
 بسمه تعالی

 آیین دادرسی مدنیقوانین خاص مرتبط با 
 (قضاوتو  مرکز وکال، کانون وکال)ویژۀ داوطلبان آزموِن 

گاه و عضو هیأت علمی( دکتر امید مالکریمی  )وکیل پاهی یک دادگستری، مدرس دانش
، هر آنچه برای vekalatyarمون و صفحۀ اینستاگرام omidmollakarimi@ و کانال تلگرام irmollakarimi.ما در سایت 

های حقوقی، زمانی که تصمیم دانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میقبولی در آزمون
منابعی  دهیم این است که اوونایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام میگیرند که شروع به خواندن نممی

واندن منابع دیم که نیاز به خگذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میرو که برای قبولی کفایت می
رِد تونیم شاهِد عملکت استفاده کردند و جواب گرفتن رو میمتعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدما

 مثبتمون بدونیم.

دادرسی  آیین ، حقوق تجارت،حقوق مدنیآیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، سایتم )مثِل جزواِت شده در وبتمرکز اصلی کار من در جزواِت گذاشته
ه متفاوت باشم این، هدِف من است ک ،گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع( اینه که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن سایِر و اصول فقه مدنی

ًا در خوِر هام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعخوام نوشتهو در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می
ه مدل موی زنن یا یدن؛ مثاًل عینک زرد میفرد نشون میکه با یه ویژگِی خاص، خودشون رو متفاوت و منحصربههایی رو توّجه باشه. حتمًا دیدید آدم

فهم متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن کمترین های سادهو آوردِن مثال« نویسیساده»خوام با خاِصّ خودشون رو دارن؛ من هم می
موفقیت،  کلید»ها بگم ولی ایخوام از این جمله کلیشهتوّجه باشه. نمیرای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبخوام که بهترین تبلیغ بمی

 هایی که به رایگان در دسترس دانشجویاِن حقوق گذاشتم، نشون دادم.رو در جزوه« بودنمتفاوت»من این «. بودنهمتفاوت

 با توّجه به سرفصلو حّتی   MollaKarimi.irجزواِت سایِت 
ً
های های جدید و آخرین تغییرات قوانین و تستاین نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ  هشدنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میآزمون
ً
رو در دست دارید بهتره مجددا

تونید ست که میا« کارگاه تولید محتوای حقوقی»هاست! اسِم کارگاِه ما، ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهبه روز رو دانلود کنید. 
رو دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر  omidmollakarimi@و تلگراِم ما  vekalatyar@اینستاگرام 

 .ارسال کنم به رایگانمورِد نیاِز آزموِن وکالت و قضاوت را برایتان تا جزواِت  بدینواتساپ  09352213175 به هم باید بگم کافیه

 !؛ تقدیم هب گمنامانشده استاه تقدیم ن حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانی که اتهب

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://t.me/OmidMollaKarimi
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 12/11/1394با آخرین اصالحات تا تاریخ  01/08/1356  مصوب _ قانون اجرای احکام مدنی
  عمومی قواعد _ اول فصل

 اجرا مقدمات _ اول مبحث

 قانونکه  یموارد در آن موقت اجرای قرار یا شده قطعی اینکه مگر شود،نمی گذارده اجرا موقعبه دادگستری هایدادگاه احکامِ از حکمی هیچ _1 ماده

 .باشد شده صادر کندمی معین

 نماینده یا لهمحکوم وشده ابالغ او قانونی مقامقائم یا وکیل یا علیهمحکوم به که شودمی گذارده اجراموقع به وقتی دادگستری هایدادگاه احکام _2 ماده

 .بنماید دادگاه از را تقاضا این کتبا   او قانونیمقام قائم یا و

 .باشدنمیاجرا قابل نیست معین آن موضوع که حکمی _3 ماده

 .باشد شده مقرر دیگری بیبه ترت قانون در اینکه مگر آید،میبه عمل  اجرائیه صدور با حکم اجرای _4 ماده

 .شوداز قبیل اعالم اصالت یا بطالن سند اجرائیه صادر نمی ،علیه نیستکه دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم یدر موارد

ئیه اجرا صدور ،ها صورت گیردآن لهیوسها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بهناکه سازم همچنین در مواردی

 .ند به دستور دادگاه حکم را اجرا کننداها و مؤسسات مزبور مکلفالزم نیست و سازمان

 .است نخستین دادگاه با اجرائیه صدور _5 ماده

ه علیعهده محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بهله و محکومو محل اقامت محکوم ینام و نام خانوادگ هدر اجرائی _6 ماده

 .شودبه مهر دادگاه ممهور و برای ابالغ فرستاده می، شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیدهنوشته، باشدمی

دیگر پس از ابالغ به  ۀدعوی و نسخ ۀشود یک نسخه از آن در پروندعالوه دو نسخه صادر میعلیهم بهتعداد محکومه ب اجرائیه هایبرگ  _۷ ماده

 .شودعلیه داده میابالغ به محکوم گردد و یک نسخه نیز در موقعِعلیه در پرونده اجرائی بایگانی میمحکوم

ابقه س علیه در پرونده دادرسی برای ابالغ اجرائیهآید و آخرین محل ابالغ به محکومعمل می به مدنی دادرسی آئین مقررات طبق اجرائیه ابالغ _8 ماده

 .ابالغ محسوب است

علیه محل عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم به یمدن دادرسی آئین قانون ۱۰۰اوراق راجع به دعوی طبق ماده  که ابالغِ در مواردی _9 ماده

 گردد و ده روز پس از آناین قانون آگهی می ۱۱۹و  ۱۱۸مقرر در مادتین  بیمفاد اجرائیه یک نوبت به ترت ،اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده باشد

ت علیه محل اقامعلیه الزم نیست مگر اینکه محکومابالغ یا اخطار دیگری به محکومصورت برای عملیات اجرائی  شود. در اینموقع اجرا گذاشته میبه

 .قسمت اجرا اطالع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود خود را کتبا  به

ردد و گمیترکه او ابالغ  یا مدیرِ ورثه وصی، امین، ولی، قیم، به مورد حسب اجرائیه شود، فوت یا محجور اجرائیه ابالغ از قبل علیهمحکوم اگر  _10 ماده

 .شد ها اطالع داده خواهدوسیله ابالغ اخطاریه به آنشده بهمفاد اجرائیه و عملیات انجام ،علیه بعد از ابالغ اجرائیه باشدهرگاه حجر یا فوت محکوم

صحیح تتواند رأسا  یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا دادگاه می ،هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد _11 ماده

 .نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد

 (اجرا مأمورین) دادورزها _ دوم مبحث

 .مأمور اجرا( خواهد داشتدادورز )قدر لزوم و تحت نظر خود کند و بهتحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می ،مدیر اجرا _12 ماده

 رمندانکا یا دفتر مدیر لهیوسبه را احکام توانمی نباشد، کافی به تعداد( اجرا مأموردادورز ) یا و باشد نداشته( اجرا مأموردادورز ) دادگاه اگر _13 ماده

 .دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد دیگرِ

شهربانی،  توانند حسب مورد از مأمورینمأمورین اجرا( مقاومت یا سوء رفتاری شود میدادورزها )که حین اجرای حکم نسبت به  صورتی در _14 ماده

 .باشندمکلف به انجام آن میژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور 

 میدر این خصوص تنظ یمجلسمأمور اجرا( صورتدادورز ) ،مأمور اجرا( را انجام ندهنددادورز )هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست  _15 ماده

 .دار فرستاده شودکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صالحیتمی

و مضاء شهود ه اتنظیم نموده ب یمجلسمأمور مزبور صورت، مأمور اجرا( حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شوددادورز )هرگاه نسبت به  _16 ماده

 .رساندیکه حضور داشته باشند( مدرصورتی) یانتظاممأمورین 

https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
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 عالوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز ،شوند فهیوظمأمور اجرا( از انجامدادورز )مانع  که یکسان _1۷ ماده

 .باشندمی

 :توانند قبول مأموریت نمایندمأمورین اجرا( در موارد زیر نمیدادورزها )مدیران و  _18 ماده

 .ها باشدامر اجرا راجع به همسر آن _۱

 .مأمور اجرا( با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارددادورز )امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا  _۲

 .مأمور اجرا( قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشددادورز )مدیر یا  _۳

در هر یک از ری مطرح است. مأمور اجرا( یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفدادورز )باشد که بین آنان و مدیر یا  یکه امر اجرا راجع به کسان وقتی _۴

مأمور دیگری  شود و اگر در آن حوزه مدیر یامأمور اجرا( دیگری محول میدادورز )موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا 

 .عمل خواهد آمد مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به لهیوساجرای حکم به ،نباشد

 اجرا ترتیب _ سوم مبحث

 .شودمی گذاشته اجراموقع به کرده صادر را آن که دادگاهی اجرا قسمت لهیوسبه اجرائیه _19 ماده

 آن انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه ءاجرا ،مدیر ؛عمل آید در حوزه دادگاه دیگری بههرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید  _20 ماده

 د.کنحوزه محول می

 .شود بایگانی آن در ترتیببه  مربوط هایبرگ کلیه و تقاضاها و اجرائیه تا دهدمی تشکیل ایپرونده حکم، اجرای برای اجرا، مدیر _21 ماده

هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون  ،ه اجرائی را مالحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرندپروند توانندمی طرفین _22 ماده

 .شودآئین دادرسی مدنی اخذ می

 .کندمحول می اوبه عهده  را اجرائی عملیات و نوشته اجرائیه ذیل در را( اجرا مأموردادورز ) ناماجرا  مدیر اجرائیه، ابالغ از سپ _23 ماده

 اهیدادگقرارِ موجب به مگر اندازد، تأخیر به یا نماید قطع یا توقیف یا تعطیل را حکم اجرای تواندنمی اجرا به شروع از بعد( اجرا مأمور) دادورز _24 ماده

ایت به یا رضمحکوم له دائر به وصولرسید محکوم ابراز با یا دارد را حکم اجرای تأخیر دستور صدور صالحیت که دادگاهی یا داده را حکم اجرای دستور که

 .کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا

 .نمایدشود رفع اشکال میهرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می _25 ماده

 .شودراجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میاختالف ناشی از اجرای احکام  _26 ماده

که  یدر دادگاه ،به حادث شوداحکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم یاختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات مربوط به اجرا _2۷ ماده

 .شودحکم را صادر کرده رسیدگی می

 صادر اجرائیه که است دادگاهی داوری، رأی اجرای از ناشی اختالف رفع رجعم .باشداجرا نمینیست قابلرأی داوری که موضوع آن معین  _28 ماده

 .است کرده

العاده رسیدگی و رفع تواند رفع اختالف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقدر مورد حدوث اختالف در مفاد حکم هر یک از طرفین می _29 ماده

برای  طرف مقابل ابالغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبتکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بهدرصورتیکند و اختالف می

 .رسیدگی نخواهد شد در ها باعث تأخیرکند ولی عدم حضور آنرسیدگی دعوت می

 .مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید ؛کم نخواهد شدح اجرای تأخیر موجب اختالف، رفع درخواست _30 ماده

 متوقف ترکه عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ،علیه فوت یا محجور شودهرگاه محکوم _31 ماده

دادورز  باشد ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشدهکند تا اشخاص مذکور را با له اخطار میگردد و قسمت اجرا به محکوممی

 .به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کندله معادل محکومدرخواست محکومه تواند بمأمور اجرا( می)

 .حساب نخواهد آمدشود بهمیکه عملیات اجرائی توقیف  حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتی _32 ماده

تا شود علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعالم میهرگاه محکوم _33 ماده

 .طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد

 ترتیبی برای پرداخت به یا بگذارد اجرا موقعبه را آن مفاد روز ده ظرف است مکلف علیهمحکوم شد، ابالغ علیهمحکوم به اجرائیه کهنیهم _34 ماده

 ایدب ،که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداندبه از آن میسر باشد و درصورتیبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوممحکوم
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 هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور .مع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا  اعالم نمایدظرف مهلت مزبور جا

ی ارائد لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از ،به بودهاجرای حکم و پرداخت محکوم علیه قادر بهمعلوم شود که محکوم

 .خواهد شد روز تا شش ماه محکوم کیوای از شصتحبس جنحهه ب ،که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد نحویه خود داده ب

 .کند معرفی مالی بهمحکوم استیفای برای علیهمحکوم یجابه تواندمی نیز ثالث شخص _تبصره

د گرد کنمتم خود بدهی از قسمتی یا تمام تأدیه به که موقع هر است مکلف نبوده خود بدهی به پرداخت قادر مذکور مدت در که بدهکاری _35 ماده

کان ام ز تاریخآن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه ا

 .نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شدپرداخت آن را 

را اج به به قسمتعلیه را برای تأمین محکومتواند بعد از ابالغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومله میمحکوم _۱تبصره 

حکم و  یعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجراکه محکومست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز درصورتیا قبول آن مکلف به ،معرفی کند و قسمت اجرا

 .به را از آن مال بخواهدعلیه به دست آید استیفای محکومتواند هر وقت مالی از محکومله میبه از آن میسر باشد محکوماستیفای محکوم

موقوف منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات  ۳۵و  ۳۴درج در مواد تعقیب کیفری جرائم من _۲تبصره 

 .گرددمی

 لهوممحک تقاضای به باشد دسترسی او اموال به کهدرصورتی شود،می ابالغ علیهمحکوم به آگهی انتشار طریق از اجرائیه مفاد که مواردی در _36 ماده

 .شودمی توقیف علیهمحکوم اموال از بهمحکوم معادل

که از  اموری تواند درمأمور اجرا( ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیدادورز )به تواند طریق اجرای حکم را له میمحکوم _3۷ ماده

 .مأمور اجرا( است دخالت نمایددادورز )وظایف 

به به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی هرگاه محکوم و گیردمی رسید نموده، برگ تسلیم لهبه محکوم را بهمحکوم( اجرا مأموردادورز ) _38 ماده

 .کندله نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعالم میمحکوم

ر دادگاه دستو ثر شود عملیات اجرائی بهبالا نهائی حکمموجب به دادرسی اعاده یا نقض یا فسخبراثر  شده گذارده اجراموقع به که حکمی هرگاه _39 ماده

مثل یا قیمت  مأمور اجرا(دادورز )به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد محکوم کهگردد و درصورتیحالت قبل از اجرا برمی اجراکننده حکم به

 .آیدعمل می ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به دستور دادگاه به عملیات اجرائی به ۀاعاد نماید.آن را وصول می

 .دارند اعالم اجرا قسمتبه  را مراتب و گذارده قراری حکم اجرای برای تواندمی علیهمحکوم و لهمحکوم _04 ماده

 .کنداجرای حکم میمقرر در این قانون اقدام به  بیمأمور اجرا( به ترتدادورز )علیه طوعا  حکم دادگاه را اجرا نماید هرگاه محکوم _41 ماده

 لهوممحک به و گرفته را آن عین( اجرا مأموردادورز ) باشد ممکن لهمحکوم به آن تسلیم و بوده غیرمنقول یا منقول معین عین بهمحکوم هرگاه _42 ماده

 .دهدمی

ولی  شود،نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میه که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع ب در مواردی _43 ماده

 .له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات امالک مشاعی استتصرف محکوم

یا  مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین ؛این امر مانع اقدامات اجرائی نیست ،علیه باشدمحکومبه در تصرف کسی غیر از اگر عین محکوم _44 ماده

که صورتیدار مراجعه کند و دردهد تا به دادگاه صالحیتاو مهلت می مأمور اجرا( یک هفته بهدادورز ) صورت نیادر  .هم ارائه نماید یلیدالمنافع آن بوده و 

 .قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت تأخیر اجرای حکم بهه تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بظرف پانزده روز از 

ی دسترسو ا علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا بههرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم _45 ماده

 :کندزیر عمل می بیمأمور اجرا( صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتدادورز )نباشد 

 .شودها سپرده میاسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک _۱

های مربوط به حاصل فروش پس از کسر هزینهفروش رسیده و ه ب ،داری نباشدها متناسب با هزینه نگاهاموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن _۲

 .شود تا به صاحب آن مسترد گرددصندوق دادگستری سپرده می

 .داردمیداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت  ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظمأمور اجرا( آندادورز )در مورد سایر اموال  _۳

تعیین  ادگاهد لهیوسقیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به ،آن دسترسی نباشده شده و یا بعین معین بوده و تلفبه اگر محکوم _64 ماده

 .تواند دعوی خسارت اقامه نمایدله میبه قابل تقویم نباشد محکومشود و هرگاه محکومعلیه وصول میو طبق مقررات این قانون از محکوم
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 له، محکومباشد ممکن دیگری شخصتوسط به عمل انجام و ورزد امتناع آن انجام از علیهمحکوم و باشد معینی عمل انجام بهمحکوم هرگاه _4۷ ماده

 قسمت لهیوسبه را الزم هزینه عمل انجام بدون یا و کند مطالبه را آن هزینه و دهد انجام دیگری وسیله را عمل آن( اجرا مأموردادورز ) نظر تحت تواندمی

هزینه و معین  علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات الزم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزاناجرا از محکوم

 .نمایدمی

 .به نقدی مقرر استاست که برای وصول محکوم یبیعلیه به ترتالزحمه کارشناس از محکوموصول هزینه مذکور و حق

 .آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد ۷۲۹ ماده مطابق نباشد، ممکن دیگری شخص توسط عمل انجام کهدر صورتی _رهتبص

 :شودزیر رفتار می بیبه ترت ،که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد صورتی در _48 ماده

های مأمور اجرا( اقدام به برداشت محصول نموده و هزینهدادورز )علیه باید فورا  محصول را بردارد واال اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم

