاهآن استان  یقضائها در حوزه است که آن دادگاه یاستان

م قابل فرجا یدنظرخواهی،تجد رایقابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر ب استان که یدنظرهای تجداز آراء دادگاه

 کشور است. یعال یواندر د
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 .تنسخ شده اس 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  - 00 ماده

 شده است. منسوخ - 01 ماده

 شده است. منسوخ - 00 ماده

 است: یربه قرار ز یدنظردرخواست تجد جهات - 0۵ ماده

شهادت،  یقانون یطفقدان شرا یادروغ بودن شهادت شهود  یادادگاه  یعدم اعتبار مدارک استناد یادعا – 3

 در شهود.

 با قانون. یمخالف بودن رأ یادعا – 0

 .یصادرکننده رأ یقاض یتعدم صالح یادادگاه  یتصالحعدم  یادعا – 1

 مدافعات. یا یلبه دال یعدم توجه قاض یادعا – 0

ماده به عمل آمده باشد مرجع  یناز جهات مذکور در ا یکیبه استناد  یدنظرتجد درخواست اگر – تبصره

 .یدنما یدگیبه آن جهت هم رس تواندیم یگرد یدر صورت وجود جهت یدنظرتجد

 .نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  - 0۶ ادهم

 یروز و برا 02 یراناشخاص ساکن ا یبرا 31در موارد مذکور در ماده  یدنظردرخواست تجد مهلت - 0۷ ماده

 .باشدیم یابالغ رأ یخماه از تار0 باشندیکه خارج از کشور م یکسان

درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه  یادادخواست و  یدبا یدنظرتجد متقاضی - 0۸ هماد

 .یدنما یمشده است تسل یفآنجا توق که در یدفتر بازداشتگاه یاو  یصادرکننده رأ

و  یوو طرف دع یمشتمل بر نام متقاض یدیبالفاصله آن را ثبت و رس یدبازداشتگاه با یادفتر دادگاه  مدیر

 یدنظرجددرخواست ت یادادخواست  یابرگه یهکل یکننده بدهد و در رو یمو ذکر شماره ثبت به تقد یمتسل یختار

 .گرددیم سوبمح یدنظرخواهیتجد یختار یخ،تار ین. ایدنما یدرا ق یخهمان تار

ارسال  یده رأکننبالفاصله آن را به دادگاه صادر یدنظرتجد یبازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضا دفتر

پرونده  لیباشد پس از تکم یدر مهلت قانون یدنظرتجد یکه تقاضا یصورتدر یدفتر دادگاه صادرکننده رأ یدنما

 .داردیارسال م یدنظربالفاصله آن را به مرجع تجد

 نسخ شده است یفریدر رابطه با امور ک 3110مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ ۵۷2طبق ماده  – 3 تبصره

 خواهییدنظرامکان استفاده از حق تجد یهثابت شود که به علت قوه قهر یدنظرهر گاه نزد دادگاه تجد – 0 تبصره

 خواهد بود. یهرفع قوه قهر یخمهلت از تار یابتدامقرر نبوده است، یهادر مهلت
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بپردازد و در آراء  یدادرس ینهبابت هز یالمبلغ ده هزار ر یدبا یفریدر آراء ک یدنظرتجد یمتقاض – 1 تبصره

 خواهد بود. یمدن یدادرس یینبرابر مقررات آ یدادرس ینههز یحقوق

 یدنظردرخواست تجد یاخود را در دادخواست  یتمام علل و جهات تقاضا یدبا یدنظرتجد متقاضی - 01 ماده

رات اعاده برابر مقر تواندیم یرکه آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخ ینمگر ا یدنما یحتصر

 اقدام کند. یدادرس

حکم در امور  یظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرا یدنظرتجد یتقاضا کهیدرصورت - 12 ماده

 حکم متوقف خواهد شد. یاجرا یدنظرمرجع تجد یمتصم مترتب باشد تا اتخاذ یفساد یفریک

 شده است. منسوخ - 13 ماده

است که  یمطروحه با همان دادگاه یهر دادگاه نسبت به دعو یتصالح عدم یا یتصالح تشخیص - 10 ماده

 بوده است. به پرونده یدگیقانوناً مکلف به رس

 تینداند با صدور قرار عدم صالح یدگیخود را صالح به رس کنندهیدگیکه دادگاه رس یصورت در - 11 ماده

ده پرون یردرا نپذ یتعدم صالح یادعا یهاله مرجوعچنانچه دادگا نماید،یم ارسال یصالحپرونده را به دادگاه ذ

 .شودمیاستان ارسال  یدنظربه دادگاه تجد یهالجهت حل اختالف توسط دادگاه مرجوع

از دو استان باشد مرجع حل اختالف  ییهای دو حوزه قضادادگاه ینب یتکه اختالف صالح صورتی در – تبصره

 کشور خواهد بود. یعال یواند

مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با  ییهقانون رئیس قوه قضا یناالجرا شدن االزم یختار از - 10 ماده

 هیندر زم یضرور یماتو انقالب و اتخاذ تصم یعموم یانحالل دادسراهاو  یهای عمومدادگاه یجیتدر یلتشک

 .یدفراهم نما رشوقانون را در سراسر ک ینا یموجبات اجرا یطواجد شرا ییقضا یروین یتو ترب یمتعل

و انقالب نسبت به استخدام  یهای عمومدادگاه یاعضاء دفتر یلمجاز است به منظور تکم دادگستری - 1۵ ماده

 .است یهای عموممربوط به دادگاه یالتتشک یبه تعداد الزم اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برا یکارمند ادار

 یلاز قب یهای عمومالزم دادگاه یزاتو تجه یلوسا یهان تهمکلف است در اسرع وقت امک دولت - 1۶ ماده

 نیا یرا فراهم کند و اعتبار الزم مربوطه برا یللوازم و وسا یگرو د یهنقل یطمحل استقرار، ملزومات و وسا

 قرار دهد. یدادگستر یاررا در اخت یزاتو تجه یلوسا

 بیو به تصو یهته یدادگستر یره ماه توسط وزقانون حداکثر ظرف مدت س ینا ییاجرا نامهآیین - 1۷ ماده

 .یدخواهد رس ییهرئیس قوه قضا

زم ال یزاتو تجه یلوسا یهته یمکلف است در قالب قانون بودجه ساالنه، اعتبارات الزم را برا دولت - 1۸ ماده

 .یدنما ینقانون تأم ینا یجهت اجرا یانسان یروین یریکارگو به
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و  یهای عمومدادگاه یدادرس ینآئقانون ( 0۶۸و )( 01۵قانون، مواد ) ینجرا شدن ااالالزم یختار از - 11 ماده

( 10۶و مواد ) یاسالم یمجلس شورا یو حقوق یقضائ یسیونکم 31۷۸/۶/0۸مصوب  یفریانقالب در امور ک

 نسخ 31۷1/3/03مصوب  نیو انقالب در امور مد یهای عمومدادگاه یدادرس ینآئ قانون( 030و )( 033، )

 .گرددیم

 قانون در آن قسمت ینبا ا یرمغا و مقررات ینقوان یهکل یقانون در هر حوزه قضائ ینا یاجرا یخاز تار همچنین

 .شودیم یدارد در همان حوزه ملغ یرتکه مغا
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 الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری

 با اصالحات اخیر 2۵/30/3111مصوب 

که در مقرّ هر دادگاه استان  یحقوق یتشخص یاست مستقل و دارا یاموسسه یکانون وکال دادگستر- 3ماده 

 .شودیم یلتشک

است که در آن حوزه حداقل  ینکانون مشروط به ا یلکانون وکال وجود ندارد تشک یختار ینکه تا ا ینقاط در

 یدهرسعده وکال به حد نصاب مزبور ن کهیو تا وقت به شغل وکالت اشتغال داشته باشند یدادگستر یلنفر وک ۶2

 .بودوکال آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکال مرکز خواهند 

 :شودیم یلتشک یلهای ذاز قسمت یوکال دادگستر کانون

 .یعموم یاته - الف

 .یرهمد یاته - ب

 وکال. یانتظام یدادسرا - ج

 وکال. یدادگاه انتظام - د

نفر  33کانون وکال مرکز از  یرهمد یاتاداره خواهد شد ه یرهمد یاته یلهوکال هر محل به وس کانون - 0 ماده

نفر عضو  ۵استان مرکب از  یهامراکز دادگاه یرو در سا شودیم یلتشک البدلیو شش نفر عضو عل یعضو اصل

 خواهد بود. البدلینفر عضو عل 1و  یاصل

 یقانون یندهکانون را دارد و نما یاستسمت ر یاته یسبه کانون بوده و رئدار امور مربوطه عهده یرهمد هیات

 کانون را انجام خواهد داد. یو حقوق یاعمال ادار یهکانون کل یساست رئ یمراجع رسم یهکانون در کل

 تیمنتخب در تمام مدت عضو یلاست که محل اقامت وک ینمشروط بر ا یرهمد یاته یتعضو یبقا - تبصره

 مان استان باشد.در مرکز ه

 یطکه در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرا ییکانون وکال هر استان از وکال یعموم هیات - 1 ماده

 .دهدیجلسه م یلتشک یرهمد یاتانتخاب اعضاء ه یبرا باریکو هر دو سال  شودیم یلباشند تشک یرز

 :یندکانون شرکت نما یرهمد یاتاعضاء هدر انتخاب  توانندیباشند م یرکه واجد شرایط ز ییوکال

 :کهینمشروط بر ا یدو دادگستر یهو پا یک یهوکال پا - الف

 به باال نداشته باشند. 0از درجه  یانتظام یتمحکوم-3

 از وکالت نباشند. یقدر حال تعل-0
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 سوخه است.من 31۷۶/3/3۷مصوب  یاخذ پروانه وکالت دادگستر یفیتقانون ک 0ماده توجه به  با - 0 ماده

 ارانیوکال و دادستان و داد یانتظام یهاکانون وکال، روسا و اعضاء دادگاه یرهمد یاتو اعضاء ه یسرئ - تبصره

 یامانتظ یاحزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عال یتعضو یدوکال نبا یانتظام یدادسرا

وکال محکوم خواهد کرد. دادگاه  یانتظام سرایدگاه دادو دا یرهمد یاته یتاز عضو یتقضات آنان را به محروم

 است. یکند. رأی دادگاه قطع یدگیقضات مکلّف است به محض اطالع به موضوع رس یانتظام یعال

 یشو دو نفر من یسرئ یبو دو نفر نا یسنفر رئ یکاعضاء خود  ینکانون وکال مرکز از ب یرهمد هیات - ۵ ماده

 یکمرکب از  یرهمد یاتها هحوزه یرو در سا نمایدیسال انتخاب م یکمدت  یابر یو دو بازرس به رأی مخف

 بازرس خواهد بود. یکو  یمنش یکو  یسرئ یبنا یکو  یسرئ

 است: یرکانون وکال به قرار ز وظائف - ۶ ماده

 باشند. یکه واجد شرایط قانون یدادن پروانه وکالت به داوطلبان - الف

 .یانو نظارت بر اعمال وکال و کارگشا یکالت دادگستراداره امور راجع به و - ب

 یظامدادسرا و دادگاه انت یلهبه وس یدادگستر یانوکال و کارگشا یانتظام یببه تخلفات و تعق یدگیرس - ج

 وکال.

 .یمعاضدت قضائ - د

 وکال. یو عمل یعلم یشرفتفراهم آوردن وسائل پ - ه

 ایحقوق داخله  یهاکه از دانشکده شودیپروانه وکالت داده م یکسان قانون فقط به یناجرا ا یختار از - ۷ ماده

 باشند. یسانسدانشنامه ل یخارجه دارا

اشتغال ورزند پس از اختبار  یسال به کارآموز یکمزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلّف هستند الاقل  اشخاص

 .شودیداده م یک یهو قبول آنان پروانه وکالت پا

 :شودیپروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکال داده م یرشخاص زا به - ۸ ماده

ال بوده و الاقل پنج س یپانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائ یا یده سال متوال یکه دارا یبه کسان - الف

ده قضات نش یانتظام یاز طرف دادگاه عال یقضائ یتدادگاه داشته باشند و سلب صالح یتعضو یا یاستر

 .باشند

 یتداشته باشند و سلب صالح یبوده و پنج سال سابقه خدمات قضائ یسانسدانشنامه ل یکه دارا یکسان - ب

 ها نشده باشد.از آن یانتظام یاز طرف دادگاه عال یقضائ
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 یکه دارا یندگیدوره کامل نما یکبا گذراندن  یاسالم یمجلس شورا یندگاننما -( 31۷1/0/3۵ ی)اصالح ج

در محاکم  یسال سابقه کار قضائ ۵قم و  یهاز حوزه علم یهسطوح عال یالتتحص یانپا یگواه یا یقضائ یسانسل

 باشند.

 یهح عالسطو یالتتحص یانپا یگواه یا یحقوق قضائ یسانسل یکه دارا یکسان یهکل -( 31۷1/0/3۵ ی)الحاق د

های در دستگاه یحقوق یها سال متناوب در سمت 32 یا یسال سابقه کار متوال ۵قم با حداقل  یهاز حوزه علم

بقه سال سا یقانون با داشتن س ینمسلح باشند و بعد از اجرا ا یروهایو وابسته به دولت و نهادها و ن یدولت

 .یشرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموز یتخدمت بازنشسته شوند بدون رعا

 داشته باشند از انجام دوره یات قضائبوده و دو سال سابقه خدم یسانسدانشنامه ل یکه دارا یکسان -3 تبصره

مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب  یندر ا یول باشندیمعاف م یکارآموز

 .شودینم

وکالت ظرف مدت  یا یپروانه کارآموز یکانون ملزم است در مورد تقاضاها -( 31۷1/0/3۵ یالحاق) 0 تبصره

 .دینما یمشش ماه اتخاذ تصم

 یردادگست یلاز آنان نشده وک یتپروانه وکالت بوده و سلب صالح یدارا یختار ینکه تا ا کسانی - 1 ماده

 .شوندیشناخته م

 :شودیاجازه وکالت داده نم یراشخاص ز به - 32 ماده

 اتباع خارجه.-3

ه دولت آن متعلق ب هیاز سرما یقسمت یاهایی که تمام و بنگاه یو مملکت یو بلد یدولت ینقضات و مستخدم-0

عب از ش یکیدر  یساشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدر یناست در ح

 دانشگاه. یدارند در صورت اجازه شورا یحقوق

 سال باشد. 0۵ها کمتر از که سن آن یکسان ینو همچن ینمحجور-1

 .یبه انفصال ابد از خدمات دولت ینمحکوم-0

 عفت. یو اعمال مناف یونمشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر، اف اشخاص-۵

با امانت و عفت و شئون وکالت است به  یکه مناف ییهابه جنحه ینمطلقا و محکوم یتبه جنا ینمحکوم-۶

 است. یحقوق اجتماع یاز بعض یتکه به موجب قانون مستلزم محرومآن یاکانون و  یرهمد یاته یصتشخ

 ماده فوق تحت محاکمه هستند.مذکور در  یهاجنحه یا یتکه به اتهام و ارتکاب جنا یانکس-۷

 اند.که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده یاشخاص-۸
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 فهیحسن انجام وظ یگواه یعالوه بر شرایط مقرر قانون یدبا نمایندیم یعترف یکه تقاضا وکالیی - 33 ماده

 .ینداخذ نما گرددیدرج م یالکه ذ یبیبه ترت یوکالت

 یقدبه تص یدمزبور با یگواه یدهگرد یلشهرستان تشک یادادگاه بخش  یلکه در محل اقامت وک ینقاط در

رکز در م یلکه اقامتگاه وک یمقام آنان برسد و در صورتقائم یامزبور و دادستان شهرستان  یهادادگاه یسرئ

ستان استان و دادستان ا یهادادگاه کلیسرئ یکور به گواهمذ یقاتعالوه بر تصد یدمزبور با یاستان باشد گواه

 برسد.

 .نمایندیم یپس از استعالم از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواه یاجفوق در صورت احت یمقامات قضائ - تبصره

 یببازپرس قرابت نس یا یارداد یادادستان  یازوجه او با دادرس  یا یدادگستر یلکه وک یصورت در - 30 ماده

نزد آن  ایبا واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه  یا یماًتا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستق یسبب یا

 بازپرس ممنوع است. یا یارداد یادادستان 

نان بوده آ یبو تعق یدادگستر یانبه تخلفات وکال و کارگشا یدگیوکال مرجع رس یانتظام دادسرای - 31 ماده

انتخاب  یمدت دو سال به رأی مخف یکانون برا یرهمد یاتکه از طرف ه یارده الزم دادو از دادستان وع

 .گرددیم یلتشک شوندیم

د بر تخلف داشته باش یدهکه عق یدر صورت یاتبه تخلفات و شکا یدگیوکال پس از رس یانتظام دادسرای

و  یاز طرف شاک یبرار منع تعقخواهد داد ق یبصورت قرار منع تعق ینا یرو در غ کندیصادر م یفرخواستک

در  تیقابل شکا یمدن سیدادر یینمسافت طبق قانون آ یتکانون ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعا یسرئ

 وکال خواهد بود. یدادگاه انتظام

 یقتضکرده و حکم م یدگیندانست به موضوع رس یحرا صح یبوکال قرار منع تعق یکه دادگاه انتظام یصورت در

 .نمایدیصادر م

ور وکال است دادگاه مزب یبه عهده دادگاه انتظام یدادگستر یانبه تخلفات وکال و کارگشا رسیدگی - 30 ماده

 شودیم یلتشک گرددیم یینمدت دو سال تع یکانون برا یرهمد یاتکه به انتخاب ه یکدرجه  یلنفر وک 1از 

 یبتکه در مورد غ نمایدیم نتخابا یک یهوکال پا یناز ب البدلیدو نفر عضو عل یرهمد یاتمدت مزبور ه یو برا

مورد  یلنسبت به وک 1و  0و  3های درجه مجازات یندشرکت نما یدر دادگاه انتظام یاعضاء اصل یتمعذور یا

و  آراء صادره یهاو به عمل آمده از کل یتبه موجب شکا یبکه تعق یخصوص یشاک یاست ول یقطع یبتعق

ظرف  توانندیبه باال م 0های درجه کانون از حکم برائت و از مجازات یس و رئوکال یانتظام یدادسرا ینهمچن

 .یندنما یدنظرتجد یتقاضا یمدن یدادرس یینمسافت طبق قانون آ یتمدت ده روز پس از ابالغ با رعا

 است. یقضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطع یانتظام یدادگاه عال یدنظرتجد مرجع
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از  یدادستان تخلف یادادگاه استان و  یسرئ یادادستان شهرستان و  یادادگاه  یسرئ که یصورت در - 3۵ ماده

 یصورت وکال اطالع دهند در یانتظام یمراتب را کتباً به دادسرا یدباشد با یبکه قابل تعق یندمشاهده نما یلوک

وکال  یدادگاه انتظام به یفرخواستدهد پرونده را با صدور ک یصتشخ یبمزبور موضوع را قابل تعق یکه دادسرا

و اگر دادستان  دهدیبه دادستان استان اطالع م یلصورت نظر خود را با ذکر دل ینا یرو در غ کندیارجاع م

ضا به موضوع را تقا یدگیوکال رس ینشد راسا از دادگاه انتظام یموکال تسل یانتظام یمزبور به نظر دادسرا

 .نمایدیم

 یاز دادگاه انتظام تواندیدانست م یبرا قابل تعق یلیاز جهات وک یبه جهت یدادگستر یروز هرگاه - 3۶ ماده

 تواندیشد منبا یمکه به حکم دادگاه مزبور تسل یدر صورت یزو ن یدنما یدگیرس یوکال با ذکر دالئل امر تقاضا

 کند. یدنظرتجد یتقاضا

ممنوع نمود مگر به موجب  یاالت معلق از شغل وک توانیرا نم یلیوک یچقانون ه یناجرا ا یختار از - 3۷ ماده

 .یدادگاه انتظام یحکم قطع

 لیاز جهات اشتغال وک یکانون وکال به جهت یرهمد یاته یسرئ یا یدادگستر یرکه وز یصورت در - 3۸ ماده

ه اموقت او را بخواهد و دادگ یقوکال تعل یاز دادگاه انتظام تواندینداند م یرا به کار وکالت مقتض یبمورد تعق

 صادر یقکه رأی بر تعل تینموده و در صور یدگیدرخواست رس ینموظف است در جلسه خارج از نوبت به ا

 یسکانون رئ یرهمد یاتنفر از اعضاء ه ۶در صورت درخواست  ینرأی قابل اجرا خواهد بود و همچن ینشود ا

 .یدرا بنما یبمورد تعق یلوک یقتعل یکانون مکلّف است از دادگاه تقاضا

 یسرئ ای یدادگستر یروز یقاز رأی عدم تعل یزو ن یدنما یدنظرتجد یتقاضا تواندیمعلق م یلأی مزبور وکر از

ت ها خارج از نوبدرخواست ینا یهقضات به کل یانتظام یدارند دادگاه عال یدنظرتجد یکانون وکال حق تقاضا

 است. ینموده و رأی دادگاه مزبور قطع یدگیرس

 یشنهادا پاست که ب یاتوافق نشده باشد طبق تعرفه ینطرف ینکه قبالً ب یکاله در صورتالوحق میزان - 31 ماده

تعرفه معتبر خواهد بود مگر  ینخواهد شد و در قبال اشخاص ثالث ا یینتع یدادگستر یروز یبکانون و تصو

 باشد. یتعرفه وکالت یزانالوکاله کمتر از مکه قرارداد حق یدر صورت

به  دینما ینبه سبب آن توه یا یوکالت یفهانجام وظ یندر ح یدادگستر یلت به وکنسب هرکس - 02 ماده

 .یدسه ماه محکوم خواهد گرد یاز پانزده روز ال یبیحبس تأد

 یاکانون و  یرهمد یاتاز افراد ه یکیدر امور مربوطه به وظائف  یدادگستر یرکه وز یموارد در - 03 ماده

 یعال یوانبه امر را به دادستان د یدگیرس یدمشاهده نما یوکال تخلف یدادرسان و دادستان دادگاه انتظام

 .نمایدیکشور ارجاع م
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 که تخلف را محرز دانست پرونده را به ینموده در صورت یقاتبداند تحق یکه مقتض اییلهکل به وس دادستان

 قضات احاله خواهد نمود. یانتظام یبه دادگاه عال یدگیمنظور رس

ون انتخابات کان یلمربوط به امور کانون از قب هاینامهیینقانون آ ینمقررات ا یتوکال با رعا کانون - 00 ماده

و پروانه وکالت را در مدت  یو کارآموز یعاتها و ترفبه تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن یدگیو طرز رس

 به موقع اجرا گذاشته یتردادگس یروز یبو پس از تصو نمایدیم یمقانون تنظ ینا یبتصو یخدو ماه از تار

 .شودیم

 شده است. یماده با انقضاء زمان اجرا و انجام موضوع منتف این - 01 ماده

و آن قسمت از قانون وکالت مصوب  3113استقالل کانون وکال مصوب اسفندماه  یقانون الیحه - 00 ماده

مقررات  ینقوان یرو سا یمل یامجلس شور 310۶ماده اول قانون بودجه سال از « ۸»و بند  313۵ماه بهمن

 .شودیداشته باشد نسخ م یرتقانون مغا ینراجع به وکالت که با مواد ا

 یهو اصالح 3101/1/31مصوب  یقانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموز 0ماده توجه به  با - 0۵ ماده

 منسوخ است 310۷/30/0۷آن مصوب 

 قانون است. ینمأمور اجرا ا یدادگستر وزارت - 0۶ ماده
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 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری

 3۷/23/31۷۶مصوب 

بار  کیمکلفند حداقل  یرانا یاسالم یجمهور یوکال دادگستر یقانون کانونها ینا یبتصو یخاز تار - 3ماده 

 اقدام نموده و یددر جرا یآزمون با آگه یقوکالت از طر یپروانه کارآموز یانمتقاض یرشدر سال نسبت به پذ

 ینسبت به صدور پروانه کارآموز یقطع یجآزمون ضمن اعالم نتا یحداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزار

 .ینداقدام نما شدگانیرفتهپذ یوکالت برا

 یسترکل دادگ یسمتشکل از رئ یسیونیهر کانون بر عهده کم یتعداد کارآموزان وکالت برا یینتع - تبصره

کال هر کانون و یسکه به دعوت رئ باشدیکانون وکال مربوط م یسشعبه اول دادگاه انقالب و رئ یسرئاستان، 

 .نمایدیم یمو اتخاذ تصم یلبار در سال تشک یککانون، حداقل 

باالتر  ای یسانسکه عالوه بر دارا بودن دانشنامه ل شودیوکالت صادر م یپروانه کارآموز یاشخاص برای - 0 ماده

 باشند: یلشرائط ذ یدارا یو دانشگاه یمعادل آن از دروس حوزو یا یحقوق اسالم یفقه و مبان ایحقوق 

 مقدس اسالم. یند یبه احکام و مبان یاعتقاد و التزام عمل - الف

 .یقانون اساس یه،فق یتوال یران،ا یاسالم یاعتقاد و تعهد به نظام جمهور - ب

 .یفریموثر ک یتمحکوم یشینهنداشتن پ - ج

منامه که مرا ییو فرق ضاله و معاند با اسالم و گروهها یالحاد یدر گروهها یتو فعال یتنداشتن سابقه عضو - د

 .باشدیم یاله یاناد یبر نف یها مبتنآن

 طاغوت. یمرژ هاییهپا یمو تحک یمنحوس پهلو یمبه رژ یعدم وابستگ - ه

 .یرانا یاسالم یند با جمهورو معا یرقانونیغ یاز گروهکها یو هوادار یتعدم عضو - و

 .یبه مواد مخدر و استعمال مشروبات الکل یادعدم اعت - ز

 و یندمربوطه استعالم نما صالحیوکال مکلفند به منظور احراز شرائط فوق از مراجع ذ یکانونها -3 تبصره

 .یندماه پاسخ الزم را اعالم نما 0مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت 

 شودیپروانه وکالت صادر م یمعاف هستند در صورت یکه مطابق قانون از کارآموز یاشخاص یبرا -0 تبصره

 ماده باشند. ینشرائط ا یکه دارا

 کارآموزان خواهد بود. یرحقوق نصف مدت سا یهادانشکده یعلم یاتاعضاء ه یمدت کارآموز -1 تبصره

 .باشندیم یمستثن« الف»بند  از دارا بودن شرائط مندرج در یرسم یمذهب یتهایاقل -0 تبصره
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 .باشدیم یآن منوط به درخواست متقاض یداعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمد -۵ تبصره

داده شود، کانون موظف است موضوع و دالئل آن را به  یصقانون تشخ یناز شرائط ا یکیفاقد  یلیوک هرگاه

 .یدنما یدگیوکال، اعالم و درخواست رس یدادگاه انتظام

 .کندیصادر م یپروانه رأی مقتض یدعدم تمد یا یدنسبت به تمد یدگیمذکور پس از رس دادگاه

که دادگاه با توجه به ضرورت حکم  یمعتبر خواهد بود مگر در موارد یاشخاص تا صدور حکم قطع ینا پروانه

 .یدصادر نما یقتعل

 ماه سابقهکه شش ی)رزمندگان یثارگرانا کانون وکال هر حوزه به یازمورد ن یهسهم( 12۳درصد ) سی - 1 ماده

و باالتر و بستگان  0۵۳جانبازان  یااند و در اسارت دشمن بوده یاحضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و 

اند نمره را آورده یشترینکه ب یثارگرانیا ینکه از ب یابدیبه باال( اختصاص م ۵2۳درجه اول شهدا و جانبازان 

 انتخاب خواهند شد.

 .اشدبیاند نمآزاد را آورده یهسهم یکه نمره قبول یثارگرانیا یرشمانع از پذ یهسهم یناستفاده از ا-تبصره

هر حوزه که عالوه بر  یک یهوکال پا ینالبدل( کانون وکال از ب یو عل ی)اعم از اصل یرهمد یاته اعضاء - 0 ماده

مدت دو سال انتخاب  یباشند، برا یرواجد شرائط ز (0ماده )« ز»تا « الف» یدارا بودن شرائط مندرج در بندها

 :گردندیم

 سال سن. 1۵داشتن حداقل  - الف

چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه  یاحداقل هشت سال سابقه وکالت  - ب

 ها سلب نشده باشد.آن یقضائ یتصالح یانتظام

 االتر.و ب 0درجه  یانتظام یتعدم محکوم - ج

 عدم اشتهار به فساد اخالق )سوء شهرت(. - د

 و شرافت و شوون شغل وکالت. یثیتعدم ارتکاب اعمال خالف ح - ه

قضات بوده که مکلّف است ظرف حداکثر  یانتظام ینامزدها، دادگاه عال یتبه صالح یدگیمرجع رس -3 تبصره

 صالحیو اعالم نظر کند و مراجع ذ یبررسآنان را  یتصالح یربط،دو ماه ضمن استعالم سوابق از مراجع ذ

 .باشندیآن م عالمدارند در صورت استعالم موظف به ا یاطالعات یاکه از نامزدها، سوابق  یقانون

 .باشدیاز دو دوره ممنوع م یشب یبرا یکانون به طور متوال یرهمد یاتانتخاب اعضاء ه -0 تبصره

قانون انتخابات  ینا یبتصو یخرف مدت شش ماه از تارموظف است حداکثر ظ یوزارت دادگستر -1 تبصره

 .یدنما یدقانون تجد ینرا بر اساس ا یوکال دادگستر یکانونها
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قانون به حکم  یناز مفاد ا یوکال دادگستر یکانونها یرهمد یاتاز اعضاء ه یکصورت تخلف هر در - ۵ ماده

وکال به انفصال  یکانونها یرهمد هاییاتدر ه یتاز عضو یمدا یتقضات عالوه بر محروم یانتظام یدادگاه عال

 از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

 سیاند دفتر وکالت تاسکرده یافتآنجا پروانه وکالت در یکه برا یاز محل یردر غ توانندینم وکال - ۶ ماده

 .یندمرکز نمامت یگریخود را در محل د یوکالت یتعمال فعال توانندینم ینو همچن یندنما

در نوبت  ۵در نوبت دوم و درجه  0در نوبت اول و درجه  1درجه  یحکم مستوجب مجازات انتظام یناز ا تخلف

 سوم خواهد بود.

خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.  یدگیرس یکانون یتخلف در دادسرا و دادگاه انتظام ینا به

 خواهد داشت. یدگیحق رس یزمزبور ن یلکانون متبوع وک یر،کانون اخ یدگیدر صورت عدم توجه و رس

با اجازه کانون  ینو همچن یدهماده مطرح گرد ینا یبکه قبل از تصو ییهاادامه وکالت در پرونده -3 تبصره

 است. یماده مستثن ینتا درجه سوم از شمول ا یشاوندانوکال متبوع، وکالت از خو

 الزم است. یزباشد اجازه کانون مزبور ن یگری دتابع کانون وکال یرکه حوزه اخ یصورت در

مشخص خواهد  یهقوّه قضائ یسرئ یبو تصو یدادگستر یروز یشنهادمحدوده حوزه هر کانون به پ -0 تبصره

 شد.

حسن اخالق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به  یدبا یکارآموزان وکالت در دوران کارآموز -1 تبصره

وانه کانون پر یکانون و رأی دادگاه انتظام یسرئ ییدالف آن احراز شود با تاخ یکارآموز یسیونکم یصتشخ

 آنان ابطال خواهد شد. یکارآموز

 یوانها دکه مرجع تجدیدنظر از احکام آن ییوکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاو کارآموزان

 را ندارند. باشدیکشور م یعال

محل خدمت خود حق وکالت  یناند به مدت سه سال در آخربوده یقضائرتبه  یکه دارا یکسان -0 تبصره

 نخواهند داشت.

 خواهد بود. ۶ یال 1های درجه تکرار مستوجب مجازات یبمقرره به ترت یناز ا متخلف

 .گرددیبا آن لغو م یرو مقررات مغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یختار از - ۷ ماده
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 انون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایرانق

 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 - 3

 در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند. قرار دادن وسایل کار - 0

 های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه - 1

 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. - 0

صل برداری مستقیم از حاقرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره - ۵

 کار خود.

 پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. - ۶

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

 درآمدکمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم -۸

 پذیری درادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتوری منابع مهای اقتصادی و بهرهارتقای کارآیی بنگاه-1

 اقتصاد ملی

ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر های حاکم بر برنامهماده باید با رعایت ضرورتاهداف مذکور این  -تبصره 

 شود. یک از مراحل رشد عملی رعایت

های حاکم بر ضرورت ماده با رعایتدولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این  -0تبصره 

های توسعه و ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع موردنیاز را در برنامهبرنامه

 قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.

 وند.شهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشرکت - 0ماده 

ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره ظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونهدولت مو - 1ماده 

فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیالت الزم ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت تعاونی

 ها قرار دهد.را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون  

 157  

های خود در شرایط مساوی ها و پروژههای وابسته موظفند در اجرای طرحیه سازماندولت و کل - 0ماده 

 اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

 ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:اساسنامه هر یک از تعاونی - ۵ماده 

کز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مر

 مقررات مالی و کار، انحالل و تصفیه. مقررات مربوط به عضو، ارکان،

 ها باید ایرانی باشد. تابعیت تعاونی -تبصره 

ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی - ۶ماده 

د ولی رسشود که به تصویب وزارت تعاون میای تعیین مینامهوسیله آئین ز و تداول ثروت بهاصل عدم تمرک

 نفر باشد. ۷در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 

 باشند.های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میها و اتحادیهشرکت - ۷ماده 

 عضو  -فصل دوم 

خصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این های تعاونی شعضو در شرکت - ۸ماده 

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

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

ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل ی چند منظورههادر تعاونی - 0تبصره 

 عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر

 ها عبارتست از:شرایط عضویت در تعاونی - 1ماده 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. - 3

 عدم ممنوعیت قانونی و حجر. - 0

 خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. - 1

 درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. - 0

 عدم عضویت در تعاونی مشابه. - ۵

 اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند. - 32ماده 

مل اند عقوانین و مقررات تعهد کردهکلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هائی که در حدود  - 33ماده 

 کنند.
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 توان آن را منع کرد.خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی - 30ماده 

های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطالع تعاونی اعضاء متخصص تعاونی - 3تبصره 

 برسانند. 

 ری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است. در صورتی که خروج عضو موجب ضر - 0تبصره 

 شود:در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می - 31ماده 

 از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون. - 3

عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله  - 0

 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. 3۵گذشتن  روز و 3۵

ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا  - 1

 لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی 

وارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد تشخیص م -تبصره 

 بود.

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی  - 30ماده 

. اما را به تعاونی بپردازند التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خودبایستی مابه شناخته شده و در صورت تعدد

ویت کدام واجد شرایط نباشند، عضاگر کتباً اعالم نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ

 گردد.لغو می

اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر  -تبصره 

 شوند. عاونی شناخته میورثه عضو ت

در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو  - 3۵ماده 

شود و پس از کسر بدهی وی به منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می برابر مقررات اساسنامه و قرارداد

 سه ماه پرداخت خواهد شد. اش حداکثر ظرف مدتتعاونی به او یا ورثه

در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا  -تبصره 

قابل واگذاری بوده و به موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین 

 د.گردنگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می

 سرمایه -فصل سوم 

هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار سرمایه تعاونی اموال و دارائی - 3۶ماده 

 گیرد.آن قرار می
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وسیله اعضاء در اختیار سرمایه به ۵3۳های است که تمام یا حداقل های تعاونی شرکتشرکت - 3۷ماده 

های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش ها، شرکتها،سازمانوزارتخانه گیرد وشرکت تعاونی قرار می

توانند عمومی میها، شوراهای اسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر  نهادهای ها، شهرداریدولت، بانک

ارعه، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مز 01اصل  0جهت اجرای بند 

شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش مساقات، اجاره، اجاره به

 های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.سرمایه شرکت

 شوند ظرف مدتی که باهای تعاونی شریک میهای دولتی در تأسیس شرکتدر مواردی که دستگاه -تبصره 

گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد تعیین خواهد شد سهم سرمایهدر ضمن عقد شرکت  موافقت طرفین

 درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. 

تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا دولت می - 3۸ماده 

های تعاونی ومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتاموال عم کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که

 صورت زیر قرار دهد:به

صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بهواحدهای مذکور را به - 3

 منافع آن باشد.تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک 

اجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان و - 0

 داشت.

تواند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور ساالنه مبلغی دولت می - 1

 نقدی و یا کاال دریافت نماید.

به عنوان شرایط الزامی در رعایت  تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتیدولت می - 0

 ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.برنامهگذاری و های دولت در قیمتسیاست

ها طبق قانون های است که از بانکهای مالی دولتی اولویت با تعاونیدر استفاده از وام و کمک - 31ماده 

 باشند. هعملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرد

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

ها باید در حدودی باشد که وزارت این صورت حداقل و حداکثر سهماعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در 

 .نمایدها تعیین میتعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی

شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می - 03ماده 

 صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. به
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 اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. -تبصره 

توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد عضای تعاونی میعضو یا ا - 00ماده 

 جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

باشد مگر آنکه در قرارداد های تعاونی محدود به میزان سهم آنان میمسئولیت مالی اعضاء در شرکت - 01ماده 

 ترتیب دیگری شرط شده باشد. 

باشد ها به میزان سرمایه متعلق به آنان میکننده سرمایه تعاونیهای عمومی تأمینیت دستگاهمسئول -تبصره 

 شرط شده باشد. مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری

قانون اساسی و افزایش سهم  00و  01دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول  - 00ماده 

ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط ورتضربخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت 

ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه ها به گونهو امکانات الزم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی

 اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.

ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون تواند با استفاده از منابع بودجهمنظور فوق دولت میبه - 3تبصره 

طور اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات الزم را به قیمت عادله به بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و

 هاجاره دهد و یا اقدام به عقد اجارها ها بفروشد و یا به آنها با آننقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی

 ها و مصادره و ملی شدهها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتبه

 ها منتقل نماید.تعاونی را به

ها وام و سایر ها و یا تقویت آنگذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیاند جهت سرمایهها موظفبانک - 0تبصره 

هایی که از محل وام و سایر توانند قرارداد نمایند که سرمایهآنان قرار دهند و می تسهیالت اعطائی را در اختیار

بانک باشد و یا در صورتی که  شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزدتسهیالت اعطائی تأمین می

ی تسویه نماید که در تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاون

 های دیگر اولویت دارند.اموال تعاونیگونه خرید این

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

 شود:های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم میها و اتحادیهسود خالص شرکت - 0۵ماده 

عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره ا تصویب مجمع عمومی عادی به( به باال ب۵۳از حداقل پنج درصد ) - 3

 شود:قانونی منظور می

ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل  - 3تبصره 

 باشد الزامی است.سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده 
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 ا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.توانند تها میتعاونی - 0تبصره 

عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع حداکثر پنج درصد از سود خالص به - 0

 گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.میعمومی عادی به حساب مربوط منظور 

سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب درصدی از  - 0

 شود.مجمع عمومی عادی تخصیص داده می

پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته  - ۵

 گردد.شود تقسیم میمی

 و توزیعهای تولید تعاونی -فصل پنجم 

پروری، ی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامیهاهای تولید شامل تعاونیتعاونی - 0۶ماده 

ها فعالیت معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینپرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت،

 نمایند.می

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

ا کنندگان عضو خود رهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفتعاونی - 0۷ماده 

 نمایند.ها و قیمتها تأمین میکاهش هزینهدر چهارچوب مصالح عمومی و بمنظور

ان های روستائیان و عشایر و کارگرمسکن و سایر نیازمندیهای توزیع مربوط به تأمین کاال و تعاونی -تبصره 

های مربوط به امور تهیه و های دولتی و بانکی و سایر حمایتحمایت و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کاال و

 توزیع اولویت دارند.

ا هود به تعاونیاند در معامالت خها موظفها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیشرکت - 0۸ماده 

 اولویت دهند.

توانند به امر صادرات و واردات در موضوع های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات میتعاونی -تبصره 

 فعالیت خود بپردازند.

 ها ارکان تعاونی -فصل ششم 

 باشند:های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر میشرکت - 01ماده 

 مجمع عمومی. - 3

 هیأت مدیره. - 0

 بازرس یا بازرسان. - 1
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 مجمع عمومی -بخش اول 

های مجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت - 12ماده 

یل لعاده تشکاصورت عادی و فوقها بهاالختیار آنیا نمایندگان تامباشد، از اجتماع اعضای تعاونی تعاونی می

 شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.می

ها، شوراهای اسالمی کشوری های دولتی، بانکها و شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهدر شرکت - 3تبصره 

ای برای نظارت و توانند نمایندهاند میگذاری کردهمشارکت یا سرمایه های عمومی که در تعاونیو سازمان

 ناظر داشته باشند. بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان

انحالل، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع  - 0تبصره 

گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع یهامکانات مختلف و سرما کننده اعتبار و کمک مالی وتأمین

 مذکور خواهد بود.

ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس هیأت مؤسس عبارتست از عده - 13ماده 

 نمایند.تعاونی می

 وظایف هیأت مؤسس عبارتست از: - 10ماده 

 مقررات.تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و  - 3

 دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. - 0

تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف  - 1

 مجمع عمومی عادی.

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

 یابد.خاتمه می

اعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند  - 0صره تب

 توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.می

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

ی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود مجمع عمومی عاد - 11ماده 

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

 داد.
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ت عدم یابد و در صورجلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می - 3تبصره 

 دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.حصول حد نصاب مزبور، در نوبت 

 ها افزون بر پانصدهایی که تعداد اعضاء آنهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتمجامع عمومی شرکت - 0تبصره 

ه ای برگزار گردد. در مرحلتوانند به صورت دو مرحلهباشند میمیعضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده 

های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه

عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله 

خواهد بود ها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رأی آن

 گردد.که از سوی وزارت تعاون ابالغ می

د. شوای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه مینامهنحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین - 1تبصره 

العاده مبادرت نکند وزارت یا فوق ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادیدر صورتی که هیأت مدیره

 تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.

های کثیراالنتشار، پست سفارشی ها از طریق روزنامهدعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات آن -0تبصره 

 های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.یا دیگر روش

 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: - 10ماده 

 انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. - 3

های مالی هیأت مدیره پس رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش - 0

 از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.

های درخواستی گذاری و اعتبارات و وامو تصویب بودجه جاری و سرمایهتعیین خط مشی و برنامه تعاونی  - 1

 هیأت مدیره.و سایر عملیات مالی به پیشنهاد 

 اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. - 0

 مه.اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنا - 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 

ی تعاون و میزان سهام هاها و اتاقها و اتحادیهاتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت - 1بند 

 موازین مقرر در این قانون.و یا حق عضویت ساالنه پرداختی بر اساس 
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گیری در حدود این قانون(. تصمیممنظور تغییر مواد در اساسنامه )العاده بهمجمع عمومی فوق - 1۵ماده 

 گردد.مدیره و انحالل یا ادغام تعاونی تشکیل مینسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت 

العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق مجمع عمومی فوق - 3تبصره 

ی شود. در صورتبازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا

وه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعال که بار اول با دو سوم اعضاء

 هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

ه العاددر صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق - 0تبصره 

 نماید.تشکیل مجمع عمومی اقدام میاقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به 

 رههیأت مدی -بخش دوم 

ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره -1۶ماده 

شوند. انتخاب البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب میو دو، سه یا چهار نفر عضو علی

کثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به آید و دارندگان االبدل در یک نوبت به عمل میاعضای اصلی و علی

شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای البدل محسوب میترتیب اعضای علی

 حاضر در مجمع عمومی بالمانع است.

به هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را  -3تبصره 

 کند.عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می

در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین  -0تبصره 

 هالبدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیرشود، یکی از اعضای علیمی

 گردد.می

توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که اعضای هیأت مدیره می -1تبصره 

د. کنگیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت میعضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می

موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و 

 رسد.به تأیید مجمع عمومی می

 باشد:وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می - 1۷ماده 

 العاده(.فوق -عادی دعوت مجمع عمومی ) - 3

 اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط. - 0
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فای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به نصب و عزل و قبول استع - 1

 مجمع عمومی.

قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک  - 0

 از اعضاء هیأت مدیره.

ازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع ها و ارائه به بنظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب - ۵

 عمومی. گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع

ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ ها و برنامهتهیه و تنظیم طرح - ۶

 تصمیم.

 هایی کهو اتحادیه هاتعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت - ۷

 ها مشارکت دارد.تعاونی در آن

 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 - 1

اتفاق مدیرعامل( برای ک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره بهیتعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ) - 32

 قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد دهد و هیچصورت جمعی انجام میهیأت مدیره وظایف خود را به -تبصره 

ایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نماز اختیارات هیأت، منفرداً 

 داشته باشد.

 تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید.هیأت مدیره می

 اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: -1۸ماده 

های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط های متشکل از اقلیتایمان و تعهد به اسالم )در تعاونی -3

 وثاقت و امانت(

 نداشتن منع قانونی و محجور نبودن -0

 های محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسنادعدم عضویت در گروه -1

خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال برداری، عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختالس، کاله -0

 دولتی و ورشکستگی به تقصیر
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ماده، داشتن حداقل سه های تعاون عالوه بر شرایط مذکور در این برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق -تبصره

ها اقها و اتها، اتحادیهسال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیر کل و بازرسی شرکت

 در بخش تعاون الزامی است.

هیأت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی  -11ماده 

و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان 

زل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، مدیرعامل انتخاب کند. نصب و ع

 باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بالمانع است.وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می

 بازرسی -بخش سوم 

مدت یک سال مالی  مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای - 02ماده 

 کند، انتخاب مجدد آنان بالمانع است.انتخاب می

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

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

 گردد.الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میحق - 0تبصره 

 وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است: - 03ماده 

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانین و  - 3

 ه.های مربوطمقررات و دستورالعمل

های عملکرد و سود و زیان، های مالی از قبیل ترازنامه و حسابها، دفاتر، اسناد، صورترسیدگی به حساب - 0

 مدیره به مجمع عمومی.بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت 

 ربط.رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی - 1

 نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.تذکر کتبی تخلفات موجود در  - 0

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

 ربط.شرکت و مراجع ذی

توانند بدون حق رأی بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می -تبصره 

 در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
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در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف  - 00ماده 

کلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری دهند مآنان ترتیب اثر نمیمحوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات 

 مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

العاده اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق -تبصره 

ار آگهی نتشتواند با اطالع وزارت تعاون نسبت به اتوسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می

 العاده اقدام نماید.و تشکیل مجمع عمومی فوق

 اتحادیه تعاونی -فصل هفتم 

ها واحد است برای هایی که موضوع فعالیت آنها و تعاونیهای تعاونی با عضویت شرکتاتحادیه - 01ماده 

 گردد:تشکیل می تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر

های عضو و باال بردن سطح گی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیارائه خدمات آموزشی و فرهن - 3

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

آوری های عضو و کمک به جمعارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی - 0

 اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.گزارشات آمار و اطالعات و 

 های موضوع فعالیت خود.دهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیکمک به سازمان - 1

ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات ها و بین آنکمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی - 0

 داخلی و خارجی.

های ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق - ۵

 های عضو.مورد نیاز تعاونیهای اقتصادی الحسنه و سایر فعالیتقرض

 های عضو.تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی - ۶

و  ای، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاورهارائه خدمات فنی - ۷

 ها.نیاز تعاونیراهنمایی و سایر تسهیالت مورد 

های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به نظارت بر التزام تعاونی - ۸

 ربط.مراجع قانونی ذی

 ها.صورت کدخدا منشی و صلح اعضاء تعاونیها بهف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیحل اختال - 1

هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونی - 3تبصره 

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

به تناسب تعداد اعضاء تعاونی های عضو )های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیسرمایه اتحادیه - 00ماده 

شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و تأمین میو میزان استفاده از خدمات اتحادیه(

سرمایه یا افزایش یا کاهش گردد و هر گونه تصمیم درباره تأمین میها پرداخت حق عضویت و سایر دریافت

 آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

 هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: - 0۵ماده 

 مجمع عمومی. - 3

 هیأت مدیره. - 0

 هیأت بازرسی. - 1

شود و هر تعاونی دارای های عضو تشکیل میاز نمایندگان تعاونیهای تعاونی مجمع عمومی اتحادیه - 0۶ماده 

مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم  باشد. سایر مقرراتیک رأی می

 آمده است.

شد اها با اتحادیه نزدیک به هم نبدر مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معامالت آن -تبصره 

ها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معامالتی که با اتحادیه تعداد اعضای آنتعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت 

 گردد خواهد بود.اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابالغ میداشته

ویب مجمع عمومی انتخاب های عضو و تصهای تعاونی به پیشنهاد تعاونیاعضاء هیأت مدیره اتحادیه - 0۷ماده 

 بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.هرحال از هر تعاونی شوند و بهمی

ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد  -0۸ماده 

 شود.های تعاونی نیز اجرا میاتحادیه

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

هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. گردند. گزارشات عمومی اتحادیه تعیین می

 بازرسی نیز مجری است. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت

های عضو و تصویب مجمع توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیها میهیأت بازرسی اتحادیه -تبصره 

 های عضو را نیز انجام دهد.تعاونی عمومی اتحادیه وظایف بازرسی

 هاتشکیل و ثبت تعاونی -فصل هشتم 

ه طرح و تصویب آن به کیفیتی که های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیها و اتحادیهشرکت - ۵3ماده 

 باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: نامه اجرائی مشخص خواهد شددر آئین
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جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و صورت - 3

 بازرسان.

 اساسنامه مصوب مجمع عمومی. - 0

 درخواست کتبی ثبت. - 1

 طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون. - 0

 التأدیه سرمایه.رسید پرداخت مقدر الزم - ۵

 .10ماده  0مدارک دعوت موضوع بند  - ۶

اولین هیأت مدیره پس از اعالم قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام  -تبصره 

 نمایند.

 ها نماید.وظف است پس از دریافت اسناد و مدارک الزم اقدام به ثبت تعاونیها ماداره ثبت شرکت - ۵0ماده 

 ادغام، انحالل و تصفیه -فصل نهم 

 ادغام -بخش اول 

ه نامالعاده و طبق مقررات آئینتوانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوقهای تعاونی میشرکت - ۵1ماده 

 شوند.اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام 

های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر العاده تعاونیجلسات مجامع عمومی فوقصورت -صره تب

ها تسلیم شده و خالصه تصمیمات به اطالع کلیه اعضاء و ثبت شرکتظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره 

 بستانکاران برسد.

 بخش دوم انحالل و تصفیه

 شوند:های تعاونی در موارد زیر منحل میها و اتحادیهشرکت - ۵0ماده 

 العاده.تصمیم مجمع عمومی فوق - 3

ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر  1کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت  - 0

 نرسیده باشد.

 شده باشد و مجمعانقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین  - 1

 عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

 توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه. - 0

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون  

 170  

بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق  1عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از  - ۵

 نامه مربوط.آئین

 ورشکستگی طبق قوانین مربوط. - ۶

انحالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت پس از اعالم  - 3تبصره 

 گیرد.می

نامه مربوط انحالل تعاونی را به در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بالفاصله طبق آئین - 0تبصره 

 نماید.اداره ثبت محل اعالم می

 باشد.در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می ۵و  0اعالم نظر وزارت تعاون در مورد بندهای  - 1تبصره 

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

العاده یا وزارت تعاون رأی به انحالل تعاونی بدهد، ظرف یک ماه در صورتی که مجمع عمومی فوق - ۵۵ماده 

نامه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئین جهت تصفیه امور تعاون سه نفر

 مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

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

 ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.و بانکمنابع عمومی و دولتی  اموال و امتیازات از

 اتاق تعاون -فصل دهم 

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

 جمهوری اسالمیهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت -3

 ایران در ارتباط با بخش تعاونی

 ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورمشارکت در برنامه -0

های تعاونی و انتشار ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزش -1

 کتب و نشریات مورد لزوم

 های مرتبطی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیتهمکار -0

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

 های اقتصادی کشور وبرقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعاالن اقتصادی در سایر بخش -۶

 ها و فعاالن اقتصادی در سایر کشورهاتعاونی
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 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

 راکز تجاری در کشورهای هدفهای داخلی و خارجی و ایجاد مبرگزاری نمایشگاه -1

های المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازماننمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین -32

 المللیداخلی و بین

گذاران داخلی و ها و تشویق و ترغیب سرمایهساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی -33

 ذاری در بخش تعاونیگخارجی جهت سرمایه

ط های مرتبها و بخشنامهها، تصویبگانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحارائه نظر مشورتی به قوای سه -30

 هابا امور و فعالیت تعاونی

 هاهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیانجام تحقیقات و پژوهش -31

ص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ای بین اشخاداوری در امور حرفه -30

 و نیز بین هر 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 -3۵

 اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوطصدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای  -3۶

های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی نافی حضور تعاونی( 32و )( ۶مفاد بندهای ) -3تبصره 

المللی مرتبط و همچنین حل اختالف های داخلی و بینها در مجامع، شوراها و سازمانهای آنزراعی و اتحادیه

 ها مطابق مقررات موجود نیست.آنمابین و داوری فی

یب ای است که به تصونامههای تعاون استان و شهرستان بر اساس آییننحوه تشکیل و فعالیت اتاق -0تبصره 

 رسد.مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می

عاون، کار و رفاه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و توزارتخانه -1تبصره 

های الزم را جهت صادرات کاال و خدمات ربط موظفند همکاریهای اجرائی ذیاجتماعی و سایر دستگاه

 ها به عمل آورند.تعاونی

 ت.پذیر اسصدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان -0تبصره 

پذیر بت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکاناتخاذ تصمیم در مورد ث -۵تبصره 

 است.

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون  

 172  

ای است که به تصویب مجمع نامهنحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین -۶تبصره 

اونی رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تععمومی اتاق تعاون ایران می

 درج شود.

 ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از: - ۵۸ماده 

 مجمع نمایندگان. - 3

 هیأت رئیسه. - 0

 هیأت بازرسی. - 1

های ها و نیز نمایندگان تعاونیمجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه - ۵1ماده 

رستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شه

های فاقد اتاق های شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیههای تعاونی شهرستانرؤسای هیأت رئیسه اتاق

های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای تعاون و نمایندگان اتحادیه

 هایهای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیهها و نمایندگان اتحادیهن استانهای تعاواتاق

 گردند.باشد که برای مدت سه سال انتخاب میسراسری می

 وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از: - 3تبصره 

 .ن جهت تصویب نهایی وزیر تعاونهای اتاق و تایید آنامهبررسی 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 

 .بازرسی های هیأت رئیسه پس از اظهارنظر هیأترسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش -ه

 های هیأت بازرسی.رسیدگی به گزارش -و 

ها و مرکز و با حضور نمایندگان ها، شهرستانمجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان -0تبصره 

 شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.ها تشکیل میهای تعاون و اتحادیهاتاق

البدل از میان نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی( ۷تا )( 1طاق های تعاون متشکل از )هیأت رئیسه ا - ۶2ماده 

های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، االمکان از تعاونیباشند که حتیها میاعضاء تعاونی

 د.شونتخاب میعمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان ان
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های های تعاونی نظیر شرکتدر ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت -تبصره 

تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، 

 گردند.خاب میهای سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتمرزنشینان، تعاونی

 وظایف هیأت رئیسه عبارتست از: - ۶3ماده 

 های مربوط.نامهفعالیت الزم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئین - 3

اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق  - 0

 خلی آن.های دانامهآئین

 اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان. - 1

 ها و پیشنهادهای الزم به مجمع نمایندگان.ارائه گزارش - 0

 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  -تبصره 

ور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در دارد و جهت هماهنگی ام

 نماید.های شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب میاتاق

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

نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت رئیسه اتاق تعاون  هااست و آنهای مربوط به خود شهرستان

باشد ها میهای استاناتاقمرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین 

 ها نیز موظف به همکاری هستند.و آن

وسیله مجمع عمومی نمایندگان و ها بهنباشد که دو نفر آهیأت بازرسی متشکل از سه عضو می - ۶1ماده 

 ها عبارتست از:گردند و وظایف آنتعیین میوسیله وزارت تعاون یک نفر دیگر به

 های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.نامهنظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئین -الف 

ای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع هها، دفاتر، اسناد، صورترسیدگی به حساب -ب 

 نمایندگان و وزارت تعاون.

