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 بسمه تعالی

 یمدنحقوق قوانین 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 

م مانی که تصمیهای حقوقی، زدانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میقبولی در آزمون
منابعی  دهیم این است که اوونگیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام میمی

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 عملکداشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می متعدد نخواهید

 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 ،( اینه که مثِل یه گاِو بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقعو اصول فقه مدنی

واقعًا در خوِر  ههام مثِل گاِو بنفش باشه کخوام 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 میهایی رو که با یه ویژگِی خاص، خودشون رو متفاوت و منحصربهتوّجه باشه. حتمًا دیدید آدم

گی، به چشم بیام. مِن کمترین فهم متفاوت باشم و با این ویژ 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. نمیخوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبمی

 م، نشون دادم.هایی که به رایگان در دسترس دانشجویاِن حقوق گذاشترو 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 گمناماناه تقدیم نشده استحال 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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 3/9/1358با آخرین اصالحات تا تاریخ _  2/5/1356مصوب _  قانون روابط موجر و مستأجر

 کلیات - اول  فصل

هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر  –1 ماده

قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد  یبا موجر یا نمایندهحسب تراضی 
 عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.  سند رسمی یااجاره 

 باشد: موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی –2ماده 

 تصرف ناشی از معامالت با حق استرداد یا معامالت رهنی.  – ۱

 ها باشد. برداری از محصول آناجاره بهره هایی که منظور اصلی ازها و باغاراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آن – ۲

 شود. هایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میها و محلساختمان – ۳

االجرا شدن ها از تاریخ الزمهایی که گواهی خاتمه ساختمانی آنها و در شهرککلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهر – ۴
 شود. صادر شده و می ۱۳۵۴معامالت زمین مصوب سال قانون

 ابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یاها و مؤسسات دولتی و وهای مسکونی که از طرف وزارتخانههای سازمانی و سایر محلخانه – ۵
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و گیرد. ها قرار میحقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن

ه به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه گاه متصرف خانه یا محل سازمانی کهرباشد. مابین میمقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی
اه شود که ظرف یک میس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میئطرف دادستان یا رمحل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از

 شود. مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میمزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا همان مقام محل محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور

 واحدهای مسکونی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد.  – ۶

  آن پرداخت ترتیب و بهااجاره میزان - فصل دوم

نامه تنظیم نشده باشد به اجارهگاه نامه قید شده و هربها همان است که در اجارهنامه تنظیم شده باشد میزان اجارهدر مواردی که اجاره –3ماده 

است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان میزانی
 شود. عادله روز تعیین میبها به نرخاجاره

روط به بها را بنماید، مشزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجارهتواند به استناد ترقی یا تنزل هموجر یا مستأجر می –۴ماده 

 مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادراینکه 
بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی شناس اجارهکاربا جلب نظر « دادگاه»تمام گذشته باشد،  شده سه سال

 است.

در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. التفاوت اجارهتواند مابهموجر می –5ماده 

نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر می از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکومالتفاوت تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه
تواند وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز می تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر

 فوق درخواست کند.  التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرحضمن تقاضی تعدیل اجاره بها رد مابه
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 نماید نیز جاری خواهد بود. در میصا بها اجاره تعیین به حکم دادگاه که مواردی در ماده این مقررات –تبصره 

 المسمی آخرالمثل را به میزان اجرتالمسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتنامه اجرتمستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره – 6ماده 

رر و قبها را به میزانی که بین طرفین مای در بین نباشد اجارهنامهگاه اجارههر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر
د برای هر دهالمثل مبلغی که متناسب با اجاره امالک مشابه تشخیص میشده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتیا عملی 

قبض  ه وشود سپردبه موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می ماه تا دهم ماه بعد
ا تعیین ای در بین نباشد قبض رسید را بنامهنامه عادی بوده یا اجارهگاه اجارهکننده سند و هرنامه رسمی است به دفترخانه تنظیمرسید را اگر اجاره

بت محل وسیله اداره ثدفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفا محل اقامت موجر به یکی از
 دفترخانه مزبور مراجعه نماید.  مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به

  نامهاجاره تنظیم در - فصل سوم

نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره –۷ماده 

در جاره بها )تواند برای تعیین ابها و شریط آن اختالف داشته باشند هر یک مینامه یا تعیین اجارهو طرفین راجع به تنظیم اجاره منقضی گشته
کند، نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میبین نباشد( و تنظیم اجاره نامه دره اجارهمواردی ک

 المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود. نسبت به اجرت ولی این امر مانع صدور حکم

نامه از طرف مستأجر متوقف بر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجارههر – ۱تبصره 
 دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است. خاتمه 

 بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. هدریافت وجه بابت اجار – ۲تبصره 

 در صورتی که قبالً نامه سابق )ها و شریط مندرج در اجارهنامهنامه جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجارهدادگاه شریط اجاره –8ماده 

 تعیین خواهد کرد. نامه تنظیم شده باشد( با رعایت مقررات این قانون اجاره

االجاره را بپردازد و از تاریخ ابالغ این قانون و شریط قبلی مال ۶در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده  –9ماده 

قاضای مه تنظیم نشود به تناگاه در این مدت اجارههرنامه تنظیم کنند. ند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجارهاقطعی طرفین مکلفحکم 
 کند که در روز و ساعت معینطرفین اخطار مینامه به دفتر اسناد رسمی ابالغ و به یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره

نامه را به مدت یک سال از طرف ارهدادگاه اجنامه نشود نماینده گاه موجر حاضر به امضای اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند، هربرای امضاء اجاره
که عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای  روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی ۱۵او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا 

 کند و این حکم قطعی است. موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می

تواند منافع مورد اجاره را کالً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او مستأجر نمی –1۰ماده 

 ره درخواستتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میهرشده باشد. داده 
در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز یک از مستأجرین را بنماید. نامه با هرتنظیم اجاره

 د. نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایندرخواست تنظیم اجارهتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی می

 یح بنمایند: نامه تصرنکات زیر را در اجاره ،ند عالوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شوداتر اسناد رسمی مکلفدفا –11ماده 

 شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.  – ۱
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 باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگریه این محل اقامتگاه قانونی مستأجر مینشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجار – ۲
 تراضی نموده باشند. 

باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می – ۳
 صورت خواهد گرفت.

بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین جارهمهلت مستأجر برای پرداخت ا – ۴
 مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد. 

 ور صریح. گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طاجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر – ۵

 مستأجر حق انتقال به غیر را کالً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.  – ۶

 . المسمییا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت المثل پس از انقضاء مدت وتعهد مستأجر به پرداخت اجرت – ۷

  د فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجرهموار - فصل چهارم

 تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند. در موارد زیر مستأجر می –12ماده 

 قانون مدنی(.  ۴۱۵با رعایت ماده نامه قید شده منطبق نباشد )در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره – ۱

 اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.  – ۲

 در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.  – ۳

 در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.  – ۴

 ب شود. گاه مورد اجاره کالً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سالمت مضر بوده و باید خراهر – ۵

گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر هر –13ماده 

ورد اجاره حاضر متحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل  از
در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل شود. 

ساعت  ۲۴ف فتر دادگاه ظرشود و داز این تاریخ رابطه استیجاری قطع میتأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.  مورد اجاره را
 و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل کند که برای تحویل گرفتن مورد اجارهبه موجر یا نماینده قانونی او اخطار می

 نامه برقرار است. نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره

تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره موجر می در موارد زیر –1۴ماده 

 نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد. دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می

ای در بین نباشد مورد اجاره را کالً نامهنامه و یا در موردی که اجارهر در اجارهدر موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غی – ۱
الکفاله به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عمالً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحتیا جزئاً 

 قرار داده باشد. قانونی خود 
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وردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا در م – ۲
 نامه تنظیم شده باشد. این قانون با مستأجر الحق اجاره ۱۹نمایندگی و غیره عمالً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 

مورد نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً دردر صورتی که در اجاره – ۳
 نتقالا اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اوالد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ

 شود. ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی

ی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور ادر صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقض – ۴
 بند فوق داشته باشد.  در

 جاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد. گاه مورد اهر – ۵

 نامه قید شده استفاده گردد. در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خالف منظوری که در اجاره – ۶

 غل خود را تغییرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شدر مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر – ۷
 دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. 

 در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.  – ۸

ترخانه المثل خودداری نموده و با ابالغ اخطار دفاالجاره یا اجرتاین قانون از پرداخت مال ۶در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده  – ۹
ای در بین نباشد( ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نامهنامه عادی بوده یا اجارهدر موردی که اجارهکننده سند اجاره یا اظهارنامه )تنظیم

ت بها را درخواسوصول اجاره تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه ونامه رسمی باشد موجر میدر این مورد اگر اجارهنپردازد. 
د به استناد توانکند ولی موجر میبهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجارههرنماید. 
نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد گاه اجارههربها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. مستأجر از پرداخت اجاره تخلف

گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه در موارد فوق هربها به دادگاه مراجعه کند. تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجارهموجر می
اخت شود و مستأجر به پردحکم به تخلیه صادر نمی، بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نمایدبر اجاره

کم تواند از این ارفاق استفاده کند، حیک بار میگردد، ولی هر مستأجر فقط خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می
 دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. 

این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد  ۹رف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند در صورتی که مستأجر دو بار ظ – ۱تبصره 
 تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاهبها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میبرای بار سوم اجاره و

 ستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. درخواست تخلیه عین م

 در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل – ۲تبصره 
 سکنی خواهد بود. 

دادستان عالوه بر  ،قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نمایددر مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که  – ۳تبصره 
 دهد. وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میانجام 

ی باشد موجر حق دارد پس از انقضای در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکون – ۴تبصره 
  اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. مدت
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عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از  –15ماده 

 جائز است. دادگاه

ند اها مکلفکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و شهرداری دید مشروط بر اینتخلیه به منظور احداث ساختمان ج – ۱
 صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند. در

 تجارت. تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا  – ۲

 در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اوالد یا پدر یا مادر یا همسر خود – ۳
  در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. درخواست تخلیه نماید. 

گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه هر ۱۴ماده  ۴و  ۳در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند  –16ماده 

به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به  شروع
که ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا  گر آنالمثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مبها یا اجرتمعادل یک سال اجارهپرداخت مبلغی 

 اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است. عدم استفاده از مورد

 از فوق هلتم باشد نموده نیز را هاقسمت سایر تخلیه تقاضی موجر و باشند متعددی مستأجرین تخلیه مورد ملک در که صورتی در –تبصره 
 .شد خواهد شروع قسمت آخرین تخلیه تاریخ

گیرد باید از طرف دادگاه به صورت می ۱۳در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده  –1۷ماده 

 کننده سند اجاره اعالم شود تا در ستون مالحظات ثبت اجاره قید گردد. دفترخانه تنظیم

  تجارت یا پیشه یا کسب حق - فصل پنجم

نامه آن از نیئمیزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آ –18ماده 

 . گرددهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میهای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونوزارتخانهطرف 

مان شغل ه تواند براینامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میدر صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره –19ماده 

ین ی در بنامه اامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجارهنگاه در اجارههرمشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.  یا
تواند کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد واال مستأجر مینبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق 

رخانه انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفت م به تجویزبرای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حک
ل نباشد( صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسا نامه رسمی در بیناگر اجارهنامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک )کننده سند اجارهتنظیم
مقام مستأجر سابق خواهد بود. شریط اجاره قائم د، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمامنماید و مراتب را به موجر نیز اعالم خواهد نمومی
ر خواهد االثگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغیهر

 بود. 

عایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد در صورتی که مستأجر بدون ر – ۱تبصره 
داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب 

 پیشه یا تجارت را خواهد داشت.  یا
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همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر  کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجرحق  – ۲ تبصره 
 بود.  خواهد

  تعمیرات - فصل ششم

زی و مرک های حرارتتعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه –2۰ماده 

آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر  تهویه و
 خواهد بود. 

 ه را درمورد حکم دادگا رسیدگی به اختالف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی –21ماده 

تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او شود انجام ندهد مستأجر میمهلتی که از طرف دادگاه تعیین می
 بها به حساب موجر بگذارد. جارهشود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه ااجازه داده 

گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات هر –22ماده 

در هر حال حاضر مستأجر مسئول د. تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهدر صورت ادامه ممانعت دادگاه مینماید. تعیین می
  خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. 

 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه ۲۲و  ۲۱ مادتین در مذکور دعاوی به رسیدگی –تبصره 
  قطعی است. 

گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد هراقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست.  –23ماده 

 قابل اجرا خواهد بود.  ۲۱ماده و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در

تأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور در صورتی که مس –2۴ماده 

تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای امثال آن داشته باشد موجر نمی و
در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را ط اجاره نپرداخته باشد. را طبق شرای مصرف خود

یخ تواند ظرف ده روز از تاردستور دادگاه بالفاصله قابل اجرا است. موجر میخواهد داد. ل آن راوعنداالقتضاء ترتیب وصو مورد رسیدگی قرار داده 
 شود و تصمیم دادگاه قطعی است. میهمان دادگاه رسیدگی  اه به آن اعتراض کند. اعتراض درابالغ دستور دادگ

های مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهر – ۱تبصره 
وض تواند بر اساس قبکار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میباشد و همچنین در صورتی که اتصال و به  مزبور

 بها کسر نماید. وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجارهسازمانهای مربوط 

 ود خواهد بود. ها تابع مقررات مربوط به خهای مشمول قانون تملک آپارتمانهای مشترک آپارتمانتعمیرات تأسیسات و قسمت – ۲تبصره 

گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده هر –25ماده 

ادگاه درس دتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا داو متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او مینماید 
محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور بخش مستقل 

  مالک به معیت مأمورین ملک را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است. دهد تا خریدار ومی
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رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به  –26ماده 

 لقاب فقط و محسوب حضوری صورت هر در دادگاه حکم ،شودمگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میید. آمی عمل
های استیجاری کماکان در صالحیت شورای اتاق به مربوط دعاوی به رسیدگی باشد شده مقرر آن خالف که مواردی در مگر است، پژوهش

 داوری است. 

 . است قطعی دادگاه حکم نباشد ریال هزار چهار بر زائد ماهانه بهایاجاره تعیین تقاضی در خواسته میزان که موردی در –تبصره 

شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه در مواردی که حکم تخلیه صادر می –2۷ماده 

 نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صالحیتدار تأسیس شده در تعطیالت تابستان اجرا خواهد شد. می تعیین

 های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یاشود مهلتتخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میدر مواردی که حکم  – ۱تبصره 
 پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. 

 روز خواهد بود.  ۱۵شود حداکثر مهلت بها صادر میدر مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره – ۲تبصره 

شود موجر مکلف است ظرف در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می –28ماده 

االثر ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واال حکم مزبور ملغی سه
گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابالغ حکم قطعی اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هر مگر ،خواهد بود

 االثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد. نماید. حکم صادر شده ملغیتقاضی صدور اجرائیه 

 شاهنشاهی( صادر ۲۵۱۹) ۱۳۳۹ مصوب مستأجر و مالک روابط قانون اجری زمان در که احکامی به نسبت فوق ماده در مذکور مدتهای –تبصره 
 شود. و قطعی گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع می

رفی ها معو به دادگاهی را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب اشناسان رسمی عدهوزارت دادگستری از بین کار –29ماده 

 طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزانشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. ها از کارنماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهمی
می ی ننماید طبق مقررات عموشناس معرفدر نقاطی که وزارت دادگستری کارنامه وزارت دادگستری است. ینئشناسان به موجب آالزحمه کارحق

 شناسی عمل خواهد شد. مربوط به کار

کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه  –3۰ماده 

 باطل اعالم خواهد شد. بالاثر و 

مرحله اجراء گذاشته  در آن نقاط به ۱۳۳۹شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد این قانون در نقاطی اجراء می –31ماده 

مستأجر بر اساس  شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و
 قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. 