باشد روئیده یا نروئیده نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر علیه از او وصول میمربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم

المثل علیه باقی بگذارد و اجرتله مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوممحکوم

 .المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی استتشخیص بهای زراعت و اجرت .بگیرد

  اموال توقیف _ ومد فصل

  عمومی مقررات _ اول مبحث

حکم  یاجرا برای لهمحکوم با قراری یا ننماید اجرا طوعا   را حکم مدلول است مقرر حکم اجرای برای که موعدی در علیهمحکوم کهیدرصورت _49 ماده

وقیف ت بهعلیه معادل محکومتواند درخواست کند که از اموال محکوممی لهمحکوم باشد نشده توقیف و تأمین او از مالی یا نکند معرفی هم مالی و ندهد

 .گردد

 د،باش دیگری دادگاه حوزه در اموال اگر و نماید علیهمحکوم اموال به توقیف اقدام تأخیر بدون توقیف درخواست از پس باید( اجرا مأموردادورز ) _50 ماده

 .بخواهد مذکور دادگاه اجرای قسمت از را آن توقیف

 شتهدا بیشتری ارزش شده معرفی مال هرگاه ولی باشد اجرائی هایهزینه و بهمحکوم معادل که شودمی توقیف میزانی به علیهمحکوم اموال از _51 ماده

د اجرائی باش هایینههز و بهمحکوم معادل که آن از مشاعی مقدار باشد غیرمنقول مال اگرصورت  نیا در شد؛ خواهد توقیف آن تمام نباشد، هیتجزقابل و

 .گرددتوقیف می

به کوممح تکافوی شدهنیکه مال تأممگر آن ؛آیدبه از همان مال به عمل میاستیفاء محکوم ،باشد شدهفیعلیه تأمین و توقاگر مالی از محکوم _52 ماده

 .گرددعلیه توقیف میبه از سایر اموال محکومصورت معادل بقیه محکوم نیرا نکند که در ا

به فروش  عملیات راجع بار تا قبل از شروع بهتواند یکعلیه میبه توقف شده باشد محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومهرگاه مالی از محکوم _53 ماده

از مالی  فروش شود از حیث قیمت و سهولتمشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می ،است به مال دیگری بنماید شدهفیدرخواست تبدیل مالی را که توق

را بنماید.  شدهفیفروش درخواست تبدیل مال توقه بار تا قبل از شروع به عملیات راجع بتواند یکله نیز میاست کمتر نباشد. محکوم شدهفیکه قبال  توق

اه در این تصمیم دادگ توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.می ،له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشندعلیه یا محکومکه محکومدرصورتی

 .مورد قطعی است

 توقیف لهمحکوم درخواست بهاجرا  قسمت باشد، شدهفیتوق دیگری طلب مقابل در یا بوده دینی وثیقه شده تقاضا آن توقیف که مالی اگر _54 ماده

 تقاضایه صورت اگر مال دیگری ب نیدهد در اتوقیف کرده است اطالع می را مال قبال  که مرجعی یا ثبت اداره به مورد حسب را مزبور مال ارزش مازاد

خود بهتوقیف اصل مال، توقیف مازاد خودکه تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع  له توقیف شودمحکوم

 .شودبه توقیف اصل مال تبدیل می

ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف  عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مالعلیه بهدر این مورد هرگاه محکوم

 .خواهد شد

تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب له میه یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومدر مورد مالی که وثیقه بود _55 ماده

ابق فک سهای صورت وثیقه و توقیف نیدر ا ،مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید

 .شودو مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله توقیف می

 .باطل و بالاثر است شدهفیوانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقهرگونه نقل _56 ماده
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کتبا   لهمگر اینکه محکوم ،له منعقد شود نافذ نخواهد بودبعد از توقیف به ضرر محکوم شدهفیهرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توق _5۷ ماده

 .رضایت دهد

 .رفع توقیف خواهد کرد شدهفیبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقعلیه، محکومکه محکومتیدرصور _58 ماده

به مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم ،را بفروشد شدهفیمأمور اجرا( مال توقدادورز )تواند با نظارت علیه میمحکوم _59 ماده

حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده  شدهفیبه توقهای اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومو هزینه

 .کمتر باشد

 .شد خواهد اعالم طرفین به مال توقیف ولی شودنمی مال توقیف از مانع علیهمحکوم و لهمحکوم حضور عدم _60 ماده

  منقول اموال قیفتو در _ دوم مبحث

 ،مایدنعلیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم _61 ماده

 .له خواهد بودکه خالف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومدرصورتیعلیه توقیف نخواهد شد. عنوان مال محکومبه

 او تیاز مالک احراز بر کافی قرائن و لیدال که شودمی توقیف صورتی در باشد علیهمحکوم کار محل یا سکونت محل از خارج که منقولی اموال _62 ماده

 .باشد دست در

 از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معموال  و عادتا  مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده _63 ماده

 .مگر این که خالف آن ثابت گردد ،شوداختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می

 مأمور اجرا( با حضور مأمور شهربانی یادادورز )آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند  ی باشد که درِیاگر مال معرفی شده در جا _64 ماده

 باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دارد و در موردژاندارمری یا دهبان محل اقدام الزم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می

 .دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد

 شود:اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی _65 ماده

 .علیه و خانواده او الزم استلباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم _۱

 .النفقه اوعلیه و اشخاص واجبمحکوم ماهِ  احتیاج یکقدر آذوقه به _۲

 .وران و کشاورزانو ابزار کار ساده کسبه و پیشه لیوسا _۳

 .باشندتوقیف می رقابلیموجب قوانین مخصوص غاموال و اشیائی که به _۴

 یا هورث رضایت بدون هاآن فوت صورت در و مترجم مؤلف، مصنف، رضایت بدون نرسیده چاپ به هنوز که ییهاترجمه و تألیفات و تصنیفات _تبصره

 .شودنمی توقیف آنان مقامقائم

ادگاه فورا  ارزیابی و با تصویب د، اموال ضایع شدنی بالفاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است _66 ماده

 .لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود ،رسدو مزایده به فروش می فیبدون رعایت تشریفات راجع به توق

   منقول اموال داریبرصورت _ سوم مبحث

که  اندازه و غیره – وزن – عدد –مأمور اجرا( باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع دادورز ) _6۷ ماده

ها و در کتاب، ها معین باشد( و در جواهرات اسامی و مشخصات آنهرگاه عیار آنها )با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طال و نقره عیار آن

( و اشدب اگر معلومنقاش )م نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اس

طور کلی در هر مورد مشخصات در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به

 .شودو خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می

در  مأمور اجرا(دادورز )تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد  _68 ماده

 .رساندذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می

اظهارات او را  مأمور اجرا( مشخصات اظهارکننده و خالصهدادورز ) ،شود اظهار حقی نمایندکه توقیف می اموالیه هرگاه اشخاص ثالث نسبت ب _69 ماده

 .کندقید می

و مأمور اجرا( ایراد دادورز )ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند علیه یا نماینده قانونی آنله و محکومهرگاه محکوم _۷0 ماده

 ،اشتدکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند آخر صورت قید میاظهار آنان را با جهات رد یا قبول در 

 .شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ شکایت نمایدواال صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابالغ می
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 علیهمحکومله و مأمور اجرا( و حاضران برسد هرگاه محکومدادورز )امضاء ه روع و ختم عمل نوشته شود و بدر صورت اموال باید تاریخ و ساعت ش _۷1 ماده

 .شودها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید مییا نماینده قانونی آن

 .ها خواهد دادرونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنعلیه له یا محکوممأمور اجرا( به تقاضای محکومدادورز ) _۷2 ماده

  منقول اموال ارزیابی _ چهارم مبحث

تعیین علیه به تراضی له و محکومشود قیمت اموال را محکومآید و در صورت اموال درج میمی به عملارزیابی اموال منقول حین توقیف  _۷3 ماده

 .شودارزیاب معین می ،نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایندمی

و در مأمور اجرا( از بین کارشناسان رسمی دادورز )علیه شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوماضی طرفین معین میتر به ارزیاب _۷4 ماده

 قیمتی که ،کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشدصورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می

مال  مأمور اجرا( به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویمدادورز ) صورت نیاله تعیین کرده برای توقیف مال مالک عمل قرار خواهد بود. در محکوم

 .اقدام خواهد کرد

 .نمایدقسمت اجرا ارزیابی را بالفاصله به طرفین ابالغ می _۷5 ماده

شود، وسیله آن اجرا میاعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی به نظریه ارزیابتواند هر یک از طرفین می

 .شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی استمال معین می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمتمورد رسیدگی قرار می

لیه ععهده محکوم گردد و پرداخت آن بهمأمور اجرا( معین میدادورز )وسیله فیت و ارزش کار بهکی و کمیت گرفتن نظر در با ارزیاب الزحمهحق _۷6 ماده

الزحمه علیه از پرداخت حقهرگاه محکومالزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. است. هرگاه نسبت به میزان حق

علیه وصول و به اجرای حکم از محکوم مأمور اجرا( وجه مزبور را ضمندادورز ) صورت نیاتواند آن را بپردازد. در له میمحکوم ،ارزیاب امتناع نماید

د به اعتراض او ترتیب ابالغ اخطار نپرداز الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخله خواهد داد. پرداخت حقمحکوم

 .اثر داده نخواهد شد

 شده توقیف منقول اموال حفظ _ پنجم مبحث

 .باشد داشته ضرورت دیگری محل به اموال نقل اینکه مگر شود،می حفظ هست که جاهمان در شدهتوقیف  اموال _۷۷ ماده

توقیف  که طرفین حینتیدرصور و گرددمی تعیین طرفین توافق با حافظ. شودمی سپرده مسئولی به شخص حفاظت برای شده توقیف اموال _۷8 ماده

در  هاکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنمأمور اجرا( شخص قابل اعتمادی را معین می) دادورز ،حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند

 .شودها به امانت گذاشته میصورت اقتضا در یکی از بانک

 :شوداشخاص ذیل سپرده نمیه اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین ب _۷9 ماده

 .مأمور اجرا( تا درجه سومدادورز )قربای سببی و نسبی أ _۱

 .که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارندعلیه و همسر آنان و کسانیله و محکوممحکوم _۲

 .گرددصورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می شده و رونوشت اموال توقیف _80 ماده

میزان تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت شخص حافظ می _81 ماده

 .نمایدآن را تعیین می

اجرت  نماید. در صورت مطالبهپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء میله میعلیه تأدیه نکند محکوممحکوماجرت حافظ را اگر  _82 ماده

 د.کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرت حافظ را بپردازله اخطار میمحکومه از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا ب

گاه اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طورکلی هرحافظ نسبت به  _83 ماده

 .حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت

 .فظ باید حساب آن را بدهدهرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حا _84 ماده

 فیمال توقمأمور اجرا( معادل ارزش که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز )درصورتی _85 ماده

 .نمایدشده را از اموال حافظ استیفاء می

ب تصوی مأمور اجرا( پس ازداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز )هانگهرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را  _86 ماده

 .دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد
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 است ثالث شخص نزد که علیهمحکوم منقول اموال توقیف _ ششم مبحث

از ه علیعلیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومهرگاه مال متعلق به محکوم _8۷ ماده

 ب فورا مراتشود و شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابالغ و رسید دریافت می

 .گرددعلیه نیز ابالغ میمحکوم به

 نماید،ل عم اجرا مدیر دستور طبق است مکلف و بدهد علیهمحکوم به را شده توقیف طلب یا مال نباید توقیف اخطار ابالغ از پس ثالث شخص _88 ماده

 .بود خواهد لهمحکوم به وارده خسارت جبران مسئول تخلف صورت در

 عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز شده توقیف ثالث شخص نزد که مالی هرگاه _89 ماده

 .علیه خواهد بودمأمور اجرا( بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم)

به وممحک له تقاضای استیفاءپردازد و محکومعلیه میتدریج به محکومه یا اجور و عوائدی را ب به اقساطکه شخص ثالث دین خود را در موردی _90 ماده

 .کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نمایدمأمور اجرا( به شخص ثالث اخطار میرا از آن بنماید دادورز )

ابالغ  علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخم یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومتما وجود منکر ثالث شخص هرگاه _91 ماده

 .قسمت اجرا اطالع دهد اخطاریه مراتب را به

 واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد برخالفهرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا  _92 ماده

دار تصالحیتواند برای جبران خسارت به دادگاه له میعلیه نزد خود گردد و یا اطالعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوممحکوم

 .مراجعه نماید

ائی دار معادل قیمت آن از ،مأمور اجرا( به آن مال دسترسی پیدا نکندتوقیف شده امتناع نماید و دادورز )اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال  _93 ماده

که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته درصورتیبه توقیف خواهد شد. او برای استیفاء محکوم

او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر  لیدالکه درصورتیدخواست دهد دادگاه تواند به دادگاه دامی

 .کندمی

 .هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد _94 ماده

آن قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید  تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بهعلیه نزد او توقیف شده میشخص ثالثی که مال محکوم _95 ماده

 .را قبول نماید

  مستخدمین حقوق توقیف _ هفتم مبحث

 ایهها و بنگاهها و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریدولت و شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته بهاز حقوق و مزایای کارکنان سازمان _96 ماده

 .شودداری زن یا فرزند باشند ربع و اال ثلث توقیف می کهآن درصورتی رینظاخصوصی و 

سته یا بازنش به شخص توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط _۱تبصره 

 .بگیر باشدوظیفه

 شودحقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی توقیف نمی _۲تبصره 

 (.۱۳۹۴)اصالحی 

علیه محکوم رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایاینماید و سازمان مربوط ابالغ میه در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را ب _9۷ ماده

 .قسمت اجرا بفرستدکسر نموده و به 

 اگر یلوبه توقیف گردد علیه معرفی شود برای استیفای محکومتوقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم _98 ماده

 .شودعلیه موقوف میبه کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوممال معرفی شده برای استیفای محکوم

  رمنقولیغ اموال توقیف _ هشتم مبحث

 .کندقسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پالک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعالم می _99 ماده

باشد در علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر امالک و اگر ملک در جریان ثبت که ملک بنام محکوماداره ثبت پس از اعالم توقیف درصورتی _100 ماده

 .ارددمی علیه نباشد فورا  به قسمت اجرا اعالمدهد و اگر ملک به نام محکومقسمت اجرا اطالع میدفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به 
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 علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یااست که محکوم زیجاعلیه وقتی عنوان مال محکومکه سابقه ندارد به رمنقولیغتوقیف مال  _101 ماده

 .علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشدمحکوم

ادامه علیه جایز است ولی علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومحکم بر مالکیت محکوم که یمورددر 

 .عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است

 که حاضر شود علیهمحکوم و باشد کافی اجرائی هزینه و بهمحکوم اداء برای دادگاه به تشخیص غیرمنقول مال سالهیک دیعوا که یصورتدر  _102 ماده

لف مک اجراقسمت  صورت نیاگردد، در به از آن وصول میتوقیف و محکوم دیعواشود و فقط به داده شود عین ملک توقیف نمیآن ملک، محکوم دیعواز ا

 .است مراتب را به ثبت محل اعالم نماید

 .گرددموجب توقیف منافع آن نمی رمنقولیغتوقیف مال  _103 ماده

 .آیدمی به عملقانون آئین دادرسی مدنی  ۲۵۷تا  ۲۵۴توقیف محصول امالک و باغات با رعایت مقررات مواد  _104 ماده

 رمنقولیغ اموال برداریصورت _ نهم مبحث

شکایتی  نماید تا اگرعلیه ابالغ میای از آن را به محکومنسخهمأمور اجرا( پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و دادورز ) _105 ماده

مشخصات که شکایت وارد باشد صورت قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتی ظرف یک هفته کتبا  به ،داشته باشد

 .نمایدمال توقیف شده را اصالح یا تجدید می

 :اید در صورت اموال غیرمنقول قید شودمراتب زیر ب _106 ماده

 .تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه _۱

 .محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است _۲

دارند  یاگر حقوصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و  _۳

 چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟

 .حدود ملک و مجاورین آن _۴

 .کندمأمور اجرا( مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکه مساحت ملک معین نباشد دادورز )درصورتی _10۷ ماده

 .مأمور اجرا( ارائه دهدمال غیرمنقول را به دادورز )ملک یا ه علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بمحکوم _108 ماده

 مرجعی چه در دعوی که شودمی تصریح و قید صورت در مراتب باشد جریان در دعوائی شده توقیف ملک از قسمتی یا تمام به راجع هرگاه _109 ماده

 .است رسیدگی مورد

 رمنقولیغ اموال حفظ و ارزیابی _ دهم مبحث

 .عمل خواهد آمد این قانون به ۷۶تا  ۷۳ مواد در مقرر بیبه ترت رمنقولیغ اموال ارزیابی _110 ماده

 همان ملک را شود و مشارالیه مکلف استمال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا  به مالک یا متصرف ملک تحویل می _111 ماده

 .که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد طوری

شود و در صورت عدم تراضی به شخص اند سپرده میموجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده دیعواکه درصورتی _112 ماده

 .گرددقسمت اجرا تسلیم میوجه نقد باشد به  دیعواکند سپرده خواهد شد ولی اگر مأمور اجرا( معین میامینی که دادورز )

 شده توقیف اموال فروش _ سوم فصل

 منقول اموال فروش _ اول مبحث

 د بهباش علیه تراضی شدهله و محکوممحل و موعد فروش بین محکومه که نسبت ب صورتی بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در _113 ماده

 .کندمطابق مواد بعد اقدام میمأمور اجرا( ) شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورزرفتار می بیبه ترتمان ه