 ربط.بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذی -ج 

ون های اطاق تعاهای ساالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتارائه گزارش -د 

 های هیأت رئیسه.نظر در مورد گزارشعایت قوانین و مقررات و اظهارو ر

 هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد. -تبصره 
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 منابع مالی اطاق های تعاون عبارتست از: - ۶0ماده 

 دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء. - 3

 های دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.یافت کمکدر - 0

صورت کدخدا منشی و سایر ها بهدریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی - 1

 دهد.ها قرار میاتحادیهها و خدماتی که در اختیار تعاونی

 وزارت تعاون -فصل یازدهم 

دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و منظور اعمال نظارت به - ۶۵ماده 

 گردد.تشکیل میپشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون 

های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و های مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیسازمان - 3تبصره 

های مختلف ها و سازمانش تعاونی در وزارتخانهها و اداراتی که در رابطه با بخعمرانی و سایر دفاتر،سازمان

ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،دارائیفعالیت می

وجود مشود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می

 گردد.ل میها تشکیآن

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

اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه )که در این مدت  پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور

 د شد.کنند( تعیین خواهتشکیالت منحله کماکان به وظایف خود عمل می

ها و تعهدات خود از وزارت های اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارائیصندوق تعاون جهت فعالیت - 0تبصره 

تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت 

 گردد.منتقل می

 و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون

 وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: - ۶۶ماده 

شود و نظارت بر اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می - 3

 تعاونی.حسن اجرای قوانین و مقررات بخش 

 ها مطابق این قانون.های تعاونینامهها و آئیناین قانون و اساسنامههای نامهتهیه لوایح قانونی و آئین - 0

بخش تعاونی با همکاری ها و تسهیالت و امکانات دولتی و عمومی جهتها و کمکجلب و هماهنگی حمایت - 1

 ربط.های اجرائی ذیدستگاه
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مشارکت عموم مردم و ها با جلب همکاری و تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی - 0

 شوراهای اسالمی کشوری.

های تعاونی یا بین ها و همچنین بین اتحادیههای همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیایجاد زمینه - ۵

 های اقتصادی.بخش تعاونی و سایر بخش

خش تعاونی رای بهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی الزم بکمک به فعالیت - ۶

 های تعاونی.با همکاری اتحادیه

های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر ها، اتحادیهکمک به شرکت - ۷

 خدمات مورد نیاز.

 المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران.شرکت در مجامع بین - ۸

 و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.انجام معامالت الزم  - 1

های مختلف تعاونی و ها و برنامههای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشاجرای برنامه - 32

 تعاونی. انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

ها و ده از روشها در جهت استفاها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنراهنمایی مسئوالن تعاونی - 33

 های بهتر.سیستم

ازهای ها و نیها در زمینه شناخت نارسائیانجام تحقیقات آماری و اطالعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی - 30

 های مربوط.ریزیمنظور استفاده در برنامهها بهآن ها و امکاناتها و همچنین توانائیآن

ربط در موارد های ذیی فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههاایجاد هماهنگی در اعمال کمک - 31

 ها.منظور اداره صحیح تعاونیالزم به

 ها در امور تولیدی.ایجاد تسهیالت الزم جهت توسعه فعالیت تعاونی - 30

 ها.فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی - 3۵

 00و  01م آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول منظور فراههای اساسی بهتهیه و تنظیم طرح - 3۶

 ایران.قانون اساسی جمهوری اسالمی 

های تعاونی مراتب را به ها یا اتحادیهتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتوزارت تعاون می -3۷

ت احراز تخلف حکم خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صور دادگاه صالح اعالم و دادگاه موظف است

وزارت تعاون موظف است های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت ها و اتحادیهتعلیق مدیران شرکت

 طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.به
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 کنند.نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده میجلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از  - 3۸

 ها به مواد اولیه و وسایل و کاالهای مورد نیاز.فراهم آوردن تسهیالت الزم در جهت دستیابی تعاونی - 31

ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش گذاری، تعیین خط مشی و برنامهسیاست - 02

 تعاون.

هیالت الزم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت فراهم آوردن تس - 03

 ها.بر امور آن

ها با اولویت گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیتأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه - 00

 های تولید.تعاونی

 ها و مؤسساتدر حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک های اعتباریتنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک - 01

 ها.های دولتی به تعاونیاعتباری و کمک

های ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاست شورای پول و اعتبار موظف است همه -تبصره 

 ید.ها اقدام نماهای الزم به تعاونیوام و کمکپولی و مالی دولت نسبت به اعطای 

ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام گذاری در تعاونیبرداری و سرمایهمشارکت، ایجاد، توسعه و بهره - 00

 این قانون. 3۷تبصره ماده توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد دولت در واحدهای تولیدی و 

ها، شورای بار، مجمع عمومی بانکعضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعت - 0۵

 صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.های مربوط به عالی معادن و کمیسیون

 مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. - 0۶

ها و ها، شورانالمللی و قبول عضویت و شرکت در سازماهمکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین - 0۷

 تعاونی. المللی مربوط به امورمجامع بین

 .۵3ماده  0صدور مجوز موضوع بند  - 0۸

های که برخالف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخالف اساسنامه سلب مزایا از تعاونی - 01

 مصوب اقداماتی کرده باشند.

 تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. - 12

نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت آئین - ۶۷ماده 

 خواهد رسید.
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های تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر ها و اتاقبه منظور نظارت بر انتخابات تعاونی -۶۸ماده 

به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر 

طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران بهنفر از اتحادیه

 گردد.شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین مینشود تشکیل می

این قانون و رسیدگی ( 1۸ماده )داوطلبان فقط بر اساس  انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط

به شکایات و اعالم نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه 

است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل 

ان، هایی را در سطح شهرستهای تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیونها و اتحادیهشرکتانتخابات 

 کند.استان و کشور تعیین می

های مشمول ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونیدستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون -تبصره

 شود.و تصویب می ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیهاین 

 سایر مقررات -فصل دوازدهم 

 دهند و پس ازهای تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق ها و اتحادیهکلیه شرکت - ۶1ماده 

تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای 

 باشند.قانون برخوردار نمیعاونی و این مربوط به بخش ت

از قوانین  ۶۵ماده  3تبصره های منحله مذکور در ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاهردیف - ۷2ماده 

گردد. سازمان برنامه و های مستقل به وزارت تعاون منتقل میعنوان ردیف و مقررات موجود حذف و تحت

ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط  رز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثربودجه و کمیته تخصیص ا

های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاهبه دستگاه

 است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند. بوده

دینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار به منظور توسعه و ترویج و نها -۷3ماده 

 گیرد.و رفاه اجتماعی صورت می

وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش  -3

 م نماید.های دانش آموزی مربوط فراهها را در تشکلآموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آن

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه وزارتخانه -0

 های علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.ها و گروهها، رشتهگرایش

 های ترویجسازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند برنامه -1

 فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.
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وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی  -۷0ماده 

 های زیرمجموعه بخشاونیریزی جامع، حمایت الزم از تشکیل و فعالیت کلیه تعها به زمین، با برنامهتعاونی

لی های فراگیر مهای توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونیکشاورزی و تعاونی

های غیرضروری با وزارت ها به بازارهای نهائی، حذف واسطهیا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی

 نماید.تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را ب

ها موظفند با وزارت جهاد های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداریوزارتخانه -3تبصره 

 کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را به عمل آورند.

از  های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسانوزارتخانه -0تبصره 

های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون، با پیشنهاد تعاونی

ماده را مشتمل بر تفکیک نامه این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین

بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران های مشترک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی

 برسانند.

های تعاونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل -۷1ماده 

 گری بخش تعاونی را بر عهده دارند.وظایف تصدی

ماده نافی نوع است. مفاد این های تعاون ممهرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق

 وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هیأت  -۷0ماده 

 رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

مصرف،  هایهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونیعضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاق -بصره ت

 مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و  -۷۵ماده 

مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده به عموم های قابل عرضه فروش سهام تعاونی

ها قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکت( 00های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست( 31)

 ها را تسهیل نماید.های دولتی، واگذاری به تعاونیو بنگاه

مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف 

نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین

 وزیران ارائه کند.
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می ایران اینجا الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسال( ۷۵نامه اجرایی ماده )برای مشاهده آیین

 کلیک کنید

ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون با این قانون تعاونی -۷۶ماده 

تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته 

 های تعاونی استفاده کنند.کتتوانند از مزایای شرشوند و نمینمی

 کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. -۷۷ماده 

 

 قانون اساسی 44های کلی اصل قانون اجرای سیاست

 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

و فروشندگان، کاالها و خدمات  یدارانشود که در آن خراطالق می یمجاز یا یاییجغراف ییبازار: به فضا -3

 کنند.را مبادله می یکنزد ینجانش یامشابه 

 .یردتواند مورد مبادله و استفاده قرار گکه می یرمنقولغ یاکاال: هر شیء منقول و  -0

 یستن یکآن قابل تفک یدتول یندز آن از فراکه استفاده ا یرملموسیخدمت: محصول غ -1

 یا یحقوق یتشخص یکند، اعم از آن که دارامی یتخدمت فعال یاکاال  یدکه در تول یبنگاه: واحد اقتصاد -0

 باشد یقیحق

 شده باشد. یلقانون خاص حسب مورد تشک یاقانون تجارت  یتکه با رعا یشرکت: شخص حقوق -۵

ضو را ع یکحداقل  یینتع یارشرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اخت یکسهام از  یزانی: میریتیسهام مد -۶

 شرکت دارد یرهمد یأتدر ه

 یأتاعضاء ه یتاکثر یینآن که دارنده آن قادر به تع یبرا یازسهام مورد ن یزان: حداقل میسهام کنترل -۷

 شرکت باشد. یرهمد

صوب م یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور یتعاون قانون بخش یتاست که با رعا ی: شخص حقوقیشرکت تعاون -۸

که نسخ نشده است و  31۵2مصوب  یهای تعاوناز قانون شرکت یو مواد یاسالم یمجلس شورا 31۷2

 شودمی یدهنام یزمتعارف ن ینوع شرکت تعاون ینشده باشد. ا یلها تشکآن یاصالحات بعد
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های قانون تجارت و محدودیت یتبا رعا عام است که یشرکت سهام یعام: نوع یسهام یشرکت تعاون -1

 شده باشد. یلقانون تشک ینمذکور در ا

 ینائاز سه دهک پ ییفقرزدا یعام است که برا یسهام یامتعارف  یتعاون ی: نوعیمل یرفراگ یشرکت تعاون -32

درصد  دحداقل هفتا یلدر بدو تشک یآزاد است ول یتعاون ینافراد در ا یرسا یتشود. عضومی یلتشک یدرآمد

 باشند. یدرآمد یناز سه دهک پائ ید( اعضاء آن با۷2٪)

 یاو  یدرخ ید،تول یو فروشنده مستقل برا یدارخر یدکننده،تول یدر بازار که در آن تعداد یتیرقابت: وضع -33

درت و فروشندگان ق یدارانخر یدکنندگان،از تول یک یچکه ه یکنند، به طورمی یتخدمت فعال یافروش کاال 

ه وجود نداشت یتیخروج از آن محدود یا ازارها به بورود بنگاه یبرا یارا در بازار نداشته باشند  یمتق نییتع

 باشد

ضه و و فروشنده از عر یدارشرکت تولیدکننده، خر یاچند بنگاه  یا یکدر بازار که سهم  یتیانحصار: وضع -30

 یدهای جدورود بنگاه یاار را در بازار داشته باشد، مقد یاو  یمتق یینباشد که قدرت تع یزانیبازار به م یتقاضا

 مواجه باشد. یتخروج از آن با محدود یابه بازار 

خدمت  یا تواند کاالمتوسط، می ینهبودن هز ینزول یلبنگاه به دل یکاز بازار که  یتی: وضعیعیانحصار طب -31

 در بازار نباشد. یتادامه فعال یاقادر به ورود  یمتبا آن ق یگریعرضه کند که بنگاه د یمتیرا به ق

خدمت خاص در  یاکاال و  یدخر یافروش و  ید،از بازار که به موجب قانون، تول یتی: وضعیانحصار قانون -30

 گیردقرار می ینچند بنگاه مع یا یکانحصار 

 یاکاال  یاضتقا یامقدار عرضه  یمت،ق یینتع ییدر بازار که در آن توانا یتیمسلط: وضع یاقتصاد یتوضع -3۵

 .یردقرار گ یحقوق یاو  یقیچند شخص حق یا یک یارقرارداد در اخت یطشرا یاخدمت 

واحد و  یحقوق یتخود، شخص یحقوق یتکه بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخص یادغام: اقدام -3۶

 جذب شوند. یگرید یحقوق یتدر شخص یادهند  یلتشک یدیجد

 یحقوق یتچند شخص یاخود دو  یحقوق یتشرکت ضمن محو شخص کیکه بر اساس آن  ی: اقدامیهتجز -3۷

 دهد. یلتشک یدجد

 یا یهسرما ایاز سهام  یقسمت یاتملک تمام  یقکه از طر یشرکت یاکننده: بنگاه شرکت کنترل یابنگاه  -3۸

 کند.می بازار کنترل یکرا در  یگرهای دشرکت یاها بنگاه یهای اقتصادفعالیت یگر،از طرق د یاو  یریتمد

که  یگریهر شخص د یامشابه  ینعناو یمدیرعامل و افراد دارا یره،مد یأتشرکت: اعضاء ه یرانمد 31-

مراجع  یابه موجب حکم دادگاه و  یااساسنامه آن،  یاگیری در شرکت، به موجب قانون و تصمیم یتمسؤول

 ها واگذار شده باشد.به آن یصالح قانونذی
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شدن به  یکه موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منته یرداخالل در رقابت: موا -02

 یسلطه اقتصاد یاهای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

 بر کشور شود. یگانهب

جواز، استعالم، موافقت،  ی،، گواهنامهاعم از مجوز، پروانه، اجازه یوکار: هر نوع اجازه کتبمجوز کسب -03

 یهای اجرائتوسط دستگاه یاقتصاد یتبرداری فعالبهره یاشروع، ادامه، توسعه  یمصوبه است که برا یا ییدیهتأ

 ی( قانون محاسبات عموم۵و ماده ) 31۸۶/ ۷/ ۸مصوب  یخدمات کشور یریت( قانون مد۵موضوع ماده )

های اتاق ی،معادن و کشاورز یع،صنا ی،های بازرگانو روستا، اتاقشهر  یاسالم ی، شوراها31۶۶/ ۶/ 3مصوب 

 انیو متصد یندگاننما یا یهای صنفها، شوراها، مجامع و نظاماتحادیه ی،های اقتصاداصناف، تشکل یاتعاون 

 .شودمیها صادر غیرمستقیم آن یا یممستق

 یافتدر طیاست که شرا یکشامل کتاب الکترون ینترنتیا یگاهوکار: پاکسب یرسانی مجوزهااطالع یگاهپا -00

در آن درج و پس از الزم  یکخدمات، به تفک ی،کشاورز یع،وکار در همه مشاغل، صنامجوز کسب یدتمد یا

 شود.وکار محسوب میکسب یمجوزها یدتمد یاصدور  یطاعالم شرا یقانون، مرجع رسم یناالجرا شدن ا

 یو خصوص یتعاون ی،های دولتبخش از یکهر  هایفعالیت قلمرو –دوم  فصل

خدمات  یافروش کاالها و  یاو  یدخر ید،شامل تول یرانا یاسالم یدر جمهور یهای اقتصادفعالیت – 0 ماده

 شود:می یمتقس یربه سه گروه ز

 ماده. ینبه جز موارد مذکور در گروه دو و سه ا یهای اقتصادفعالیت یتمام -یک گروه

به جز موارد مذکور در  یقانون اساس( 00مذکور در صدر اصل چهل و چهارم ) یتصادهای اقفعالیت -دو گروه

 ماده. ینگروه سه ا

 گروه عبارتند از: ینهای مشمول امؤسسات و شرکت ها،فعالیت –سه  گروه

 بسامد )فرکانس(، یو امور واگذار یهای مادر مخابرات( شبکه3

 ی،پست یهخدمات پا یعتوز یریتو مبادالت و مد یهتجز یهای اصل( شبکه0

 مسلح، یروهایکل ن یفرمانده یصبه تشخ یتیو امن ی، انتظامینظام یضرور یامحرمانه  یدات( تول1

 نفت خام و گاز، یدهای استخراج و تولو شرکت یراننفت ا ی( شرکت مل0

 ( معادن نفت و گاز،۵

انک صنعت و معدن، بانک توسعه بانک سپه، ب یران،ا یبانک مل یران،ا یاسالم یجمهور ی( بانک مرکز۶

 بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، ی،صادرات، بانک کشاورز
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 یران،ا یمهو شرکت ب یمرکز یمه( ب۷

 انتقال برق، یهای اصل( شبکه۸

 یران،ا یاسالم یجمهور یرانیو سازمان بنادر و کشت یکشور یمایی( سازمان هواپ1

 ی،رسانهای بزرگ آب( سدها و شبکه32

 یزیون،و تلو یود( را33

از سه گروه به  یکماده با هر  ینموضوع ا یهای اقتصادها و بنگاهفعالیت یبندانطباق و طبقه تشخیص،

( 1و در مورد بند ) رسدیم یرانوز یأته یبظرف شش ماه به تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادپ

 مسلح برسد. یروهاینکل  یفرمانده یببه تصو یدبا یرانوز یأتگروه سه، مصوبه ه

 شود:می یینتع یردولت به شرح ز یهای اقتصادقلمرو فعالیت – 1 ماده

 تیکه موضوع فعال یهای اقتصاددولت در آن دسته از بنگاه یبرا یریتو مد گذارییهسرما مالکیت، – الف

مؤسسه  یستأس ای،یههای سرماهای تملک داراییقانون است، اعم از طرح ینا( 0) ۀماد یکها مشمول گروه آن

به هر نحو و به هر  ی،تیردولغ یو بخش عموم یو تعاون یهای خصوصمشارکت با بخش ی،شرکت دولت یاو 

 ممنوع است. یزانم

از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق  یدولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناش – 3 تبصره

ها آن یتکه موضوع فعال یردولتیو غ یها و مؤسسات دولتا، بنگاههخود را در شرکت یریتبرداری و مدبهره

 یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد عهقانون برنامه چهارم توس یانقانون است تا پا ین( ا0) ۀماد یکجزء گروه 

 .یدواگذار نما یردولتیغ یو عموم یتعاون ی،های خصوصبه بخش یرانا یاسالم یجمهور

قانون و بعد  ین( ا0ماده ) یکهای مربوط به گروه دولت در بنگاه یریتارکت و مدمش یت،تداوم مالک –0 تبصره

 در یتشروع فعال یاو  یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد

 مجاز است. ینمدت مع ایو بر یاسالم یمجلس شورا یبدولت و تصو یشنهادتنها با پ یموارد ضرور

شرکت  یاوزارتخانه  یاز سو یپس از فراخوان عموم یاتوسعههای سازمان یقاز طر تواندیدولت م ـ 1 صرهتب

بدون مشارکت دولت، در  گذارییهسرما یبرا یردولتیهای غبخش یلو احراز عدم تما ربطیمادر تخصصی ذ

 عیدر صنا یایافته و کمتر توسعه قانون در مناطق ینا( 0ماده ) یکهای گروه موضوع فعالیت یهای اقتصادطرح

های مشترک با بخش گذارییهمناطق کشور به سرما یهدر کل یرخطرپذ یعصنا یاباال و  یبا فناور یشرفتهپ

 ییلتما یردولتیهای غمحرز شود که بخش یکه پس از اعالن فراخوان عموم یاقدام کند. در صورت یردولتیغ

نسبت به  توانندیم یاهای توسعهندارند، سازمان یزانم را به ههای موردنظر ردر طرح گذارییهبه سرما

موظف است مشخصات  یرانوز یأت( اقدام کنند. ه٪322در طرح موردنظر تا صددرصد ) گذارییهسرما
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ر حداکث شودیم یشنهادپ ربطیتوسط وزارتخانه ذ یتبصره را که قبل از فراخوان عموم ینهای موضوع اطرح

به  یرپذخطر یعباال و صنا یبا فناور یشرفتهپ یعصنا یقبرساند. مصاد یبتصو هج روز بظرف مدت چهل و پن

ر امو» یهاقانون توسط وزارتخانه ینابالغ ا یخکه ظرف مدت سه ماه از تار شودیم یینتع اینامهیینموجب آ

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودیم یهته« صنعت، معدن و تجارت»و  «ییو دارا یاقتصاد

ر )که د یرساناطالع یگاهپا یکدر  یمنظور فراخوان عمومتبصره را به ینهای موضوع امکلف است طرح دولت

استان، شهرستان و مراحل  یکطرح به تفک یمربوطه، موضوع طرح، محل اجرا یاآن نام سازمان توسعه

فراخوان  یزمان الزم برا ( به اطالع عموم برساند. حداکثر مدتشودیطرح که در اجرا مشخص م یشرفتپ

 یرساناطالع یگاهتبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پا ینهای موضوع اطرح یو بررس یعموم

 .باشدیم

ال حداکثر ظرف مدت سه س یددر قالب بنگاه جد یدبا گذارییهنوع سرما یناز ا یناش یقدرالسهم دولت یا سهام

بنگاه، در حکم تصرف  یقانون واگذار شود. عدم واگذار ینمقررات ا یتابا رع یبردارپس از اخذ پروانه بهره

 .شودیمحسوب م یدر اموال عموم یرقانونیغ

از اعتبارات  یماده و بخش ینا( ۷از اعتبارات موضوع تبصره ) یاهای توسعهمکلف است سهم سازمان دولت

مستقل و مشخص بودجه ساالنه کل  هاییفقانون را در رد ینا( 01ماده )( ۷و )( ۵، )(1) یموضوع بندها

 .ندتبصره، پرداخت ک ینمنظور تحقق اهداف ابه یاهای توسعهکشور درج و به سازمان

 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 یوستصورت جداگانه و پساله بهرا همه

 برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. یانتا پا یدجد هایگذارییهتبصره در مورد سرما ینا حکم

های به صورت وجوه اداره شده نزد بانک یتخود را با اولو یمجازند منابع داخل یاهای توسعهسازمان ـ 0 تبصره

ه ب یشرفتهپ یبا فناور یننو یهاهای مصوب در حوزهکمک به طرح یا یالتاعطاء تسه یبرا یدولت یاتوسعه

 اختصاص دهند. یردولتیهای غبخش

آن، به عنوان سازمان  یتابعه استان یو واحدها یرانا یهای صنعتکوچک با شهرک یعسازمان صنا -۵ تبصره

 باشد.نمی یها مشمول واگذارآن یتیشود و امور حاکممی یینای تعتوسعه

 یسازمان بر اساس مواد قانون اجرا یتابعه استان یو غیر حاکمیتی و ساختار واحدها یتیحاکم یفظاو تفکیک

 گیرد.صورت می یو خدمات کشور یریتو قانون مد یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست

 یقانون نحوه واگذارها کماکان بر طبق مستقر در آن یبه مالکان واحدها یصنعت یها و نواحشهرک واگذاری

پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می 31۸۷/ 0/ 13مصوب  یهای صنعتو اداره امور شهرک یتمالک
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تقال کامل قانون و ان ینسبت به اجرا یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهوربرنامه پنج یانمکلف است تا پا

 .یداقدام نما مذکور در قانون فوق یهای خدماتبه شرکت یریتمد

 یا یشخص یندر زم یصنعت یهناح یااحداث شهرک  یکه متقاض یردولتیغ یو حقوق یقیمورد اشخاص حق در

و  ینقوان یتسازمان با رعا یتابعه استان یباشند، واحدها یشهرها م یمخارج از حر یا یمواقع در حر یدولت

زم ال یها یتظفند ضمن اعمال نظارت، حماهستند و مو یمتقاض یمکلف به صدور پروانه برا ربطیمقررات ذ

 را به عمل آورند.

 یناطقدر م یااست و  یدهواگذار نگرد یصنعت یها و نواحکه شهرک یافتهبرخوردار و کمتر توسعه یرمناطق غ در

کوچک و  یعوجود ندارد، همچنان سازمان صنا یصنعت ینواح یااحداث شهرک  یبرا یردولتیغ یکه متقاض

 هایرساختز ینو تأم یرسانخدمات یجاد،ا یفهمربوطه وظ یتابعه استان یو واحدها یرانا یهای صنعتشهرک

 را بر عهده دارند.

قانون توسط وزارت  ینالزم االجراء شدن ا یختبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تار ینا یاجرائ نامهآیین

 یجمهور و وزارت امور اقتصادرئیس یانانس یهو سرما یریتمعاونت توسعه مد یصنعت، معدن و تجارت با همکار

 رسد.می یرانوز یأته یبشود و به تصومی یهته ییو دارا

اصل چهل و  یهای کلسیاست یقانون اجرا 1بند الف ماده  یاصالح ۵تبصره  ییاجرا نامهیینمشاهده آ برای

 یدکن یککل ینجاا یچهارم قانون اساس

ای است که در و توسعه یادیواحد پژوهش بن یکه عنوان ب یمیپتروش یشرکت پژوهش و فناور -۶ تبصره

 کند.می یتفعال یتیشرکت حاکم یکبه صورت  ییجهت خودکفا

( 0ماده )( 0های موضوع گروه )ای کشور در فعالیتهای توسعهگذاری و مشارکت سازمانسرمایه -۷ تبصره

شده در مورد سهم  یینسقف تع یتبا رعاها، و اساسنامه آن سازمان یسقانون و در چهارچوب قانون تأس ینا

گذاری در مشارکت و سرمایه ردموا ینکهمجاز است، مشروط به ا( 1بند )ب( ماده )( 3بازار موضوع تبصره )

گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع  ینهای افعالیت یشده برا یینباشد و مازاد بر سقف تع( 0گروه )

 برداری واگذار شود.بهره

که واگذار نشده  یتا هنگام( 0و )( 3های )های موضوع گروهها در بنگاهرکه و حق تقدم سازمانسهم الش سهام

مفاد بند )د(  یها جهت اجراشود. وجود حاصل از واگذاریربط اداره میای ذیاست توسط سازمان توسعه

اصل  یهای کلسیاست جرایقانون ا( 01و ماده ) یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست

 ی( وجوه حاصل از واگذار٪۷2شود. هفتاد درصد )می یزبه خزانه وار یقانون اساس( 00چهل و چهارم )

مشارکت با بخش  یهای مذکور براسازمان یارای کشور در اختهای توسعههای وابسته به سازمانشرکت
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 یفظاو یفایتمام، ا یمههای نرحط یلیافته، تکممناطق کمتر توسعه یبه منظور توسعه اقتصاد یردولتیغ

 ود.شمصرف می یها جهت واگذاربنگاه یو پرخطر و آماده ساز یشرفتهپ یبا فناور ینهای نودر حوزه یتیحاکم

اصل چهل و  یهای کلسیاست یقانون اجرا( 01ها و ماده )مذکور در بند )د( سیاست یفتکال یهانجام بق برای

 شود.ها عمل میشرکت یرسا یجوه حاصل از واگذاراز محل و یقانون اساس( 00چهارم )

مشمول  یتدر هر فعال یهای دولت( از ارزش مجموع سهام بنگاه٪۸2) درصد هشتاد است مکلف دولت – ب

 یردولتیغ یو عموم یتعاون ی،های خصوصقانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش ین( ا0گروه دو ماده )

 .یدواگذار نما

 ینا( 0های گروه دو ماده )در فعالیت یبخش دولت ینهلت مجاز است به منظور حفظ سهم بهدو -3 تبصره

 زانییبه م یو رشد و توسعه اقتصاد یدولت، استقالل کشور، عدالت اجتماع یتقانون با توجه به حفظ حاکم

 نباشد. تریشب بازارها در فعالیت این ارزش( ٪ 02درصد ) یستکه سهم دولت از ب یدگذاری نماسرمایه

 یهای دولتبخش ینهراه و راه آهن هستند. سهم به ینهدر زم یتمجاز به فعال یردولتیهای غبخش ـ 0 تبصره

مشترک وزارت راه و  یشنهادای خواهد بود که به پنامههای راه و راه آهن مطابق آئیندر فعالیت یردولتیو غ

( 00اصل چهل و چهارم ) یکل هایسیاستاجرا  یعال یشورا یببه تصو ییو دارا یو وزارت امور اقتصاد یترابر

 .یدخواهد رس یقانون اساس

مانند گندم و سوخت  یاساس یکاالها یندولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأم ـ 1 تبصره

 .یندیشدالزم را ب یداتتمه ین،مدت مع یبرا

قانون منحصراً  ینا( 0) ۀهای مشمول گروه سه مادهها و بنگادر فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – ج

 دولت است. یاردر اخت

های در فعالیت یردولتیهای غهای بخشاز بنگاه یریتیو مد یمهندس ی،فن ی،خدمات مال یدخر -3 تبصره

که ظرف مدت  اینامهآئین طبق دولت( ٪ 322صددرصد ) یتقانون به شرط حفظ مالک ینا( 0گروه سه ماده )

 رانیوز یأته یبربط به تصوهای ذیدستگاه یبا هماهنگ ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهاداه به پشش م

 رسد، مجاز است.می

حداکثر ظرف مدت  یتیمسلح و امن یروهاین یتیو امن ی، انتظامیمربوط به کاالها و خدمات نظام نامهآئین

سلح م یروهایکل ن یبه فرمانده یبو جهت تصو یهمسلح ته یروهاین یبانیسه ماه توسط وزارت دفاع و پشت

 خواهد شد. یمتقد

و هرگونه  یستقانون ن ینو فرهنگ مشمول ا یقاتهای سالمت، آموزش و تحقهای حوزهفعالیت ـ 0 تبصره

ها حوزه یندر ا یردولتیبه بخش غ یهرگونه واگذار ینو همچن یردولتیو غ یهای دولتتوسعه توسط بخش
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 یاسالم شورایمجلس  یبقانون به تصو ینسال از ابالغ ا یکاهد بود که ظرف مدت ای خومطابق الیحه

 رسد.می

 شود:می یینتع یربه شرح ز یردولتیبخش غ یهای اقتصادقلمرو فعالیت – 0 ماده

بخش  یارقانون منحصراً در اخت ینا( 0) ۀماد یکهای گروه در فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – الف

 است. لتییردوغ

 قانون مجاز است. ینا( 1بند )الف( ماده )( 1و )( 0های )تبصره یتها با رعافعالیت این در دولت ورود – تبصره

 ی،های خصوصبخش یقانون برا ینا( 0های گروه دو ماده )در فعالیت یریتو مد یتمالک گذاری،سرمایه – ب

 مجاز است. یردولتیغ یو مؤسسات عموم یتعاون

قانون  ینا( 0در موارد مشمول گروه سه ماده ) یردولتیغ یو عموم یو تعاون یهای خصوصبخش یتفعال – ج

 قانون مجاز است. ینا( 1ماده )« ج»بند ( 3تبصره ) یتبا رعا

 شدهیسأسقانون ت ینا یببعد از تصو یاکه قبل  یردولتیها و غیر بانکی غاعم از بانک یمؤسسات اعتبارـ  ۵ ماده

 یعام و تعاون یهای سهامصرفاً در قالب شرکت شود،یها واگذار مکه سهام آن یهای دولتبانک یا شوند،یم یا

( توسط مالک واحد ٪32ده درصد ) فمؤسسات تا سق ینهستند، تملک سهام ا یتعام مجاز به فعال یسهام

لک واحد در دو مزبور توسط ما یاز مؤسسات اعتبار یکتملک سهام هر  ینبدون اخذ مجوز مجاز است. همچن

( ٪11درصد ) وسهی( تا س٪02درصد ) یستاز ب یش( و ب٪02درصد ) یست( تا ب٪32از ده درصد ) یشسطح ب

بار، پول و اعت یشورا یبو تصو یبانک مرکز یشنهادبه پ هک یموجب دستورالعملو به یبا مجوز بانک مرکز

که در  یتوسط مالک واحد یزانهر م به یمؤسسات اعتبار یر. تملک سهام ساباشدیمجاز م شودیمصوب م

ممنوع است.  ی( سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکز٪32از ده درصد ) یشب یاز مؤسسات اعتبار یکی

مصوب  ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یقانون اجرا حبه موجب قانون اصال ی)اصالح

311۷/1/00) 

 یا ییقشخص حق یکاز  یشب یاطور مستقل به یحقوق یا یقیاص حقاشخ یامالک واحد به شخص ـ  3 تبصره

وابط ر یپول و اعتبار، دارا یو در قالب دستورالعمل شورا یبانک مرکز یصکه به تشخ شودیاطالق م یحقوق

 .باشندیم یکدیگربا  یریتیمد یا یابتی(، نینسب یا ی)سبب یشاوندیخو ی،مال

شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق از حدود مجاز ذکر یشب یمالک سهام مؤسسات اعتبارـ  0 تبصره

و  شدهیعو درآمد حاصل از سود سهام توز باشدیسود م یافتحق تقدم و در یافتدر ی،اعم از حق رأ یتمالک

 یناش یو حق رأ شودمی( ٪322با نرخ صد درصد ) یاتحق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مال

از  یشکه تا پ ی. مالک واحدشودیم یضتفو ییو دارا یبه وزارت امور اقتصاد یاد در مجامع عموماز سهام ماز

از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف  یشب یاز مؤسسات اعتبار یکقانون، دارنده سهام هر  ینا یبتصو
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هر  یذ مجوز الزم برانسبت به اخ ی،وقوع حادثه قهر یا ونقان یناالجرا شدن االزم یخسال از تار یکمدت 

 .شودیتبصره م ینصورت مشمول مقررات صدر ا ینا یردر غ ید،مازاد سهام خود را واگذار نما یاسطح اقدام و 

از  یشها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح ببانک یانتظام یأته یمبا تصم تواندیم یبانک مرکزـ  1 تبصره

 .ید( را ابطال نما٪32ده درصد )

ماده  ینقانون در شمول حکم ا ینابالغ ا یخاز تار یرانی،ا یرو غ یرانیا یو حقوق یقیخاص حقاشـ  0 تبصره

 هستند. یکسان

 یارو برقر یهای اقتصاددر فعالیت یو تعاون یخصوص یردولتی،های غحضور بخش یلبه منظور تسه -۶ ماده

 :گرددیها مقرر مبخش ینا یهسرما یبرا یتامن یجادرقابت سالم و ا

 ینهادها ی،( قانون محاسبات عموم۵موضوع ماده ) یردولتیغ یعموم ی: مؤسسات و نهادهایاشخاص حقوق -3

 هیو بقاع متبرکه، کل یهای وقفکشور، نهادها و سازمان یریهها و مؤسسات خکشور، سازمان یو انتظام ینظام

 یهای اجرائبسته به دستگاهوا یبازنشستگ یهاصندوق یرنظ ی،و لشکر یاعم از کشور یبازنشستگ یهاصندوق

و  یالمانقالب اس ینام است و نهادها یحتصر یاها مستلزم ذکر که شمول قانون بر آن ییهاو وابسته به دستگاه

کاال و  دیدر بازار تول توانندیرا دارند، م یاقتصاد یتها که قانوناً مجوز فعالهای تابعه و وابسته آنشرکت یهکل

 اشخاص موظفند گزارش ینها موجب اخالل در رقابت گردد. اآن یتمگر آنکه فعال دشنداشته با یتخدمات فعال

 و خدمات کاال یدهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولشرکت یهو غیرمستقیم کل یممستق یتمجموع مالک

نهادها  توسطآن خالف واقع بودن  یارقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطالعات و  یبار به شورا یکهر شش ماه 

 قانون است. ین( ا۷0و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده )

و غیرمستقیم  یممستق یتها حق مالکهای تابعه و وابسته آنماده و شرکت ین( ا3بند ) یاشخاص حقوق -0

 خدمت را دارند. یا( سهم بازار هر کاال و ٪02مجموعاً حداکثر تا چهل درصد )

 میصورت مستقبه توانندیها، نمهای تابعه و وابسته به آنماده و شرکت ینا( 3بند ) یاشخاص حقوقـ  3 تبصره

بند  ینا یداشته باشند. نظارت بر اجرا یارکننده در بازار را در اختشرکت کنترل یسهام کنترل یرمستقیمغ یاو 

فاد م ی. اجراودشیرقابت انجام م شورایکننده در بازار توسط های کنترلشرکت یقمصاد یینو تبصره و تع

آن  یشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگثبت یمال یها و نهادهاحکم در خصوص شرکت ینا

 .شودیسازمان انجام م

تابعه  یو واحدها یردولتیغ یعموم یکه ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادها یدر مواردـ  0 تبصره

و  یدتول ین،ها شناخته شده و تأمآن یاصل یفهعنوان وظها بهاساسنامه آن یا یسها در قانون تأسو وابسته آن

بند موجب  ینا یتکه رعا یصورت درجامعه باشد،  یعموم یازهایعرضه کاال و خدمات مذکور در جهت رفع ن یا

 یشورا دییو تأ ربطیذ یدستگاه اجرائ یشنهادعرضه آن کاال و خدمات بشود، به پ یاو  ینتأم ید،اخالل در تول
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 یرکز ملم ی( رسمیت)سا یگاهها در پادسته از بنگاه ینخواهند بود. فهرست ا یبند مستثن ینرقابت از شمول ا

شده از عرضه یاو  یدیبا مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تول کثیراالنتشار یهااز روزنامه یکیرقابت و 

 .شودیها درج مآن یسو

 ی( در هر بنگاه اقتصادمدیره یأتدر ه یسهام و عضو )کرس یرمستقیمو غ یممستق یتـ مجموع حق مالک 1

 یاقتصاد یتماده که قانوناً مجوز فعال ین( ا3موضوع بند ) یاشخاص حقوق ی( برا٪02تا سقف چهل درصد )

( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی. )اصالحباشدیدارند، مجاز م

 (311۷/1/00مصوب  ینون اساسقا

 یصد در صد یتبا مالک یو خدمات یدیتول یواحدها توانندیبند م ینموضوع ا یمؤسسات و نهادها -3 تبصره

 تییریمد یسهم و کرس ،برداریصورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره ین. در ایند( احداث نما322٪)

 بند کاهش دهند. ینتا سقف مشخص شده در ا( خود در هر بنگاه را یرهمد یأت)سهم در ه

ها مکلفند مجموع حق های تابعه و وابسته آنماده و شرکت ینا( 3موضوع بند ) یاشخاص حقوقـ  0 تبصره

مازاد  ی( در هر بنگاه اقتصادمدیره یأت)سهم در ه یریتیمد یسهام و کرس یرمستقیمو غ یممستق یتمالک

 ینپس از ابالغ ا الحداکثر تا سه س یاصورت مرحلهبه یهاصالح ینا یبتصو یخ( را از تار٪02چهل درصد )

اه م یکتبصره را حداکثر ظرف مدت  ینا یمذکور مکلفند گزارش اجرا ی. اشخاص حقوقیندقانون واگذار نما

 .دینرقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نما یبه شورا باریکهر شش ماه  یامازاد سهام  یپس از واگذار

مصوب  ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی)اصالح

311۷/1/00) 

های تابعه و ماده و شرکت ین( ا3بند ) یدولت به اشخاص حقوق یقانون هاییبده یهتهاتر و تأد یه،تسو -0

های ها، اموال و داراییسهام بنگاه یواگذار یقز طرها اهای وابسته به آنها و شرکتها و بانکوابسته به آن

های خود ها و اموال و داراییفروش سهام بنگاه یقتواند از طرممنوع است. دولت می یهای دولتدولت و شرکت

 .یدنما یهرا تأد یشخو هاییبده یسنوات یهابه وجوه نقد، در چهارچوب بودجه یلو تبد یهای دولتو شرکت

ز ها اعم اشرکت یهمکلفند به صورت ساالنه فهرست کامل کل یلذ یـ اشخاص حقوق (311۸ل )اصالحی سا ۵

و مؤسسات متعلق به خود را اعم  یهای اقتصادمحدود و بنگاه یتعام و مسؤول یخاص، سهام یسهام ی،تعاون

 یریتمد ایو  یتالکدر م یرمستقیمغ یاو  یماز تملک سهام که به صورت مستق یزانبا هر م یااز تابعه و وابسته 

 ها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کنند:( آنیرکنترلیغ یاو  ی)کنترل

 31۶۶/۶/3کشور مصوب  یقانون محاسبات عموم( ۵غیردولتی موضوع ماده ) یعموم یـ مؤسسات و نهادها الف

 یسازندگ یهاو قرارگاه

 هاتعاون وابسته به آن اییادهکشور و بن یو انتظام ینظام یـ نهادها ب
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 کشور یریهها و مؤسسات خـ سازمان ج

 ای یبا وقف نامه شرع یرتمقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغا یهاو آستان یـ نهادها و مؤسسات وقف د

 خود یقانون

ه وابسته ب یبازنشستگ یهاشامل صندوق یو لشکر یاعم از کشور یبازنشستگ یهاصندوق یهـ کل ـه

که شمول قانون بر  ییهاقانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه( 01موضوع ماده ) یهای اجرائاهدستگ

 ها مستلزم ذکرآن

 یلباز ق کنندیم یتو مقررات عام تبع یناز قوان یاقانون خاص خود را دارند و  ینکهنام است اعم از ا یحتصر یا

سازمان  از،سیندهآ یو بازنشستگ یتصنعت نفت، صندوق حما انداز و رفاه کارکنانو پس یصندوق بازنشستگ

ها، صندوق انداز کارکنان بانکو پس دگیازکارافتا یفه،وظ ی،تهران، صندوق بازنشستگ یشهردار یبازنشستگ

کارکنان  یمس، صندوق بازنشستگ یعصنا یشرکت مل یصندوق بازنشستگ یما،کارکنان صداوس یبازنشستگ

 نیمستخدم یفهو وظ یصندوق بازنشستگ یر،و عشا ییانکشاورزان و روستا یتماعاج یمهفوالد، صندوق ب

 .یرانا یاسالم جمهوریآهن انداز کارکنان راهمؤسسه صندوق پس یانوردی،سازمان بنادر و در

 .شوندیاداره م فقیهینظر ول یرکه ز یاشخاص حقوق یرمؤسسات و سا ی،انقالب اسالم ینهادها یادها،ـ بن و

د به ها مکلفنو مؤسسات تابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهشرکت یهمذکور و کل یحقوق اشخاص

ها نسبت به ارائه آن یمندرج در اساسنامه رسم یصورت ساالنه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مال

 یانصورت جر یان،و ز ودسشده خود شامل ترازنامه، صورت  یحسابرس یهای مالو صورت یاطالعات کامل مال

ا ر یرهمد یأته یاعضا ییراتتغ ینشده و همچن یحسابرس یقیتلف یهای مالوجوه نقد و حسب مورد صورت

ند بند موظف ینا ینمشمول یهو مقررات مربوط اعالم کنند. کل ینبه سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوان

اقدام  یهو مقررات بازار سرما ینبرابر قوان یمال شگریرگزا یوهدر صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و ش

مربوطه  یمال یهارقابت، گزارش یکنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورا

 را ارائه کند.

 نیمشمول یهکل ییسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناساـ  3 تبصره

 و یاطالعات کامل مال یافتالزم به منظور در یاقدامات اجرائ یبند اقدام کند و با فراخوان عموم ینموضوع ا

اسناد و امالک کشور  بتمذکور را انجام دهد. سازمان ث ینمشمول یهشده از کل یحسابرس یهای مالصورت

ن بورس و اوراق بهادار برخط سازما یقانون امکان دسترس یناالجرا شدن امکلف است تا سه ماه پس از الزم

ها را فراهم آورد و صرفاً فهرست مرجع ثبت شرکت یاطالعات یگاهها و پاثبت شرکت یکیبه سامانه الکترون

ها را در پنج سال گذشته به آن ییراتمؤسسات و تغ وها شرکت یرهمد یأته یو حقوق یقیحق یکامل اعضا

سازمان مزبور ارسال به  باریکمذکور را هر شش ماه  راتییتغ ینسازمان بورس و اوراق بهادار اعالم و همچن

 .باشدیمبند ن ینموضوع ا یقانون یفمذکور در انجام تکال یاشخاص حقوق یتتبصره رافع مسؤول ینکند. حکم ا

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون اساس 44اصل  یکل  هاییاستس یقانون اجرا  

 190  

آن و  یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یاشخاص حقوق یهقانون، کل ینن اشد االجراء از زمان الزمـ  0 تبصره

ند ب ینمقرر در ا یفتکال یشش ماه موظف به اجرا یها حداکثر طهای تابعه و وابسته به آنگاهها و بنشرکت

 نیموضوع صدر ا یحقوق صمربوط به اشخا یهستند. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است امور ثبت

مجوز از سازمان  یافترها را صرفاً در صورت دهای تابعه و وابسته به آنها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا

 یهمجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کل یبورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطا

ها و و شرکت یتوسط اشخاص حقوق شده یحسابرس یهای مالبند و ارائه صورت ینمقرر در ا یقانون یفتکال

ها به مرجع ثبت شرکت یبهادار مکلف است تنها در صورت های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراقبنگاه

 هایها و بنگاهشرکت یهبند مجوز دهد که کل ینموضوع صدر ا یبه اشخاص حقوق یارائه خدمات ثبت یبرا

شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند.  یحسابرس یمال یهاها و گزارشها صورتتابعه و وابسته به آن

سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع  یصبند، با اعالم و تشخ ینا یورت تخلف از اجرادر ص ینهمچن

 هایعاونت یرهمد یأتمتخلف ه یاعضا یبانک یهاها و مؤسسات غیر بانکی موظفند حساببانک صالح،یذ یقضائ

 یفزمان انجام تکالتا  یو حقوق یقیبند را اعم از اشخاص حق ینمشمول ا یهای اقتصادها و بنگاهو شرکت

 بیبند، با تصو ینمندرج در ا یفتکال یبابت اجرا تواندیمقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار م

 کصدیتا سقف  یبنگاه و شرکت، کارمزد ثبتی یهاز سرما یبورس و اوراق بهادار به صورت درصد یعال یشورا

مشمول، در هر  یشخص حقوق یاو  یکت، بنگاه اقتصادشر ی،را از هر تعاون یالر( 322.222.222) میلیون

 یجمهور یبانک مرکز یمتناسب با نرخ تورم اعالم باریککند. سقف کارمزدها هر سه سال  یافتسال در

 .شودیم یلاوراق بهادار تعد وبورس  یعال یشورا یببا تصو یرانا یاسالم

 یاشخاص حقوق یرعاملو مد مدیره یأته یعضاا یهسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلـ  1 تبصره

 نیاول یها را که براتابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا

مقرر تخلف کنند، متخلف  یخود در مهلت زمان یفقانون از انجام تکال این شدن االجرا مرتبه پس از الزم

 یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها( 30مقرر در ماده ) یباتبر اساس ترت ینقد هیممحسوب و به پرداخت جر

 31۸۸/1/0۵مصوب  یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یکل هاییاستس یاجرا یلبه منظور تسه یدجد

ر کل کشو یداربه حساب خزانه یدبا هایمهجر ینا زمحکوم کند. وجوه حاصل ا یو اصالحات و الحاقات بعد

ها اعم از تابعه متعلق به آن یهای اقتصادها و بنگاهمذکور و شرکت یاگر اشخاص حقوق ینشود. همچن یزوار

در صورت  ایبند اقدام نکنند  ینموضوع ا یفنسبت به انجام تکال یو وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانون

 ینقد یمهادار مکلف است عالوه بر اخذ مجدد جربعد، سازمان بورس و اوراق به یمال یهاتکرار تخلف در دوره

ها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد مؤسس آن یأته یاامنا و  یأته یاو  مدیره یأته یاعضا یمذکور، اسام

 اشخاص یهمذکور را به مدت سه سال در کل یقیاشخاص حق یتسازمان عضو ینو امالک کشور اعالم کند و ا

لغو کند. هرگونه  یخصوص یاو  یاعم از دولت یهای اقتصادها و بنگاهشرکت یرابند و س ینموضوع ا یحقوق

مول بند مش ینو مؤسسات متخلف از احکام ا یهای اقتصادها، بنگاهمذکور از شرکت یقیاشخاص حق یافتیدر
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ه گونیچه یدکشور در مدت زمان مزبور نبا امالکشود. سازمان ثبت اسناد و می یمجازات تصرف در اموال عموم

ها آن یتعضو ینمذکور ارائه کند و همچن یقیبه اشخاص حق یرتجاریها و مؤسسات غخدمات ثبت شرکت

 دیهای جدشرکت یسو تأس یگرهای ددر شرکت یرعاملیسمت )پست( مد یتصد یبرا یاو  یرهمد یأتدر ه

مکلف است  یرانا یاسالم یجمهور ید کند. شرکت روزنامه رسمییثبت و تأ یدنبا یزها را نآن یسهامدار یا

ها و تعاونی یربند و سا ینموضوع ا یاشخاص حقوق یهمذکور را در کل یقیاشخاص حق یتلغو عضو یآگه

ذکور م هاییآگه ینهکند. هز یخود بارگذار یرساناطالع یگاهاعالم کرده و در پا یهای اقتصادها و بنگاهشرکت

 .باشدمیبر عهده متخلف 

تابعه و وابسته  یهای اقتصادها و بنگاهآن و شرکت یبند و اجزا ینموضوع صدر ا یقاشخاص حقوـ  0 تبصره

 یتماده مسؤول یناحکام ا یدر اجرا یماده به صورت تضامن ینمقرر در ا یفها در صورت تخلف از تکالبه آن

دم انجام ع یاتخلف و  تمذکور را در صور یدارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوق

زاء ها، مطابق احکام و اجتابعه و وابسته به آن یهای اقتصادها و بنگاهاز شرکت یکهر  یاز سو یقانون یفتکال

 یمهجر 31۸۸/1/0۵بورس مصوب  یدجد یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها( 30مقرر در ماده ) یباتو ترت

 کند.

اه تا سه م یدبند است و با یناطالعات موضوع ا یهانتشار کلسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ـ  ۵ تبصره

 یهای اقتصادها و بنگاهعموم مردم به فهرست شرکت یقانون، امکان دسترس این شدن االجرا پس از الزم

 ها را فراهمآن مدیره یأته عضایبند و ا ینموضوع صدر ا یاز اشخاص حقوق یکوابسته و تابعه متعلق به هر 

را به  بند ینا یقانون یفمتخلف از انجام تکال یهای اقتصادها و بنگاهشرکت یهفهرست کل ینکند و همچن

موم ع یخود منتشر کند. نحوه و سطح دسترس یرساناطالع پایگاه دراند که مشمول آن شده هایییمههمراه جر

مصوب  یرانا یاسالم یجمهور قانون و قانون بازار اوراق بهادار ینا دموا یرسا یتبا رعا ینبه اطالعات مشمول

 شود.انجام می 31۸0/1/3

ماده نظارت کند و در صورت مشاهده  ینا یموظف است بر حسن اجرا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -۶ تبصره

اعالم  یمجهت اتخاذ تصم( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یاجرا یعال یآن را به شورا یر،موارد مغا

 کند.

 دینو فرآ یطوکار موظفند شراکسب یمراجع صدور مجوزها یران،گذاری در اسرمایه یلمنظور تسهبه  -۷ ماده

وکار در صورت ارائه مجوز کسب یساده کنند که هر متقاض یوکار را به نحوکسب یمجوزها یدتمد یاصدور 

مجوز موردنظر خود زمان ممکن،  اقلوکار، بتواند در حدکسب یرسانی مجوزهااطالع یگاهمدارک مصرح در پا

ر صدو یلو تسه ییمقررات زدا یأته»وکار، توسط صدور مجوز در هر کسب یبرا یکند. سقف زمان یافترا در

 شود.رسانی مذکور اعالم میاطالع یگاهو در پا یینتع« وکارکسب یمجوزها
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 یینتع یظرف زمانوکار از ارائه مجوز در از مراجع صادر کننده مجوز کسب یککه هر  یدر صورت -3 تبصره

 یا یحضور یتتواند عالوه بر ارائه شکامجوز می یشده امتناع کند، متقاض یادرسانی اطالع یگاهشده در پا

در صدور مجوز  یعبا استاندار مربوط، تسر یمقام دستگاه اجرائ ینرقابت، کتباً از باالتر یبه مرکز مل یکالکترون

استاندار مربوط موظف است  یا یمقام دستگاه اجرائ ینارد، باالترمو ینخود را درخواست کند. در ا یازمورد ن

صدور مجوز و مراجع صادر کننده  یثبت درخواست، با دعوت از متقاض یخاز تار یظرف حداکثر هفت روز کار

مجوز مورد درخواست را فراهم کند.  یصدور فور ینهزم ین،چهارچوب قوان رو د یمجوز، موضوع را بررس

 یا وکار اخاللکه در صدور مجوز کسب یاستاندار مربوط موظف است اشخاص یا یدستگاه اجرائ مقام ینباالتر

 دییمذکور تخلفشان را تأ یأتاشخاص چنانچه ه ینکند. ا یمعرف یتخلفات ادار یأتاند را به هاهمال کرده

 31۷0/ 1/ ۷مصوب  یداربه تخلفات ا یدگیقانون رس( 1)د( به بعد ماده ) یهای مقرر در بندهاکند، به مجازات

 .شوندیمحکوم م

وکار را مجوز کسب یانوکار موظفند درخواست متقاضاز مراجع صادر کننده مجوز کسب یکهر  -0 تبصره

وکار کنند. صادر کنندگان مجوز کسب یو بررس یافترسانی مذکور دراطالع یگاهمصرح در پا یطمطابق شرا

 امتناع کنند. وکارکسبصدور مجوز  یاتقاضا  یرش، از پذ«اراشباع بودند باز» یلاجازه ندارند به دل

رسانی اطالع یگاهشده در پا یینتع یاز ظرف زمان یشب یرمدارک و درخواست مجوز و تأخ یرشاز پذ امتناع

اند، شده را ارائه داده یادرسانی اطالع یگاهکه مدارک معتبر مصرح در پا یانیمتقاض یمذکور در صدور مجوز برا

 نفعیذ یترقابت موظف است به شکا یقانون است و شورا ینا( 0۵موضوع ماده )« اخالل در رقابت»ق مصدا

قانون  ینا( ۶3ماده )( 30شده در بند ) یینمقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تع ینو باالتر یدگیرس

 محکوم کند.

لغو  و یدصدور، تمد یندو فرآ یطوع، شراموظفند ن کنندیوکار صادر مکه مجوز کسب یمراجع یهکل -1 تبصره

 یهقانون، ته ینپس از ابالغ ا یک ماهمربوطه ظرف مدت  یقانون یبه همراه مبان کنندیرا که صادر م ییمجوزها

 ییو دارا یدر وزارت امور اقتصاد تقر، مس«وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته»و به 

 یأته یننند. اارسال ک یمقام دستگاه اجرائ ینباالتر یا یاراالختتام یندهنما ییدتأ و پس از یکیصورت الکترونبه

سازمان  یسو با حضور دادستان کل کشور، رئ ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر باریکهر ماه حداقل 

 یامجلس شور هیندآنان، دو نما یاراالختتام یندگاننما یامحاسبات کشور  یواند یسکل کشور، رئ یبازرس

تاق ا یسرئ یران،ا یاتاق تعاون مرکز یسرئ یران،ا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،اتاق بازرگان یسرئ ی،اسالم

و  کشوریخدمات  یریتقانون مد( ۵موضوع ماده ) ربطیذ یدستگاه اجرائ یندهو حسب مورد نما یراناصناف ا

 یلمربوط، تشک یعنوان در قانون بودجه سنواتو  یفکشور و دارندگان رد یقانون محاسبات عموم( ۵ماده )

 یو مراحل صدور مجوزها یطقانون، شرا ینموظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابالغ ا یأته ین. اشودیم

 ایهینهو هز یدنما یعو تسر یلتسه یرا به نحو هاینو مانند ا هانامهیینها، آوکار در مقررات، بخشنامهکسب

 به صورت یحاًو مراحل آن ترج ینهوکار در کشور با حداقل هزدهد که صدور مجوز کسب یلقلت یآن را به نحو
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مذکور در  یأت. مصوبات هیردزمان ممکن صورت پذ ینوکار در کمترآن کسب یاندازو راه یرحضوریو غ یآن

و در مورد  ییو دارا یامور اقتصاد یروز ییدپس از تأ هانامهیینو آ هاالعملها، دستورمورد بخشنامه

 هیوکار و کلکسب یمراجع صدور مجوزها یهکل یبرا یرانوز یأته ییدپس از تأ یرانوز یأته هاینامهیبتصو

 .باشدیاالجرا موکار نقش دارند الزمکسب یها و نهادها که در صدور مجوزهادستگاه

الح اهداف به اص ینکه تحقق ا یو در صورت یافتهاستمرار  یزمذکور ن یفپس از انجام تکال یأته ینا فعالیت

ع و به مراج یهته یناصالح قوان یالزم را برا یشنهادهایمذکور موظف است پ یأتداشته باشد، ه یازن ینقوان

 مربوطه ارائه کند.