قانون است لغو و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این ۱۳۳۹از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال  –32ماده 

 شود. می

، در جلسه ۲۲/۴/۱۳۵۶ العاده روز چهارشنبهجلسه فوق در سنا مجلس  تصویب پس از ،قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره

 .به تصویب مجلس شورای ملی رسید۱۳۵۶العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه فوق
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 5/6/13۷6مصوب  - قانون روابط موجر و مستأجر

 (13۷6 مصوب قانون) مستأجر و موجر روابط –فصل اول 

 ایهاماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه یاالجرا شدن این قانون، اجاره کلیهاز تاریخ الزم -1ماده 

شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می های دولتی و نظایر آندانشجویی و ساختمان
 مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. و شرایط 

 وردنفر افراد م وسیله دو امضای موجر و مستأجر برسد و به راردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و بهق -2ماده 

 عنوان شهود گواهی گردد.  اعتماد طرفین به

ره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجمئپس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قا -3ماده 

ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط اجرای
 قضاییه انجام خواهد گرفت.  ضابطین قوه

یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد  الحسنه وضعنوان ودیعه یا تضمین یا قره موجر مبلغی ب در صورتی که -۴ماده 

تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود  تخلیه و
اره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران االجعین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مالخسارت به

های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه و یا پرداخت بدهی خسارات وارده
وجه یا  ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیمو زیان به میزان مورد  دادخواست مطالبه ضرر صالح را مبنی بر تسلیم

 ی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد. أخودداری و پس از صدور ر همان میزان سند به مستأجر به

چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را  -5 ماده 

 شود. می دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادربه

  (13۷6 مصوب قانون) سرقفلی –فصل دوم 

 تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنینهرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می -6ماده 

ه در ک تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنمستأجر می
 جاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. ا ضمن عقد

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر  – ۱ تبصره 
 حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.  اخیر

 شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمتکه موجر به طریق صحیح در صورتی – ۲تبصره 
 عادله روز را دارد. 

تخلیه عین  بها وتصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره که عین مستأجره در هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی -۷ماده 

وجر و یا تواند از مصورت مستأجر می همان مبلغ به او واگذار نماید در این د که هر ساله عین مستأجره را بهنداشته باشد و متعهد شو مستأجره را
 عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید. ه مبلغی ب مستأجر دیگر
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را به اجاره متعارف به مستأجر  ندهد و هر ساله آنغیر مستأجر اجاره  هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به -8 ماده 

 تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. واگذار نماید، مستأجر می متصرف

 فاء کردهمستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیچنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه  -9ماده 

 باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت. 

باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می -1۰ماده 

 خواهد شد. تعیین

 . باشدمی ممنوع استیجاری روابط در فوق مقررات از خارج وجهی هرگونه مطالبه –تبصره 

اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن  -11ماده 

 بود. خواهند

ت أهای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیه توسط وزارتخانهنامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماآئین –12ماده 

 خواهد رسید.  وزیران

 شود.این قانون لغو می با مغایر مقررات و قوانین کلیه -13ماده 

 

 1/12/1391مصوب  -قانون حمایت خانواده 

 فصل اول ـ دادگاه خانواده

های خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزهمنظور رسیدگی به امور و دعاوی  بهـ 1 ماده

تشخیص  های قضائی بخش به تناسب امکانات به قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه 
 .رئیس قوه قضائیه موکول است

هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی ی این قانون در حوزه قضائی شهرستاناز زمان اجرا ـ۱تبصره
 کند. حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

ه تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این هایی که دادگاه خانوادی بخشیدر حوزه قضا ـ۲تبصره
کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

 شود. قضائی رسیدگی می

گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میرئیس یا دادرس علی دادگاه خانواده با حضور ـ2 ماده

کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء به 
 ی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. مشاور اشاره و چنانچه با نظر و

های خانواده اقدام کند و در این مدت قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه تبصره ـ
 تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. می
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  .قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند ـ3 ماده

 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است: ـ ۴ ماده

 زدن آن  ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ۱

 ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۲

 ـ شروط ضمن عقد نکاح ۳

 مجددـ ازدواج ۴

 ـ جهیزیه ۵

 ـ مهریه ۶

 المثل ایام زوجیت  ـ نفقه زوجه و اجرت ۷

 ـ تمکین و نشوز  ۸

 ـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۹

 ـ حضانت و مالقات طفل ۱۰

 ـ نسب ۱۱

 ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۲

 ان و وصایت در امور مربوط به آنان ـ والیت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجور۱۳

 ـ نفقه اقارب ۱۴

 ـ امور راجع به غایب مفقوداالثر ۱۵

 سرپرست ـ سرپرستی کودکان بی۱۶

 ـ اهدای جنین ۱۷

 ـ تغییر جنسیت ۱۸

شخصیه  قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال (۱۳و سیزدهم )( ۱۲به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ) تبصره ـ
و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی،  ۳۱/۴/۱۳۱۲ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 

 شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می ۳/۴/۱۳۷۲کلیمی و مسیحی مصوب 

شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون  های دینی مذکور درامور حسبی و احوالتصمیمات مراجع عالی اقلیت
 گردد. رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می
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تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می ـ 5 ماده

ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در الزحمه داوری و سایر هزینهالزحمه کارشناسی، حقهزینه دادرسی، حق
ء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی صورت اقتضا

 کند. تعیین می

 د. باشنافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می تبصره ـ

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه  ـ 6 هماد

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

اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و مالقات  درتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مودادگاه می ـ۷ ماده

زه وطفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس ح
ع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راج

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

 شود. رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ـ 8 ماده

المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره هرگاه خواهان خوانده را مجهول ـ تبصره
 کند. گیری میتحقیق و تصمیم

های عمومی و انقالب در امور مدنی است، لکن چنانچه دادرسی دادگاهتشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ـ 9 ماده

تواند ابالغ را طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعالم کنند، دادگاه می
 به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه است. 

کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به  تواند برای فراهمدادگاه میـ 1۰ ماده

 تأخیر اندازد. 

تواند از دادگاهی که حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می له پس از صدوردر دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم  ـ 11 ماده

 به را درخواست کند. م حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکو

تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ـ12 ماده

 مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. 

های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که  ین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه هرگاه زوجـ 13 ماده

دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که 
 کند. دارد به کلیه دعاوی رسیدگی میصالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را 

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر ـ 1۴ ماده

و در ساکن در ایران و اگر هر د زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد
یک از زوجین در ایران سکونت  ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ 

 نند. نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صالحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق ک
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هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند،  ـ15 ماده

 شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی

های جمهوری اسالمی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری تبصره ـ
شوند ی میها معرفاجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری

 است. ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عده است. پذیر امکان

تواند طالق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار فوق در کنسولگری در طالق بائن نیز زوجه می
 ثبت نماید. 

 های ایرانانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاهتواند با رعایت این قگردد، زوجه میدر مواردی که طالق به درخواست زوج ثبت می
 مراجعه نماید. 

  فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه  ـ16 ماده

 های خانواده ایجاد کند. دادگاه راالجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کناموظف است ظرف سه سال از تاریخ الزم

 د. توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کننها میدر مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه تبصره ـ

شناسی، مددکاری پزشکی، روانهای مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، رواناز کارشناسان رشتهاعضای مراکز مشاوره خانواده  ـ1۷ ماده

شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد مبانی حقوق اسالمی انتخاب می اجتماعی، حقوق و فقه و
رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز  اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه

وسیله وزیر االجراء شدن این قانون بهاز الزمای است که ظرف شش ماه پس نامهبه موجب آیینای و نحوه پرداخت آن تعرفه خدمات مشاوره
 . رسدائیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضدادگستری تهیه می

کردن موضوع تواند در صورت لزوم با مشخص های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میدر حوزه ـ18 ماده

 اختالف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. 

های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ای به زوجین، خواستهمراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهـ 19 ماده

صورت نظر کارشناسی خود در مورد  نامه مبادرت و در غیر این کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازشایجاد سازش می
 کنند. طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می م سازش را به علل و دالیل عد

 کند. دادگاه با مالحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می تبصره ـ

  فصل سوم ـ ازدواج

 ق الزامی است.یا طال ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح ـ2۰ ماده

نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است  ـ21 ماده

 دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: مورد حمایت قرار می

 رشدن زوجه ـ باردا۱



14 
 

 ـ توافق طرفین ۲

 ـ شرط ضمن عقد ۳

ای است که ظرف یک نامهمطابق آییناین قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طالق  ۲۰ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده  تبصره ـ
اصالحی قانون  ۱های موضوع ماده نامهمذکور، نظام نامهو تا تصویب آیین رسدسال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می 

 کماکان به قوت خود باقی است.  ۲۹/۲/۱۳۱۶راجع به ازدواج مصوب 

قانون  ۲ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ـ22 ماده

های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالک پرداخت است. رعایت اجرای محکومیت
 مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. 

هایی را که باید االجراءشدن این قانون بیماریوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ الزم ـ23 ماده

های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعالم کند. طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری
سمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال دفاتر ر

مطالبه  های مذکور را از آنانهای موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماریبر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماری
 گانی کنند. و بای

های چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری داللت کند، ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است. در مورد بیماریتبصره ـ 
ه ت بشود، طرفین جهت مراقبت و نظاروسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم می مسری و خطرناک که نام آنها به 

شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به شده معرفی می مراکز تعیین 
 خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. 

  فصل چهارم ـ طالق

یز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفاتر رسمی ازدواج و طالق حسب مورد پس از صدور ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و ن ـ2۴ ماده

 گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. 

ین رفدرصورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد ط ـ25 ماده

 توانند تقاضای طالق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. می

کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه  در صورت عدم انصراف متقاضی از طالق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص 
 کند. منعکس می

است زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه در صورتی که طالق، توافقی یا به درخوـ 26 ماده

 کند. باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت می

ه منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در کلیه موارد درخواست طالق، به جز طالق توافقی، دادگاه باید ب ـ2۷ ماده

 در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. 

ند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که اپس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلف ـ28 ماده

 حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. 
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در این ماده به عنوان داور پذیرفته  محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور ـ۱تبصره
 شوند. می

توانند درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ـ۲تبصره
معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به  داور خود را از بین افراد واجد صالحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از

 کند. درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را ـ 29 ماده

قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و  ۳۳۶جیت طرفین مطابق تبصره ماده المثل ایام زومعین و همچنین اجرت
کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ مینحوه پرداخت هزینه

ایر بستگان را تعیین کند. ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طالق درصورت ترتیب، زمان و مکان مالقات وی با پدر و مادر و س
شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به به نیز ثبت میرضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم  

 دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. تواند پس از ثبت طالق برای ثبت طالق رضایت دهد می

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج ـ 3۰ ماده

 تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می

صالح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق ارائه گواهی پزشک ذی ـ31 ماده

 نظر داشته باشند. 

 خواهی یا ابالغ رأی فرجامی است. رجامدر مورد حکم طالق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فـ 32 ماده

خواهی است. هرگاه حکم طالق از سوی مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ـ33 ماده

به  انه حاضر نشود، سردفترزوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ مراتب در دفترخ
کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عذر از سوی وی یا زوجین ابالغ می

وج، یک نوبت دیگر گردد. در صورت اعالم عذر از سوی زشود و مراتب به زوج ابالغ میامتناع او از اجرای صیغه، صیغه طالق جاری و ثبت می
 آید.عمل می به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به

 دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طالق در صورت امتناع زوج تصریح کند.  تبصره ـ

 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی  ـ3۴ ماده

شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ظرف سه 
 ترخانه حاضر نشود یا مدارک الزم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. ماه از تاریخ تسلیم در دف

هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی  تبصره ـ
 گردد. مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف ـ 35 ادهم

کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم سردفتر به زوجین اخطار می ،یک هفته در دفترخانه حاضر نشود
 رسد. صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه میحضور زوجه 
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این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا  ۳۴فاصله بین ابالغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده  تبصره ـ
فترخانه کننده به وسیله داالنتشار یا هزینه درخواستطریق نشر آگهی در جراید کثیر المکان ازالمکان باشند، دعوت از شخص مجهولزوجه مجهول
 آید. به عمل می

که زوجه بنا بر اعالم دادگاه صادرکننده رأی و یا  هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ـ 36 ماده

 ق وکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست. به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طال

 گیرد. اجرای صیغه طالق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ـ3۷ ماده

شود ولی ثبت طالق منوط به ارائه گواهی کتبی میدر طالق رجعی، صیغه طالق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه  ـ38 ماده

 که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این
ر، شده به امضای سردفتتکمیل شود. صورتجلسهرجوع، صورتجلسه طالق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طالق ثبت می

رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طالق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طالق می
 شود. شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طالق ثبت میمی

حکم طالق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین  موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا یدر کلیه ـ39 ماده

 گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شود. 

  فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

اف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنک ـ۴۰ ماده

 شود. دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت مینفع و به تقاضای ذی

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت او است یا در  ـ۴1 ماده

ر تواند دحق شود، مییا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند وئصورتی که مس
بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم ی امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشخصوص اموری از قبیل واگذار

 مقتضی اتخاذ کند. 

 قوه قضائیه مکلف است برای نحوه مالقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.  تبصره ـ

 . رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میماه توسط وزارت دادگستری تهیه می نامه اجرائی این ماده ظرف ششآیین

توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل صغیر و مجنون را نمی ـ۴2 ماده

و  که دادگاه آن را به مصلحت صغیر اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طالق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این
حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون درنظر گرفتن حق مالقات اشخاص ذیمجنون بداند و با 

 کند. نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میاز کشور، بنابر درخواست ذی

که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به  ت مگر آنحضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها اسـ ۴3 ماده

 مادر را خالف مصلحت فرزند تشخیص دهد. 
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، ملزم به تسلیم یا تملیک ۸/۷/۱۳۸۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( ۵های اجرائی موضوع ماده )درصورتی که دستگاه ـ۴۴ ماده

ی قرار در اختیار شخص های متعارف زندگی باید، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینهاموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند
 که دادگاه به نحو دیگری مقرر کند. دار است، مگر آنگیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده

 ات اجرائی الزامی است. ها و مقامرعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ـ۴5 ماده

 . کند ممنوع استحضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ـ۴6 ماده

 کند. النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میدادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ـ۴۷ ماده

علیه وصول شود یک بار تقاضای طور مستمر از محکوم   موجب حکم دادگاه باید وجوهی به درمورد این ماده و سایر مواردی که به تبصره ـ

 یابد. صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می

 فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

های میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق ـ۴8 ماده

 های خاص به ترتیب زیر است: بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوق

گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر ار میـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخورد۱
 بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری مالک عمل است. 

 ود. شاگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می تبصره ـ

یافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق ـ در۲
 وظیفه یا مستمری متوفی نیست. 

ار افتاده لول از کبیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که مع ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن۳
نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه 

 گردند. والدین خود برخوردار می

قانون استخدام ( ۸۷و بازنشـسته مطابق ماده ) کلیه کارکنان شاغل ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی۴
 گردد. های بعدی آن، تقسیم و پرداخت میهمان قانون و اصالحیه( ۸۶و اصالحات بعدی آن و با لحاظ ماده ) ۳۱/۳/۱۳۴۵کشوری مصوب 

 االجراء است.الزماند نیز فوت شده مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون تبصره ـ

  فصل هفتم ـ مقررات کیفری

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا  ـ۴9 ماده

 پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به
 شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است. درجه هفت محکوم می



18 
 

شود. هرگاه ازدواج محکوم می به حبس تعزیری درجه شش قانون مدنی ازدواج کند،( ۱۰۴۱هرگاه مردی برخالف مقررات ماده ) ـ5۰ ماده

مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه 
 شود. منتهی به فوت زن منجر شود، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می

ول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم ئقهری، مادر، سرپرست قانونی یا مس هرگاه ولی تبصره ـ
 شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می

قانون مدنی و یا بر خالف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به  (۱۰۶۰هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ) ـ51 ماده

 شود. حبس تعزیری درجه پنج محکوم می

اساس بوده است یا برخالف واقع با طرح شکایت کیفری یا هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی ـ52 ماده

 شود. یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گری شود به حبس تعزیری درجه شش ودعوای حقوقی مدعی زوجیت با دی

ا رغم علم به عدم زوجیت ب این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی 
 . طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است

کند به  النفقه امتناعهرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ـ53 ماده

شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان حبس تعزیری درجه شش محکوم می
 شود. اجرای مجازات موقوف می تعقیب جزائی یا

ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان امتناع از پرداخت نفقه زوجه تبصره ـ
 تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. 