  .دآیعمل می فروش اموال از طریق مزایده به _114 ماده

 معینکه  ییهامحل اگر و آیدمی عملبه  محل آن در فروش باشد شده معین منقول اموال فروش برای محلی شهرداری یا دولت طرف از اگر _115 ماده

 رفاز ط هرگاه. است اجرا مدیر با امر این تشخیص و باشد داده ترجیح علیهمحکوم منافع برای که آیدمی عمل به محل در فروش باشد متعدد است شده

 .کندلت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین میدو

 .رسدمی شده به فروشاشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می ،که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد در مواردی _116 ماده
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 .نمایدموعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می _11۷ ماده

 د.های محلی یک نوبت منتشر شوآگهی فروش باید در یکی از روزنامه _118 ماده

 .اه و کمتر از ده روز نباشدم که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک موعد فروش باید طوری معین شود _119 ماده

جای انتشار روزنامه به تعداد  آگهی به ،ها بیش از دویست هزار ریال نباشددر نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن _120 ماده

 .شودمجلس قید میکافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت

 .آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایندعمل می توانند عالوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا بهعلیه میله یا محکوممحکوم _121 ماده

 :شوددر آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می _122 ماده

 .شدهنوع و مشخصات اموال توقیف _۱

 .فروشروز و ساعت و محل  _۲

 .شودقیمتی که مزایده از آن شروع می _۳

 .آگهی باید عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود _123 ماده

 د.که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددا  آگهی خواهد شدرصورتی _124 ماده

 .رسدها میمجلس فروش به امضاء آنآید و صورتعمل می مأمور اجرا( و نماینده دادسرا بهفروش با حضور دادورز ) _125 ماده

 .دتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده مالحظه نمایهرکس می _126 ماده

 فروش هستندمأمورین اجرا( و سایر اشخاصی که مباشر امر تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها )له میمحکوم _12۷ ماده

 .توانند در خرید شرکت کنندهمچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی

کرده شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را قبول معین شده شروع می ۷۵تا  ۷۳مقرر در مواد  بیبه ترتمزایده از قیمتی که  _128 ماده

 .است

عنوان المجلس بهبرنده مزایده باید ده درصد بها را فی صورت نیادر تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. مأمور اجرا( میدادورز ) _129 ماده

که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را  کرد و درصورتی ماه تجاوز نخواهد حداکثر مهلت مزبور از یک اجرا تسلیم نماید. به قسمتسپرده 

 د.گردمی نفع دولت ضبط و مزایده تجدیده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده ب

رداخت و پ اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او باالترین قیمت پیشنهادی را نقدا تواند تقاضا کند که بعضی از صاحب مال می _130 ماده

 .از فروش آن جلوگیری نماید

 و علیه معرفی و تقاضای توقیفتواند مال دیگری از محکومله میمحکوم ،شود خریدار نداشته باشدهرگاه مالی که مزایده از آن شروع می _131 ماده

 قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید وه ایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بمز

هرگاه  ؛ وباشدله میدر صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم

 .ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار استطلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن

 علیهله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومهرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم _132 ماده

 .خواهد شدمسترد 

ه ب شده ومجلس نوشتهتاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و باالترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت _133 ماده

 .رسدامضاء خریدار می

 .تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت _134 ماده

 شود و به صاحب آنهای اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیبه و هزینهاموال توقیف شده برای پرداخت محکوماگر فروش قسمتی از  _135 ماده

 .گرددمسترد می

 :شودمی تجدید مزایده و ساقط اعتبار درجه از فروش زیر موارد در _136 ماده

 .آید به عملموجب آگهی تعیین گردیده  هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به _۱

 .هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا باالترین قیمتی را که خواسته است رد نماید _۲

 .که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشددرصورتی _۳
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 .ممنوع از خرید بوده باشد ۱۲۷که خریدار طبق ماده درصورتی _۴

ز اشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می

 .خریدار تسلیم نخواهد شده در صورت وصول شکایت( مال بتصمیم دادگاه ) اتخاذ

 غیرمنقول اموال فروش _ دوم مبحث

 .که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است استثنای مواردیه فروش اموال غیرمنقول ب بیبه ترت _13۷ ماده

 :در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود _138 ماده

 .نام و نام خانوادگی صاحب ملک _۱

 .تجارت یا زراعت و غیره استمحل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا  _۲

 .تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه _۳

 .تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره _۴

 .شودتصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می _۵

 .هر عنوان دارندتعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت  _۶

 .شودقیمتی که مزایده از آن شروع می _۷

 .ساعت و روز و محل مزایده _۸

 د.گردمقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می بیبه ترتآگهی فروش  _139 ماده

طلب  صورت نیاکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در رسد مگر اینعلیه بفروش میهرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم _140 ماده

 د.شوعلیه پرداخت میهای اجرائی از حصه محکومله و هزینهمحکوم

ه نوشتخریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده  خانوادگی مالک ومجلس تنظیم و در آن نام و نامپس از انجام مزایده صورت _141 ماده

 .گرددشود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میمی

 خیاز تارمأمور اجرا( ظرف یک هفته  شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ) _142 ماده

 که شکایتالعاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتیدادگاه در وقت فوق ،شودمأمور اجرا( در آنجا مأموریت دارد داده میوقوع به دادگاهی که دادورز )

 نظراظهارشکایت مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع  برخالفرا وارد و مؤثر دانست اقدامی را که 

 .شودنماید سند انتقال داده نمی

 .دهد و این دستور قطعی استصورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دادگاه در _143 ماده

کلیه  تواندله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میکه ملک خریدار نداشته و محکوم در مواردی _144 ماده

ی از قسمتله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومهزینهبدهی و خسارات و 

 .له باشد خواهد دادملک را که معادل طلب محکوم

انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء نماینده دادگاه سند  ،هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود _145 ماده

 .نمایدمی

 ]در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد[

 ثالث شخص اعتراض _ پنجم فصل

 یا قطعی حکم به مستند مزبور ادعای اگر نماید، حقی اظهار ثالث شخص شده توقیف نقد وجه یا غیرمنقول یا منقول مال به نسبت هرگاه _146 ماده

 یرابگردد و مدعی حق عملیات اجرائی تعقیب می صورت نیا غیر در شود؛می رفع توقیف است، توقیف تاریخ بر مقدم آن تاریخ که باشد رسمی سند

 .تواند به دادگاه شکایت کنداز عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می یریجلوگ

ت به شکایشود. مفاد شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می _14۷ ماده

 لیدال که صورتی کند و درشخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که الزم بداند رسیدگی می لیدالشود و دادگاه به طرفین ابالغ می

 .نمایدقوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می شکایت را

ایت به شکتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. باشد دادگاه می اگر مال مورد اعتراض منقول صورت نیادر 

 .فوق رسیدگی خواهد شد بیبه ترتشخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز 
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 مورد اعتراض آن مال توقیف و از مال صورت نیا در. نماید معرفی اعتراض مورد مال جای به علیهمحکوم اموال از را دیگری مال تواندمی لهمحکوم _تبصره

 .گرددشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میرفع توقیف می

 تقدم حق _ ششم فصل

زیر یب ترتبه را لهممحکوم از یک هر تقدم حق باید( اجرا مأمور) دادورز باشد، رسیده اجراء قسمت به متعدد هایاجرائیه که مورد هر در _148 ماده

 :رعایت نماید

له حکوممله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد علیه نزد محکوممحکوم رمنقولیغاگر مال منقول یا  _۱

 .لهم حق تقدم خواهد داشتبه بر سایر محکومنسبت به مال مزبور به میزان محکوم

 .د شش ماه خودعلیه نسبت به حقوق و دستمزخدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم _۲

 .علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یالنفقه زن و هزینه نگهداری اوالد صغیر محکوم _۳

 .بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران _۴

 هب بماند بقای هاآن طلب از زائد چیزی اگر نمودند وصول علیهمحکوم اموال از را خود طلب طبقه هر بیبه ترت بستانکاران که این از پس _149 ماده

 .گرددیم تقسیم هاآن بین طلب نسبت به علیهمحکوم مال باشند، متعدد بستانکاران اگر چهارم تا دوم طبقات از یک هر در و شودمی داده بعدی طبقه

 طلب تأدیه _ هفتم فصل

ه های اجرائی ببه و هزینهشود به میزان محکومعلیه وصول مینتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوموجوهی که در  _150 ماده

 .شودعلیه مسترد میله داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوممحکوم

اموال  ریاز ساله برای وصول بقیه طلب او به درخواست محکوم های اجرائی باشدبه و هزینهکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکومدرصورتی _151 ماده

 .شودعلیه توقیف میمحکوم

 دهدر پرونعلیه تسلیم و نسخه دیگر یک نسخه از آن به محکوم ،گرددشود دو نسخه رسید اخذ میله داده میمحکومه در مقابل وجهی که ب _152 ماده

 .گردداجرائی بایگانی می

 کاراناز طلبیک  علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچله بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکومکه محکوم موردیدر  _153 ماده

تا آن  که یطلبکارانشود و بقیه بین بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده می

 .شودتقسیم می ۱۵۵و  ۱۵۴اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده

 .نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردندمأمور اجرا( تنظیم و به طلبکاران اخطار مینامه را دادورز )تقسیم _154 ماده

 بیبه ترت راجع( اجرا مأمور) دادورز اخطار تاریخ از هفته یک ظرف تواندمی باشد داشته تقسیم ترتیب از شکایتی که طلبکاران از یک هر _155 ماده

یف تقسیم پس از تعیین تکل صورت نیانماید در ذ میاتخا قطعی تصمیم و رسیدگی به شکایت اداری جلسه در دادگاه. کند مراجعه دادگاه به تقسیم

 .آیدشکایت در دادگاه به عمل می

 .شودمقرر گردیده مسترد می ۳۹که در ماده  نحویه مقدار زائد ب ،که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد درصورتی _156 ماده

خواهد له محسوب نامه جزء طلب محکوموصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم تاریخ تا دادگاه حکم که درصورتی تأدیه تأخیر خسارت _15۷ ماده

 .شد

 اجرائی هایهزینه _ هشتم فصل

 :های اجرائی عبارت است ازهزینه _158 ماده

نیست حق اجراء به مأخذ بهای شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میپنج درصد مبلغ محکوم _۱

 .شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشدخواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می

 .آن ریانظالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق ییهانهیهز _۲

ج پن سه ماه و در سایر مواردی که قانونا  تعیین بهای خواسته الزم نیست از هزار ریال تا یبهااجارهدر تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده  _159 ماده

 .شودهزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می

 خود نیبکه طرفین سازش کنند یا  صورتی علیه است ولی درتاریخ ابالغ اجرائیه بر عهده محکومپرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از  _160 ماده

واهد نخ به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلقکه محکومدرصورتی ؛ وبرای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد یبیبه ترت

 .گرفت
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 وصول را بهمحکوم رأسا   اجرائی اقدامات شروع از بعد لهمحکوم هرگاه و گرددمی وصول آن ضمن هم اجراء حق باشد نقد وجه بهمحکوم اگر _161 ماده

 صورت نیادر دد. گرمی وصول احکام اجرای مقررات طبق علیهمحکوم اموال از مزبور حق نشود اجراء حق بپرداخت حاضر علیهمحکوم و باشد نموده

 .گرددمسترد می علیه الزم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوقکه برای توقیف و فروش اموال محکوم ییهانهیهز

نسخه  صندوق دادگستری پرداخت کند و یکه مأمور اجرا( باید حق اجراء را بالفاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بدادورز ) _162 ماده

 .علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نمایدرسید مزبور را به محکوماز 

 .مذکور در این قانون وصول نماید بیبه ترتمأمور اجرا( باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز دادورز ) _163 ماده

 د.گردقطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می اجرایی اگر اجرای موقت به ول ندارد اجراء حق حکم موقت اجرای _164 ماده

ها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری حکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنه اراجع ب _165 ماده

 .علیه مسترد گرددماند تا در صورت نقض حکم به محکوممی

 انمتصدی پاداش و احکام اجرای تسریع برای الزم وسائل بهبود و تهیه مصرف به دادگستری وزارت نامهآئین طبق اجراء حق از درصد پنجاه _166 ماده

 د.گردمی منظور دادگستری وزارت اختصاصی درآمد حساب به بقیه و رسدمی اجراء

ات اقدام باشند لیکن آن مقدار ازنیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می ییهاهیاجرائمقررات این قانون شامل  _16۷ ماده

 .آمده معتبر است به عملاجرائی که مطابق قانون سابق 

در این  شود واجرائیه بالاثر تلقی می ،له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشدهرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم _168 ماده

 .مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود

 .شودمورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میتواند مجددا  از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی درله میمحکوم

  جیخار کشورهای االجراءالزم اسناد و احکام _ نهم فصل

 دیگری بیبه ترتکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون های خارجی درصورتیاحکام مدنی صادر از دادگاه _169 ماده

 :مقرر شده باشد

مورد در ایهای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاهحکم از کشوری صادر شده باشد که به _۱

 .اجرای احکام معامله متقابل نماید

 .نظم عمومی یا اخالق حسنه نباشده مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط ب _۲

 .المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشدف با عهود بیناجرای حکم مخال _۳

 .علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشده االجراء بوده و بحکم در کشوری که صادر شده قطعی و الزم _۴

 .های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشداز دادگاه _۵

 .های ایران نداشته باشددعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاهرسیدگی به موضوع  _۶

 .واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد رمنقولیغحکم راجع به اموال  _۷

 .دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشددستور اجرای حکم از مقامات صالحیت _۸

علیه محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محل اقامت یا محل سکونت محکوممرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان  _1۷0 ماده

 ت.در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران اس

 و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد بیبه ترتکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم درصورتی _1۷1 ماده

 .متبع خواهد بود طیشراو  بیبه ترتهمان 

 .ها قید گرددعلیه و مشخصات دیگر آنله و محکوماجرای حکم باید کتبا  تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم _1۷2 ماده

 :تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شوده ب _1۷3 ماده

باشد  شدهوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهیکه صحت مطابقت آن با اصل بهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی نسخه _۱

 .با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی

 .دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آنرونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صالحیت _۲

راجع  رانیایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ا _۳

 .داربه صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صالحیت
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 ه.گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارج _۴

 العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمهفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقهای آن را به دادگاه میدادگاه عین تقاضا و پیوستمدیر دفتر  _1۷4 ماده

 .نمایددهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعالم میاالجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میآن قرار قبول تقاضا و الزم

 .تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهدبرده میرد تقاضا باید به متقاضی ابالغ شود و نامقرار  _1۷5 ماده

 امر به پژوهش خواستهرسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی  به موضوعالعاده دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق _1۷6 ماده

 .رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بودکند. آن را تأیید می صورت نیانماید و در غیر اجرای حکم صادر می

مقرر های خارجی در ایران ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاهاالجراء در کشورهای خارجی به همان شده الزم اسناد تنظیم _1۷۷ ماده

 عالوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانینباشد و بهقابل اجراء می دهیگرد

 .محل گواهی نماید

 .شودمی گذارده اجراء مرحله به مدنی احکام اجرای مقررات طبق خارجی اسناد و احکام _1۷8 ماده

آید همچنین ترتیب توقیف و اشکاالتی که در جریان اجراء پیش می خارجی اسناد و احکام اجرای از ناشی اختالفات به رسیدگی ترتیب _1۷9 ماده

 .باشدمی ۱۷۰های مذکور در ماده عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه

محاکمات و  احکام در قانون تسریع یبه اجراقمری و مواد راجع  ۱۳۲۹موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب  _180 ماده

 .سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است

آبان ، در جلسه روز یکشنبه اول ۲۵۳۵.۱۱.۴قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 

 .شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سی و پانصد ماه دو هزار و 

 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1394/03/23مصوب  _ های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت

معین باشد آن  به عینو از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌهرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود  _1 ماده

ن و علیه با رعایت مستثنیات دیمعین نباشد، اموال محکومٌبه عین که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ شود و در صورتیله تسلیم میمال اخذ و به محکومٌ

 .شودبه یا مثل یا قیمت آن استیفاء میمورد محکومٌ ف و از محل آن حسبو سایر مقررات مربوط، توقی مدنی احکام اجرای قانون مطابق

شده بینیله از طرق پیشرأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌمرجع اجراءکننده  _2 ماده

 .به اقدام کندعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌ در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا  ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ

له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و به عین معین بوده و محکومٌردی که محکومٌدر مو _تبصره

 .توقیف آن مال است

دعای شدن ا م یا پذیرفتهله تا زمان اجرای حکعلیه به تقاضای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌاگر استیفای محکومٌ  _3 ماده

علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار شود. چنانچه محکومٌ له حبس میاعسار او یا جلب رضایت محکومٌ 

 .شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شودباشد حبس نمیخویش را اقامه کرده 

له علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌچنانچه محکومٌ _۱ تبصره

بولی اه با صدور قرار قبه ارائه نماید، دادگعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌآزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ

کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میوثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ 

عدم  علیه اقدام کند. در صورتشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌگذار ابالغ میحکم قطعی، به کفیل یا وثیقه

های زینهبه و هشود نسبت به استیفای محکومٌتسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می

از ابالغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس الکفاله اقدام می اجرائی از محل وثیقه یا وجه

 یدادرس آیین قانون است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع

 .است کیفری

 .شوند نیز مجری استمقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می _۲ تبصره

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/


15 

 

 ندی مستثنیات رعایت با یا و کند معرفی مالی  علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاهاین قانون محکومٌ( ۳چنانچه به موجب ماده ) _4 ماده

نخواهد شد و اگر در حبس  حبس نماید، را اجرائی هایهزینه و بهمحکومٌ تکافوی مزبور مال رسمی کارشناس نظر طبق که نحوی به شود کشف او از مالی

 .شودبه از محل آن استیفاء میکند و محکومٌ شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می مال معرفی یا کشف صورت نیاگردد. در باشد آزاد می

نگهداری و با همکاری دولت شوند جدای از محکومان کیفری این قانون حبس می( ۳قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ) _5 ماده

، کارگیریهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( زمینه انجام فعالیت

ات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت ها و اقداموسیله سازمان زندانای است که بهنامهکرد اجرت این اشخاص مطابق آیینپرداخت و هزینه

 .رسدقضائیه می االجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوهماه پس از الزم شود و ظرف سهتعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می

 .جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به _6 ماده

 .مدیون است بر عهدهنداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال  در حکمعدم قابلیت دسترسی به مال  _تبصره

در مواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده  _۷ ماده

و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین،  صورت نیامگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در  ،اوست عهدهبر باشد اثبات اعسار 

و نزد قاضی محرز ا مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند مالئت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا مالئت فعلی یا سابق

 .شودمدنی پذیرفته می یدادرس نییآباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون ن

طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه  مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به _8 ماده

های مذکور و نیز کلیه اموالی ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابانکنقدی که وی به هر عنوان نزد ب

 کی ذکور از زمانکه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال م

مدیون است و نیز در مواردی که  یعهده ل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برقب سال

کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که  نامهشهادتسابقه مالئت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید 

تگاه مذکور باید عالوه بر هویت و اقام نامهشهادتبتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطالع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. 