ماده، موظف  ینا( 1موضوع تبصره )« وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا یأته» -0 تبصره

 هر یکوکار را به تفککسب یصدور مجوزها یطقانون شرا یناه پس از ابالغ ااست ظرف مدت حداکثر سه م

 وکار منتشر کند.کسب یرسانی مجوزهااطالع یگاهوکار در پاکسب

ه وکار چنانچکسب یمجوزها یدتمد یاصدور  یطدر شرا ییر، تغ«رسانی مذکوراطالع یگاهپا» یاندازاز راه پس

شده  ادیرسانی اطالع یگاهدر پا یأته یسا باشد، بالفاصله به دستور رئمجوزه یدصدور و تمد یلدر جهت تسه

 یاو به هر نحو، مشکل کردن صدور  یازمدارک مورد ن یامراحل  یششامل افزا ییر،شود و چنانچه تغاعمال می

 اعالم شود. یگاهپا یناز شش ماه قبل از اجرا، در ا یدبا یدجد یطباشد، شرا یدتمد

 ایهینهز یا یمدرک یاشرط  یچمجوز، ه یبا توافق متقاض یوکار حق ندارند حتمجوز کسبصادر کننده  مراجع

ند. وکار مطالبه کنمجوز کسب یافتدر یشده، از متقاض یحرسانی مربوطه تصراطالع یگاهاز آنچه در پا یشب

و  یراتم: تعز)کتاب پنج یاسالم اتقانون مجاز( ۶22تبصره مشمول مجازات موضوع ماده ) ینتخلف از حکم ا

 است.( 31۷۵/ 1/ 0های بازدارنده، مصوب مجازات

ساله قانون برنامه پنج( ۶0کارگروه موضوع ماده )» یاراتو اخت یفقانون، وظا ینا یبتصو یخاز تار -۵ تبصره

صدور  یلو تسه ییمقررات زدا یأته»به « 31۸1/ 32/ 3۵مصوب  یرانا یاسالم یپنجم توسعه جمهور

اصل چهل و  یهای کلسیاست یقانون اجرا( ۷و )( ۶، )(3موضوع قانون اصالح مواد )« روکاکسب یمجوزها

ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج( ۶0و ماده ) شودیمنتقل م 3111/ 0/ 3مصوب  یقانون اساس( 00چهارم )

 .شودیلغو م یرانا یاسالم یجمهور

 باشند،یهای متعدد ماخذ مجوز از دستگاه یازمندنکه  یهای اقتصاددر مورد آن دسته از فعالیت -۶ تبصره

 و صدور مجوز را یلو اداره امور اخذ و تکم یهماهنگ یکپارچه، یریتمد یفهوظ یت،موضوع فعال یدستگاه اصل

 یربا مشارکت سا یمجاز یدر فضا یا یقیپنجره واحد به صورت حق یجادا یقبر عهده خواهد داشت و از طر

 یصدور مجوزها، سقف زمان یزماناصل هم یتکه ضمن رعا نمایدیاقدام م یاونهگهای مرتبط بهدستگاه

 یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا» یأتتوسط ه شدهبینییشصدور مجوز از زمان پ یموردنظر برا

 .یدتجاوز ننما« وکارکسب
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ار استقر یقئه خدمات از طرصدور مجوز موظفند نسبت به ارا یهای فرعپنجره واحد، دستگاه یندفرآ یجادا در

الزم را به عمل آورند.  یاقدام و همکار یمجاز یدر فضا یاواحد و  یهادر محل پنجره یاراالختتام یندهنما

ه و مقررات( که ب ینو ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان )بر اساس قوان هایهمربوطه شامل رو یهادستورالعمل

 های مختلفدر صدور مجوز در فعالیت یهای اصلفهرست دستگاه ینچناست و هم یدهرس یرانوز یأته ییدتأ

قانون ( 1موضوع ماده )« وکارکسب یصدور مجوزها یلو تسه ییمقررات زدا» یأتتوسط ه یطمتناسب با شرا

و ابالغ  یهته یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست ایقانون اجر( ۷و )( ۶، )(3اصالح مواد )

لغو  یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج( ۷2قانون، ماده ) ینا یبتصو یخ. از تارشودیم

 .شودیم

که  یرانا یاسالم یساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج( ۷۶مذکور در ماده ) یتهمصوبات کم -۷ تبصره

 أتیه ینبه ا باشدیوکار مکسب یمجوزها صدور یلو تسه ییمقررات زدا یأته یاراتو اخت یفمرتبط با وظا

 .شودیارسال م

قانون مقرر  ین( ا0و دو ماده ) یکگروه  یاقتصاد یتبا فعال یهای دولتبنگاه یکه برا یازیهر امت – ۸ ماده

 ردولتییغ یو عموم یتعاون ی،مشابه در بخش خصوص یاقتصاد یتفعال یابنگاه  یبرا یتو با اولو یناًشود، ع

 ظر گرفته شود.در ن یدبا

را  ماده ینموجود موضوع ا یازاتامت یهقانون کل ینا تصویب از پس ماه سه ظرف است مکلف دولت – تبصره

 دهد. یمتعم یالغو کند 

 توسعه بخش تعاون هایسیاست –سوم  فصل

ل سا پایان تا( ٪ 0۵و پنج درصد ) یستسهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ب یشبه منظور افزا – 1 ماده

 را معمول دارد: یر، دولت موظف است اقدامات ز3111

 ی،وزارت جهاد کشاورز یبا همکار اجتماعی رفاه و کار تعـاون، وزارت توسط تعاون بخش توسعه سند – الف

وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک  یی،و دارا یکشور، وزارت امور اقتصاد یزیرو برنامه یریتسازمان مد

 یآن مجموعه راهکارها درکه  یرانا یاسالم یجمهور یو اطاق تعاون مرکز یرانا یاسالم یجمهور یمرکز

 بیتصو یو برا یهشده باشد، ته یینها تعاز دستگاه یکهر  یت( و مسؤول٪0۵و پنج درصد ) یستبه سهم ب یلن

 .یردساالنه قرار گ یهابودجه ینتدو یمبنا یدسند با ینشود. امی یمتقد یرانوز یأتبه ه

 ارائه – هایاتمال جز به –را  ییهامشوق یردولتیاز بخش غ یتحما یکه دولت برا یموارد کلیه رد – ب

 خواهد بود. یرتعاونیاز بخش غ یش( ب٪02درصد ) یستب هایتعاون یبرا یتحما ین، اکندمی

 گرفت: انجام خواهد یهای تعاوندر شرکت یرز هاییتماده، حما ینا« ب»موضوع بند  حمایت بر عالوه – ج
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 یهای تعاوناز آورده شرکت یبخش یاتمام  ینتأم یالحسنه براقرض یالتکمک بالعوض و پرداخت تسه -3

 جامعه باشند. یجزء سه دهک اول درآمد یتحما ینا یافتکه اعضاء آن در زمان در

 (.٪ 02درصد ) یستب یزانبه م یاعضاء شاغل در هر تعاون یسهم کارفرما برا یمهحق ب یفتخف -0

 .یگانبه صورت را ی،مهارت، کارآموز ینی،، آموزش کارآفریورارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره – 1

 .ینشرکت تعاو یاندازراه یبرا یهگذاری اولسرمایه هایینههز یرو سا یبانک یالتسود تسه یارانهپرداخت  – 0

 .یاراض یسازلک و آمادهتم ی،بانک اطالعات یاندازطرح، راه یهکمک به انجام مطالعات، ته – ۵

گسترش  و یجادو ا ییفقرزدا یبرا یمل یرفراگ هاییعام و تعاون یسهام یهای تعاونشرکت تشکیل به کمک – د

 .یتخصص یتعاون یهاتحاد

 تعاون. یاطاق ها یتوانمندساز یبرا یمال حمایت – هـ

 یارز یرهاز محل حساب ذخ یالر یلیاردمعادل پنج هزار م یهاول یهبانک توسعه تعاون با سرما تأسیس – و

 بخش تعاون. اییهمنابع سرما ینتأم یتوسط دولت برا

با  یو مقررات بانک ینقوان یتقانون با رعا ینا یببانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصو ینا اساسنامه

 تعاون یر. وزرسدمی یرانوز یأته یببه تصو ییو دارا یمشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصاد یشنهادپ

 بانک مذکور خواهد بود. یمجمع عموم یسرئ

گذاری بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه یسصندوق تعاون پس از تأس -3 تبصره

 شود.می یلشعبه، تبد یجادتعاون بدون داشتن حق ا

 شود.عه تعاون واگذار میآن به بانک توس یانسان یرویو ن ییامکانات، دارا یهصندوق با کل شعب

امور  یرز، ویتعاون، کار و رفاه اجتماع یرمتشکل از وز یصندوق و بانک توسط کارگروه مابینیحساب ف تسویه

شعب  یکشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذار یزیرو برنامه یریتسازمان مد یسرئ یی،و دارا یاقتصاد

 .گرددیانجام م

ش دولت به بخ یهااز کمک یبخش ینتأم یبانک توسعه تعاون برا یمبل تقسسهم دولت از سود قا –0 تبصره

 شود.تعاون صرف می

مربوط به اقشار خاص مثل  هاییتحما یرماده مانع از اختصاص سا ینمذکور در ا هاییتحما -1 تبصره

 آن نخواهد بود. یرو نظا یثارگرانا یتی،حما یافراد تحت پوشش نهادها ییان،روستا

 یازو توانمندس یریگشکل»تحت عنوان  یمستقل یفماده در بودجه ساالنه در رد یناجرا ا برای الزم عمناب – ز

 منظور خواهد شد.« هایتعاون
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و بهبود  هایتعاون یریتیو مد اجرائی امور در دولت مداخله حذف جهت در است موظف تعاون وزارت – ح

ظرف شش ماه پس از  یرانا یاسالم یجمهور یاطاق تعاون مرکز یهای توسعه بخش، با همکارسیاست

را به  یازمورد ن یحاقدام و لوا یو مقررات حاکم بر بخش تعاون یندر قوان یقانون، نسبت به بازنگر ینا یبتصو

 .یدنما یشنهادپ یرانوز یأته

هل سقف چتا  یهسرما یشهنگام افزا یا یسمجازند در بدو تأس یتعاون یهاها و اتحادیهشرکت یهکل – 32 ماده

 هاییکرس تصدی و آراء کل( ٪ 1۵و پنج ) یحداکثر تا س رأی اعمال امکان با را خود سهام( ٪ 01و نه درصد )

هر  یسهم و رأ یبرا ینمع فسق یتاعضاء و رعا یتنسبت به شرط عدم نقض حاکم ینبه هم یرهمد یأته

. یندعضو واگذار نما یرغ یحقوق یا یقیخواهد شد به اشخاص حق ینعضو که در اساسنامه مع یرسهامدار غ

 باشد. یگذاری خارجمقررات حاکم بر سرمایه یتبا رعا یدبا یرانیا یرفروش به اشخاص غ

و ( ۶3در چهارچوب مواد ) یتخصص یتعاون یهااتحادیه یلمجازند نسبت به تشک یهای تعاونشرکت همچنین

 یقانون بخش تعاون( 01ماده )« 0»صره تب یتو بدون رعا 31۵2مصوب سال  یهای تعاونقانون شرکت( ۶0)

 .ینداقدام نما 31۷2مصوب  یرانا یاسالم یاقتصاد جمهور

حجم  یاسهام  یزاناعضاء متناسب با تعداد اعضاء و م یرأ یزانم یتعاون یهاانواع اتحادیه یمجمع عموم در

 .گرددیم یینها وفق اساسنامه تعاز آن یقیتلف یا یهها با اتحادمعامالت آن

 قانون تجارت خواهد بود.( 301مشمول ماده ) یتعاون یهاو اتحادیه یهای تعاونشرکت یرانمد عامالتم

و اصالحات  31۶۶مصوب  یممستق هاییات( قانون مال32۵به ماده )« ۶»به عنوان تبصره  یرمتن ز – 33 ماده

 :گرددیآن الحاق م یبعد

 یسهام یهای تعاونمتعارف و شرکت یتعاون یهاتحادیهها و اشرکت یابراز یاتدرآمد مشمول مال – ۶ تبصره

 .باشدیماده م یناز نرخ موضوع ا یف( تخف٪0۵و پنج درصد ) یستعام مشمول ب

عام با  یهای سهامو توسعه تعاونی یلالزم را به منظور تشک یداتوزارت تعاون موظف است تمه -30 ماده

 :یدنظارت نمامعمول داشته و بر حسن اجرا آن  یرز یطشرا یترعا

درصد  ۵از  یدنبا یتو طول فعال یسدر زمان تأس یرمستقیمو غ یممستق یقی،حداکثر سهم هر شخص حق -3

اصل چهل و چهارم  یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یشرکت تجاوز کند. )اصالح یهسرما

 (311۷/1/00مصوب  ی( قانون اساس00)

 عام یسهام یتعاون ی،مل یرفراگ یعام، هرگاه خود، تعاون یسهام یت تعاونسهامدار شرک یـ اشخاص حقوق 0

 یاشخاص حقوق یر( سهام را داشته و سا٪02بیست درصد ) یتعام باشند، حداکثر حق مالک یشرکت سهام یا

( از سهام را ٪32ده درصد ) یتخود حداکثر حق مالک یرمستقیمو غ یممتناسب با تعداد سهامداران مستق

( 0وارد شود احکام ماده ) یو بانک یهای پولعام در حوزه فعالیت یسهام یکه تعاون یداشت. در مواردخواهند 
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 یلهای کسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یحاکم خواهد بود. )اصالح یماده قانون ینقانون بر ا ینا

 (311۷/1/00مصوب  ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم )

یافته تا قانون در مناطق کمتر توسعه ینمفاد ا یتها با رعاو مجموع آن یدولت یص حقوقاز اشخا یکهر  -1

قانون مجاز به  ینهای مجاز در ا( فعالیت٪02درصد ) یستمناطق تا ب سایر در و( ٪ 01چهل و نه درصد )

 02) درصد یستتا ب یک هر یزن یردولتیغ یخود هستند. مؤسسات عموم یاز منابع داخل یمشارکت با تعاون

 .هستند مشارکت به مجاز( ٪ 01) درصد نه و چهل تا جمعاً و( ٪

ه چ یرمستقیمو غ یممستق یهای دولتو شرکت یردولتیغ یها و مؤسسات عمومهر حال سهم مجموع بنگاه در

 گردد. بیشتر( ٪ 01از چهل و نه درصد ) یدنبا یرهمد یأته هاییسهام و چه در کرس یزاندر م

سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان  یبرخ یاکه تمام  یدر صورت یه،سرما یشزادر زمان اف -0

 سهام تقدم دارند. ینا یدسهامدار شرکت در خر یرغ

با  تواندیباشد م یشترعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر ب یسهام یدر تعاون یمجامع عموم – ۵

در  ماًیمستق یاانتخاب کنند و  یندهبلوک، نما یقاز طر یرندسهامداران مخ از یکبرگزار شود. هر  یبندبلوک

ود شمی یینای تعنامهدر آئین یبندحقوق سهامداران خرد نحوه بلوک یترعا ی. برایابندحضور  یمجمع عموم

 یرانوز یأته یبو به تصو یشنهادپ ییو دارا یکه مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصاد

 ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یرسد.)اصالحیم

 (311۷/1/00مصوب 

قف س یتنقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعا یاسهام، با نام بوده و تملک  یهکل -۶

ند. ماده تجاوز ک یناز سقف مقرر در ا یدکه نبااست  یرهمد یأته یصسهام مقرر در اساسنامه به تشخ یتمالک

 بند باطل و بالاثر خواهد بود. ینبرخالف حکم ا یهر توافق

 .یندتعاون درآ یاطاق ها یتبه عضو توانندیعام م یسهام یهای تعاونشرکت -۷

 یهای دولتشرکت ساماندهی –چهارم  فصل

و اداره  یورو بهره یبازده یشو افزا یهای دولتو استفاده مطلوب از شرکت یبه منظور سامانده -31 ماده

 دولت مکلف است: مانندیم یباق یقانون در بخش دولت ینا( 1ماده ) یتهایی که با رعامطلوب شرکت

و  یوزارت امور اقتصاد یشنهادرا که به پ یتیحاکم یفو اعمال وظا گذارییاستامور مربوط به س کلیه – الف

فک و من یهای دولتقانون از شرکت ینا یبتصو یخدو سال از تار یشود طمی ییندولت تع یبو تصو ییدارا

 ربط محول کند.ذی یتخصص یها و مؤسسات دولتبه وزارتخانه

ای نامهحقوق مکتسبه در قالب آئین یتبند با رعا ینهای موضوع اکارکنان شرکت یتوضع تبدیل – تبصره

 .یدسخواهد ر یرانوز یأته یبخواهد بود که به تصو
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ها بانک یابه استثن شوندیم یلتشک یقانون دولت ینبر اساس ا یاو  مانندیم یباق یهایی که دولتشرکت – ب

 خواهند کرد: یتصرفاً در دو قالب فعال هایمهو ب

جمهور آن رئیس یمجمع عموم یسرئ یادولت و  یماًکه سهامدار آن مستق یاصل یا ی( شرکت مادر تخصص3

 است.

 یسهستند. تأس یاصل یا یهای ما در تخصصها شرکتکه سهامداران آن یفرع یا یاتیعمل های( شرکت0

ه ک یامجاز است که اوالً در محدوده یها به شرطشرکت ینتوسط ا یگرهای دتملک شرکت یا یدشرکت جد

 یه دولتتملک شد یا یسهای تأس( سهام شرکت٪322صد درصد ) یاًکرده باشد و ثان یینها تعآن یقانون برا

 .یدبه تملک دولت درآ یابوده 

 مجاز است یفقط در صورت یهای دولتشرکت یردر سا یگذاری هر شرکت دولتمشارکت و سرمایه – 3 تبصره

مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر  گذاریهشرکت سرما یتبا فعال یرپذ یهشرکت سرما یتکه موضوع فعال

 شود.ها نمیگذاری آنهای سرمایهو شرکت هایمهب ی،عتبارها، مؤسسات احکم شامل بانک ینکند. ا

 یدولت یو تخصص یهای تجارتوسط بانک یهای اقتصادبنگاه یرسهام سا یتمالک یو چگونگ یزانم -0 تبصره

ها کگذاری باندر هر صورت سرمایه یول یدخواهد رس یرانوز یأته یبپول و اعتبار به تصو یشورا یشنهادبه پ

 .یدنما یجادا یلخل یالت،تسه تقاضیانبه م یباشد که در اختصاص منابع بانک یاگونهبه یدنبا یگرای دهدر بنگاه

رک مشت یشنهادتنها با پ یهای دولتدفاتر و شعب خارج از کشور شرکت یتافتتاح و تداوم فعال – 1 تبصره

ها مجاز است. بانک یرانوز یأته یبکشور و تصو یزیرو برنامه یریتو سازمان مد ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

 هستند. یحکم مستثن یناز شمول ا یدولت هاییمهو ب

وابسته به  و یهای دولتاساسنامه بنگاه یبو تصو ییرکه تغ یداتخاذ نما یباتیدولت مکلف است ترت – 0 تبصره

 صالح برسد.ذیمراجع  یببه تصو گیرندیقرار م یواگذار یانقانون در جر یندولت که بر اساس مفاد ا

 یهای آن را ملغماده و تبصره ینبا موضوع ا یرمغا یهاو دستورالعمل هانامهیندولت موظف است آئ – ۵ تبصره

 .یداالثر اعالم نما

 یهکل 3111سال  یانکه حداکثر تا پا یردانجام گ یبه نحو یدتوسط دولت با یواگذار یاتعمل -30 ماده

 .یابدها خاتمه واگذاری

را به  یاحرفه – یصنف یهاانجمن یستأس هایینهدولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زم – 3۵ ماده

اصول اخالق  ی،او حرفه یتحقق مقررات صنف یها براانجمن ین. ایدهای مردم نهاد فراهم نماصورت سازمان

در  موظفند یاجرائهای . دستگاهنمایندیم یتمرتبط فعال یهادر رشته یو تکنولوژ یو توسعه علم یاحرفه

 .ینداخذ نما یها نظر مشورتانجمن ینو اصالح ضوابط و مقررات از ا ینتدو
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های مشمول در بنگاه یدحفظ سطح اشتغال و استمرار تول ی،انسان یرویاز ن یتبه منظور حما – 3۶ ماده

 یدنما هیمب یکاریب در برابر ی،از واگذار یشکارکنان هر شرکت را پ یهمکلف است کل یواگذار یأته ی،واگذار

 را انجام دهد: یرو به تناسب اقدامات ز

 32/ 0۶مصوب  یعصنا یو نوساز ی( قانون بازساز32( و )1از موعد بر اساس مواد ) یشپ یبازنشستگ – 3

 .گرددیم یدتمد 3111سال  یانها تا پابنگاه ینا یکه برا 31۸۵/

 بر اساس توافق. یدبازخر -0

شرط را در  ینثبت و ا یرا در سند واگذار یتعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذارـ پس از اقدامات فوق،  1

را  یشهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خوشرکت یرانبگنجاند که مد یواگذار یطشرا

 ندارند.

دهند  یشافزا یهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذارشرکت یدارانخر یـ برا 0

 .یداعالم نما یمتدر اصل ق یفغیرمالی از جمله تخف یاو  یهای مالمشوق

ها با استفاده از بنگاه یدارانبه کمک خر یارأساً و  یگرد یمازاد در واحدها یروین یریکارگآموزش و به – ۵

 و غیرمالی. یهای مالمشوق

خواهد بود که به  یبر اساس دستورالعمل ماده ینغیرمالی موضوع ا یاو  یهای مالاعمال مشوق -3 تبصره

 یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یببه تصو یواگذار یأته یشنهادپ

 .یدخواهد رس

 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 یوجود و بازآموزحفظ سطح اشتغال م

 یهای دولتبنگاه یواگذار فرآیند –پنجم  فصل

قانون  ینا یبقانون مکلفند ظرف شش ماه از تصو ین( ا۸۶موضوع ماده ) یهای دولتدستگاه یهکل – 3۷ ماده

از جمله  یقانون را در هر بازار بر اساس عوامل ین( ا0ماده )( 0( و )3) یهامشمول گروه یهای دولتبنگاه یهکل

مصرف کننده نسبت به محصول  یتحساس یزانو م یروابط صنعت ی،مال یتوضع ی،آوراندازه شرکت، فن

( 1ماده )« 3»های مصرح در تبصره ها و حقوق و دارایینموده و فهرست شرکت یبندشرکت طبقه یدیتول

 هی، کلیرمنقولفهرست اموال منقول و غ ی،انسان یرویها را به همراه تعداد نآن یذارواگ یشنهادقانون، پ ینا

ارائه  ییو دارا یشده را به وزارت امور اقتصاد یحسابرس یهای مالصورت یناطالعات و مدارک الزم و آخر

 .یندنما

های مربوط 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 یافترا در یقابل واگذار
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 یهای مالاطالعات، مدارک و صورت یدار،خر یمکلف است در صورت تقاضا ییو دارا اقتصادی امور وزارت – ب

 ها قرار دهد.آن یارشده را در اخت ییدتأ

 یهای مشمول واگذارفروش بنگاه یماده برا ینمفاد ا یتمکلف است با رعا زیسایخصوص سازمان – ج

بندی مشخص دو ماهه قانون با زمان ینمراحل مذکور در ا یرا پس از ط یواگذار یندنموده و فرآ یابیبازار

 انجام دهد.

مشمول  هایبنگاه یابیزارو با یهای مالصورت ییدها، تأبندی بنگاهماده شامل نحوه طبقه ینا یاجرائ نامهآئین

 یرانوز یأته یبحداکثر ظرف مدت سه ماه به تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادبنا به پ یواگذار

 .یدخواهد رس

کتمان اطالعات مشمول حکم ماده  یانادرست  یاارائه اطالعات ناقص  یاماده و  ینتخلف از احکام ا – 3 تبصره

 قانون است. ین( ا۸۵)

ر انتشا یا یمال یعهایی که اقدام به کتمان وقابنگاه یرانمد یرمدیرعامل و سا یره،مد یأتاعضاء ه -0 تبصره

 هایمتخلف محسوب و به مجازات یندبنگاه نما یواقع یتواقع، جهت پنهان نمودن وضع یرغ یهای مالگزارش

 قانون محکوم خواهند شد. ینا( ۷۵و )( ۷0مقرر در مواد )

 یهای مالانتشار گزارش یاو  یمال یعاز کتمان وقا یسازی مکلف است خسارات ناشصوصیسازمان خ -1 تبصره

 .یدپرداخت نما یدهخسارت د یدارانربط به خرمراجع ذی یرا با رأ یرواقعغ

 تیأها توسط هفهرست بنگاه یباز زمان تصو ی،های مشمول واگذاربنگاه یامر واگذار یلجهت تسه -3۸ ماده

 شود:انجام می یرز اقدامات یواگذار

 شود.منتقل می ییو دارا یها به وزارت امور اقتصادبنگاه یتحقوق مرتبط با اعمال مالک یهکل -3

های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی ی،واگذار یباز زمان تصو – 0

 است. یقانون یگردمحسوب و قابل پ یولتدر حکم تصرف غیرقانونی در اموال د ییو دارا یاقتصاد

به بخش  یهای قابل واگذارشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتاجازه داده می یواگذار یأتـ به ه 1

در  یلتا دو سال( در قالب قانون تجارت در جهت تسه یدسال و قابل تمد یک)صرفاً در مدت  یردولتیغ

ها مشمول مقررات شرکت ینمذکور ا یزم را انجام دهد. در دوره زمانها، اصالحات الو اداره شرکت یواگذار

 .یستندن یهای دولتحاکم بر شرکت

 یعرضه در بورس اوراق بهادار برا یالزم را برا یطشرا یهملزم است کل ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -0

 .یدقانون فراهم نما ین( ا02ماده )« الف»های مشمول بند بنگاه
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و  یهای اقتصادها و تصدیمجاز است آن دسته از طرح ییو دارا یقانون وزارت امور اقتصاد ینجرا اـ در ا ۵

اداره  یشرکت یردر قالب غ یاشوند و را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی یقابل واگذار یدولت یربناییز

 یبه شخص حقوق یلابتدا تبد ی،باشند و صرفاً به منظور واگذارنمی یشوند و به نحو موجود قابل واگذارمی

و « 0»های تبصره یتو با رعا یلسال از زمان تبد یکها ظرف آن یمناسب نموده و سپس نسبت به واگذار

 معتبر است. 3110سال  یانحکم تا پا ین. ایدقانون اقدام نما ین( ا1ماده )« الف»بند « 1»

اشخاص  یو فن یتواند از خدمات حقوقها مینگاهب یجهت امر واگذار ییو دارا اقتصادی امور وزارت – تبصره

 حسب مورد استفاده کند. یردولتیغ یاو  یدولت یو حقوق یقیحق

 یهای ممکن براروش یهماده از کل ینمتناسب با مفاد ا یطمجاز است حسب شرا یواگذار یأته – 31 ماده

 یاموال( و واگذار یاز سهام، واگذار یبخش یافروش تمام  یک،)اجاره به شرط تمل یتها و مالکبنگاه یواگذار

ها حسب مورد و ادغام شرکت اللانح ی،واگذار یه،(، تجزیریتمد یمانو پ یعموم یمانکاری)اجاره، پ یریتمد

 .یداستفاده نما یلبه شرح ذ

 دهد.می یبه واگذار یرأ یواگذار یأتاز هر جهت آماده است، ه یواگذار یطکه شرا ی: در مواردواگذاری – الف

 یبا انجام اصالحات ساختار یبنگاه فراهم نباشد ول یکه مقدمات واگذار ی: در مواردیساختار بازسازی – ب

کند، مشخص می یواگذار یأتکه ه یدر چهارچوب ییو دارا یشود، وزارت امور اقتصادمی یبنگاه قابل واگذار

 دیدر موارد خاص قابل تمد یاختارس ی. دوره بازسازیدنما یساختار یسال بازساز یکبنگاه را حداکثر ظرف 

 است.

ل بنگاه قاب یریتمد یمانتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پمی یواگذار یأته یاز،در موارد ن همچنین

موظف است چهارچوب  یواگذار یأتموارد ه ین. در ایدموافقت نما یردولتی،های غبه بخش یواگذار

 یقاز طر یو علم یفن حیتصال یو پس از بررس یدمشخص نما یقاً ا دقبرداری از شرکت مورد اجاره ربهره

 اقدام کند. یدهمزا یامناقصه  یبرگزار

قانون موجب انتقال  ینا( 3ماده )( 30در چهارچوب بند ) یشرکت دولت یکه واگذار ی: در مواردتجزیه – ج

تواند در جهت کاهش می یواگذار یأتشود، همی یردولتیهای غبه بخش یشرکت دولت یانحصار یتموقع

 یدنما میه شرکت اتخاذ تصمیو تجز یکوری آن، نسبت به تفکبهره یشافزا یاو  یسهم بازار بنگاه قابل واگذار

 شرکت دهد. یو سپس حکم به واگذار

 یرا درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصاد یدولت یتواند چند شرکت قابل واگذارـ ادغام: دولت می د

 .یدآن اقدام نما یاجازه دهد نسبت به واگذار ییاو دار
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 یوقحق یتشونده( را بدون محو شخص یل)تحص یتواند سهام چند شرکت قابل واگذار: دولت میتحصیل – هـ

و  یکننده( منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصاد یل)تحص یگرد یشرکت قابل واگذار یکهرکدام به 

 .یدکننده اقدام نما یلشرکت تحص یذاراجازه دهد نسبت به واگ ییدارا

 یذارواگ ی،مقدور نباشد و پس از سه بار آگه یبنگاه قابل واگذار یساختار یکه بازساز مواردی در: انحالل – و

موجه انحالل آن مناسب  یلبه هر دل یاباشد و  یهای شرکت منفارزش خالص دارایی یاشرکت ممکن نگردد، 

 به انحالل شرکت دهد. یتواند رأمی یواگذار یأتداده شود، ه یصتشخ

 یرمعوضصلح غ یاتواند نسبت به هبه و دولت می ی،قانون ی: در چهارچوب مجوزهایرمعوضصلح غ یاهبه  -ز

 یقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عموم یرقانون که غ ینا( 0موضوع گروه دو ماده ) یهای دولتشرکت

 گیریباشد، تصمیم ورمؤسسه مذک یفدر چهارچوب وظا ید واگذارکه شرکت مور ینمشروط بر ا یردولتیغ

ریزی و برنامه یریتو سازمان مد ییو دارا یماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصاد ینا ینامه اجرائ. آئینیدنما

 رسد.می یرانوز یأته یبو ظرف شش ماه به تصو یهکشور ته

 دیندر فرا یهای مشمول واگذارق مالکانه و حق تقدم بنگاهنقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقو – 3 تبصره

قل و ن یاتبوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مال یکه بنگاه دولت یو انحالل تا زمان یلادغام، تحص یه،تجز

قال نقل و انت یهای اجرائدستگاه ینب یاشوند قانون واگذار می ینهایی که در اجرا اانتقال معاف است. بنگاه

های انتقال سهام به شرکت یننقل و انتقال معاف هستند. همچن یاتاز شمول مال یزن ییابند تا زمان واگذارمی

 نقل و انتقال معاف است. یاتباشد از مال یسینو یرهاز تعهد پذ یکه ناش یهسرما ینتأم

دره شده که متعلق به مصا یا یآن در ارتباط با موارد مل یرپرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظا -0 تبصره

 باشد بر عهده دولت است. یاز واگذار یشدوره پ

 یرقانون به شرح ز ینا( 1مشمول ماده ) یهای قابل واگذارتمام شرکت یمههای نطرح واگذاری نحوه – ح

 خواهد بود:

 یده،مزا یقاز طر یردولتیها به بخش غطرح یواگذار – 3

خش به ب یسهم دولت یو واگذار یتمام به عنوان سهم دولت یمهن و آورده طرح یردولتیمشارکت با بخش غ – 0

 برداری آن،ظرف سه سال بعد از بهره یردولتیغ

 ،در طرح به بخش غیردولتی یبرداری از سهم دولتحق بهره یواگذار – 1

متناسب با  ینمدت مع یطرح برا یلدر مقابل تکم یرانتفاعیهای غبرداری در طرححق بهره یواگذار – 0

 های طرح،هزینه

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون اساس 44اصل  یکل  هاییاستس یقانون اجرا  

 203  

های دارد 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 یقابل واگذار

 یمتصم یرهای زبه روش ب،یترت یتبند )الف( و رعا یحها با ترجبنگاه یواگذار یبرا یواگذار یأته -02 ماده

 گیرد:می

 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

 یگذاری خارجاز سرمایه یتو حما یققانون تشو یتبا رعا یهای خارجرسمجوز عرضه سهام در بو -3 تبصره

توسط  یواگذار یأته یشنهادـ به پ 31۸0/ 1/ 3ـ مصوب  یرانا یاسالم یو قانون بازار اوراق بهادار جمهور

 شود.صادر می یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا

 یقاز طر یوجود نداشته باشد واگذار یداریخر یده،دو نوبت مزا یه پس از برگزارک یدر موارد -0 تبصره

به  یاز واگذار یراستفاده از روش مذاکره به غ ینمجاز است. همچن یواگذار یأتمذاکره به موجب مصوبه ه

 هایاییدار یکه دارا یههای مشاور و دانش پادر قالب سهام عدالت، در خصوص شرکت یمل یرهای فراگتعاونی

عام  یهای سهامشرکت یزهای نامشهود باشد و نبوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی یمحدود یو مال یزیکیف

و کارشناسان  یراناز مد یگروه یاو  یرانباشد به مد یازن یریتیهای مدها به استفاده از تخصصکه در آن

 است. یواگذار یأتعهده ه بر ینو متخصص یرانمد یطشرا یصمتخصص همان بنگاه مجاز است. تشخ

و کارکنان  یرانبه مد یهای مشمول واگذار( از سهام بنگاه٪۵حداکثر پنج درصد ) یفروش اقساط – 1 تبصره

 یرانمد یطباتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرا یرانمد یر( به سا٪۵همان بنگاه و حداکثر پنج درصد )

 شود.می یینتع یواگذار یأتتوسط ه ی،ضوابط روش اقساط یزمشمول و ن

و « ب»های هایی که با روشمکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -0 تبصره

رار ق یدخر یتدر اولو یبخش تعاون یکسان، یطتا در شرا یداتخاذ نما یبیشوند ترتماده واگذار می ینا« ج»

 .یردگ

 یالزام 31۸2مصوب  یگذاری خارجاز سرمایه یتو حما یققانون تشو تیماده رعا ینموارد ا یهدر کل -۵ تبصره

 است.

متناسب با روش و گستره هر بازار  یهای دولتبنگاه یبندی مناسب واگذارگذاری و زمانقیمت – 03 ماده

 خواهد بود: یرز یمطابق بندها
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بسته از سهام هر شرکت،  ینگذاری عرضه اولسهام، قیمت یعرضه عموم یقاز طر واگذاری مورد در – الف

مناسب  زمان یریتی،و مد یسهام کنترل یدخر یو متقاض یکاستراتژ یاناندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتر

 أتیه یبسازی و تصوسازمان خصوصی یشنهادبا پ یعرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناس

ـ  یرانا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور یتسهام رعا یخواهد شد. در عرضه عموم یینتع یواگذار

 است. یـ الزام 31۸0/1/3مصوب 

( مکلف است دستورالعمل سازیی)سازمان خصوص ییو دارا یوزارت امور اقتصاد ـ( 311۸)الحاقی سال  تبصره

 تیرعا هایررا در واگذا یریتیمد یتاهل یش( و احراز و پایک)استراتژ یراهبرد یانروش انتخاب مشتر یاجرائ

 است. یدر اموال دولت یرقانونیدر حکم تصرف غ تبصره ینا یتکند. عدم رعا

 یزانم یینتع ،هافروش دارایی یمتق یینتع یریت،مد یماناجاره و پ یقراردادها ها،دارایی فروش مورد در – ب

سب ح یو مال یفن یابیارز بر یمبتن یواگذار یالزم برا یطشرا یرو سا یریتمد یمانالزحمه پاالجاره و حقمال

 أتیه یبسازی و تصوهاد سازمان خصوصییشنبه پ یدر چهارچوب قانون مناقصات و معامالت دولت یدمورد با

 باشد یواگذار

 یمجلس شورا 31۸1ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ای و دومرحلهمرحله یک مزایده – تبصره

و مقررات ناظر بر معامالت  ینقانون، قوان ینبا احکام ا یدهمزا یربرگزا یرقابل اجرا است در صورت تغا یاسالم

 است. یمجر یدولت

گذاری و سرمایه یهسرما ینهای تأمها و شرکتتواند از خدمات بانکسازی میسازمان خصوصی – 00 ماده

ده را عرضه شتوانند سهام گونه مؤسسات می ین. ایدسهام استفاده نما یدتعهد خر یا یسینو یرهجهت تعهد پذ

 .یندنما ریداریخ یدخواهد رس یواگذار یأته ییدکه به تأ یسینو یرهدر چهارچوب قرارداد پذ

و  یاقتصاد امور یروز یبقانون به تصو ینا یبماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصو ینا یاجرائ دستورالعمل

 رسد.می ییدارا

های و شرکت یها، مؤسسات اعتبارالزحمه بانکقشود، حاجازه داده می سازیخصوصی سازمان به – تبصره

 به صورت گیرندیسهام را به عهده م یدتعهد خر یا یسینو یرهطرف قرارداد خود که تعهد پذ یهسرما ینتأم

ماده درج  ینموضوع ا رالعملالزحمه مزبور در دستواز ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق یدرصد

 خواهد شد.

و  یریتیسهام مد یسازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذارزمان خصوصیسا – 01 ماده

 را اعالم کند: یرموارد ز یراالنتشاردر روزنامه کث اییهها، بالفاصله با انتشار اطالعبنگاه یکنترل

 آن، یریتیو مد یبنگاه و خالصه اطالعات مال نام

 سهام واگذار شده، انیزاز معامله انجام شده شامل م یاخالصه
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 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،گاه را انجام دادهگذاری بنکه قیمت یمؤسسات خدمات مال یا یدادگستر یکارشناس رسم نام

ا قانون را ت ینساالنه طبق ا یهای واگذارمکلف است گزارش فعالیت ییو دارا اقتصادی امور وزارت – تبصره

 برساند. یاسالم یماه سال بعد به اطالع مجلس شورا یبهشتارد یانپا

وزارتخانه که در امر  ینرکنان او آن دسته از کا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یرانمعاونان، مد یر،وز -00 ماده

قانون ( 00اصل ) یهای کلاجرا سیاست یعال یاعضاء شورا ی،واگذار یأتدخالت دارند، اعضاء ه یواگذار

رد ها موها و مؤسسات تابعه و وابسته آنکه سهام شرکت ییهادستگاه یرانوزرا، مشاوران، معاونان و مد ی،اساس

سازی و اعضاء و کارکنان سازمان خصوصی یسعامل، رئ یأتاعضاء ه گیرد )حسب مورد(،قرار می یواگذار

 مستقیمیرغ یا یمحق ندارند به طور مستق یاندرکار واگذاردست یو تخصص یفن هاییتههای مشاور و کمشرکت

 یتیربرداری مداز سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره یسهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناش یددر خر

 .یندنما یداریرا، خر یل واگذارقاب

باطل است و دادگاه  ،گیردماده صورت می ینکه برخالف حکم ا ییهامعامالت و واگذاری یهکل – 3 تبصره

 دولت برگرداند. یتواگذار شده را مجدداً به مالک یاموارد معامله شده  یهکننده مکلف است کل یدگیرس

اد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان ماده به بستگان تمام افر ینحکم ا -0 تبصره

 یابد.می یآن تسر یو اصالحات بعد 311۷دولت مصوب 

 گیرندیقرار م یهایی که مورد واگذارشرکت یرانآن شامل مد( 0و )( 3) یهاماده و تبصره ینحکم اـ  1 تبصره

قانون ( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یاشده به موجب قانون اصالح قانون اجر. )حذفشودیم یزن

 (311۷/1/00مصوب  یاساس

 یطیحسب مورد شرا ی،های دولتشرکت یسهام کنترل یسازی قبل از واگذارسازمان خصوصی – 0۵ ماده

و ارتقاء سطح آن،  یدوری شرکت، تداوم تولو بهره ییدر همان شرکت، ارتقاء کارا یدگذاری جدسرمایه یرنظ

ه ب یدارنماید. چنانچه خرشرط می یسطح اشتغال در بنگاه را، در واگذار یتتثب یا یشو افزا یفناور ارتقاء

 را کاهش یمجاز است سود فروش اقساط یواگذار یأتسازی هسازمان خصوصی یشنهادبه پ یدعمل نما یطشرا

 دهد. یفتخف یمتدر اصل ق یا یدرا تمد یدوره فروش اقساط یا

تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ  ینمتناسب با انجام ا یدارهای خرضمانت یآزاد ساز ایسهام  یقطع انتقال

ضوابط و مقررات  یتخواهد بود که با رعا یبر اساس دستورالعمل ینشروط توسط طرف ینتعهدات و درج ا
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د خواه یت واگذاریأه یبقانون به تصو یبسازی ظرف سه ماه از تصوسازمان خصوصی یشنهادبه پ یقانون

 .یدرس

 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 یاخود در اعمال تمام 

و  یتوسط وزارت امور اقتصاد دیجد هاییتسازی با توجه به مأموراساسنامه سازمان خصوصی – 0۷ ماده

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو ینتدو ییدارا

مصوب،  یسازمان یهاتا سقف پست یرانوز یأته یبسازی مجاز است با تصوسازمان خصوصی -3 تبصره

 .یدکارمند استخدام نما

ناسان خود را به آن سازی کارشمکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی یهای اجرائدستگاه – 0 تبصره

 .یندمنتقل نما یاسازمان مأمور 

و  یقیکارشناسان، اشخاص حق یو تخصص یسازی مجاز است از خدمات فنسازمان خصوصی – 1 تبصره

 استفاده کند. ینو کار مع یبه شکل ساعت یردولتیغ یاو  یدولت یحقوق

و پاداش کارکنان سازمان  یقو تشو یبترغ ی،مدت تخصصکوتاه یهاآموزش یدولت مجاز است برا – 0 تبصره

ای امهنطبق آئین یفرد ین. اعتبارات ایداعتبار در قانون بودجه منظور نما یفرد یکهر ساله  ،سازیخصوصی

( قانون 00چهل و چهارم ) اصل یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یببه تصو یواگذار یأته یشنهادکه به پ

 شود.می ینههز یدخواهد رس یاساس

( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یبرا یازمورد ن یمال ینتأم یطو شرا یمنابع مال – 0۸ دهما

 است: یربه شرح ز یقانون اساس

 یلیاردمکلفند ساالنه حداقل ده م یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز ییو دارا یوزارت امور اقتصاد – 3

از خارج از  یردولتیهای غبخش هایگذارییهسرما یمال ینأمجهت ت ی( دالر خط اعتبار32، 222،222،222)

 .یندکشور فراهم نما

 یبانک مرکز یارز یرهامناء حساب ذخ یأته یقکه از طر یدرا اتخاذ نما هایییاستدولت مکلف است س – 0

 را به یشسال پ یارز یره( از مانده حساب ذخ٪02های عامل چهل درصد )و بانک یرانا یاسالم یجمهور

و  یفن یهتوج یهای دارابخش و داشتن طرح یناختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در ا یردولتیبخش غ

از چهل درصد  یددر هر سال نبا یردولتی. درهرصورت سهم بخش غیدپرداخت نما یانبه متقاض یاقتصاد

 در آن سال کمتر باشد. یارز یره( برداشت از حساب ذخ02٪)
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شود به منظور اجازه داده می یرانا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز یارز یرهخامناء حساب ذ یأتبه ه – 1

 یارز بانک مرکز یاو  یارز یرهاز ارز حساب ذخ یبخش یردولتی،به بخش غ یارز یالتسهم تسه یشافزا

توسط  یارز باریهای عامل جهت باز کردن خط اعترا به عنوان سپرده در بانک یرانا یاسالم یجمهور

 .یدمنظور نما یشترب یالتو پرداخت تسه یهای خارجعامل و بانک هایبانک

قانون از جمله  ینموضوع ا یهاوجوه حاصل از واگذاری ی،های کلبا توجه به بند )د( سیاست -01 ماده

مصرف  یرو در موارد ز یزکل کشور وار یدارنزد خزانه یبه حساب خاص یاتیهای مادر تخصصی و عملشرکت

 شود:می

 ی،اجتماع ینتأم یتمستضعف و محروم و تقو یهاخانواده یبرا یخوداتکائ جادیا -3

 یی،به منظور فقرزدا یمل یرهای فراگبه تعاونی یحاصل از واگذار ی( از درآمدها٪12درصد ) یاختصاص س -0

 قانون، ین( ا10موضوع. ماده ) هاییفشامل تخف

 ،یافتهتوسعهمناطق کمتر  یتبا اولو یاقتصاد یربناهایز یجادا -1

 لتییردوغ یهای اقتصادبنگاه یو بهساز یو نوساز هایتعاون یتتقو ی)وجوه اداره شده( برا یالتاعطاء تسه -0

در توسعه مناطق کمتر  یردولتیهای غگذاری بخشسرمایه یبرا یزهای واگذار شده و نبنگاه یتبا اولو

 منابع بانک توسعه تعاون، یتیافته و تقوتوسعه

 ی( به منظور توسعه اقتصاد٪01تا سقف چهل و نه ) یردولتیهای غبا بخش یهای دولتکت شرکتمشار -۵

 ،یافتهمناطق کمتر توسعه

 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 یسازباز -۸

 واحد درج خواهد شد. یبودجه ساالنه در جدول ینفوق در قوان یاعتبارات بندها -3 تبصره

و  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 یاربا همک ییدارا

 یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،( قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد00( تا )02مواد ) – 12 ماده

 یذشده مشاهده مواد تنف یذنفشده مشاهده مواد ت یذشده مشاهده مواد تنف یذ. مشاهده مواد تنفگرددیم یذتنف

 شده یذشده مشاهده مواد تنف
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قانون  ینا یب( قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصو00موضوع ماده ) یدستورالعمل اجرائ – 3 تبصره

 .یدخواهد رس یواگذار یأته یببه تصو ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یشنهادبا پ

 یقانون اساس( 31۸و هشتم ) یو س یکصدو ( ۸۵اصول هشتاد و پنجم )شورا در اجرا  ینمصوبات ا -0 تبصره

 یاز سو یرتگردد. در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر یبرا یرانا یاسالم یجمهور

 کند. اقداملغو مصوبات خود  یاشورا موظف است نسبت به اصالح  ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ

گردد ربط قطع میذی یهای اجرائواگذار شده با دستگاه یهای دولتکارکنان بنگاه یمارتباط استخدا – 13 ماده

 یهای خاص بازنشستگتابع صندوق یکه از نظر مقررات بازنشستگ یهای دولتو آن دسته از کارکنان بنگاه

 یهای اجرائها با دستگاهآن میهستند و ارتباط استخدا یهای دولتوابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت

 یتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاگردد، میهای فروش سهام، قطع میربط در اجرا سیاستذی

شده و کارفرما همچنان تابع  یمهسهم ب یکمقرر به تفک یمهضوابط پرداخت حق ب یتفروخته شده و با رعا

 مربوط باشند. یمقررات صندوق بازنشستگ

 یدی،ازدواج، ع ینههزکمک ی،مندعائله ینههزحق اوالد، کمک یلاز قب یاییمزاکه  یدر هر مورد ـ 3 تبصره

واسطه هشده مقرر بوده است و بکارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار یعمر و حوادث بازنشستگان برا یمهفوت و ب

پرداخت  یابر یفیتکل ین،قوان مبنایبر  یکشور یو صندوق بازنشستگ یردولتیبخش غ یکارفرما ی،واگذار

جه الزم را در بود بینییشکل کشور پ یبودجه سنوات یحهمقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در ال یایمزا

دوق آن همه ساله توسط صن یزانهای واگذارشده که مبابت بازنشستگان شرکت یکشور یصندوق بازنشستگ

 پرداخت گونهین، به عمل آورده و اشودو بودجه اعالم می مهمحاسبه و به سازمان برنا یکشور یبازنشستگ

های سیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی. )الحاقیردصورت گ یکشور یتوسط صندوق بازنشستگ

 (311۷/1/00مصوب  یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یکل

 فتیادر امور در یاجتماع ینسازمان تأم یاراتو اخت یمهو مقررات مربوط به کسر حق ب ینقوان یهکل -0 تبصره

 یاجتماع ینقانون تأم( ۵2و )( 01از جمله مواد ) یمهپرداخت حق ب یرکرداز د یو اخذ جرائم ناش یمهحق ب

 خواهد بود. یهای فوق مجرنسبت به افراد و صندوق 31۵0مصوب 

ازار اوراق ن بقانون و قانو یناز اجرا ا یبه تخلفات و جرائم ناش یدگیرس یمکلف است برا یهقوه قضائ – 10 ماده

 یشعب منحصراً به دعاو ینکند. ا یینرا تع یـ شعب خاص 31۸0/ 1/ 3ـ مصوب  یرانا یاسالم یبهادار جمهور

 نماید.می یدگیدو قانون رس ینمربوط به ا یاتو شکا

ت قانون را حداکثر ظرف مد ینبه تخلفات و جرائم موضوع ا یدگیرس یحهمکلف است ال قضائیه قوه – تبصره

 .یدنما یاسالم یمجلس شورا یمدولت تقد یققانون از طر ینا یباز تصو شش ماه
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با  یفیتک یابیارز یهامکلف به انطباق نظام یرانا یصنعت یقاتمؤسسه استاندارد و تحق – 11 ماده

 یامه اجرائن. آئینباشدیم یهای اقتصادبنگاه یهو قانونمند آن در کل یجیو اعمال تدر المللیینب یاستانداردها

 یقاتنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیشبندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پماده شامل زمان ینا

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یببه تصو یرانا یصنعت

 سهام عدالت توزیع –ششم  فصل

ا دولت مجاز است ت ی،عدالت اجتماع ینبه منظور تأم یعموم یتگسترش مالک یاستدر اجرا س – 10 ماده

 ین( ا0در هر بازار موضوع گروه دو ماده ) یهای قابل واگذار( مجموع ارزش سهام بنگاه٪02چهل درصد )

 :یدداخل کشور واگذار نما یممق یرانیبه اتباع ا یلقانون را با ضوابط ذ

 تیمدر ق یف( تخف٪۵2پنجاه درصد ) یر،و عشا ینانروستانش یتبا اولو یدرآمد ینـ در مورد دو دهک پائ الف

 ده ساله. یطبا دوره تقس یسهام واگذار

 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

مد منظور بالعوض به اقشار کم درآ یهاماده به حساب کمک ینا« الف»مذکور در بند  هاییفتخف – 0 تبصره

 شود.می

 یرو سا یوزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماع یمکلف است با همکار ییو دارا یوزارت امور اقتصاد – 1 تبصره

ماده را با  ینقانون، افراد مشمول ا ینا یبسال پس از تصو یکربط حداکثر ظرف مدت ذی ینهادها

 .یدنما ممشموالن را فراهسهام به  یواگذار یطو شرا ییشناسا یقو دق یعلم یسازوکارها

 یشهرستان یهای تعاونقانون در قالب شرکت ین( ا10ماده )« ب»و « الف» یبندها ینمشمول – 1۵ ماده

بر  و یلتشک یهای سهامبه صورت شرکت یگذاری استانهای سرمایهها شرکتآن یبشده و از ترک یسامانده

های مذکور در بورس شدن شرکت یرفتهت پذکنند. دولت موظف است جهمی یتاساس قانون تجارت فعال

 الزم را انجام دهد. یهااوراق بهادار کمک

 یماً را مستق ی( از هر بنگاه قابل واگذار10سازی موظف است سهام موضوع ماده )سازمان خصوصی – 1۶ ماده

تناسب م یگذاری استانهای سرمایهاز شرکت یککند. سهم هر  یمتقس یگذاری استانهای سرمایهشرکت ینب

 خواهد شد. یینهر استان تع یهای شهرستانبا تعداد اعضاء تعاونی

 معاف یاتاز مال یگذاری استانهای سرمایهسازی به شرکتنقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی – 3 تبصره

 است.
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سهام از سازمان  یافتاز در یناش یگذاری استانهای سرمایهدر شرکت یهسرما یشافزا – 0 تبصره

های شرکت ییدارا یشاز افزا یناش یشهرستان یهای تعاوندر شرکت یهسرما یشافزا ینهمچن ،سازیخصوصی

 معاف است. یاتمحل، از مال ینمربوط از ا یگذاری استانسرمایه

ها به بورس شرکت ینقبل از ورود ا یگذاری استانهای سرمایهفروش سهام واگذار شده به شرکت – 1۷ ماده

 خارج از بورس یواقع شده در بازارها یفنسبت مشمول تخف ینبه هم یاه اقساط آن پرداخت شده ک یزانیبه م

 شود.آزاد می یقهوث یدنسبت از ق ینمجاز است و سهام واگذار شده به هم

تداوم  یا یشکه موجبات افزا یدواگذار نما یا( را به گونه10دولت مکلف است سهام موضوع ماده ) – 1۸ ماده

های دستگاه یران،. در انتخاب مدیدرا فراهم ننما یهای مشمول واگذاردولت در شرکت یریتمد و یتمالک

نخواهند بود.  یگذاری استانهای سرمایهقانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت ین( ا۸۶موضوع ماده ) یاجرائ

 یرت تعاون و با همکارو وزا ییو دارا یمشترک وزارت امور اقتصاد یشنهادفصل با پ ینا ینامه اجرائآئین

اجرا  یعال یشورا یبو به تصو یهقانون ته ینا یبربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصوذی ینهادها

 .یدخواهد رس یرانا یاسالم یجمهور ساسی( قانون ا00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست

 یقانون اساس( 31۸هشتم ) و یو س یکصدو ( ۸۵شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم ) این مصوبات – تبصره

 یاز سو یرتگردد. در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر یبرا یرانا یاسالم یجمهور

 کند. اقداملغو مصوبات خود  یاشورا موظف است نسبت به اصالح  ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ

 آن یفو وظا یواگذار هیأت –هفتم  فصل

 ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر یواگذار یأتقانون ه یندر اجرا مواد ا یگبه منظور هماهن – 11 ماده

 گردد:می یلتشک یرمتشکل از اعضاء ز

 یی،و دارا یامور اقتصاد یروز -3

 ی،دادگستر یروز -0

 ی،ریزی کشور بدون حق رأو برنامه یریتسازمان مد یسرئ -1

 ی،ربط بدون حق رأوزارتخانه ذی یروز -0

 .یاسالم یمجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورا یندگاننفر از نمادو  -۵

 ییو دارا یامور اقتصاد یرمذکور را وز یأتسازی مستقر است. مصوبات هدر سازمان خصوصی یأته دبیرخانه

 کند.ابالغ می

 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 3

 ی،حقوق قابل واگذار یبها یافتو نحوه در یواگذار ینامه نظام اقساطآئین یهـ ته 0

 چهارچوب، ینمذکور در هم هاییوهها و نحوه اعمال شگذاری بنگاهقیمت هاییوهنامه شآئین یهـ ته 1

 ده،و فروشن یدارانچهارچوب تعهدات خر یینبه همراه تع یدارانخر یقو تشو یتحما ی،مال یننظام تأم یهـ ته 0

 ییرون یانتمتضمن چهارچوب حفظ و ص یها در موارد ضرورضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاه یهـ ته ۵

 شاغل، یانسان

 ،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

قانون ( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یببه تصو یدموارد فوق با ـ 3 تبصره

 .برسد یاساس

 یقانون اساس( 31۸و هشتم ) یکصدوسیو ( ۸۵شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم ) ینمصوبات ا -0 تبصره

 یاز سو یرتگردد و در صورت اعالم مغاارسال می یاسالم یمجلس شورا یاستر یبرا یرانا یاسالم یجمهور

 کند. قدامالغو مصوبات خود  یاشورا موظف است نسبت به اصالح  ی،اسالم یمجلس شورا یسرئ

 – ب

 ی،اندرکاران امر واگذارو دست یانمجر یمهنامه نحوه بآئین یبـ تصو 3

بندی و زمان یریتمد یماناجاره و پ یه،از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجز یکفهرست هر  یبـ تصو 0

بندی اقدام، روش، نها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زماآن یو روش واگذار یزانالزم به همراه م

وزارت  و ییو دارا یوزارت امور اقتصاد طهر بازار مشترکاً توس یتبا توجه به وضع یواگذار یطشرا یرو سا یزانم

 شود،می یهربط تهذی

 ی،موارد واگذار یمتق یبـ تصو 1

 نیرفو تعهدات ط یاراتاخت یینمشتمل بر تع یواگذار یقراردادها یمدستورالعمل نحوه تنظ یبـ تصو 0

و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات  یفاتاقاله، نحوه اعمال تخف یافسخ  یطشرا ها،ینو تضم یققراردادها، وثا

 یقانون
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ز ا یو متخصصان در موارد واگذار یرانالزم و نحوه انتخاب مد هاییژگیدستورالعمل مربوط به و یبـ تصو ۵

 قانون، ینمفاد ا یتمذاکره با رعا یقطر

 سهام مؤسسات یدتعهد خر یا یسینو یرهتعهد پذ یقراردادها یمنحوه تنظ یدستورالعمل اجرائ یبـ تصو ۶

 ها،الزحمه آنمتضمن ضوابط پرداخت حق یهسرما ینتأم

 قانون. ین( ا12دستورالعمل ماده ) یبـ تصو ۷

 آن یفو وظا ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال شورای –هشتم  فصل

محوله  یفوظا یفاءا یبرا ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا – 03 ماده

 شود:می یلتشک یرقانون مرکب از اعضاء ز یندر ا

 شورا، یسبه عنوان رئ یمعاون اول و یاجمهور رئیس -3

 شورا(، یر)دب ییو دارا یامور اقتصاد یروز -0

 ،یو رفاه اجتماعتعاون، کار  یروز -1

 ربط،ذی یهاوزرا وزارتخانه یا یروز -0

 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 -1

 دادستان کل کشور، -32

 ،کل کشور یسازمان بازرس یسرئ -33

 محاسبات کشور، یواند یسرئ -30

 ،یاسالم یمجلس به انتخاب مجلس شورا یندگانسه نفر از نما -31

 یران،ا یاسالم یجمهور یمایسازمان صداوس یسرئ -30

 یران،و معادن ا یعو صنا یاطاق بازرگان یسرئ -3۵

 یران،ا یاسالم یجمهور یاطاق تعاون مرکز یسرئ -3۶
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و  یامور اقتصاد یروز یشنهادبه پ یو تعاون یهای خصوصاز بخش یاقتصادنظر سه نفر خبره و صاحب -3۷

 جمهور،با حکم رئیس ییدارا

 ،سازیسازمان خصوصی یسرئ -3۸

 سازمان بورس و اوراق بهادار یسرئ -31

 یب( به تصو۶( تا )3) یای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهانامهشورا طبق آئین ینا – 3 تبصره

 ( خواهد بود.00نامه مشمول تبصره ماده )آئین ینرسد و امی

 شود.می یلتشک ییو دارا ینظر وزارت امور اقتصاد یرشورا ز یرخانهدب – 0 تبصره

به  ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یشورا یاراتو اخت یفوظا – 00 ماده

 است: یرشرح ز

 ساالنه، یاجرائ هاییمشخطو  هایاستس یینتب -3

 ی،( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلو مقررات مرتبط با سیاست یناجرا قوان یندنظارت بر فرآ -0

( قانون 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یبرا یغاتیتبل -یهای فرهنگدهی فعالیتسازمان -1

 ،یاساس

را شو ینآن ا یبقانون مرجع تصو ینکه در ا ینامه ها و ضوابطها، نظامها، دستورالعملنامهآئین یبتصو -0

 است،

 ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یهای کلتحقق اهداف سیاست یبرا یاجرائ یهاشاخص یبتصو -۵

 ها،بر اجرا آن یقبه منظور اعمال نظارت دق

 ی،اقتصاد ملبر  یگانگانب یطرهاز نفوذ و س یریجلوگ یسازوکارها ینتدو -۶

 و نظارت دولت، یتو هدا گذارییاستنقش س یینتب -۷

 ،ی( قانون اساس00اصل 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 1

 نماید.ابالغ می ییو دارا یامور اقتصاد یرورا را وزش این مصوبات – تبصره

 رقابت و منع انحصار تسهیل –نهم  فصل

 ینمشمول مواد ا یو خصوص یتعاون ی،، دولتیهای عمومبخش یو حقوق یقیاشخاص حق یتمام – 01 ماده

 فصل هستند.
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 ین( بیعمل یاو  یشفاه یکی،کترونال ی،تفاهم )اعم از کتب یاقرارداد، توافق و  یقاز طر یهرگونه تبان -00 ماده

آن بتواند اخالل در رقابت باشد  یجهکه نت یرا به دنبال داشته باشد به نحو یرچند اثر ز یا یکاشخاص که 

 ممنوع است:

 یا یمآن در بازار به طور مستق یینخدمت و نحوه تع یافروش کاال  یا یدخر هاییمتمشخص کردن ق -3

 یرمستقیمغ

 خدمت در بازار یافروش کاال  یا یدخر ید،تحت کنترل درآوردن مقدار تول یامحدود کردن  -0

 تجار یهادر معامالت همسان به طرف آمیزیضتبع یطشرا یلتحم -1

 هاکردن شروط قرارداد به آن یلتحم یاملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث  -0

ا موضوع ب یکه بنا بر عرف تجار یگرد یهاتوسط طرف یلیت تکمموکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدا -۵

 ندارد یقرارداد ارتباط

 چند شخص یادو  ینخدمت ب یابازار کاال  یمتسه یا یمتقس -۶

 تفاهم به بازار یااشخاص خارج از قرارداد، توافق  یمحدود کردن دسترس -۷

ار تابع قانون ک یا،دستمزد و مزا ییننظور تعبه م ییو کارفرما یکارگر یهاتشکل یانم یقراردادها -تبصره

 است.