حق شود، برای بار اول به پرداخت ول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذیئهرگاه مس ـ5۴ ماده

 شود. جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می

نیت از دادن گواهی مذکور خودداری را صادر یا با سوءاین قانون ( ۳۱و )( ۲۳هر پزشکی که عامداً بر خالف واقع گواهی موضوع مواد ) ـ55 ماده

درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم  کند، بار اول به محرومیت
 شود. می

قانون ( ۱۰۶۰نامه مذکور در ماده )این قانون یا بدون اخذ اجازه (۳۱و )( ۲۳هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ) ـ56 ماده

قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه ( ۱۰۴۱مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده )
نفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحالل نکاح این قانون یا حکم ت( ۴۰یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده )

 د. شویا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتری محکوم می

 . رسدرئیس قوه قضائیه مینامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب آیین ـ5۷ ماده

 گردد: االجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ میاز تاریخ الزم ـ58 ماده

  ۲۳/۵/۱۳۱۰ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱

  ۲۰/۲/۱۳۱۱ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲
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  ۲۹/۲/۱۳۱۶قانون ازدواج مصوب ( ۳و )( ۱ـ قانون اصالح مواد )۳

  ۱۳/۹/۱۳۱۷ئه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ـ قانون لزوم ارا۴

  ۶/۵/۱۳۶۴ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۵

  ۲۲/۴/۱۳۶۵ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۶

  ۲۳/۱/۱۳۶۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۷

قانون « ۶»و « ۳»های  آن و نیز قانون تفسیر تبصره ( ۶به جز بند )ب( تبصره ) ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ـ قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب ۸
  ۳/۶/۱۳۷۳مذکور مصوب 

  ۲/۳/۱۳۷۵قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۶۴۶و )( ۶۴۵، )(۶۴۲ـ مواد )۹

  ۸/۵/۱۳۷۶قانون اساسی مصوب ( ۲۱های موضوع اصل بیست و یکم )دادگاههای موجود به ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه۱۰

  ۱۱/۸/۱۳۷۶ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱

اسالمی  شورایهزار و سیصد و نود و یک مجلس  ماه یک اول اسفند شنبه مورخجلسه علنی روز سه قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در
 نگهبان رسید.  به تأیید شورای ۹/۱۲/۱۳۹۱ویب شد و در تاریخ تص

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

 ۷/2/1339مصوب  - قانون مسئولیت مدنی

حق  هر هجان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به احتیاطی بهرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی -1ماده 

 مسئول جبران خسارت ناشی ،ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شودموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهه که بدیگر
  .باشدمی از عمل خود

و ثبوت امر او را به  دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگیدر موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان  -2ماده 

 جبران همان نوعه نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بخسارات مزبور محکوم میجبران 
  .وارد نموده محکوم خواهد نمود که خساراتی

ستمری صورت مه اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را ب دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به -3ماده 

   .که قانون آن را تجویز نماید که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن نآشود تعیین کرد مگر نمی

 .تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهددادگاه می -۴ماده 

 .زیاندیده کمک و مساعدت کرده باشده نحو مؤثری به ت وارد کننده زیان بهرگاه پس از وقوع خسار – ۱

 .هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود – ۲
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 نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم وقتی – ۳
   .تشدید کرده باشد

برود و یا  دیده کم گردد و یا از بینبدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان ه سیبی که بآاگر در اثر  -5ماده 

 .کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور استافزایش مخارج زندگانی او بشود وارد موجب 

ران نماید و در مواردی که جبطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین میه دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه ب
  .توان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه استکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می عمل آید تشخیص اینه طریق مستمری به باید ب زیان

 هطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی ب
 .خواهد داشت حکم

باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و هزینه کفن و دفن میها مخصوصاً دیده زیان شامل کلیه هزینه در صورت مرگ آسیب -6ماده 

 .از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شدزیان ناشی 

مرگ ر نماید و در اثست بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری ا که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکندر صورتی
اً ممکن دیده عادت که ادامه حیات آسیب شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی او

  .صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است شخص پرداخت کند در این آنه نگهداری شخص ثالث بوده به و مکلف ب

دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد ه که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل ب تیدر صور

 .داشت

 باشد در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبتعهده او میه که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد ب کسی -۷ماده 

که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از  باشد و در صورتیجبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر میمسئول 
کننده  نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبرانه مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب مال

 .نباشد

 .که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است کسی -8ه ماد

وقوف شدن تواند مل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد مییکه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسا شخصی

 .را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نمایدمزبور عملیات 

کب تواند از مرتبرای همخوابگی نامشروع شده می دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر -9ماده 

 .مطالبه زیان معنوی هم بنمایدعالوه از زیان مادی 

 که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی تواند از کسیحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میه که ب کسی -1۰ماده 

سارت خه تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم بو معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می
   .عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نمایده برفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بحکم مالی 

ه ب احتیاطی خساراتیبی یمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجهه نها که به آسسات وابسته بؤها و مکارمندان دولت و شهرداری -11ماده 

ل یعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وساه باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند بت وارد میوارد نمایند شخصاً مسئول جبران خساراشخاص 
سسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه ؤاداره یا م یصورت جبران خسارت بر عهده سسات مزبور باشد در اینؤمادارات و 
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عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات ه ی طبق قانون بحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعاقداماتی که بر
   .نخواهد بود

باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می -12ماده 

یا  عمل آوردهه نموده بی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مییهاکه محرز شود تمام احتیاط مناسبت آن وارد شده است مگر اینه بانجام کار یا 
 یواردکننده خسارت در صورته تواند ببود کارفرما میعمل میاوردند بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیه های مزبور را باحتیاط این که اگر

   .نماید مسئول شناخته شود مراجعهکه مطابق قانون 

اشخاص ثالث ه ند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان بامکلف ۱۲کارفرمایان مشمول ماده  -13ماده 

  .نمایند بیمه

در این مورد میزان مسئولیت د. مسئول جبران خسارت وارده هستن هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً ۱۲در مورد ماده  -1۴ماده 

 .نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شده هر یک از آنان با توجه ب

 سارتکه خ که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این کسی -15ماده 

   .باشدوارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع 

 .مور اجرای این قانون استأوزارت دادگستری م -16ماده 

تری تصویب کمیسیون مشترک دادگسه هزار و سیصد و سی و نه ب قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک
ری ی پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستموجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستره رسیده است بمجلسین 

  .باشدمیمجلسین قابل اجرا 

 

 18/۴/13۷۴با آخرین اصالحات تا  - مجلس شورای ملی 2/۴/1319مصوب  - قانون امور حسبی

  کلیات در –باب اول 

آنها  هکه رسیدگی ب تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینآن امور اقدام نموده و ه ند نسبت باها مکلفامور حسبی اموری است که دادگاه – 1ماده 

  .وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد متوقف بر

 .که خالف آن مقرر شده باشد باشد مگر آنامور حسبی تابع مقررات این باب میه رسیدگی ب – 2ماده 

 .آیدعمل میه حقوقی بهای امور حسبی در دادگاهه رسیدگی ب – 3ماده 

تواند انجام آن در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می – ۴ماده 

دادگاه ه انجام و نتیجه را ب صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را آن باید بشود ارجاع نماید و در این یهدادگاهی که کار در حوزه ب امر را
  .فرستدمی امر یهکنندارجاع

 .مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود – 5ماده 

  .نمایداست رسیدگی میآن رجوع شده ه موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی ب در صورتی – 6ماده 
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  .آیدعمل میه ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به ها رفع اختالف بدر صورت حدوث اختالف در صالحیت دادگاه – ۷ماده 

 :دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند – 8ماده 

 .نفع استکه در آنها ذی اموری – ۱

 .ای که در عده طالق رجعی است در حکم زوجه است(زوجهخود )زوجه ه امور راجع ب – ۲

 .از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم ۲و  ۱امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه  – ۳

  .آنها دارده اشخاصی که سمت والیت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به امور راجع ب – ۴

  .شودتر ارجاع میآن حوزه دادرس صالحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک در موارد خودداری دادرس هرگاه در – 9ماده 

  .استناد این ماده دادرس را رد نماینده توانند بدادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی ۷در موارد ماده  – 1۰ماده 

عمل آمده ه دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که بعدم صالحیت محلی دادگاه یا خودداری  – 11ماده 

  .نخواهد بود است

 تأخیر اندازده تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بروزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می – 12ماده 

 .که امر از امور فوری باشد این مگر

 کنندهتدرخواس امضاءه ب و شده نوشته مجلس صورت در زبانی درخواست ،درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد – 13ماده 

  .رسدمی

عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس ه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه الزم است ب – 1۴ماده 

  .شود قبول نمایدلی که مورد استناد واقع مییتواند دالآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میه ب نسبت

خود به  سمت مشاور همراهه توانند کسی را بتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز مینفع میاشخاص ذی – 15ماده 

 .که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود ورتیبیاورند و در صدادگاه 

 .ست آنها غیر یا دادگستری وکالء از اعم نماینده –تبصره 

حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از  – 16ماده 

  .خواهد بودتعطیل

  .شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت استی که مسافت رعایت مییهادر مهلت – 1۷ماده 

های امور حسبی را مالحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر توانند پروندهنفع میاشخاص ذی – 18ماده 

  .گیرندبدادگاه 

امور حسبی متوقف به تعیین ه نفع حادث شود که رسیدگی بی از طرف اشخاص ذییامور حسبی دعواه هرگاه ضمن رسیدگی ب – 19ماده 

  .مایدنآن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر میه نسبت ب تکلیف

  .اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است – 2۰ماده 
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عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه ه باشد اقدام باقدامی میه که دادستان مکلف ب در مواردی – 21ماده 

  .آیدمیعمل ه ب

 .نمایدی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعالم مییزجودادرس پس از تمام شد با – 22ماده 

  .تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد – 23ماده 

 .در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابالغ شود ترتیب ابالغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است – 2۴ماده 

  .تری برای ابالغ در نظر گرفته و دستور دهدتواند ترتیب سهلعمل آید دادرس میه باید بکه ابالغ در کشور بیگانه  در صورتی – 25ماده 

او اعالم و این عمل ابالغ محسوب ه او ابالغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید ب – 26ماده 

  .شوداو داده میه رونوشت نیز ب است و

 .چه در قانون تصریح شده باشد تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن – 2۷ماده 

 مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صالحیت رسیدگی – 28ماده 

  .داحکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دار پژوهشی و

  .ست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شدها مدت پژوهش همان – 29ماده 

واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع ه خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد بکه پژوهش در صورتی – 3۰ماده 

که از تاریخ انقضاء مدت  اینه تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط بت میپژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش اس عذر

 .ماه نگذشته باشد از شش پژوهش بیش

  .دفعه پذیرفته نیست مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک – 31ماده 

نامه را شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایتصادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میدفتر دادگاهی که ه شکایت پژوهشی ب – 32ماده 

آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی ه های مربوط بنامه پژوهشی را با برگشاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایته را ب رسید آنثبت و

 .است بفرستد

 سامضاء شاکی و دادره اهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بشکایت پژوهشی ممکن است شف – 33ماده 

  .دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شده های مربوطه بصورت مجلس با برگ رسد و اینمی

  .شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد – 3۴ماده 

رار تأخیر کند قکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می شود مگر اینپژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشکایت  – 35ماده 

 .را بدهد آناجرای

  .شوداکثریت آراء معلوم میه اتفاق یا به تصمیم دادگاه استان ب – 36ماده 
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عمل  هدرخواست به یقی که مفید و الزم بداند بدون احتیاج بنماید هر گونه رسیدگی و تحقدادگاهی که رسیدگی پژوهشی می – 3۷ماده 

یید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود أرا ت پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن آورد ومی
  .نمایدنموده و تصمیم مقتضی را اعالم میرا الغاء  نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنمی را تکمیل آن

نفع هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی – 38ماده 

ه ا بی اشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقالً دادگاه باالتر از دادگاه خارج نشده به وسیله شکایت به مادام که آن تصمیم ب، شدن نامییا زیاد
وشته خواهد شود ننماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن مینفع آن را تصحیح میاشخاص ذی درخواست یکی از

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

م در موعد ه که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن شود و در مواردیاه باید ابالغ شود ابالغ میکه تصمیم دادگ اشخاصیه تصحیح ب
  .پژوهش قابل پژوهش خواهد بودمقرر برای 

  .هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد – 39ماده 

را تغییر  نتواند آکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می خطاء تصمیم خود برخورد در صورتیه یا بر حسب تذکر ب هر گاه دادگاه رأساً – ۴۰ماده 

  .دهد

 .درخواست استه هم محتاج ب عمل آمده است تعییر آنه تصمیمی که در زمینه درخواستی ب – ۴1ماده 

کنند اختالف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی دگی پژوهشی میی که رسییهاهرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس – ۴2ماده 

ود خواهد و در این صورت دادگاه نظر خه ت عمومی دیوان کشور را بأتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیه تواند بنماید میپژوهشی میرسیدگی 
کشور نظر خود را اعالم کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل که دیوان  فرستد و پس از آنبرای دادستان دیوان کشور میل آن یرا با دال

 .نماید

ها راجع اختالف نظر دادگاهه ها بشود یا بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهه دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع ب – ۴3ماده 

 هدهد که بوزارت دادگستری اطالع میه دیوان کشور را خواسته و بت عمومی أحسبی اطالع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیاموره ب
  .اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایندها مکلفو دادگاه ها ابالغ شوددادگاه

خست نتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می کسانی – ۴۴ماده 

  .شود قابل پژوهش و فرجام استو یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میصادر شده 

 .نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بوده مقررات آئین دادرسی مدنی راجع ب – ۴5ماده 

مترجم دادرس ه مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به زبان اشخاص باشد ملزم به در امور حسبی اگر دادرس آشنا ب – ۴6ماده 

 .کسی که طرف اعتماد او ست برای ترجمه انتخاب نمایدتواند می

 .انتخاب شود ۸مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 

ت دگی مطابق مقررات این قانون اسدر مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسی – ۴۷ماده 

 .شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام استخصوص صادر می حکمی که در این و

  باب دوم در قیمومت
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  قیمومت دادگاه صالحیت –فصل اول 

اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و ه امور قیمومت راجع ب – ۴8ماده 

 .دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است، باشد

 .دادگاه شهرستان تهران استه هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع ب – ۴9ماده 

مور کنسولی ایران قیم موقت برای أقانون مدنی م ۱۲۲۸که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده  در صورتی – 5۰ماده 

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

م کرده تعیین قی نفر از صغار بدواً که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یککه متوفی دارای صغاری باشد  در صورتی – 51ماده 

ن صغیر ترین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکتواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معیّمی است
هر یک از  نداترصغار کوچک از یک کدام نباشد معلوم اگر وام صغار صالحیت خواهد داشت تمه اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت ب در حوزه آن

 .در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است ها که صغیردادگاه

 گاه محجوراقامته هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صالحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صالحیتدار ب – 52ماده 

  .خواهد بود

  .شودکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می در صورتی – 53ماده 

م کرده تعیین قی دادگاه است با دادگاهی است که بدواً ه عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع ب – 5۴ماده 

  .است

  قیم تعیین ترتیب –فصل دوم 

 مورین آنها و دهبان وأقانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و م ۱۲۲۱و  ۱۲۲۰ ،۱۲۱۹عالوه بر اشخاص مذکور در ماده  – 55ماده 

  .دادستان شهرستان حوزه خود اطالع دهندند پس از اطالع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به ابخشدار در هر محل مکلف

 دادستان برایه وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به ها که در جریان دعوی مطلع بهر یک از دادگاه – 56ماده 

  .اطالع بدهد تعیین قیم

عمل  هاند هر گونه تحقیقی که الزم بداند بسفیه معرفی شدهدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا ه در رسیدگی ب – 5۷ماده 

تواند اشخاصی که اطالعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از آورد و میمی
  .نمایداحراز حجر درخواست حجر را رد میدهد و در صورت عدم حجر میه و تحقیقات الزم و احراز حجر حکم ب رسیدگی

واسطه عذر موجه حاضر شود ه شخص نتواند در دادگاه ب هرگاه دادگاه الزم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن – 58ماده 

  .نمایدوسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق میه یا ب دادگاه شخصاً  دادرس

طالع دادستان جنون یا سفه او را اه سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن ب – 59ماده 

این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دالیل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطالعات ه دادستان پس از اطالع ب دهد و
ت ممکن نماید در این صوراستمرار و بقاء حجر صادر میه دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به غیره ب مطلعین و

  .قیمومت ابقاء نموده را هم ب است قیم سابق
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 قیم علیحدهه هر یک از آنها محتاج ب که اداره امور ن نمود مگر آنتوان یک قیم معیّقیم میه برای چند نفر از اشخاص محتاج ب – 6۰ماده 

 .باشد

  .باشدپدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می – 61ماده 

 .در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است – 62ماده 

ا بین ها یکند که در صورت اختالف نظر بین قیمهمچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میدر مورد تعدد قیم و  – 63ماده 

 .بینی نمایددادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختالف پیشه ناظر ب قیم و

ل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبدادگاه می – 6۴ماده 

برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین  صورت دادگاه امینی موقتاً  یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نماید و در این بعض
  .نمایدمی

  .گرددحجر اقدام به تعیین قیم میه ا صدور حکم پژوهشی بواسطه انقضاء مدت پژوهش یه بعد از قطعی شدن حکم حجر ب – 65ماده 

توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک تصمیمات دادگاه در موارد زیر میه دادستان و محجور و قیم محجور نسبت ب – 66ماده 

 :حق پژوهش دارند از آنها

 .حکم حجر – ۱

 .حکم بقاء حجر – ۲

 .رفع حجر – ۳

 .درخواست حجررد  – ۴

 .رد درخواست بقاء حجر – ۵

  .رد درخواست رفع حجر – ۶

  .داو ابالغ گرده او اعالم و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً ب – 6۷ماده 