 .این قانون باشد( ۹شاهد، متضمن منشأ اطالعات و موارد مندرج در ماده )

عالوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند شاهد باید  _9 ماده

وسیله  نسبت به وضعیت معیشت وی اطالع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به

 .دین خود را بپردازدآن 

ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا  با استعالم از مراجع ذی _10 ماده

 .اقدام کند او ایسار یا اعسار شدن روشن جهت علیهمحکومٌ مالی  وضعیت

با مالحظه وضعیت او متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون  _11 ماده

کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میمهلت مناسبی برای پرداخت می

 .ا داشته باشدو به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن ر

 آید یادست می علیه بهبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌصدور حکم تقسیط محکومٌ  _۱ تبصره

 .مطالبات وی نیست

 اسبر اسادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دعلیه میله یا محکومٌ هر یک از محکوم _۲ تبصره

 .کندعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میاعالم مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ

خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت  _12 ماده

 .کندبه درخواست وی محکوم می

قامه له اکننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌبه در دادگاه نخستین رسیدگیدعوای اعسار در مورد محکومٌ  _13 ماده

 .شودمی

 .شودمرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی میدعوای اعسار غیرمالی است و در  _14 ماده

که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی  درصورتیشود. این اشخاص دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی _15 ماده

 .خود را درخواست کنند
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نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان،  هاآناعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن  دادخواستاگر  _تبصره

 .کندقرار ردّ دادخواست وی را صادر می

اعالم کامل اموال خود مطابق مقررات  این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از( ۸و )( ۳مواد )علیه در صورت اموال خود موضوع هرگاه محکومٌ _16 ماده

دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار  کرده استاین قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخالف واقع خود را معسر قلمداد 

 .علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکردسابق محکومٌ

کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار  دادگاه رسیدگی _1۷ ماده

 :کندمی محکوم زیر هایمحرومیت از مورد چند یا یک به  دو سالتا  شش ماهوی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت 

 ممنوعیت خروج از کشور ـ ۱

 ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ـ ۲

 تجارتی یهاشرکتمدیره  ممنوعیت عضویت در هیأت ـ ۳

 تجارتی یهاشرکتممنوعیت تصدی مدیرعاملی در  ـ ۴

 ضروری یهاوامجز و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به هابانکممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیالت به هر عنوان از  ـ ۵

 چکـ ممنوعیت دریافت دسته ۶

هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخالف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای  _18 ماده

 این( ۵و )( ۴مواد )له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومله، محکومٌمحکومٌ 

شده یا بدهی او تقسیط گردیده این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین( ۱۱ماده )قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب 

 .شده را نپرداخته است نیز مجری استو در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین

 ها و مؤسساتعلیه در بانکمحکومٌ یهاحسابله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه مٌ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکو _19 ماده

قبیل  از ربطیذله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ 

ود علیه وجرا که احتمال تعلق آن به محکومٌ ثبتی ملکی  نشانی کامل ملک یا نام مالک پالک بر اساسها دستور دهد که ادارات ثبت محل و شهرداری

 .نیز مجری استدارد برای توقیف به دادگاه اعالم کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند 

علیه و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع ند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ امراجع مذکور در این ماده مکلف ـ ۱ تبصره

 .کنند اعالم دادگاه به را بعد  سال قبل از صدور حکم قطعی بهتغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک

عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  یهادادگاه یدادرس نییآقانون ( ۱۰۸ماده )مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع مفاد این ماده در ـ ۲ تبصره

 .و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است ۲۱/۱/۱۳۷۹

این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی ( ۱۹مراجع مذکور در ماده ) مسئوالنهر یک از مدیران یا  _20 ماده

کلیه مراجعی که به هر نحو اطالعاتی  مسئوالنشود. این حکم در مورد مدیران و از خدمات عمومی و دولتی محکوم می عمل نکند به انفصال درجه شش

ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری اطالعات خود مطابق  اندمکلفدر مورد اموال اشخاص دارند و 

 .است

 موجب اشد،نب کافی دیون پرداخت برای اموال باقیمانده که نحوی به دین ادای از فرار انگیزه با مدیون وسیلهبه نحو هر به  انتقال مال به دیگری _21 ماده

الیه نیز با علم به موضوع شود و در صورتی که منتقلٌیا هر دو مجازات می بهمحکومٌ نصف معادل نقدی جزای یا شش درجه نقدی جزای یا تعزیری حبس

ه گیرنده به عنوان جریماقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال

 .به از محل آن استیفاء خواهد شدحکوماخذ و م

جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این  هاآندیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال  ازجملههای مالی محکومیت یکلیه _22 ماده

 .قانون خواهند بود

علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار الخروج بودن محکومٌ ممنوعله قرار مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم _23 ماده

 .له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی استعلیه یا جلب رضایت محکومٌمحکومٌ 

علیه اجازه خروج از کشور را ی درمانی ضروری، دادگاه موقتا  به محکومٌسفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرها در خصوصـ تبصره

 .دهدمی
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 :مستثنیات دین صرفا  شامل موارد زیر است _24 ماده

 .علیه در حالت اعسار او باشدمسکونی که عرفا  در شأن محکومٌ الف ـ منزل

 .افراد تحت تکفل وی الزم است علیه وب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ 

 .شودعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا  آذوقه ذخیره میج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم

 .هاآن شأن با متناسب تحقیق و علم اهل برای تحقیقاتی و علمی ابزار و کتب د ـ

 .و افراد تحت تکفلشان الزم است هاآنسایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری وران، کشاورزان و  هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه

 .وـ تلفن مورد نیاز مدیون

بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد  شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهزـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می

 .شأن او نباشد نیاز مدیون بوده و باالتر از

علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه چنانچه منزل مسکونی محکومٌ ـ ۱ تبصره

ات ه حکم با رعایت تشریفوسیله مرجع اجراءکنند له بهنده رأی نباشد به تقاضای محکومٌحاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکن

تری به به طریق سهلعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومقانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم

 نیا پذیر باشد که درا طلبکار امکانعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یمانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم

 .به از طرق مذکور استیفاء خواهد شدصورت محکومٌ 

انی تبدیل عمر یهاطرحچنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در  ـ ۲ تبصره

است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع  ریپذامکانبه از آن شد، وصول محکومٌ به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده با

 .نخستین را دارد

علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین باشد و محکومٌچنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری  _25 ماده

منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به

 .مابقی به وی مسترد خواهد شدبه از محل آن استیفاء و عنوان جریمه اخذ و محکومرد بهملکیت خود درآو

شخص  هیعلمحکومدر مواردی که  حسب موردعلیه، اعسار و مستثنیات دین احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم _26 ماده

 .شودمتخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می مسئوالنحقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و 

اجرای  بر عهده هاآنموجب قانون، اجرای های اصالحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که بهمقررات این قانون در مورد گزارش _2۷ ماده

 .ستاحکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری ا

 .است هادادگاههای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری تبصره ـ محکومیت

شود و به تصویب رئیس قوه دادگستری تهیه می وسیله وزارتآن بهشدن  االجراالزم پس از سه ماهنامه اجرائی این قانون ظرف مدت آیین _28 ماده

 .رسدقضائیه می

 یهادادگاه یدادرس نییآقانون ( ۵۲۴و ماده ) ۲۰/۰۹/۱۳۱۳مصوب  اعصارو قانون  ۱۰/۸/۱۳۷۷ های مالی مصوبقانون نحوه اجرای محکومیت _29 ماده

 .شودنسخ می ۲۱/۰۱/۱۳۷۹عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

و سیصد و نود و سه مجلس شورای  هزار کیشنبه مورخ پانزدهم مهرماه  قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه

 .از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد ۲۳/۰۳/۱۳۹۴اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

 برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال 1394مصوب  - قانون شوراهای حل اختالف

 «شورا»منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختالف که در این قانون به اختصار  به  ـ 1 ماده

 .گرددشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل مینامیده می

 .باشدمی قضائی حوزه همان رئیس عهده به قضائی حوزه هر در شورا جغرافیایی فعالیت محدوده تعیین  تبصره ـ

 .گرددشوراهای حل اختالف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد الزم تشکیل می  ـ 2 ماده
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 .دهد تشکیل تخصصی شوراهای قانون این در مقرر ترتیب به خاص امور  به رسیدگی برای تواندمی قضائیه قوه رئیس  تبصره ـ

 فترد مسئول دارای خود وظایف انجام برای تواندمی نیاز صورت در و است  البدلیعلنفر عضو  هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک  ـ 3 ماده

 .شودمی صادر وی ربطذی معاون یا استان دادگستری کل رئیس سوی از آن ابالغ و پیشنهاد مربوط قضائی حوزه رئیس توسط که باشد

 .نمایندشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه میدر هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می  ـ 4 ماده

 .نماید استفاده بازنشسته یا شاغل قضات میان از شورا قضات تأمین برای تواندمی هیقوه قضائ  ـ ۱تبصره 

 .وقت استفاده نماید وقت یا پاره صورت تمام ورا بهش قضات از تواندمی شوراها امور مرکز  ـ ۲ تبصره

 .کند تعیین شورا چند برای را قاضی یک تواندمی قضائیه قوه رئیس  ـ ۳ تبصره

 شنهادپی با قانون، این در مقرر  و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط هیقوه قضائحکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس   ـ 5 ماده

 .شودس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میرئی

 :اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند  ـ 6 ماده

 اسالم مبین دین به متدین  الف ـ

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت  ب ـ

 فقیه مطلقه والیت و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی التزام  پ ـ

 نت و دیانت و صحت عملاما به شهرت حسن  ت ـ

 روانگردان یا مخدر مواد به اعتیاد عدم و الکلی مشروبات از استفاده عدم  ث ـ

 تمام سن سال یس حداقل  ج ـ

 مشموالن برای آن از معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت  چ ـ

تالف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحا  اخ حل شورای اعضای تمام برای معادل حوزوی مدرک یا کارشناسی مدرک حداقل  ح ـ

 داشتن دیپلم و باالتر

 بودن متأهل  خ ـ

 عضویت از پس سکونت تداوم و شش ماه مدت به حداقل شورا حوزه در سکونت سابقه  دـ

 اجتماعی حقوق از محرومیت عدم و کیفری مؤثر محکومیت سابقه نداشتن  ذـ

های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته در عضویت برای  ـ ۱ تبصره

 .نفر از اعضای شورای حل اختالف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد اولویت هستند و حداقل یک

در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای )ح( و )خ( ادامه  انددرآمدهقانون به عضویت شوراها  ینا شدن االجراءالزم از پیش که افرادی  ـ ۲ تبصره

 .عضویتشان بالمانع است

قانون اساسی جمهوری ( ۱۳) سیزدهم اصل موضوع دینی هایاقلیت شکایات و دعاوی در سازش و صلح برای تواندمی قضائیه قوه رئیس  ـ ۳ تبصره

 .حل اختالف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشندایران، شورای اسالمی 

 .مایندن یاد سوگند شود،می تصویب و تهیه قضائیه قوه رئیس توسط که یاسوگندنامه مطابق اندمکلف به کار شروع از قبل شورا اعضای  ـ ۴ تبصره

جمهوری اسالمی و انتظامیقضات، کارکنان دادگستری، وکال و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی   ـ ۷ ماده

 .شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند یهاسمتایران و نیروهای اطالعاتی تا زمانی که در 

 :نمایندبرای صلح و سازش اقدام میدر موارد زیر شوراها با تراضی طرفین   ـ 8 ماده

 حقوقی و مدنی امور کلیه  الف ـ

 گذشتقابل جرائم کلیه  ب ـ

 گذشترقابلیغ جرائم خصوصی جنبه  پ ـ

 در یرسیدگ برای را خود تمایل عدم اول جلسه پایان تا دیگر طرف و پذیرد صورت طرفین از یکی درخواست با شورا رسیدگی کهصورتی در  تبصره ـ

 .نمایدمی راهنمایی صالح مرجع به را طرفین و بایگانی را درخواست شورا نماید، اعالم شورا

 :نمایددر مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می  ـ 9 ماده
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االجراء شدن این قانون در جز مواردی که در تاریخ الزمبه الی( ر۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون دویست نصاب تا منقول اموال به راجع مالی دعاوی  الف ـ

 .باشنددادگستری مطرح می

 جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه به مستأجره عین تخلیه به مربوط دعاوی تمامی  ب ـ 

 بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختالفی وجود نداشته باشد اجاره تعدیل دعاوی  پ ـ

 آن رفع و ترکه موم و مهر ترکه، تحریر وراثت، حصر گواهی صدور   ت ـ

 عوی رسیدگی کرده باشدد اصل به نسبت شورا که صورتی در بهمحکومٌ  پرداخت از اعسار ادعای ث ـ 

 ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب ( ۲۹) ماده مشمول که صورتی در( الف) بند در مقرر نصاب تا نفقه و مهریه جهیزیه، به راجع خانواده دعاوی  ج ـ

 .نباشند

 دلیل تأمین  چ ـ 

 .نقدی درجه هشت باشد ح ـ جرائم تعزیری که صرفا  مستوجب مجازات جزای

 ؤثرم اختالف و شود حاصل اختالف دعوی اصحاب بین خواسته بهای به نسبت چنانچه گردد،می تعیین آن واقعی نرخ بر اساس خواسته بهای  ـ ۱ تبصره

 .کندمی تعیین را خواسته بهای کارشناس، نظر جلب با یا رأسا  رسیدگی شروع از قبل کند تردید آن به نسبت شورا قاضی یا باشد، شورا صالحیت در

 .باشدینم حبس و شالق حکم صدور به مجاز حل اختالف شورای  ـ ۲ تبصره

 .باشدمی سازش و صلح صرفا  روستا در مستقر روستا اختالف حل شوراهای صالحیت  ـ ۳ تبصره

 :دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست  ـ 10 ماده

 ، نسبرجوع نکاح، فسخ طالق، اصل نکاح، اصل در اختالف  الف ـ

 تولیت وصیت، وقفیت، اصل در اختالف  ب ـ

 ورشکستگی و حجر به راجع دعاوی  پ ـ

 دولتی و عمومی اموال به راجع دعاوی  ت ـ

 .باشدیم غیردادگستری قضائی مراجع یا اختصاصی مراجع صالحیت در دیگر قوانین موجب به که اموری  ث ـ

تواند با توجه به کیفیت می کنندهیدگیرس، مرجع قضائی گذشتقابلدر کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم   ـ 11 ماده

 .ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید بار برای مدت حداکثر سهدعوی یا اختالف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک

را اعم از حصول یا عدم  و فصل دعوی یا اختالف و ایجاد صلح و سازش تالش کنند و نتیجه حل برای اندمکلف شوراها ماده، این اجرای در  تبصره ـ

 .اعالم نمایند کنندهارجاعطور مستند به مرجع قضائی  شده برای تنظیم گزارش اصالحی یا ادامه رسیدگی بهحصول سازش در مهلت تعیین

شوراها باید اقدامات الزم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقوداالثر، همچنین   ـ 12 ماده

ز یک ا آورند و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ به عمل المالکمجهولماترک متوفای بالوارث و اموال 

 .اموال مذکور را ندارند

 :شوددر صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می  ـ 13 ماده

 .است حوزه همان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل قضائی، حوزه یک در واقع شوراهای مورد در  الف ـ

ی شهرستان مرکز استان یحوزه قضا یعموم دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، یک هایشهرستان قضائی هایحوزه در واقع شوراهای مورد در  ب ـ

 .است

 در واقع شورای صالحیت به ابتدائا   که است استانی مرکز شهرستان عمومی دادگاه اول شعبه با اختالف حل استان، دو در واقع شوراهای مورد در  پ ـ

 .است شده اظهارنظر استان آن

در صورت بروز اختالف در صالحیت شورای حل اختالف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه   ـ 14 ماده

شهرستان مرکز همان استان است. قضائی مختلف یک استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی  یهاحوزهقضائی مربوط است و در  حوزه یعموم

این قانون عمل ( ۱۳روز اختالف شوراهای حل اختالف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند )پ( ماده )در صورت ب