 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 -3

 .یبها با رقمحدود کردن معامالت آن یابه استنکاف از معامله و  یگروادار کردن اشخاص د – 0

 ی،ازس یرهذخ ینکه ا یامتناع از ارائه خدمت به نحو یزامتناع از فروش آن و ن یانابود کردن کاال  یا یرهذخ -1

 یمقطور مست که به ینخدمت در بازار شود، اعم از ا یاکاال  یمتق یامتناع منجر به باال رفتن ساختگ یااقدام 

 .یردبا واسطه انجام گ یا

 زیآم یضتبع گذاریقیمت – ب

 ایچند طرف معامله و  یادو  ینب یضاز تبع یکه حاک هایییمتخدمت مشابه به ق یاکاال  یتقاضا یاو  عرضه

ای ههزینه یرهای حمل و سامعامله و هزینه یطبودن شرا یکسانمناطق مختلف به رغم  ینب یمتق یضتبع

 ن باشد.آ یجانب
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 معامله یطدر شرا تبعیض – ج

 .یکسان یتدر معامله با اشخاص مختلف در وضع آمیزیضتبع یطشدن شرا قائل

 یتهاجم گذاریقیمت – د

ارد و یگرانبه د یکه لطمه جد یتمام شده آن به نحو ینهتر از هز ینپائ یمتیخدمت به ق یاعرضه کاال  -3

 ود.به بازار ش یدمانع ورود اشخاص جد یاکند 

 شود. یگرانبه د یامثال آن که موجب وارد شدن لطمه جد یا یفتخف یزه،جا یه،ارائه هد – 0

 رقابت است. یبر عهده شورا ی،لطمه جد تشخیص – تبصره

 :کننده گمراه اظهارات – هـ

 که: یهر عمل یا یکتب ی،اظهار شفاه هر

استاندارد خاص نشان دهد و  یاوصف، مدل  مقدار، درجه، یفیت،با ک یواقع یرخدمت را به صورت غ یاکاال  -3

 خدمت رقبا را نازل جلوه دهد. یاکاال و  یا

 کند. یکهنه را نو معرف یا یریدست دوم، تعم یاساخت شده  یدتجد یکاال -0

 یااز آن و  یهر قسمت یاکاال  یرتعم ی،نگهدار یض،نامه تعهد به تعووجود خدمات پس از فروش، ضمانت -1

 .وجود نداشته باشد یامکانات ینکه چن یرا القاء کند، در حال ینیمع یجهخدمت تا حصول نت تداوم یاتکرار 

 دهد. یبشود، فرمی یاارائه شده است  یاکه فروخته  یخدمت یاکاال  یمتق یثاشخاص را از ح – 0

 یاجبار یدخر یافروش  –و

 بالعکس. یا یگرخدمت د یاکاال  یدخدمت به خر یاکاال  یکمنوط کردن فروش  – 3

 یا کاال یتقاضا یاکه اتمام معامله به عرضه  یوادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورت -0

 ارتباط داده شود. یگریخدمت د

 امتناع ورزد. یبشرط که طرف مذکور از انجام معامله با رق ینمعامله با طرف مقابل با ا -1

 یراستانداردخدمت غ یا کاال عرضه – ز

صالح از جمله راجع به اعالم شده توسط مراجع ذی یاجبار یبا استانداردها یرخدمت مغا یاکاال و  هعرض

 .یبندبسته یاو  یلساخت، تکم ی،طراح یات،محتو یفیت،ک یب،کاربرد، ترک

 یبشرکت رق یامعامالت بنگاه  یاو  داخلی امور در مداخله – ح

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون اساس 44اصل  یکل  هاییاستس یقانون اجرا  

 216  

رکت ش یابنگاه و  یککارکنان  یا یرمد یه،امدار، صاحب سرماچند سه یا یکوادار ساختن  یاو  یکتحر ترغیب،

 یهاروش یاها شرکت یاها و انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معامالت بنگاه ی،اعمال حق رأ یقاز طر یبرق

 باشد. یبکه به ضرر رق یبه انجام عمل یگرمشابه د

 مسلط یاقتصاد وضعیت ازسوءاستفاده  – ط

 :یرز یهااز روش یکیمسلط به  یاقتصاد یتوضعسوءاستفاده از 

 ،یرمتعارفغ یخدمت به صورت یاکاال  یک یمتق ییرتغ یاحفظ و  یین،تع – 3

 ،یرمنصفانهغ یقرارداد یطشرا یلتحم -0

 بازار، یمتکاهش ق یاو  یشتقاضا به منظور افزا یامقدار عرضه و  یدتحد – 1

 یتفعال یکدر  یبهای رقشرکت یاها حذف بنگاه یا یدجد یبامانع به منظور مشکل کردن ورود رق یجادا – 0

 خاص،

 نیبا موضوع چن یارتباط ی،عرف تجار یا یتیکه از نظر ماه یطیشرا یرشمشروط کردن قراردادها به پذ – ۵

 نداشته باشد، ییقراردادها

 که منجر به اخالل در رقابت شود. یها به صورتو سهام شرکت یهتملک سرما – ۶

 فروش مجدد قیمت کردن دودمح – 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 – 3

 یا از او کاال که یشرکت یابنگاه  یبرا ین،مع یخدمت یافروش کاال  یمتبه حفظ ق یدارکردن خر یدمق – 0

 .یبه هر شکل یمتق یینشرکت مزبور در تع یامحدود کردن بنگاه  یاکند می یداریخدمت خر

 اشخاص یتسوءاستفاده از اطالعات و موقع غیرمجاز، کسب – ک

 آن به یرو نظا یفن ی،مال ی،تجار ینهرقبا در زم یاز هرگونه اطالعات داخل یرمجازبرداری غکسب و بهره – 3

 اشخاص ثالث. یانفع خود 

ها و آن یاعالن عموم یا، قبل از افشاء یمراجع رسم یماتاز اطالعات و تصم یرمجازبرداری غکسب و بهره -0

 اشخاص ثالث. یاها به نفع خود کتمان آن یا

 اشخاص ثالث. یااشخاص به نفع خود  یتسوءاستفاده از موقع -1
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 یتدمحدو یجادبا هدف ا یستندبنگاه مجاز ن یاکنان شرکت کار یرسا یامشاوران  یران،از مد یک یچه -0۶ ماده

 ایمرتبط و  یبنگاه یادر شرکت و  یسمت یزمان متصدچند بازار، به طور هم یاو  یکاخالل در رقابت در  یا

 مشابه باشند. یتفعال یدارا

ملک ت یا به نحور یگرهای دبنگاه یاها سهام شرکت یا یهسرما یدنبا یحقوق یا یقیشخص حق یچه – 0۷ ماده

 چند بازار گردد. یاو  یککند که موجب اخالل در رقابت در 

 است: یماده مستثن یناز شمول ا یرموارد ز -تبصره

غال و فروش اوراق بهادار اشت یدکه به کار خر یگرکارگزار معامله یاکارگزار  یلهبه وس یهسرما یاتملک سهام  -3

 خالل در رقابت سوءاستفاده نشود.ا یسهام برا یکه از حق رأ یدارد، مادام

 یااال ک یکهای فعال در بازار ها و بنگاهشرکت یهنسبت به سهام و سرما یحقوق رهن یلتحص یادارا بودن  -0

 ها نشود.بنگاه یاها شرکت یندر ا یکه منجر به اعمال حق رأ ینخدمت مشروط بر ا یک

 که حداکثر ظرف ینتملک شده باشد، مشروط بر ا یاضطرار یطتحت شرا یهسرما یاکه سهام  یدر صورت -1

کند، یم یینکه شورا تع یاز مدت زمان یشتررقابت برسد و ب یتملک، موضوع به اطالع شورا یخماه از تار یک

 .یابدتملک ادامه ن

 ممنوع است: یرها در موارد زبنگاه یاها ادغام شرکت -0۸ ماده

 ( اعمال شود0۵ذکور در ماده )آن اعمال م یجهدر نت یاادغام  یاندر جر -3

 یابد یشافزا یخدمت به طور نامتعارف یاکاال  یمتادغام، ق یجههرگاه در نت -0

 در بازار شود یدتمرکز شد یجادهرگاه ادغام موجب ا -1

 کننده در بازار شودشرکت کنترل یابنگاه  یجادهرگاه ادغام، منجر به ا -0

جز  یها به دانش فنآن یدسترس یاها ها و شرکتبنگاه یتف فعالاز توق یشگیریکه پ یدر موارد – 3 تبصره

 ماده شود، مجاز است. ین( ا0( و )1) ینباشد، هر چند ادغام منجر به بندها یرپذادغام امکان یقاز طر

 کند.و اعالم می یینرقابت تع یرا شورا یددامنه تمرکز شد – 0 تبصره

 یقانون بر اقدامات خود از شورا ین( ا0۸( و )0۷در مورد شمول مواد )توانند ها میها و شرکتبنگاه – 01 ماده

از  کیوصول تقاضا در هر  یخماه از تار یکرقابت مکلف است حداکثر ظرف  یکنند. شورا یفرقابت کسب تکل

د. در اعالم کن یمطمئن به متقاض یامپ نداد یلهبه وس یا یرا به طور کتب یجهو نت یموارد مذکور آن را بررس

 یعدم ارسال پاسخ از سو یاقانون به اقدامات موضوع استعالم  ین( ا0۸( و )0۷صورت اعالم عدم شمول مواد )

 شود.می یتلق یحشورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صح
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خدمات  یا( کاالها ی)خرده فروش یکه به عرضه جزئ یمشمول قانون نظام صنف یافراد صنف -۵2 ماده

 هستند. یفصل مستثن ین، از شمول اپردازندیم

قانون  ینا( 0۸تا )( 00موجب نقض مواد ) یدنبا یفکر یتاز مالک یناش یانحصار یازاتحقوق و امت -۵3 ماده

 را اتخاذ کند: یرز یمچند تصم یا یکخواهد داشت  یاررقابت اخت یصورت شورا ینشود، در ا

 ی،وره اعمال حقوق انحصارد یداز جمله تحد یعدم اعمال حقوق انحصار یا یت( توقف فعالالف

 و تعهدات یطاز شرا یبخش یااز انجام تمام  یمصالحه مرتبط با حقوق انحصار یا( منع طرف قرارداد، توافق ب

 مندرج در آن

 یموضوع بندها یردر صورت مؤثر نبودن تداب یتفاهم مرتبط با حقوق انحصار یاها ( ابطال قراردادها، توافقج

 ماده ینا« ب»و « الف»

 ایاطالعات  یح،ترج یف،تخف یت،معاف ی،اعتبار ی،ارز یالی،)ر یدولت یازهرگونه کمک و اعطاء امت -۵0 دهما

قابت اخالل در ر یاشرکت که موجب تسلط در بازار  یاچند بنگاه  یا یکبه  آمیزیضمشابه آن(، به صورت تبع

 شود، ممنوع است.

 یطشرا و یبشود. ترکمی یلتشک« رقابت یشورا»وان تحت عن ییفصل شورا ینبه اهداف ا یلن یبرا -۵1 ماده

 است: یرانتخاب اعضاء شورا به شرح ز

 اعضا ترکیب – الف

ن و معاد یعبرنامه و بودجه و محاسبات و صنا ی،اقتصاد هاییسیونکم یاعضا ینمجلس از ب یندهسه نما -3

 به عنوان ناظر یاسالم ینفر به انتخاب مجلس شورا یک یسیوناز هر کم

 یهقوه قضائ یسکشور به انتخاب و حکم رئ یعال یوانـ دو نفر از قضات د 0

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادبرجسته به پ ینظر اقتصاددو صاحب -1

 جمهورو حکم رئیس یدادگستر یروز یشنهادبه پ یحقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصاد یک -0

 جمهورصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس یروز یشنهادارت به پنظر در تجدو صاحب -۵

 جمهورصنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس یروز یشنهادنظر در صنعت به پصاحب یک -۶

ریزی کشور و حکم و برنامه یریتسازمان مد یسرئ یشنهادبه پ یربنایینظر در خدمات زصاحب یک -۷

 جمهوررئیس

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز یشنهادپ به یمتخصص امور مال یک -۸
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 یرانو معادن ا یعو صنا ینفر به انتخاب اطاق بازرگان یک -1

 یرانا یاسالم یجمهور ینفر به انتخاب اطاق تعاون مرکز یک -32

با حکم  اعضاء و یشنهادبه پ (1عضو شورا، موضوع بند ) ینظران اقتصادصاحب ینشورا از ب یسرئ – 3 تبصره

 شود.جمهور منصوب میرئیس

 شود.شورا منصوب می یساعضاء و با حکم رئ یشنهاداعضاء شورا به پ یناز ب یسرئ یبنا – 0 تبصره

 انتخاب اعضا شرایط – ب

 یران،ا یاسالم یجمهور یتتابع -3

 دارا بودن حداقل چهل سال سن، -0

 یو حقوقدان و حداقل مدرک کارشناس یاقتصادنظر اعضاء صاحب یمعتبر برا یدارا بودن مدرک دکترا -1

 ی،و مال یربناییو خدمات ز یو صنعت ینظران تجارصاحب یبرا

 یبه ورشکستگ یقطع یتمحکوم یاو  ی( مکرر قانون مجازات اسالم۶0های موضوع ماده )نداشتن محکومیت -0

 به تقلب، یا یربه تقص

 ط،و مرتب یددارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مف -۵

 یبه تخلفات ادار یدگی( قانون رس1به باال موضوع ماده )« د»از بند  یانتظام یقطع یتنداشتن محکوم -۶

 31۷0/1/۷)مصوب 

 بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. قاضی، استثناء به – تبصره

ت رقاب یرقابت، مرکز مل یاشور اییرخانههای دبو فعالیت یو اجرائ یبه منظور انجام امور کارشناس -۵0 ماده

وزارت  هادیشنآن به پ یالتشود که تشکمی یلجمهور تشکنظر رئیس یرمستقل ز یدولت یادر قالب مؤسسه

قابت با ر یمرکز مل یالتتشک عدیب ییراتشود. تغمی یینتع یرانوز یأته یبو تصو ییو دارا یامور اقتصاد

 خواهد بود. یرانوز یأته یبریزی کشور و تصوبرنامهو  یریتسازمان مد ییدرقابت و تأ یشورا یشنهادپ

 .باشدیم یزرقابت ن یمرکز مل یسرقابت، رئ یشورا یسرئ -3 تبصره

ها خانهوزارت یمانیو پ یبا کارکنان رسم یترقابت اولو یمرکز مل یازمورد ن یانسان یروین یندر تأم -0 تبصره

 است. یها و مؤسسات دولتو دستگاه

 یوزارت امور اقتصاد یشنهادرقابت به پ یرقابت و کارکنان مرکز مل یاعضاء شورا یقامه تشونآئین -1 تبصره

 رسد.می یرانوز یأته یببه تصو ییو دارا
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 :است یررقابت به شرح ز یبه تخلفات اعضاء شورا یدگینحوه رس یا یهاشتغال و رو ی،دوره تصد -۵۵ ماده

 دو یعضو قاض یشش سال است و انتصاب مجدد آنان برااعضاء  یردو سال و سا یعضو قاض یدوره تصد -3

 مجاز خواهد بود. یگردوره د یکاعضاء  یرسا یدوره و برا

 یبلعضو ق یدوره تصد یهبق یزانشوند، به ماعضاء شورا می ینجانش یلیکه به دال یکسان یدوره تصد -0

 خواهد بود.

 ست.ا یالزام یدنظرتجد یأتآنان در شورا و ه یتوعض یبرا یهبه کارمندان دولت و قوه قضائ یتاعطاء مأمور -1

 ایزمان شغل و توانند همرقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی یو اعضاء شورا یساشتغال رئ -0

 داشته باشند. یتعاون یا ی، خصوصیدر بخش عموم یگرید یتمسؤول

کنند و اعضاء  یساندازه ساعات موظف تدرکه حداکثر به  یها در صورتدانشگاه یعلم هیأت اعضاء – تبصره

 هستند. یبند مستثن ینقانون از شمول ا ینا( ۵1بند )الف(. ماده )( 32و )( 1، )(۸مذکور در اجزاء )

ارمندان ک یزو ن یهقوه قضائ یسمنتخب رئ یبه جز قاض یدنظر،تجد یأترقابت و ه یبه تخلفات اعضاء شورا -۵

قوه  سیمنتخب رئ یو به تخلفات قاض یبه تخلفات ادار یدگیون نحوه رسرقابت برابر مقررات قان یمرکز مل

 خواهد شد یدگیقضات رس یانتظام یهادر دادسراها و دادگاه یطبق مقررات قانون یه،قضائ

 است: یراعضاء شورا و نحوه استقالل آن به شرح ز یشغل یتموقع ینتضم -۵۶ ماده

در شورا برکنار کرد مگر در موارد  یتاو از عضو یلبرخالف م نتوایرقابت را نم یاز اعضاء شورا یک یچه -3

 یرز

 دو سوم اعضاء شورا یصمحوله به تشخ یفدر انجام وظا ناتوانی – الف

 قانون ینا( ۵1ماده )« ب»بند « ۵»و « 1» یمذکور در جزءها هایمحکومیت – ب

 قانون ینا( ۷۶و )( ۷۵سوءاستفاده از مقررات مواد ) یلبه دل یقطع محکومیت – ج

 یفااست اهلیت دادن دست از – د

 یصدر هر سال از حضور در شورا، با تشخ یرمتوالیو سه ماه غ یاز دو ماه متوال یشب یرموجهغ غیبت – هـ

 رقابت یاعضاء شورا یتاکثر

( ۷۶و )( ۷۵از مقررات موضوع مواد ) یقانون و تخط ینا( ۶۸موضوع. ماده ) هاییتو محدود یفنقض تکال – و

 رقابت یاعضاء شورا یتاکثر یصتشخ به
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در صورت بروز موجبات عزل به  یناز اعضاء شورا و همچن یکفوت هر  یاداوطلبانه  یریگدر صورت کناره -0

 بینا یاشورا  یسو مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئ یلنحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دال

شود. مرجع مزبور مکلف است اعالم می ینجهت انتصاب عضو جانشبه مرجع انتصاب کننده عضو،  یو یسرئ

را انتخاب و به  ینقانون، عضو جانش ین( ا۵1وصول تقاضا، در چهارچوب ماده ) یخماه از تار یکحداکثر ظرف 

 کند. یرقابت معرف یشورا

ه که ب یاظهارات یا و یقانون یفدر چهارچوب وظا یماتاتخاذ تصم یلبه دل توانیرقابت را نم یاعضاء شورا -1

 قرار داد. یبکنند، تحت تعقاستناد قانون می

 فصل از استقالل کامل برخوردار است. ینگیری مطابق مقررات او تصمیم یدگیرقابت در رس یشورا -0

خواهد  یترسم یسرئ یباو نا یابو در غ یسرئ یاستجلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ر -۵۷ ماده

کمتر نباشد معتبر  یمشروط بر آن که از پنج رأ یصاحب رأ یاعضا یتاکثر یشورا با رأ یماتداشت. تصم

حداقل  یداشت که رأ داعتبار خواه یقانون در صورت ینا( ۶3شورا در خصوص.ماده ) یماتخواهد بود و تصم

 در آن مثبت باشد. یزعضو ن یقاض یک

 دارد: یزرا ن یرز یاراتو اخت یفورا وظاش ینمواد، ا یرشده در سا یحعالوه بر موارد تصر -۵۸ ماده

 یندر مورد ا یمقانون و اتخاذ تصم ینموضوع ا هاییتو معاف یضد رقابت هاییهرو یقمصاد یصتشخ -3

 قانون ینمندرج در ا یدر خصوص امور مورد هایتمعاف

 (0۸( تا )00محدوده بازار کاالها و خدمات مرتبط با مواد ) یینو تع یتوضع یابیارز -0

 شورا یداخل یهافصل و دستورالعمل ینالزم به منظور اجرا ا یهاو ابالغ راهنماها و دستورالعمل ینتدو -1

 یازمورد ن یحلوا یمتنظ یبه دولت برا یارائه نظرات مشورت – 0

 به بازار کاالها و خدمات یدسترس یطمقدار و شرا یمت،ق یمدستورالعمل تنظ یبو تصو یقمصاد یینتع – ۵

 یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا یمقررات مربوط )اصالح یتدر هر مورد با رعا یانحصار

 (311۷/1/00مصوب  ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم )

شورا مصداق  ینا یصها به تشخکه بازار آن یرقابت مکلف است در حوزه کاالها و خدمات یشورا ـ ۵1 ماده

 گرمیو اساسنامه نهاد )تنظ یستأس یشنهاد( است، پگریمنهاد مستقل )تنظ یستأس یازمندانحصار بوده و ن

بت، رقا یشورا یشنهادپ ریافتدولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از د یأت. هید( را به دولت ارسال نمایبخش

انون جب قموتنها به یبخش گریمتنظ ینهادها یسنهاد مزبور انجام دهد. تأس یسالزم را جهت تأس یاقدام قانون

 خواهد بود. یرپذامکان یلاحکام ذ یتو با رعا

 نهادها را بر عهده دارد. ینا یبانیو پشت یرخانهدب یفرقابت انجام وظا یمرکز مل ـ 3 تبصره
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 :یردرا در برگ یرموارد ز یدبا یبخش گریمتنظ یاساسنامه نهادها ـ 0 تبصره

 که:است  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 3

لب ها و نهادها سدستگاه یررقابت و سا یشورا یفاز وظا گریمنهاد تنظ یبرا شدهیینتع یاراتو اخت یفـ وظا 0

 شود.

بت در رقا یشورا یمصوبات قبل و بعد یاقانون  ینا اب یرنتواند مغا یبخش گریمتنظ یاز نهادها یکیچـ ه 1

 کند. یاقدام یا یردبگ یمیرقابت تصم یلتسه ینهزم

آن با توجه به مالحظات هر  یاجرا یباترقابت است و ترت یشورا ها،یرتو حل و فصل مغا یصتشخ مرجع

 .شودیمشخص م گریمحوزه در اساسنامه نهاد تنظ

 است که: یاگونهها بهانتخاب آن یطو شرا رگیمنهاد تنظ یاعضا یبـ ترک ب

قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و  ین( ا۶3موضوع ماده ) یاراتاز اخت یبخش یاتمام  یمنظور واگذارـ به 3

 داشته باشند. یتعضو یبخش گریمنهاد تنظ یاعضا یبدر ترک یهقوه قضائ یسحکم رئ

 و یردولتیهای غبخش یندگاننما ربط،یذ یهای اجرائدستگاه یندگانمتشکل از نما یاعضا یبـ ترک 0

 باشند. یو اقتصاد یحقوق یهانظران در حوزهصاحب

( ۵۶( و )۵۵که در مواد ) یباتیشامل ترت یبخش گریمتنظ یمربوط به استقالل نهادها یـ الزامات ساختار 1

 شوند. یترعا یزن یبخش گرمیتنظ ینهادها یاعضا یرقابت ذکر شده، برا یشورا یاعضا یقانون برا ینا

 اعضاء لحاظ شود. یقانون برا ین( ا۵1مندرج در بند )ب( ماده ) یطـ شرا 0

 است که: یاگونهبه یبخش گریمـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظ پ

 عنوان درآمدمربوطه به ینقوان یتکند و با رعا یافترا در یعوارض یم،تحت تنظ یـ دولت از اشخاص حقوق 3

 حهیصورت ساالنه در البه یدعوارض با ینا یزاناختصاص دهد. م یبخش گریمتنظ یاز نهادها یکهر  یاختصاص

 شود. یشنهادبودجه پ

 شود. یینآن بخش تع گریمهر بخش در اساسنامه نهاد تنظ یعوارض مذکور برا یزانـ حداقل و حداکثر م 0

مصوب  یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی)اصالح 

311۷/1/00) 

 است: یربه شرح ز یقو تحق یبازرس یشورا برا یاراخت -۶2 ماده
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 بازرس – الف

طرح  یهاو پرونده یبه دعاو یدگیرس یخود برا هاییتو مأمور یفدارد در اجرا وظا یاررقابت اخت شورای

ها و نآ یشو تفت هایانهرا یه،نقل یله ورود به اماکن، انبارها، وساکند و اجاز یها را بازرسها و شرکتشده، بنگاه

اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات  یرو سا دفاتر، هایانهاموال، را ی،های اقتصاداز فعالیت یجواز بازرس یزن

شورا  یرسباز یارمشمول اخت یزن یره،مد یأتاز جمله مصوبات ه یازاطالعات مورد ن یآورو جمع یمجامع عموم

 است.

 تحقیق – ب

به  یدگیرس یر،چند راهکار ز یا یکخود، با استفاده از  هاییتو مأمور یفدارد در اجرا وظا یاراخت شورا

 را انجام دهد: یاتقانون و شکا ینموضوعات مرتبط با ا

 از او یقاتمرکز به منظور انجام تحق یاحضور در شورا  یبرا عنهیاحضار مشتک -3

 داده یصتشخ یضرور یاتبه شکا یدگیها به منظور رسکه حضور آن یگرهر شخص د یاد و احضار شهو -0

 شود

 هاییه( مرتبط با رویکیالکترون یا یدرخواست گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعم از کاغذ -1

 یو حقوق یقیاز اشخاص حق یضد رقابت

 یو بازرس یقتحق یندظهارنظر آنان در فراا یافتو در یدعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصص -0

ماده در هر مورد  ینو محدوده آن را در اجرا ا یو بازرس یقاتصدور مجوز تحق یدرقابت با یشورا -3 تبصره

 ین)از ب هیقوه قضائ یسمنظور توسط رئ ینکه بد یاز پنج قاض یکی یااز قضات عضو شورا  یکیحسب مورد از 

موظف است حداکثر ظرف  یشوند، درخواست کند. قاضمی یانتخاب و معرف قضات با حداقل ده سال سابقه(

 است. یمنوط به حکم قاض یو بازرس یقات. انجام تحقیردبگ یمدو هفته تصم

 یقو حقو یقیو اشخاص متخصص حق یرا به مؤسسات تخصص یو بازرس یقتواند امر تحقشورا می – 0 تبصره

 اند، ارجاع کند.شده تیو احراز صالح یلخاص تشک ینکه طبق قوان

 یهایهچند مورد از رو یا یکالزم احراز کند که  یقاتانجام تحق یا یاتهرگاه شورا پس از وصول شکا -۶3 ماده

 یا یکتواند حسب مورد اعمال شده است، می یقانون توسط بنگاه ینا( 0۸تا )( 00موضوع مواد ) یضد رقابت

 :یردرا بگ یرز یمچند تصم

 ین( ا0۸( تا )00موضوع مواد ) یضد رقابت هاییههر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رو دستور به فسخ -3

 قانون
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 موردنظر یضد رقابت هاییهمرتبط با آن از ادامه رو یهاتوافق یاتوافق  یندستور به توقف طرف -0

 عدم تکرار آن یا یضد رقابت یهدستور به توقف هر رو -1

 بازار یشترب یتهت شفافدر ج یرسانی عموماطالع -0

 اند.قانون انتخاب شده ین( ا0۶که برخالف مقررات ماده ) یرانیدستور به عزل مد -۵

 قانون حاصل شده است. ین( ا0۷ها که برخالف ماده )شرکت یاها بنگاه یهسرما یاسهام  یدستور به واگذار -۶

قانون انجام شده و  ین( ا0۸ماده ) یتف ممنوعدستور به ابطال هرگونه ادغام که برخال یا یقالزام به تعل – ۷

 های ادغام شده.شرکت یهالزام به تجز یا

( 00موضوع 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 ین( ا0۸تا )

 مناطق خاص یادر منطقه  یاخاص  ینهزم یکدر  یتشرکت جهت عدم فعال یاگاه دستور به بن -1

ه ارائ یاها شرکت یرهمد یأته یا یجلسات مجامع عمومصورت یانامه دستور به اصالح اساسنامه، شرکت -32

 یها و مؤسسات بخش عمومهای شرکتالزم به دولت در خصوص اصالح اساسنامه یشنهادپ

 یانحصار یطدر شرا یمتیحداقل عرضه و دامنه ق یتها به رعاا و شرکتهالزام بنگاه -33

در  یال،( ر3.222.222.222) یلیاردم یکتا  یال( ر32.222.222) یلیوناز ده م ینقد یمهجر یینتع -30

 قانون. ین( ا0۵های ماده )صورت نقض ممنوعیت

های امور مشترک وزارتخانه یشنهادبه پ یابمتناسب با عمل ارتک یجرائم نقد یزانم یینمربوط به تع نامهآئین

 رسد.می یرانوز یأته یبو به تصو یهته یصنعت، معـدن و تجارت و دادگستر یی،و دارا یاقتصاد

 بر اساس یاهای ضد رقابتی است و مکلف است رأساً و به رویه یدگیرقابت تنها مرجع رس یشورا -۶0 ماده

محاسبات کشور،  یواندادستان محل، د یاز جمله دادستان کل ا یحقوق یا یقیاعم از حق یهر شخص یتشکا

 ی،نفهای صوابسته به دولت، تشکل یها و نهادهاسازمان ی،های بخشکنندهکل کشور، تنظیم یسازمان بازرس

در خصوص  یقو تحق یبررس یردولتی،های غسازمان یگرکنندگان و داز حقوق مصرف یتهای حماانجمن

 .یردبگ یمقانون تصم ینا( ۶3را آغاز و در چهارچوب ماده )های ضد رقابتی رویه

 ین. طرفیدابالغ نما ینو آن را به طرف یینتع یدگیوقت رس یات،به موضوع شکا یدگیرس یمکلف است برا شورا

 د.کنن یمبه شورا تقد یهدفاع یحهال یا یندنما یمعرف یلوک یا یابندتوانند شخصاً در جلسه حضور می

چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات  یموضوع فصل هشتم قانون نظام صنف اتتخلف – تبصره

 یاز اعضاء شورا یکیای مرکب از خواهد شد. در صورت بروز اختالف، حل اختالف با کمیته یدگیقانون رس ینا

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یقانون اساس 44اصل  یکل  هاییاستس یقانون اجرا  

 225  

و  ینظام صنف قانون( ۵1) ادهنظارت موضوع م یعال یأتاز ه یندهنفر نما یکشورا،  یسرقابت به انتخاب رئ

 ته،یاست. محل استقرار کم یقطع یأته یناعضاء ا یتاکثر یخواهد بود. رأ یدادگستر یرنفر به انتخاب وز یک

 خواهد بود. یدر وزارت دادگستر

روز  یست، ظرف مدت ب(۵1موضوع ماده ) یبخش گریمتنظ یرقابت و نهادها یشورا یماتتصم یهکل ـ ۶1 ماده

 ینقانون است. ا ینا( ۶0موضوع ماده ) یدنظرتجد یأتدر ه یدنظرصرفاً قابل تجد ،نفعیابالغ به ذ یخاز تار

در مدت  یدنظرتجد درخواست. در صورت عدم ارائه باشدیخارج از کشور دو ماه م یماشخاص مق یمدت برا

هستند.  یقطع یماتتصم ینا یدنظر،تجد یأتشورا در ه یماتتصم ییددر صورت تأ ینو همچن یادشده

مصوب  یقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلسیاست یبه موجب قانون اصالح قانون اجرا ی)اصالح

311۷/1/00) 

به  یدبا یتداشته باشد، پس از قطع یشورا جنبه عموم یصشورا، به تشخ یماتکه تصم مواردی در – تبصره

 منتشر شود. یراالنتشارکث یداز جرا یکیدر  یهعلمحکوم ینههز

شرح  به یأته ینگیری در اانتخاب و نحوه تصمیم یطشرا یدنظر،تجد یأته یبمحل استقرار، ترک – ۶0 ماده

 است: یرز

 شودمی یلتشک یرکه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد ز یدنظرتجد یأته -3

 یهقوه قضائ یسکشور به انتخاب و حکم رئ یعال یواند قاضی سه – الف

 جمهورو حکم رئیس ییو دارا یامور اقتصاد یروز شنهادیبه پ یداقتصا نظرصاحب دو – ب

صنعت، معـدن و تجارت و  یروز یشنهادبه پ یربناییو ز یو صنعت یتجار هایفعالیت در نظرصاحب دو – ج

 جمهورحکم رئیس

 انتخاب یطشرا یرو مرتبط باشند. سا یدپانزده سال سابقه کار مف یحداقل دارا یدبا یدنظرتجد یأتاعضاء ه -0

 یتوقعم یزبه تخلفات اعضاء و ن یدگیاعضاء، اشتغال، عزل و رس یضوابط مرتبط با دوره تصد یناعضاء و همچن

( و مواد ۵1ماده )« ب»که در بند  ودخواهد ب یبیآنان به ترت یایو حقوق و مزا یو ضوابط استخدام یشغل

 قانون ذکر شده است ین( ا۵۶( و )۵۵)

 است. یربه شرح ز ظریدنتجد یأتگیری هنحوه تصمیم -1

در مورد  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( ۶3ماده ) یماتتصم

 یو حقوق یقیو اشخاص حق یتخصص را به مؤسسات یو بازرس یقتواند، امر تحقمی یدنظرتجد هیأت – ب

 اند، ارجاع کندشده یتو احراز صالح یلخاص تشک ینمتخصص که طبق قوان
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ح کند اصال یا یلحسب مورد آن را تعد یا ییدتأ یناًع یاشورا را نقض  یماتتواند تصممی یدنظرتجد هیأت – ج

 .یردبگ یگرید یممستقالً تصم یا

 خواهد بود. و الزم االجرا یند فوق قطعبه شرح ب یدنظرتجد یأته تصمیمات – د

 لیوک یاو  ینطرف ینو همچن یددعوت نما یحاتاداء توض یدعوا را برا ینتواند طرفمی یدنظرتجد یأته -0

 یدگیسدر جلسه ر یحاتتوض ینسبت به ادا یهدفاع یحهبا ارائه ال یاتوانند حضوراً خود می یصها بنا به تشخآن

با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده،  یأتصورت ه ینا یردر غ یند،مابه پرونده مطروحه اقدام ن

 خواهد گرفت. یمقتض یمتصم

قابل  نفعیقانون پس از ابالغ به ذ ینا( ۶3ماده )« 30»رقابت جز در مورد.بند  یشورا یماتتصم -۶۵ ماده

 هد شد.مانع اجرا نخوا( ۶1به موجب ماده ) نفعیذ یدنظرخواهیاجرا است و تجد

 ظر،یدنتجد یأتگیری هپس از آن تا زمان تصمیم یازمان با تجدیدنظرخواهی تواند همنفع میهر صورت ذی در

واند با تکرده و می یدگیفوراً به تقاضا رس یدنظرتجد یأترقابت را تقاضا کند و ه یشورا یمتوقف اجرا تصم

 را صادر کند. بترقا یشورا یماتمناسب دستور توقف اجرا تصم ینتضم یا یناخذ تأم

توانند قانون، می ینهای ضد رقابتی مذکور در ااز رویه یدهخسارت د یو حقوق یقیاشخاص حق -۶۶ ماده

های بر اعمال رویه یمبن یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یماتتصم یتسال از زمان قطع یکحداکثر ظرف 

مقررات  یتضمن رعا هر دادخواست بدهند. دادگادابه منظور جبران خسارت به دادگاه صالحیت ،ضد رقابتی

 یأته یارقابت  یشورا یقطع یکند که خواهان رونوشت رأمی یدگیبه دادخواست رس یقانون در صورت ینا

 کرده باشد. یوسترا به دادخواست مذکور پ یدنظرتجد

از  یتپس از قطع داشته و یجنبه عموم یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یماتکه تصم مواردی در – تبصره

 یت مبنرقاب یاز شورا یتوانند با اخذ گواهنفع میشود، اشخاص ثالث ذیمنتشر می یراالنتشارکث یدجرا یقطر

. صدور حکم به جبران بدهنددار ها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتمذکور بر آن یمبر شمول تصم

صدور  یبر تقاضا یصورت درخواست خواهان مبنمذکور است و دادگاه در  یخسارت، منوط به ارائه گواه

شورا به  یدگینماید. رسمی یخوددار یدگیرقابت از رس یبا صدور قرار اناطه تا اعالم پاسخ شورا یگواه

 .ودتبصره خارج از نوبت خواهد ب ینموضوع ا یهادرخواست

اشته باشد و از دادگاه د یقانون سمت شاک ینجرائم موضوع ا یهتواند در کلرقابت می یشورا -۶۷ ماده

 کند. یدگیدرخواست رس یجبران خسارت وارد شده به منافع عموم یدار براصالحیت

ح رقابت به شر یو کارکنان مرکز مل یدنظرتجد یأترقابت، ه یهای اعضاء شوراو محدودیت یفتکال -۶۸ ماده

 است: یرز
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 یهادادگاه یدادرس ین( قانون آئ13)گیری در موارد موضوع ماده شرکت در جلسات و تصمیم یتممنوع -3

 یو انقالب در امور مدن یعموم

 یتمعاف ای 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 یبرا یفیاز تکل

در  از شرکت یدنظرتجد یأته یارقابت  یاز اعضاء شورا یافراد یافرد فوق  محدودیت به بنا چنانچه – تبصره

ور، کننده عضو مزب یاز مرجع معرف یدنظرتجد یأته یارقابت  یگیری منع شوند، شوراجلسات شورا و تصمیم

 کند.موضوع می ینبه ا یدگیرس یرا برا یگزینعضو جا یدرخواست معرف

 حفظ اطالعات داخل یفهوظ -0

 ینکه قبالً در ا یرقابت و هر شخص یکارکنان مرکز مل ینو همچن یدنظرتجد یأترقابت، ه یشورا اعضاء

ام انج یانرا که در جر یاشخاص یاها ها، شرکتبنگاه یاطالعات داخل یدها مشغول به کار بوده است، نباسمت

خاص اش یاز آن به نفع خود ا فیانهبه طور مخ یا، فاش کنند اندیافتهها اطالع مناسبت از آن ینبه ا یا یفهوظ

 .یرندبهره بگ یگرد

 یماتاظهارنظر قبل از اتخاذ تصم یتممنوع – 1

ر خصوص د 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 ها، شرکتتخلفات بنگاه

ا مرتبط ب یهاها و دستورالعملنامهعموم به ضوابط، آئین یرقابت موظف است امکان دسترس یشورا -۶1 ماده

 عموم منتشر کند. یو برا یمفصل را تنظ یناجرا ا یانهفصل را فراهم و گزارش عملکرد سال ینا

 یرد توسط واحد اجرا احکام مدنحسب مو یدنظرتجد یأته یارقابت  یشورا یقطع یماتتصم -۷2 ماده

 شود.اجرا می یدادگستر

 اتیثبت 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 یشورا یشنهادبه پ

های ضد به رویه یدگیرس یاندر جر یافصل  ینموضوع ا یوزهامج یا یاخذ گواه یهر کس برا -۷0 ماده

 که یاز ارائه اطالعات و اسناد و مدارک یااظهارات خالف واقع کند و  یقاتو تحق یرقابتی اعم از مرحله بازرس

س هر ک ینکند و همچن دداریمؤثر باشد، خو یدنظرتجد یأترقابت و ه یشورا یماتتصم یجهتواند در نتمی

 یاد کن یمخالف واقع تسل یا یرقابت مدارک و اسناد جعل یو مرکز مل یدنظرتجد یأترقابت، ه یاکه به شور

 ستقیمیرمغ یا یمها به طور مستقنظر از قالب آنهای ضد رقابتی را صرفاطالعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه
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 لیونیاز ده م ینقد یبه جزا یال سا یکاز سه ماه تا  یریحبس تعز بهکند،  یفتحر یادهد  ییرنابود کند، تغ

 به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یالر( 322.222.222) یلیونم یکصدتا  یالر( 32.222.222)

مذکور در  یمجوزها یا یمنجر به اخذ گواه یجعل یااظهارات خالف واقع  یانب یاارائه اسناد و مدارک  چنانچه

 نفع، حسب مورد حکم بهذی یماده، با تقاضا ینمجازات مقرر در ا یینفصل شده باشد، دادگاه عالوه بر تع ینا

 کند.مجوز مزبور صادر می یا یابطال گواه

فصل درخواست  یناظهارنظر او برابر مقررات ا یاکه شهادت  ینظرصاحب یاخبره  یاهر کارشناس  -۷1 ماده

مؤثر واقع شود، به حبس  یدنظرجدت یأترقابت و ه یشورا یماتدهد که در تصم یشود و برخالف واقع شهادت

 یصد میلیونتا س یالر( 12.222.222) یلیونم یاز س ینقد یبه جزا یاتا سه سال  یکاز  یریتعز

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یالر( 122.222.222)

 .باشدیم یزن یهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالممجازات بر عالوه – تبصره

 صاحبان یا یرانمد یاها و شرکت یاها بنگاه یاو حرفه یهر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجار -۷0 ماده

بوده  یاهثابت شود و یدگیکرده باشد که پس از رس یمتسل یدنظرتجد یأته یارقابت  یبه شورا یتیها شکاآن

معادل خسارت  ینقد یبه جزا یاتا دو سال به جبران خسارت به حبس از شش ماه  یتاست، عالوه بر محکوم

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یاوارده 

 اشخاص یرسا یاها و ها، بنگاهشرکت یفصل مکلف به حفظ اطالعات داخل ینهر کس که به موجب ا -۷۵ ماده

ب حس یرد،بگبهره  یگراشخاص د یااطالعات به نفع خود  یناز ا یاافشاء کند و  یاشده است، آن را منتشر و 

تا چهارصد  یالر( 02.222.222) یلیوناز چهل م ینقد یجزا یااز شش ماه تا دو سال  یریمورد به حبس تعز

انتشار اطالعات  یااز افشاء و  یجبران خسارات ناش یزهر دو مجازات و ن یا یالر( 022.222.222) یلیونم

 محکوم خواهد شد.

 نیرقابت و همچن یرؤسا و کارکنان مرکز مل یدنظر،تجد یأتاء هرقابت، اعض یاز اعضاء شورا یکهر  -۷۶ ماده

قانون  ینکه از مقررات ا یگریهر شخص د یزها و نها و اشخاص طرف قرارداد آنآن یراناز حقوق بگ یکهر 

 سوءاستفاده کند، عالوه یحقوق یا یقیاشخاص حق یاو حرفه یاعتبار تجار یا یضربه زدن به منافع مال یبرا

تا  یالر( ۵2.222.222) یلیوناز پنجاه م یجزاء نقد یااز سه تا پنج سال  یرین خسارات به حبس تعزبر جبرا

 هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا یالر( ۵22.222.222) یلیونپانصد م

شود و محسوب می یقانون تخلف انتظام ینا( ۶۸ماده )« 1»و « 0»، «3» یاز بندها یکنقض هر  -۷۷ ماده

( ۵۵ماده )« ۵»از مراجع مذکور در بند  یکیقانون حسب مورد در  ینهای مذکور در اه بر مجازاتمرتکب عالو

 محاکمه خواهد شد.
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د، رقابت شو یمأموران و بازرسان مرکز مل یو بازرس یقاتمانع از انجام تحق یهر کس که به هر شکل -۷۸ ماده

محکوم خواهد شد  یالر( 02.222.222) لیونیم یستتا ب یالر( ۵.222.222) یلیوناز پنج م ینقد یبه جزا

 یینتع ینقد یبه جزا یالر( 3.222.222) یلیونم یکهر روز، مبلغ  یبه ازا یو در صورت ادامه مانع تراش

 شده اضافه خواهد شد.

 است: یربه شرح ز یمجازات اشخاص حقوق -۷1 ماده

ها در زمان آن یرانمد ی،اص حقوقفصل توسط اشخ یناز جرائم موضوع مواد ا یکدر صورت ارتکاب هر  -3

 محکوم خواهند شد یقیاشخاص حق یقانون برا ینارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در ا

 آن انجام یراناز حقوق بگ یکهر  یرتقص یاتعمد  یجهدر نت ی،چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوق -0

 یتقانون مسؤول ینحسب مورد برابر مقررات ا یزشود، فرد مزبور ن( می3عالوه بر آنچه که مشمول بند ) یرد،گ

 خواهد داشت یفریک

ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته  یاشخاص حقوق یرانحقوق بگ یا یراناز مد یکچنانچه هر  -1

ن آ بالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم یااز ارتکاب آن به کار برده اند  یریجلوگ یآنان همه توان خود را برا یا

 مربوط به آن عمل معاف خواهد شد مجازاتاند، از صالح اعالم کردهمراجع ذی یارقابت  یرا به شورا

 یندخالت اشخاص در ا یاامر در اساسنامه  ینا ینیب پیش صورت در خسارت، جبران لزوم موارد در – تبصره

 د.ماده مسئول خواهند بو ینمتضامناً با افراد مذکور در ا یامر اشخاص حقوق

 صالح است.دادخواست به دادگاه ذی یمقانون منوط به تقد ینمطالبه خسارات موضوع ا –۸2 ماده

 نییب یشپ یگرد یندر قوان تریینهای سنگفصل، مجازات ینچنانچه در خصوص جرائم مذکور در ا -۸3 ماده

 اعمال خواهد شد. ترینهای سنگشده باشد، مجازات

، مطابق مقررات یعموم یهافصل در دادسراها و دادگاه ینا( ۷۸تا )( ۷0)به جرائم موضوع مواد  -۸0 ماده

 شود.می یدگیقانون و خارج از نوبت رس ینو مقررات ا یجار

کز و مر یدنظرتجد یأترقابت، ه یبا شورا یمکلف به همکار یقانون، ضابطان دادگستر یندر اجرا ا -۸1 ماده

 رقابت هستند. یمل

کاالها و  یمتناسب با رشد شاخص بها باریکفصل هر سه سال  ینمندرج در ا ینقد یمبالغ جزا -۸0 ماده

 یوراش یشنهادشود، با پاعالم می یبه طور رسم یرانا یاسالم یجمهور یکه توسط بانک مرکز یخدمات مصرف

 شود.می یلتعد یرانوز یأته یبرقابت و تصو

 متفرقه مواد –دهم  فصل
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و به  یحقانون، مسئول اجرا صح ینا( ۸۶موضوع ماده ) یهای اجرائدستگاه از یکمقام هر  ینباالتر -۸۵ ماده

 کیکار را هر سه ماه  یشرفتو موظف است گزارش پ باشدیقانون م ینها در اآن یمقرر شده برا یفموقع تکال

 یرأخ. در صورت تیدارائه نما یاساس نقانو( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست یعال یبار به شورا

مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف  ینقانون باالتر ینمشخص شده در ا یفتوقف در انجام وظا یاتعلل  یا

و احراز  یدگیموظف است پس از رس یأتکند. ه یمعرف یتخلفات ادار یأترا به ه یهفته فرد خاط یک

. یداعمال نما یه فرد خاطرا نسبت ب یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس( 1)ج( تا )ط( ماده ) یتخلف.بندها

در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه  یینارسا یاتوقف، اشکال و  یاتعلل  یر،چنانچه علت تأخ

 .یدنما یمتقد یاسالم یبه مجلس شورا یتفور یک یداصالح قانون را با ق یحهال یص،پس از تشخ

 یقانون محاسبات عموم( 0موضوع ماده ) یهای دولتو شرکت یدولت یهاها، مؤسسهوزارتخانه یهکل -۸۶ ماده

ه وابست یو مؤسسات انتفاع یهای دولتشرکت ی،اجرائ یهادستگاه یهکل ینو همچن 31۶۶/۶/3کشور مصوب 

ها است، از جمله شرکت آن نام یحتصر یاها مستلزم ذکر نام بر آن یو مقررات عموم ینبه دولت که شمول قوان

تابعه  هایهای وابسته به وزارت نفت و شرکتشرکت یرهای تابعه و وابسته به آن، ساو شرکت یراننفت ا یمل

 عیمعادن و صنا یهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازو شرکت یرانا یعصنا یآن، سازمان گسترش و نوساز

ه آن، مرکز های تابعو شرکت یرانا یمل یعصنا یهحال تصف رهای تابعه آن، سازمان دو شرکت یرانا یمعدن

های الذکر در شرکتهای فوقها و شرکتها، سازمانسهام متعلق به دستگاه ینکاال و همچن یعو توز یهته

 یصادهای اقتدر فعالیت یها و مؤسسات اعتبارو بانک باشندیهایی که تابع قانون خاص مو شرکت یردولتیغ

 خواهند بود. انونق ینمشمول مقررات ا

 وزارت یشنهادآن مشخص نشده است با پ یهقانون که مرجع ته ینا یازمورد ن یهانامهنآئی یهکل – ۸۷ ماده

 یهانامه. آئینیدخواهد رس یرانوز یأته یبحداکثر ظرف مدت شش ماه به تصو ییو دارا یامور اقتصاد

 یارتعاون با همک زارتو یشنهادها مشخص نشده باشد به پآن یهقانون که مرجع ته ینموضوع فصل سوم ا

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهته ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

قانون را به  ینبار گزارش عملکرد اجرا ا یکمکلف است هر شش ماه  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد –۸۸ ماده

م مواطالع ع یارائه و برا یاسالم یمصلحت نظام و مجلس شورا یصها به مجمع تشخمواد و تبصره یکتفک

 .یدمنتشر نما

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد( 3۶3قانون از شمول ماده ) ینا – ۸1 ماده

 است. یمستثن یرانا یاسالم

 یرسا یاو  یهای مشمول واگذارخدمات بنگاه یافروش کاالها  یمتق یلچنانچه دولت به هر دلـ  12 ماده

 یمتفاوت قالتکند، دولت مکلف است مابه یفبازار تکل یمتکمتر از ق یمتیا به قر یردولتیهای بخش غبنگاه
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 یدهاز ب یااجرا پرداخت کند و  لو از محل اعتبارات و منابع دولت در سا یینتمام شده را تع ینهو هز یفیتکل

 .یدکسر نما یاتیها به سازمان امور مالبنگاه ینا

در  یردولتیبخش غ یریپذ یتمشارکت و مسؤول یمساعدتر براهرچه  یطشرا ینبه منظور تأمـ  13 ماده

 :یهای اقتصادفعالیت

 یورتنظر مش یهای اقتصادو طرح یحلوا یتوانند در بررسمی یاسالم یمجلس شورا هاییسیونکم یهـ کل الف

 را کسب و مورد استفاده قرار دهند. یفعاالن اقتصاد

خود،  یاقتصاد یماتگیری در دولت مجازند در تصمتصمیم یدهاشوراها و ستا یأتها،ه ها،یسیونکم یهـ کل ب

 شده و مورد توجه قرار دهند. یارا جو ینظر فعاالن اقتصاد

 یو اطاق تعاون در شوراها یرانو معادن ا یعو صنا یاطاق بازرگان یندهنما یا یسرئ یتموظف است عضو دولت

اطاق  سیپس رئ ینبخشد. از ا یتمربوطه رسم یهاامهنآئین یااصالح قانون  یقرا از طر یگیری اقتصادتصمیم

 أتیاقتصاد، ه یاعضاء شورا یبترک به یو اطاق تعاون به عنوان عضو رسم یرانو معادن ا یعو صنا یبازرگان

( یگذاری خارجسرمایه یت)موضوع قانون جلب و حما یگذاری خارجسرمایه یأته ی،ارز یرهامناء حساب ذخ

( انیرا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد) یواگذار یعال یأتو ه

 شود.اضافه می

ها و گونه پرونده ینا یدر داور ی،به داور یاقتصاد یهاارجاع پرونده یقموظف است با تشو یهـ قوه قضائ ج

ل استفاده را به عم یتنها یردولتیبخش غ یکارشناس هاییتاز ظرف ی،در موضوعات اقتصاد یبازرس ینهمچن

 آورد.