ل یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطالع دهد و اگر در این مدت قیم باید در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعایت مسافت قبو – 68ماده 

 .کندسمت قیمومت مطلع میه را اطالع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری ب قبول خود

نخواهد  ندادستان اطالع دهد شخص دیگری معیّه بقیمومت معین شده قبول قیمومت را ه هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبالً ب و 
  .شد

  .دهدهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطالع میه دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را ب – 69ماده 

حجر از  اثرشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می – ۷۰ماده 

 .شودوجود علت حجر مترتب می تاریخ
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که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید  در مواردی – ۷1ماده 

 .نماید

ین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعامل – ۷2ماده 

 .آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهده شود دادگاه ب حجر ثابت

که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی  در صورتی – ۷3ماده 

  .وصی را تصدیق نمایدتواند وصایت می الزم

  قیم مسئولیت و اختیارات –فصل سوم 

  .اعمال قیمومت خواهد نموده شود شروع باو اطالع داده میه قیم از تاریخی که سمت قیمومت ب – ۷۴ماده 

 .نافذ استعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد ه او عملی به هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابالغ ب – ۷5ماده 

های بهادار و اسناد دیون و اسناد امالک و تمام کند باید برگقیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می – ۷6ماده 

ه را در سیاهها ی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگیهادارای اهمیت است ذکر نماید و برگ ی کهیهابرگ
 .دارائی قید کند

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

 هک تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوریقیم می – ۷8ماده 

  .سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نمایده جای او به که ب حجر از او شده یا کسیرفع

 .قیم باید در تربیت و اصالح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید – ۷9ماده 

ترتیب دیگری که ه صلحت محجور مالی خریداری و یا بقیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت م – 8۰ماده 

  .باشد رفتار نماید مصلحت

 پول آن مطابق ماده فوق عمله ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بتواند با رعایت مصلحت اموال منقولهقیم می – 81ماده 

  .نماید

النفقۀ او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه الزم دیگر واجبقیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص  – 82ماده 

  .حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شوده هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید ب از قبیل

 .نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستاناموال غیرمنقول محجور فروخته  – 83ماده 

اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطالع دادستان در محل امنی نگهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از  – 8۴ماده 

  .معتبر گذاشته شود هایبانک

ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده کار یا پیشهه محجور اجازه اشتغال ب که مقتضی بداند به تواند در صورتیولی یا قیم می – 85ماده 

 .لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود شامل
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 .سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نمایده تواند اموال و منافعی را که بمحجور ممیز می – 86ماده 

جای او شخص ه تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به اموال محجور را بقیم باید بعد از رفع حجر  – 8۷ماده 

 .تصرف قیم بعدی بدهده معین شد اموال را ب دیگری

زوجه تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طالق که پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می در صورتی – 88ماده 

 .دهدالزم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طالق می مجنون

دادستان اطالع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت ه در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند ب – 89ماده 

 .عهده دادستان خواهد بوده باموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده در

 هماه بدون سود گذاشت مسئول تأدی وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش – 9۰ماده 

 .خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود

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

 .بنماید متوفی را

 .تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهده بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا ب – 92ماده 

  .باشدتأخیر تأدیه می سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارته هرگاه قیم در پول محجور ب – 93ماده 

 که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند در صورتی – 9۴ماده 

یا تفریط کرده  تعدی کسی خواهد بود کهه مین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه ببعضی از قیّ و اگر
  .است

شود از اموال امور محجور و انجام وظایف قیمومت الزم میه ای که برای رسیدگی بهزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه – 95ماده 

 .گرددتأدیه می محجور

  قیم عزل –فصل چهارم 

 در تربیت و نگهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی اومحجور ممیز می – 96ماده 

 .دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کندشکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می

  .را خواهد شدمفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطالع بدهد اج

توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطالع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را ای میعالقهمحجور و هر ذی – 9۷ماده 

 .نمایددادگاه درخواست عزل قیم را میموجود دید از

ود باید شاحضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان ه برای رسیدگی ب – 98ماده 

 .و موجه باشد مدلل

 که تکلیف قطعی توانند پژوهش بخواهند و مادامیقیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می – 99ماده 

 .شود انجام خواهد شدبرای محجور معین می وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً ه نشده امور صغیر ب معین
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  .اعمال قیم بعد از ابالغ حکم عزل او نافذ نیست – 1۰۰ماده 

جای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر ه قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری ب ۱۲۴۴در مورد ماده  – 1۰1ماده 

 .قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نموده موجه بوده است ممکن است همان شخص را بواسطه عذر ه فرستادن صورتحساب ب در

 تواند در موارد رفع حجر اعالم خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجرمحجور می – 1۰2ماده 

  .یدنماخروج محجور را از تحت قیمومت اعالم می

  امینه ب راجع امور –باب سوم 

االرثی برای اداره سهم – ۱ن خواهد شد: شود در موارد زیر نیز امین معیّکه مطابق قانون مدنی تعیین امین می عالوه بر مواردی – 1۰3ماده 

اداره اموالی که به مصارف عمومی ـ برای ۲ .که جنین ولی یا وصی نداشته باشد که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی

 .اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد

تواند از دادگاه بخواهد که برای که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می کسی – 1۰۴ماده 

 .او امین معین شود اداره اموال

عاجز  که آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسیعمل میه نین در دادگاه شهرستانی بتعیین امین برای ج – 1۰5ماده 

ود شاموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میاز اداره
  .تعیین امین حاصل شده استه در حوزه آن دادگاه احتیاج بصالح است که دادگاه شهرستانی

 .امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده استه سایر امور مربوطه ب – 1۰6ماده 

ن یتواند از دادگاه درخواست تعیین امنفعی میدر مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی – 1۰۷ماده 

 .نماید

دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین ه تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند بدادستان می – 1۰8ماده 

 .نمایدسمت امین معین میه اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را ب از بین

ین در صورت داشتن صالحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صالحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی مادر جن – 1۰9ماده 

 .دیگران مقدم خواهند بود جنین بر

 هشود با داشتن صالحیت بکه امین برای اداره اموال او معین می در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اوالد و زن و شوهر کسی – 11۰ماده 

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

 .عنوان ناظر معین نمایده تواند عالوه بر امین یک یا چند نفر را بدادگاه می – 111ماده 

 .تواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کنداید و نیز مین نمصورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معیّ  – 112ماده 

عهده دادستانی است که اموال در ه که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده ب حفظ و نظارت اموال در مواردی – 113ماده 

 .شودیافت میحوزه او
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 داره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهامورین کنسولی ایران حق دارند برای اأدر خارج ایران م – 11۴ماده 

 ، ندوزارت دادگستری بفرسته وسیله وزارت امور خارجه به نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را ب موقتاً ستا

 .تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کندگردد که دادگاه شهرستان می قطعی وقتی نامبرده امین نصب

تعیین امین مقرر است در ه ها در امور محتاج بوظایف و اختیاراتی که بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان – 115ماده 

 .عهده مأمورین کنسولی خواهد بوده ایران ب خارج

کند دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین – 116ماده 

 بر خالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشدترتیبی 

 .کرد اجراء خواهند

 .سمت امین معین نخواهند شده قیمومت منصوب شوند به نباید باشخاصی که  – 11۷ماده 

و را تواند اعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیه کسی که ب – 118ماده 

 .نماید ممانعت

 .شودم شامل امین غائب و جنین هم میوظائف و اختیارات و مسئولیت قیه مقررات راجع ب – 119ماده 

مورد نیز پس از زوال سببی که موجب  شود و در غیر اینسمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می – 12۰ماده 

 .امین شده است سمت امین زائل خواهد شد تعیین

 .استم نسبت به امین هم جاری عزل قیّه مقررات راجع ب – 121ماده 

ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره ه شود باید بمصارف عمومی تعیین میه امینی که برای اداره اموال مربوطه ب – 122ماده 

 .مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نمایدو در

 .و احکام وکیل نسبت به او جاری است وکیل عاجز است یهمنزله شود بامینی که برای اداره اموال عاجز معین می – 123ماده 

امین باید در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را  – 12۴ماده 

از تعیین دیگری قبول سمت مدت قبول خود را اطالع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل  اطالع دهد و اگر در این به دادگاه
 .اطالع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند امانت را به دادگاه

 .هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد – 125ماده 

  مفقوداالثر غائب به راجع –باب چهارم 

  دادگاه صالحیت در –فصل اول 

 .غائب مفقوداالثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بودهه امور راجع ب – 126ماده 

امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت ه هرگاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی ب – 12۷ماده 

  .حوزه آن دادگاه بوده غائب در
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هرگاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای  – 128ماده 

 .امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارنده رسیدگی ب

 .یران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال داردکه ورثه غائب در ا در صورتی – 129ماده 

  نامی تعیین در –فصل دوم 

 .نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنماینددادستان و اشخاص ذی – 13۰ماده 

که غائب کسی را برای ادارۀ اموال خود معین کرده است یا  دادگاه در خصوص غیبت و اینپس از وصول درخواست تعیین امین  – 131ماده 

 .نمایدقانون مدنی تعیین امین می ۱۰۱۲نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده نه تحقیق 

ئب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غا که در زمان غیبت غائب عمالً  کسی – 132ماده 

  .بود

 .تبعه ایران استه بی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بیغا – 133ماده 

 .سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است – 13۴ماده 

 .شودب سمت امین زایل مییموت حقیقی یا زنده بودن غاب یا معلوم شدن یبعد از صدور حکم موت فرضی غا – 135ماده 

 ورثه  بتصرف موقت بطور اموال دادن –فصل سوم 

 .توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شودب ورثه او مییبعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غا – 136ماده 

 :مشتمل بر امور زیر باشددرخواست باید کتبی و  – 13۷ماده 

 .کنندهنام و مشخصات درخواست – ۱

 .بیمشخصات غا – ۲

 .تاریخ غیبت – ۳

 .کننده حق این درخواست را برای خود قائل استموجب آن درخواسته ادله و جهاتی که ب – ۴

 هنماید و نیز راجع بدرخواست رسیدگی میل یداله کننده و دادستان بنامه دادگاه با حضور درخواستپس از وصول درخواست – 138ماده 

ت کننده آگهی مشتمل بر درخواسی الزم نموده و در صورت احراز صالحیت درخواستیب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجویغا اقامتگاه

 .دهدب اطالعی دارند برای اظهار اطالع به دادگاه ترتیب مییدعوت اشخاصی که از غا نامبرده و

 سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در شود و پس از یکماه منتشر می فاصله یکه آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام ب – 139ه ماد

 .شودتصرف ورثه او داده میه ب بیقانون مدنی اموال غا ۱۰۲۶و  ۱۰۲۵وجود شرایط مذکور در ماده صورت

جهت دیگری صالحیتش برای ه کس فوت شود یا بن کرده باشد و آناموال خود کسی را معیّب برای اداره یکه غا در صورتی – 1۴۰ماده 

 .ب صادر شودیشود تا حکم موت فرضی غاصرف ورثه داده نمیه گردد و اموال باز بین برود امین برای اداره اموال معین می اداره اموال
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تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از ه ب بیورثه یا امین که اموال غاب مال ضایع شدنی باشد یهرگاه در بین اموال غا – 1۴1ماده 

 .نمایدب باشد مییصرفه غاه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که بنتیجه

ب را که مورد یدادستان اموال منقوله غاتوانند با اجازه ب به تصرف آنها داده شده است مییهر یک از امین و ورثه که اموال غا – 1۴2ماده 

 .مایندب باشد بنیصرفه غاه ب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بینیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غا احتیاج

 شودله داده میصی یا موصیوه شود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بورثه تسلیم میه ب بیدر موردی که اموال غا – 1۴3ماده 

 .قانون مدنی تأمین بدهند ۱۰۲۶که مطابق ماده  اینه مشروط ب

و  ب حفظ و اداره نمایندیشود باید اموال را با رعایت مصلحت غابه آنها تسلیم می ب موقتاً یله که اموال غاورثه و وصی و موصی –1۴۴ماده 

 .خواهند بودمنزله وکیل او ه ب بیاداره اموال غا آنها در

نماید و ب تنظیم مییدرخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غاه امین یا ورثه دادگاه به در مورد تسلیم اموال ب – 1۴5ماده 

 .توانند از آن رونوشت بگیرندنفع میشود و اشخاص ذیصورت در دفتر دادگاه بایگانی میاین

ورت ن و در صتوسط کارشناس معیّه رخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بکه ورثه د در صورتی – 1۴6ماده 

 .ب برداشته خواهد شدیپذیرد و هزینه ارزیابی از مال غابهای آنها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را میاموال

 شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقولهنقد یا منافع اموال او داده میب از وجوه یب و دیون غایالنفقه غانفقه اشخاص واجب – 1۴۷ماده 

 .شودفروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می

 .ب را بفروشند یا رهن بگذارندیدر غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غا – 1۴8ماده 

تصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای ه ب ورثه یا امین که مال بیدر دعوی بر غا – 1۴9ه ماد

 .ب اقامه دعوی نمایندیمطالبات غاوصول

ناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا الزحمه متتواند حقتصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میه ب بیکه اموال غا در موردی – 15۰ماده 

 .شودب برداشته مییب از اموال غاین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غامعیّ امین

مین سپرده اه ب بین و سهم شخص غاتعیین امین باشد برای او نیز امینی معیّ ه بی بوده که محتاج بیب غایهرگاه بین ورثه غا – 151ماده 

 .شودمی

 .ب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شدیهرگاه بین ورثه غا – 152ماده 

  فرضی موت حکم در –فصل چهارم 

 :ب را بنمایندیتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غااشخاص زیر می – 153ماده 

 .ورثه غائب – ۱

  .لهوصی و موصی – ۲

 :مشتمل بر امور زیر باشددرخواست باید کتبی و  – 15۴ماده 
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 .بیمشخصات غا – ۱

 .تاریخ غیبت – ۲

 .کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را داردموجب آن درخواسته لی که بیدال – ۳

ب یموجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غاه قانون مدنی ممکن است ب ۱۰۲۲و  ۱۰۲۱و  ۱۰۲۰ادله و اسنادی که مطابق ماده  – ۴

 .نمود ار

 ل نامبردهیکه اظهارات و دال کننده را در نظر گرفته و در صورتینامه دادگاه اظهارات و دالئل درخواست پس از وصول درخواست – 155ماده 

ود شمیماه منتشر  فاصله یکه دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام بقانون مدنی ترتیب می ۱۰۲۳موجه دانست آگهی مطابق ماده  را

 .گرددن میسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معیّ فاصله یکه درخواست به رسیدگی بو جلسه 

قانون مدنی  ۱۰۲۵در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده  شود که قبالًمقررات این ماده در صورتی اجراء می

 .نمایدآن اکتفا میه آگهی شده باشد دادگاه ب

 .کننده مانع رسیدگی نیستآید عدم حضور درخواستعمل میه کننده و دادستان برسیدگی با حضور درخواست – 156ماده 

 .دهدتواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم میدادگاه می – 15۷ماده 

 :باشد حکم باید مشتمل بر امور زیر – 158ماده 

 .کنندهنام و نام خانواده درخواست – ۱

 .بیمشخصات غا – ۲

 .دالیل و مستندات حکم – ۳

  .تاریخ صدور حکم – ۴

 .ی پژوهش قابل فرجام نیستأتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رکننده میدرخواست – 159ماده 

 .شودمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میأموت فرضی تبعد از قطعیت حکم  – 16۰ماده 

عمل آمده است بالاثر خواهد ه موت فرضی او به که راجع ب ب معلوم شود اقداماتییدر هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غا – 161ماده 

 .ب شده استیکه برای حفظ و اداره اموال غا مگر اقداماتی، شد

  ترکهه ب راجع امور در –باب پنجم 

  صالحیت در –فصل اول 

شود از قبیل مهر و موم و ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میه امور راجع ب – 162ماده 

 .و اداره ترکه و غیرهتحریر ترکه 
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آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه ترکه با دادگاه بخشی است که ه امور راجع ب – 163ماده 

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

و اگر ترکه در جاهای  هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده – 16۴ماده 

های متعدد باشد صالحیت دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صالحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه مختلف باشد
 .اقدام کردهه که قبال شروع ببا دادگاهی است

ز دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر ا – 165ماده 

ه عمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم ب ،آن دادگاه استی در حوزه

 .ندفرستامور ترکه صالح است میه ماده فوق برای رسیدگی ب دادگاهی که مطابق دو

  موم و مهر در –فصل دوم 

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

 :توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنماینداشخاص مذکور زیر می – 16۷ماده 

 .هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها – ۱

 .له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشدموصی – ۲

 ریمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگه سند رسمی یا حکم قطعی باشد به طلبکار متوفی که طلب او مستند ب – ۳
 .هم برای تامین طلب نشده باشد

 .باشدن شده عنوان وصایت معیّ ه که از طرف متوفی ب کسی – ۴

 :نمایدمهر و موم میه دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطالع اقدام ب – 168ماده 