 .شودمی

 .االتباع استدر صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی الزم  ـ 15 ماده
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قید و به امضای خواهان یا متقاضی  مجلسصورت. درخواست شفاهی در دیآیم به عملشوراها با درخواست کتبی یا شفاهی  رسیدگی  ـ 16 ماده

 .رسدمی

 :درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است  ـ 1۷ ماده

 دعوی طرفین نشانی و مشخصات خانوادگی، نام و نام  الف ـ

 در امور مالی آن تقویم همچنین و خواسته موضوع  ب ـ

 اتهام یا درخواست موضوع  پ ـ

 شکایت یا درخواست مستندات و دالیل  ت ـ

 .رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است  ـ 18 ماده

 .دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است در حضور دفاع، حق صالحیت، به ناظر مقررات شامل رسیدگی بر حاکم قواعد و اصول  ـ ۱ تبصره

 .است قانون این تابع و مستثنی ماده این در مقرر حکم از دادرسی، هزینه و تجدیدنظر واخواهی، رأی، صدور به ناظر مقررات  ـ ۲ تبصره

 .رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست  ـ 19 ماده

، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن ماده این در تشریفات از منظور  ـ ۱ تبصره

 .است

 عراج مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق دعوت این و نکند ارسال یاحهیال یا و نشود حاضر رسیدگی جلسه در شورا دعوت با خوانده چنانچه  ـ ۲ تبصره

 .ف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کندمکل شورا نباشد، ابالغ به

 .نمایند استفاده دادگستری  توانند شخصا  در شورا حضور یافته یا از وکیلطرفین می  ـ 20 ماده

ه بدر مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح   ـ 21 ماده

 .آیدمی عمل

یس شورا یا رئتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی شورای حل اختالف عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می  ـ 22 ماده

 .عمل آوردتوسط یکی از اعضاء به

هزینه رسیدگی شورای حل اختالف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی  ـ 23 ماده

 .ینه دادرسی استاین قانون بدون هز( ۸آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده )( %۵۰درصد )مالی معادل پنجاه 

صد داری کل کشور واریز و اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه عشر مینهای قانونی و درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه

شوراها اختصاص و پرداخت  شود بهمبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می( %۱۰۰) درصد

 :صورت کمک در موارد زیر هزینه گرددشود تا بهمی

 شوراها کارکنان و اعضاء به پاداش پرداخت  الف ـ

 اداری مرکز امور شوراها یهانهیهزتعمیرات و تجهیزات و  هزینه  ب ـ

 شورا اعضای و کارکنان اجتماعی تأمین بیمه  پ ـ

 اختصاص نند،کمی فعالیت قانون این اجرای در که بازنشسته قضات به پاداش پرداخت برای ماده این موضوع منابع از تواندمی قضائیه قوه رئیس  تبصره ـ

 .دهد

در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد گزارش اصالحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین   ـ 24 ماده

منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعالم  مجلسصورتموضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در  صورت نیاشود، در غیر ابالغ می

 .شودمی

ور ط یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به علیه یا وکیل او در هیچرأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ  ـ 25 ماده

 .کتبی نیز دفاع ننموده باشد

 .به رأی غیابی اعتراض کند مدنی دادرسیآیین قانون علیه غایب حق دارد مطابقمحکومٌ   ـ 26 ماده

 آرای از تجدیدنظر مرجع. باشدمی تجدیدنظرخواهی قابل  از تاریخ ابالغ، روزهستیباین قانون ظرف مدت ( ۹موضوع ماده )تمام آرای صادره   ـ 2۷ ماده

 رأسا  نماید، نقض را صادره آرای تجدیدنظر مرجع چنانچه. باشدمی قضائی حوزه همان دو کیفری یا یحقوق یعموم دادگاه مورد حسب شورا، قاضی

 .ندککند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صالحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میمی درت به صدور رأیمبا

https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
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 .است قطعی و باشدنمی اعتراض قابل شورا اصالحی گزارش  ـ ۱ تبصره

 مورد حسب و تلقی بدوی شعبه رأی عنوانبه اخیر رأی و انجام ماهوی رسیدگی باشد شورا صالحیت رد مقام در تجدیدنظر مرجع رأی هرگاه  ـ ۲ تبصره

 .است تجدیدنظر قابل کیفری و مدنی دادرسی آیین مقررات مطابق

 .هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است بر اساس مورد حسب تجدیدنظرخواهی مراحل در رسیدگی دادرسی هزینه  ـ ۳ تبصره

یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد  یاکلمههرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن   ـ 28 ماده

بالغ ن اشده به طرفیکند و رأی تصحیحنفع رأی را تصحیح میتا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأسا  یا با درخواست ذی

 .شده ممنوع استشود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحمی

نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی  ـ 29 ماده

 به عملدادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختالف محل احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین 

 .آیدمی

 .شودهای اصالحی تنظیم شده توسط شورای حل اختالف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اجراء میتبصره ـ گزارش

نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال دست نیاید، با تقاضای ذی نکند و اموالی از وی بهبه را پرداخت علیه، محکومٌ چه محکومٌ چنان  ـ 30 ماده

 .شودهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اعالم میقانون نحوه اجرای محکومیت

 .کنداعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میبه تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات،  هیقوه قضائعضویت در شورا افتخاری است.   ـ 31 ماده

 .نمایدوقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت میدر خصوص اعضاء و کارکنان تمام

 .شودکور میبا دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذ البدلیعلدر صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو   ـ 32 ماده

 .باشدمی وی وظیفه دارعهده البدلیعل عضو شورا، رئیس دعوت با شورا، عضو غیاب در  تبصره ـ

چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته   ـ 33 ماده

ء و کننده به تخلفات اعضارا از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستندا  جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی باشند یا شرایط عضویت در شورا 

 .کنداین قانون اعالم می( ۳۴کارکنان شورا موضوع ماده )

نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختالف  کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک هیأت رسیدگی  ـ 34 ماده

 .باشدحفاظت و اطالعات دادگستری استان می مسئولاستان و 

 .است بالمانع آنان مجدد انتخاب و کندمی منصوب سال سه مدت برای را یادشده هیأت قضائیه، قوه رئیس  تبصره ـ

 :تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است  ـ 35 ماده

 عضویت یا شغلی شئون خالف رفتار و اعمال  الف ـ

 مربوط مقررات و قوانین رعایت عدم  ب ـ

 دلیل بدون قانونی وظایف انجام در تأخیر یا ندادن انجام یا رجوعارباب در نارضایتی ایجاد  پ ـ

 کننده اشخاص مراجعه با اداری عرف از خارج روابط برقراری یا غرض اعمال یا تبعیض  ت ـ

 مجوز بدون اداری موظف ساعات خالل در خدمت ترک  ث ـ

 مجوز کسب بدون آن از خروج تعجیل در تکرار یا کار محل به ورود تأخیر در تکرار غیرموجه، غیبت  ج ـ 

 شدهمحول وظایف انجام در انگاریسهل یا کاری کم  چ ـ

 اسالمی حجاب رعایت عدم  ح ـ

 شئون و شعائر اسالمی رعایت عدم  خ ـ

 غیرحقمن امتیاز یا مال وجه، هرگونه اخذ  د ـ

 المالتیب اموال به خسارت ایراد و اسناد و اموال حفظ در تسامح  ذ ـ

 شورا به مربوط امور در خالف گزارش یا گواهی ارائه  ر ـ

 مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند تسلیم از خودداری یا ندارند را آن دریافت حق که اشخاصی به مدارک تسلیم  ز ـ

 هاآن استعمال و روانگردان یا مخدر مواد به اعتیاد  ژ ـ

 ماه طول در کارکنان برای روز چهار و اعضاء برای جلسه چهار تا متوالی یا متناوب صورتبه غیرموجه غیبت  س ـ
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 انونیغیرق مقاصد تحصیل برای فردی فشارهای اعمال یا و کاری کم یا کارشکنی به دیگران تحریک و ساختن وادار پراکنی، شایعه کارشکنی،  ش ـ

 های ضالّه که مبانی آن از نظر اسالم مردود شناخته شده استص ـ عضویت در یکی از فرقه

 هاآنمبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع  هاآننامه اساس یا مرامنامه که هاییسازمان در عضویت  ض ـ

تخلف آنان را احراز نماید به  هاآنکننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات چنانچه هیأت رسیدگی  ـ 36 ماده

های برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات( ۳۵ماده )شده در بندهای )الف( تا )خ( بینیتناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش

تکرار تخلفات بندهای )الف( تا )خ( در بار سوم، مرتکب  و( ۳۵شده در بندهای )د( تا )ض( ماده )بینیردیف )الف( تا )پ( این ماده و در مورد تخلفات پیش

 :کندشده در بندهای )ت( و یا )ث( این ماده به شرح زیر محکوم میبینیهای پیشرا به یکی از مجازات

 پرونده در درج بدون کتبی اخطار  الف ـ

 پرونده در درج با کتبی توبیخ  ب ـ

 سال کی تا ماه یک مدت به  سومیک تا پاداش کسر  پ ـ

 سال کی تا ماه کی از شورا در کار از محرومیت  ت ـ

 در شورا کار از دائمی محرومیت  ث ـ

قطعی و در مورد بندهای )ت( و )ث( آن ماده ( ۳۶های مقرر در بندهای )الف( تا )پ( ماده )آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات  ـ 3۷ ماده

کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگیروز پس از ابالغ  ظرف مدت بیست

 شوند ومنصوب می سه سالقضائی یا باالتر با ابالغ رئیس قوه قضائیه برای مدت ( ۹البدل است که از بین قضات دارای پایه )عضو اصلی و یک عضو علی

 .مانع استبال هاآنانتصاب مجدد 

ها نیز پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان با ضرورت صورت در شود،می تشکیل شوراها امور مرکز در ماده این موضوع هیأت  تبصره ـ

 .بالمانع است

یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع   ـ 38 ماده

 .شوندمحکوم می (۱۳۷۵/۳/۲ مصوب  تعزیرات ـ پنجم )کتاباسالمی مجازات قانون( ۵۸۸ )موضوع ماده

( ۳۴چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده )  ـ 39 ماده

 .شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شودبه دادسرای انتظامی قضات اعالم میاین قانون 

 دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سهچنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی   ـ 40 ماده

 .یابدباشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل میسال سابقه همکاری با شورا داشته 

( %۲۰) درصد ستیب از دادگستری اداری استخدام هایآزمون در ماده این موضوع اختالف حل شوراهای کارکنان و اعضاء شرکت صورت در  تبصره ـ

خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختالف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه سهمیه استخدام برخوردار و مدت 

 .شودقبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می

که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به  ییهاپرونده  ـ 41 ماده

 .شوداتخاذ تصمیم می هاآن

به داوری مطابق قانون کند، رعایت مقررات مربوط در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختالفات رسیدگی می  ـ 42 ماده

 .و انقالب در امور مدنی الزامی است عمومی یهادادگاه یدادرس نییآ

ویژه تأمین و ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، بهو سازمان هاوزارتخانهجهت تقویت و توسعه شوراها،   ـ 43 ماده

 .شدن کارکنان دولت در شوراها هستند ز طریق مأمور به خدمتتخصیص نیروی اداری و قضائی الزم ا

عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق تواند حسب نیاز، ساالنه تعدادی از کارآموزان قضائی را بهرئیس قوه قضائیه می  ـ 44 ماده

 .باشدنقل و انتقال قضات می

تأمین  کند. ینیبشیپدر قالب ردیف مستقل  هیقوه قضائبودجه پیشنهادی  بر اساسدولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را   ـ 45 ماده

 .قوه قضائیه است به عهدهامکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها 

 شود و بهماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهآیین  ـ 46 ماده

 .رسدتصویب رئیس قوه قضائیه می
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و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و  هزار کیو هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه و شش ماده و بیست قانون فوق مشتمل بر چهل 

تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه  اساسی قانون( ۸۵ )ای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجمحقوقی مجلس شور

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۳۹۴/۱۰/۹سال در تاریخ 

تمدید  سال کیبه مدت ( ۲۲/۱۱/۱۳۹۸از تاریخ انقضای آن ) ۱۶/۹/۱۳۹۴مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ـ واحدهماده

 .شودمی

و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسالمی تصویب شد  هزار کیماه شنبه مورخ هشتم بهمنواحده در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر ماده

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۳/۱۱/۱۳۹۸و در تاریخ 

 25/03/1392مصوب  - قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 التتشکی -بخش اول

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم ( ۱۷۳و هفتاد و سوم ) صدکیدر اجرای اصل  ـ 1 ماده

، دیوان عدالت اداری که در این قانون کنندهبیتصودولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام  یهانامهنییآنسبت به مأموران، واحدها و 

 .گرددیمقضائیه تشکیل  رئیس قوه  نظر ریز شودیمنامیده « دیوان»به اختصار 

باشد. تشکیالت قضائی، اداری و تعداد های تخصصی میدیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت ـ 2 ماده

 .شودیمشعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین 

 نماید. ارائه قضائیه قوه رئیس به را خود پیشنهادات تواندیم اداری عدالت دیوان رئیس ـ تبصره

 با دنظرتجدی شعبه. شودیم تشکیل مستشار دو و رئیس یک از تجدیدنظر شعبه هر و البدلیعل دادرس یا رئیس یک از دیوان بدوی شعبه هر ـ 3 ماده

 .است قطعی دیوان تجدیدنظر شعب آراء. است اکثریت نظر رأی، صدور مالک و ابدییم رسمیت عضو دو حضور

شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس  جلسه چنانچه ـ تبصره

 .شودیمدیوان به آنان اضافه 

سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی  و باید دارای ده شوندیمقضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب  ـ 4 ماده

 رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. یهاشیگراارشد یا دکترا در یکی از 

 .باشندیم مستثنی ماده این شمول از دارند دیوان در قضائی کار سابقه سال پنج حداقل که قضاتی ـ ۱ تبصره

 قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. تواندیم اداری عدالت دیوان رئیـس ـ ۲ تبصره

 اختیارات برخی تواندیم وی. داشت خواهد مشاور و معاون نیاز، مورد تعداد به و باشدیم نیز دیوان تجدیدنظر اول شعبه رئیس دیوان، رئیس ـ 5 ماده

 .نماید تفویض معاونان به را خود

منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز به  ـ 6 ماده

 عهده دارند: گردد. این دفاتر وظایف زیر را به تأسیس می هااستان

 ارشاد مراجعانالف ـ راهنمایی و 

 شاکیان یهادرخواستو  هادادخواستب ـ پذیرش و ثبت 

وان یگری از دیپ ـ ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق د

 انددریافت کرده

 در حوزه مربوط به آن دفترت ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان 

رک کارشناسی یا باالتر سال سابقه کار اداری و مد مختلف که حداقل دارای ده  یهارشتهه تعداد مورد نیاز کارشناسانی از ب تواندیم دیوان ـ ۷ ماده

 عنوان مشاور دیوان داشته باشد باشند، به

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

ا بتا در پرونده درج شود. قاضی شعبه  کندیمطور مکتوب به شعبه ارائه  شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به معرفی می 

 .دینمایممالحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی 

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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اند مطابق مقررات زمان انتصاب منصوب شده ۲۵/۹/۱۳۸۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب ( ۹) ماده اجرای در که مشاورینی مزایای و حقوق ـ تبصره

 .شودیممحاسبه و پرداخت 

 ،رأی صدور مالک و شودیم تشکیل وی قضائی معاون یا و دیوان رئیس ریاست به دیوان قضات دوسوم حداقل شرکت با دیوان عمومی هیأت ـ 8 ماده

 حاضر است. اعضای اکثریت نظر

با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند  توانندیماین قانون ( ۷) ماده موضوع کارشناسان و مشاوران ـ تبصره

 و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند  دینمایمانجام وظیفه  وی، معاون یا دیوان رئیس نظر زیر دیوان احکام اجرای واحد ـ 9 ماده

 برخوردار است.

 در ترادک یا ارشد کارشناسی مدرک داشتن با قضائی سابقه سال پنج یا و قضائی سابقه سال ده حداقل داشتن احکام، اجرای دادرسان برای ـ تبصره

 همتراز حوزوی آن الزم است. ای( حقوق اسالمی یو مبانقه ف گرایش) اتیاله و حقوق یهارشته

 دادرسی آیین ـ دوم بخش

 صالحیت _ اول فصل

 :است زیر قرار به دیوان اختیارات حدود و صالحیت ـ 10 ماده

 رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: ـ ۱

ها و سازمان تأمین اجتماعی و دولتی و شهرداری یهاشرکتو مؤسسات و  هاسازمانو  هاوزارتخانهالف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از 

 هاآنتشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به 

 هاآندر امور راجع به وظایف « الف»ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند 

ی، هیأت های مالیاتهایی مانند کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونمات قطعی هیأتـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمی ۲

 هاآنها منحصرا  از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون شهرداری (۱۰۰)اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده حل

و مستخدمان ( ۱رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ) ـ ۳

 محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی هاآنمؤسساتی که شمول این قانون نسبت به 

این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با ( ۲و )( ۱ر در بندهای )مذکو اشخاص و مؤسسات ناحیه از وارده خسارات میزان تعیین ـ ۱ تبصره

 دادگاه عمومی است.

 در شکایت قابل مسلح نیروهای و دادگستری قضات انتظامی یهادادگاه و نظامی و دادگستری قضائی مراجع سایر و هادادگاه آراء و تصمیمات ـ ۲ تبصره

 .باشدینم اداری عدالت دیوان

 لغو یا رأی نقض بر حکم ،کنندهیدگیرس شعبه باشد، شده اشخاص حقوق تضییع موجب شکایت، موضوع اقدامات و تصمیمات که صورتی در ـ 11 ماده

 .دینمایم صادر شده،تضییع حقوق اعاده به شکایت طرف الزام یا شکایت مورد اقدام و تصمیم از اثر

علیه عالوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات ماده فوق، مرجع محکومٌ بر اساس آن قطعیت و حکم صدور از پس ـ تبصره

 بعدی خود در موارد مشابه است.