خود به عنوان مشاور سه  ینقش قانون یفاءو اطاق تعاون موظفند در ا یرانو معادن ا یعو صنا یـ اطاق بازرگان د

 را فراهم یو کسب نظرات فعاالن اقتصاد یهای اقتصادتشکل یو هماهنگ یسامانده یقوه، سازوکار الزم برا

 یحکومت، در مسائل اقتصاد انبا ارک یتعامل سازنده بخش خصوص یفضا یجادنموده و با کمک به ا

 گیرییو پ یشواحد پا یسراستا، اطاقها موظفند با تأس ین. در ایندکارشناسانه الزم را ارائه نما یشنهادهایپ

اجرا  یعال یهای منظم الزم را به شورا، گزارشیقانون اساس( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلاجرا سیاست

 یجادا»قانون  یسنو یشپ ینو همچن یندنما یمتقد یاساس قانون( 00اصل چهل و چهارم ) یهای کلتسیاس

 و ارائه کنند. یهرا ته« وکارو رفع موانع کسب ینیمساعد کارآفر یفضا

 نیگردد و مادام که در قوانبا آن نسخ می یرو مقررات مغا ینقوان یهقانون کل ینا یبتصو یخاز تار -10 ماده

عتبر نشود، م یدقانون و ماده موردنظر ق ینو با ذکر نام ا یحاًقانون صر یناصالح مواد و مقررات ا یانسخ و  یبعد

 خواهد بود.
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 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

 00/20/313۸مصوب 

 یهسازمان اداره تصف -اول مبحث 

ه امور ب یدگیرس یبرا یهاند اداره تصفبد یمقتض دادگستری وزارت که شهرستان دادگاه حوزه هر در – 3 ماده

 نخواهد شد. یینموارد عضو ناظر تع یننماید و در امی یستأس یورشکستگ

زاران گخدمت یراز غ یا یادار یا یگزاران قضائخدمت ینممکن است از ب یهو کارمندان اداره تصف رئیس – 0 ماده

 د داشت.قدر لزوم کارمند خواهبه تصفیه اداره –دولت انتخاب شود 

همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات  یهاداره تصف ینمقام او و محاسبو قائم رئیس رد موارد – 1 ماده

 نیا یرا برا یگریکارمند د یسرا موجه بداند رئ یرادا ینا یکه کارمند یذکر شده است و در صورت یحقوق

 است. یسبه نظر رئ یرادا در یاول را رد کند قب یراددهد و چنان چه کارمند امی یتکار مأمور

اطالع داده  یسکرده و مراتب را به رئ یخوددار یداند از هر گونه اقدامکارمند خود را مردود می ی کهموارد در

 .گذاردیامر او را به موقع اجرا م

رد را  یرادا یساو را انجام خواهد داد و چنانچه رئ یفمردود شود کارمند مقدم اداره وظا یسرئ ی کهصورت در

 با دادگاه است. یفتکل یینتع یدنسبت به خود قبول ننما

ورشکسته به نفع  ینسبت به دارائ 0از طبقه  0کسانشان تا درجه  یا تصفیه اداره کارکنان گاه هر – 0 ماده

 خواهد شد. یانتظام یبخود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعق

ه ب یتاست که حکم توقف را صادر کرده است شکا یدادگاه یهاز اقدامات اداره تصف شکایت مرجع – ۵ ماده

 یو ادله شاک یرناپذجبران یتمگر در موارد مهم که عمل مورد شکا کند ینم یفکار را توق یانوجه جر یچه

 از نوبت ومعجالً و خارج  است فبدهد در این صورت دادگاه مکل یریتواند دستور جلوگباشد دادگاه می یقو

موارد دادگاه در صورت موجه  یرخود را اعالم دارد و در سا یمکرده تصم یدگیرس یتبه شکا یدر جلسه ادار

را  هیمورد ممکن است عمل اداره تصف یدهد و به اقتضامی یهدستور الزم به اداره تصف یتشکا دادن یصتشخ

 .یدباطل نما

 یملتس 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 0شود به حواله می

ه مجلس نوشتدر صورت یدشود بابه آن اداره می ی کهو تقاضاها و اعالمات یهاداره تصف یاتعمل کلیه – ۷ ماده

 شود.
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و اداره ثبت محل فرستاده  یهقابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصف یحکم ورشکستگ کهینمه – ۸ ماده

 شود.می

ه را ک یتواند اقداماتباشد اداره می یگریاموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه د صورتی که در – 1 ماده

که  یگریمأمور د یادادگاه آن محل در محل موجود باشد وگرنه از  محل چنان چه یهالزم است از اداره تصف

 بخواهد. کندیم یینتع

ها و برگ یهکل یهاز اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصف تواندیم تصفیه اداره – 32 ماده

 –آن اداره بفرستد  یبرا یدهاز طرف متوقف ارسال گرد یاشود می عنوان متوقف فرستادهکه به ییهابسته

 باشد. شتهها حضور داها و بستهها و پاکتدر موقع باز کردن برگ واندتمی متوقف

ته موجود ورشکس ییبه اعتبار دارا یبدو ینیِ اقدامات تأم یتواند برادر صورت لزوم می تصفیه اداره – 33 ماده

 .یداستقراض نما

 ندکیم یهته یزارت دادگسترمربوطه به آن که و هاینامهیینقانون و آ یندر ا یهاداره تصف وظایف – 30 ماده

 شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.می یینتع

 یهاداره تصف ینیاقدامات تأم -دوم  مبحث

اموال  از 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 ورشکسته برداشته اقدامات الزمه

آن  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  1بگذارد وگرنه به مجازات از 

 یوکه به نح یاشخاص یهامور و کل یانشرکا و خدمه و متصد باشد ورثه و یفرار یاورشکسته فوت نموده  اگر

را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند  یفتکل یناز انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند ا

 .یدرس

 د.هدشده تذکر می ینها معآن یخوددار یرا که برا یآگاه کرده و مجازات یفتکل یناشخاص نامبرده را از ا اداره

نماید مگر می کارخانجات – کاال- هامغازه –اقدام به بستن و مهروموم نمودن انبارها  تصفیه اداره – 3۵ ماده

 .یدها اداره نمابتواند تحت نظارت خود آن ینکها

 یزچ و هر شخصی دفاتر – تجارتی دفاتر –بهادار  هایبرگ –حفاظت پول نقد ه اقدام ب یوسائل مقتضه ب اداره

ها برداشته نشده مهروموم نموده و مهروموم تا که صورت آناموال را تا وقتی یرنماید. و سامی یگرد یمتیق

که در خارج از محل اقامت  یائیخواهد ماند بعالوه اقدام به حفظ اش یکه اداره آن را الزم بداند باق یموقع

 ورشکسته است خواهد نمود.
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 خواهد شد. یدجزء صورت اموال ق یه گذاشته شده ولورشکست یارتحت اخت یند مستثنیات – 3۶ ماده

در  ندنماییم یها اظهار حقاشخاص ثالث نسبت به آن یاکه متعلق به اشخاص ثالث بوده و  اشیائی – 3۷ ماده

 شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد. یدصورت اموال ق

ه ورشکسته که مستند ب یرمنقولغمکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال  تصفیه اداره – 3۸ ماده

 .یدنما یدصورت اموال ق است معلوم کرده ضمن یاسناد رسم

 شود. یابیارز یدشده با یدکه در صورت ق یائیاش کلیه – 31 ماده

و  حیشود 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 – یرخ یاداند کامل می

 یفلتک یناز ا یحاًصر ینکهاداره بگذارد مگر ا یارخود را در اخت تصفیه مدت در است مکلف متوقف – 03 ماده

ود او الزم ش یفو چنانچه توق یدتواند اقدام به جلب او نمامی تصفیهاقتضاء اداره  صورت در –معاف شده باشد 

 .خواهدیرا از دادگاه م یفتوق قرار

بار به  3خود در هر ماه  یفاز دوام توق تواندمی ورشکسته – آیدیبه عمل م یهبه دستور اداره تصف یفتوق رفع

 نموده رفع آن را بخواهد. یتشکا یفدادگاه صادرکننده قرار توق

 یارمتوقف را تحت اخت ی کهصوصاً در موردالنفقه او را مختواند نفقه عادالنه ورشکسته و واجبمی یهتصف اداره

در خانه  توانندیاش مخواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده یینتع یزدهد به او بدهند و نخود قرار می

 .یندنما یاند سکنکه بوده

شود که اگر می یدو ق ینداشته باشد مراتب آگه یند یاتجزء مستثن اموالی ورشکسته گاه هر – 00 ماده

آن را  ینهروز ننموده و هز 32را در ظرف مدت  یاصول ورشکستگ کالً درخواست اجراء یابستانکاران بعضاً 

 .یرفتخاتمه خواهد پذ یورشکستگ یاننپردازند جر

 بستانکاران دعوت –سوم  مبحث

 ینهپرداخت هز یبرا یها برداشته شده کافکه صورت آن اموالی فروش حاصل اداره نظر به اگر – 01 ماده

ند که از بستانکاران درخواست ک یکی ینکهمگر ا نمایدیم یاختصار یهنباشد اداره اقدام به تصف یورشکستگ

 بدهند. بالًآن را ق ینهنموده و هز یداپ یانجر یعاد یهکار بر طبق اصول تصف

و سپس  یدمادارد بن یروز هر کس هر گونه ادعائ 02که در ظرف  یکندم یاداره آگه یاختصار یهمورد تصف در

ن را اقدام به فروش اموال نموده حاصل آ یفاتیتشر یتبدون رعا کندیم که منافع بستانکاران اقتضا یببهر ترت

 .دارندیرا اعالم م یهو ختم عمل تصف یمآنان تقس ینب

 اقدام خواهد شد. یربر طبق مواد ز یعاد یقموارد به طر یرسا در
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 نماید:می یدرا در آن ق یروده و نکات زمنتشر نم یآگه تصفیه اداره – 00 ماده

 شده باشد(. ییندر حکم دادگاه تع ی کهدر صورتتوقف ) یخورشکسته و محل اقامت او و تار تعیین – 3

 یندماه به اداره اعالم نما 0خود را در ظرف  یادعا ینکهدارند به ا یکه ادعائ کسانی و بستانکاران به اخطار – 0

 دارند. یم( به اداره تسلشدهیرونوشت گواه ااصل بو مدارک خود را )

 .یدنما یددر خارجه اقامت دارند تمد ی کهکسان یمدت را برا ینتواند امی اداره

 مهیاخطار به جر یناز ا ینکنند متخلف یبدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرف اخطاریه – 1

 تواندمی دادگاه –محکوم خواهند شد  ۵0ماده کور در به نفع صندوق )ب( مذ یند 0۵ یمعادل صد ینقد

 .یدمحکوم نما یزماه ن ۶تا  1از  یبیبه حبس تأد ینقد یمهعالوه بر جر

ها است که آن اموال را در ظرف مدت نام که بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آن کسانی به اخطار – 0

 ینکهها سلب خواهد شد مگر ابه آن مال دارند از آن که نسبت یاداره بگذارند وگرنه هر حق یاربرده در اخت

 داشته باشند. یعذر موجه

خواهد شد ضمناً  یلتشک یآگه یخروز از تار 02بستانکاران که منتها در ظرف  یئتجلسه ه اولین دعوت – ۵

به هم ور در جلسه حض توانندیضامن او هستند م یاداشته و  یتضامن یتمسئول با متوقف ی کهشود کسان یدق

 رسانند.

روز  32دو بار به فاصله  یراالنتشارکث یهااز روزنامه یکیو  یوزارت دادگستر یدر مجله رسم آگهی – 0۵ ماده

 شود.شده است فرستاده میکه شناخته یاز بستانکاران 3هر  یبرا یآگه ینا از نسخه –منتشر خواهد شد 

 اموال اداره – چهارم مبحث

 یشود و اداره گزارشمی یلنفر از کارمندان اداره تشک یک یاستانکاران تحت رجلسه بست اولین – 0۶ ماده

 .خواندیبستانکاران م یامور مربوطه به متوقف را برا یرصورت اموال و ساراجع به

حرفه مربوط به متوقف  یا یکار بازرگان یانراجع به ادامه جر یشنهاداتیپ توانندیم بستانکاران – 0۷ ماده

 .باشدیاران مبستانک یئتمنافع ه یندهنما یهاداره تصف یطور کلاست و به یهبا اداره تصف یمتصم یول یندبنما

وده و اتخاذ نم یمقتض یمکه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصم یائینسبت به اش تصفیه اداره – 0۸ ماده

که در دادگاه  دهدیمهلت م یشانروز به ا 32وگرنه  نمایدیم آنیم تسله ها را محق بداند مبادرت باگر آن

او  یدعوا یگرد یدرجوع ننما داریتروز به دادگاه صالح 32که در ظرف  یکس یندنما یاقامه دعو داریتصالح

 مسموع نخواهد بود.

 یوصول آن اقامه دعو ینماید و در صورت ضرورت برااقدام به وصول مطالبات می تصفیه اداره – 01 ماده

 خواهد کرد.
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 رینماید بدون تأخمی یجادرا ا یرمتناسبیغ ینهها هزآن ینگهدار یابوده و  یمتدر معرض تنزل ق که اشیائی

 فروخته خواهد شد.

دارند به عمل خواهد  ینیمع یمتکه در بازار ق یائیاش یا( و یبورسهای بهادار )اقدام بفروش برگ همچنین

 شود.ته میکه بعداً ذکر خواهد شد فروخ یبیاموال به ترت یرآورد سا

 مطالباته ب رسیدگی – پنجم مبحث

 مایدنیرد م یا یقنموده تصد یدگیارائه اسناد اداره به مطالبات رس یموعد مقرر برا انقضای از پس – 12 ماده

 بیبه اظهارات او ترت یستکه در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف ن یو جلب نظر متوقف را در صورت

 اثر دهد.

 تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.و در صورت لزوم می یدگیرس برای اداره – 13 ماده

منظور شود هر چند از طرف بستانکار  یددارند با یملک یقهوث یموجب سند رسم که به مطالباتی – 10 ماده

 اظهار نشده باشد.

 ییبا در نظر گرفتن طلب ها یتروز اداره صور 02در ظرف  یموعد ابراز اسناد منته انقضای از پس – 11 ماده

 خواهند نمود. یهرجحان دارند ته یاکه حق رهن و 

 .شوندیم یدصورت ق یندر ضمن ا یلاند با ذکر دلمردود شده بستانکارانی که – 10 ماده

 یحق یادعا ی کهکسان یار. و در اختیدبه اطالع بستانکاران خواهد رس یآگه یقاز طر این صورت – 1۵ ماده

 شود.گذاشته می نمایندیمتوقف م نسبت به

ا هآن یخود قائل بوده و اداره به ادعا یحق رجحان برا ی کهبه بستانکاران ینبستانکاران مردود و همچن به

 خواهد شد.مراتب اعالم یماًاثر نداده است مستق یبترت

حق دارد در  یآگهروز از انتشار  02صورت اعتراض داشته باشد در ظرف  ینبه ا نسبت کس هر – 1۶ ماده

 کند. یدعودادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه 

رجحان او منظور نشده  یاحق رهن و  یاو  یدهکسر گرد یارد شده  موردیمعترض ادعا کند که طلب او ب اگر

 یکه قبول شده مورد اعتراض باشد دعو یرجحان کس حقیاشود و اگر طلب اداره اقامه می یهبرعل یدعو

 نکار اقامه خواهد شد.بستا یهبرعل

ده به آن داده ش یصکه تخص یصادر شود سهم یو حکم برد طلب یدهرس یجهبه نت یراخ یدعوا ی کهصورت در

 میبستانکاران تقس یرسا ینخواهد کرد و مازاد ب یدابه او اختصاص پ یدادرس ینهو هز یدر حدود طلب مدع

 خواهد شد.

 به عمل خواهد آمد. یو فور یاختصار یقبه طر یماده دادرس ینمورد ا در
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ماده تا  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 یختم ورشکستگ

کاران را بستان یرنماید و ساصورت بستانکاران می یحم به تصحرا که ابراز شده قبول کرد اقدا یاداره سند اگر

 .سازدیمطلع م یآگه یلهوسبه یزن

 تصفیه – ششم مبحث

 ها مورد قبول واقع شدهتمام طلب آن یاقسمت  یک ی کهبه مطالبات بستانکاران رسیدگی از پس – 1۸ ماده

هم شده باشد مراتب ضمن  یرداد ارفاقو اگر درخواست قرا شوند یدر جلسه دعوت م یهاخطار یلهبه وس

 شود.می یدنامه قدعوت

ن متوقف و بستانکارا یاتو مطالبات متوقف داده نظر یدارائ یتنسبت به وضع کاملی گزارش اداره – 11 ماده

و  یبا خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاق یمتصم یول کندیذکر م مجلسرا استماع نموده در صورت

 مشکوک. یکردن از دعاو نظرصرف

 شود.فروخته می یدهمزا یببه ترت متوقف اموال – 02 ماده

 اقدام بفروش اموال کرد. یدهمزا یرغ یقممکن است به طر یرموارد ز در

 یترضا یبترت ینقانون تجارت باشند به ا« 0۸2»مذکور در ماده  یطشرا یاز بستانکاران که دارا هیئتی اگر –3

 بدهند.

 دارد. ینیمع یمتدر بازار ق یابورس( و مال در ) که وقتی –0

ها ه آنکه نسبت ب یبستانکاران یترضا ینکهفروخت مگر ا یدهمزا یرغ یقبه طر توانیرا نم یقهمورد وث اشیاء

 دارند جلب شود. یقهحق وث

هد شد و هر در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خوا یدهروز قبل از مزا 32فروش الاقل  شرایط – 03 ماده

 .یدنما تواند اطالعات الزمه را کسبکس می

ماه قبل  یک یآگه ینخواهد بود و در مورد اموال غیرمنقوله ا مزایده ساعت – روز –فروش شامل مکان  آگهی

 .آیدیاز اقدام بفروش به عمل م

به  که به عمل آمده ییابفرستاده شده و ارز یغیرمنقول دارند نسخه از آگه یقهحق وث ی کهبستانکاران برای

 .یدها اعالم خواهد گردآن

کرده است  یشنهادحداکثر را پ ی کهکسه ب یبلند حراجچ یبه صدا مرتبه 1 از پس منقول اموال – 00 ماده

 یهابه ب یشنهادپ ینکهمشروط بر ا گرددیم یتنسبت به اموال غیرمنقول رعا یبترت ینشود. همواگذار می

 ینمع یدهمزا یبرا یگریو وقت د ماندیفروش متوقف م یمکف یشنهادرت نبودن پشده برسد و در صو یابیارز
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 ینکه باالتر یاموال غیرمنقول به کس یدبه عمل آ 3 یدهماه پس از مزا 0الاقل  یدکه با 0. در مرتبه شودیم

 واگذار خواهد شد. نمایدیم یشنهادرا پ یمتق

 ها بفروش برسد.آن یفلز یز بهاکمتر ا یبه بها یدو زر نبا یمس اشیاء – 01 ماده

عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته  یترا با رعا یفروش یطمکلف است شرا تصفیه اداره – 00 ماده

 .یدنما یینتع

 تجاوز کند. یدماه نبا 1از  گاهیچه موعد –به موعد قرار بدهد  یاتواند پرداخت بها را نقد می اداره

 .ردیقبل از پرداخت بها صورت بگ یددر مورد مال غیرمنقول نبا یو انتقال قطع در مورد مال منقول تسلیم

 است. یزروز مهلت جا یک یمورد پرداخت نقد در

دهنده سابق مسئول  یشنهادبه عمل آمده در هر حال پ یدجد یدهمزا یردپرداخت در موعد مقرر انجام نگ اگر

 خسارات وارده خواهد بود. یرو سا یمتکسر ق

 ییاز دعوا توانندیقانون تجارت جمع باشد م 0۸2ماده مذکور در  یطبستانکاران شرا هیئت در اگر – 0۵ ماده

 .یندآن مشکوک است صرف نظر نما یجهکه نت

ز که ا یمورد حاصل فروش مال ینا در –به او واگذار شود  یتواند درخواست کند که آن دعومی یبستانکار هر

 ریکننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سادارد به درخواست که یطلبدر حدود  آیدیراه به دست م ینا

 بستانکاران خواهد بود.

 وجوه حاصله از فروش یمتقس -هفتم  مبحث

داره ا یدگرد یپول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطع کهوقتی – 0۶ ماده

 خواهد نمود. یمآن تنظ ینهائ و حساب یاز حاصل دارائ یصورت

و حساب  میشود صورت تقسقبالً موضوع می یهتصف ینهشود و هزمی ییننامه تعموجب آیینتوقف که به هزینه

بعالوه خالصه  یدها خواهد رسبستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطالع آن روز در دسترس 32در مدت  ینهائ

 ستاده خواهد شد.ها فرآن یبرا 3از صورت مربوط به سهم هر 

که  کاری بستان –نماید می 3مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر  انقضای از پس – 0۷ ماده

 کند یمسند مربوطه را به اداره تسل یدبا رسدیکامالً به حق خود م

 .گرددیم یدشود مراتب در سند قاز طلب پرداخته می یکه قسمت یمورد در

 .آیدیدر دفتر امالک الزم است از طرف اداره به عمل م ی کهقول اقداماتمورد فروش غیرمن در
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گذاشته  یمربوط به آن در صندوق دادگستر یهگردد سهم یهتأد بایستیبه اقساط م یامعلق باشد و  یطلب اگر

د عدم نشده است سن یهها کامالً تأدکه حقوق آن یاز بستانکاران 3اداره بهر  یهخواهد شد پس از پرداخت سهم

را ادعا  طلب خود یهتواند به موجب سند بقدهد بستانکار فقط در مورد مالئت ورشکسته میمی یدارائ یتکفا

 .یدنما

 .یدممکن است به عمل آ 1۶ماده موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در  تقسیم – 0۸ ماده

 ده خواهد شد.دا یدارائ یتکفاسند عدم اندیامدهکه جزو صورت ن یبه بستانکاران

 ورشکستگی خاتمه – هشتم مبحث

 یوالام ورشکستگی خاتمه از پس گاه هر –اعالم خواهد شد  یاموال خاتمه ورشکستگ تقسیم از پس – 01 ماده

 گونهیچها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون همتعلق به متوقف کشف شود اداره آن

 .کندیم یمبستانکاران تقس ینب یفاتیتشر

ها مجاز گذاشته شده و بعداً تصرف در آن یعهکه به مناسبت مشکوک بودن طلب به ود یهائ یهبه سهم نسبت

 .گرددیاقدام م یبترت ینخواهد شد به هم

 گردد. یهماه تصف ۸در ظرف  یهوصول حکم آن به اداره تصف یخاز تار یدبا ورشکستگی – ۵2 ماده

 .یدنما یدمدت را تمد ینتواند امیدادگاه استان  یسضرورت رئ هنگام

 یمقررات مال -نهم  مبحث

 (ب) صندوق و( الف) صندوق –صندوق است  0 یدارا تصفیه اداره – ۵3 ماده

شود می یافتدر یامور ورشکستگ ینهاست که به عنوان هز وجوهی از عبارت( الف) صندوق درآمد – ۵0 ماده

 خواهد شد. یینتع وزیرانیئتنامه هدرآمد به موجب آیین ینا

مور ا یهتصف یبرا یهکه اداره تصف هزینه گونه هر برداشت و سازمان( به مصرف الف) صندوق درآمد – ۵1 ماده

 .یدرس الزم داشته باشد خواهد یورشکستگ

 (:ب) صندوق درآمد – ۵0 ماده

 یقانون تجارت برا 33و ماده  132خرداد ماه  0ها مصوب به موجب قانون ثبت شرکت به حقوقی که ۵2۳ – 3

جزو درآمد صندوق )ب( اداره  یافتیشده و فقط نصف از کل وجوه در اضافه گیردیتعلق م یامضاء دفاتر تجار

 .باشدیم یامور ورشکستگ یهتصف

 32 یالیر 32از قرار هر  شودیم تنظیم تجارت قانون 011 مادهموجب به که نامهاعتراض موضوع مبلغ از – 0

آن متعلق به صندوق )ب( خواهد  یگرکشور منظور و نصف د یه که نصف آن جزو درآمد عمومگرفته شد ینارد

 بود.
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تواند از صندوق )ب( الف( میبوده و صندوق ) یحقوق یتشخص یصندوق نامبرده دارا 0از  3 هر – ۵۵ ماده

 نظارت تام خواهد داشت. 0نسبت به آن  یوزارت دادگستر- یرددر صورت اقتضا وام بگ

 کشور منظور نخواهد شد. یصندوق جزء درآمد بودجه عموم 0 درآمدهای – ۵۶ هماد

 آن نخواهد بود. یرو غ یناعم از قوان یاز مقررات مال یکیچو مصرف آن مشمول ه وصول

 یینتع ینامه که وزارت دادگسترموجب آیینصندوق به 0 ینا ینهوصول درآمد و نظارت هز ترتیب – ۵۷ ماده

 هد شد.خوا ینمع کندیم

 مقررات مخصوص -دهم  مبحث

ل حاص یمدر برگ تقس یقهنسبت به حاصل فروش مال مورد وث اندیقهوث یکه دارا بستانکارانی – ۵۸ ماده

 .شودیم بستانکاران قرار داده یرفروش مقدم بر سا

 ن از فروشبوده و تمام آ یقهوث یکه دارا یطلب هائ یماندهباق ینو همچن یستن یقهوث یدارا هائی کهطلب

 ینا حاصل فروش اموال متوقف نامهیممقدمند و در تقس یکدیگربر  یرطبقات ز یبپرداخت نشده به ترت یقهوث

 شود.می یدو ق یتتقدم رعا

 3 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. 1مدت  یبرا گیرندیمزد م یهفتگ یاروزانه  کارگرانی که ستمزدد – ج

 0 طبقه

که  یزانیتحت اداره ورشکسته بوده نسبت به م یمومتق یا یتعنوان والها بهمال آن ی کهاشخاص طلب

 واهد بودحق تقدم خ یدارا ینوع طلب در صورت ینشده است. ا یونمد یمومتق یاو  یتورشکسته از جهت وال

 باشد. آن اعالم شده یسال از انقضا یکدر ظرف  یاو  یتوال یا یمومتکه توقف در دوره ق

 1 طبقه

اش در ظرف سال قبل از توقف و خانواده یونمد یکه به مصرف مداوا یپزشک و داروفروش و مطالبات طلب

 است. یدهرس

 0 طبقه

 .مدنی قانون 302۶ ماده مطابق زن نفقه – الف
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سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت  ۵به شرط آنکه ازدواج اقالً  یالر 32222 یزانزن تا م همهری – ب

 شود.می محسوب یوند یربه مازاد جزء سا

 ۵ طبقه

 بستانکاران. سایر

ه ک ی( در صورتیهپا یدارا یا یقرارداد یا یهپا یرز یناعم از مأمور) یهو کارمندان اداره تصف رئیس – ۵1 ماده

اقع و یو مجازات انتظام یبمورد تعق یوزارت دادگستر هاینامهقانون تخلف کنند مطابق آیین ینمقررات ا از

 خواهند شد.

 نماید.می یهقانون را ته ینمربوط به ا نامهیینآ دادگستری وزارت – ۶2 ماده
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 قانون صدور چک

 3022سال  با آخرین اصالحات 3۶/20/31۵۵مصوب 

 انواع چک عبارتند از: - 3ماده 
کنند و دارنده آن تضمینی ها به حساب جاری خود صادر میچکی است که اشخاص عهده بانک . چک عادی،3

 جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

علیه ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک0

 شود.تایید می پرداخت وجه آن

شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت . چک تضمین1

 شود.وجه آن توسط بانک تضمین می

. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و 0

 گردد.کارگزاران آن پرداخت می

هایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک -ه تبصر

 االجرا شدن اینسال پس از الزم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکشوند نیز الزمصادر می

های الزم را صادر اده و دستورالعملهای الکترونیکی )داده پیام( را انجام دقانون، اقدامات الزم در خصوص چک

 نماید.

شوند همچنین هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میهای صادر عهده بانکچک - 0ماده 

االجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم ها در خارج از کشور در حکم اسناد الزمشعب آن

وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و  دریافت تمام یا قسمتی از

های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده نامهتواند طبق قوانین و آیینعدم پرداخت گردد می

 آن را از صادرکننده وصول نماید.

نامه مندرج در ماده و یا گواهی 0در ماده نامه مذکور برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی

 اسناد محل تسلیم نماید.را به اجرای ثبت ۵

کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می

 شده باشد.از طرف بانک گواهی

نویسی شده یا حامل چک )در مورد ه نام او پشتدارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا ب

 مقام قانونی آنان.های در وجه حامل( یا قائمچک

ده های وارد شتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینهدارنده چک می -تبصره 

ست، اعم از آنکه قبل از که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده ا

های صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه

مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم 

 نماید.
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علیه وجه نقد داشته درج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالصادرکننده چک باید در تاریخ من - 1ماده 

باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا 

دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل 

خوردگی در متن چک، یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک مطابقت امضا یا قلم عدم

 خودداری نماید.

 هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

 بل وصول از بانک خواهد بود.چک فقط در تاریخ مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قا -مکرر  1ماده 

( پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست 1هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ) - 0ماده 

دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد 

مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده ای که رهگیری و درج آن در گواهینامه

باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه 

 شود.فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی

ابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک )در حدود عرف در برگ مزبور باید مط

بانکداری( از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این 

نام و نام برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید 

 خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده  - ۵ماده 

چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده 

ا به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک پشت چک، آن ر

 ای با مشخصاترا در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه

ر مراجع قضائی و ثبتی مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری د

 شود.ترتیب اثر داده نمی

محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی

شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای چک، جانشین اصل چک می

 د.صاحب حساب ارسال نمای

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این  -مکرر  ۵ماده 

دهد. پس از گذشت بیست و ها و مؤسسات اعتباری اطالع میسامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک

رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر  ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگامچهار ساعت کلیه بانک

 را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید. -الف 

های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان ها و کارتمسدود کردن وجوه کلیه حساب -ب 

 سری مبلغ چک به ترتیب اعالمی از سوی بانک مرکزی.نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان ک

 های ارزی یا ریالی.نامهعدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت -ج 
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 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. -د 

ی های اقتصادهای مذکور در بندهای )الف(، )ج( و )د( در خصوص بنگاهچنانچه اعمال محرومیت - 3تبصره 

با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخالل در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص 

ا نامه اجرایی این تبصره بآید. آیینشورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی

د افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعدا

شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت االجرا الزم

 رسد.وزیران می

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی  - 0تبصره 

گردد مگر ت موضوع این ماده عالوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میصادر شود، اقداما

اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی 

مایندگی صادرشده ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به ناو است. بانک

 باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا  - 1تبصره 

 فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این زد بانک محالواریز کسری مبلغ چک به حساب جاری ن -الف 

صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک 

 بخش و قابل استناد به اطالع دارنده چک برساند.ای اطمینانسال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه

 علیه.به بانک محالارائه الشه چک  -ب 

شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی نامه رسمی )تنظیمارائه رضایت -ج 

 دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

 صالح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی -د 

 ضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.ارائه حکم ق -ه 

سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا  -و 

 کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

ن و ( این قانو30چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ) - 0تبصره 

 های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.تبصره

بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف  - ۵تبصره 

 های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.مقرر در این ماده و تبصره

رای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق ها مکلفند ببانک -( 3022و  311۷)اصالحی سال  ۶ماده 

سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت 

سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام هویت

قانون تسهیل اعطای ( »۵رش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده )مورد نسبت به دریافت گزا

ها های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکتسهیالت و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح
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اق بهادار قانون بازار اور( »3( ماده )03بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند )یا رتبه« 31۸۶/ 0/ ۵مصوب 

اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی « 31۸0/1/3جمهوری اسالمی ایران مصوب 

دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می

د هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانن

ب شود و به تصویاالجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه میسال پس از الزماست که ظرف مدت یک

 رسد.شورای پول و اعتبار می

ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطالعات موردنیاز اعتبارسنجی یا بانک - 3تبصره 

 باشند.دهند، مکلف به ارائه اطالعات صحیح و کامل میندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میبرتبه

دار، بانک مرکزی چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهبه منظور کاهش تقاضا برای دسته - 0تبصره 

و زیرساخت خدمات برداشت االجرا شدن این قانون، ضوابط مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزم

چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته

از  چک، امکان برداشتبندی اعتباری و استفاده از دستهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهو راه

اهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک نفعان معین فرحساب این اشخاص برای ذی

( مکرر ۵موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای )الف( تا )د( ماده )

 چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی هست.این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته

اع چکی غیرمتناسب با اوضهای متقلبانه مبادرت به دریافت دستهیوههر شخصی که با توسل به ش - 1تبصره 

چک، مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته

صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسالمی محکوم 

و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به  شودمی

 شود.مجازات آن جرم محکوم می

 هر کس مرتکب بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: - ۷ماده 

تا حداکثر شش ماه محکوم  چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس -الف 

 خواهد شد.

ال س ماه تا یکچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش  -ب 

 حبس محکوم خواهد شد.

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و  -ج 

چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به داشتن دستهممنوعیت از 

 ها مالک عمل خواهد بود.های بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکصدور چک

های بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک -تبصره 

 باشد.درشده، نمیصا

های خارج از کشور صادرشده باشند از لحاظ کیفری مشمول هایی که در ایران عهده بانکچک - ۸ماده 

 مقررات این قانون خواهند بود.
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در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته  - 1ماده 

علیه ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال یا به موافقت شاکی خصوصی

 فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض 

 مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم  هر کس - 32ماده 

محکوم خواهد شد و مجازات تعیین  ۷محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده صدور چک بی

 شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

قیب نیست و در صورتی که دارنده جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تع - 33ماده 

چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور 

 گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

 ک ارائه داده است.منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بان

ه ها مکلفند بکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانکبرای تشخیص این

 محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

ه انتقال مگر آنک کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت

 قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و 

محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح حق شکایت کیفری او در صورت بی

را به نام  ۵و  0بانک اعالمیه مذکور در ماده نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت 

 کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.صاحب چک صادر می

هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به  -تبصره 

 هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تأخیر  - 30ماده 

تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور )از تاریخ ارائه چک 

ر گی قرار موقوفی صادبه بانک( را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسید

خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت 

 مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم

شود أخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میوجه چک و خسارات ت

سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یکو محکوم

 دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

قانون اصالح موادی  0ون الحاق یک تبصره به ماده میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قان -تبصره 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. 31۷۶٫1٫32از قانون صدور چک مصوب 
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 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: - 31ماده 

 در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. -الف 

 منوط به تحقق شرطی شده باشد. هرگاه در متن چک وصول وجه آن -ب 

 چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. -ج 

هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت  -د 

 تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در در صورتی که ثابت شود چ - ه

 متن چک باشد.

ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا مقام قانونی آنصادرکننده چک یا ذینفع یا قائم - 30ماده 

ور تواند کتباً دستیبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده مشده یا از طریق کالهجعل

عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری 

 نماید.شده صادر و تسلیم میخواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالم

خت داده شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب تواند علیه کسی که دستور عدم پردادارنده چک می

این قانون به پرداخت کلیه  ۷عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده 

 خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ه یا چک به او واگذار ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شد - 3تبصره 

 گردیده باشد )یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده(

شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می

 تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

ه مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر دستوردهند - 0تبصره 

ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت 

 کند.مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می

توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده شده و مسافرتی را نمیهای تضمینپرداخت چک - 1تبصره 

نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد 

 محفوظ خواهد بود. 30قسمت اخیر ماده 

ا در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه تواند وجه چک و ضرر و زیان خود ردارنده چک می - 3۵ماده 

 نماید.

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه  - 3۶ماده 

 دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

کایت است مگر خالف وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از ش - 3۷ماده 

 این امر ثابت گردد.

از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط کننده جرائم مربوط به چک بالمحل، مرجع رسیدگی - 3۸ماده 

 31۷۸٫۶٫0۸مصوب  -های عمومی و انقالب )در امور کیفری( قانون آیین دادرسی دادگاه 310مقرر در ماده 
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حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه )اعم از وجه نقد  -کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی

 نماید.نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول( اخذ مییا ضمانت

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی  - 31ماده 

مناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضا

شود. به عالوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می

مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل 

ه در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد یا نماینده بعدی او است، ک

 بود. 

 نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.مسئولیت مدنی پشت - 02ماده 

محل صادر کرده و های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بیها مکلفند کلیه حساببانک - 03ماده 

ها حساب جاری دیگری باز ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنتعقیب آن

 ننمایند.

های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات گواهینامه - 3تبصره 

سسات اعتباری را به سوابق صدور و ها و مؤدرباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک

های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامه

شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام 

های برگشتی و دعاوی ین آرای قطعی صادرشده درباره چکبه و همچنورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم

( این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل 30مطروحه طبق ماده )

 های مالی فراهم نماید.محکومیت

المات ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استع - 0تبصره 

ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ای خواهد بود که ظرف مدت سه نامهها به موجب آیینبانک

 رسد.تنظیم و به تصویب هیأت دولت می

االجرا شدن این قانون در مورد بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از الزم -مکرر  03 ماده

چک به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دستهحکوماشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت م

و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعالم 

سال اخیر و میزان  آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه

نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور ه های تسویتعهدات چک

به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای 

بل از ق شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا

پذیر باشد. مبلغ چک نباید از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان

 های تسویه نشده بیشتر باشد.اختالف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک

ه های ارائه شده پس از پایان اسفندماچکهایی که از دستهدر مورد برگه چک -( 3022)اصالحی سال  3تبصره 

شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در صادر می 3111سال 
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که مالکیت سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی

ا مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری هآنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک

نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد نمایند. در این موارد، صدور و پشت

ها چکهایی که تاریخ ارائه آن دستهچکهایی صادر شده از دستهجایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک

 ها بدون نیاز به ثبت آنست و بانک چکباشد، تابع قانون زمان ارائه دستهقبل از زمان مذکور در این تبصره 

های ارائه شده چکهای دستهکنند. در کلیه برگهها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میچک

ست.( ا نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبارالذکر باید عبارت )صدور و پشتپس از تاریخ فوق

 درج شود.

به یا دارای چک های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومممنوعیت - 0تبصره 

برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی 

 کنند نیز مجری است.اقدام می

علیه اقامتگاه سترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محالدر صورتی که به متهم د - 00ماده 

 آید.شود و هرگونه ابالغی به نشانی مزبور به عمل میقانونی او محسوب می

شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین

شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات اق تلقی میگواهی مأمور به منزله ابالغ اور

 ادامه خواهد یافت.

تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری دارنده چک می - 01ماده 

لف است در صورت وجود شرایط الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکمبلغ چک و حق

 زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

 در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. -الف 

 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. -ب 

های آن صادر ( این قانون و تبصره30دستور عدم پرداخت طبق ماده ) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل -ج 

 نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده 

صورت  چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این

های مالی مصوب قانون نحوه محکومیت»حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق 

 نماید.به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می« 3110/1/01

ز طریق چک امقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل اگر صادرکننده یا قائم

برداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات کاله

اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران 

ی نماید. در صورتب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر میناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناس

چک  مقام قانونی مدعی مفقود شدنباشد یا اینکه صادرکننده یا قائمکه دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی 
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قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تأمین صادر خواهد بوده و مرجع قضائی دالیل ارائه شده را قابل

 دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.شد. به 

 چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: -( 3022)الحاقی سال  00ماده 

ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه شده توسط بانکهای تضمینصدور و تحویل چک -3

ه درخواست توسط متقاضی در شعبپذیر و مستلزم تکمیل برگه )فرم( چک )صیاد( امکانالکترونیکی دسته

حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره

دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور 

دهد و بانک مرکزی موظف ، شناسه یکتا اختصاص میباشد. سامانه مذکور به هر برگه چکدر سامانه صیاد می

 شده را برای گیرنده )ذینفع( فراهم نماید.است امکان استعالم اطالعات چک تضمین

حساب گیرنده )ذینفع( که مشخصات شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شمارهپرداخت مبلغ چک تضمین -0

شده باشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمینیر میپذشده درج گردیده است، امکانوی روی چک تضمین

 فاقد اعتبار است.

شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز ابطال چک تضمین -1

حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده )ذینفع(، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط وجه چک به

شده به گیرنده )ذینفع( با ارائه اصل چک پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمینبانک صادرکننده امکان

 شویی توسطتنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه )فرم(های مربوط به مبارزه با پول

 باشد.انک صادرکننده میشویی بمتقاضی یا گیرنده )ذینفع( و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول

شده، هرگاه متقاضی و گیرنده )ذینفع( هر دو به بانک صادرکننده مراجعه در صورت مفقودی چک تضمین -0

شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک و نسبت به تکمیل و امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین

ک درخواست کنند، بانک مکلف است عالوه بر احراز هویت مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بان

متقاضی و گیرنده )ذینفع( نسبت به استعالم صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده )ذینفع( از سامانه 

نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی 

 ج در سامانه صیاد اقدام کند.مطابق با اطالعات مندر

های شده مجعول، مرتکب عالوه بر مجازاتشده یا استفاده از چک تضمیندر صورت جعل چک تضمین -د

 شود.شده محروم میقانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین

ها یا مؤسسات قرر در این قانون برای بانکدر صورت تخلف از هر یک از تکالیف م -( 311۷)الحاقی  0۵ماده 

اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ( »1های مقرر در ماده )امکانات، دفعات و مراتب به مجازات

 این تخلفات در صالحیت بانک مرکزی است. شوند که رسیدگی بهمحکوم می« 31۷0/1/۷
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 هاقانون راجع به ثبت شرکت

 33/21/3132مصوب: 

 با اعمال مصوبه تعدیل جزای نقدی

 محسوب است. یرانیباشد شرکت ا یرانآن در ا یو مرکز اصل یلتشک یرانکه در ا یهر شرکت - 3ماده 

 - یـ ضمانت یکور در قانون تجارت ) سهاممذ یرانیا یشرکت ها یهکل -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا 0ماده 

 قیقانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع بثبت و تطب یناجراء ا یخ( که در تار یمختلط ـ تعاون

خود را با مقررات قانون  یالتتشک 3131ماه  یورتا اخر شهر یدخود با قانون مزبور عمل نکرده اند با یالتتشک

که  یحلم یتالعموم بدا یمدع یثبت کنند و اال به تقاضا یابق قانون مزبور تقاضانموده و مط یقتجارت تطب

 ینقد یجزا یالر 0101110111تا  1101110111ان ها را به  یرانمحکمه مد یددر ان جا بعمل ا یدثبت با

 صادر خواهد شد. یزالعموم حکم انحالل شرکت متخلف ن یمدع یمحکوم خواهد کرد و در صورت تقاضا

محکمه  سینباشد رئ یثبت کاف یبا قانون تجارت و تقاضا یالتتشک یقتطب یکه مدت فوق برا یورتص در

 خواهد داد. یشرکت تا سه ماه مهلت اضاف یمحل به تقاضا یابتدائ

ه امور ب یندهنما یاشعبه  یوسیله بهبتواند  ینکها یبرا یقانون هر شرکت خارج ینا یاجرا یختار از - 1 ماده

ده و در شناخته ش یخود شرکت قانون یدر مملکت اصل یدبا یدمبادرت نما یراندر ا یمال یا یصنعت یا یتجارت

 باشد. یدهاداره ثبت اسناد تهران به ثبت رس

مشغول به امور  یندهنما یاشعبه  یلۀبه وس یرانقانون در ا یناجرا ا یخکه در تار یشرکت خارج هر - 0 ماده

ه در ک ی. در صورتیدثبت نما یمزبور تقاضا یخدر ظرف چهار ماه از تار یداست با یمال یا یصنعت یا یتجارت

 یقاضاتهران به ت یابتدائ یکمهمح یسنباشد رئ یاوراق الزمه به اداره ثبت کاف یمو تسل یهته یمدت برا ینا

 خواهد داد. یماه مهلت اضاف ۶شرکت تا  یندۀنما

در  یخارج یهاشرکت ۀشعب یریتمد یا یندگیوان نماکه به عن یاشخاص -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۵ماده 

 یقاضاثبت نکنند به ت یکرده و قبل از اقتضاء موعود مقرر تقاضا یمال یا یصنعت یا یاقدام به امور تجارت یرانا

تا  0001110111از  ینقد ایتهران محکوم به جز یابتدائ یو به حکم محکمه یتالمعلوم بدا یمدع

 یۀپس از صدور حکم متخلف را به تأد یرهر روز تأخ ید شد و به عالوه محکمه براخواهن یالر 0101110111

شده و تا سه ماه پس از  یمحکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطع یالر 0101110111تا  001110111

 د.نمو خواهد یریشرکت متخلف جلوگ ۀشعب یرمد یا یندهنما یاتدولت از عمل یابدابالغ آن تخلف ادامه  یختار

 ییازنامهها به موجب امتآن یاتکه شرائط عمل یخارج یهادر مورد شرکت -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۶ ماده

 دینما یقثبت وزارت امور خارجه تصد یتقاضا یرا در موعد قانون یازمقرر است و صحت امت یو منظم یحصح
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بعد از صدور حکم از قرار  أخیرز تهر رو یبرا ینقد یجزا ینخواهد شد ول یفوق مجر ۀماد یرمفاد قسمت اخ

 است. 0101110111تا  001110111 یروز

ثبت اسناد کتباً اطالع داده  ۀبه ادار یدشعب آن با یرانمد یاشرکت و  یندگانراجع به نما تغییرات - ۷ ماده

 یاتملاده عسابق به نام شرکت انجام د یرمد یاو  یندهکه نما یاتیاطالع داده نشده عمل ینکه ا یشود و تا وقت

 ییرتغ از کنندیم یحق یادعا ادهم ینرا که به استناد ا یشرکت اطالع اشخاص ینکهشرکت محسوب است مگر ا

 خود به ثبوت رساند. یرمد یا یندهنما

 یهخواهند بود که از طرف وزارت عدل هایینظامنامهتابع  یو خارج یرانیاعم از ا یمهب هایشرکت - ۸ ماده

 یتها منوط به رعاآن یاتعمل ۀراجعه به ادام یطفوق و شرا یهاثبت شرکت یتقاضاقبول  شودیم یمتنظ

 مزبور خواهد بود. یهامقررات نظامنامه

 یهاخواهد شد. در نظامنامه یمالزمه تنظ یهانظامنامه یهقانون از طرف وزارت عدل ینا یاجرا برای - 1 ماده

 شود: یفلتک یینتع یحاًصر یلراجع به مسائل ذ یدمزبوره با

 اظهارنامه ثبت بدهند. یدکه با اشخاصی

 شود. یددر اظهارنامه ق یدکه با نکاتی

 اظهارنامه شود. یمهضم یدها باترجمه مصدق آن یا ینکه ع یو مدارک اوراق

 مجدداً به ثبت برسد. یدبا ییرکه در صورت تغ نکاتی

 .یدجد یندگاننما یاثبت شعب  طرز

 .یدوسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آهب یدکه پس از ثبت با اعالناتی

 صحت ترجمه. یقراجع به ترجمه و تصد تعرفه

 :شودیم یینتع یرمطابق تعرفه ز یو خارج یرانیها و مؤسسات اعم از اثبت شرکت یبرا یثبت حقوق - 32 ماده

 قرار: ینبد یهاز مأخذ کل سرما یها و مؤسسات تجارثبت شرکت یبرا - الف

کمتر  یالر یک هزارکه در هر صورت از  یالر ۸2آن  یالهر ده هزار ر یبرا یهاز کل سرما یالر یلیونو مد تا

 نخواهد بود.

 .یالر ۵2 یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد دو م یهاز کل سرما یالر یلیونچهار م تا

 .یالر 1۵ یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد چهار م یهاز کل سرما یالر یلیونهشت م تا

 .یالر 3۵ یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد ده م یهاز کل سرما یالر یلیونده م تا
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 .یالر 3۵ یالهر ده هزار ر یالر یلیوننسبت به مازاد ده م یهاز کل سرما یالر یلیونم یکصد تا

 .یالهزار ر 001طوعاً از مبدأ، مق یهسرما یالر یلیونتا پانصد م یالر یلیونم یکصد از

 .یالهزار ر 101به باال از مبدأ مقطوعا  یهسرما یالر یلیونپانصد م از

 یهاخاضافه شده تابع نر یهنسبت به سرما ییربه ازاء هر دفعه تغ یهسرما یادمربوط به ازد ییراتالثبت تغ حق

 .است یالدر هزار ر یهسرما ییربه استثناء تغ یگردر موارد د ییرفوق الذکر است و حق الثبت هر دفعه تغ

 خواهد بود. یبه قوت خود باق 1/1/3132مصوب  یمهب یهاقانون حق الثبت شرکت -0 تبصره

 یخارج هاییهسرما یتقانون جلب و حما ینامهآیین 3۵ ۀماد یخارج یهادر مورد ثبت شرکت -1 تبصره

 خواهد شد. یترعا 311۵مهرماه  3۸مصوب 

 یرمؤسسات غ یو حقوق ثبت یالدو هزار ر باشندیم یهکه بدون سرما یتجارت یرمؤسسات غ یحقوق ثبت -ب

 قرار است: یناز ا یهبا سرما یتجارت

 یالر ۵222مقطوعاً  یهکل سرما یالر یلیونتا دو م -3

 یالر ۷۵22مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونم 31تا  یالر یکو  یلیونم 0از  -0

 یالر 32222مقطوعاً  یهسرما یالر یلیونم 31تا  یالر یکو  یلیونم 31از  -1

 یالر 02222به باال مقطوعاً  یهسرما یالر یکو  یلیونم 311از  -0

ابع اضافه شده ت یهنسبت به سرما ییربه ازاء هر دفعه تغ یهو سرما یادمربوط به ازد ییراتحق الثبت تغ -۵

 ست.ا یالر یک هزار یهسرما ییرء تغبه استثنا یگردر موارد د ییرفوق الذکر و حق الثبت هر دفعه تغ یهانرخ

ابع ت یاقتصاد یکه اساسنامه آن مطابق و واحدها یتعاون یهاشرکت یرو سا ییروستا یتعاون یهاشرکت -پ

 معاف یکشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبت یدولت یهاو شرکت یتوسعه کشاورز یدولت یهاآن و شرکت

 باشند. یم

 ماه خواهد بود. ینمقرر در ا ین حسب مورد مطابق بندهاآ ییراتهر شعبه و تغ یحقوق ثبت -ت

ها و ثبت شرکت یبرا یو اختصاص یاعم از عموم یگریگونه حقوق د یچقانون ه ینا یاجرا یخاز تار -ث

 .شودمیقانون لغو  ینبا ا یرنخواهد شد و مقررات مغا یافتقانون در ینمؤسسات مندرج در ا

 یا یندگیقبل از ثبت به سمت نما 1 ۀماد برخالفان  یشعبه یرمد یا یهر شرکت خارج نماینده - 33 ماده

قانون  ینا ۵ ۀمطابق ماد یدنما یمال یا یصنعت یا یتجار یاتاقدام به عمل یرانشرکت در ا یشعبه یریتمد

 یلن قانون تشکیا یاجرا یخکه پس از تار یداخل یهاخواهد شد. در مورد شرکت ینقد یمحکوم به جزا
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طابق خود عمل نکنند م یفبه تکل یثبت شرکت بوده و در موعد قانون یکه مکلف به تقاضا یسانشوند کمی

 خواهند شد. ینقد یقانون محکوم به جزا ینا 0 ۀماد

خرداد ماه  3۵قانون از  ینقانون ثبت اسناد فسخ و ا 003 ۀقانون تجارت و ماد 303و  ۶۶ مواد - 30 ماده

 .شود یبه موقع اجرا گذارده م 3132
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 قانون تجارت الکترونیکی

 3۷/32/31۸0: مصوب

 با اعمال مصوبه تعدیل جزای نقدی

 عمومی مقررات :باب اول

 قانون شمول و قلمرو -اول  کلیات / فصل در -اول  مبحث

 یهااطالعات در واسط یمنمبادله آسان و ا یاست که برا یقانون مجموعه اصول و قواعد این - 3 ماده

 .رودیبه کار م یدجد یهای ارتباطو با استفاده از سیستم یکیکترونال

 تعاریف –دوم  فصل

 0 ماده

Dat) «پیام داده» – الف a Messageیکی،الکترون یلمفهوم است که با وسا یااز واقعه، اطالعات  ی( : هر نماد 

 .شودیزش مپردا یا ذخیرهیافت،ارسال، در ید،اطالعات تول یدجد هاییفناور یاو  ینور

Ori) «سازاصل» – ب gi nat orاز طرف او  یااو  یلهوسبه «یامداده پ»است که  «یامداده پ» ی( : منشأ اصل

نخواهد  کندیعنوان واسطه عمل م به «یامداده پ»که در خصوص  یاما شامل شخص شودیارسال م یا یدتول

 شد.

کند، اما  یافترا در «یامداده پ» یدارد وساز قصد است که اصل ی( : شخصAddressee) «مخاطب» – ج

 نخواهد شد. کندیبه عنوان واسطه عمل م «یامداده پ»که در ارتباط با  یشامل شخص

I) «پیام داده در ارجاع» – د ncorporat i on By Ref erence : )عطف  «یامداده پ»خارج از  یبه منابع یعنی

 .شودیم محسوب«یامداده پ»از  ینون جزئقا ین( ا3۸شود که در صورت مطابقت با ماده )

I) «یامداده پ تمامیت» – هـ nt egri t yاعمال «یامپ داده» ییرکامل و بدون تغ یت( :عبارت است از موجود .

 یاخدشه شودیطور معمول انجام ماطالعات که به یشنما یا یرهارسال، ذخ یلاز قب یستمس یاز تصد یناش

 .کندینم وارد «یامداده پ» یتبه تمام

Comput) «اییانهرا سیستم» – و er  Syst em متصل  یهااز دستگاه یامجموعه یا( : هر نوع دستگاه

 .کندیعمل م «یامداده پ»پردازش خودکار  یهابرنامه یاجرا یقاست که از طر افزارینرم – یافزارسخت

I) «یاطالعات سیستم» – ز nf ormat i on Syst emیافت،ارسال، در (،یساز)اصل یدتول یبرا یستمی( : س 

 است. «یامداده پ»پردازش  یا یرهذخ

Secure I« )مطمئن یاطالعات سیستم» – ح nf ormat i on Syst emاست که : یاطالعات یستم( : س 
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 معقول در برابر سوءاستفاده و نفوذ محفوظ باشد. نحوی به – 3

 د.را دارا باش یحصح یو تصد یدسترس یتاز قابل معقولی سطح – 0

 شده باشد. یو سازمانده یکربندیپ دهدیکه انجام م یکار یتمعقول متناسب با اهم نحوی به – 1

 باشد. یمنا رویه با موافق – 0

Secure Met) «یمنا رویه» – ط hodمنشأ و مقصد آن  ،«یامپداده»صحت ثبت  یقتطب یاست برا اییه( : رو

زمان  کیاز  «یامداده پ» سازییرهذخ یا در مبادله، محتوا و ییرغت یاهرگونه خطا  یافتن یو برا یختار یینبا تع

 ،یرمزنگار یی،ارقام شناسا یاکلمات  کدها، یا هایتمممکن است با استفاده از الگور یمنا یهرو یکخاص. 

 مشابه انجام شود. یمنیطرق ا یاپاسخ برگشت و  یا یقتصد یهاروش

El) «یکیالکترون امضای» – ی ect roni c Si gnat ure به نحو  یامنضم شده ( : عبارت از هر نوع عالمت

 گیردیمورد استفاده قرار م «یامداده پ»امضاء کننده  ییشناسا یاست که برا «یامداده پ»متصل شده به  یمنطق

Secure/Enhanced/Advanced El« )مطمئن یکیالکترون امضای» – ک ect roni c Si gnat ure: ) 

 قانون باشد. ین( ا32ماده )است که مطابق با  یکیالکترون یامضا هر

Si« )ندهکن امضاء» – ل gnat ory کندیم یدتول یکیالکترون یکه امضا یمقام وقائم یا( : هر شخص. 