 .خانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشددر موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمان – ۱

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

 .ند به دادگاه بخش اطالع بدهنداخانه و امثال آنها مکلفل این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانشق اوّ در مورد

 آید مگرعمل میه اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به ماده فوق مهر و موم فقط نسبت ب ۲در مورد شق  – 169ماده 

 .موم نسبت به بقیه اموال را بنماینددار درخواست مهر و اشخاص صالحیت اینکه

 توسطه که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه الزم باشد اقدام مزبور ب در صورتی – 1۷۰ماده 

ه مد محلی بضور دو نفر معتتوسط دهبان با حه مورین شهربانی نباشند بأتوسط کالنتری محل و اگر مه که دادستان نباشد ب ییجادادستان و در
تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا مداخله دهبان دادستان می آید و در موردعمل می
ه را ب آن مجلس نوشته ورا در صورت مورین نامبرده مراتبأمور نماید مأانجام این کار مه ب معتمد محلی را متفقاً  مورین دولتی یا دو نفرأیکی از م

 .فرستنددادگاه بخش می
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روی ه را که ب ییهامورین نامبرده کلید قفلأشود ممورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میأدر هر موردی که از طرف م – 1۷1ماده 

 .فرستنددادگاه بخش میه خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و ب آن مهر و موم

ادستان ده که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را ب در صورتی – 1۷2ماده 

 .دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید اطالع

 ب معلوم است دادرس مهر و مومیباشد اگر محل غابی باشد که برای ادارۀ اموال خود نماینده نداشته یدر صورتی که بین ورثه غا – 1۷3ماده 

 .دادستان اطالع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کنده ب معلوم نباشد بیدهد و اگر محل غااو اطالع میه بترکه را

د و مهر و موم نمایه البدل اقدام بوسیله کارمند علیه باید خود یا ب مهر و موم شود فوراًه رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام ب – 1۷۴ماده 

 .نویسدمجلس میخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورتأموجب ت اگر علتی

 .خیر مهر و موم شودأدهد ولی نباید این امر موجب تنفع بداند اطالع میوقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی – 1۷5ماده 

 :شوددر موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می – 1۷6ماده 

 .مهر و موم شده استه تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام ب – ۱

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

 .علتی که موجب مهر و موم شده است – ۳

مهر و موم کرده باشد این نکته را ه نظر خود اقدام به درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بکه  نام و مشخصات و محل اقامت کسی – ۴

 .نویسدصورت مجلس میدر

 .اندنفع که در موقع مهر و موم حاضر بودهنام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی – ۵

 .گنجه و خانهصندوق ،که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق ییتعیین جا – ۶

 .که مهر و موم نشده است وصف اجمالی از اشیائی – ۷

 .اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده – ۸

 .عنفمعین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی که نگاهبان را دادرس مستقالً ن شده باشد با ذکر اینکه معیّ  نگهبان در صورتی – ۹

ه چیزی ک که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر این و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصیاظهار کتبی  – ۱۰

 .طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده استه متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری ب از اموال

که اشخاص  نفع برسد و در صورتیامضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذیه ت مجلس مذکور فوق باید بصور – 1۷۷ماده 

 .شودیا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر میمزبور نخواهند 

 .شودمجلس قید میی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتیهاکلید قفل – 1۷8ماده 

 .مارندگاموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میه نسبت ب – 1۷9ماده 
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 هر و مومدر صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است م – 18۰ماده 

 .که موجبی برای تغییر محل باشد شد مگر این خواهد

های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات نامه یا برگهرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیت – 181ماده 

مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند صورتچگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در  اوراق و
 .شودنمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته میامضاء کنند امضاء میو بتوانند

 .شودامور ترکه صالح است فرستاده میه دادگاهی که برای رسیدگی به لفاف مذکور در ماده فوق ب – 182ماده 

د صاحبان آن ره ها را بغیر متوفی است دادرس برگه ها متعلق باگر از عنوان روی لفاف یا عالئم دیگری معلوم شود که برگ – 183ماده 

ا صاحبان نماید ترا تامین می ها حاضر نباشند آننویسد و اگر صاحبان برگمجلس مینماید و مشخصات آن را در صورتدریافت می نموده و رسید

 .مایندآنها مطالبه ن

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

رکه امور ته دادگاهی که برای رسیدگی به را ب را در صورت مجلس نوشته آن نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنهرگاه وصیت – 18۴ماده 

 .است میفرستد صالح

 ها جزو ترکه باشد امانتکند و در صورتی که برگآن را باز می ،آنجا فرستاده شده استه لفاف مذکور در مواد فوق بدادگاهی که  – 185ماده 

ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم شود و اگر حاضر نیستند محفوظ میآنها داده میه دارد و اال اگر صاحبان آن حاضر باشند بمی نگه

 .ماند تا صاحب آن معلوم شودها در دادگاه میبرگ، کیسته علق بمت هانباشد که برگ

دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت  ،وجود وصیت نامه داده شوده دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطالعی راجع به اگر ب – 186ماده 

 .کندعمل می ۱۸۳ترتیب مذکور در ماده ه موجود باشد بنامه 

ه دهد کنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میرسد که آن وصیتنظر دادرس میه نامه معتبری بکه وصیت در مواردی – 18۷ماده 

 .مذکور انجام داده شودامور

 هدر موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق ب – 188ماده 

 .شودصاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته میه ب غیر باشد

 که قابل مهر و موم نیست ییالبیت و غیره که برای زندگانی عیال و اوالد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیاآن مقدار از اثاث – 189ماده 

 .گرددف میشود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصینمیمهر و موم 

د شود و اگر وجه نقد نباشکه برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او الزم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می ایههزین – 19۰ماده 

 .رسد و بقیه مهر و موم خواهد شدفروش میه برداشته شده و ب از ترکه

مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل  – 191ماده 

 .نمایدمی

شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی – 192ماده 

 .گرددتحریر نشده است مهر و موم میکه 
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تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگهداری آنها ی که نگهداری آنها مستلزم هزینه بییاشیاء ضایع شدنی یا اشیا – 193ماده 

قه النفصورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجبزحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در اینمستلزم 

 .شودهای معتبر تودیع میپول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکشده و نباشد فروخته

  موم و مهر برداشتن در –فصل سوم 

 .توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایندکه حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می کسانی – 19۴ماده 

امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه ه که برای رسیدگی بشود درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می – 195ماده 

عمل  اینه نماید و صورت مجلس مربوط برفع مهر و موم میه دستور دادگاه مذکور اقدام به دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه ب بخش

 .فرستددستور برداشتن مهر و موم را داده است میدادگاهی که ه را ب

لهم که ن و به عموم وراث و وصی و موصیدادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معیّ – 196ه ماد

 .نمایدمحل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابالغ می معروف و

 هبخش باشد ابالغ وقت به آنها الزم نیست و اگر وقت بنفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه نسبت به اشخاص ذی – 19۷ماده 

ور کند که با حضن و او را دعوت مینفر از معتمدین محل را معیّ  جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یکه مذکور اطالع داده نشود دادگاه ب اشخاص

 .برداشته شوداو مهر و موم 

 .آنها اطالع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بوده م بعدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و مو – 198ماده 

جور ب و تعیین قیم برای محیب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایکه بین ورثه غا در صورتی – 199ماده 

 .خواهد آمدعمل ه ب

 .البدل رجوع نمایدکارمند علیه موم را خود انجام دهد یا ب تواند برداشتن مهر ودادرس دادگاه بخش می – 2۰۰ماده 

 :شوددر موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می – 2۰1ماده 

 .ال با تمام حروفس ،ماه ،روز ،ساعت ،تاریخ – ۱

 .کنندهنام و مشخصات درخواست – ۲

 .نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده استنفع و حضور و اظهارات اشخاص ذی – ۳

 .عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگیمهر و موم صحیح و بی – ۴

 .نام و سمت کسی که مهر و موم را بر میدارد – ۵

 .امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین – ۶

چه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد  و موم صورت ریز آن در موقع برداشتن مهر – 2۰2ماده 

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

 .شودمی
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که حق  یکسه را درخواست نمایند باید ب اء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آناگر در ضمن ترکه اشی – 2۰3ماده 

صاحبان ه ا بشود تو نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می گرفتن اشیاء

 .آنها رد شود

 :شودزیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میدر موارد  – 2۰۴ماده 

و  بیکننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غاکه درخواست در صورتی – ۱

 .دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد علت

 عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدونه خواست بستانکار بدره که مهر و موم بدر صورتی – ۲

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

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

که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید ب یا محجور باشد و همچنین در صورتییهرگاه بین ورثه غا – 2۰5ه ماد

 .شود تحریر

  ترکه تحریر در –فصل چهارم 

 .مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است – 2۰6ماده 

 .شوداز ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می درخواست تحریر ترکه – 2۰۷ماده 

 اشدکه ترکه تحریر نشده ب آنها در صورتیه ب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابالغ سمت نامبرده بیامین غا – 2۰8ماده 

 .درخواست تحریر ترکه نمایند

ت تحریر محض انتصاب خود درخواسه قیم باید ب ،ی قبل از تعیین قیم معین نشده باشدیمحجور از ترکه متوفاکه سهم  در صورتی – 2۰9ماده 

 .محجور برسده ی بیکه پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفا نماید و همچنین است در صورتی ترکه

ن کرده و در یکی از ز سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معیّ ماه و بیش ا دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک – 21۰ماده 

ه متوفی متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین بکثیراالنتشار آگهی میهایروزنامه

 .ن در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوندمعیّ دارند در ساعت و روز

ن و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت له اگر معیّ عالوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی

 .شوداحضاریه فرستاده می مقرر

ه وقتی را برای تحریر ترکه معین هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق الزم نیست و دادگا هر گاه میزان ترکه کمتر از یک – 211ماده 

 .دهدنفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطالع میاشخاص ذیه کرده و ب

 .اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بودغیبت اشخاصی که احضار شده – 212ماده 

 :امور زیر باشد شود و این صورت باید مشتمل بربرای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می – 213ماده 

 .توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن – ۱
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 .تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طال آالت – ۲

 .مبلغ و نوع نقدینه – ۳

 .های بهاءداربهاء و نوع برگ – ۴

 .اسناد با ذکر خصوصیات آنها – ۵

 .نام رقبات غیرمنقول – ۶

 .آیدعمل میه که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد ب ارزیابیتوسط ه ارزیابی اموال منقول ب – 21۴ماده 

های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ – 215ماده 

 .شوداست نیز در صورت ترکه نوشته می مسلم

 :شود که مشتمل بر امور زیر باشدتحریر ترکه صورت مجلسی برداشته میدر موقع  – 216ماده 

 .نام و سمت متصدی تحریر ترکه – ۱

 .اندکه حاضر شده که احضار شده و کسانی نام و مشخصات کسانی – ۲

 .گیردکه تحریر ترکه در آنجا صورت می محلی – ۳

 .ی و بدهی و ترکه متوفییداراه اظهارات اشخاص راجع ب – ۴

 .شوداو داده میه که اسناد و اموال ب نام و مشخصات کسی – ۵

شده باشد ن پشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلماگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می – 21۷ماده 

نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده ی که یهانماید و اگر بین صفحهتحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء میمتصدی

 .شودمی

 .شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه الزم استکه ترکه تحریر می در مدتی – 218ماده 

 .ماندی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق مییعملیات اجرا – 219ماده 

 .شودمرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی – 22۰ماده 

درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین ه شود ولی بترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میه دعاوی راجعه ب – 221ماده 

 .شود

راجعه آن مه توانند بنفع میشود و اشخاص ذیبایگانی میصورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه  – 222ماده 

 .رونوشت بگیرند نموده و

سالمت طریق مه کند که اختالف آنها باداره ترکه باشد دادگاه سعی میه هرگاه در موقع تحریر ترکه اختالفاتی بین ورثه راجع ب – 223ماده 

 .نمایدن میمعیّ  ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً درخواست یکی از ورثه کسی را از ه واال ب مرتفع شود
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ن نباشد اطالع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه شود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آنها معیّ ورثه اطالع داده میه خاتمه تحریر ترکه ب – 22۴ماده 

 .شد خواهد

  متوفی بدیون راجع –فصل پنجم 

  ترکه از دین استیفاء –مبحث اول 

ظ های ضروری از قبیل هزینه حفعهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینهه که ب دیون و حقوقی – 225ماده 

 .ترکه باید از ترکه داده شود و اداره

بستانکاران  دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام – 226ماده 

 .مسئول خواهند بود ۲۴۶که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده  شود مگر ایننسبت طلب آنها تقسیم می به

قدم بر ترتیب حق ته ن زیر هر یک بموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاراه در موقع تقسیم دیونی که ب

 :دارند دیگران

 اول یهطبق

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

 .فوت از قبل ششماه مدت برای متوفی بنگاه خدمتگذاران حقوق –ب 

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

 دوم یهطبق

 که متوفی از جهت والیت و یا قیمومت مدیون میزانیه عنوان والیت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به که مال آنها ب طلب اشخاصی
 .است شده

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

 سوم یهطبق

 .اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده استمصرف مداوای متوفی و خانوادهه که ب فروش و مطالباتی دارو ،طلب پزشک

 طبقه چهارم

 .قانون مدنی ۱۲۰۶ ماده مطابق زن نفقه –الف 

 .ریال هزار ده میزان تا زن مهریه –ب 

 طبقه پنجم

 .سایر بستانکاران
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ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون  اگر چیزی از – 22۷ماده 

کاران شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانمقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می ،مرتهن زاید باشد از طلب

 .خواهد بود

 .توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایندورثه می – 228ماده 

 .تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون – 229ماده 

 .شدتقصیر آنها باه قص یا تلف مستند بکه ن ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر این – 23۰ماده 

 .شوددیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می – 231ماده 

طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن ه دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید ب – 232ماده 

 .ل اداء دیون نخواهند بودترکه بدست آنها نرسیده است مسئو مادامی که

ر تواند بسهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میه طرفیت بعضی از ورثه نسبت به اثبات دعوی ب – 233ماده 

 .طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نمایده بحکمی که 

 اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی ورثه می – 23۴ماده 

 .متوفی مستغرق ترکه او باشد که دین

یون متوفی تواند بر کسی که او را مدمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد میه بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه ب – 235ماده 

 .مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کندیا مدعی است که میداند 

طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود ه در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی ب – 236ماده 

 .هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نمایدتواند بر داند اقامه کند و میکسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می را بر

 .طرفیت وصی و ورثه خواهد شده در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین ب – 23۷ماده 

 .گرددطرفیت مدیر ترکه میه شود اثبات دین بن میدر مورد ترکه متوفای بالوارث که مدیر ترکه معیّ  – 238ماده 

کس مقر که آن عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیروارث مگر اینه ر دعاوی راجع بد – 239ماده 

 .ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید ءعین جز باشد که

کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و توانند ترکه را قبول ورثه متوفی می – 2۴۰ماده 

تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا ه توانند قبول یا رد خود را منوط بمی نیز

 .دادگاه بخواهندتصفیه ترکه را از

 توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبولطور مطلق قبول نمایند ولی میه توانند ترکه و دیون را بب نمییقیم محجور و امین غا – 2۴1اده م

 .کنند

  ترکه قبول –مبحث دوم 
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 .قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی – 2۴2ماده 

 .دادگاه اطالع بدهنده ب موجب سند رسمی یا عادی قبول خود راه ست که با قبول صریح آن

 هست که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که با قبول ضمنی آن

 .کشف از قبول ترکه نمایدطور وضوح 

 .اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بوده ات راجع بطور کلی اقدامه آوری درآمد و وصول مطالبات و بحفظ ترکه و جمع – 2۴3ماده 

آن را  تواندای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث میهزینهه اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج ب – 2۴۴ماده 

 .شوداین عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی بفروشد و

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

 .توانند ترکه را قبول یا رد نماینداگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می – 2۴5ماده 

 .ندتوانند قبول یا رد نمایرد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی – 2۴6ماده 

 .تواند رد نمایدوارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می – 2۴۷ماده 

کنند  که ثابت خود خواهند بود مگر ایندر صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم  – 2۴8ماده 

متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی  دیون
  .صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بودنیست که در این

  ترکه رد –مبحث سوم 

کند باید کتباً یا شفاهاً بدادگاه اطالع بدهد اطالع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید وارثی که ترکه را رد می – ۲۴۹ماده 
 .مشروط باشد معلق یا

عمل نیاید در حکم ه عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به فوت مورث به ماه از تاریخ اطالع وارث ب رد ترکه باید در مدت یک – 25۰ماده 

 .خواهد بود ۲۴۸مشمول ماده  قبول و

 .شوددر صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابالغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می – 251ماده 

 .شودورثه او منتقل میه اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد ب – 252ماده 

 .تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کندعذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه میاگر وارث  – 253ماده 