 شرح زیر است: حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به  ـ 12 ماده

 ها و مؤسسات عمومیو سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری هانامهنییآـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از  ۱

 ختیارات یا تخلفعلت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از ا غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به 

 .شودیمدر اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص 

 ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. ۲

 در شده باشد.ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صا ۳

 نگهبان، یوراش ماتیتصم و مصوبات و هیقضائ قوه سیرئ ماتیتصم و هابخشنامه ها،نامهنییآ صرفا   و هیقضائ قوه یقضائ ماتیتصم به یدگیرس ـتبصره

 است. خارج ماده نیا شمول از یمل تیامن یعال یشورا و خبرگان مجلس نظام، مصلحت صیتشخ مجمع

منظور جلوگیری از تضییع  ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به اثر ـ 13 ماده

 حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
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 دیوان عالی کشور است. شعب قضائی، مراجع سایر و دیوان شعب بین صالحیت در اختالف حل مرجع ـ 14 ماده

  مجدد است، به یریگمیتصمصدور حکم اصالحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم  ـ 15 ماده

 عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

 رسیدگی ترتیب _ دوم فصل

 بدوی شعب در رسیدگی _ اول مبحث

 دادخواست _ اول

 .شود تنظیم مخصوص، یهابرگه روی فارسی زبان به باید دادخواست. است دادخواست تقدیم مستلزم دیوان، شعب در رسیدگی ـ 16 ماده

 هزینه پرداخت و دادخواست تقدیم به نیازی ،شودیم ارسال دیوان به دیگر قضائی مراجع از صالحیت، عدم قرار صدور با که ییهاپرونده ـ 1 تبصره

 ندارد.رسی داد

این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه ( ۱۰ماده )( ۲بند ) موضوع موارد به راجع دادخواست، تقدیم مهلت قانون، این تصویب زمان از ـ 2 تبصره

عمومی و انقالب )در  یهادادگاهدادرسی  و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین 

ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در  هاآندر رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم  اندمکلفامور مدنی( است. مراجع مربوط 

 . در مواردی که به دینمایمادعای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابالغ رسیدگی  نفعیذمواردی که ابالغ، واقعی نبوده و 

 اند، مهلت مذکور، مالک محاسبه است.موجب قانون سابق، اشخاصی قبال  حق شکایت در مهلت بیشتری داشته

ا برابر قانون، ر شکایت به رسیدگی وی، قانونی نماینده یا مقام قائم یا وکیل یا نفعذی شخص که کنندیم رسیدگی شکایتی به دیوان شعب ـ 1۷ ماده

 درخواست کرده باشد.

 :باشد زیر نکات حاوی باید دادخواست ـ 18 ماده

 الف ـ مشخصات شاکی

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

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

 ب ـ مشخصات طرف شکایت

 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان ـ ۱

 این قانون( ۱۰ماده )موضوع  یهادستگاهنام کامل  ـ ۲

 مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم

 ت ـ موضوع شکایت و خواسته

 ث ـ شرح شکایت

 ج ـ مدارک و دالیل مورد استناد

 چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

 ثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونیح ـ مدرک ا

 نیاه در منظور ابالغ اوراق اعالم نماید کبر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به عالوه  تواندیمشاکی  ـ تبصره

 امر ابالغ به یکی از طرق مزبور کافی است. صورت

 است. الی( ر۲۰۰.۰۰۰و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ) الی( ر۱۰۰.۰۰۰) هزار صدکی دیوان، بدوی شعب در دادرسی هزینه ـ 19 ماده

 ئیسر پیشنهاد به بارکی سال سه هر ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک وسیله به شده اعالم تورم نرخ تناسب به ماده این در مذکور مبلغ ـ تبصره

 .باشدیم تعدیل قابل وزیران هیأت تصویب و قضائیه قوه رئیس تأیید و دیوان

 شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.شـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی ـ 20 ماده

 عمومی، یهادادگاه دفاتر یا و هااستان مراکز در مستقر اداری دفاتر یا و دیوان شعب دفاتر یا و دبیرخانه وسیله به باید مدارک رونوشت یا تصویر ـ ۱ تبصره

که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت  لتی و عمومی تصدیق شود. در صورتیاسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دو دفاتر

 جمهوری اسالمی ایران، گواهی شود. یهایندگینمادفاتر و یا  هایکنسولگریا  هاسفارتخانهآن با اصل، باید در دفتر یکی از 
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 ویریتص نتواند شاکی اساسا  که این یا و نباشد ممکن شاکی سوی از عمومی و دولتی واحدهای به مربوط مدارک و اسناد تصدیق که مواردی در ـ ۲ تبصره

 .نماید مطالبه مربوطه دستگاه از را اسناد مصدق تصویر باید و است دادخواست پذیرش به مکلف دیوان نماید، ارائه هاآن از

شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و شده، ترجمه گواهیبر تصویر یا رونوشت گواهیکه سند به زبان فارسی نباشد، عالوه تیصور در ـ 21 ماده

در  های جمهوری اسالمی ایرانها و یا دفاتر نمایندگییا کنسولگری هاسفارتخانهوسیله مترجمان رسمی یا  شت با اصل، باید بهمطابقت تصویر یا رونو

 خارج از کشور، گواهی شود.

ثبِت سمت سند م شدهیگواه مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت  هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم ـ 22 ماده

 دهنده نیز ضمیمه گردد. دادخواست 

 ع نقص و تکمیلدادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رف ـ 23 ماده

وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر  دادخواست، باید به

شی و یا رتسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفا هااستاناداری آن مستقر در مراکز 

 .شودیمارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب 

ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی  واصل شده را به  یهادادخواست اندمکلف هااستان مراکز در مستقر آن اداری دفاتر یا دیوان دبیرخانه ـ 24 ماده

 مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته انچه چن امر، سوابق به مراجعه با ارجاع جهت پرونده ارسال از قبل است مکلف دیوان دبیرخانه ـ 25 ماده

 باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

 .شودمی ارجاع شعبه به وی معاون یا دیوان رئیس توسط شده، ثبت یهادادخواست ـ 26 ماده

. این قرار قطعی است، شودیمخانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد  چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام  ـ 2۷ ماده

 .شودیمولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه 

این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از ( ۱۸ماده )( چ) و( ث) تا( ب) بندهای در مذکور موارد از یک هر که صورتی در ـ 28 ماده

طور به  یاهیاخطاراین قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی ( ۲۳الی )( ۱۹جهت شرایط مقرر در مواد )

. شاکی، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در کندیمبه شاکی اعالم  هااستانمستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز 

ز تاریخ ابالغ، قابل اعتراض . این قرار ظرف ده روز اگرددیممهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد 

 و پس از صدور دستور شودیمشعبه انجام  البدلیعلدر همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس 

 ست.ت، مانع طرح مجدد شکایت نی. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواسگرددیمتوسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ 

 . قاضی شعبه دیوان دردهدیمپس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بالفاصله در اختیار قاضی شعبه قرار  ـ 29 ماده

تا  کندیمنسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده  صورت احراز صالحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک 

 پس از ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، ( ۹۰ماده ) تبصره مشمول یاپرونده چنانچه ـ تبصره

 .دینمایمبه آن رسیدگی و رأی صادر 

طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با  ـ 30 ماده

 .دینمایمتوجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی 

 کننده، متخلف را به سه دداری نماید شعبه رسیدگیخو ماده  این در مقرر موعد در پاسخ دادن از موجه عذر بدون شکایت طرف که صورتی در ـ تبصره

 روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. حکم ظرف بیست  . این دینمایمسال انفصال از خدمت محکوم  ماه تا یک 

 هانآتواند ضمن یک دادرسی به ن دیوان شعبه و باشند نداشته ارتباط یکدیگر با که شود مطرح متعدد شکایات دادخواست، یک ضمن اگر ـ 31 ماده

 .دینمایمو نسبت به آنچه که صالحیت ندارد، قرار عدم صالحیت صادر  کندیمصورت جداگانه رسیدگی  رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به 

ت مزبور منشأ و مبنای واحد داشته شکایا که صورتی در نمایند، مطرح دادخواست یک موجب به را خود هایشکایت متعدد، اشخاص چنانچه ـ 32 ماده

صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه  . در غیر این دینمایمباشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم 

 .شودیمرسیدگی 
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را از میان خود جهت امر ابالغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی  یاندهینماخواست، داد در توانندیم باشند، نفر پنج از بیش که صورتی در شاکیان ـ تبصره

 نمایند.

 رددگیمبه شاکی اعالم  یاهیاخطارموضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی  ـ 33 ماده

، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال صورت نیاو شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر 

 .دینمایمدادخواست صادر 

 موقت دستور _ دوم

از انجام  خودداری یا قطعی آراء یا تصمیمات یا اقدامات اجرای که شود مدعی آن از پس یا خود شکایت طرح ضمن شاکی که صورتی در ـ 34 ماده

تقاضای  تواندیمکه جبران آن غیرممکن یا متعسر است،  گرددیماین قانون، سبب ورود خسارتی ( ۱۰ماده )وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در 

ت سصدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخوا

 مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء  شعبه رسیدگی ـ 35 ماده

 .دینمایممزبور یا انجام وظیفه، صادر 

دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو  ـ تبصره

 .گرددیم

لکن در  کندیماست که به اصل دعوی رسیدگی  یاشعبهاین قانون، ( ۳۴ماده )مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع  ـ 36 ماده

بور زمواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای م

 .شودیمو در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی  شودیمبه یکی از شعب ارجاع 

 شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. ـ 3۷ ماده

 .است فوری تصمیم اتخاذ به موظف شعبه و برساند شعبه نظر  به فوریت به را پرونده است مکلف شعبه دفتر مدیر ـ تبصره

. شودیمدر صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابالغ  ـ 38 ماده

 این قانون نیست.( ۱۰ماده )تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع 

طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف،  اندمکلفها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، تهیأ ادارات، ،هاسازمان ـ 39 ماده

 نماید.و جبران خسارت وارده محکوم می شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال

 نماید.کننده نسبت به لغو آن اقدام میضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی عدم بر مبنی دالیلی حصول صورت در ـ 40 ماده

 رأی صدور و رسیدگی _ سوم

 یا و بخواهد اداری مراجع و قضائیه قوه ضابطان از را آن یا دهد انجام بداند، الزم که را اقدامی یا تحقیق هرگونه تواندیم کنندهرسیدگی شعبه ـ 41 ماده

ام ، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجکندیمظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین  اندمکلفیر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور سا به

 دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه  در مطروحه دادخواست و شکایت محتوای که صورتی در ـ 42 ماده

 به پرونده نیست.

ماده که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در  هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی تواندیمشعبه دیوان  ـ 43 ماده

 شکایت مکلف به معرفی نماینده است.این قانون باشد، طرف ( ۱۰)

 حظهمال با دیوان شعبه کند، استنکاف درخواست مورد توضیحات ادای از یا نشود حاضر توضیح ادای برای ابالغ از پس شاکی که صورتی در ـ ۱ تبصره

یم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن تصم اتخاذ اگر و نمایدمی تصمیم اتخاذ او، اظهارات استماع یا شکایت طرف دفاعیه الیحه و اولیه دادخواست

 .گرددیمنشود، قرار ابطال دادخواست صادر 

 توضیح ادای جهت حضور از موجه، عذر بدون احضار، از پس و باشد حقوقی شخص نماینده یا حقیقی شخص شکایت، طرف که صورتی در ـ ۲ تبصره

 .کندیممحکوم  سال کیماه تا  مدت یک  وقت از خدمات دولتی به م انفصال به یا دینمایم جلب را او شعبه کند، خودداری

 زا موقت انفصال موجب دیوان، شعبه سوی از شده اعالم مهلت در شدهمعرفی شخص حضور عدم یا شکایت طرف توسط نماینده تعیین عدم ـ ۳ تبصره

 .است سال  یک تا ماه دو از دولتی خدمات
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 هاآنها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ـ 44 ماده

 های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آناز تاریخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده ماه کیظرف  اندمکلف

، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال ماه کیرا به دیوان اعالم کنند. در صورت موجه ندانستن دالیل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف 

ب مورد مانع . این امر حسشودیمسال محکوم  سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک  موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک 

اد ده نیست. مطالبه اسناختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دالیل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرون

 .ردیگیمشده مطابق مقررات مربوط صورت  بندیطبقه

مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع  مسئول امتناع مراتب ماده این در مذکور موارد بر عالوه است مکلف دیوان شعبه ـ تبصره

 قضائی صالح اعالم نماید.

. ندکیمصورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر  نیدر ادادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و  تواندیمشاکی  ـ 45 ماده

 .شودینمدادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده  تواندیمشاکی 

 و همان شکایت شودیمنظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر  ور رأی، از شکایت خود به کلی صرفقبل از صد تواندیمشاکی  ـ 46 ماده

 مجددا  قابل طرح نیست.

های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده ـ 4۷ ماده

 .شودیمرسیدگی 

 رسالا مذکور مرجع به را پرونده صالحیت، عدم قرار صدور با دیوان شعبه باشد، قضائی مراجع سایر صالحیت در شکایت، به رسیدگی هرگاه ـ 48 ماده

ی بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح یموضوع را در صالحیت مراجع غیرقضانماید و چـنانچه ب را به شاکی اعالم میمرات و

 . مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.دینمایمارسال 

ی اصالح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای تقاضا قبول. کند اصالح را خود خواسته رأی، صدور از قبل تا تواندیم شاکی ـ 49 ماده

 ر اساسبطرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، 

 دادخواست اصالح شده، رأی صادر نماید.

 .شودیمدیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابالغ  اثبات امری باشد که در صالحیت مرجع  به منوط دیوان رسیدگی هرگاه ـ 50 ماده

بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم  باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی  نفعیذ

 .ردیگیمو تصمیم مقتضی  دهدیمصورت دیوان به رسیدگی خود ادامه  د. در غیر این نمای

 رجاعا صورت در و شودمی رسیدگی شعبه یک در باشد مرتبط یا واحد موضوع دارای دیوان رئیس تشخیص به که دیوان در مطروحه شکایات ـ 51 ماده

 .دیآیمعمل  یدگی به رس دارد ارجاع سبق که یاشعبه در هاپرونده همه به شعبه، چند به

تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی  در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود ـ 52 ماده

 .شودیممتوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعالم 

 :کندیم صادر شکایت رد قرار شکایت، طرف به ضمائم و دادخواست ارسال از قبل حتی دیوان شعبه زیر، جهات از هریک احراز صورت در ـ 53 ماده

 الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

 نباشد. نفعیذب ـ شاکی در شکایت مطروحه 

 پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

 ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ت

ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبال  بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به 

 آن صادرشده باشد.

 ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ضمن دادخواست تقدیمی یا  تواندیمب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی الزم بداند، جل شاکی، هرگاه ـ 54 ماده

که طرف شکایت، جلب  را تسلیم کند. همچنین در صورتی دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود

ان صورت، شعبه دیو ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این  تواندیمرا ضروری بداند،  شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی

 .کندیمتصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال 
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 نفعیذئل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین قا حقی خود برای دیوان، شعبه در مطروحه پرونده موضوع در ثالثی شخص هرگاه ـ 55 ماده

که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای واست، وارد دعوی شود. در صورتی با تقدیم دادخ تواندیمبداند، 

 .دینمایمأی طرف، مبادرت به صدور ر طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه پاسخ هر سه 

 قتحقی کشف در مؤثر را آن نیز دیوان شعبه و نماید درخواست را حقوقی یا حقیقی شخص هر از توضیح اخذ شکایت طرف یا و شاکی هرگاه ـ 56 ماده

 قدام نماید.ا اشخاص سایر از توضیح اخذ به نسبت نیز رأسا  تواندیم دیوان شعبه. دینمایم اقدام توضیح اخذ به نسبت بداند

که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده حله دادرسی، صادر شده در صورتی در مر نفعیذآراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث  ـ 5۷ ماده

 و شعبه مزبور با بررسی شودیمکننده به پرونده، مطرح  باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی 

 .دینمایمدالیل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی 

 .دینمایم رأی انشاء به مبادرت هفته یک ظرف و اعالم را رسیدگی ختم تحقیقات، تکمیل و رسیدگی از پس دیوان شعبه ـ 58 ماده

 :باشد زیر نکات حاوی باید دادنامه ـ 59 ماده

 شماره پروندهالف ـ تاریخ، شماره دادنامه، 

 ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

 پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

 ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

 ث ـ موضوع شکایت و خواسته

این قانون، ( ۷ماده )که طبق  نظریه مشاور، در صورتی شاره به شده و اخالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجامج ـ گردش کار، متضمن 

 پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی

 چ ـ رأی با ذکر جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی

 و مهر شعبه البدلیعلح ـ امضای رئیس یا دادرس 

 .کنند صادر حکم کلی، و عام صورت به نباید و نمایند تکلیف تعیین خاص طور به شکایت، هر مورد در اندمکلف دیوان شعب ـ 60 ماده

 .گرددیم ارسال طرفین به ابالغ برای روز  پنج ظرف آن رونوشت و شودیم ثبت صدور، از پس دادنامه ـ 61 ماده

 به یکی از طرق زیر صورت گیرد: تواندیمابالغ آراء دیوان  ـ 62 ماده

 الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

 ب ـ از طریق اداره ابالغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

 تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابالغ پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به