 تحت کنترل آنان. اییانهرا هاییستمس یاو  یو حقوق یقی( : اعم است از شخص حقPerson) «شخص» – م

Reasonabl( )عقالنی سنجش) «معقول» – ن eness  Test یامداده پ»احوال مبادله ( : با توجه به اوضاع و» 

در موارد مشابه، در دسترس بودن  ینحجم مبادالت طرف ین،طرف یتمبادله، مهارت و موقع یعتاز جمله: طب

عرف و  یشنهادی،پ هایگزینه ینههز ین،از طرف یکاز جانب هر  هاینهو رد آن گز یشنهادیپ هایینهگز

 .شودیم یابینوع مبادالت، ارز یناستفاده در امعمول و مورد یهاروش

اقدام  یاشغل حرفه یاجز تجارت  یاست که به منظور ی( : هر شخصConsumer) «کننده مصرف» – س

 .کندیم

Suppl« )کنندهینتأم» – ع i erیتفعال یاحرفه یا صنفیی،تجار یتاست که بنا به اهل ی( : عبارت از شخص 

 .دکنیم

Means Of) «دور راه از ارتباط یلوسا» – ف  Di st ance Communi cat i onاست  اییلههر نوع وس( : عبارت از

 .شودیکننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده مو مصرف کنندهینزمان تأمهم یزیکیکه بدون حضور ف

Di) «دور راه از عقد» – ص st ance Cont ractکنندهینتأم ینالها و خدمات بو قبول راجع به کا یجاب( : ا 

 ارتباط از راه دور است. یلکننده با استفاده از وساو مصرف
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Durabl) «دوام با واسط» – ق e Medi um : )داده »کننده بتواند شخصاً که به موجب آن مصرف یلیوسا یعنی

 ایسخت و  یسک، دفشرده یسکد یسک،د یکند از جمله شامل فالپ یرهآن ذخ یمربوطه را بر رو های«یامپ

 کننده.مصرف یکیپست الکترون

Pri) «یشخص هاییامداده پ» – ر vat e Dat a : )موضوع ) یقیشخص حق یکمربوط به  های«یامداده پ» یعنی

Dat« )داده» a Subj ectین( مشخص و مع. 

 قانون تفسیر –سوم  فصل

شورها در ک ینب یضرورت توسعه هماهنگ ،المللیینب یتبه خصوص یدبا یشهقانون هم ینا تفسیر در - 1 ماده

 توجه کرد. یتلزوم حسن ن یتکاربرد آن و رعا

و  موضوعه قوانین یرسا بر اساس یدبا ییقانون، محاکم قضا ینابهام باب اول ا یا و سکوت مواقع در - 0 ماده

 .یندنماقضاوت  قانون، ینفصول و مواد مندرج در ا چهارچوب یترعا

 یخصوص قراردادهای باراعت –چهارم  فصل

 نیبا توافق و قرارداد خاص طرف یامپردازش داده پ یاو  یرهذخ یافت،ارسال، در ید،در تول ییررگونه تغه - ۵ ماده

 معتبر است.

 

 اصل امضاء نوشته، – «پیام داده» احکام در –دوم  مبحث

 :ریر حکم نوشته است مگر در موارد زد «یامداده پ»نوشته از نظر قانون الزم باشد،  یک وجود هرگاه - ۶ ماده

 .یرمنقولاموال غ مالکیت اسناد – الف

 .ییکنندگان نهابه مصرف داروئی مواد فروش – ب

از  یاو  کندیصادر ماستفاده کاال  یبرا یکه دستور خاص یعبارات مشابه یا و هشدار اخطار، اعالم، – ج

 .کندیمنع م ترک فعل یابه صورت فعل  یخاص یهاروش یریکارگبه

 است. یمکف یکیالکترون امضای بداند الزم را امضاء وجود قانون، هرگاه - ۷ ماده

 و ارائه یامر با نگهدار یناشود، ینگهدار یا ارائه اصل صورت به اطالعات که بداند الزم قانون هرگاه - ۸ ماده

 :باشدیم یرپذامکان یرز یطدر صورت وجود شرا یزن یاماطالعات به صورت داده پ

 فراهم باشد. یبعدبوده و امکان استفاده در صورت رجوع  یالعات موردنظر قابل دسترساط – الف
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 شگرینما یقاً که دق یبه قالب یاشده و  یافتدر یاارسال و  ید،( که تولیفرمت) یبه همان قالب پیام داده – ب

 شود. یشده، نگهدار یافتدر یاارسال و  ید،باشد که تول یاطالعات

در صورت  یزن باشندیم یامپداده یافتکننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان درکه مشخص اطالعاتی – ج

 شوند. یوجود نگهدار

 مرتبط یامداده پ ینگهدار وزارتخانه در خصوص یاو  یکه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولت یگرید شرایط – د

 د.خود مقرر نموده فراهم شده باش یتبا حوزه مسؤول

و استفاده از اسناد  یافتهخاتمه  «یامداده پ»ارسال  ینمع یکه از مقطع یدبه وجود آ شرایطی هرگاه - 1 ماده

داده »ختم تبادل  یحبه طور صر یدبا شودیمصادر  یطشرا ینکه تحت ا یآن شود سند کاغذ یگزینجا یکاغذ

نخواهد  ینطرف یبر حقوق و تعهدات قبل اثری «یامداده پ» یجا به یاسناد کاغذ یگزینیرا اعالم کند. جا «یامپ

 داشت.

 مطمئن الکترونیکی سابقه و امضاء –اول  / فصل مطمئن «پیام داده» –سوم  مبحث

 باشد: یرز یطشرا یدارا یدمطمئن با یکیالکترون امضای - 32 ماده

 .باشد فرد به منحصر کننده امضاء به نسبت – الف

 .یدرا معلوم نما «یامه پداد»امضاء کننده  هویت – ب

 صادر شده باشد. یو یتحت اراده انحصار یاامضاء کننده و  وسیله به – ج

 د.و کشف باش یصتشخقابل «یامداده پ»در آن  ییریمتصل شود که هر تغ «یامداده پ» یکبه  نحوی به – د

 یطالعاتا یستمس یک یطشرا یتاست که با رعا ی«یامداده پ»مطمئن عبارت از  الکترونیکی سابقه - 33 ماده

 شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. یرهمطمئن ذخ

 مطمئن یکیالکترون یو آثار سابقه و امضا یارزش اثبات پذیرش، –دوم  فصل

 یاداره دولت یامحکمه  یچبوده و در ه یامممکن است به صورت داده پ دعوی اثبات ادله و اسناد - 30 ماده

 شکل و قالب آن رد کرد. یلصرفاً به دل را«یامداده پ» یاساس قواعد ادله موجود، ارزش اثبات بر توانینم

 ییمنا یهابا توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش ها«یامداده پ» یارزش اثبات کلی، طور به - 31 ماده

 .شودمی یینتع «یامداده پ»به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله 

 یو امضا یاتمحتو یثاند از حشده یو نگهدار یجادمطمئن ا یقکه به طر هائی«یامداده پ» کلیه - 30 ماده

آنان محسوب  یمقام قانونکه قائم اشخاصی یهکه تعهد کرده و کل یطرف یا ینمندرج در آن، تعهدات طرف
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 یو حقوق یدر مراجع قضائ استنادبل آثار در حکم سناد]اسناد[ معتبر و قا یرمفاد آن و سا یاجرا شوند،یم

 است.

کار و مطمئن ان یکیالکترون یمطمئن و امضا یکیمطمئن، سوابق الکترون «پیام داده» به نسبت - 3۵ ماده

 «امیداده پ»ثابت نمود که  یامزبور وارد و  «یامپداده»به  یتجعل یادعا توانیو تنها م یستمسموع ن یدترد

 از اعتبار افتاده است. یقانوناز جهات  یمزبور به جهت

 یقانون ثبت و نگهدار ین( ا33ماده ) یطکه توسط شخص ثالث مطابق با شرا ی«پیام داده» هر - 3۶ ماده

 مقرون به صحت است. شود،یم

 ینعقد و اراده طرف ،«یامداده پ»ارجاع در  قانونی اعتبار –اول  فصل« / پیام داده» مبادله –چهارم  مبحث

 معتبر است: یرموارد ز یتبا رعا «پیام داده در ارجاع» - 3۷ ماده

 شود. ینمع «یامداده پ»در  صریح طور به ارجاع مورد – الف

 روشن و مشخص باشد. کندیم یهطرف مقابل که به آن تک برای ارجاع مورد – ب

 موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. «پیام داده» – ج

 «پیام داده» انتساب –دوم  فصل

 ساز است:منسوب به اصل «یامداده پ» زیر موارد در - 3۸ ماده

بوده  کار ینارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به ا یشخص یلهبه وس یا و سازاصل توسط اگر – الف

 است.

 ساز ارسال شود.اصلخودکار از جانب  یتصد یاشده  یزیربرنامه یاطالعات یستمس وسیله به اگر – ب

دارد آن را ارسال شده مخاطب حق  شودیارسال م یراز شروط ز یکیکه بر اساس  ی«پیامداده» - 31 دهما

 :یدارسال شده( عمل نما) یفرض ینمحسوب کرده و مطابق چن

ست که همان ا «یامداده پ» یاتوافق شده باشد که معلوم کند آ یاو  یمعرف یساز روشاصل وسیله به قبالً – الف

 ارسال کرده است، سازاصل

 یاساز، اش با اصلرابطهشده که  یناش یشده توسط مخاطب از اقدامات شخص یافتدر «پیام داده» – ب

را به  «یامداده پ»و  یافته یساز دسترساصل باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده یو یندگاننما

 خود بشناسد. «یامداده پ»مثابه 
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اه به طور اشتب یاباشد و ساز صادر نشده از اصل یامکه پ یستن یقانون شامل موارد این( 31) ماده - 02 ماده

 صادر شده باشد.

که معلوم باشد که آن آن مگر گردد،یمجزا و مستقل محسوب م «یامداده پ» یک «پیام داده» هر - 03 ماده

 است. یهاول «یامداده پ»از  ینسخه مجدد «یامداده پ»

 یافتدر صدیقت –سوم  فصل

 یافتتوافق کنند که در یاساز از مخاطب بخواهد اصل «یامداده پ»به هنگام ارسال  یا قبل هرگاه - 00 ماده

 یاکاتبه م یاباشد، هر نوع ارتباط خودکار توافق نشده  یقروش تصد یاشود، اگر به شکل  یقتصد «یامداده پ»

د مطمئن کن «یامداده پ» یافتساز را به نحو معقول از درمخاطب که اصل  یمناسب از سو یراتخاذ هر نوع تدب

 .گرددیم محسوب«یامپداده» یافتدر یقتصد

داده » یافتدر یقتصدرا مشروط به  «یامداده پ» یهرگونه اثر حقوق صریح طور به سازاصل اگر - 01 ماده

 شود. یافتآن در یقتصد کهمگر آن شود،یم یارسال نشده تلق «یامداده پ»کرده باشد،  «یامپ

 .یستصادق ن «یامداده پ» یراجع به محتوا «یامداده پ» دریافت اماره - 00 ماده

افق روش مورد تو یااستاندارد  یمطابق با الزامات فن «یامداده پ» شودیم یدق یقکه در تصد هنگامی - 0۵ ماده

 اند.شده یترعااست که آن الزامات  ینشده، فرض بر ا یافتدر ینطرف

 «یامداده پ» دریافت و ارسال مکان و زمان –چهارم  فصل

 ایساز از کنترل اصلخارج  یاطالعات یستمس یککه به  یابدیتحقق م یزمان «پیام داده» ارسال - 0۶ ماده

 وارد شود. یمقام وقائم

 خواهد بود: یرز یطمطابق شرا «یامداده پ» دریافت زمان - 0۷ ماده

 شودیمحقق م یزمان یافت،درشده باشد  ینمع «یامداده پ» یافتدر یمخاطب برا یاطالعات مسیست اگر – الف

 که :

 یاشده وارد شود؛  ینمع یاطالعات یستمبه س «پیام داده» – 3

ده ش ینکار مع ینا یبرا که منحصراً  یستمیاز س یرمخاطب غ یاطالعات یستمبه س «پیام داده» چنانچه – 0

 شود. یافتباز «یامپ داده»وارد شود 

ه ک شودیمحقق م یزمان یافتنکرده باشد، در ینمع یافتدر یبرا یاطالعات یستمس یک مخاطب، اگر – ب

 مخاطب شود. یاطالعات یستموارد س «یامداده پ»

 است. یجار یاطالعات یستمقانون بدون توجه به محل استقرار س این( 0۷) ماده مفاد - 0۸ ماده
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ده باشد مطابق قاع مختلف«یامداده پ» یافتبا محل استقرار در یاطالعات سیستم استقرار لمح اگر - 01 ماده

 :شودیعمل م یرز

مخاطب محل  یکار یا یاست و محل تجار «یامداده پ»ساز محل ارسال اصل یکار یا تجاری، محل – الف

 است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد. «یامداده پ» یافتدر

محل به اصل معامله، محل  ترینیکداشته باشد، نزد یکار یا یمحل تجار یکاز  بیش سازصلا اگر – ب

 است. یکار یا یتجارشرکت، محل  یصورت محل اصل ینا یرخواهد بود در غ یکار یا یتجار

 مالک خواهد بود.آنان  یباشند، اقامتگاه قانون یکار یا یمخاطب فاقد محل تجار یا سازاصل اگر – ج

موضوع  «یامداده پ» یافتو زمان و مکان ارسال و در یقتصد یافتپس از انتساب، در حقوقی آثار - 12 دهما

 است. یتابع قواعد عموم «یامداده پ» یمحتو ینقانون و همچن ینفصول دوم تا چهارم مبحث چهارم ا

Cert) یکیالکترون گواهی صدور خدمات دفاتر –دوم  باب i f i cat i on Servi ce Provi der) 

 یخدمات صدور امضاارائه  یهستند که برا ییواحدها یکیالکترون گواهی صدور خدمات دفاتر - 13 ماده

به روز  ابطال و یید،ارسال، تأ یره،صدور، ذخ ید،خدمات شامل تول ین. اشوندیم یسدر کشور تأس یکیالکترون

 .باشدیم یکیالکترون (یامضااصالت ) هاییگواه ینگهدار

 ییزرو برنامه یریتمد دفاتر توسط سازمان ینا یفو شرح وظا یسو ضوابط نظام تأس نامهآیین - 10 ماده

ه و ب یهته یو دادگستر ییو دارا یامور اقتصاداطالعات،  یارتباطات و فناور ی،بازرگان یهاکشور و وزارتخانه

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو

 مختلف قواعد در -سوم  باب

 یکیدر بستر مبادالت الکترون یانحصار هایحمایت –اول  مبحث

Consumerکننده )از مصرف حمایت –اول  فصل  Prot ect i on) 

ان کنندگمصرف گیرییماطالعات مؤثر در تصم بایستی خدماتدهندگان ارائه و کاال فروشندگان - 11 ماده

کنندگان قرار دهند. حداقل مصرف یاردر اختقبل از عقد  یرا از زمان مناسب یطقبول شرا یاو  یدجهت خر

 :باشدیم یراطالعات الزم، شامل موارد ز

 خدمات. یاکاال و  یکاربرد هاییژگیو و فنی مشخصات – الف

 .یو ینشانو  باشدیمشغول م یتکه تحت آن نام به فعال ی، نام تجارکنندهینتأم هویت – ب

با  قیاز آن طر یستیبا یازدر صورت ن یه مشترک یهر روش یاشماره تلفن و  الکترونیکی، پست آدرس – ج

 فروشنده ارتباط برقرار کند. 
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 یزانخدمات، م یاکاال و  یمتازجمله قخواهد بود ) یکاال بر عهده مشتر یدخر یکه برا هاییینههز کلیه – د

 تماس(. ینهحمل، هز ینههز یات،مال

 .باشدیارائه شده معتبر م یشنهادکه پ زمانی مدت – هـ

 ارجاع، خدمات پس از فروش.اجرا، فسخ، یاو  یلو نحوه پرداخت، تحو یبعقد از جمله ترت یندو فرا شرایط – و

 :یدرا ارسال نما یرز اطالعاتی،اطالعات مقدمات ییدبه طور جداگانه ضمن تأ یدبا کنندهتأمین - 10 ماده

 .یاحتمال یتشکا یبرا کنندهینتأم یکار یا تجاری محل آدرس – الف

 پس از فروش. پشتیبانی و ضمانت به راجع اطالعات – ب

 قانون. ین( ا1۸( و )1۷و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ) شرایط – ج

 انجام خدمات. یفسخ در قراردادها شرایط – د

 حیبا دوام، روشن و صر یواسط در یدکننده بابه مصرف یاطالعات اعالم ییدیهو تأ اعالمی اطالعات - 1۵ ماده

در معامالت و  یتو بر اساس لزوم حسن ن یندر مدت مع یمناسب ارتباط یلبوده و در زمان مناسب و با وسا

 و کودکان ارائه شود. افراد ناتوان یتاز جمله ضرورت رعا

ده کننتماس با مصرف یجاداز ا یو قصد و کنندهینتأم یتهو صوتی، ارتباط از استفادهدر صورت  - 1۶ ماده

 شود. یاندر شروع هر مکالمه ب یحور روشن و صربه ط یدبا

حق انصراف( انصراف ) یبراوقت  ی،حداقل هفت روز کار بایدکننده مصرف دور راه از معامله هر در - 1۷ ماده

باز  هینکننده هزبر مصرف یلیتحم ینهتنها هز داشته باشد. یلارائه دل یاو  یمهاز قبول خود بدون تحمل جر

  خواهد بود.پس فرستادن کاال

 خواهد بود: یرز یبحق انصراف به ترت اعمال شروع - 1۸ ماده

 فروش خدمات، از روز انعقاد.کننده و در صورت کاال به مصرف یمتسل تاریخ از کاال، فروشدر صورت  – الف

طبق  دهکننینخواهد بود که تأم اطالعاتی ارائه از پسکننده مصرف انصراف حق اعمال آغاز حال هر در – ب

 قانون موظف به ارائه آن است. ین( ا10( و )11مواد )

 یهوج گونهیچبدون مطالبه ه مکلف است کنندهینتأم انصراف، حق ازکننده مصرف استفاده محض به – ج

 .یدنماکننده مسترد را در اسرع وقت به مصرف یافتیمبلغ در ینع

حاکم است اجرا نخواهد شد. بر نوع کاال و خدمات  یخاص یطکه شرا مواردی درکننده مصرف انصراف حق – د

 قانون خواهد آمد. ین( ا۷1ماده )است که در  اینامهموارد آن به موجب آیین
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، خدمات یعدم امکان اجرا یاکاال و  یعدم موجود یلمعامله به دل یندر ح کنندهینکه تأم درصورتی - 11 ماده

 یهداتو تع یکل یعبه مخاطب برگرداند، مگر در ب را فوراً یافتیبلغ درم یدنتواند تعهدات خود را انجام دهد، با

 اییفا یاکاال و  یلصبر کردن تا امکان تحو دهنباشد و مخاطب آما یرممکنبه تعهد غ یوفا یشههم یکه برا

وه بر عال دانسته،یتعهد خود را م یفایاز ابتدا عدم امکان ا کنندهینمعلوم شود تأمکه  یتعهد باشد. در صورت

 محکوم خواهد شد. یزقانون ن ینبه حداکثر مجازات مقرر در ا یافتی،لزوم استرداد مبلغ در

رائه ا یا یلوعده کرده تحو کنندهخدمات مشابه آنچه را که به مصرف یاکاال  تواندیم کنندهینتأم - 02 ماده

 اعالم کرده باشد. انجام معامله آن را یندر ح یامشروط بر آن که قبل از معامله  یدنما

مخاطب  یتعهد را برا یا از موضوع معامله یرغ یگریخدمات د یا، کاال کنندهینکه تأم درصورتی - 03 ماده

خدمات  یااست. کاال  کنندهینبه عهده تأم ارجاع ینهو هز شودیخدمات ارجاع داده م یاکاال و  ید،ارسال نما

اطب مخ یرد،قرار گ یجابمورد ا کنندهینتأم یاز سو یگرتعهد د یامعامله  یکمذکور چنانچه به عنوان  یارسال

 آن را قبول کند. تواندیم

 اجرا نخواهد شد: یرفصل در موارد ز ینا هایحمایت - 00 ماده

 قانون خواهد آمد. ینا (۷1است که در ماده ) اینامهکه فهرست آن به موجب آیین مالی خدمات – الف

 به جز اجاره. یرمنقولاز اموال غ یناش یتحقوق مالک یاو  یرمنقولفروش اموال غراجع به  معامالت – ب

 کاال و خدمات. یمفروش مستق هاییناز ماش خرید – ج

 .شودی( انجام میهمگان) یکه با استفاده از تلفن عموم معامالتی – د

 .هاحراجی به راجع معامالت – هـ

 کند. یو یتکننده را حمل بر رضاسکوت مصرف یدنبا کنندهینتأم - 01 ماده

 خواهند کرد. یدگیرس یمراجع قضائ یدترد یا و اختالف موارد در - 00 ماده

 ترییفضع یتکه حما ینقوان یربر اساس سا یدقانون نبا ینکننده به موجب احقوق مصرف اجرای - 0۵ ماده

 متوقف شود. کنندیاعمال م

به ضرر  یرمنصفانهشروط غ اعمال ینفصل و همچن ینف مقررات اخال قراردادی شروط از استفاده - 0۶ ماده

 .یستکننده، مؤثر نمصرف

ارتباط از راه دور انجام  یلوسااز  یرغ روشی به که معامله موضوع از بخش آن دور راه از معامالت در - 0۷ ماده

 قانون نخواهد بود. ینمشمول مقررات ا شودیم
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 یاقامه دعو یعنوان شاک به توانندیکننده ماز حقوق مصرف یتحما یمدنو  یقانون یهاسازمان - 0۸ ماده

 رانیوز یأته یبو تصو یوزارت بازرگان یشنهادپخواهد بود که به  اینامهآن به موجب آیین یب. ترتیندنما

 .باشدیم

 یو مقررات یننموجب قوا به یکیپرداخت الکترون وسایل از استفاده زمان درکننده مصرف حقوق - 01 ماده

 خواهد شد. یاشده و  یبتصو ربطیذ یاست که توسط مراجع قانون

Market) – تبلیغ قواعد در –دوم  فصل i ng) 

مشتبه  شوند که سبب یفعل ترک یامرتکب فعل  یدکاال و خدمات خود نبا یغدر تبل کنندگانینتأم - ۵2 ماده

 شود. یفیتو ک یتکم یثمخاطب از ح یبفر یاشدن و 

ه خطر افراد را ب یسالمت یدنبا کنندیم یغفروش کاال و خدمات خود تبل یکه برا کنندگانیینتأم - ۵3 ماده

 اندازند.

ت و روشن اطالعا یحصح یق،کننده به طور دقکند که مصرف یغتبل یبه نحو یدبا کنندهینتأم - ۵0 ماده

 مربوط به کاال و خدمات را درک کند.

 باشد. حیاوست روشن و صر به نفع یغاتکه تبل یبنگاه یاشخص  یتهو یدبا یابیارو باز تبلیغات در - ۵1 ماده

 یقانمودن حق یجهت مخف یکیمعامالت به روش الکترون یژهو یاتاز خصوص یدنبا کنندگانینتأم - ۵0 ماده

 استفاده کنند.محل کسب خود سوء یا یتمربوط به هو

 افتیآنان راجع به درتا  یرندکنندگان در نظر بگمصرف یرارا ب یداتیتمه یدبا کنندگانینتأم - ۵۵ ماده

 .یرندبگ یمخود تصم یکیپست الکترون یاو  یپست یبه نشان یغاتتبل

 اینامهضوابط آن به موجب آیین.یندعمل نما یاحرفه یهمطابق با رو یدبا یغاتدر تبل کنندگانینتأم - ۵۶ ماده

 مد.قانون خواهد آ ین( ا۷1ماده )است که در 

اده ماست که در  اینامهآیینبه موجب  یسن قانون یرکودکان و نوجوانان ز یبرا یابیو بازار تبلیغ - ۵۷ ماده

 قانون خواهد آمد. ین( ا۷1)

 یشخص های«یامداده پ»از  حمایت –سوم  فصل

Dat) –از داده  حمایت a Prot ect i on ) 

 هاییدگاهد ی،نژاد یا یقوم هاییشهر ینمب یشخص های«یامداده پ» یعتوز یاپردازش و  ذخیره، - ۵۸ ماده

 اشخاص یجنس یاو  یروان ی،جسمان یتراجع به وضع های«یامداده پ»و  یاخالق یاتخصوص ی،مذهب یدتی،عق

 است. یرقانونیها به هر عنوان غآن یحصر یتبدون رضا
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 ینوفق قوان یامداده پ یمحتوابه شرط آنکه  یزن «یامداده پ»شخص موضوع  رضایتدر صورت  - ۵1 ماده

در بستر مبادالت  یشخص های«یامداده پ» یعپردازش و توز یره،باشد ذخ یاسالم یمصوب مجلس شورا

 :یردصورت پذ یرز یطبا لحاظ شرا یدبا یکیالکترون

 .باشند شده داده شرح واضح طور به و بوده مشخص آن اهداف – الف

شخص موضوع  یبرا یآورجمع که در هنگام یازه ضرورت و متناسب با اهدافتنها به اند یدبا «پیام داده» – ب

 .یردشده مورد استفاده قرار گ ییناهداف تع یگردد و تنها برا یآورشرح داده شده جمع «یامداده پ»

 و روزآمد باشد. یحصح یدبا «پیام داده» – ج

مربوط به خود  شخصی های«یامداده پ» یحاو اییانهرا یهابه پرونده یدبا «پیام داده» موضوع شخص – د

 اصالح کند. یامحو  نادرست را یاناقص و  های«یامداده پ»داشته و بتواند  یدسترس

درخواست محو کامل پرونده  ضوابط مربوطه یتبتواند در هر زمان با رعا یدبا «پیام داده» موضوع شخص – هـ

 .یدبه خود را بنمامربوط  یشخص های«یامداده پ» اییانهرا

 ایامهنتابع آیین یو بهداشت یمربوط به سوابق پزشک های«یامداده پ» یعتوز یاپردازش و  ذخیره، - ۶2 ماده

 قانون خواهد آمد. ین( ا۷1ماده )است که در 

الث، اشخاص ث یآن برا یافشااستثنائات، یلاز قب ،«یامداده پ»موضوع  یموارد راجع به دسترس سایر - ۶3 ماده

به موجب مواد  یشخص های«یامداده پ» یانکنترل جر و یدبانیمسئول د ینهادها یمنی،ا یاعتراض، فراگردها

 نامه مربوطه خواهد بود.قانون و آیین ینمندرج در باب چهارم ا

 یکیدر بستر مبادالت الکترون «پیام داده»از حفاظت –دوم  مبحث

Autاز حقوق مؤلف ) حمایت –اول  فصل hor' s Ri ght  / Copyri ght یکیالکترون( در بستر مبادالت 

حقوق مؤلفان، مصنفان و  یتحماقانون  یتعرضه و نشر( آثار تحت حما) یعاجرا و توز تکثیر، حق - ۶0 ماده

و قانون  31۵0/1/0۶مصوب  یو آثار صوت یاتکتب و نشر یرو قانون ترجمه و تکث 310۸/1/1هنرمندان مصوب 

در  منحصراً  «یامداده پ»، به صورت 31۷1/32/0مصوب  اییانهرا یافزارهانرم یدآورندگاندپاز حقوق  یتحما

 افزارها واز جمله اطالعات، نرم باشند،یم «یامپداده»که در قالب  یفاتیآثار و تأل یهمؤلف است. کل یاراخت

 یفکر هاییتاز حقوق مالک یتحما ینمچنداده و ه هاییگاهو پا اییانهرا یهاابزار و روش ای،یانهرا یهابرنامه

 تیحق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حما ی،شامل حق اختراع، حق طراح یکیدر بستر مبادالت الکترون

I) یکیقطعات الکترون یکپارچه یاز نقشه مدارها یتحماداده، هاییگاهاز پا nt egrat ed Ci rcui t s  & Chi ps )

 3132/0/3 مصوبماده و قانون ثبت عالئم و اختراعات  ینمذکور در ا ینانمشمول قو ی،از اسرار تجار یتو حما
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خواهد بود، منوط بر آن  311۷/0/30و اختراعات مصوب  یقانون ثبت عالئم تجارت یاجرا ینامه اصالحو آیین

 باشد. یاسالم یکه امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورا

Rel) یو هنر یادب یتمالک با مرتبط حقوق - 3 تبصره at ed Ri ght sیعنوان حقوق جانببه یناز ا یش( که پ 

Nei) یو هنر یادب یتمالک ghbori ng Ri ght sعناصر  یبرا یو معنو یشامل حقوق ماد شدندی( شناخته م

 و یریو تصو یصوت اتصفح یدکنندگانآثار، تول یهنرمندان مجرعالوه بر مؤلف، از جمله حقوق  یگرید

اشاره  مورد 31۵0/1/0۶و  310۸/1/1مصوب  ینکه مشمول قوان باشندیضبط و پخش مو مؤسسات  هاسازمان

 .باشندیماده م یندر ا

I) یکپارچه مدار - 0 تبصره nt egrat ed Ci rcui t )خاص است که  یبا نقشه و منطق یکیجزء الکترون یک

 هاییاحمتعارف را داراست. طر یکیجزاء الکترونا از یادیز یاربا تعداد بس یگزینیجا یتآن قابل ییعملکرد و کارا

نامه و آیین 3132/0/3مصوب  عاتبر اساس قانون ثبت عالئم و اخترامدارها  ینو منطق ا ینقشه، جانمائ

 .باشدیم یتمورد حما 311۷/0/30و اختراعات مصوب  یقانون ثبت عالئم تجارت یاجرا یاصالح

ها هدر شبک «یامداده پ»پردازش  یفراگرد فن ینفکاثر که جزء ال یعتوز اجراء و تکثیر، موقت اعمال - ۶1 ماده

 است از شمول مقرره فوق خارج است.

Trade Secret) یاز اسرار تجار حمایت –دوم  فصل s) 

 انونییرقغ یلتحص یکی،مشروع و عادالنه در بستر مبادالت الکترون یهااز رقابت حمایت منظور به - ۶0 ماده

 یکیالکترون یطاشخاص ثالث در مح یآن برا یافشا یاخود و  یها و مؤسسات برابنگاه یو اقتصاد یاسرار تجار

 .یدقانون خواهد رس ینمجازات مقرر در اجرم محسوب و مرتکب به 

افزارها و ها، الگوها، نرماست که شامل اطالعات،فرمول ی«یامداده پ» یکیالکترون تجاری اسرار - ۶۵ ماده

انجام تجارت و دادوستد، فنون،  یهانشده، روشمنتشر یفاتتأل یندها،و فرا هایکها، تکنابزار و روشها، برنامه

است که به طور مستقل  هاینو امثال ا یتجار یهاطرح یان،مشتر فهرستی،ها و فراگردها، اطالعات مالنقشه

حفظ و حراست از  یبرا یاعقوالنهم یهابوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالش یاقتصادارزش  یدارا

 ها انجام شده است.آن

 ( Trade Names) یاز عالئم تجار یتحما –سوم  فصل

 کییدر بستر مبادالت الکترونمشروع  یهارقابت یقکنندگان و تشواز حقوق مصرف حمایت منظور به - ۶۶ ماده

Domaiبه صورت نام دامنه ) یاستفاده از عالئم تجار n Name بر خط ) یشهر نوع نما یا( وOnl i ne عالئم )

و متخلف به مجازات مقرر  نوعشدن طرف به اصالت کاال و خدمات شود مم مشتبه یا یبکه موجب فر یتجار

 .یدقانون خواهد رس یندر ا

 هاو مجازات جرایم –چهارم  باب
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 یوتریکامپ یبردارکاله –اول  مبحث

ها برنامه ،ها«یامداده پ»از  یرمجازاستفاده غ یااستفاده و با سوء ،الکترونیکی مبادالت بستر در هرکس - ۶۷ ماده

له مداخ ،«یامداده پ»ورود، محو، توقف  یرنظ یارتباط از راه دور و ارتکاب افعال یلو وسا اییانههای راو سیستم

خودکار  های پردازشسیستم یسبب گمراه یاو  یبدرا بفر یگرانه دیرو غ اییانهرا یستمس یادر عملکرد برنامه 

 رانیگاموال دکند و  یلتحص یمال یازاتامت یاوجوه، اموال  یگرید یاخود  یبرا یقطر ینآن شود و از ا یرو نظا

 ینقد یسه سال و پرداخت جزاتا یکرا ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از 

 .شودیمال مأخوذه محکوم م عادلم

 .باشدیماده م ینجرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ا یزجرم ن این به وعشر – تبصره

 کامپیوتری جعل –دوم  مبحث

وقف محو و ت ییر،ورود، تغ یقاز طر یکی،هرکس در بستر مبادالت الکترون -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۶۸ماده 

 یکاربرد یلاستفاده از وسا یاو  اییانهرا یهایستمو س «یامداده پ»و مداخله در پردازش  «یامداده پ»

فاقد  یاامض یدتول یاکننده و  امضاء مجوز بدون – یاختصاص یدمثل کل –امضاء  یدتول یرمزنگار هاییستمس

اخذ  با نام دارنده در فهرست مزبور و یلانطباق آن وسا عدم یاو  یکیسابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترون

تا با ارائه آن به  یدنما یو اثبات یارزش مال یدارا های«یامداده پ»آن اقدام به جعل  یرنظامجعول و  یگواه

جاعل محسوب و به مجازات  یدمعتبر استفاده نما های«یامداده پ»به عنوان  یرهو غ یمال قضایی،ی،مراجع ادار

 .شودیوم ممحک یالر 0۵2.222.222 یزانبه م ینقد یتا سه سال و پرداخت جزا یکحبس از 

 .باشدیماده م ینجرم حداقل مجازات در ا این به شروع مجازات – تبصره

 و دهکننمصرف حقوق نقض –/ فصل اول  یکدر بستر مبادالت الکترون انحصاری حقوق نقض –سوم  مبحث

 تبلیغ قواعد

 قانون ین( ا1۷و ) (1۶(، )1۵(، )10(، )11متخلف از مواد ) کنندهینتأم -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۶1 ماده

 محکوم خواهد شد.  یالر 022.222.222تا  ۵2.222.222به مجازات از 

 ( به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.1۷متخلف از ماده ) کنندهتأمین – تبصره

( و ۵0(، )۵1(، )۵0(، )۵3(، )۵2(، )11متخلف از مواد ) کنندهینتأم -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۷2 ماده

 محکوم خواهد شد. یالر 0۵2.222.222تا  322.222.222قانون به مجازات از  نی( ا۵۵)

 ماده محکوم خواهد شد. ینقانون به حداکثر مجازات در ا ین( ا۵3متخلف از ماده ) کنندهتأمین – 3 تبصره

 د شد.ماده محکوم خواه ینقانون به حداقل مجازات در ا ین( ا۵۵متخلف از ماده ) کنندهینتأم - 0 تبصره
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 از داده یتحما/.یشخص های«یامداده پ»از  یتاحم نقض -دوم  فصل

 یدقانون را نقض نما ینا (۵1( و )۵۸مقرر در مواد ) یطشرا الکترونیکی مبادالت بستر در هرکس - ۷3 ماده

 .شودیتا سه سال حبس محکوم م یکمجرم محسوب و به 

و  یکیالکترون یصدور گواهتوسط دفاتر خدمات  یشخص یها«یامداده پ»راجع به  جرایم هرگاه - ۷0 ماده

قانون محکوم خواهد  ین( ا۷3ماده )مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در  یابد،مسئول ارتکاب  ینهادها یرسا

 شد.

 یدفاتر خدمات صدور گواه احتیاطییو ب مباالتییاگر به واسطه ب -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۷1ماده 

سال حبس و پرداخت  یکدهد، مرتکب به سه ماه تا  یرو یشخص های«یامداده پ»راجع به  میجرا یکیالکترون

 .شودیممحکوم  یالر 3۵2.222.222معادل  ینقد یجزا

 فمؤل حق نقض –/ فصل اول  یکیدر بستر مبادالت الکترون «پیام داده» از حفاظت نقض –چهارم  مبحث

 ضه وعر) یعاجرا و توز یر،با تکث یکیبستر مبادالت الکترون هرکس در -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۷0 ماده

و قانون ترجمه و  310۸/1/1حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب  یتکه در قانون حما ینشر( موارد

 یافزارهانرم یدآورندگاناز حقوق پد یتقانون حماو  31۵0/1/0۶مصوب  یو آثار صوت یاتکتب و نشر یرتکث

مجاز شمرده  یاسالم یبر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورا، منوط 31۷1/32/0وب مص اییانهرا

 یقدن یسال حبس و جزا یکبه مجازات سه ماه تا  یدشده مؤلفان را نقض نما یحکه حق تصر یشود، در صورت

 محکوم خواهد شد. یالر 3۵2.222.222 یزانبه م

 تجاری اسرار نقض –فصل دوم 

 یکیقانون و هرکس در بستر مبادالت الکترون ین( ا۶0از ماده ) ینمتخلف -شده(  یلتعد یقدن ی)جزا ۷۵ ماده

ق با نقض حقو ی،و خدمات یاقتصاد ی،صنعت ی،تجار یهاورود خسارت به بنگاه یابه منظور رقابت، منفعت و 

ود خ یآنان را برا یاررمجاز، اسرار تجیغ یابیدست یاو  یاسرار شغل یبر عدم افشا یاستخدام مبن یقراردادها

دل معا ینقد یو جزا یمبه حبس از شش ماه تا دو سال و ن یداشخاص ثالث افشا نما یبرا یانموده و  یلتحص

 محکوم خواهد شد. یالر 0۵2.222.222

 یتجار عالیم نقض –فصل سوم  

 ینقد یبس و جزاتا سه سال ح یکقانون به  ین( ا۶۶متخلفان از ماده ) -شده(  یلتعد ینقد ی)جزا ۷۶ ماده

 خواهند شد.محکوم  یالر 0۵2.222.222تا  322.222.222 از
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 سایر -چهارم  فصل

 المللیینب یهمکار یهاو روش ییجزا یتو مقررات مربوط به صالح یدادرس یینآ یم،جرا سایر - ۷۷ ماده

 قانون خواهد بود. موجب به یکیمرتبط با بستر مبادالت الکترون ییجزا ییقضا

 خسارت جبران –پنجم  باب

جز به ی،تو دول یمؤسسات خصوص یستمضعف س یادر اثر نقص  الکترونیکی مبادالت بستر در هرگاه - ۷۸ ماده

به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران  یخسارت یکی،ارتباط الکترون یزیکیقطع ف یجهدر نت

صورت جبران  ینکه در ا اشدافراد ب یاز فعل شخص یخسارات وارده ناش ینکهمگر ا باشندیخسارات وارده م

 اشخاص خواهد بود. ینخسارات بر عهده ا

 متفرقه –ششم  باب

ؤثر قانون م ینا یکه در اجرارا  یکیمرتبط با تجارت الکترون هایینهموظف است زم بازرگانی وزارت - ۷1 ماده

ررات مق یناطالعات، خواستار تدو یفناور یلعا یشورا ییدو تأ یشنهادکرده و با ارائه پ ییشناسا باشندیم

 یأته یبو مقررات پس از تصو هانامهآیین ینشود. ا ربطیذ ینهادهاقانون توسط  ینا هاینامهمربوطه و آیین

 خواهند یهته یلذ یبقانون به ترت ینمورد اشاره در ا هاینامهآیین یربه مرحله اجرا در خواهند آمد. سا یرانوز

 شد:

و  یامور اقتصاد ی،بازرگان یهاوزارتخانه یشنهادقانون به پ ین( ا00( و )1۸مربوط به مواد ) نامهآیین – الف

 أتیه یبو به تصو یهته یرانا یاسالم یجمهور یکشور و بانک مرکز یزیرو برنامه یریتسازمان مد ی،دارائ

 .یدخواهد رس یرانوز

و فرهنگ و ارشاد  یبازرگان یهاوزارتخانه یشنهادقانون به پ ین( ا۵۷( و )۵۶مربوط به مواد ) نامهآیین – ب

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو به و یهکشور ته یزیرو برنامه یریتو سازمان مد یاسالم

و سازمان  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یشنهادقانون به پ ین( ا۶2ماده )مربوط به  نامهآیین – ج

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهکشور ته یزیرو برنامه یریتمد

 یدهاواح یعبا تجم یکی،تجارت الکترون هاییتاز فعال یتموظف است به منظور حما بازرگانی وزارت - ۸2 ماده

مشترک وزارت  یشنهادمرکز به پ ینا نامهییناساسنامه و آ.یدنما یجادوزارتخانه ا ینرا در ا یمرکز ربط،یذ

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبو به تصو یهکشور ته یزیرو برنامه یریتو سازمان مد یبازرگان

ارند د یاردر اخت «یامداده پ»که  یکسان یهکنندگان و کلمصرف یگانان،با مخاطبین، سازان، اصل - ۸3 ماده

( Back upوانه )نموده و پشت ینگهدار یقیطرخود دارند به  یترا که تحت مسؤول هائی«یامپداده»موظفند 

 گر مصون بماند.ینسخه، نسخه د یک یبرا یخطر که در صورت بروز هر گونه یندنما یهته
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انون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانق  

 3/1/31۸0مصوب: 

 و اصطالحات تعاریف –فصل اول 

 :باشندیم یرز یمعان یست، داراقانون بکار رفته ا ینکه در ا هاییواژه و اصطالحات - 3 ماده

و بعد  شودیم یلقانون تشک ین( ا1است که به موجب ماده ) ییبورس و اوراق بهادار: شورا یعال شورای – 3

 .شودیم یدهنام« شورا» یناز ا

 ینو بعد از ا شودیم یلقانون تشک ین( ا۵است که به موجب ماده ) سازمانی: بهادار اوراق و بورس سازمان – 0

 .شودیم یدهنام« سازمان»

 یامتشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و  بازاری: بهادار اوراق بورس – 1

پس بورس  ین. بورس اوراق بهادار )که از اگیردیقانون، مورد دادوستد قرار م ینگران طبق مقررات امعامله

 .شودیو اداره م یسسعام تأ ی( در قالب شرکت سهامشودیم یدهنام

 .شودیم یلقانون تشک ین( ا1۷است که به موجب ماده ) یأتی: هیداور هیأت – 0

مجامع  یرو سا گذارانیهکارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرما هایکانون: کانون – ۵

 یتعالقانون به ف ینکه طبق ا یاصاشخ ینروابط ب یماست که به منظور تنظ یخودانتظام یهامشابه، تشکل

 ی،دولت یربه صورت مؤسسه غ «سازمان»مصوب  یهادر بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل

 .رسندیبه ثبت م یرانتفاعیو غ یرتجاریغ

قانون بر عهده دارد و  ینکه به موجب ا یفیحسن انجام وظا یاست که برا تشکلی: خودانتظام تشکل – ۶

اعضاء، مجاز است ضوابط و  ینبه روابط ب یدنخود و انتظام بخش یاحرفه هاییتفعال یمتنظ یبرا ینچنهم

 و اجرا کند. وضعقانون،  ینا یتبا رعا داند،یرا که الزم م یو انضباط یاحرفه یاستانداردها

 ،یبه ثبت، نگهدار است که امور مربوط یوجوه: شرکت یهاوراق بهادار و تسو یمرکز گذاریسپرده شرکت – ۷

 .دهدیوجوه را انجام م یهاوراق بهادار و تسو یتانتقال مالک

ت که معامال یکالکترون یرغ یا یکاست در قالب شبکه ارتباط الکترون یخارج از بورس: بازار بازارهای – ۸

 .گیردیمذاکره صورت م یهاوراق بهادار در آن بر پا

و  شودیدر آن انجام م یداالنتشاراوراق بهادار جد نویسییرهعرضه و پذ یناست که اول ی: بازاراولیه بازار – 1

 .گیردیناشر قرار م یارمنابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اخت

 .گیردیدر آن مورد دادوستد قرار م یه،است که اوراق بهادار پس از عرضه اول ی: بازارثانویه بازار – 32
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تد کاال دادوس یابر اوراق بهادار  یمعامله مبتن یارو اخت یآت یدر آن قراردادهااست که  بازاری: مشتقه بازار – 33

 .شودیم

 .کندیاست که اوراق بهادار را به نام خود منتشر م حقوقی شخص: ناشر – 30

 .کندیها معامله مو به حساب آن یگراند یاست که اوراق بهادار را برا حقوقی شخص: کارگزار – 31

به نام و  یاها و و به حساب آن یگراند یاست که اوراق بهادار را برا حقوقی شخص: گرمعامله / کارگزار – 30

 .کندیحساب خود معامله م

 یمو تنظ ینقد شوندگ یشاست که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزا گریمعامله/  کارگزار: گردان بازار – 3۵

 .پردازدیآن، به دادوستد آن اوراق م یمتنوسان ق دامنه یدو تحد یناوراق بهادار مع یعرضه و تقاضا

و فروش اوراق  یدمشخص، درباره خر یاست که در قالب قرارداد ی: شخص حقوقگذاریسرمایه مشاور – 3۶

 .دهدیمشاوره م گذاریهبهادار، به سرما

 و یدخرمشخص و به منظور کسب انتفاع، به  یاست که در قالب قرارداد حقوقی شخص: گردان سبد – 3۷

 .پردازدیم گذاریهسرما یفروش اوراق بهادار برا

 گذارانیهناشر اوراق بهادار و عامه سرما یناست که به عنوان واسطه ب ی: شرکتیهسرما تأمین شرکت – 3۸

 نویسی،رهیپذ ی،مشاوره، سبد گردان ی،بازار گردان ی،گرمعامله ی،کارگزار هاییتفعال تواندیو م کندیم یتفعال

 انجام دهد. «ازمانس»مشابه را با اخذ مجوز از  هاییتو فعال نویسییرهد پذتعه

 ری،گذایهانداز و سرماپس یهااست که با استفاده از طرح گذارییه: صندوق سرمابازنشستگی صندوق – 31

 .کندیآن فراهم م یاعضا یدوران بازنشستگ یرا برا یلیتکم یایمزا

 و باشدیدر اوراق بهادار م گذارییهآن سرما یاصل یتاست که فعال یمال ی: نهادگذاریسرمایه صندوق – 02

 .یکندصندوق شر یانخود، در سود و ز گذارییهمالکان آن به نسبت سرما

به کارگزاران،  توانیفعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله م یمال ی: منظور نهادهایمال نهادهای – 03

 اری،گذیهسرما یهاصندوق ی،بندمؤسسات رتبه گذاری،یهان، بازار گردانان، مشاوران سرماگرکارگزاران / معامله

 یهاو صندوق یهسرما ینتأم یهاشرکت ی،پردازش اطالعات مال یهاشرکت گذاری،یهسرما یهاشرکت

 اشاره کرد. یبازنشستگ

جهت کسب انتفاع، آنقدر  یرپذ یهدر شرکت سرما گذارییهکه با سرما ی(: شرکتهلدینگ) مادر شرکت – 00

 یدر انتخاب اعضا یارا انتخاب کند و  یرهمد یأتشرکت، ه یاتکنترل عمل یکه برا کندیکسب م یحق رأ

 مؤثر باشد. یرهمد یأته
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 قرار دهد. یابیقانون را مورد ارزش ینو اوراق بهادار موضوع ا هاییاست که دارا ی: کارشناس مالارزشیاب – 01

و  نیمالک ع یقابل نقل و انتقال برا یاست که متضمن حقوق مال یمستند یا ورقه نوع هر: داربها اوراق – 00

و اوراق بهادار  یو اعالم خواهد کرد. مفهوم ابزار مال یینمنفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تع یا

 قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است. یندر متن ا

 .یعرضه عموم برای بهادار اوراق صدور از است عبارت نتشارا: انتشار – 0۵

 : عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.عمومی عرضه – 0۶

 است. ینهاد گذارانیهاوراق بهادار توسط ناشر به سرما یم: فروش مستقخصوصی عرضه – 0۷

آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن  یقانون هیندنما یااوراق بهادار از ناشر و  یدخر یند: فرآنویسیپذیره – 0۸

 طبق قرارداد.

وش به فر نویسییرهکه ظرف مهلت پذ یاوراق بهادار یدخر ی: تعهد شخص ثالث برانویسیپذیره تعهد – 01

 نرسد.

آن، اطالعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل  یقاست که از طر اییه: اعالمنویسییرهپذ اعالمیه – 12

 .گیردیعموم قرار م یاردر اخت یسینویرهپذ

ثبت شرکت، به  یاست که در مرحله تقاضا یها، اطالعات و اسناد و مدارکثبت: مجموعه فرم بیانیه – 13

 .شودیسازمان داده م

ق به اورا یرمستقیمغ یاو  یمطور مستقعموم که به ی: هرگونه اطالعات افشاء نشده برانهانی اطالعات – 10

عامله م یبرا گذارانیهسرما یمتصم یاو  یمتو در صورت انتشار بر ق شودیناشر آن مربوط م یات بهادار، معامال

 .گذاردیم یراوراق بهادار مربوط تأث

 .شودیم یداریخر گذارانیهاست که از محل وجوه سرما یمال هایدارایی مجموعه: سبد – 11

 بهادار اوراق بازار ارکان –دوم  فصل

حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه  ی،و با هدف سامانده گذارانیهاز حقوق سرما یتحما تایراس در - 0 ماده

 اراتیو اخت یفوظا یب،قانون، شورا و سازمان با ترک ینا یاوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرا یو کارا

 .شودیم یلقانون تشک ینمندرج در ا

کالن آن بازار را بر عهده دارد.  هاییاستس یبق بهادار است که تصورکن بازار اورا باالترین شورا - 1 ماده

 :باشدیم یلشورا به شرح ذ یاعضا

 .ییو دارا یامور اقتصاد وزیر – 3
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 .یبازرگان وزیر – 0

 .یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کلیسرئ – 1

 و اتاق تعاون. یرانو معادن ا یعو صنا یاتاق بازرگان رؤسای – 0

 خواهد کرد. یفهوظانجام  یزسازمان ن یشورا و سخنگو یرسازمان که به عنوان دب سرئی – ۵

 .یمعاون و یا کشور کل دادستان – ۶

 ها.از طرف کانون یندهنفر نما یک – ۷

 نهادیشبازار اوراق بهادار به پ یاحرفه یهابا مشورت تشکل یمنحصراً از بخش خصوص مالی خبره نفر سه – ۸

 .یرانوز یأته یبو تصو ییو دارا یادامور اقتص یروز

ورس هر ب یبرا یرانوز یأته یبو تصو ربطیذ یروز یشنهادبه پ ینفر خبره منحصراً از بخش خصوص یک – 1

 .ییکاال

 خواهد بود. ییو دارا یامور اقتصاد یرشورا با وز ریاست - 3 تبصره

 یاناز م یتوانسال است و آنان را نم ( پنج1( و )۸(، )۷) یموضوع بندها یاعضا مأموریت مدت - 0 تبصره

 و کارکنان سازمان انتخاب کرد. یرهمد یأته یاعضا

 یرپذدو دوره امکان یماده حداکثر برا ین( ا1( و )۸(، )۷) یموضوع بندها اعضای مجدد انتخاب - 1 تبصره

 خواهد بود.

 .کنندیبورس شرکت م همان یگیریم(، فقط در جلسات مربوط به تصم1موضوع بند ) اعضای - 0 تبصره

 :باشدیم یرشورا به شرح ز وظایف - 0 ماده

 قانون. ینا یبر اجرا یهو توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عال یالزم جهت سامانده تدابیر اتخاذ – 3

 وط.بو مقررات مر یننظام و قوان یکل هاییاستبازار اوراق بهادار در قالب س یو خط مش هایاستس تعیین – 0

 .یرانوز یأته یبقانون جهت تصو ینا یاجرا یالزم برا هاینامهیینآ پیشنهاد – 1

 .یدجد یمال یابزارها تصویب – 0

 یمرکز یگذارسپرده یهاخارج از بورس، شرکت یها، بازارهابورس یتو لغو مجوز فعال تعلیق صدور، – ۵

 .یهسرما ینتأم یهاوجوه و شرکت یهاوراق بهادار و تسو

 سازمان. یمال یهابودجه و صورت تصویب – ۶
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 از سازمان. یتبه شکا یدگیو رس فعالیت بر نظارت – ۷

 ها.سازمان و نظارت بر آن هاییوصول یزاننوع و م تصویب – ۸

 الزحمه آن.حق تعیین و سازمان حسابرس – بازرس انتخاب – 1

 سازمان. یرهمد یأته اعضای انتخاب – 32

 سازمان. یرهمد یأته یو اعضا یسرئ یایاحقوق و مز تعیین – 33

 الزحمه آنان.حق یینو تع یداور یأته اعضای انتخاب – 30

 .یجهان یشده خود در بازارها یرفتهپذ یهامجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت اعطای – 31

 به بورس. یاوراق بهادار خارج یرشمجوز پذ اعطای – 30

 در بورس. یرس جهت معامالت اشخاص خارجمجوز به بو اعطای – 3۵

 به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. یرانوز یأته یصکه به تشخ یامور سایر – 3۶

 االجرا خواهد بود.الزم ییو دارا یامور اقتصاد یروز تأیید از پس شورا مصوبات - تبصره

مستقل بوده و از محل  یمال و یحقوق یتشخص یاست که دارا یردولتیغ عمومی مؤسسه سازمان، - ۵ ماده

درآمدها اداره خواهد شد. منابع الزم  یرها و ساها در بورسشرکت یرشاز حق پذ یو سهم یافتیدر یکارمزدها

بورس نزد سازمان کارگزاران بورس  یشورا یشده از محل وجوه امان یادسازمان  یاندازو راه یتآغاز فعال یبرا

 .شودیم یناوراق بهادار تهران تأم

و به  هیقانون توسط شورا ته ینا یبتصو یخسازمان حداکثر ظرف سه ماه از تار تشکیالت و اساسنامه - تبصره

 .یدخواهد رس یرانوز یأته یبتصو

حسن شهرت و تجربه در  یو دارا ینافراد ام یانپنج عضو است که از م یسازمان دارا یرهمد هیأت - ۶ ماده

. شوندیشورا انتخاب م یبشورا و با تصو یسرئ یشنهادبه پ یردولتیش غمنحصراً از کارشناسان بخ یرشته مال

 .کندیرا صادر م یرهمد یأته یشورا حکم اعضا یسرئ

 است: یرسازمان به شرح ز یرهمد یأته یاراتو اخت وظایف - ۷ ماده

 آن به شورا. یشنهادقانون و پ ینا یاجرا یالزم برا هاینامهیینآ تهیه – 3

 قانون. ینا ییاجرا یهادستورالعمل ینو تدو تهیه – 0

 قانون و مقررات مربوط. ینا اجرای حسن بر نظارت – 1
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 اوراق بهادار و نظارت بر آن. عمومی عرضه مجوز صدور و ثبت – 0

ها بر عهده شورا آن یبکه تصو یینهادها یرها و سابورس یسو لغو مجوز تأس تعلیق صدور، درخواست – ۵

 است.

 یمقانون که در حوزه عمل مستق ینموضوع ا یمال یها و نهادهاکانون یسو لغو مجوز تأس قتعلی صدور، – ۶

 .یستشورا ن

 قانون. ینموضوع ا یمال یها و نهادهاها، کانوناساسنامه بورس تصویب – ۷

 از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. یشگیریالزم جهت پ تدابیر اتخاذ – ۸

قانون بر عهده سازمان است به  این طبق هاآن اعالم که بهادار اوراق بازار در لفاتتخ از دسته آن اعالم – 1

 ها.آن یگیریو پ صالحیمراجع ذ

بازار اوراق بهادار  یتوضع یندر مورد عملکرد سازمان و همچن یادوار یهاو گزارش یمال هایصورت ارائه – 32

 به شورا.

در بازار  گذارانیهاز حقوق و منافع سرما یتالزم به منظور حما و انجام اقدامات یضرور تدابیر اتخاذ – 33

 اوراق بهادار.