 ،شودهر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بالوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می – 25۴ماده 

 .اند مال ورثه خواهد بوددیون متوفی زائدی بملیکن اگر از

  ترکه تحریر صورت مطابق دیون قبول –مبحث چهارم 
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رث ماه از تاریخ فوت مو که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک در صورتی – 255ماده 

که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم ند اصورت ورثه ملزم دادگاه بخش اطالع دهند در اینه مطلب را باین 

 .ترکه ادعای طلب شده باشد صورت تحریر

 .اطالع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبال ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود – 256ماده 

خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و ه ریخ اطالع بماه از تا توانند در ظرف یکبعد از تحریر ترکه نیز ورثه می – 25۷ماده 

 .مدت را زیاد کند تواند به حسب اقتضاء اینمی دادگاه بخش

که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات الزمه را برای اداره  در صورتی – 258ماده 

د عملیات او نداره گونه اعتراضی ب دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچاداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می ترکه و

 .او داده خواهد شده االرث وارثی که ترکه را رد کرده است بتصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهملیکن اگر پس از

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

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

 ه مطابق صورت تحریردر صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است ک – 259ماده 

 .دیون را قبول کرده باشد ترکه

  تصفیه –مبحث پنجم 

 .مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است – 26۰ماده 

 .بخواهندتوانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را وصی و هر یک از ورثه می – 261ماده 

 .توانند تصفیه ترکه را بخواهندهرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی – 262ماده 

ها تحت نماید و آنسمت مدیر تصفیه معین میه دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را ب – 263ماده 

 .نماینداداره نامبرده مراجعه میه را ب و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن دهندمی امور تصفیه را انجام نظر دادرس

 .ن نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهندسمت مدیر تصفیه معیّ ه تواند یک یا چند نفر را باداره تصفیه می

 .شودوصی واگذار میه امر تصفیه ب که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد در صورتی – 26۴ماده 

ه حسب اقتضاء مورد دستور الزم به ن و دادرس بدادگاهی است که مدیر تصفیه را معیّ ه شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع ب – 265ماده 

 .تواند مدیر تصفیه را تغییر دهددهد و نیز میتصفیه می مدیر

 شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم اینمدیر تصفیه تسلیم می پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به – 266ماده 

 .شودمی باب تحریر

ورثه داده  هپس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه ب – 26۷ماده 

 .شودمی
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باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و مدیر تصفیه  – 268ماده 

فروش برساند در نگهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی ه ب آنها را
فروش برساند مواد اولیه ه آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا بترکه و محصول را جمع درآمد ،وگیری کندکه دایر باشد جل در صورتی

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

م مأموریت برای انجا که عادتاً  آورد ولی نباید از حدود اقداماتیعمل میه ت بمدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه الزم اس – 269ماده 

 .الزم بوده خارج شود او

اند دهورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کره بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و ب – 2۷۰ماده 

 .حاضر شونددهد که در وقت معین می اطالع

گیرد تأدیه رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میه مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع ب – 2۷1ماده 

 .نمایدمی

واند در تبستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می – 2۷2ماده 

ت چه رسیده اس ورثه نرسیده یا آنه و اگر چیزی ب ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نمایده که از ترکه ب صالحیتدار تا مقداری دادگاه

 .اقامه دعوی نماید ،ی خودیغرما واند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصهتکافی برای تأدیه طلب نباشد می

که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او  کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی – 2۷3ماده 

 .تواند در دادگاه صالحیتدار اقامه دعوی نمایدمی منظور نشده

 .مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است که متوفی بازرگان باشد تابع تصفیه ترکه متوفی در صورتی – 2۷۴ماده 

ص نی است یا تمام اشخاکه دارای نرخ معیّ طریق مزایده باشد مگر اموالیه توسط مدیر تصفیه باید به فروش اموال متوفی ب – 2۷5ماده 

 .شودن مینامه وزارت دادگستری معیّقیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آئین نفع درذی

  وصیته ب راجع –فصل ششم 

یا  طور رسمی یا خودنوشته وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است به نامه اعم از اینکه راجع باشد بوصیت – 2۷6ماده 

 .تنظیم شود سری

 .مقرر استطوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ه ترتیب تنظیم وصیتنامه رسمی و اعتبار آن ب – 2۷۷ماده 

وصی خط مه خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بوصیت – 2۷8ماده 

 .امضاء او رسیده باشده و ب بوده

رتیبی ته موصی برسد و ب امضاءه خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به خط موصی یا به نامه سری ممکن است بوصیت – 2۷9ماده 

ن نامه وزارت دادگستری معیّامانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین که برای

 .شودمی گردد امانت گذاردهمی

 .ترتیب سری وصیت نمایده تواند بکسی که سواد ندارد نمی – 28۰ماده 
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اء نماید خط خود نوشته و امضه نامه را بنامه سری تنظیم کند باید تمام وصیتتواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیتکسی که نمی – 281ماده 

یا  صورت مسئول دفتر باید روی پاکت نامه او است و در ایننامه بنویسد که این برگ وصیتدر حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت و نیز

 .مه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته استناوصیت لفافی که

 .تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نمایدنامه سری را موصی همه وقت میوصیت – 282ماده 

این جهت ه مقطوع و ب فرت در دریا که مراوده نوعاًالعاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسادر موارد فوق – 283ماده 

 .شود واقع شودطریقی که در مواد بعد ذکر میه یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به تواند بنمی موصی

واه ردیف او با حضور دو گتوانند نزد یک نفر افسر یا همکاری دارند میه که در ارتش اشتغال ب افراد و افسران نظامی و کسانی – 28۴ماده 

 .اظهار نمایند خود را شفاهاً  وصیت

ممکن است وصیت خود را در حضور  ،بیمار یا مجروح باشد ،کاری دارده که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال ب در صورتی – 285ماده 

 .ست اظهار نمایدابهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجا  رئیس

ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی ه توانند بصی میاشخا – 286ماده 

 .ای با خارج نباشدمحصور باشند که مراوده یا

و یکی از آن دو گواه اظهارات  تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نمایدموصی می ۲۸۳در سایر موارد مذکور در ماده  – 28۷ماده 

ها این نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواهرا امضاء می ها آنسال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه ،ماه ،با تعیین تاریخ روز او را
 .کنندنامه قید میوصیتنکته را در

های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه ۲۸۵و  ۲۸۴اشخاصی که مطابق ماده  – 288ماده 

اسناد  امانت گذاردنه نامه را مطابق مقررات راجع بشود حاضر شده وصیتنامه وزارت دادگستری تعیین میاسناد یا محلی که در آئین اداره ثبت

 .ین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشتهاعالم کنند که این آخر ضمناً امانت بگذارند و

اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی  ۲۸۵و  ۲۸۴که اشخاص مذکور در ماده  در صورتی – 289ماده 

 دارند. اظهارات مزبور دری شفاهاً اظهار میاو دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موص که به

 .رسدها میصورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه

محلی  هماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی ب شود بعد از گذشتن یکدر موارد غیر عادی( واقع میوصیتی که مطابق مواد قبل ) – 29۰ماده 

واسطه آن مانع ه ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که ب وصیت کند یا گذشتن یک ۲۷۶یکی از طرق مذکور در ماده ه بتواند ب که

 .که در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد اینه شود مشروط باعتبار مییکی از طرق مذکور وصیت نماید بیه ب نتوانسته موصی

نفع در ترکه ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذیه هر وصیتی که ب – 291ماده 

 .صحت وصیت اقرار نماینده ب

العاده وصیت در آنجا اظهار و نیز دادگاهی که در موارد فوق شده سپرده اوه ب نامهوصیت که شخصی یا بنگاه ،اداره، هر دادگاه – 292ماده 

امور راجع  هدادگاه بخشی که برای رسیدگی به وصیت را به نامه یا صورت مجلس راجع بفوت موصی وصیته مکلف است بعد از اطالع ب گردیده
نامه متعدد ن قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیتحسب قانوه نامبرده ب یهنامکه وصیتصالح است بفرستد اعم از اینترکه متوفیه ب

 .شود باشد باید تمام آنها فرستاده
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دادگاه محل خود ه نامه را بتواند وصیتنامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد میهرگاه کسی که وصیت – 293ماده 

 .دادگاه بخش نامبرده بفرستده نامه را بوصیت نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً تسلیم

از متوفی  هنامکند که هرکس وصیت شود قید میدادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می – 29۴ماده 

 نامه رسمی و سری( ابرازجز وصیتنامه )دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیته است در مدت سه ماه ب نزد او
 .درجه اعتبار ساقط است شود از

 اشخاصی که وراثت آنها معلوم استه نامه تعیین و بپس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت – 295ماده 

 .دهد که در وقت مزبور حاضر شوندمی اطالع

نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خالصه وصیت هنگام ابراز وصیت – 296ماده 

 .امضاء حضار برسانده نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و بنامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیتکه وصیتاین و

را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر  نماید که لفاف آناشخاصی باز مینامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور وصیت

 .حاضر هستند دادگاه

شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه دفتر امانات ثبت فرستاده میه شود بنامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میاصل وصیت

 .توانند از آن رونوشت بگیرندنفع میاشخاص ذی، ماندمی

 تب را اطالعاند مران شدهنفع آنها شده یا کسانی که وصی معیّ ه نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت ببعد از باز شدن وصیت – 29۷ماده 

 .دهدمی

نامه صیتتمام وه که این دعوی نسبت ب نامه اعم از ایننامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیتوصیت – 298ماده 

 .قسمتی از آن باشد مسموع نیست یا

 نامه وزارتنام مورث ثبت شده است در آئینه اموال غیرمنقول که به له نسبت بنام ورثه یا موصیه ترتیب صدور سند مالکیت ب – 299ماده 

 .شودن میدادگستری معیّ

  تقسیم در –فصل هفتم 

 .توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهندصورت تعدد ورثه هر یک از آنها میدر  – 3۰۰ماده 

 او منتقل شده استه االرث بعضی از ورثه بکه سهم ب و جنین و کسییم هر وارثی که محجور باشد و امین غاوصی و قیّ  ،ولی – 3۰1ماده 

 .جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارنده که وصیت ب به در صورتییموصه له و وصی راجع بهمچنین موصی و

این  توانندحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت میکه ذی درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانیه نسبت ب – 3۰2ماده 

 .را بنمایند درخواست

ب امین یمفقوداالثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غا یبهر گاه یکی از ورثه متوفی غا – 3۰3ماده 

  .آیدعمل میه شود و بعد تقسیم بمی نمعیّ

 :درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد – 3۰۴ماده 
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 .کننده و متوفینام و مشخصات درخواست – ۱

 .ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یکورثه و اشخاص دیگری که  – ۲

کننده را احضار نموده و توضیحاتی که الزم است از توضیحاتی باشد درخواسته پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج ب – 3۰5ماده 

 .خواهدمی او

 .نمایدنفع را احضار میه و اشخاص ذیکنندموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواسته دادگاه برای رسیدگی ب – 3۰6ماده 

 حضاریهدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در اه ی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بیهاتواند زمینهکننده تقسیم میدرخواست – 3۰۷ماده 

 .های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی نداردزمینهه شود که مراجعه بنوشته شده و تذکر داده می

 .ن شود که فاصله بین ابالغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشدوقت رسیدگی باید طوری معیّ  – 3۰8ماده 

 مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینه تراضی قراری راجع به توانند در دادگاه حاضر شده بنفع میاشخاص ذی – 3۰9ماده 

 .نمایدل بر قرارداد نامبرده تنظیم میدادگاه صورت مجلسی مشتم صورت

نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی – 31۰ماده 

ه ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شدتواند در که می نماید با ذکر ایناو اعالم میه ب است بیتصمیمی را که مربوط به شخص غا نتیجه
 .مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعالم دارد قرارداده و ب

ب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت یگردد که هرگاه شخص غادر اخطار مذکور در فوق قید می – 311ماده 

 .قضیه حل خواهد شد ۳۰۹اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده  خود را

 ب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعالمیهر گاه شخص غا – 312ماده 

 .دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود

ه را توانند ترکهر نحوی که بخواهند میه که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند ب رثه و اشخاصیکه تمام و در صورتی – 313ماده 

 .آیدیعمل مه توسط نمایندگان آنها در دادگاه به تقسیم ترکه ب، ب باشدیلیکن اگر مابین آنها محجور یا غا ،تقسیم نمایند مابین خود

ارزیابی  توسط کارشناسه اموال نامبرده باید ب ،بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننمایدکه ورثه تراضی در  در صورتی – 31۴ماده 

 .جهاتی نتوان ترتیب اثر داده گردد که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بو اموال منقول در صورتی ارزیابی می شود

 .شودسی مقرر است در تقسیم رعایت میکارشناس که در آئین دادره ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع ب

ل ن و سهام را تعدیکارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معیّ – 315ماده 

 .کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیردنماید.

ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصهمل میعه تقسیم طوری ب – 316ماده 

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

 .شودضمیمه آن تعدیل میه ب ،اموال باشده ضمیمه پول به ب
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 .شود بهای آن تقسیمو ممکن است فروخته شده  ،که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد در صورتی – 31۷ماده 

 .طریق مزایده درخواست کنده که یکی از ورثه فروش آن را ب مگر آن ،آیدعمل میه ترتیب عادی به فروش اموال ب

 .ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد ،که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند در صورتی – 318ماده 

 .شودن میقرعه معیّه سهام آنها ب ،تعیین حصه تراضی ننماینده که پس از تعدیل سهام ورثه ب در صورتی – 319ماده 

نفع اطالع داده شود اشخاص ذیه ن شده بکه برای قرعه معیّ ایجلسهگردد باید که تقسیم از طریق قرعه انجام می در موردی – 32۰ماده 

 .نمایدقرعه و تعیین سهام میه درخواست اشخاص حاضر اقدام به از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش ب و اگر بعضی

 .آیدعمل میه و پس از آن تقسیم ب نم معیّب و محجور امین یا قیّیبرای غا ،هرگاه یکی از ورثه غاب یا محجور باشد – 321ماده 

چه برای تأدیه  پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آن – 322ماده 

 .نمایدوصیت منظور شده تصریح می دیون و اجراء

سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام  امضاء یا مهر صاحبانه مجلس مذکور فوق باید بصورت – 323ماده 

اقی مجلس در دفترخانه دادگاه بصورت شود و ایننتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می نباشند یا
 .خواهد ماند

عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابالغ و تسلیم ه نامه بتقسیم مجلس مذکور در دو ماده فوقدادگاه بر طبق صورت – 32۴ماده 

 .نمایدمی

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

 یحصه دیگران حقّ ه نماید و بواهد میهر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخ – 325ماده 

 .ندارد

تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است ه مقررات قانون مدنی راجع ب – 326ماده 

 .تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود در مورد

  بالوارث متوفای ترکه در –فصل هشتم 

 .شودن مینفع برای اداره ترکه مدیر معیّ که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی صورتی در – 32۷ماده 

 عمل آید و از دادگاه تعیین مدیره که برای حفظ ترکه الزم است ب در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی – 328ماده 

 .بخواهد ترکه را

 .ن نمایدهفته مدیر ترکه را معیّ پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک – 329ماده 

 .شودوصی واگذار میه ن کرده باشد اداره ترکه بکه متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معیّ  در صورتی – 33۰ماده 

 .شودواگذار میوصی یا قیم ه هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه ب – 331ماده 

 .کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شده در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه ب – 332ماده 
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جاری  ی هم که وارث او معلوم نیستیترکه متوفاه نسبت ب ۲۷۵و  ۲۷۴ ،۲۷۳ ،۲۷۱ ، ۲۷۰ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۶۶ ،۲۶۵مقررات مواد  – 333ماده 

 .خواهد بود

مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و  – 33۴ماده 

دادستان  ههای بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه باقیمانده
 .نامه وزارت دادگستری نگهداری نمایندترتیب مقرر در آئینه ب کند کهسلیم میت

مانده ترکه شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیاو داده میه اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه ب – 335ماده 

 .هر عنوان که باشد پذیرفته نیسته از کسی ب ترکهه شود و ادعاء حقی نسبت بخزانه دولت تسلیم میه ب

موجب سند رسمی یا حکم قطعی ه که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده ب در صورتی – 336ماده 

ت دادستان ز شود مدیر ترکه با موافقموجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محره که حقی ب ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی دادگاه
تواند می مدعی ،ترتیب مذکور ثابت و محرز نشوده دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به بپردازد و اگر ترکه ب را تواند آنمی

 .وی نمایدطرفیت او اقامه دعه دادستان داده شده باشد به که ترکه ب ترکه و در صورتی طرفیت مدیره ب

  خارجه اتباع بترکه راجع –فصل نهم 

همان طریقی خواهد ه شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه بچه در این فصل ذکر می جز آن – 33۷ماده 

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

ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا هرگاه تبعه خارجه در  – 338ماده 

ه متوفی ک نماید و در صورتیحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام میه درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به نفع یا بدرخواست هر ذیه است ب واقع