 این قانون( ۶ماده )ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع 

 وسیله دادگستری محل اقامتث ـ به 

این قانون، اشتباه یا نقصی را ( ۱۰ماده )( ۲رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ) در مرحلهکننده دیوان هرگاه شعبه رسیدگی ـ 63 ماده

و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف  دینمایممالحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصالح و رأی را ابرام 

ست مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف اهاآناست با ذکر همه موارد و تعیین 

 ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

. شعبه مذکور چنانچه تصمیم شودیمکننده ارجاع که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجددا  شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی در صورتی

این قانون، ( ۷ماده )مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع  و یا رأی را

 .دینمایمصدور رأی ماهوی  مبادرت به 

، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری (۷ماده ) موضوع مشاورین نظر بر عالوه تواندیم شعبه ـ تبصره

 مربوط استفاده نماید. یهادستگاهو یا 

 علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به  یهاتیصالحتی از قبیل موضوعا تشخیص االجراء، الزم یامصوبه یا قانون موجب به که مواردی در ـ 64 ماده

ن یا وعهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قان
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سب مورد پس از ارجاع پرونده به موظف است ح کنندهیدگیرسو در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه  کنندیممصوبه رسیدگی 

 .نماید رأی با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء گرددیمکه توسط شعبه تعیین  ربطیذهیأت کارشناسی تخصصی 

 تجدیدنظر شعب در رسیدگی _ دوم مبحث

، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب هاآنا قائم مقام و یا نماینده قانونی ی وکیل یا طرفین از یکی درخواست به دیوان بدوی شعب آراء کلیه ـ 65 ماده

 تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است. تجدیدنظر است. مهلت 

ر . دادخواست تجدیدنظردیگیمأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده ر ـ 66 ماده

 .شودیمتوسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع 

 ت زیر باشد:نکا حاوی و شود نوشته مخصوص یهابرگه روی باید تجدیدنظر دادخواست ـ 6۷ ماده

 الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

 تاریخ رأی تجدیدنظرخواستهب ـ شماره و 

 پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

 ت ـ تاریخ ابالغ رأی تجدیدنظرخواسته

 ث ـ دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی

 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.( ۲۳تا )( ۲۰) مواد مقررات رعایت ـ تبصره

 به دادخواست تجدیدنظرخواهی، مهلت انقضای از پس باشد، او اقامتگاه یا تجدیدنظرخواه مشخصات فاقد تجدیدنظر، دادخواست چنانچه ـ 68 ماده

این قانون اقدام ( ۲۸ماده ) وفق تجدیدنظر، دادخواست نقص موارد سایر در. است قطعی قرار این. شودیم رد تجدیدنظر، شعبه دفتر مدیر قرار موجب

 .کندیم. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر گرددیم

تجدیدنظر  مرحله  در رأی نقض موجب بدوی، مرحله در قانونی مقرر موعد در آن نقص رفع عدم یا و دادخواست قانونی شرایط رعایت عدم ـ 69 ماده

 ر صورتدنماید.  که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام  کندیمدهنده بدوی اخطار  نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست 

 .شودیم صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر  عدم اقدام و همچنین در

 سمتق آن در افتادگی  قلم از یا و طرفین مشخصات قلم، سهو ارقام، اعداد، قبیل از اشتباهاتی از غیر بدوی رأی در تجدیدنظر شعبه چنانچه ـ ۷0 ماده

 .کندیم تأیید را آن رأی، اصالح ضمن نکند مالحظه دیگری اشکال رسیده، اثبات  به که خواسته از

صورت آن را نقض و پس از  چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این  ـ ۷1 ماده

 .دینمایمرسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی 

صورت  . در غیر این کندیمرا تأیید  آن دهد، تشخیص قانونی موازین با مطابق را تجدیدنظرخواهی مورد قرار که صورتی در تجدیدنظر شعبه ـ ۷2 ماده

 .دینمایمنقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت  پس از 

 رئیس یدتأی مستلزم موقت دستور اجرای. است تجدیدنظر شعبه با تصمیم اتخاذ شود، موقت دستور صدور تقاضای تجدیدنظر مرحله در هرگاه ـ ۷3 ماده

 یوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.د

 پرونده دلیل ذکر با باشد، نرفته تجدیدنظر شعبه به علتی هر به پرونده و ببرد خود اشتباه به پی رأی صادرکننده بدوی شعبه قاضی چنانچه ـ ۷4 ماده

وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را  در صورت. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و کندیمان به شعبه تجدید نظر ارسال دیو رئیس طریق از را

هوی اصورت اقدام به رسیدگی م قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این  صورتبهو هرگاه رأی صادره  دینمایمنقض 

 .کندیم

در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی  ـ ۷5 ماده

 .دهدیمعرض ارجاع  هم. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه دارندیمخود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم 

و ( ۷۴) مواد مشمول ،شودیم انجام رأی صادرکننده شعبه توسط که ابهام رفع یا و محاسبه اشتباه یا قلم سهو مورد در اصالحی حکم صدور ـ ۷6 ماده

 این قانون نیست.( ۷۵)

انی و در پرونده بایگ رسدیمو به امضای آنان  شودیمنویس رأی درج نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیشکه رأی بر مبنای اتفاقدر صورتی  ـ ۷۷ ماده

 .گرددیم

 .اشدب  شده مقرر دیگری ترتیب قانون موجب به که این مگر است جاری نیز تجدیدنظر مرحله در شودیم رعایت بدوی مرحله در که مقرراتی ـ ۷8 ماده
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رای رئیس دیوان فقط بدر صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند،  ـ ۷9 ماده

 نماید. رأی صادرشده قطعی است.عرض ارجاع میبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم یک

 .رددگیمصورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع  موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این  قطعی رأی چنانچه ـ تبصره

 عمومی هیأت در رسیدگی _ سوم مبحث

 موارد زیر ضروری است: به تصریح مذکور، درخواست در. ردیگیم انجام درخواست تقدیم با دیوان، عمومی هیأت در مصوبات ابطال تقاضای ـ 80 ماده

 کنندهف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست ال

 ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض

 پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

 کنندهاختیارات مرجع تصویب  ا خروج ازت ـ دالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین ی

 کنندهث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست

 تدرخواس در دادرسی، هزینه پرداخت و کننده درخواست بودن نفعذی استثنای به دادخواست، ثبت و ارسال تنظیم، به مربوط مقررات سایر ـ تبصره

 .شودیماع ارج عمومی هیأت دفتر به دیوان، رئیس توسط هادرخواست. است جاری نیز مصوبه ابطال

 :دینمایم اقدام زیر شرح  به عمومی هیأت دفتر مدیر فوق ماده در مذکور موارد رعایت عدم صورت در ـ 81 ماده

 .دینمایمالف( ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر بند )در مورد  ـ ۱

 .دینمایماین قانون عمل ( ۲۸ماده )ث( مطابق بند )در مورد  ـ ۲

، صورتدر سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین ـ ۳

 . این قرار، قطعی است.شودیمقرار رد درخواست صادر 

این قانون باشد، رئیس یا معاون ( ۸۵ماده )شمول م درخواست چنانچه. رساندیم دیوان رئیس نظر  به را درخواست عمومی، هیأت دفتر مدیر ـ 82 ماده

و در نوبت  شودیمکننده، به دفتر اعاده ست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب و در بقیه موارد، درخوا کندیمقضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام 

 .ردیگیمرسیدگی قرار 

. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک کندیمکننده، ارسال  ضمائم آن را برای مرجع تصویب و درخواست از یانسخه عمومی هیأت دفتر مدیر ـ 83 ماده

ی اتخاذ ضماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقت 

 .دینمایم

دگی ضرورت، رسی در صورت تواندیمکننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان تصویب چنانچه مرجع  ـ تبصره

 به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع  حداقل از مرکب تخصصی یهاتیأه به ابتداء است، دیوان عمومی هیأت صالحیت در قانون مطابق که اموری ـ 84 ماده

 :کنندیمزیر عمل  ترتیب  تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به  های . رسمیت جلسات هیأتشودیم

به هیأت  اتخاذ تصمیمتخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت  که نظر اکثریت مطلق هیأت  الف ـ در صورتی

 شود.عمومی ارسال می 

. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از کندیمکه نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر ب ـ درصورتی

که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت  ی. در صورت اعتراض و یا در صورتسوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است

 .شودیمالف( در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم بند )شرح  باشد، پرونده به 

 .رسدیم دیوان قضات اطالع به بالفاصله تخصصی هایهیأت تصمیمات ـ ۱ تبصره

ی رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال برا شرعی موازین با مغایرت لحاظ به شکایت مورد مصوبه هرگاه ـ ۲ تبصره

 االتباع است.های تخصصی الزم. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتشودیم

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا  منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی  ـ 85 ماده

 . این قرار قطعی است.کندیممتقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر 

کننده ب ویتص مقام اختیارات از آن خروج یا قانون یا شرع با مصوبه یک مغایرت از نحو هر به دیوان رئیس یا قضائیه قوه رئیس که صورتی در ـ 86 ماده

 موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند. اندموظفمطلع شوند، 
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به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال  یامصوبهکه در صورتی  ـ 8۷ ماده

 االتباع است.ی نگهبان برای هیأت عمومی، الزم. نظر فقهای شوراشودیم

 تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. تواندیماین قانون ( ۱۲ماده )( ۱) بند اجرای در عمومی، هیأت ـ 88 ماده

محض اطالع، موضوع را ضمن  ه باشد، رئیس دیوان موظف است بههرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شد ـ 89 ماده

دام تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اق

دت رویه مذکور نسبت به آینده است و االتباع است. اثر آراء وحاری مربوط در موارد مشابه الزم. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اددینمایم

ظرف یک ماه از تاریخ  نفعیذلکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص  شودینمموجب نقض آراء سابق 

 شود وپرونده دخالت نداشته ارجاع می درصورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبال   درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این 

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

موضوع را در هیأت عمومی  تواندیمدو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان  از مشابه رأی پنج حداقل واحد موضوع در هرگاه ـ 90 ماده

ویه ر مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد

 االتباع است.. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزمدینمایمتصویب 

 از یانسخه ارسال به نیاز بدون و نوبت از خارج صورت به دیوان شعب در ماده این موضوع شکایات به رسیدگی رویه، ایجاد رأی صدور از پس ـ رهتبص

 .گیردمی انجام شکایت، طرف برای آن ضمائم و دادخواست

عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم  عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت طرح آراء قبلی هیأت ـ 91 ماده

 رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. یاز سواعالم اشتباه 

در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه  یامصوبهچنانچه  ـ 92 ماده

قط با دعوت نماینده این قانون و ف( ۸۳ماده )جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد 

 .دینمایمهیأت عمومی مطرح  کننده، درمرجع تصویب 

 رسیدگی توانندیم ،ربطیذ مسئوالن سوی از آن اجرای عدم صورت در دانند،می نـفعذی را خود عمومی، أتهی آراء اجرای در که افـرادی ـ 93 ماده

ور . شعبه مذکشودیمب تجدیدنظر ارجاع شع از یکی به دیوان، رئیس سوی از درخواست این. نمایند درخواست دیوان، از را مربوط مسئول استنکاف به

 .دینمایماین قانون اتخاذ تصمیم ( ۱۰۹ماده )مربوط، به موجب  مسئولکننده و استنکاف بودن درخواست  نفعیذدر صورت احراز 

 به نظر رئیس با توجهدرصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خالف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی  ـ 94 ماده

 .دینمایمقوه قضائیه تجدیدنظر 

احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابالغ  ـ 95 ماده

ربط اعالم نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعالم نتیجه به دیوان . واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیگرددیم

 .شودیماین قانون اقدام ( ۱۱۰ماده )و در صورت استنکاف طبق  اشندبیم

االجراء شدن این است که ظرف سه ماه از تاریخ الزم یانامهنییآهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت ـ 96 ماده

 .رسدیمتصویب رئیس قوه قضائیه  قانون، به 

 .دگردیمدیوان انشاء  رئیس انتخاب به هیأت اکثریت اعضاء از یکی یا دیوان رئیس توسط اعضاء اکثریت نظر مطابق عمومی هیأت رأی ـ 9۷ ماده

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

 دادرسی اعاده _ سوم بخش

 :نمود تقدیم دادرسی اعاده دادخواست توانیم ذیل جهات به قطعی احکام درمورد ـ 98 ماده

 الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

 ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

 پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ادر شده است متعارض بوده بدون دیگر ص که قبال  توسط همان شعبه یا شعبه ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن

 که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. آن

 به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. هاآنث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار 
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جریان  کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دالیل یادشده در حقانیت درخواستدست آید که دلیل  ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به 

 دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 :است زیر شرح به دادرسی اعاده دادخواست تقدیم مهلت ـ 99 ماده

 شعبهاین قانون، بیست روز از تاریخ ابالغ رأی ( ۹۸ماده )« پ»تا « الف»در مورد بندهای  ـ ۱

 این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی( ۹۸ماده )« ج»تا « ت»ـ درخصوص بندهای  ۲

 به است، شده دادرسی  اعاده موجب که جهتی ذکر با قانون این در مندرج دادخواست به مربوط مواد رعایت با دادرسی اعاده دادخواست ـ 100 ماده

 .شودیم تقدیم رأی صادرکننده شعبه

 ت.اس دیوان تجدیدنظر شعب به دادخواست تقدیم هزینه برابر دادرسی اعاده دادخواست هزینه ـ 101 ماده

 این رد یا قبول مورد در ابتداء در مذکور شعبه. است قطعی حکم صادرکننده شعبه صالحیت در دادرسی اعاده دادخواست به رسیدگی ـ 102 ماده

 .کندمی ماهوی رسیدگی به مبادرت دادخواست قبول صورت در و نمایدمی صادر را الزم قرار دادخواست

در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر  تواندیمبه اعاده دادرسی  کنندهیدگیرسشعبه  ـ 103 ماده

 نماید.

. در دینمایمهرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر  ـ 104 ماده

. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، گرددیمکه دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح  صورتی

 .ماندیمو حکم اول به قوت خود باقی  دینمایمپس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض  کنندهیدگیرسحکم باشد، شعبه مغایرت دو 

 .نیست جهت همان از مجدد دادرسی اعاده قابل ،گرددیم صادر دادرسی اعاده از پس که حکمی ـ 105 ماده

 وارد دعوی شود. تواندینمشخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان،  عنوان هیچ به دادرسی اعاده در ـ 106 ماده

 احکام اجرای _ چهارم بخش

 آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجراء نمایند. اندمکلفاین قانون ( ۱۰ماده ) در مذکور مراجع و اشخاص کلیه ـ 10۷ ماده

ه علی. محکومٌندینمایمعلیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال ن پس از ابالغ رأی به محکومٌ دیوا شعب ـ 108 ماده

 اید.مطور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نله اقدام و نتیجه را به ی کامل آن یا جلب رضایت محکومٌماه نسبت به اجرا مکلف است ظرف یک 

 ای نفعیذ تقاضای به نمایند، استنکاف آن اجرای از ربطیذ مسئوالن کشور رسمی روزنامه در دیوان عمومی هیأت رأی انتشار از پس هرگاه ـ 109 ماده

خسارت وارده محکوم  جبران و سال یک تا ماه سه مدت به دولتی خدمات از موقت انفصال به مستنکف دیوان، شعب از یکی حکم با و دیوان رئیس

 .شودیم

صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال  اجرای آراء هیأت عمومی، باید به برای نفعیذتقاضای  ـ تبصره

 موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. توانندیم، شوندیممصوبه مطلع 

 .کندیمعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ـ 110 ماده

. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و دینمایمرئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع 

 رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

 از تبعیت هاآنعضای ا و باشد نفر چند یا دو از مرکب کمیسیونی یا و هیأت شورا، توسط تصمیم اتخاذ مستلزم حکم، اجرای که مواردی در ـ ۱ تبصره

 .شوندیمحکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته 

 .است دیوان تجدیدنظر شعب عمومی، هیأت رأی از استنکاف به رسیدگی مرجع ـ ۲ تبصره

تمهال . چنانچه مستنکف اسدینمایمتفهیم  هاآناحضار و موضوع را به  را مستنکف اشخاص یا شخص ابتداء استنکاف به کننده رسیدگی شعبه ـ ۳ تبصره

صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر   نیا ریغو در  شودیمجهت اجرای حکم و اعالم به دیوان به وی مهلت داده  هفته کیکند، حداکثر 

 گیرد.این قانون قرار می( ۱۱۲ماده )در 

 :کندیمدادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم  ـ 111 ماده

 له در مدت معینمربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ مسئولـ احضار  ۱

 سال پس از ابالغ به در صورت عدم اجرای حکم یک شت از آن به میزان مبلغ محکومٌعلیه و بردابانکی محکومٌ ور توقیف حساب ـ دست ۲

 (یامور مدنعمومی و انقالب )در  یهادادگاهطبق مقررات قانون آیین دادرسی  نفعیذـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست  ۳



34 

 

ای هات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامهدستور ابطال اسناد یا تصمیم ـ ۴

شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 

 مصلحت نظاممجمع تشخیص  ۱۵/۱۲/۱۳۷۰

علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و در صورتی که محکومٌ ـ 112 ماده

ه ک و در صورتی باشدیم. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان شودیمجبران خسارت وارده محکوم 

 .گرددیمعرض ارجاع  دیدنظر صادر شده باشد به شعبه همرأی مذکور در شعبه تج

که شعبه  جرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آنبیّن شرع یا قانون، مانع از ا طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قاضی و یا خالف  ـ 113 ماده

 حکم را صادر نماید.کننده قرار توقف اجرای رسیدگی

 لهتعهدات خود عمل ننماید، محکومٌعلیه به بین طرفین توافقی شود و محکومٌ  چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی ـ 114 ماده

 .دینمایمادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری  تواندیم

عی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و قط احکام اجرای مقام در علیهمحکومٌ که مواردی در ـ 115 ماده

 ه شعبهاین جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات ب

رت و یا اگردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسصادرکننده رأی قطعی ارجاع می

. شودیمصورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده . در غیرایندینمایمبه صادر تعیین جایگزین محکومٌ 

 رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.