 .یو نظارت گذارییاستس ینهادها یربا سا یالزم در بازار اوراق بهادار و همکار هاییهماهنگ ایجاد – 30

 در بازار اوراق بهادار به شورا. یدجد یمال یابزارها یریکارگبه پیشنهاد – 31

 در بورس. یخارج یو حقوق یقیاشخاص حق گذاریسرمایه بر نظارت – 30

 توسط شورا. یبخدمات سازمان جهت تصو یهاانواع درآمدها و نرخ یشنهادبودجه و پ تهیه – 3۵

 قانون. ینموضوع ا یمال ینهادها یربورس و سا یخدمات و کارمزدها یهاسقف نرخ تصویب – 3۶

ها و نظارت سازمان عام نزد مرجع ثبت شرکت یسهام یهاشرکتسازمان قبل از ثبت  ییدنامهتأ صدور – 3۷

 ها.بر آن شرکت

 شده نزد سازمان.ثبت یهاتوسط شرکت یتاطالعات با اهم یو نظارت بر افشا بررسی – 3۸

 .یحسابرس یاستانداردها ینتدو یأته یژهبه و یبا مراجع حسابدار یو هماهنگ یکنزد همکاری – 31

 بازار اوراق بهادار. یآت هاییاستس ینتدو یالن و بلند مدت براک تحقیقات انجام – 02

 .یو جهان یامرتبط منطقه یهابه سازمان یوستنو پ المللیینو مشارکت با مراجع ب همکاری – 03
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 که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. یامور سایر انجام – 00

دوره  یک ینج سال است و انتخاب مجدد آنان براپ یرهمد یأته یاز اعضا یکهر  عضویت مدت - ۸ ماده

 بالمانع است. یگرد

 مدت یشورا برا یباعضاء و تصو یشنهادبه پ یرهمد یأتاعضاء ه ینسازمان از ب یرهمد یأته رئیس - 1 ماده

 خواهد شد. یینماه تع یس

 آن خواهد بود. ییمقام اجرا ینسازمان و باالتر یسرئ یره،مد یأته رئیس - 3 تبصره

 خواهد شد. یینسازمان در اساسنامه سازمان تع یسرئ یاراتو حدود اخت وظایف - 0 بصرهت

 یرشپذ یاحق اشتغال  وجه یچهبه صورت موظف و تمام وقت بوده و به  یرهمد یأته اعضای اشتغال - 32 ماده

 ند داشت.را نخواه یردولتیو غ یها و نهادها اعم از دولتها، بنگاهدستگاه یردر سا یگرید یتمسئول

مدت  یبرا یو ینجانش یره،مد یأته یاز اعضا یکهر  یاستعفا یافوت و  برکناری، صورت در - 33 ماده

در  یبرکنار یط( منصوب خواهد شد. شرا۶ماده )مقرر در  یبظرف پانزده روز حسب مورد به ترت مانده،یباق

 خواهد شد. یداساسنامه سازمان ق

کنند که  یادز شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند قبل ا یرهمد یأته اعضای - 30 ماده

 هیرا بکار برند و کل طرفییدقت و ب یتنها یفخود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظا یقانون یفوظا

. ندیرا بنما یرهمد یأتسازمان و ه ارحفظ اسر یتمقرون به صالح کشور بوده و رعا گیرندیرا که م یماتیتصم

 متن سوگندنامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

 .شودیسازمان از محل بودجه سازمان پرداخت م یرهمد یأته یو اعضا یسرئ مزایای و حقوق - 31 ماده

 یینا تعشور یبشورا و با تصو یسرئ یشنهادشورا در جلسات شورا، به پ یردولتیغ اعضای حضور حق - تبصره

 .شودیان پرداخت مو از محل بودجه سازم

خود، همسر و افراد  هایییفهرست دارا یدبا یرهمد یأته یاعضا عضویت، خاتمه و انتصاب بدو در - 30 ماده

 .یندتحت تکفل خود را به شورا گزارش نما

 یک یبرا یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس بین از سازمان بازرس –حسابرس  - 3۵ ماده

 خواهد بود. یرپذدو دوره امکان برای حداکثر بازرس –انتخاب حسابرس  شود،یخاب مسال توسط شورا انت

و  یتهرگونه فعال یادر شرف ثبت نزد سازمان  یا شدهثبت بهادار اوراق معامالت هرگونه انجام - 3۶ ماده

 یشرکاو  یرانشورا، سازمان، مد یغیرمستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضا یا یممشارکت مستق

 ها ممنوع است.اشخاص تحت تکفل آن یزسازمان و ن یمؤسسه حسابرس
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 یاوقت مشاغل تمام ینخود و همچن یو مال یاقتصاد هاییتشورا و سازمان موظفند فعال اعضای - 3۷ ماده

 گزارش دهند. ییهقوه قضا یسدارند، به رئ یااند به آن اشتغال داشته یردو سال اخ یوقت خود را که طپاره

 ای یممستق یسازمان مکلفند از افشا یمؤسسه حسابرس یو شرکا یرانشورا، سازمان، مد اعضای - 3۸ ماده

پس از خاتمه دوران  یحت شوند،یها مطلع مخود از آن یفوظا یکه در اجرا یاغیرمستقیم اطالعات محرمانه

 .شودیمحکوم م ونانق ین( ا0۶ماده )مقرر در  یهاکنند. متخلف به مجازات یخود، خوددار یتصد

در  یازخود با مجوز دادستان کل کشور، اطالعات مورد ن یقانون یفوظا یدر اجرا تواندمی سازمان - 31 ماده

ز ا ی،و عموم یدولت یهادستگاه ی،دولت یهاشرکت ی،ها، مؤسسات اعتباربانک یهقانون را از کل ینچارچوب ا

 یا قییاشخاص حق یزح نام آنهاست و نیتصر یاا مستلزم ذکر هکه شمول حکم نسبت به آن ییهاجمله دستگاه

 سازمان را در یازها و اشخاص مذکور مکلفند اطالعات مورد ندستگاه یه. کلیدمطالبه نما یردولتیغ یحقوق

 .یندشده ارائه نما یینموعد تع

 اولیه بازار –سوم  فصل

قانون  ینمقررات ا یته ثبت آن نزد سازمان با رعامنوط ب یهاوراق بهادار در بازار اول عمومی عرضه - 02 ماده

 قانون ممنوع است. ینمفاد ا یتبدون رعا یقاوراق بهادار به هر طر یو عرضه عموم باشدیم

و مصوبات سازمان  یمقررات قانون یتاز رعا یناننزد سازمان به منظور حصول اطم بهادار اوراق ثبت - 03 ماده

 یاها تدر مورد شرک یو سفارش یهتوص یاو  یسودآور ینتضم یا،مزا ییدنزله تأبوده و به م یاطالعات یتو شفاف

 ردد.گ یدق نویسییرهپذ یهدر اعالم یدبا ضوعمو ین. اباشدیمرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نم یهاطرح

ت اخذ جه نویسیهیرپذ یهثبت و اعالم یانیهثبت اوراق بهادار را همراه با ب تقاضای است موظف ناشر - 00 ماده

 .یدنما یمبه سازمان تسل یمجوز عرضه عموم

 یمازمان تسلبه س یدکه با نویسییرهپذ یهثبت و اعالم یانیهب یاتثبت اوراق بهادار، محتو تقاضای فرم - تبصره

موجب  ها و سازمان بهمرجع ثبت شرکت ینب یو نحوه هماهنگ نویسییرهپذ یهانتشار اعالم یچگونگ یزشود و ن

 سد.ریشورا م ییدو به تأ یماست که توسط سازمان تنظ یتورالعملدس

ها با مقررات، از انطباق آن ینانآن و اطم یمثبت اوراق بهادار و ضما یتقاضا بررسی از پس سازمان - 01ماده 

 .کندیاقدام م نویسییرهپذ یهاعالم ییدنسبت به تأ

. مدت مذکور از کندیم یینکه سازمان تع یردانجام پذ یظرف مدت یداوراق بهادار با عمومی عرضه - 3 تبصره

ناشر و احراز ادله موجه حداکثر  یرا با تقاضا نویسییرهمدت پذ تواندیروز تجاوز نخواهد کرد. سازمان م یس

 کند. یدتمد یگرروز د یبه مدت س
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سازمان را از  ،عمومی عرضه مهلت اتمام از پس روز پانزده مدت ظرف حداکثر است موظف ناشر - 0 تبصره

. نحوه برخورد ناشر در یدخواهد نمود، مطلع نما ینکه سازمان مع یقیو فروش اوراق بهادار از طر یعتوز یجنتا

 .شودیمشخص م نویسییرهپذ یهخصوص عدم فروش کامل، در اعالم

 .مجاز استتوسط سازمان  یعرضه عموم یندفرآ یلتکم ییدشده، پس از تأ تأدیه وجوه از استفاده - 1 تبصره

حداکثر ظرف مدت پانزده  یدشده با یوجوه گردآور یعرضه عموم یندفرآ تکمیل عدم صورت در - 0 تبصره

 عودت داده شود. گذارانیهروز به سرما

ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار  یرا برا یشده و ضمائم ارسال یلتکم تقاضای فرم سازمان اگر - 00 ماده

 . سازماننمایدیم یهروز مراتب را به اطالع ناشر رسانده و درخواست اصالح یدت سم یدهد، ط یصناقص تشخ

ثبت درخواست در سازمان، مراتب  یخروز از تار یدر صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداکثر ظرف س

 عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعالم کند. یاموافقت 

 ها، اجازهآن یهسرما یشافزا یاعام  یسهام یهاثبت شرکت یقانون، برا یناالجرا شدن االزم تاریخ از - 0۵ ماده

 .شودیها، پس از موافقت سازمان صادر متوسط مرجع ثبت شرکت نویسییرهپذ یهانتشار اعالم

موضوع  یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز یاراتو اخت یفقانون، وظا یناالجرا شدن االزم تاریخ از - 0۶ ماده

 .شودیبه سازمان واگذار م 31۷۶/۶/12( قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 0ماده )

 یماده مستثن ینقانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول ا ینکه به موجب ا مشارکتی اوراق - تبصره

 است.

 از ثبت نزد سازمان معاف است: زیر بهادار اوراق - 0۷ ماده

 .هایو شهردار مرکزی بانک دولت، رکتمشا اوراق – 3

 .یتحت نظارت بانک مرکز یو اعتبار یسسات مالمؤ و هابانک توسط منتشره مشارکت اوراق – 0

 .یخصوص هایعرضه در شده عرضه بهادار اوراق – 1

شده توسط سازمان  یینکه کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تع یعام سهامی شرکت هر سهام – 0

 باشد.

ها ازماناوراق منتشره توسط س یلبه ثبت نداشته باشند از قب یازشورا ن یصکه به تشخ یاوراق بهادار سایر – ۵

 .یگرد یو مراجع قانون

 طیاوراق و نحوه و شرا یاتکه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوص بهاداری اوراق ناشر - تبصره

 به سازمان گزارش کند. کند،یم یینتع که سازمان یطیها طبق شراو فروش آن یعتوز
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قانون منوط به ثبت نزد  ینموضوع ا یمال یخارج از بورس و نهادها یها، بازارهابورس تأسیس - 0۸ ماده

 .شودیها تحت نظارت سازمان انجام مآن یتسازمان است و فعال

در اساسنامه، نحوه  یتوع فعالموض یه،حداقل سرما یران،و مد یرهمد یأته یاعضا یاحرفه صالحیت - 01 ماده

 سازمان برسد. ییدبه تأ یدقانون، با ینموضوع ا یمال ینهادها یحسابرس یژهو یهاو نوع گزارش یدهگزارش

 ثانویه بازار –چهارم  فصل

ازمان س یبهر بورس و به تصو یشنهاداست که به پ یاوراق بهادار در بورس طبق دستورالعمل پذیرش - 12 ماده

 که نزد سازمان ثبت نشده است. یستن یاوراق بهادار یرشرس مجاز به پذ. بورسدیم

 است. یماده مستثن این شمول از ثبت، از معاف بهادار اوراق - تبصره

معامله را طبق  یاوراق بهادار معامله شده در روزها قیمت و تعداد فهرست، است مکلف بورس - 13 ماده

 است و در سوابق بورس یفهرست در حکم سند رسم ینم برساند. او به اطالع عمو یهضوابط مصوب سازمان ته

 خواهد شد. ینگهدار

 یکتوقف انجام معامالت هر  یاو  یلدستور تعط ی،اضطرار یطشرا تشخیص با است مجاز سازمان - 10 ماده

با  مدت مزبور ی،اضطرار یط. در صورت تداوم شرایدصادر نما یها را حداکثر به مدت سه روز کاراز بورس

 خواهد بود. یدشورا قابل تمد یبتصو

ورا ش ییدسازمان به تأ یشنهادخواهد بود که به پ ییاضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرا شرایط - تبصره

 .رسدیم

به هر شکل و تحت هر عنوان،  یو بازار گردان یگر/ معامله یکارگزار ی،کارگزار فعالیت به شروع - 11 ماده

آن  ییاجرا یهاو دستورالعمل هانامهیینقانون و آ ینمقررات ا یتانون مربوط و رعادر ک یتمنوط به عضو

 است.

ه آن مربوط ب یفنشده است، وظا یلگران و بازار گردانان تشککانون، کارگزاران / معامله کهزمانی تا - تبصره

 لیتشک ید،نفر رس یازده کانون در سطح کشور به یتعداد اعضا کهی. هنگامدهدیکانون را سازمان انجام م

 است. یگران و بازار گردانان الزامکانون، کارگزاران / معامله

در آن  یرشدر هر بورس موکول به پذ یو بازار گردان یگر/ معامله یو کارگزار یکارگزار فعالیت - 10 ماده

 .رسدیسازمان م ییدبورس به تأ یشنهاداست که به پ یبورس طبق دستورالعمل

گران، بازار گردانان، ناشران و کارگزاران، کارگزار / معامله یبورس به تخلفات انضباط یرهمد هیأت - 1۵ ماده

 دگییخود رس ینامه انضباططبق آیین ربطیذ هاینامهیینآ یاقانون  یناز مقررات ا یکخود از هر  یاعضا یرسا
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 یسازمان قطع ی. رأباشدیدر سازمان م نظر تجدیدابالغ قابل  یخماه از تار یکبورس به مدت  ی. رأنمایدیم

 .باشدیاالجرا مو الزم

ناشران،  گذاری،یهگران، مشاوران سرماکارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله بین اختالفات - 1۶ ماده

 سطها توها، در صورت عدم سازش در کانونآن یاحرفه یتاز فعال یناش ربطیاشخاص ذ یرو سا گذارانیهسرما

 .شودیم یدگیرس یداور یأته

 قضات یناز ب ییهقوه قضا یسعضو توسط رئ یککه  باشدیمتشکل از سه عضو م یداور هیأت - 1۷ ماده

ه شورا ب ییدسازمان و تأ یشنهادبه پ یو مال یاقتصاد هایینهنظران در زمصاحب ینباتجربه و دو عضو از ب

 یک،ر خود، ه یاصل یندهنما رشورا عالوه ب ییدو سازمان با تأ ییهقوه قضا یس. رئنمایدیم یدگیاختالفات رس

. یدماشرکت ن یداور یأتمربوط در ه یعضو اصل یبتتا در صورت غ نمایندیم یو معرف یینتع البدلیعضو عل

 .باشدیم یهمانند عضو اصل البدلیعضو عل یطشرا

 خواهد بود. ییهقوه قضا یندهبا نما یداور یأته ریاست - 3 تبصره

دو  یو انتخاب مجدد آنان حداکثر برا باشدیدو سال م البدلیو عل یاصل یاعضا مأموریت مدت - 0 تبصره

 بالمانع است. یگردوره د

 .گرددیم یلاست که در محل سازمان تشک اییرخانهدب یدارا یداور هیأت - 1 تبصره

 .شودیمدر قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت  یداور هیأت بودجه - 0 تبصره

 یرها و دواآن به عهده اداره یاالجرا است و اجراو الزم یقطع یداور یأته یصادر شده از سو آرای - ۵ تبصره

 .باشدیثبت اسناد و امالک م یاجرا

 یهاتشکل یرو سا گذارییهگر، بازار گردان، مشاور سرماکارگزار، کارگزار / معامله صورتی که در - 1۸ ماده

 زیخود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و ن یتدائم از فعال یاموقت  یریکناره گمشابه درخواست 

تا  مربوط یقو وثا هاین. تضمنمایندیم تودیعخود را نزد کانون  یتبه بورس مربوط اعالم نموده و مجوز فعال

ده ما ینا یرد ماند. قسمت اخخواه یها به قوت خود باقتعهدات آن یرمعامالت انجام شده و سا یفتکل یینتع

ه که مشاب یهاتشکل یرو سا گذارییهگران، بازار گردانان، مشاوران سرمانسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله

 است. یمجر یزن شود،یلغو م یا یققانون تعل ین( ا1۵ماده ) ساسها بر اآن یتعضو

مشابه  یهاتشکل یرو سا گذاریسرمایه مشاوران ردانان،گ بازار گران،معامله/  کارگزار کارگزاران، - 11 ماده

و به مراجع  یهالزم را ته یهاگزارش شود،یو ابالغ م یمکه توسط سازمان تنظ یملزمند طبق دستورالعمل

 .یندنما یمتسل ربطیذ

 یهو ثانو یهاول یدر بازارها یرساناطالع –پنجم  فصل
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ثبت اوراق بهادار به  یندکه در فرآ یتا مجموعه اطالعات یدمااتخاذ ن ترتیبی است موظف سازمان - 02 ماده

 .یردنامه مربوطه در دسترس عموم قرار گحداکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آیین آورد،یدست م

 مشاوران گردانان، بازار گران،معامله کارگزاران، بهادار، اوراق ناشران ها،بورس است موظف سازمان - 03 ماده

و  یحسابدار یتا بر اساس استانداردها یدرا ملزم نما یهفعال در بازار سرما یهاتشکل یهو کل یگذارسرمایه

 .ندخود را انتشار ده یتکشور، اطالعات جامع فعال یمل یحسابرس

و  یحسابدار یاستانداردها ی،را طبق مقررات قانون یمال هایصورت است موظف بهادار اوراق ناشر - 00 ماده

 کند. یهته شود،یکه توسط سازمان ابالغ م ییاجرا یهاو دستورالعمل هانامهیینو آ یمال یدهگزارش

ناشر، مسئول جبران خسارات  یو مشاوران حقوق یابانحسابرس و ارزش  یه،سرما تأمین شرکت ناشر، - 01 ماده

اقع عات ناقص و خالف وارائه اطال یلبه دل یاتخلف و  یر،هستند که در اثر قصور، تقص گذارانییهوارده به سرما

 .اندردیدهها باشد، متضرر گترک فعل آن یااز فعل  یکه ناش یهدر عرضه اول

کشف تخلف  یخسال پس از تار یکحداکثر ظرف مدت  توانندیماده م ینموضوع ا دیدگانخسارت - 3 تبصره

وسط ت یاز عرضه عموم از سه سال یشب ینکهکنند، مشروط بر ا یتشکا یداور یأته یابورس  یرهمد یأتبه ه

 ناشر نگذشته باشد.

 باشند، یدهماده را قبل از کشف و اعالم تخلف خر ینکه اوراق بهادار ناشر موضوع ا اشخاصی فقط - 0 تبصره

 .باشندیخسارت م یمجاز به ادعا

طرف ناشر کننده از گمراه یااز ارائه اطالعات خالف واقع، ناقص  یدر صورت آگاه تواندمی سازمان - 00 ماده

 که باشد، متوقف کند. یااوراق بهادار را در هر مرحله یعرضه عموم نویسی،یرهپذ یهاعالم یاثبت  یانیهدر ب

کرده است، مکلف است حداقل  یافتکه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان در ناشری هر - 0۵ ماده

 :یدخواهد شد، به سازمان ارائه نما یینعکه توسط سازمان ت ییرا طبق دستورالعمل اجرا یرموارد ز

 شده. یساالنه حسابرس یمال هایصورت – 3

 ماهه.سه یمال یهاشده و صورت یماهه حسابرسشش یمال یهاشامل صورت ایدورهیانم یمال هایصورت – 0

 به مجامع و اظهارنظر حسابرس. یرهمد هیأت گزارش – 1

 دارد. گذارانیهسرما یماوراق بهادار و تصم تیمبر ق یتیکه اثر با اهم اطالعاتی – 0

 و مجازاتها جرایم –ششم  فصل

معادل دو تا پنج برابر سود  ینقد یبه جزا یاسال  یکاز سه ماه تا  یریبه حبس تعز زیر اشخاص - 0۶ ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهند شد: یامتحمل نشده  یانز یابه دست آمده 
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 یو یاردر اخت یفهقانون را که حسب وظ ینمربوط به اوراق بهادار موضوع ا ینکه اطالعات نها شخصی هر – 3

ان ها به هر عنوکه از طرف آن یبه نفع اشخاص یابه نفع خود  یا یگراناز انحاء به ضرر د یقرار گرفته به نحو

را در  هاانتشار آنموجبات افشاء و  یامورد استفاده قرار دهد و  ی،داشته باشند، قبل از انتشار عموم یندگینما

 .یدموارد مقرر فراهم نما یرغ

 .یدبه معامالت اوراق بهادار مبادرت نما یکه با استفاده از اطالعات نهان شخصی هر – 0

 یجادا یاگمراه کننده از روند معامالت اوراق بهادار  یظاهر یجادنوعاً منجر به ا یکه اقدامات و شخصی هر – 1

 شخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.ا یاغوا یاکاذب و  هاییمتق

ور به منظ نویسییرهپذ یهاعالم یا یقانون اقدام به انتشار آگه ینمقررات ا یتکه بدون رعا شخصی هر – 0

 .یداوراق بهادار نما یعرضه عموم

 :شوندیشرکت شناخته م یاطالعات نهان یبه عنوان اشخاص دارا زیر اشخاص - 3 تبصره

 و معاونان آنان. یرعاملعامل، مد یأته یره،مد یأته یرکت شامل اعضاش یرانمد- الف

 شرکت. وکالی و حسابرسان حسابداران، مشاوران، بازرسان، – ب

( سهام شرکت را 32۳از ده درصد ) یشبه همراه افراد تحت تکفل خود، ب یاو  ییکه به تنها سهامدارانی – ج

 آنان. یندگاننما یادارند  یاردر اخت

( که مالک ینگمادر )هلد یهاشرکت یندگاننما یا ربطیذ یرانو مد یرهمد یأته یو اعضا یرعاملمد – د

 باشند. یرپذ یهشرکت سرما یرهمد یأتعضو در ه یکحداقل  یدارا یا( سهام 32۳حداقل ده درصد )

 دارند. یدسترس یخود به اطالعات نهان یتموقع یاو  یاراتاخت یف،که با توجه به وظا یاشخاص سایر – ه

 یماده موظفند آن بخش از معامالت اوراق بهادار خود را که مبتن این( 3) تبصره موضوع اشخاص - 0 تبصره

 نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند. یبر اطالعات نهان

 یقدتص یا یندبورس ارائه نما یاسازمان و  را به یمستندات جعل یاکه اطالعات خالف واقع  یخاصاش - 0۷ ماده

قانون مورد استفاده قرار دهند،  ینموضوع ا یهاگزارش یهرا در ته یمدارک جعل یااطالعات، اسناد و  یاکنند و 

 محکوم خواهند شد. ۶/1/31۷۵مصوب  یمقرر در قانون مجازات اسالم یهاحسب مورد به مجازات

را که برحسب  یکه اسرار اشخاص گذاریسرمایه مشاور و گردان بازار گر،ملهمعا/  کارگزار کارگزار، - 0۸ ماده

ماده مقرر در  یهابه مجازات ید،قرار دارد، بدون مجوز افشاء نما یو یاردر اخت یاها مطلع شده از آن یفهوظ

 محکوم خواهد شد. 31۷۵/1/۶مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۶0۸)
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تا سه برابر سود به  یکمعادل  ینقد یجزا یاماه تا شش ماه  یکاز  یریبه حبس تعز زیر اشخاص - 01 ماده

 هر دو مجازات محکوم خواهند شد: یامتحمل نشده  یانز یادست آمده 

زار کارگ ی،کارگزار یلاز قب هایییتقانون تحت هر عنوان به فعال ینمقررات ا یتکه بدون رعا شخصی هر – 3

ور مزب یناز عناو یکخود را تحت هر  یا یدمستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماکه  یبازار گردان یا ی،گر/ معامله

 کند. یمعرف

مدارک مهم به  یااز اطالعات، اسناد و  یقسمت یاقانون مکلف به ارائه تمام  ینکه به موجب ا شخصی هر – 0

 کند. یبورس مربوط بوده و از انجام آن خوددار یاسازمان و 

ها و امثال آن نویسییرهپذ یهاعالم یاثبت  یانیهاسناد، مدارک، اطالعات، ب هیکه مسئول ته شخصی هر – 1

 یا ینف ی،گزارش مال یهته یاو اظهارنظر  یبررس یتکه مسؤول یهر شخص یزو ن باشدیجهت ارائه به سازمان م

از مقررات  محوله یفوظا یو در اجرا دمستندات و اطالعات مذکور را بر عهده دار یقهرگونه تصد یا یاقتصاد

 .یدقانون تخلف نما ینا

خالف واقع مربوط به اوراق  یهاگزارش یاکه عالما و عامداً هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک  شخصی هر – 0

 بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

انجام معامله به  یا که برار یکه اوراق بهادار و وجوه یبازار گردان یاگر لهمعام/  کارگزار کارگزار، - ۵2 ماده

 یاجداگانه است، برخالف مقررات و به نفع خود  یهاآن در حساب یموظف به نگاهدار یسپرده شده و و یو

 31۷۵/1/۶مصوب  ی( قانون مجازات اسالم۶۷0ماده )مقرر در  یهامورد استفاده قرار دهد، به مجازات یگراند

 محکوم خواهد شد.

 ینیب یشپ یهامجازات ی،قانون توسط اشخاص حقوق این در مندرج تخلفات ارتکاب صورت در - ۵3 ماده

شده،  یاد یکه از طرف اشخاص حقوق شودیاعمال م یقیشده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حق

 اند.را بر عهده داشته گیرییمتصم یتمسؤول

کرده و به  یقانون را گردآور ینوع اموض جرایم به مربوط مدارک و مستندات است مکلف سازمان - ۵0 ماده

. چنانچه در اثر یدنما یگیریپ یاعالم نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاک صالحیذ ییمراجع قضا

 یجبران آن به مراجع قانون یبرا تواندیم دیدهیاناشخاص شده باشد، ز یرمتوجه سا یانیمذکور ضرر و ز یمجرا

 .یدنما یمتسل یانادخواست ضرر و زمراجعه نموده و وفق مقررات، د

 متفرقه مقررات –هفتم  فصل

فعاالن بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش  سایر و گردانان بازار گران،معامله/  کارگزاران کارگزاران، - ۵1 ماده

 اساسنامه آن اقدام کنند. یبکانون خود پس از تصو یجادسازمان نسبت به ا یلماه از تشک
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طور ( از سهام بورس را به0/۵۳درصد ) یماز دو و ن یشب تواندینم ی،حقوق یا یقیسهامدار حق چهی - ۵0 ماده

 داشته باشد. یتغیرمستقیم در مالک یا یممستق

 یگذار( از سهام شرکت سپرده۵۳از پنج درصد ) یشب تواندینم یحقوق یا یقیسهامدار حق هیچ - ۵۵ ماده

 داشته باشد. یتغیرمستقیم در مالک یا یمطور مستقبه وجوه را یهاوراق بهادار و تسو یمرکز

 بورس یسبورس موضوع قانون تأس یسوابق، اسناد و مدارک شورا یهسازمان کل تشکیل از پس - ۵۶ ماده

 .شودیبه سازمان منتقل م 310۵اوراق بهادار تهران مصوب 

، وجوه نقد، یرمنقولاز منقول و غ موجود اعم یهاسازمان کارگزاران بورس هایدارایی و اموال - ۵۷ ماده

 یرهوجوه ذخ ینو همچن هایپس از کسر بده هاییدارا یرو اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سا یبانک یهاسپرده

شورا  یندهبورس مربوط و نما کارگزارانمنتخب  یندهسازمان، نما یسمرکب از رئ اییتهگسترش بورس، در کم

ابع و من یهبه عنوان سرما یببورس مربوط و سازمان به ترت یشرکت سهام ینب یازاحصاء و حسب ضرورت و ن

االجرا الزم ییو دارا یامور اقتصاد یروز یبپس از تصو یتهکم ینا یمات. تصمشودیم یمتسه یاردر اخت یمال

 .باشدیم

 .رددگیم بازخرید کار قانون مقررات موجب به بورس هر کارگزاران سازمان کارکنان سوابق - تبصره

 یقانون و ارائه راهکارها ینآن با ا یقو تطب ییکاال یهافعال کردن بورس برای الزم اقدامات دولت - ۵۸ ماده

 را به عمل خواهد آورد. یازمورد ن یقانون

مراجع مذکور  یرو سا یرانوز یأتاالجرا است و هطور کامل الزمبه یبقانون چهار ماه پس از تصو این - ۵1 ماده

 ینا ییمناسب اجرا یالتو تشک یو سازمان ییکه مقررات اجرا ینداقدام نما ینون، موظفند به نحوقا یندر ا

 باشد. یدهرس یبو به تصو یافتهمدت استقرار  ینقانون، ظرف ا

 0۷/0/310۵بورس اوراق بهادار مصوب  یسقانون، قانون تأس ینمقرر در ا یهامهلت انقضای از پس - ۶2 ماده

 .شودیقانون است، لغو م ینبا ا یرکه مغا یقرراتو م ینقوان یهو کل
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 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری

 3۵/21/31۶۷مصوب 

مؤسسات موهوم  یاها کارخانه یاها تجارتخانه یاها و تقلب مردم را به وجود شرکت یلههر کس از راه ح - 3ماده 

 آمدهاییشاز حوادث و پ یا یدنما یدوارام یرواقعبه امور غ یادهد  یبفر یواه اراتیبه داشتن اموال و اخت یا

 یگرد یتقلب یلوسا یامذکور و  یلاز وسا یکیو به  ندک یارعنوان مجعول اخت یااسم و  یابترساند و  یرواقعغ

راه مال  ینکرده و از ا یلها تحصمفاصا حساب و امثال آن یاقبوض  یاحوالجات  یااسناد  یااموال  یاوجوه و 

تا هفت سال و پرداخت  یکبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از کالهرا ببرد  یگرید

که شخص مرتکب برخالف واقع عنوان  یدر صورت. شودیم که اخذ کرده است محکوم یمعادل مال ینقد یجزا

 ایشوراها  یا یدولت یهاشرکت یاوابسته به دولت  یا یلتمؤسسات دو یاها از طرف سازمان یتسمت مأمور یا

و نهادها و مؤسسات  سلحم یروهاین ینسه گانه و همچن یقوا یو به طور کل یانقالب ینهادها یا هایشهردار

ز ا یوسائل ارتباط جمع یقعامه از طر یغجرم با استفاده از تبل ینکها یااتخاذ کرده  یمأمور به خدمت عموم

 یاد صورت گرفته باش یخط یا یچاپ یانتشار آگه یانطق در مجامع و  یاروزنامه و مجله  یزیون،تلو یو،درا یلقب

 یالبانق ینهادها یا هایشهردار یاوابسته به دولت  یا یدولت یهامؤسسات و سازمان یامرتکب از کارکنان دولت 

باشد عالوه بر رد  یبه خدمت عموم ینأمورمسلح و م یروهاین ینسه گانه و همچن یقوااز  یطور کلبه  یاو 

 ادلمع ینقد یو پرداخت جزا یدولت اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات

 .شودیکه اخذ کرده است محکوم م یمال

 3111/20/01مصوب  یریحبس تعز یهاقانون کاهش مجازات 3۵نسخ شده طبق ماده  - 3 تبصره

حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در  یبردارمجازات شروع به کاله - 0 تبصره

. شودیمحکوم م یزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم ن یزکه نفس عمل انجام شده ن یصورت

ال ا باشند به انفصهآن ترازهم یاباالتر  یاکل  یرعالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مد یمستخدمان دولت

باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات  تریینمراتب پاکه در  یو در صورت یدائم از خدمات دولت

 .شوندیمحکوم م یدولت

_____________________ 

حبس ماده فوق به شرط آن که مبلغ آن  ، مجازات3111سال  یاصالح یقانون مجازات اسالم 320ماده  طبق

 .یابدیم یلنباشد به نصف تقل یشترب یقانون مجازات اسالم 1۶نصاب مقرر در ماده از 

 ضیمخصوص تفو یطرا که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرا یازاتیاز انحاء امت یهر کس به نحو - 0 ماده

روش قرار و ف یددر معرض خر شودیگفته م یو آنچه عرفاً موافقت اصولجواز صادرات و واردات  یرنظ گرددیم

کب مرت یدنما یعتوز یضوابططبق  دهکه مقرر بو ییکاالها یعدر توز یاو  یداز آن سوء استفاده نما یادهد و 
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بوده است  یقانون یتآن فاقد مشروع یلتحص یقکند که طر یلتحص یوجه یا یمال یبه طور کل یاتقلب شود و 

معادل دو برابر  ینقد یمهجر یاو سال حبس و مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا د

 .شدمال به دست آمده محکوم خواهد خواهد 

مقررات  یتدادگاه مکلف به رعا یقو تعل یفماده در صورت وجود جهات تخف یندر موارد مذکور در ا - تبصره

 خواهد بود.قانون  ینا 3ماده  3تبصره 

 ینهادها یا هایشهردار یاشوراها  یا یو ادار ییم از قضااع یدولت ینو مأمور یناز مستخدم یکهر  - 1 ماده

 یدولت یهاسازمان یا یدولت یهاشرکت یامسلح  یروهاین ینهمچن سه گانه و یقوا یو به طور کل یانقالب

انجام ندادن  یادادن  انجام یبرا میرس یرغ یا یخواه رسم یبه خدمات عموم ینمأمور یاوابسته به دولت و 

 یا اًیمرا مستق یمال یمتسل یاسند پرداخت وجه  یامال  یاوجه  باشدیمزبور م یهابوط به سازمانکه مر یامر

ه آنک یاها بوده آن یفکه امر مذکور مربوط به وظا یناست اعم از ا یدر حکم مرتش یدقبول نما یرمستقیمغ

و  یتنداده و انجام آن بر طبق حقان یاسازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده  آندر  یگریمربوط به مأمور د

مجازات  ریز یبنبوده باشد به ترت یاعدم انجام آن مؤثر بوده  یاکه در انجام  آن یانبوده باشد و  یابوده  یفهوظ

 .شودیم

نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه  یالهزار ر یستاز ب یشوجه مأخوذ ب یامال  یمتکه ق یصورت در

 یباالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولت یاکل  یرطراز مدهم یاکل  یرتکب در مرتبه مدسال و چنانچه مر

 معادل ینقد یو جزا سه سال حبس تاسال  یکاز  یالهزار ر یستمبلغ تا دو یناز ا یشمحکوم خواهد شد و ب

انچه مرتکب در مرتبه وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چن یامال  یمتق

کوم مح یانفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولت یباالتر باشد به جا یاکل  یرمدطراز هم یاکل  یرمد

 خواهد شد.

باشد مجازات مرتکب  یالر یلیونم یکتا  یالهزار ر یستاز دو یشوجه مأخوذ ب یامال  یمتکه ق یصورت در

و  یوجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولت یامال  یمتمعادل ق ینقد یدو تا پنج سال حبس به عالوه جزا

صال انف یطراز آن باشد بجاهم یاکل یراز مد تریینضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پا ۷0تا 

 دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس  یالر یلیونم یکاز  یشوجه مأخوذ ب یامال  یمتکه ق یصورت در

ضربه شالق  ۷0و تا  یمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتوجه  یامال  یمتمعادل ق ینقد یبه عالوه جزا

انفصال دائم به انفصال  یبجا شدطراز آن باهم یا یرکلاز مد تریینخواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پا

 شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. موقت از

 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.به دفعات واقع شده و جمع مبلغ 
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رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد  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 یشد و چنانچه راش

که  یدر مواردمجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ) - 1 تبصره

( شودیم نییآن سه سال انفصال تع یر شروع به ارتشاء بجاشده است د ینیب یشدر اصل ارتشاء انفصال دائم پ

 محکوم خواهد شد. یزجرم ن ینکه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات ا یو در صورت

صدور قرار  ی،کاف یلباشد، در صورت وجود دال یالهزار ر یستاز مبلغ دو یشرشوه ب یزانهرگاه م - 0تبصره 

نخواهد  یلقابل تبد یدگیاز مراحل رس یک یچقرار در ه یناست و ا یالزامماه  یکبازداشت موقت به مدت 

 یینو تع یدگیرس یانرا تا پا ندمدت بازداشت موقت کارم یانپس از پا تواندیدستگاه م یروز ینبود. همچن

لق تع یاییگونه حقوق و مزا یچحالت، ه یچمذکور در ه یقتعل یامکند. به ا یقاز خدمت تعل یو یینها یفتکل

 نخواهد گرفت.

را از وقوع بزه آگاه سازد از  ینقبل از کشف جرم مأمور یدر هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راش - ۵ تبصره

با  یبدر ضمن تعق یو چنانچه راش یشودطبق مقررات عمل م یازامت معاف خواهد شد و در مورد یمال یرتعز

 یرشوه پرداخته است به وبه عنوان  هک یتا نصف مال یدرا فراهم نما یمرتش یبتعق یلاقرار خود موجبات تسه

 .یگرددلغو م یزن یازو امت شودیبازگردانده م

ت ورزند مبادر یبه امر ارتشاء و اختالس و کالهبردار یشبکه چند نفر یرهبر یا یلکه با تشک یکسان - 0 ماده

اند به نفع دولت و استرداد اموال کردهرشوه کسب  یقطر که از یرمنقولیاموال منقول و غ یهعالوه بر ضبط کل

معادل مجموع آن  ینقد یافراد، به جزا یاو رد آن حسب مورد به دولت  یمذکور در مورد اختالس و کالهبرار

که مصداق  یو در صورت شوندیو حبس از پانزده سال تا ابد محکوم م یاموال و انفصال دائم از خدمات دولت

 خواهد بود. االرضیها، مجازات مفسد فت آنباشند مجازا االرضیمفسد ف

 یهاو مؤسسات و شرکت هایشهردار یاشوراها و  یاها و از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان یکهر  - ۵ ماده

اره که به کمک مستمر دولت اد یمحاسبات و مؤسسات یوانو د یانقالب ینهادها یاوابسته به دولت و  یاو  یدولت

مات به خد ینو مأمور مسلح یروهاین ینو همچن انهسه گ یقوا یطور کلو به یقضائ یهارندگان پاو د یشوندم

اموال  یرسا یااسناد و اوراق بهادار و  یاسهام  یاها حواله یامطالبات  یاوجوه  یرسم یرغ یا یاعم از رسم یعموم

ها سپرده شده به آن یفهه بر حسب وظاشخاص را ک یاها و مؤسسات فوق الذکر و از سازمان یکمتعلق به هر 

 مجازات خواهد شد. در یرز یبمحسوب و به ترت مختلس یدبرداشت و تصاحب نما یگرید یاخود  نفعاست به 

ه س باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا یالاختالس تا پنجاه هزار ر یزانکه م یصورت

و  یلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتمب یناز ا یشسال انفصال موقت و هرگاه ب

 .شودیمعادل دو برابر آن محکوم م ینقد یمورد اختالس به جزامال  یادر هر مورد عالوه بر رد وجه 

 .شودیمرتکب عالوه بر ضمان به مجازات اختالس محکوم م یدر صورت اتالف عمد - 3 تبصره
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اختالس تا پنجاه  یزانکه م یآن باشد در صورت یرس توأم با جعل سند و نظاچنانچه عمل اختال - 0 تبصره

مبلغ باشد به  یناز ا یشسال انفصال موقت و هرگاه ب ۵تا  یکحبس و سال  ۵تا  0باشد مرتکب به  یالهزار ر

اختالس به  مال مورد یابر رد وجه  وهو در هر دو مورد عال یتا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولت ۷

 .شودیمعادل دو برابر آن محکوم م ینقد یجزا

 یدمال مورد اختالس را مسترد نما یاتمام وجه  یفرخواستهرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور ک - 1 تبصره

حکم انفصال  یو اجرا مجازات حبس را معلق ول نمایدیمعاف م ینقد یاز جزا یقسمت یادادگاه او را از تمام 

 اجرا خواهد شد.درباره او 

محاکم اعم از  یتصالح یامجازات  یینتع یثحداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختالس از ح - 0 تبصره

 دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد.به  یاکه جرم دفعتاً واحده  ینستا

صدور قرار بازداشت  ی،کاف یلد، در صورت وجود دالباش یالاختالس زائد بر صد هزار ر یزانهرگاه م - ۵ تبصره

 نینخواهد بود. همچن یلقابل تبد یدگیاز مراحل رس یک یچقرار در ه یناست و ا یماه الزام یکموقت به مدت 

 یو ینهائ فیتکل یینو تع یدگیرس یانکارمند را تا پامدت بازداشت موقت،  یانپس از پا تواندیدستگاه م یروز

 تعلق نخواهد گرفت. یائیگونه حقوق و مزا یچحالت ه یچمذکور در ه یقتعل یامکند. به ا یقعلاز خدمت ت

 3111/20/01مصوب  یریحبس تعز یهاقانون کاهش مجازات 3۵نسخ شده طبق ماده  - ۶ تبصره

که  یمجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورت - ۶ ماده

 ی. مستخدمان دولتیشودشروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم م جرم باشد، یزعمل انجام شده ن نفس

به انفصال دائم از خدمات ها باشد طراز آنهم یاباالتر و  یاکل  یرعالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مد

محکوم  یل انفصال موقت از خدمات دولتباشند به شش ماه تا سه سا تریینکه در مراتب پا یو در صورت یدولت

 .شوندیم

که  یآن مقرر شده در صورت یقانون که مجازات حبس برا ینمندرج در ا یها در هر مورد از بزه - ۷ ماده

از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا  یفرخواستصدور ک یختار قانون باشد از ینمذکور در ا ینمرتکب از مأمور

 یکه متهم به موجب را ی. در صورتداعالم دار ربطیسازمان ذ یارا به اداره  خواستیفرمکلف است صدور ک

 یقشرا که به علت تعل یمدت یایجزء خدمت او محسوب و حقوق و مزا یقتعل یامبرائت حاصل کند ا یقطع

 خواهد کرد. یافتنگرفته در

ند قانون خواه یننام است مشمول ا ها مستلزم ذکرکه شمول قانون نسبت به آن ییهادستگاه یهکل - ۸ ماده

 .شودیلغو مقانون  ینا یرمقررات مغا یهکل ینبود همچن
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 قانون مبارزه با پولشویی

 با آخرین اصالحات 20/33/31۸۶مصوب 

 :رودیبه کار م یرمشروح ز یقانون در معان یناصطالحات مندرج در ا - 3ماده 

جرم محسوب  3110/0/3مصوب  ی( قانون مجازات اسالم0) است که مطابق ماده یـ جرم منشأ: هر رفتار الف

جرم محسوب  یقانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعد ینشود. از منظر ا

 .شودیم

و هر نوع منفعت  یرمشروعغ یامشروع  یرمنقول،غ یامنقول  یرمادی،غ یا یاعم از ماد ییـ مال: هر نوع دارا ب

اوراق  یا سهام ی،اسناد تجار یرنظ یکیالکترون یا یحق اعم از کاغذ یّناسناد مب یهکل ینو همچن یمال یازامت یا

 بهادار.

 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 یکه از جرائم اقتصاد

آمده ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست  یکه برا یمال یامال موضوع جرم  همچنین،

 از جرم است.

 قانون. ین( ا۶( و )۵ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد ) ت

 ییر پولشوانجام داده و از نظ یصورت نقدرا به یادیآن معامالت ز ینکه شاغل ی: مشاغلیرمالیـ مشاغل غ ث

خودرو، طالفروشان، صرافان، فروشندگان  یامسکن  کنندگانفروشیشپ یلدر معرض خطر قرار دارند از قب

 .یمتقو هر نوع محصول گران جاتیقهفروشندگان عت یمتی،ق یهاخودرو، فرش

ط اشخاص خدمات توس یرو الزمه ارائه سا نیازیشاست که طبق مقررات مربوطه، پ ی: خدماتیهج ـ خدمات پا

به اشخاص مشمول مراجعه  یرجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادو پس از آن ارباب باشدیمشمول م

 .کنندیم

 مشکوک: یاتـ معامالت و عمل چ

 ای یکیالکترون یا یزیکیپرداخت مال اعم از ف یا یافتمشکوک شامل هر نوع معامله، در یاتو عمل معامالت

 کند: یجادظن وقوع جرم را ا یرمانند موارد ز یساس قرائن و اوضاع و احوالها است که بر اشروع به آن

 باشد. یمورد انتظار و یتاز سطح فعال یشرجوع که بمربوط به ارباب یمال یاتـ معامالت و عمل 3

 یمال یاتعمل یابعد از آنکه معامله  یامراجعان قبل  یگزارش خالف واقع از سو یاـ کشف جعل، اظهار کذب  0

 .یهدر زمان اخذ خدمات پا یزو ن یردورت گص
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 یگریبوده و مالک شخص د یظاهر یا یمشخص شود صور یبکه به هر ترت یمال یاتعمل یاـ معامالت  1

 است.

 نیح یاقانون هر چند مراجعان قبل  ینا یاجرائ نامهییناز سقف مقرر در آ یشب یمال یاتعمل یاـ معامالت  0

نسبت به فسخ قرارداد  یمنطق یلبعد از انجام آن بدون دل یاانجام آن انصراف داده مزبور از  یاتعمل یامعامله 

 .ینداقدام نما

 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

به طور  هینککردن منشأ مجرمانه آن با علم به ا کتمان یانظور پنهان به م یدیانتقال عوا یامبادله  یل،ـ تبد ب

مول مش یکه و ینحومرتکب جرم منشأ به  کمک به یااز ارتکاب جرم به دست آمده  یرمستقیمغ یا یممستق

 ارتکاب آن جرم نشود. یآثار و تبعات قانون

 یمتقطور مس که به یدیعوا یتمالک یا ییجابهکردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جاکتمان  یاـ پنهان  پ

 شده باشد. یلجرم تحص یجهدر نت یرمستقیمغ یا

اموال وجود داشته باشد مانند آن که  یلبه علم به عدم صحت معامالت و تحص یکهرگاه ظن نزد - 3 تبصره

 تیته باشد مسؤولزمان مشخص وجود نداش یکدر  ییدارا یزانآن م یلامکان تحص یطتوجه به شرا نوعاً و با

( همان است که در قانون 1تبصره و تبصره ) ینها بر عهده متصرف است. منظور از علم در ااثبات صحت آن

 شده است. یفتعر یعلم قاض یبرا یمجازات اسالم

چنانچه ارزش  ین. عالوه بر اباشدیقانون منوط به ارائه اسناد مثبته م این موضوع اموال شدن دارا – 0 تبصره

آن بر اساس  یافته یشو معادل افزا یهسال پا یبرا یال( ر32.222.222.222) یلیارداز ده م یشوال مزبور بام

و مقررات الزم است.  ینمربوطه مطابق قوان هایبعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه یهاسال ینرخ تورم برا

 کی یزانبه م ینقد یدگاه مستوجب جزاباشد به حکم دا ییآزما یاسناد مثبته که قابل راست یمعدم تقد

 یفتوق یقضائ یدگیصورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رس ینچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در ا

صورت  ینا یرو در غ یفشود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توق ثباتا یدگی. چنانچه پس از رسشودیم

 .شودیضبط م

نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال  یقمال از طر یلبه علم بر تحص یکچنانچه ظن نزد - 1 تبصره

نباشد به حبس درجه شش محکوم  یدتریکه مشمول مجازات شد ینامشروع محسوب و مرتکب در صورت

 مشروع آن اثبات شود. یلتحص ینکه. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اشودیم

از  یرمستقیمغ یا یماست که به طور مستق یازیامت یاهر نوع مال  یعناحاصل از جرم به م عواید - 1 ماده

 به دست آمده باشد. یی،ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشو
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در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط  یادر داخل  ینکهماده اعم است از ا ینجرم منشأ موضوع ا - 3 تبصره

 مطابق قانون جرم باشد. یزن یرانا یاسالم یکشور جمهورشده در خارج از جرم واقع ینکهبر ا

 لیدر اثر جرم تحص یاارتکاب جرم بوده  یلهوس ییجرم پولشو یندکه در فرآ یآالت و ادوات یهکل - 0 تبصره

 گییدو رس یبو در هر مرحله از مراحل تعق یافتهاستعمال اختصاص  یبرا یاارتکاب، استعمال و  ینح یاشده 

ابزار و اموال از لحاظ  ین. اشودیم یفصورت احراز اطالع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توق در یدبه دست آ

خواهد  3110/30/0مصوب  یفریک یدادرس یین( قانون آ30۷امور تابع مقررات ماده ) یرو سا ینگهدار یوهش

 بود.

 یعال یراشو یسم،ترور یالم ینو تأم ییو مقابله با جرائم پولشو یشگیریپ یبرا یمنظور هماهنگ به - 0 ماده

 شود،یم دهیقانون به اختصار شورا نام ینکه در ا یسمترور یمال ینو تأم ییاز جرائم پولشو یشگیریمقابله و پ

 یصنعت، معدن و تجارت، اطالعات، کشور، دادگستر یوزرا یتو با عضو ییو دارا یامور اقتصاد یروز یاستبه ر

کشور  کل یسازمان بازرس یسرئ ی،و یندهنما یادادستان کل کشور  یه،ئقوه قضا یسرئ یندهو امور خارجه، نما

و سه نفر از  یرانا یاسالم یجمهور یبانک مرکز کلیسسازمان اطالعات سپاه، رئ یسرئ ی،و یندهنما یا

 یشوراها و امور داخل ی،اقتصاد هاییسیونکم یشنهادناظر به پ نعنوابه یاسالم یمجلس شورا یندگاننما

 :شودیم یلتشک یلذ یفمجلس با وظا یبو تصو یو حقوق یقضائکشور و 

 قانون. یدر جهت اجرا یزیرراهبردها و برنامه یینـ تع 3

 .یرانوز یأتبه ه یبتصو یقانون برا یالزم در خصوص اجرا هاینامهیینآ یشنهادو پ یهـ ته 0

اخبار، اسناد، مدارک،  یلازش و تحلپرد ی،آوردولت در امر جمع یرمجموعهز یهاکردن دستگاهـ هماهنگ  1

معامالت مشکوک و گزارش به مراجع  ییهوشمند و شناسا یهاسامانه یهواصله، ته یهااطالعات و گزارش

 جهت انجام اقدامات الزم. ربطیذ

 خواهد بود. ییو دارا یشورا در وزارت امور اقتصاد یرخانهدب - 3 تبصره

 یأته یبشورا به تصو یشنهادآن با پ یقانون یفورا متناسب با وظاش یاجرائ یالتساختار و تشک - 0 تبصره

 .یدخواهد رس یرانوز

اشخاص  یتمام یبرا یرانوز یأته یبالذکر پس از تصوفوق یشورا ییاجرا هاینامهیینآ یهکل - 1 تبصره

 یصامر به تشخ ینااالجرا خواهد بود. متخلف از قانون الزم ین( ا30ماده ) یتبا رعا ربط،یذ یو حقوق یقیحق

از همان شغل  یتمحروم یا مربوطحسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت  یو قضائ یمراجع ادار

 محکوم خواهد شد.

له از جم یو حقوق یقیاشخاص حق ینو همچن یرانتفاعیو مؤسسات غ یرمالیصاحبان مشاغل غ کلیه - ۵ ماده

 یهاصندوق ی،مرکز یمهب ها،یمهب ی،و اعتبار یمؤسسات مالها، بانک یران،ا یاسالم یجمهور یبانک مرکز
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 یردولتی،غ مومیع ینهادها ی،بازنشستگ یهاصندوق ها،یشهردار یریه،و مؤسسات خ یادهاالحسنه، بنقرض

 ی،کارگزار یهاها، شرکتبورس یراوراق بهادار( و سا یها)بورس یهبازار سرما ها،یصراف ی،اعتبار هاییتعاون

 اشدبیها مستلزم ذکر نام مکه شمول قانون بر آن یمؤسسات ینو همچن گذارییهسرما یهاا و شرکتهصندوق

 ییاجرا هاینامهیینها، مکلفند آآن یرو غ یرانا ازیسازمان گسترش و نوس یران،نفت ا یشرکت مل یلاز قب

 را اجرا کنند. میسترور یمال ینقانون و قانون مبارزه با تأم یندر ارتباط با ا یرانوز یأته

سازمان امور  یران،ا یاسالم یقانون، از جمله گمرک جمهور ین( ا۵اشخاص موضوع ماده ) کلیه - ۶ ماده

حسابرسان،  ی،دادگستر یوکال ی،کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر اسناد رسم یاتیمال

ون را قان ینا یدر اجرا یازاطالعات مورد نمکلفند  یو بازرسان قانون یدادگستر یحسابداران، کارشناسان رسم

 .یندها ارائه نمابه آن یمرکز اطالعات مال یاحسب درخواست شورا  یرانوز یأتطبق مصوبات ه

و ساختار  یت( برحسب نوع فعال۶و  ۵قانون )موضوع مواد  ینمشمول ا یهانهادها و دستگاه اشخاص، - ۷ ماده

 هستند: ریموارد ز یتخود مکلف به رعا یسازمان

احراز سمت  یل،وک یا یندهو در صورت اقدام توسط نما یمراجعان، مالکان واقع ییو شناسا یتـ احراز هو الف

 .یلو اص یلوک ینده،نما یتو هو

 .یستن یگرو مقررات د ینموجب قوانبه یتضرورت احراز هو یبند ناف ینـ مقررات ا تبصره

 نامهییندر چهارچوب قانون و آ یک الزم به مرکز اطالعات مالها، اسناد و مدارـ ارائه اطالعات، گزارش ب

 .یرانوز یأتمصوب ه

 یاتمعامالت و عمل یامصوب شورا  یزاناز م یشب یاتشروع به عمل یا یاتعمل یاـ ارائه گزارش معامالت  پ

 .یها به مرکز اطالعات مالو مانند آن یکارگزار ی،صراف گذاری،یهسرما ی،ثبت ی،مشکوک بانک

 یا یزیکیپرداخت مال اعم از ف یا یافتمشکوک شامل هر نوع معامله، در یاتمعامالت و عمل ـ 3 تبصره

نسان ا یآن برا ینطرف یامانند ارزش، موضوع  یها است که بر اساس اوضاع و احوالشروع به آن یا یکیالکترون

 :یرکند؛ نظ یجادبه طور متعارف ظن وقوع جرم را ا

 یمورد انتظار و یتاز سطح فعال یشرجوع که به نحو فاحش بمربوط به ارباب یمال یاتـ معامالت و عمل 3

 باشد.

 یمال یاتعمل یابعد از آنکه معامله  یامراجعان قبل  یگزارش خالف واقع از سو یاـ کشف جعل، اظهار کذب  0

 .یهدر زمان اخذ خدمات پا یزو ن یردصورت گ

 یگریبوده و مالک شخص د یظاهر یا یمشخص شود صور یبتکه به هر تر یمال یاتعمل یاـ معامالت  1

 است.

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

  ییقانون مبارزه با پولشو  

 293  

ع شده ( واقییدر مناطق پرخطر )ازنظر پولشو یناز طرف یکهر یکه اقامتگاه قانون یمال یاتعمل یاـ معامالت  0

 .شودیمناطق توسط شورا مشخص م یناست. فهرست ا

 ایمعامله  ینح یا. هرچند مراجعان، قبل یرائاج نامهییناز سقف مقرر در آ یشب یمال یاتعمل یاـ معامالت  ۵

نسبت به فسخ قرارداد اقدام  یمنطق یلبعد از انجام آن بدون دل یامزبور از انجام آن انصراف داده  یاتعمل

 .یندنما

و  یو معامالت داخل یاتها، عملرجوع، مالک، سوابق حسابارباب ییسوابق مربوط به شناسا یـ نگهدار ت

آن به موجب  یوهاست که ش یانجام معامله مورد یا یرابطه کار یانمدت پنج سال پس از پاحداقل به  یخارج

 .شودیم یینقانون تع ینا یاجرائ نامهیینآ

 نموده نخواهد بود. یشده الزام یاداز مدت  یشاسناد را ب یکه نگهدار ینقوان یربند ناقض سا ینا - 0 تبصره

 هایامهنیینقانون و آ ینمفاد ا یتو کارکنان به منظور رعا یرانزش مدو آمو یکنترل داخل یارهایمع ینـ تدو ث

 آن. یاجرائ

 یخدمات کشور یریت( قانون مد۵موضوع ماده ) یاجرائ یهاو کارکنان دستگاه یراناز مد یکهر  - 1 تبصره

ز ا یکرر در هر مق یفقانون از انجام تکال ینجرائم موضوع ا یلعالماً و عامداً و به قصد تسه 31۸۶/۷/۸مصوب 

درجه  ینقد یدرجه شش به جزا قتعالوه بر انفصال مو یدنما یخوددار« ث»بند  یفوق به استثنا یبندها

باشد مرتکب به انفصال موقت  یراز تقص یمقرر ناش یفکه عدم انجام تکال ی. درصورتشودیشش محکوم م

 در صورت یردولتیغ یهاو بخش یتیکمحا یهادستگاه یرو کارکنان سا یراندرجه هفت محکوم خواهد شد. مد

 .گردندیدرجه شش محکوم م ینقد ی، به جزا«ث»بند  یماده به استثنا ینمقرر در ا یفعدم انجام تکال

ورا، ش یماتو تصم هایاستس یسم،ترور یمال ینقانون و قانون مبارزه با تأم ینا یمنظور اجرا به -مکرر  ۷ ماده

 یاراتو اخت یفنظر شورا با وظا یرماده ز ین( ا0مندرج در تبصره ) یبو ترکبا ساختار  «یمرکز اطالعات مال»

 :شودیم یلتشک ییو دارا یدر وزارت امور اقتصاد یرز

 مشکوک یاتمعامالت و عمل یاطالعات و بررس یابیو ارز یلو تحل یهتجز ی،نگهدار ی،گردآور یافت،ـ در الف

رش و گزا یضوابط قانون یتوجوه و انتقال اموال با رعا انیجر یابیرد یسم،ترور یمال ینو تأم ییبه پولشو

 .یسمترور یمال ینو تأم ییمشکوک به پولشو یاتمعامالت و عمل

 یبانک مرکز یران،ا یاسالم یگمرک جمهور یران،ا یاسالم یجمهور یانتظام یرویـ وزارت اطالعات، ن ب

کشور،  یاتیسازمان امور مال یران،ا یمرکز هیماحوال کشور، بها، سازمان ثبتبانک یران،ا یاسالم یجمهور

مبارزه با  یستاد مرکز هادار،سازمان بورس و اوراق ب ی،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان حسابرس

موظفند پاسخ استعالمات مرکز در  ی،حکومت یراتقاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعز

ه را به صورت برخط امن ب ییمشکوک به پولشو یمال یهارتبط با معامالت و تراکنشم یلیمورد اطالعات تکم
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ساله ( قانون برنامه پنج33۷ماده با لحاظ مفاد ماده ) ینموضوع ا عاتاطال ین،. همچنیندمرکز ارسال نما ینا

 یهقوه قضائ یاردر اخت 311۵/30/30مصوب  یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،ششم توسعه اقتصاد

 .گیردیقرار م

 ارائه خواهد شد. یاطالعات یدگیمراحل رس یشده بعد از ط یبندطبقه  یتیاطالعات امن یواگذار - تبصره

 واصله و یهامشکوک اشخاص در گزارش یاتو عمل هاییدارا یتو مشروع یلنحوه تحص یابیو ارز یـ بررس پ

محتمل  یاصحت دارد و  یکه به احتمال قو یدر موارد دگییرس یبرا یقضائ صالحیها به مراجع ذارسال آن

 برخوردار است. یتبودن آن از اهم

ع و اطالع به مرج یسمترور یمال ینو تأم ییاموال مشکوک به پولشو یااز نقل و انتقال وجوه  یریـ جلوگ ت

 ماده. ین( ا3مطابق حکم تبصره ) یدگیجهت رس یصالح قضائ

در قالب ابالغ اصول  یسمترور یمال ینو تأم ییمبارزه با پولشو یمشمول براـ ارائه مشاوره به اشخاص  ث

 راهنما.