 باشد علیهمحکومٌ  از غیر دیگری مرجع سوی از مقدماتی تمهید به موکول یا و خارج علیهمحکومٌ  اختیار از قطعی حکم اجرای که مواردی در ـ 116 ماده

به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده  تواندمی یادشده مرجع اعالم، تاریخ از ماهیک ظرف باشد، نشده وارد دادرسی جریان در اخیر مرجع و

 االجراء است.نماید. این رأی قطعی و الزمظر رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارن

ز شعبه ا ابهام مورد ذکر با باشد نداشته امکان آن اجرای که نحوی به بداند، مبهم را دیوان شعبه رأی دیوان، احکام اجرای دادرس چنانچه ـ 11۷ ماده

 االتباع است.رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، الزم در خصوص. نظر شعبه دینمایمصادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام 

دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم  اندمکلف ۸/۷/۱۳۸۶کشوری مصوب  قانون مدیریت خدمات ( ۵ماده ) موضوع اجرائی یهادستگاه ـ 118 ماده

 این قانون است.( ۱۱۲ماده )اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در 

از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود،  مربوط پس  مسئولاین قانون، چنانچه ( ۱۱۱ماده )« ۱» بند اجرای در ـ 119 ماده

 .دینمایماین قانون، اقدام ( ۴۳ماده )( ۲تبصره )دادرس اجرای احکام مطابق 

 مقررات سایر _ پنجم بخش

 .شوندیمموجود منحل  یهاپروندهشـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به  ـ 120 ماده

قرار گیرد، موظف است مراتب  المالتیبهرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع  ـ 121 ماده

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

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در  ـ 122 ماده

 عمومی و انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. یهادادگاهدادرسی  قانون آیین 

 .گرددیممسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور  بـودجه دیوان در ردیف ـ 123 ماده

دادرسی دیوان عدالت  و اصالحات بعدی آن و آیین  ۲۵/۹/۱۳۸۵ مصوب اداری  عدالت دیوان قانون قانون، این شدن االجراءالزم تاریخ از ـ 124 ماده

 .شودیمقوه قضائیه لغو  ۲۶/۲/۱۳۷۹اداری مصوب 

مجلس شورای اسالمی تصویب شد  ۲۲/۹/۱۳۹۰مورخ  شنبهسهو بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز  صدکیقانون فوق مشتمل بر 

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده  ۲۵/۳/۱۳۹۲این قانون در تاریخ ( ۹۴و )( ۹۰، )(۸۹، )(۱۲، )(۱۰مواد )و 

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۳۰/۹/۱۳۹۰در تاریخ شد و مابقی مواد این قانون 
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م اسفندماه جالیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری که به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در تاریخ پن

 :گرددباشد ذیال  ابالغ میمشترک مجلسین رسیده و تا تصویب نهائی مجلسین موقتا  قابل اجرا می یهاگروهبه تصویب  ۳۳

 .شودای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میکانون وکالی دادگستری مؤسسه _1 ماده

 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته ۶۰در نقاطی که کانون وکال وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 

 .باشد و تا وقتی که عده وکال به حد نصاب مزبور نرسیده وکالی آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکالی مرکز خواهند بود

 :شودذیل تشکیل می یهاقسمت از کانون وکال

 .الف ـ هیأت عمومی

 .ب ـ هیأت مدیره

 .ج ـ دادسرای انتظامی وکال

 .د ـ دادگاه انتظامی وکال

البدل نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی ۱۲کانون وکال هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکال مرکز از  _2 ماده

ط به امور مربودار البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهدههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیشود و در سایر مراکز دادگاهتشکیل می

کانون  و حقوقیکانون کلیه اعمال اداری  سیرئهیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است  سیرئکانون بوده و 

 .را انجام خواهد داد

 .بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد -تبصره

 الدو سشود و هر هیأت عمومی کانون وکال هر استان از وکالیی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می _3 ماده

رکت ش توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانوندهد. وکالیی که واجد شرایط زیر باشند مییک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می

 :نمایند

 :الف ـ وکال پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که

 به باال نداشته باشند ۴محکومیت انتظامی از درجه  .۱

 در حال تعلیق از وکالت نباشند .۲

 :شوندمیاعضاء هیأت مدیره کانون وکال از بین وکال پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب  _4 ماده

 .سال داشته باشند ۳۵الف ـ الاقل 

 .ب ـ لیسانسیه حقوق بوده و الاقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد

و  ل سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالتسا ۲۰توانند انتخاب شوند که دارای مدت باشند در صورتی میج ـ وکالیی که فاقد دانشنامه لیسانس می

 .قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند

 .نداشته باشند ۴د ـ محکومیت انتظامی باالتر از درجه 

 .ه ـ سوء شهرت نداشته باشند

احزاب  عضویتهای انتظامی وکال و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکال نباید دادگاه رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکال رؤساء و اعضای-تبصره

دادسراهای انتظامی وکال  ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و

 .است قضات مکلف است به محض اطالع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی

 سال کیو دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت  سیرئبیناو دو نفر  سیرئهیأت مدیره کانون وکال مرکز از بین اعضاء خود یک نفر  _5 ماده

 .و یک منشی و یک بازرس خواهد بود سیرئبیناو یک  سیرئها هیأت مدیره مرکب از یک نماید و در سایر حوزهانتخاب می

 :وظایف کانون وکال به قرار زیر است _6 ماده

 .الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند

 .نظارت بر اعمال وکال و کارگشایان ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و

 .ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکال و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکال

 .د ـ معاضدت قضایی

 .ه ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکال
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 باشند. های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانسشود که از دانشکدهوکالت داده میاز تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه  _۷ ماده

داده  یکهاشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند الاقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پای

 .شودمی

 :شودیمپروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکالء داده  ریاشخاص زبه  _(13۷3 یاصالح) 8ماده 

 و اشدب داشته دادگاه عضویت یا ریاست سال پنج الاقل و بوده قضایی خدمات سابقه متناوب سال پانزده یا متوالی ده سال دارای که به کسانی –الف 

 .باشد نشده قضات انتظامی عالی دادگاه طرف از هاآن از قضائی صالحیت سلب

 هااز آنسال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صالحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی  ۵ و بوده لیسانس دانشنامه دارای که کسانی –ب 

 .نشده باشد

 تحصیالت پایان گواهی یا قضائی لیسانس دارای که نمایندگی کامل دوره یک گذراندن با اسالمی شورای مجلس نمایندگان –ج 

 در محاکم باشند. یسال سابقه کار قضائ ۵قم و  هیعلماز حوزه هیسطوح عال

سال  ۱۰سال سابقه کار متوالی یا  ۵ حداقل با قم علمیه حوزه از عالیه سطوح تحصیالت پایان گواهی یا قضائی حقوق لیسانس دارای که کسانی کلیه –د 

 دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال یهادستگاههای حقوقی در متناوب در سمت

 .سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی

 . ولی در اینباشندیملیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف  نامهدانشکه دارای  کسانی – ۱ تبصره

 .شودینممورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب 

  .اذ تصمیم نمایدکانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخ – ۲تبصره 

 .شودکسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صالحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می _9 ماده

 :شودبه اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی _10 ماده

 اتباع خارجه _۱

استثنای به به خدمتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه _۲

 استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه

 سال باشد ۲۵کمتر از  هاآنن محجورین و همچنین کسانی که س _۳

 محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی _۴

 اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت _۵

هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آنکه به محکومین به جنایت مطلقا  و محکومین به جنحه _۶

 است یاجتماعموجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق 

 های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستندکسانی که به اتهام جنایت یا جنحه _۷

 اندشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدها _۸

اخذ گردد نمایند باید عالوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیال  درج میوکالیی که تقاضای ترفیع می _11 ماده

 .نمایند

تان های مزبور و دادستان شهرسدادگاه سیرئده گواهی مزبور باید به تصدیق در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردی

های ادگاهکل د سیرئبرسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید عالوه بر تصدیقات مذکور به گواهی  هاآنمقام قائم یا

 .و دادستان استان برسداستان 

 .نمایندقضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعالم از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می مقامات _تبصره

 در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته _12 ماده

 .وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است باشد مستقیما  یا با واسطه از قبول

طرف دادسرای انتظامی وکال مرجع رسیدگی به تخلفات وکال و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده الزم دادیار که از  _13 ماده

ایات در و شک به تخلفاتانتظامی وکال پس از رسیدگی  یدادسرا گردد.شوند تشکیل میاب میهیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخ

کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می
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ر بود. دهای انتظامی وکال خواهد کانون ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه سیرئ

 .نمایدصورتی که دادگاه انتظامی وکال قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می

که به انتخاب هیأت  ۱نفر وکیل درجه  ۳خلفات وکال و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکال است دادگاه مزبور از رسیدگی به ت _14 ماده

نماید انتخاب می ۱البدل از بین وکال پایه شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علیگردد تشکیل میمدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می

نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی  ۳و  ۲و  ۱های درجه که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازات

حکم برائت و از کانون از  سیرئشاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکال و 

نظر نماید. مرجع تواند ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدبه باال می ۴ درجه هایمجازات

 .دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است دنظریتجد

دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد  سیرئدادگاه یا دادستان شهرستان و یا  سیرئدر صورتی که  _15 ماده

کیفرخواست  دورباید مراتب را کتبا  به دادسرای انتظامی وکال اطالع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با ص

ادسرای د به نظردهد و اگر دادستان مزبور کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطالع میاه انتظامی وکال ارجاع میبه دادگ

 .نمایدانتظامی وکال تسلیم نشد رأسا  از دادگاه انتظامی وکال رسیدگی به موضوع را تقاضا می

 تواند از دادگاه انتظامی وکال با ذکر دالیل امر تقاضای رسیدگیتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میهرگاه وزیر دادگستری به جه _16 ماده

 .کند دنظریتجدنماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای 

 .منوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامیتوان از شغل وکالت معلق یا ماز تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی _1۷ ماده

نداند هیأت مدیره کانون وکال به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی  سیرئدر صورتی که وزیر دادگستری یا  _18 ماده

ه صورتی کتواند از دادگاه انتظامی وکال تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در می

دادگاه تقاضای  نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف است از ۶أی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست رأی بر تعلیق صادر شود این ر

کانون  سیرئ نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یاتواند تقاضای تجدیدوکیل معلق میتعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور 

 .تقطعی اسها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور -دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست دنظریتجدقاضای وکال حق ت

 نییعتای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری الوکاله در صورتی که قبال  بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهمیزان حق _19 ماده

 .الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشدشد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق خواهد

محکوم  هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه _20 ماده

 .خواهد گردید

فی تخل در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکال _21 ماده

ورتی که ص مقتضی بداند تحقیقات نموده در ای کهنماید. دادستان کل به وسیلهمشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می

 .تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود

مجازات و  تخلفات های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوعنامهکانون وکال با رعایت مقررات این قانون آیین _22 ماده

اجراء نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقعو ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می هاآن

 .شودگذاشته می

وکال برای تصفیه وکالی فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکال تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه  _23 ماده

 وکالت شغلدادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکال دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صالحیت تصدی 

ماه  ودپرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکال برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت  را ندارند

وکال  امیرسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صالحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صالحیت نماید. از حکم دادگاه انتظ

رأی آن دادگاه عالی انتظامی قضات است که  دنظریتجدبخواهند. مرجع  دنظریتجدتوانند وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکال و وکیل محکوم می

 .قطعی خواهد بود

بودجه از ماده اول قانون  ۸و بند  ۱۳۱۵و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه  ۱۳۳۱الیحه قانونی استقالل کانون وکال مصوب اسفند  _24 ماده

 .شودمجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می ۱۳۲۶سال 
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این ب و تعیین نماید و در تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکال پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاوزارت دادگستری می _25 ماده

 .شود معین خواهد شدصورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می

 .وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است _26 ماده

 

 1۷/01/136۷مصوب  - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

در سال نسبت به پذیرش متقاضیان  بارکیحداقل  اندمکلفوکالی دادگستری جمهوری اسالمی ایران  یهاکانوناز تاریخ تصویب این قانون  _1ماده 

قطعی پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعالم نتایج 

 .به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند نسبت

تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب و  – تبصره

 .دینمایمدر سال تشکیل و اتخاذ تصمیم  بارکیکه به دعوت رئیس کانون وکالی هر کانون، حداقل  باشدیمرئیس کانون وکالی مربوط 

که عالوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی یا  شودیمبرای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر  _2ماده 

 :اهی دارای شرایط ذیل باشندمعادل آن از دروس حوزوی و دانشگ

 .قاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسالماعت –الف 

 .اساسی قانون فقیه، والیت ایران، اسالمی جمهوری نظام به تعهد و اعتقاد –ب 

 .کیفری مؤثر محکومیت پیشینه نداشتن –ج 

 .باشدیم الهی ادیان نفی بر مبتنی هاآن مرامنامه که ییهاگروه و اسالم با معاند و ضاله فرق و الحادی یهاگروه در فعالیت و عضویت سابقه نداشتن –د 

 .طاغوت رژیم یهاهیپا تحکیم و پهلوی منحوس رژیم به وابستگی عدم –هـ 

 .اند با جمهوری اسالمی ایرانمع و یرقانونیغ یهاگروهک از هواداری و عضویت عدم –و 

 .الکلی مشروبات استعمال و مخدر مواد به اعتیاد عدم –ز 

 ۲حداکثر ظرف مدت  اندمکلفبه منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصالح مربوطه استعالم نمایند و مراجع مزبور  اندمکلفوکال  یهاکانون _۱تبصره 

 .ماه پاسخ الزم را اعالم نمایند

 .که دارای شرایط این ماده باشند شودیمبرای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر  _۲تبصره 

 .حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود یهادانشکدهاعضای هیأت علمی  یکارآموزمدت  _۳تبصره 

 .باشندیمرج در بند )الف( مستثنی مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مند یهاتیاقل _۴تبصره 

. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده باشدیممتقاضی  درخواستاعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به  _۵تبصره 

رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید  درخواستبه دادگاه انتظامی وکال، اعالم و  آن راشود، کانون موظف است موضوع و دالیل 

. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت کندیمیا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر 

 .حکم تعلیق صادر نماید

رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته  وکالی هر حوزه به ایثارگرانسهمیه مورد نیاز کانون ( %۳۰سی درصد ) _3ماده 

که از بین ایثارگرانی که  ابدییمبه باال( اختصاص  %۵۰و باالتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ) %۲۵و یا جانبازان  اندبودهو یا در اسارت دشمن 

 .تخاب خواهند شدان اندآوردهبیشترین نمره را 

 .باشدینم اندآوردهاستفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را  _تبصره

کانون وکال از بین وکالی پایه یک هر حوزه که عالوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای  (البدلیعلاعم از اصلی و )اعضای هیأت مدیره  _4ماده 

 :گردندیمواجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب ( ۲ماده ) (ز)تا  (الف)

 .سال سن ۳۵ حداقل داشتن –الف 

 سلب هاآن قضایی صالحیت انتظامی دادگاه طرف از و داشته وکالت سال چهار انضمام به قضاوت سال چهار یا وکالت سابقه سال هشت حداقل –ب 

 .باشد نشده

 .و باالتر ۴امی درجه انتظ محکومیت عدم –ج 

 (شهرت سوء) اخالق فساد به اشتهار عدم –د 
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 وکالت شغل شوون و شرافت و حیثیت خالف اعمال ارتکاب عدم –هـ 

مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعالم سوابق از مراجع  _۱تبصره 

آن  به اعالم ذیربط، صالحیت آنان را بررسی و اعالم نظر کند و مراجع ذیصالح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطالعاتی دارند در صورت استعالم موظف

 .باشندیم

 .باشدیمطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع ه انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون ب _۲تبصره 

ین ا بر اساسوکالی دادگستری را  یهاکانونوزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات  _۳تبصره 

 .قانون تجدید نماید

وکالی دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات عالوه بر  یهاکانوندر صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره  _5ماده 

 .وکال به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد یهاکانونهای مدیره دائم از عضویت در هیأتمحرومیت 

عالیت عمال  ف توانندینمدفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین  اندکردهدر غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت  ندتوانینموکال  _6ماده 

در  ۵در نوبت دوم و درجه  ۴در نوبت اول و درجه  ۳وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 

 .نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است

 .در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت

ب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکالی متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه که قبل از تصوی ییهاپروندهادامه وکالت در  _۱تبصره 

 .که حوزه اخیر تابع کانون وکالی دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز الزم است سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی

 .ی و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شدمحدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستر _۲تبصره 

کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخالق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خالف آن احراز  _۳تبصره 

 .شود با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد

 .را ندارند باشدیمدیوان عالی کشور  هاآناز احکام  دنظریتجدکارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع 

به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب  اندبودهکسانی که دارای رتبه قضایی  _۴تبصره 

 .خواهد بود ۶الی  ۳های درجه تکرار مستوجب مجازت

 .گرددیماز تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو  _۷ماده 

و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای  هزار کیتبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه  چهاردهقانون فوق مشتمل بر هفت ماده و 

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۱۹/۱/۱۳۷۶اسالمی تصویب و در تاریخ 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: 
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