 ینمشکوک و اعمال موضوع ا یگزارش معامالت مال یقها و مصادمربوط به روش هاینامهیینآ ینـ تدو ج

 .طربیع ذو سپس ارجاع به مراج یرانوز یأتدر ه یبجهت تصو یسمترور یمال ینقانون و قانون مبارزه با تأم

انجام  متداول در 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 یجرائم مذکور و ابزارها

مبارزه  ینهنهاد که در زممردم یهاو سازمان یدولت یهادستگاه یاها و نهادها با اشخاص، سازمان یـ همکار ح

 .کنندیم یتفعال یسمترور یمال ینو تأم ییبا پولشو

 یمربوط به شورا و شورا یشنهادهایشده و ارائه پدرباره اقدامات انجام  ییهاو ارسال منظم گزارش یهـ ته خ

 از وقوع جرم. یشگیریپ یعال

و  یالدول ینب ی،ها، مجامع منطقه اکشورها، سازمان یرابه در ساو تبادل اطالعات با مراکز مش یـ همکار د

 و مقررات. ینمطابق قوان ربطیذ المللیینب

 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 یهاست که توسط شورا ته

 قانون. ینشورا در چهارچوب مقررات ا یمحوله از سو یفوظا یرـ انجام سا ذ

 یسمرورت یمال ینو تأم ییاموال مشکوک به جرائم پولشو یااز نقل و انتقال وجوه  یریو جلوگ یفتوق - 3 تبصره

 که به مقام یفوراست؛ مگر در موارد  یصالحذ یمنوط به اخذ مجوز از مراجع قضائ یقاتانجام هرگونه تحق یاو 
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نتقال از ا یریو جلوگ یفند دستور توقتوایم یصورت مرکز اطالعات مال ینکه در ا یستن یدسترس یقضائ

ا مراتب ر ی،و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترس یستوجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا ب

 یو چهار ساعت مجوز مراجع قضائ یستد از بعمل کند. چنانچه بع یگزارش و مطابق دستور و یبه مقام قضائ

 .شودیم یفصادر نشود، رفع توق

 مرکز متشکل یناست. ا ییو دارا یتابع وزارت امور اقتصاد یمؤسسه دولت یک یمرکز اطالعات مال - 0 تبصره

ت، و نظار یگیریپ ی،قضائ یکارگروه حقوق یلاز قب یکارشناس یهاو به تعداد الزم معاون و گروه یساز رئ

 ای یریتیده سال سابقه مد حداقل یافراد دارا یانمرکز از م یس. رئباشدیم یاطالعات مال یو بررس یلتحل

دوره  .شودیشورا منصوب م یسشورا و با حکم رئ یحداقل دوسوم اعضا یبا رأ یرز یطمرتبط و با شرا یقضائ

قانون بر اساس  ینکز در چهارچوب امر ینا یالتمجاز است. تشک باریک یآن برا یدچهار سال و تجد یاستر

 .رسدیم یرانوز یأته یبو به تصو شودمی یناست که توسط شورا تدو اینامهیینآ

 باشند: یطشرا ینا یدارا یدو کارکنان مرکز با یسرئ ی،و مقررات عموم ینقوان یتبر رعا عالوه

 ـ وثاقت و حسن شهرت 3

 یفانجام وظا ییـ توانا 0

 یفریک یتابقه محکومـ نداشتن هرگونه س 1

 یتیو امن یاخالق ی،ـ سالمت مال 0

 فقیهیتبه وال یو عمل یو التزام اعتقاد یو قانون اساس یـ تعهد به اسالم، انقالب، نظام اسالم ۵

و صرفاً  شودی( از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم م۵( و )0(، )3) یمقرر در بندها شرایط

مورد  یدو نهاد در خصوص بندها ینموافقت ا یافتپس از در ینمذکور و همچن یطشرا یهپس از احراز کل

 یه. کلشوندیم یینتع کزمر یسکارکنان مرکز، توسط رئ یرمرکز مطابق مقررات فوق و سا یساشاره، رئ

 عاتمکلفند در صورت درخواست مرکز اطال یو انتظام ینظام یروهایگانه و نسه یاز قوا یاجرائ یهادستگاه

مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب  یهاکارکنان بخش ینشورا نسبت به تأم یبو با تصو یمال

 یبر اساس ضوابط مربوطه فرمانده یو انتظام ینظام یروهاین اریالزم را داشته باشند. همک یهمکار شوندیم

 کل قوا است.

قانون و قانون مبارزه  ینو سازمان اطالعات سپاه در جرائم ا عام، وزارت اطالعات ینعالوه بر ضابط - 1 تبصره

 .باشندیم یضابط دادگستر یسمترور یمال ینبا تأم
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 سمیترور یمال ینو تأم ییمربوط به جرائم پولشو یو ادار یبه اطالعات مال ینحوه و سطح دسترس - 0 تبصره

 یوراش یبتصوو به  شودیم یهورا تهاست که توسط ش یبرخط امن به موجب دستورالعمل یفتعر ینو همچن

 .رسدیم یمل یتامن یعال

به جرائم  یدگیقانون، صرفاً در جهت کشف و رس ینا یشده در اجرا یو اسناد گردآور اطالعات - ۸ ماده

 یرغ یا یمبه طور مستق یگرید یاها به نفع خود استفاده از آن یااطالعات و اسناد  ی. افشاشودیاستفاده م

به مجازات حبس  لفقانون ممنوع بوده و متخ یناشخاص مقرر در ا یرسا یا یتوسط مأموران دولت یممستق

 درجه پنج محکوم خواهد شد. یریتعز

 یا)و اگر موجود نباشد مثل  ییحاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشو یدمال و درآمد و عوا اصل - 1 ماده

مذکور تا  یدچنانچه جمع اموال، درآمد و عوا ینو همچن شودیمصادره م ییجرم پولشو ینآن( مرتکب یمتق

 رییآن به حبس تعز از یشتردرجه پنج و ارقام ب یریباشد به حبس تعز یال( ر32.222.222.222) یلیاردده م

 ییکه مورد پولشو یارزش مال یامعادل وجوه  ینقد یدرجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزا

 .شوندیکوم ممح یدهواقع گرد

باشد همان اموال و در صورت  یافته ییرتغ یا یلتبد یگریحاصل از جرم به اموال د یدچنانچه عوا - 3 تبصره

 .شودیمعادل آن از اموال مرتکب ضبط م یت،انتقال به ثالث با حسن ن

اظ جرم است که متهم به لح یو منافع حاصل از آن در صورت ییحکم ضبط دارا یصدور و اجرا - 0 تبصره

 حکم قرار نگرفته باشد. ینمنشأ، مشمول ا

مقرر مربوط به جرم  یهاعالوه بر مجازات ییجرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشو ینمرتکب - 1 تبصره

ورت در ص ییجرم پولشو ینمحکوم خواهند شد. مرتکب یزقانون ن یندر ا شدهبینییشپ یهامنشأ، به مجازات

 .شوندیماده محکوم م ینبه مجازات مقرر در ا عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً

در مجازات به  یدموجب تشد یابد،ارتکاب  یافتهبه صورت سازمان ییکه جرم پولشو یدر صورت - 0 تبصره

 درجه خواهد بود. یک یزانم

مقرر در ماده  یهاشوند عالوه بر مجازات ییمرتکب جرم پولشو یکه اشخاص حقوق یدر صورت - ۵ تبصره

 واقع ییکه مورد پولشو یارزش مال یامعادل دو تا چهار برابر وجوه  ینقد یبه جزا یقانون مجازات اسالم( 02)

 .شوندیمحکوم م یدهگرد

باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک  یراموال متعلق به غ ینچنانچه ا - ۶ تبصره

م امکان اعال ینکها یااعالم نموده  یرا به مراجع قانون امر یننداشته و ا یتمالک رضا ینکها یااستفاده شده 

 .شودینداشته است به مالک آن مسترد م
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. ردیطبق مقررات انجام پذ یددارد با یمجوز قضائ یابه اقدام  یازقانون ن ینکه در اجرا ا یامور کلیه - 32 ماده

 .یدنما یموظف است طبق مقررات همکار یهقوه قضائ

به جرم  یدگیها به امر رسدر مراکز استان یازدر تهران و در صورت ن یعموم یهادادگاهاز  شعبی - 33 ماده

 .باشدیجرائم نم یربه سا یدگیبودن شعبه مانع رس ی. تخصصیابدیو جرائم مرتبط اختصاص م ییپولشو

 یدادرس یین( قانون آ12۸( و )12۷از مقامات موضوع مواد ) ییکه مرتکب جرم پولشو یدر موارد ـ تبصره

 یهاحسب مورد در دادگاه ییاز مقامات مذکور باشد، به جرم پولشو یرغ یو مرتکب جرم منشأ، شخص یفریک

 .شودیم یدگیمرکز استان رس یاتهران  یفریک

 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 ییلشودر امر مبارزه با پو

و  یدقانون و مقررات راجع به تشد ینشروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع ا مجازات - 31 ماده

 است. یمجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسالم یفتخف

 هیقانون توسط شورا ته یناالجرا شدن االزم یخماه از تارون ظرف مدت سه قان ینا ییاجرا نامهیینآ - 30 ماده

 .رسدیم یرانوز یأته یببه تصو یهقوه قضائ یستوسط رئ ییدو پس از تأ شودیم
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 ای قانون جرایم رایانه

 2۵/21/31۸۸مصوب 

 یریزعت سبح تازاجم شهاک نوناق دافم و با اعمال مصوبه تعدیل جزای نقدی

 هاجرائم و مجازات -بخش یکم 

 ای و مخابراتیهای رایانهها و سیستمجرائم علیه محرمانگی داده -فصل یکم 

 دسترسی غیرمجاز -مبحث یکم 

ای یا مخابراتی های رایانهها یا سامانههرکس به طور غیرمجاز به داده -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷01ماده 

ای و یک روز تا یک سال یا جزکه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود 

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ۸2.222.222تا  02.222.222نقدی از 

 شنود غیرمجاز -مبحث دوم 

هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی  -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷12ماده 

ج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا ای یا مخابراتی یا امواهای رایانهدر سامانه

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 3۵2.222.222تا  0۵.222.222دو سال یا جزای نقدی از 

 ایجاسوسی رایانه -مبحث سوم 

قال یا های سری در حال انتهرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷13ماده 

های های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهذخیره شده در سامانه

 مقرر محکوم خواهد شد:

ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا های مذکور یا تحصیل آنالف( دسترسی به داده

 ریال یا هر دو مجازات. 3۸2.222.222ا ت ۶2.222.222سه سال یا جزای نقدی از 

 های مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال.ب( در دسترس قرار دادن داده

های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن ج( افشاء یا در دسترس قرار دادن داده

 ها، به حبس از پنج تا پانزده سال.آن

 زند.ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میهایی است که افشای آنهای سری دادهـ داده 3ه تبصر
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ها ظرف سه ماه بندی و حفاظت آنهای سری و نحوه طبقهنامه نحوه تعیین و تشخیص دادهـ آیین 0تبصره 

ری، کشور، ارتباطات و های دادگستاز تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانه

 فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

( این 1های سری موضوع ماده )هرکس به قصد دسترسی به داده -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷10ماده 

ند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای ای یا مخابراتی را نقض کهای رایانهقانون، تدابیر امنیتی سامانه

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 3۵2.222.222تا  0۵.222.222نقدی از 

های سری مقرر در چنانچه مأموران دولتی که مسوول حفظ داده -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷11ماده 

وزش الزم داده شده است یا داده ها یا ها آمهای مربوط هستند و به آن( این قانون یا سامانه1ماده )

مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی احتیاطی، بیها قرارگرفته است بر اثر بیهای مذکور در اختیار آنسامانه

های مذکور شوند، به حبس از های داده یا سامانهها، حاملموجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به داده

ریال یا هر دو مجازات و انفصال  322.222.222تا  3۵.222.222ا جزای نقدی از نود و یک روز تا دو سال ی

 از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

 ای و مخابراتیهای رایانهها و سیستمجرائم علیه صحت و تمامیت داده -فصل دوم 

 ایجعل رایانه -مبحث یکم 

طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به  هرکس به -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷10ماده 

ریال یا هر دو مجازات محکوم  0۵2.222.222تا  ۵2.222.222حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 

 خواهد شد:

 ها.های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنالف( تغییر یا ایجاد داده

ای یا مخابراتی یا های رایانهپردازش در سامانههای حافظه یا قابلعالئم موجود در کارتها یا ب( تغییر داده

 ها.ها یا عالئم به آنها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهتراشه

ها استفاده کند، به مجازات ها از آنها یا تراشهها یا کارتهرکس با علم به مجعول بودن داده - ۷1۵ماده 

 در ماده فوق محکوم خواهد شد. مندرج

 ای و مخابراتیهای رایانهتخریب و اخالل در داده ها یا سیستم -مبحث دوم 

ای یا های رایانههای دیگری را از سامانههر کس به طور غیرمجاز داده -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷1۶ماده 

پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل مخابراتی یا حامل

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 322.222.222تا  0۵.222.222سال یا جزای نقدی از 
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هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن،  -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷1۷ماده 

های ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانهداده پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب

ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنرایانه

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 322.222.222تا  0۵.222.222یا جزای نقدی از از 

هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها،  -تعدیل شده(  )جزای نقدی ۷1۸ماده 

ای یا مخابراتی های رایانهها یا سامانهتغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده

ال یا هر دو ری ۸2.222.222تا  02.222.222شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 

 مجازات محکوم خواهد شد.

( 1(، )۸هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد ) - ۷11ماده 

ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار های رایانه( این قانون را علیه سامانه32و )

آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از روند، از قبیل خدمات درمانی، می

 سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

 برداری مرتبط با رایانهسرقت و کاله -فصل سوم 

های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه هرکس به طور غیرمجاز داده -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷02ماده 

ریال و در غیر این  ۵2.222.222تا  ۶.222.222صاحب آن باشد، به جزای نقدی از عین داده ها در اختیار 

ریال یا هر دو  ۸2.222.222تا  02.222.222صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 

 مجازات محکوم خواهد شد.

ای یا مخابراتی با ارتکاب ایانههای رهرکس به طور غیرمجاز از سامانه -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷03ماده 

ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده

منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد  0۵2.222.222تا  ۵2.222.222از از یک تا پنج سال یا جزای نقدی 

 شد.

 یعفت و اخالق عموم یهعل یمجرا -چهارم  فصل

های داده ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههرکس به وسیله سامانه -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷00ماده 

صد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به ق

ریال یا هر دو  322.222.222تا  3۵.222.222کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 

 مجازات محکوم خواهد شد.
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های ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات -3تبصره 

 شود.فوق می

 ها و صور قبیحه باشد.گردد که دارای صحنهمحتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می

 02.222.222تا  ۵.222.222هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به  -0تبصره 

 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

یافته حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را 1تبصره 

االرض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم مرتکب شود چنانچه مفسد فی

 خواهد شد.

شود که بیانگر ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطالق می 0تبصره 

 ن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.برهنگی کامل ز

های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههرکس از طریق سامانه - ۷01 ماده

 ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

ها را تحریک، ن، آنچنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهج -الف )جزای نقدی تعدیل شده( 

 ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبسترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن

ریال یا هر دو مجازات محکوم  ۸2.222.222تا  02.222.222از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 

 02.222.222تا  ۵.222.222بتذل موجب جزای نقدی از خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات م

 ریال است.

چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا  -ب )جزای نقدی تعدیل شده( 

آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتروان

ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنفریب دهد 

 شود.ریال یا هر دو مجازات محکوم می ۸2.222.222تا  02.222.222سال یا جزای نقدی از 

یا هر ( شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی 30تبصره ـ مفاد این ماده و ماده )

 شود.مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می

 یبو نشر اکاذ یثیتهتک ح -پنجم  فصل

ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا های رایانههرکس به وسیله سامانه -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷00 ماده

یف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحر
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تا  3۵.222.222که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 322.222.222

باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم  تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن

 خواهد شد.

_____________________ 

حبس ماده فوق به نصف تقلیل  ، مجازات3111قانون مجازات اسالمی اصالحی سال  320طبق تبصره ماده 

 یابد.می

ی صوت یا تصویر یا ای یا مخابراتهای رایانههرکس به وسیله سامانه -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷0۵ ماده

فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس 

دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز 

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 3۵2.222.222تا  02.222.222تا دو سال یا جزای نقدی از 

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات  -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷0۶ ماده

ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان رسمی به وسیله سامانه رایانه

الف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا مقاصد اعمالی را برخ

تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد 

جزای نقدی از  شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت )درصورت امکان(، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 3۵2.222.222تا  02.222.222

 اشخاص یفریک یتمسئول -ششم  فصل

 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 یشخص حقوق

 شود. اییانهمرتکب جرم را یشخص حقوق یره مد( هرگاالف

 .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 تیاز 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

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یا یانهرا یمقانون جرا  

 303  

صدر  یطمانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرا یشخص حقوق یفریمسئولیت کـ 0 تبصره

 مسئول خواهد بود. یقیفقط شخص حق یرم به شخص خصوصماده و عدم انتساب ج

درآمد  یزانم ی،و اوضاع و احوال جرم ارتکاب یطماده فوق، با توجه به شراموضوع  یحقوق اشخاص - ۷0۸ ماده

 یلذ یببه ترت ی،جرم ارتکاب ینقد یحاصله از ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزا یجو نتا

 محکوم خواهند شد:

تا  یکاز  یموقت شخص حقوق یلی( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطالف

 تا پنج سال. یکاز  یموقت شخص حقوق یلینُه ماه و در صورت تکرار جرم تعط

از  یموقت شخص حقوق یلیاز پنج سال حبس باشد، تعط یش( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بب

 منحل خواهد شد. یو در صورت تکرار جرم، شخص حقوقتا سه سال  یک

 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 گیرییمتصم یا

ظفند طبق ضوابط فنی و فهرست دهندگان خدمات دسترسی موارائه -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷01 ماده

مقرر از سوی کارگروه )کمیته( تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون 

 ای به کارای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهتنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه

ی که عمداً از پاالیش )فیلتر( محتوای مجرمانه خودداری کنند، می رود را پاالیش )فیلتر( کنند. در صورت

مباالتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم احتیاطی و بیمنحل خواهند شد و چنانچه از روی بی

ریال و در مرتبه دوم به جزای  0۵2.222.222تا  ۶2.222.222آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از 

( ریال و در مرتبه سوم به 3.222.222.222( ریال تا یک میلیارد )322.222.222صد میلیون )نقدی از یک

 یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

های( مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر سایتچنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای )وب -3تبصره 

ائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضولی

های و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن 31/0/31۷1و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتسیاسی و صنفی و انجمن

ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی کان احراز هویت و ارتباط با آنحاضر در ایران که ام

سایت( مزبور تا کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما )وبرسیدگی

 صدور حکم نهایی پاالیش )فیلتر( نخواهد شد.

موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده پاالیش )فیلتر( محتوای مجرمانه  -0تبصره 

 به پرونده انجام خواهد گرفت.
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 یقصادم یین( تعیتهقانون کارگروه )کم ینا یبتصو یخماه از تار یکموظف است ظرف  یهقضائ قوه - ۷۵2 ماده

آموزش و پرورش،  یهاوزارتخانه یندهنما یا یردهد. وز یلکل کشور تشک یمجرمانه را در محل دادستان یمحتوا

 سیرئ ی،فرهنگ و ارشاد اسالم ی،و فناور یقاتعلوم، تحق ی،اطالعات، اطالعات، دادگستر یارتباطات و فناور

 اطالعات ینفر خبره در فناور یک ی،انتظام یرویو فرمانده ن یماصداوس سازمان یسرئ ی،اسالم یغاتسازمان تبل

 یسیونعضو کم یندگاننفر از نما یکو  یاسالم یمجلس شورا و معادن یعصنا یسیونو ارتباطات به انتخاب کم

( یته)کم کارگروه یاعضا یاسالم یمجلس شورا ییدو تا یو حقوق یقضائ یسیونبه انتخاب کم یو حقوق یقضائ

 ( به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.یتهکارگروه )کم یاستخواهند داد. ر یلرا تشک

 دیاب یم یتبار و با حضور هفت نفر عضو رسم یکحداقل هر پانزده روز ( یتهجلسات کارگروه )کم -3 تبصره

 حاضران معتبر خواهد بود. ینسب یت( با اکثریتهکارگروه )کم یماتوتصم

نسبت  و یدگی( شده رسیلتر)ف یشپاال یقراجع به مصاد یات( موظف است به شکایتهکارگروه )کم -0 تبصره

 کند. یریگ یمها تصمبه آن

 ی( محتوایلتر)ف یشدر خصوص روند پاال ی( موظف است هر شش ماه گزارشیتهگروه )کمکار -1 تبصره

 کند. یمتقد یمل یتامن یعال یسه گانه و شورا یقوا یمجرمانه را به روسا

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور  -)جزای نقدی تعدیل شده(  ۷۵3 ماده

ق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود کارگروه )کمیته( تعیین مصادی

ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از رایانه هایمحتوای مجرمانه در سامانه

صورت، اجرای دستور کارگروه )کمیته( یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این 

مباالتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه احتیاطی و بیچنانچه در اثر بی

ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون  0۵2.222.222تا  ۶2.222.222نخست به جزای نقدی از 

به یک تا سه سال تعطیلی ( ریال و در مرتبه سوم 3.222.222.222( ریال تا یک میلیارد )322.222.222)

 موقت محکوم خواهند شد.

دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به تبصره ـ ارائه

 کارگروه )کمیته( تعیین مصادیق اطالع دهند.

بر  یمبتن یمخابرات ارتباطات یبرقرار یبرا المللیینباند ب یاز پهنا یبدون مجوز قانون هرکس - ۷۵0 ماده

از  ینقد یجزا یاتا سه سال  یکبرعکس استفاده کند، به حبس از  یابه داخل  یراناز خارج ا ینترنتیپروتکل ا

هر دو مجازات محکوم خواهد  یا یال( ر3.222.222.222) یلیاردم یکتا  یال( ر322.222.222) یلیونم یکصد

 شد.

 جرائم یرسا -هفتم  فصل

https://t.me/ekhtebar


 گردآوری و تدوین: امید سلطانی

 یا یانهرا یمقانون جرا  

 305  

هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا  -ی تعدیل شده( )جزای نقد ۷۵1 ماده

 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: ۸2.222.222تا  02.222.222یک سال یا جزای نقدی از 

 یکیر الکترونهر نوع ابزا یاافزارها نرم یاها معامله داده یاو در دسترس قرار دادن  یعتوز یاانتشار  یا ید( تولالف

 .رودیبه کار م اییانهکه صرفاً به منظور ارتکاب جرائم را

 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 اییانهرا یهاسامانه

 ای ورایانه یجاسوس یرمجاز،شنود غ یرمجاز،غ یآموزش دسترس یاتدر دسترس قراردادن محتو یار ( انتشاج

 .یای و مخابراترایانه یها یستمس یاو اخالل در داده ها  یبتخر

 ینشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ا یادچنانچه مرتکب، اعمال ـ  تبصره

 خواهد شد.ماده محکوم 

 هامجازات یدتشد -هشتم  فصل

دو مجازات مقرر محکوم  یا یکاز دوسوم حداکثر  یشحسب مورد مرتکب به ب یر،موارد ز در - ۷۵0 ماده

 خواهد شد:

 یهاها و شرکتو موسسه هایشهردار یاشوراها و  یاها ها و سازماناز کارمندان و کارکنان اداره یک( هر الف

و  شوندیاداره م فقیهینظر ول یرکه ز ییهاو موسسه یادهاو بن یانقالب ینهادها یابه دولت  وابسته یاو  یدولت

ور و به ط یقضائ یهدارندگان پا یاو  شوندیم ارهکه با کمک مستمر دولت اد ییهامحاسبات و موسسه یواند

و  یاعم از رسم یعموممسلح و مأموران به خدمت  یروهاین ینسه گانه و همچن یاعضاء و کارکنان قوا یکل

 شده باشند. اییانهمرتکب جرم را یفهبه مناسبت انجام وظ یررسمیغ

ای که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه یمخابرات یا اییانهرا یهاشبکه یمتصرف قانون یا ی( متصدب

 شده باشد.

 یدها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومنها یامتعلق به دولت  ی،مخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یاها ( دادهج

 باشد.

 باشد. یافتهارتکاب  یافته( جرم به صورت سازمان د

 باشد. یافتهارتکاب  یا( جرم در سطح گستردههـ

 یمعمو یکیمرتکب را از خدمات الکترون تواندیاز دو بار دادگاه م یشب یصورت تکرار جرم برا در - ۷۵۵ ماده

 حروم کند:م یکیالکترون یو بانکدار یکشور یتلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه باال ینترنت،اشتراک ا یلاز قب
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 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 یشمجازات حبس آن جرم ب( چنانچه ج

 اند.نسخ شده یدجد یفریک یدادرس یینقانون آ ۶1۸به موجب ماده  ۷۷1الی  ۷۵۶مواد 

ون قان 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 یعمل مزبور مجازات یبرا

 نییاز 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 یشپ یدادرس

هر 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 یشنهادبار با پ یک

 خیظرف مدت شش ماه از تار یکیادله الکترون یریو استناد پذ یآورمربوط به جمع هاینامهیینآ - ۷۸0 ماده

 بیو به تصو یهاطالعات ته یوزارت ارتباطات و فناور یبا همکار یقانون توسط وزارت دادگستر ینا یبوتص

 .یدخواهد رس یهقوه قضائ یسرئ

)بخش  ی( قانون مجازات اسالم۷۸0( تا )۷01قانون به عنوان مواد ) ین( ا۵0( تا )3مواد ) شماره - ۷۸1 ماده

( ۷۸1به شماره ) ی( قانون مجازات اسالم۷01ماده )منظور و شماره ای رایانه یم( با عنوان فصل جرایراتتعز

 اصالح گردد.

 است. یقانون ملغ ینبا ا یرو مقررات مغا قوانین - ۷۸0 ماده
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 قانون جرم سیاسی
 02/20/311۵مصوب: 

و  یریتمد هیاصالح امور کشور عل یزهقانون چنانچه با انگ ین( ا0از جرائم مصرح در ماده ) یکهر  - 3ماده 

ن به زد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه یابد،کشور ارتکاب  یخارج یا یداخل هاییاستس یا یاسیس ینهادها

 .شودیمحسوب م یاسیاصل نظام را داشته باشد جرم س

 .شوندیمحسوب م یاسیقانون جرم س ین( ا3مقرر در ماده ) یطدر صورت انطباق با شرا یرز جرائم - 0 ماده

 وزرا، جمهور،یسمصلحت نظام، معاونان رئ یصمجمع تشخ یسسه قوه، رئ یافتراء به رؤسا یا نیـ توه الف

 تینگهبان به واسطه مسؤول یشورا یمجلس خبرگان و اعضا یندگاننما ی،اسالم یمجلس شورا یندگاننما

 آنان

ارد شده است با و یرانا یاسالم یکه در قلمرو جمهور یکشور خارج یاسیس یندهنما یا یسبه رئ ینـ توه ب

 یراتبخش تعز ی( قانون مجازات اسالم۵3۷مفاد ماده ) یترعا

و  یاسیس یهاانجمن ها،یتاحزاب، جمع یت( قانون فعال3۶)د( و )هـ( ماده ) یـ جرائم مندرج در بندها پ

 ۷/۶/31۶2شده مصوب شناخته ینید هاییتاقل یا یاسالم یهاو انجمن یصنف

 یو شوراها یاسالم یمجلس شورا ی،جمهور یاستر ی،انتخابات خبرگان رهبر ینـ جرائم مقرر در قوان ت

 و ناظران انتخابات یانمجر یشهر و روستا به استثنا یاسالم

 یبـ نشر اکاذ ث

 :شودیمحسوب نم یاسیجرم س یرمشارکت، معاونت و شروع به جرائم ز مباشرت، - 1 ماده

 یاتقصاص و د ـ جرائم مستوجب حدود، الف

 یو خارج یءقصد به مقامات داخلـ سو ب

 یریگو گروگان ییرباـ آدم  پ

 یاییدر یو راهزن ربایییمابه آن، هواپ یدو تهد یگذارـ بمب ت

 یعمد یبو تخر یقحر یجادـ سرقت و غارت اموال، ا ث

 گردانو فروش سالح، مواد مخدر و روان یدقاچاق و خر یرقانونی،غ یـ حمل و نگهدار ج

 از جرم مزبور یاموال ناش یاختفا یی،پولشو ی،در وجوه دولت یرقانونیشاء، اختالس، تصرف غـ رشاء و ارت چ

 اسرار یو افشا یـ جاسوس ح
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 یریجنگ و کشتار و درگ طلبی،یهمردم به تجز یکـ تحر خ

 یعموم یارائه خدمات ضرور یشده برابه کار گرفته یو مخابرات اییانهرا یهاسامانه یاها ـ اختالل در داده د

 یتیحاکم یا

 یا یمخابرات یا اییانهرا یهاسامانه یلهوسبه یاعم از جرائم ارتکاب یعفت و اخالق عموم یهجرائم عل یهـ کل ذ

 آن یرغ یاداده  یحاملها

 یفریک یدادرس یینمنصفه مطابق قانون آ یأتو مقررات مربوط به ه یاسیبه جرائم س یدگیرس نحوه -  0 ماده

 است. 0/30/3110مصوب 

 اندتویاست که پرونده در آن مطرح است. متهم م یدادگاه یابودن اتهام با دادسرا  یاسیس تشخیص - ۵ ماده

م بودن اتها یرسیاسیدر دادگاه نسبت به غ یجلسه اول دادرس یاندر دادسرا و تا پا یدگیدر هر مرحله از رس

 نیصدور و اعتراض به ا یوه. شنمایدیارنظر ممورد اظه یندر ا یقرار یط کنندهیدگیکند. مرجع رس یرادخود ا

 است. یفریک یدادرس یینقرار تابع مقررات قانون آ

 :شودیاعمال م یاسینسبت به متهمان و محکومان جرائم س یرز موارد - ۶ ماده

 یدر مدت بازداشت و حبس از مجرمان عاد یـ مجزا بودن محل نگهدار الف

 در طول دوران بازداشت و حبساز پوشاندن لباس زندان  یتـ ممنوع ب

 مقررات ناظر به تکرار جرم یاجرا یتـ ممنوع پ

 یاسیاسترداد بودن مجرمان س یرقابلـ غ ت

ن را آ یابدهد  یتبان یمب یکه مقام قضائ یبه جز در موارد یبازداشت و حبس به صورت انفراد یتـ ممنوع ث

 از پانزده روز باشد. یشب یدنبابداند لکن در هر حال مدت آن  یضرور یقاتتحق یلتکم یبرا

 ـ حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس ج

 در طول مدت حبس یزیونو تلو یوراد یات،به کتب، نشر یـ حق دسترس چ
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 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 01/0/3111ب مصو

های بازدارنده مصوب یرات و مجازاتمجازات های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعز ـ 3ماده 

 با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود: 0/1/31۷۵

 ( قانون )به استثنای تبصره آن( به حبس درجه شش؛۶30الف ـ مجازات حبس موضوع ماده )

تهدید باشد به حبس  ( قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا۶03ب ـ مجازات حبس موضوع ماده )

 درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

( قانون مجازات اسالمی 300( قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده )۶03پ ـ تبصره ماده )

 شود.عمل می 3/0/3110مصوب 

د میلیون وارده یکص( قانون، در صورتی که میزان خسارت۶۷۷ت ـ مجازات حبس موضوع ماده )

 وارده؛( ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت 322.222.222)

 ( قانون به حبس درجه شش؛۶۸0ث ـ مجازات حبس موضوع ماده )

 ( قانون به جزای نقدی درجه شش؛۶1۷( و )۶2۸ج ـ مجازات موضوع مواد )

با اصالحات و الحاقات  3/0/3110ات اسالمی مصوب ( قانون مجاز3۸شرح زیر به ماده )یک تبصره به ـ 0ماده 

 بعدی الحاق می شود:

تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، 

بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات باید مبتنی 

 باشد.مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می

 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 31( به ماده )۶عنوان تبصره )شرح زیر بهیک تبصره به ـ 1ماده 

 شود:الحاق می

 یک تبدیل میشود.ـ تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه  ۶تبصره 

های شرح زیر اصالح و بندها و تبصرهبه 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 01صدر ماده ) ـ 0ماده 

 شود:ذیل آن ابقاء می

تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط ـ دادگاه می 01ماده 

های تکمیلی جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات مقرر در این قانون، متناسب با

 های این ماده محکوم نماید.بندها و تبصره

 شود:شرح زیر اصالح میبه 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 0۸ماده ) ـ ۵ماده 

ها در مورد تمام جرائم و تخلفات ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن 0۸ماده 

زیر پیشنهاد وبار بهشده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یکتناسب نرخ تورم اعالماز جمله مجازات نقدی، به

 .گردداالجراء میشود، الزموزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میدادگستری و تصویب هیأت

شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق به 3/0/3110مجازات اسالمی مصوب  ( قانون1۷ماده ) ـ ۶ماده 

 شود:می
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نحوی که تواند مجازات تعزیری را بهـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می1۷ماده 

 شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:تر باشد بهبه حال متهم مناسب

 های درجه چهار و باالتر؛س به میزان یک تا سه درجه در مجازاتـ تقلیل مجازات حب الف

ب ـ تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات 

 حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

 ا چهار؛ـ تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک ت پ

 ت ـ تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا ث ـ تقلیل سایر مجازات

 تر؛یک درجه پایین

ب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به موجـ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به تبصره

 حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.

 شود:الحاق می 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 0۷شرح زیر به ماده )یک تبصره به ـ ۷ماده 

مؤثر مرتکب در کشف جرم و  تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری

شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت 

های ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات۶02( و )۶11عمومی )به جز جرائم موضوع مواد )

عدی( و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و با اصالحات و الحاقات ب 0/1/31۷۵بازدارنده مصوب 

شود و شروع به جرائمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می

 ( این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.0۶جرائم مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعایت ماده )

 شود:الحاق می 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب ۵۷شرح زیر به ماده )ره بهیک تبص ـ ۸ماده 

های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن تبصره ـ مقررات این ماده در مورد حبس

 چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.یک

( ابقاء و دو تبصره 3با عنوان تبصره ) 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب ۶0تبصره ماده ) ـ 1ماده 

 شود:شرح زیر به آن الحاق می( به1( و )0های )عنوان تبصرهبه

های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن ـ مقررات این ماده در مورد حبس 0تبصره 

 های حبس قابل اِعمال است.چهارم مجازاتیک

یه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن ـ قوه قضائ 1تبصره 

گیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می

ضائیه وقی قوه قکشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حق

ویب تصشود و بهبا همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می

 رسد.رئیس قوه قضائیه می

 شود:شرح زیر اصالح میبه 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب ۷0ماده ) ـ 32ماده 

انونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از ـ تعدّد جرائم عمدی که مجازات ق ۷0ماده 

 صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
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شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق به 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 320ماده ) ـ 33ماده 

 شود:می

قَذف این قانون و جرائمی که به موجب ـ عالوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ  320ماده 

(، ۶10(، )۶00(، )۶21(، )۶2۸(، )۵1۶(، )۵1۶باشند، جرائم مندرج در مواد ))قوانین خاص قابل گذشت می

(۶11( ،)۶03( ،)۶0۷( ،)۶0۸( ،)۶۶۸( ،)۶۶1( ،)۶۷1( ،)۶۷0( ،)۶۷۶( ،)۶۷۷( ،)۶۷1( ،)۶۸0( ،)۶۸0( ،)۶۸۵ ،)

(، ۶1۷(، )۶10(، )۶11(، )۶10اضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد(، )( در مواردی که امالک و ار۶12)

های ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات۷00( و )۷3۷(، )۷3۶(، )۷22(، )۶11(، )۶1۸)

( قانون تشدید مجازات 3و جرائم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده ) 0/1/31۷۵بازدارنده( مصوب 

شرطی که  مجمع تشخیص مصلحت نظام، به 3۵/1/31۶۷ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  مرتکبین

( این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی 1۶مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده )

ود در صورت داشتن شکه مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می

( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و ۶۶۵( و )۶۶3(، )۶۵۷(، )۶۵۶دیده و سرقت موضوع مواد )بزه

از دویست میلیون شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش به 0/1/31۷۵های بازدارنده( مصوب مجازات

شد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، ( ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری با022.222.222)

تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین

( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 30( این قانون و ماده )322( ماده )3دیده، مشمول تبصره )بزه

 بوده و قابل گذشت است. 0/30/3110

های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم ـ حداقل و حداکثر مجازات تبصره

 یابد.قابل گذشت به نصف تقلیل می

به شرح زیر اصالح و چهار تبصره ذیل آن  3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 310ماده ) ـ 30ماده 

 شود:حذف می

 شرح زیر است:تعیین و اجرای مجازات به ـ در تعدّد جرائم تعزیری، 310ماده 

الف ـ هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند 

 مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

تکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم ب ـ در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ار

 بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ ـ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم 

چهارم آن بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک تواند مجازات هر یک رااست. در این صورت دادگاه می

 تعیین کند.

ت ـ در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و 

شود. در جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی

رائم با جرائم درجه شش و باالتر، بهطور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این جمع این ج

 شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.ماده تعیین مجازات می
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ث ـ در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به 

علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یکی از 

شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء مییا مرور زمان غیرقابل

ای مجازات و عفو در حکم اجراء قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجر

 است.

ج ـ در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه 

 میتواند تا یکششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

مانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به چ ـ در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجر

 مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

عنوان ( این قانون به0۶( یا )01های مندرج در مواد )ح ـ هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات

به مجازات غیراَشد شود، حتی اگر مربوط در هر صورت اجراء می مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات

تر دارای آثار تبعی ( این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف0۵باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده )

 باشد، عالوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

( 1۸( و )1۷مطابق مواد ) خ ـ در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم،

 این قانون اقدام میشود.

د ـ در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال 

 نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

 شود:شرح زیر اصالح میبه 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 31۷ماده ) ـ 31ماده 

های تعزیری از درجه  علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات ـ هرکس به 31۷ماده 

یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای 

حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین  مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد،

چهارم حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک

 آن محکوم کند.

 شود:شرح زیر اصالح و تبصره آن ابقاء میبه 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب 311ماده ) ـ 30ماده 

( این قانون اقدام 1۸( و )1۷ـ در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد ) 311ماده 

 می شود.

 شود:الحاق می 3/0/3110( قانون مجازات اسالمی مصوب ۷0۸متن زیر به ماده ) ـ 3۵ماده 

صول برخی از درآمدهای ( قانون و1( ماده )3از بند )« حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا»عبارت 

( این قانون 30۷از صدر ماده )« یا قانون»و عبارت  0۸/30/31۷1دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس ۵( ماده )۶( و تبصره )3( ماده )3شود و تبصره )حذف می

ام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای مجمع تشخیص مصلحت نظ 3۵/1/31۶۷و کالهبرداری مصوب 

( کتاب ۶۶۶شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده )

 گردد.و تبصره آن نسخ می 0/1/31۷۵های بازدارنده( مصوب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات
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 غیرقانون مجازات راجع به انتقال مال 

 2۵/23/312۸مصوب: 

 یمنفعتاً بدون مجوز قانون یا یناًاز انحاء ع یاست به نحو یرمال غ ینکهرا با علم به ا یرکه مال غ یکس - 3ماده 

است  ینو همچن شودیمحکوم م یقانون عموم 01۸محسوب و مطابق ماده بردار منتقل کند کاله یگریبه د

 .دانتقال دهنده باش یتبه عدم مالکمعامله عالم  ینکه در ح یرندهگانتقال 

و  یرندهابالغ به انتقال گ یبرا یهماه پس از حصول اطالع اظهار یکمالک از وقوع معامله مطلع شده و تا  اگر

 یمتسل یدولت یگراز دوائر د یکی یا یهصلح یا یتدفتر بدا یااسناد خود به اداره ثبت یتمطلع کردن او از مالک

 یدمالک رس یهمقابل اظهار فوق مکلفند در تراز دوائر و دفا یکوب خواهد شد. هر معاون جرم محس یدننما

 داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

هنده از انتقال د یکقانون واقع شده است هر  ینا یفوق قبل از اجرا یقکه به طر یبه انتقاالت نسبت - 0 ماده

 .یندعمل نما لیذ یببه ترت یدمالک با یا یرندهگانتقال -

 انتقال نموده و یذمالک را وادار به تنف یاقانون  ینا یاجرا یخدهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تار انتقال

م وقوع انتقال عالم به عد ینکه در ح اییرندهگجبران کند. انتقال و مالک را یرندهگخسارات وارده بر انتقال یا

 ی. مالکیدخسارات وارده بر مالک را جبران نما مذکوردر ظرف سه ماه  انتقال دهنده بوده مکلف است یتمالک

که  یقانون در صورت ینا یاجرا یخبشود مکلف است در ظرف سه ماه از تار یاکه از انتقال مال خود مطلع بوده 

ود شقانون مطلع  ینا یکه بعد از اجرا یحصول اطالع در صورت یخقانون مطلع شده باشد و از تار ینقبل از ا

 .یدخود مستحضر نما یتمذکور در ماده فوق از مالک یقاو را به طر یمقام قانونقائم یاده یرنگانتقال

بردار و اگر مالک باشد معاون باشد کاله یرندهانتقال گ یااگر انتقال دهنده  0از مقررات ماده  متخلف - 1 ماده

 واهد شد.محکوم خ یمجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عموم

را جبران  یخصوص یمادام که خسارت وارده بر مدع یدمجرم با 1و  3بر مجازات مذکور در مواد  عالوه - 0 ماده

 بماند. یفنکرده است در توق

 یتکامرتکب منوط به ش ییجزا یبقانون واقع شده باشد تعق ینا یکه قبل از اجرا یبه انتقاالت نسبت - ۵ ماده

 نخواهد بود. یباسترداد آن مانع از تعق یتس از شکاپ یکناست ل یخصوص یمدع

 یدعو حق ییجزا یبقانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعق ینکه قبل از ا یبه انتقاالت نسبت - ۶ ماده

 نیساقط شده باشد مقررات ا یتمالک یصدور سند رسم یاواسطه مرور زمان به یرندهگانتقال یامالک  یحقوق

 واهد بود.قانون مجرا نخ
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 یراجع به تبان 312۷قانون به موجب قانون سوم مرداد  ینا یاجرا یخکه پس از تار یاشخاص مجازات - ۷ ماده

مربوطه  یدر دعوا یتبان یجهدر نت یامنقول و یرمنافع اموال غ یا ینانتقال ع یجهقانون در نت ینبه موجب هم یا

 یقانون مجازات عموم 0۵مشمول ماده  شودیصادر م هاآن یتمنافع اموال مزبوره حکم محکوم یا ینبه ع

 نخواهد

 .بود

ل در جاع یندبنما یانموده  یاسناد رسم یلهمذکوره در مواد فوق را به وس یکه معامالت تقلب کسانی - ۸ ماده

 موضوع مجازات خواهند شد. ینمربوطه به ا ینمحسوب و مطابق قوان یاسناد رسم

. چون به موجب قانون مصوب شودیبه موقع اجرا گذاشته م 312۸ماه  یبهشتردقانون از اول ا این - 1 ماده

پس  نمایدیم یشنهادپ یمل یرا که به مجلس شورا یقانون یحلوا یهمجاز است کل یهعدل یروز 312۷آذر ماه  0

را که  یصها در عمل نواقآن یشبه موقع اجرا گذارده و پس از آزما یهعدل ینقوان یپارلمان یسیونکم یباز تصو

س به مجل یبتصو یبرا یاًنموده ثان یلمزبوره را تکم ینممکن است معلوم شود رفع و قوان یاندر ضمن جر

 .یدنما یشنهادپ یمل یشورا

 

 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

 21/2۵/312۷مصوب: 

اقامه  یگراست بر همد یرکه متعلق به غ ین مالبرد یکرده و برا یتبان یکدیگربا  یهر گاه اشخاص - 3ماده 

 01۸که به موجب ماده  یگریبردن مال د یمتقلبانه برا یلبه وسا ها جزء تشبثاقدام آن ینا یندنما یدعو

 محکوم خواهند شد. همزبور شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده بینییشپ یقانون مجازات عموم

 اعتراض یبه عنوان شخص ثالث بر حکم یاوارد شده  ینوان شخص ثالث در دعوائکه به ع اشخاصی - 0 ماده

صحاب از ا یکیبا  یاز تبان یها ناشاقدامات آن ینو ا یندنما یاقامه دعو یماًمستق یبر محکوم به حکم یاکرده 

ده خسارات وار یهبر تأد الوهمحسوب و ع بردارباشد کاله یدعو یگرحق طرف د ییعتض یابردن مال  یبرا یدعو

م در حک یزبا اشخاص فوق ن یاصل یدعوا یناز طرف یکهر  یمحکوم خواهند بود. تبان یبرداربه مجازات کاله

 .گرددیاست و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم م یبردارکاله

مجازات  یاند در صورتقانون نموده ینا یاجرا یخکه اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تار یاشخاص - تبصره

 .یندنما یبآن اقدامات را تعق یزقانون ن ینا یاجرا یخخواهند شد که پس از تار
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 دیدگان ناشی از آنقانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه

 03/2۷/311۸مصوب: 

 تیغلظت موجب جنا یزانبا هر م یگر،د یمیاییش یباتهر نوع ترک یا یداس یدنهرکس عمداً با پاش - 3ماده 

 طیشرا یتحسب مورد با رعا دمیول یا علیهی  مجن یهمنفعت شود در صورت مطالبه از ناح یابر نفس، عضو 

 .شودیمنفعت محکوم م یامقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو 

 یعمالو ا یدبدن در درون اس یفرد، فرو بردن اعضا یبر رو یمیاییش یباتترک یرسا یا یداس یختنـ ر3تبصره

 است. یدپاشیدر حکم اس آن یرنظ

 3/0/3110مصوب  یقانون مجازات اسالم( 0۸۶مشمول مقررات ماده ) یدپاشیکه اس یـ در موارد0تبصره

 .شودیمحسوب و به مجازات آن محکوم م االرضیباشد؛ اقدام مرتکب، افساد ف

 مانند یه هر علتب یاقانون شود و مجازات آن قصاص نباشد  ینمرتکب جرم موضوع ا یهرگاه شخص - 0 ماده

المصالحه حسب مورد وجه یاارش  یا یهدم، قصاص اجراء نشود، مرتکب عالوه بر پرداخت د یایمصالحه اول

 :شودیمجازات م یرز یبمطابق مقررات مربوطه، به ترت

 ک؛یدرجه  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 یتیجناـ در  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

 یفو تخف یقمشروط، تعل یقانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزاد ینائم موضوع ادر مورد جر - 1 ماده

ذشت اعالم گ یزمرتکب ن یریدم نسبت به مجازات تعز یایاول یا یدهدمگر آنکه بزه یستمجازات قابل اعمال ن

 دهد. یفتخف رجهد یکمجازات مرتکب را  تواندیصورت دادگاه م ینشند که در اکرده با

 :شودیم یینتع یرز یبقانون به ترت ینمجازات معاونت در جرائم موضوع ا - 0 ماده

 درجه دو؛ یریباشد، به حبس تعز یاتمرتکب، سلب ح یکه مجازات قانون یـ در صورت الف

 درجه سه؛ یریمرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعز یکه مجازات قانون یـ در صورت ب

درجه  یکعضو اجراء نشود، به  یاقصاص نفس  یبه هر علت یانباشد  که مجازات مرتکب قصاص یـ در صورت پ

 مرتکب. یریاز مجازات تعز تریینپا
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قانون ( 30مقرر در ماده ) یهاقانون، مرتکب عالوه بر جبران خسارت ینموارد مذکور در ا یهدر کل - ۵ ماده

که  ی. در صورتباشدیم یدهدبزهدرمان  هایینه، ملزم به پرداخت هز0/30/3110مصوب  یفریک یدادرس یینآ

ز مربوطه ا هایینهنباشد، هز ندرما هایینهمتمکن از پرداخت هز کنندهیدگیرس یقاض یصمرتکب با تشخ

 .شودیپرداخت م یبدن یهاخسارت ینمحل صندوق تأم

 ینوع اموض گانیدهدبه بزه کننده،یدگیرس یقاض یصکشور مکلف است با تشخ یستیـ سازمان بهز3تبصره

 ارائه کند. یو توانبخش یمددکار ی،قانون خدمات روانشناخت

و سازمان  یبدن یهاخسارت ین، از صندوق تأم(3ماده و تبصره ) ینموضوع ا هایینهکه هز یـ در موارد0تبصره

ه شده بپرداخت هایینههز یافتدر یبرا توانندیم یستیسازمان بهز یاصندوق  شود،یپرداخت م یستیبهز

 وع کنند.مرتکب رج

 .شودیم یدگیقانون خارج از نوبت رس ینمربوط به جرائم ا یاتو شکا یبه دعاو - ۶ ماده

مصوب  یداس یدنمربوط به مجازات پاش یقانون یحهقانون، ال یناالجراءشدن االزم یخاز تار - ۷ ماده

 .شودینسخ م 3۶/30/311۷
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 های مشروع و حفظ حقوق شهروندیقانون احترام به آزادی

 3۵/20/31۸1صوب: م

 هیدادسراها و ضابطان قوه قضائ یانقالب و نظام ی،محاکم عموم یهقانون، کل ینا یبتصو یخاز تار -ماده واحده 

به مجازات مندرج  ینو اجرا کنند. متخلف یتدقت رعارا به یلموارد ذ یشخو یقانون یفمکلفند در انجام وظا

 خواهند شد: موضوعه محکوم یندر قوان

 یترعا بر یمبتن بایدیموقت مو بازداشت  ینتأم یو صدور قرارها یقاتتحق یو اجرا یمجرا یبف و تعقکش - 3

استفاده و سوء یشخص یقو از اعمال هرگونه سال یردمشخص و شفاف صورت گ ییو با حکم و دستور قضا ینقوان

 اجتناب شود. و بدون ضرورت یاضاف یهابازداشت یاخشونت و اعمال هر گونه  یااز قدرت و 

و معاون جرم باشد و تا جرم در  یکو منحصر به مباشر، شر یقانون یباتبر طبق ترت یدبا هایتمحکوم - 0

نبودن  هکیمعتبر )درصورت یمنابع فقه یاو  یمستدل و مستند به مواد قانون یدادگاه صالح اثبات نشود و رأ

 د.الزم برخوردار باش یتاز امن نونحق دارد در پناه قااصل بر برائت متهم بوده و هرکس  یدهنگرد یقانون( قطع

 و یلفرصت استفاده از وک کرده و یتعنهم را رعا یمحاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتک  -1

 آنان فراهم آورند. یکارشناس را برا

محوله  یفوظا یکال در اجراو  یعو مطلعان از وقا یمبا دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرا - 0

 کامالً مراعات گردد. یاسالم ینو برخورد با مردم، الزم است اخالق و مواز

شد که با یبیبه حکم و ترت یزن یکه در موارد ضرور نمایدیم یجابو بازداشت افراد ا یریاصل منع دستگ - ۵

ارسال شود و خانواده  ییقضامراجع صالح است و ظرف مهلت مقرره پرونده به  یدهگرد یندر قانون مع

 .یرندقرار گ یاندر جر یرشدگاندستگ

 یراء، تحقاعض یرچشم و سابستن  یرافراد نظ یذایاز ا یق،استطالع و تحق یا ییو بازجو یریدستگ یاندر جر  -۶

 و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

م بردن آنان به اماکن نامعلو یاتهم نشستن پشت سر م یااز پوشاندن صورت و  یقو مأموران تحق یانبازجو - ۷

 ورزند. یخالف قانون خوددار یهاو کالً اقدام

ادوات جرم بر اساس مقررات کشف آالت و  یا یمتهمان فرار یریجهت دستگ ی،محل یناتو معا هایبازرس - ۸

که  یاییاشتعرض نسبت به اسناد و مدارک و انجام شود و از  یاطو بدون مزاحمت و در کمال احت یقانون

 و یلیفام یهاو عکس هاشتهها و نومضمون نامه یبه متهم تعلق ندارد و افشا یابه جرم نداشته و  یارتباط

 گردد. یها خوددارآن موردیو ضبط ب یخانوادگ هاییلمف
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ه اخذ شد یاقرارهاممنوع بوده و یگراجبار او به امور د یامنظور اخذ اقرار و هرگونه شکنجه متهم به - 1

 نخواهد داشت. یو قانون یشرع یتحج وسیلهینبد

زم و نظارت ال یقبل یهاو آموزش یقانون یعلم هاییوهبر اصول و ش یمبتن یدبا ها،ییو بازجو یقاتتحق - 32

ن خالف آ یهاخود به روش یفوظا یگرفته و در اجرا یدهو مقررات را ناد یباتکه ترت یو با کسان یردصورت گ

 .یردصورت گ یبر اساس قانون برخورد جداند، متوسل شده

 یصدر اسرار شخ یکنجکاو باشد و از یاتهامات انتساب یاو روشن و مرتبط با اتهام  یدمف ید،ها باپرسش - 33

احتراز  یمؤثر در پرونده موردبررس یرموضوعات غو سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به  یو خانوادگ

 گردد.

 اظهارکننده خوانده شود و ینوشته شود و برا یلو تبد ییراظهارشده و بدون تغ یفیتهمان کها به پاسخ - 30

 نگردد. یجادالقاء ا یا یفتا شبهه تحر یسندبنو خودشان مطالب خود را یل،افراد باسواد در صورت تما

 فیخاص وظا ینقوانموجب به که  ییهادستگاه یاضابط  یروهاین یهامحاکم و دادسراها بر بازداشتگاه - 31

 حیصح یانکنند و مجر یمربوط با متهمان، نظارت جد یانو نحوه رفتار مأموران و متصد دهندیآنان را انجام م

 شود. قانونیقرار دهند و با متخلفان برخورد  یقو تشو یرمقررات را موردتقد

فرصت  یننموده و در اولب متهمان، اجتنا یفیو توق یضبط یایاز دخل و تصرف ناروا در اموال و اش - 30

 گردد و مادام یفتکل یینتع یاءبه اموال و اشقرار در محاکم و دادسراها نسبت  یاضمن صدور حکم  یاممکن 

 دهیها اهتمام الزم معمول گرداست در حفظ و مراقبت از آن یدهنگرد ییقضا یمها اتخاذ تصمکه نسبت به آن

 .یدعمل آ به یو ادار یه شخصاستفادها از آن یدنبا یمورد یچو در ه

 هیکند. کل یینموارد فوق تع یمنظور نظارت و حسن اجرا را به یأتیموظف است ه یهقوه قضائ یسرئ -3۵

الزم را معمول دارند.  یهمکار یأته ینموظفند با ا موارد قرار دارند یندر ارتباط با ا یکه به نحو ییهادستگاه

ها با ها و انطباق آندر اصالح روش یمساع رعالوه ب ین،اهده تخلف از قوانمشدارد در صورت  یفهوظ یأتآن ه

قوه  یساقدامات خود را به رئ یجهنموده و نت یمراجع صالح برخورد جد یقاز طر یزمتخلفان ن مقررات، با

 .یدگزارش نما یهقضائ
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