 .نمایدحفظ و تصفیه ترکه میه بدون درخواست هم دادرس پس از اطالع اقدام ب ،ه باشدمقام در ایران نداشتقائم وارث یا

فوق وقتی را که از تاریخ  یهمحض اطالع از فوت در مورد اخیر ماده نفع یا کنسول و بدادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی – 339ماده 

وع کنسول دولت متبه ن کرده کتباً بمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معیّ أامات تساعت نباشد برای اقد ۴۸درخواست یا اطالع متجاوز از  وصول

 .مین حضور بهم رساندأته در موقع اقدام ب دهد کهاطالع می

 .مهر و موم دادگاه اضافه نمایده تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بعدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می

ع و مورین ایران بیم تضییأاز وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطالع م که کنسول دولت متبوع متوفی قبالً  در صورتی – 3۴۰ماده 

اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه  تواند شخصاًتمام یا قسمتی از ترکه برود میتفریط 

 .نماید ش حفظبخ

کند باید بالفاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می – 3۴1ماده 

 .ن و معرفی نمایدنفر را برای اداره ترکه معیّ اطالع یک درخواست یا

نفع هرکس را که طرف اعتماد بداند و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی ۲۶۴تواند با رعایت ماده دادگاه می – 3۴2ماده 

 نکه اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معیّ  در نقاطی. اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد، ن کندمدیر ترکه معیّ به سمت
 .شوداداره تصفیه رجوع میه شود و این وظیفه بنمی
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راالنتشار های کثیماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه فاصله یکه مدیر ترکه باید به محض ابالغ انتصاب خود سه آگهی هر یک ب – 3۴3ماده 

د حقی وعنوانی از عناوین برای خه های کثیراالنتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که بو اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه محل
و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را  بر ذمۀ متوفی

د آگهی هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باش .او تسلیم نماینده عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را ب ن کنند و رونوشت یامعیّ

 .در روزنامه الزم نیست

 .نمایداو تسلیم میه پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و ب – 3۴۴ماده 

 :شوددادستان و اشخاص مشروحه اطالع داده میه ساعت و محل تحریر ب ،برای تحریر ترکه روز – 3۴5ماده 

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

 .وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد – ۲

 .نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشنده کسانی که وصیت ب – ۳

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

 .متبوع متوفیکنسول دولت  – ۵

ه ک که اعالم نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی غیبت اشخاصی – 3۴6ماده 

 .شودمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده میمراتب در صورت ،دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد کنسول

 .صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شوده ب – 3۴۷ماده 

ال س مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هرگاه در مدت یککه ورثه یا وصی متوفی یا قائم در صورتی – 3۴8ماده 

بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند  ۳۴۳ر اولین آگهی مذکور در ماده انتشااز تاریخ

 .شودتصرف آنها داده میه عمل آمده است به های دیگر قانونی که بها و هزینههزینه آگهی ترکه پس از وضع

و نیز  عمل آیده تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر بوسیله ه مین ممکن است بأت – 3۴9ماده 

 .نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده استه مین منوط بأقبول یا رد ت. مین بدهدأکننده از همان اموال متوفی تاست درخواست ممکن

ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی ه تواند ببخش می مدیر ترکه با اجازه دادگاه – 35۰ماده 

 .معیشت آنها ضروری باشد بپردازد که برای

 .دهد اجازه دادگاه بخش الزم نیستکه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می در موردی

ورثه یا وصی یا ه ن کرده بدعاوی و مطالبات معیّ ه مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی ب ۳۴۳اده پس از انقضاء مدت مذکور در م – 351ماده 

ی رسیدگی نموده و پس از رسیدگه دهد و در وقت مقرر شروع بقانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطالع می مقامقائم
قام قانونی آنها مورثه یا وصی یا قائمه نماید و بقیه را بدیه میأثابت و محقق است با اجازه دادستان تتعهداتی را که بر ذمه متوفی  دیون و یکلیه

 .نمایدکنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم میه که اشخاص نامبرده اصال نباشند یا در ایران نباشند ب و در صورتی
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توانند ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میکه مدعی حقی بر  اشخاصی – 352ماده 

 .خود را در دادگاه صالحیتدار اقامه یا تعقیب نماینددعوی

 .باشداند نمیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده موجب سقوط حق اشخاصی ۳۴۳انقضاء مدت مقرر در ماده 

عمل ه با رعایت قرار دادگاه ب ۳۵۱اشخاص مذکور در ماده ه ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اگر نسبت ب – 353ماده 

 .خواهد آمد

موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعالم شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات ه هرگاه متوفی بازرگان بوده و ب – 35۴ماده 

 .تصفیه امور بازرگان متوقف استه ب اجعر

 .ترکه اتباع خارجه در ایران از صالحیت دادگاه ایران استه دعاوی راجع به رسیدگی ب – 355ماده 

 نوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایراه تصدیق صادره از مقامات صالحیتدار کشور متوفی راجع ب – 356ماده 

 .اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بوده حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه ب از

 .شودکنسول دولت متبوع او تسلیم میه او فوراً به اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق ب – 35۷ماده 

 .شود باید صورت کاملی به دادستان داده شوداداره کردن ترکه میکه برای  ییهااز هزینه – 358ماده 

ها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی موجب این فصل برای کنسوله حقوقی که ب – 359ماده 

 .ابله بشودها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقدر خاک آن دول نسبت به کنسولاست که 

  وراثت انحصار تصدیق در –فصل دهم 

مشتمل  نامه کتبینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواستکه وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی در صورتی – 36۰ماده 

 .نمایددادگاه تسلیم میه نموده بکننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم مشخصات درخواست بر نام و

نماید )اصالحی مصوب کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی می دادگاه رسیدگی – 361ماده 

۱۸/۴/۱۳۷۴). 

را از  کننده تصدیقاسناد درخواستپس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و  – 362ماده 

نماید و در گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی صادر میو گواهیبرگ شناسنامه 
از  دهد و در جلسه پسطالع میکننده تصدیق ا ن نموده به معترض و درخواستای برای رسیدگی به اعتراض معیّ جلسه صورت اعتراض، دادگاه

 .(۱۸/۴/۱۳۷۴ مصوب اصالحی) حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است این ،رسیدگی حکم خواهد داد

را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق  ها را احضار کرده و گواهی آنانتواند گواهدادگاه بخش می – 363ماده 

 .عمل خواهد آمده ترین دادگاه محل اقامت گواه بوسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکه از گواه ب

کننده رسیدگی ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست( ۱۰،۰۰۰،۰۰۰در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ) – 36۴ماده 

از  که بهای ترکه بیش نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتیاقتضای دالیل قبول یا رد میدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب  و
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روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از  بار و در یک فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یکمبلغ 

 .کندو تصمیم مقتضی اتخاذ می از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگیماه  انقضاء یک

فزایش ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را ابار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت تواند هر سه سال یکوزارت دادگستری می

  .(۱۸/۴/۱۳۷۴ مصوب اصالحی) دهد یا کاهش

 برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق ترکه و غیره قبالً  واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیهه که ب در صورتی – 365ماده 

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

 .ی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام استأر – 366ماده 

 اساس استکه دادستان تشخیص دهد که متوفی بالوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی در کلیه مواردی – 36۷ ماده

ردی هم تصدیق انحصار وراثت در موه که متوفی را بالوارث بداند ب تواند در صورتیدرخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز میه تواند بمی
 .ی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهدأآگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از ر همسبوق ب که تصدیق

 اردرخواست تصدیق انحصه ب بینام محجور و غاه تواند بن نشده دادستان میب امین معیّیمادامی که برای محجور قیم و برای غا – 368ماده 

 .وراثت اعتراض نماید

ود شتصدیقی که در موضوع وراثت صادر میه درخواست تصدیق و همچنین به توانند بنفع میاشخاص ذی ۳۶۴در مورد ماده  – 369ماده 

 .نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است اعتراض

که  ترکه و مطالبات متوفی را از کسانیتوانند مطابق تصدیق نامبرده اند میاشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده – 3۷۰ماده 

متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید و در  مدیون یا
شخص یا اشخاصی خواهند ه رجوع بتسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق  دیه دین و یاأصورت ت

 .انداو را دریافت نمودهه وصول و یا مال متعلق ب داشت که طلب متوفی را

هزار  ۵۰ عنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی که بهای آن زاید از مبلغه چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص ب -۱تبصره 
وانند تکنندگان مال یا دین میانحصار وراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه  خواستن تصدیقریال نبوده 

ه را چ سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون اگر وجود مال یا سند یا دین را منکر نباشد باید آن استشهادی که مثبت

  .ست به آنان تسلیم و تأدیه کندا که مورد مطالبه واقع شده

هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت  ۵۰ االرث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغدر موردی که سهم -۲تبصره 
 وراثت و انحصار آنها را محرز نماید وتوانند استشهادی که گواهی شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمی الزامی نبوده و ورثه مییا رونوشت 

ه قرار نام آنها ثبت گردد یا مورد معامله نام مورث ثبت شده است به توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که باالرث هم در سهم
  .گیرد

شود )الحاقی مصوب هزار ریال مقرر می ۵۰ غ یک هزار ریال بهمبل از حسبی قانون امور ۳۶۴میزان بهای ترکه مذکور در ماده  -۳تبصره 
۱۹/۷/۱۳۳۵).  

 .تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهددهد میوراث متوفی میه مدیون که بدهی خود را ب – 3۷1ماده 

 .ن شودنحو اشاعه معیّه مورث خود دارند از متروکات به در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه ب – 3۷2ماده 
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 .نمایدن میدرخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معیّ ه در تصدیق انحصار وراثت ب – 3۷3ماده 

 یا نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثته نام مورث ثبت شده است به در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که ب – 3۷۴ماده 

 .اداره ثبت تسلیم نماینده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد ب رونوشت گواهی شده

  هزینه در –باب ششم 

شود: ریال( گرفته می ۵۰۰امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست یکصد ریال )ه هزینه رسیدگی ب – 3۷5ماده 

 (۲۰/۹/۱۳۴۲ حسبی های منظور در قانون آئین دادرسی مدنی و امورافزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه قانون )اصالحی به موجب

 .ب به ورثهیدرخواست تسلیم اموال غا – ۱

 .درخواست حکم موت فرضی – ۲

 .درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی – ۳

 .درخواست مهر و موم ترکه – ۴

 .موم ترکه درخواست برداشتن مهر و – ۵

 .درخواست تحریر ترکه – ۶

 .درخواست تصفیه ترکه – ۷

 .درخواست تقسیم ترکه – ۸

 .درخواست تصدیق انحصار وراثت – ۹

انجام آن است هزینه ه نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف بی که دادستان از دادگاه مییهادرخواست – 3۷6ماده 

 .ندارد

یم ترکه و تحریر و تصفیه و تقس یهشود و هزینه حفظ و ادارکننده گرفته میآگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست یهزینه – 3۷۷ماده 

 .شودبرداشته می ترکه از ترکه

 .موقع اجرا بگذارده های الزم برای اجرای این قانون را تهیه و بنامهوزیر دادگستری مجاز است آئین – 3۷8ماده 

 .سیدتصویب مجلس شورای ملی ره هزار و سیصد و نوزده ب ن که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یکاین قانو

 

 12/1۰/1389مصوب  - فروش ساختمانقانون پیش 

تکمیل واحد ساختمانی مشخص در فروشنده( متعهد به احداث یا هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین )پیشـ 1ماده 

رف طآن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت 

 .شودمحسوب می« فروش ساختمانقرارداد پیش»خریدار( درآید، از نظر مقررات این قانون دیگر قرارداد )پیش
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فروش گیرد، اقدام به پیشموجب آن زمینی در اختیارشان قرار می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که بهبصره ـ اشخاص ذیل نیز میت

 :ساختمان نمایند

اثی از بنای احدگذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی گذارانی که در ازای سرمایهـ سرمایه۱

 .یابدموجب سند رسمی به آنان اختصاص می بر روی آن زمین، ضمن عقد و به

  .موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به۲

 :فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شوددر قرارداد پیشـ 2ماده 

 ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی۱

 ـ پالک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک۲

 ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه )پارکینگ( و انباریـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق۳

شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل که واحد در آن احداث می ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی۴
های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت

 .در قیمت موثر است فنی هر واحد قید شده یا عرفاً 

 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت۵

 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی۶

 شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعیفروشـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش۷

 ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معاملهمهها و قرارداد بیـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین۸

 فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونیـ تعهدات پیش۹

 ـ معرفی داوران۱۰

 ( این قانون۲۰و )( ۱۶، )(۱۴(، )۱۲(، )۱۱(، )۹( و تبصره آن، )۸( و )۷، )(۶ـ احکام مذکور در مواد )۱۱

( این قانون از طریق تنظیم سند رسمی ۲فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده )شقرارداد پیـ 3ماده  

 .نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد

 :استفروش منوط به ارائه مدارک زیر تنظیم قرارداد پیشـ ۴ماده 

 گذاری با حق فروشکه مورد معامله در ازای سرمایهـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این۱
 فروشنده اختصاص یافته استاز طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش

 ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد۲

 ( این قانون۹نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده )ـ بیمه۳

 ییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمانأـ ت۴
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 ـ پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک۵

سازی و انجام فضاهای عمومی و انه از قبیل آمادهفروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروهای احداثی که پیشتبصره ـ در مجموعه
( پیشرفت در %۳۰درصد )فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سیخدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش

 .باشدیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه میأانجام سرجمع تعهدات مربوط و ت

الثبت و بدون ارائه گواهی فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حققرارداد پیشتنظیم ـ 5ماده 

 .گیردالتحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت میمالیاتی صرفا در قبال پرداخت حق

خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید شده را تحویل پیشفروشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیشچنانچه پیش ـ6ماده 

فع که به مبالغ بیشتری به نخریدار بپردازد مگر اینخیر به پیشأ( این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه ت۲( ماده )۹عالوه بر اجرای بند )
 .خریدار نیسترات برای پیشخریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیاپیش

د، تا زمان برداری نباشهای اختصاصی نظیر توقفگاه )پارکینگ( و انباری در زمان مقرر قابل بهرهشده و بخشفروشـ درصورتی که واحد پیش۱
 .نشده المثل بخش تحویلخریدار، معادل اجرتتحویل واحد به پیش

نشده به میزان قدرالسهم ( بهای روز تعهدات انجام%۵/۰درصد )مشاعی، روزانه به میزان نیمهای ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت۲
 خریدارپیش

( این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس ۲( ماده )۹های خدمات عمومی موضوع بند )ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت۳
 خریدارهزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیشو امثال آن روزانه به میزان یک در 

 ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد ۴

فاوت براساس التبهمجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مادرصورتی که مساحت بنا براساس صورتـ ۷ماده 

افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، ( % ۵نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد )
داد را دارد. چنانچه باشد صرفا خریدار حق فسخ قرار( % ۵که بیش از پنج درصد )کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتیهیچ

تواند خسارت وارده خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا میشده باشد، پیشمقدار توافق( % ۹۵شده کمتر از نود و پنج درصد )مساحت واحد تحویل
 .فروشنده مطالبه کندرا بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش

را  فروشنده باید خسارت واردهنماید، پیشخریدار حق فسخ خود را اعمال میفروشنده، پیشدلیل تخلف پیشدر تمامی مواردی که به  ـ8ماده 

 .خریدار بپردازدالطرفین به پیشبر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی

قضایی  وز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجعفروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت رتبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش

 .خریدار مسترد نمایدهمراه سایر خسارات قانونی به پیش

خریدار فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیشپیش ـ9ماده 

ئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه و اشخاص ثالث مسئول است و باید مس
 .التفاوت خسارت وارده خواهد بودفروشنده ضامن پرداخت مابهشود، پیشپرداخت می
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یدار خردهند، وجه تسهیالت از طرف پیشفروش، تسهیالت خرید میخریداران براساس قرارداد پیشها به پیشدرمواردی که بانک ـ1۰ماده 

به آن واحد  خریدار نسبتشده و نیز حقوق پیشخریداریفروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیشتوسط بانک به حساب پیش

 .گرددبه عنوان تضمین اخذ می

( از بها %۱۰توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد )فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، در پیشـ 11ماده 

 .توانند برخالف آن توافق کنندوصول خواهد بود و طرفین نمیهمزمان با تنظیم سند قطعی قابل 

ا منوط به ارائه رتواند پرداخت اقساط خریدار مینداشته باشد، پیش درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت ـ12ماده 

ماه فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یکییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیشأت

 .گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید

فروش گردد و در پایان مدت قرارداد پیششده میفروشخریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیشپیشـ 13ماده 

قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر که تمام اقساط را پرداخت یا عوض یید مهندس ناظر در صورتیأو اتمام ساختمان، با ت
فروشنده خود را درخواست نماید. چنانچه پیش تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نامایفای تعهدات، می

شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم فروشحداکثر ظرف ده روز پس از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش
سبت به نفع نک مکلف است به تقاضای ذینماید. اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملخریدار یا قائم مقام وی میسند رسمی به نام پیش

 .شده اقدام نمایدفروشتفکیک و یا افراز ملک پیش

فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، خریدار چنانچه پیشدرصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش ـ1۴ماده 

پیشرفت فیزیکی « % ۱۰»اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است )کمتر از ده درصد  که صرفاًیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینأبا ت
تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود خریدار می، پیش(مانده باشد

غ گردد، مانع از استیفای مبلخریدار پرداخت میفروشنده بوده و توسط پیشات بر عهده پیشهایی که طبق مقررگردد. حقوق دولتی و هزینه
 .( این قانون نخواهد بود۲۰ت داوری مندرج در ماده )أ( و غیره با کسب نظر هی۱۱شده از محل ماده )هزینه

شده  فروششده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیشفروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدعرصه و اعیان واحد پیشـ 15ماده 

 .فروشنده یا طلبکار او نیستخریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیشبه پیش

نده سند کنفروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیمدرصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیشـ 16ماده 

خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیشاعالم 
 .فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشتصورت پیشدر غیر این 

فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه فروشنده نسبت به واحد پیشواگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش ـ1۷ماده 

 .مقام قانونی آنها بالمانع استخریداران یا قائمپیش

دار هخریدار عهدفروشنده، پیششده بدون رضایت پیشفروشخریدار نسبت به واحد پیشدرصورت انتقال حقوق و تعهدات پیشـ 18ماده 

 .پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود

فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیشپس از انتقال قطعی واحد پیش ـ19ماده 

 .باشندبه دفترخانه می
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ریدار و یک خ فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سویکلیه اختالفات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش ـ2۰ماده 

تان یس دادگستری شهرسئالطرفین یک داور با معرفی رالطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضیداور از سوی فروشنده و یک داور مرضی
ط وزارت توس نامه اجرایی این مادهتوانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیینپذیرد. درصورت نیاز، داوران میمربوطه انجام می

های ت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاهأیید هیأمسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به ت

 .عمومی و انقالب خواهد بود

 هایجمله درج در مطبوعات و پایگاهفروش به هر طریق از فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشپیشـ 21ماده 

نامه اجرایی این قانون صالح که در آیینهای گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیرسانی و سایر رسانهاطالع
این مجوز باید در آگهی، درج و به شماره و تاریخ  .های یادشده ارائه نمایدشود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهمشخص می

فروش را ندارند. در غیر این صورت به ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیشمطبوعات و رسانه .اطالع عموم رسانده شود
ریال و در صورت تکرار به  (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون( ۱۰،۰۰۰،۰۰۰توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون )

 .حداکثر مجازات محکوم خواهند شد

ند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و اها مکلفشهرداریـ 22ماده 

 .سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند

فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش اشخاصی کهـ 23ماده 

 .شوندسال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می روز تا یک ۹۱از 

شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا  شود مگر باتبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی

 .شوداجرای آن موقوف می

 فروش به یکی از دفاتر اسنادمشاوران امالک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشـ 2۴ماده 

ی بار دوم تا سال و برا صورت برای بار اول تا یکفروش نمایند. در غیراینرت به تنظیم قرارداد پیشمباد توانند راساً رسمی داللت نمایند و نمی

 .شونددو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می

همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با  نامه اجرایی این قانونآیینـ 25ماده 

 .ت وزیران خواهد رسیدأیس قوه قضاییه به تصویب هیئید رئثبت اسناد و امالک کشور تهیه و پس از تا

لس هزار و سیصد و هشتاد و نه مج ماه یک قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی

 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۲۹/۱۰/۱۳۸۹رای اسالمی تصویب و در تاریخ شو

 

 2/2/1395مصوب  - قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

  بخش نخست ـ کلیات

 شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: کار بردهاصطالحات به ـ1ماده
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 ،هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی الف ـ خسارت بدنی:

 .این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون( ۳۵موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده )

 به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.  هایی کهزیانب ـ خسارت مالی: 

ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این  هرگونه سانحهپ ـ حوادث: 

  .وادث غیرمترقبهسوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حآتش

  .ادثهاستثنای راننده مسبب حهر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به ت ـ شخص ثالث:

وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی )تریلر( متصل  ث ـ وسیله نقلیه:

 .ه آنهاب

  .های بدنیصندوق تأمین خسارت ج ـ صندوق:

  .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرانچ ـ بیمه مرکزی: 

  .پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانح ـ راهنمایی و رانندگی: 

را در قبال  ند وسایل نقلیه خودادارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف یکلیهـ 2ماده

این قانون نزد شرکت ( ۸شود حداقل به مقدار مندرج در ماده )خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می
 جوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند. ای که مبیمه

ز نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف ادارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه ـ۱تبصره
 شود. دیگری ساقط می

فعل  ولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترکئنامه موضوع این قانون مانع از مسیل بیمهولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصئـ مس۲تبصره
 گردد. نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میباشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمهاو است نمی

ده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در های بدنی واردشده به رانندارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت ـ3ماده

ر د ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح
مان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده باشد. سازفرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می

نامه مهنامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعالم کند. آیین
 رسد. عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میبه پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای

 در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: ـ ۴ماده

 های واردشده در حدود مقررات این قانوننامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتالف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه
حادثه  گر و مسببمقام وی دعوی را علیه بیمهدیده یا قائمبه خسارت، زیانگر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبر عهده بیمه

 های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. کند. این حکم، نافی مسؤولیتطرح می



59 
 

های بدنی خسارتاین قانون باشد، ( ۲۱نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده )که وسیله نقلیه، فاقد بیمهب ـ در صورتی
مقام وی دیده یا قائمشود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیاناین قانون جبران می( ۲۵وارده توسط صندوق با رعایت ماده )

 کند. دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می

ساله ششم قانون برنامه پنج ۱۱۸اصی به موجب تبصره یک ماده پ )این بند در قسمت مربوط به واریز جزای نقدی به حساب درآمدهای اختص
نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده که خودرو، فاقد بیمهاالجراء اعالم شده است( در صورتیموقوف توسعه

که مالک شخص و در صورتی( % ۲۰) درصدای نقدی معادل بیستکه مالک، شخص حقوقی باشد، به جزمسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی
شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می( % ۱۰) درصدحقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده

 یابد. آن به صندوق اختصاص می( % ۱۰۰) صددرصدهای ساالنه، بینی در بودجهشود و با پیشداری کل کشور واریز میصندوق نزد خزانه

های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این نامهشرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین ـ 5ماده

کزی اقدام وانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث میقانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت
عالی بیمه نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای آیین نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساسبه فروش بیمه

ین ماده نامه اجرائی موضوع ا. در آیینهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کندبرای شرکت رسد،به تصویب هیأت وزیران می
نامه ر بیمههای الزم برای صدومواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت

ند طبق اکنند، موظفه مرکزی دریافت میای را از بیمهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمهو پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکت
های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته نامهمقررات این قانون و آیین
رف د، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستنشخص ثالث برای شرکت
 باشد. االجراء شدن این قانون میمدت دوسال از تاریخ الزم

شود و تقل میگیرنده مناز تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال ـ 6ماده

 شود. گذار محسوب میرداد بیمه، بیمهگیرنده تا پایان مدت قراانتقال

دهنده در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال« نداشتن حوادث منجر به خسارت»واسطه کلیه تخفیفاتی که به تبصره ـ
سطه وی ه او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد بالواوسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق بتواند تخفیفات مذکور را بهدهنده میاست. انتقال

 رسد. عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورایباشد، منتقل کند. آیین

ی رج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتشوند در صورتی که خادارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می ـ۷ماده

گام ورود به ند هناشود بیمه نکرده باشند، مکلفاخته میشن معتبر مرکزی بیمه طرف از که اینامهبیمه موجب به آن که بر اثر حوادث ناشی از 
شود نقلیه مزبور یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد میهای بدنی و مالی که در اثر حوادث مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت

 این قانون بیمه کنند. ( ۸) حداقل به میزان مندرج در ماده

ند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل اشوند موظفهمچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می
این قانون و نیز ( ۸ثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده )خساراتی که بر ا

 شود. ربط جلوگیری میصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیاین قانون بیمه کنند. در غیر این( ۳بیمه حوادث راننده موضوع ماده )

  گذارگر و بیمهو تعهدات بیمهبخش دوم ـ حقوق 

ره های حرام با رعایت تبصبدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماهحداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  ـ 8ماده

وضوع این قانون در بخش خسارت م باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمهگذار موظف به اخذ الحاقیه نمیاین قانون است و در هر حال بیمه( ۹ماده )
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های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور تواند برای جبران خسارتگذار میتعهدات بدنی است. بیمه( % ۵/۲مالی معادل دو و نیم درصد )
 نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند. بیمه

گر ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمههای مالی تقاضای پوشش بیمهگذار در خصوص خسارتدر صورتی که بیمه ـ۱تبصره
شود، باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعالم میگذار میمکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه

 گردد. گر تعیین میهتوسط بیم

قانون بیمه ( ۱۳و )( ۱۲گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد )در صورت بروز حادثه، بیمه ـ۲تبصره
 شود. در این مورد اعمال نمی ۷/۲/۱۳۱۶مصوب 

ثالث  نامه شخصوارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر ـ۳تبصره
 و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. 

سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص ( % ۵۰درصد ) منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه ـ۴تبصره
 شود، باشد. می

های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت( ۳۹خسارات موضوع ماده )ارزیابان  ـ ۵تبصره
 نظر کنند. ند مطابق این ماده اعالماخسارت، موظف

 های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. گر ملزم به جبران خسارتبیمهـ 9ماده

پرداخت  گر مکلف بهدیدگان محکوم شود، بیمهول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیانئکه در یک حادثه، مسدر صورتی تبصره ـ
 کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. 

دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات ج در این قانون خسارت وارده به زیانگر مکلف است در ایفاء تعهدات مندربیمه ـ1۰ماده

 رجد حوادث بیمه عنوان بهند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را انامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفبیمه
 . کنند

دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط گذار یا زیانبرای بیمهنامه که درج هرگونه شرط در بیمه ـ11ماده

ایتنامه شود. همچنین اخذ هرگونه رضنامه نمیگر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بالاثر است. بطالن شرط سبب بطالن بیمهتعلیق تعهدات بیمه
ای نی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامهگر و صندوق مبدیده توسط بیمهاز زیان

 بالاثر است. 

تعهدات  ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقفدیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصلگر در قبال زیانتعهد ریالی بیمه ـ12ماده

 این قانون است. ( ۱۳و ماده )( ۹) ماده تبصره  نامه با رعایتبدنی بیمه

دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان
رت بدنی هر التفاوت خساگردد و مابهدیدگان بین آنان تسهیم میگر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیانباشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه

های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتاز زیان یک
 شود. می



61 
 

های ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانهنامهمیزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین
 رسد. شود و به تصویب هیأت وزیران میصنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می

 شود. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می

 ماده تبصره  ایتنامه با رعسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمهدیدگان خارج از وسیله نقلیه مگر در قبال زیانتعهد ریالی بیمه تبصره ـ
دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیاناین قانون می( ۱۳و ماده )( ۹)

سارت بدنی التفاوت خگردد و مابهدیدگان بین آنان تسهیم میاز زیان گر به نسبت خسارت واردشده به هر یکباشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه
 شود. های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میدیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهر یک از زیان

نون و سایر عایت این قااالداء و با رگرفته به شخص ثالث را به قیمت یومند خسارت بدنی تعلقاگر یا صندوق حسب مورد مکلفبیمه ـ13ماده

( ۸دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده )که خسارت بدنی که به زیانگر، در صورتیقوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه
روط بر ین منظور کند مشهای فیمابتواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساباین قانون باشد، می

 . نباشد گربیمه اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر 

این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بالفاصله ( ۸دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده )که خسارت بدنی زیاندر صورتی تبصره ـ
 به صندوق و بیمه مرکزی اطالع دهد. ( ۵۵ربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده )مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده م

لی وقوع علت اصراه، در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیسـ 1۴ماده

دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از گر مکلف است خسارت زیانبیمهساز باشد، تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه
 : کند مراجعه حادثه مسبب به بازیافت برای زیر شرح به  تواندآن می

های بدنی و مالی رتاز خسا( % ۵/۲نامه: معادل دو و نیم درصد )ساز راننده مسبب در طول مدت بیمهالف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه
  .شدهپرداخت

های بدنی و مالی از خسارت( % ۵درصد) نامه: معادل پنجساز راننده مسبب در طول مدت بیمهب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه
  .شدهپرداخت

های بدنی و مالی از خسارت( % ۱۰درصد) دهنامه: معادل ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمهپ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه
  .شدهپرداخت

 شود. تعیین می ۸/۱۲/۱۳۸۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ( ۷ساز به موجب ماده )مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه تبصره ـ

مقامی تواند به قائمیده را پرداخت کند و پس از آن میدگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندر موارد زیر بیمه ـ15ماده

 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختزیان

  .الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

عمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه ب ـ رانندگی در حالت مستی یا است
 رسیده باشد. 

 که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. پ ـ در صورتی
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 لیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد. که راننده مسبب، وسیله نقت ـ در صورتی

 گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت. در صورت وجود اختالف میان بیمه ـ۱تبصره

گر اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه مقام قانونی وی را دارد،گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائمدر مواردی که طبق این قانون بیمه ـ۲تبصره
 باشد. االجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قابل مطالبه و وصول میدر حکم اسناد الزم

 وسیله شرکتشده بهکه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداختدر صورتی ـ۳تبصره
 شود. گیرنده، راننده محسوب میدهنده یا آزموندهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشگیرنده یا آزمونبیمه از آموزش

حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب  چنانچه بهـ 16ماده

گر و صندوق های اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه
ربط ذی شود به مسببانتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میدیده میپس از پرداخت خسارت زیان

 مراجعه کند. 

های های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییولیتئکارکنان خویش را در قبال مسولیت ئند مساربط مجازهای ذیدستگاه
 ای تحت اختیار، بیمه کنند. سرمایه

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر  (۱۷که حسب نظریه افسران موضوع ماده )در صورتی تبصره ـ
نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با عتراض ذیدر بروز تصادف اعالم شود در صورت ا

 شود. موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می

 موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:  ـ1۷ماده

 ه مسبب حادثه و محموالت آن الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلی

 ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو 

 پ ـ جریمه یا جزای نقدی 

 دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی ت ـ اثبات قصد زیان

 تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند. در صورتی که در موارد بندهای )الف( و )ب( اختالفی وجود داشته باشد، معترض می تبصره ـ

شود نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه میآیینـ 18ماده

 رسد.بیمه به تصویب هیأت وزیران می عالیو پس از تأیید شورای

 نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد: در آیین

  .های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آنالف ـ ویژگی

سیدگی اسالمی ایران موضوع قانون ر جمهوریشده توسط نیروی انتظامیای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبتب ـ سوابق رانندگی و بیمه
  .گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به ویهای پرداختی توسط بیمهبه تخلفات رانندگی، خسارت

  .قیمتپ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان
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 د مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. نامه موضوع این ماده بایدر آیین

جمهوری اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی ـ۱تبصره
الک ای شخصی که پفراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه« راننده»های ص ثالث براساس ویژگینامه شختوسعه، امکان صدور بیمه

 های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی مالک عمل است. وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت

 ی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنیصورت پلکاننامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه بهدر آیین ـ۲تبصره
 شود. تعیین می

 وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پسنامه مصوب هیأت وزیران بهنرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین ـ۳تبصره
سندیکای( ) تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه عالی بیمه برایشود. در جلسات شورایعالی بیمه، ابالغ میاز تأیید شورای

در  کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزیگران ایران با حق رأی شرکت می)سندیکای( بیمه نظر به انتخاب اتحادیهگران و دو نفر صاحببیمه
 جلسات مذکور حق رأی دارد. 

عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند. اعمال های مصوب شورایکمتر از نرخ( % ۵/۲) توانند تا دو و نیم درصدهای بیمه میشرکتـ ۴تبصره
های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز توسط شرکت (% ۵/۲درصد )تخفیف بیشتر از دو و نیم

توانند های بیمه میهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتپذیری شرکترقابتباید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ 
شده توسط بیمه مرکزی، از های تعیینبیش از قیمت( % ۵/۲در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد )

 گذار دریافت کنند. بیمه

های آموزشی رانندگی ایمن و ند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دورهاهای بیمه موظفشرکت ـ ۵تبصره
نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی اند، اقدام کنند. آیینخطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شدهکم

 رسد. انتظامی به تصویب هیأت وزیران می

 گر نیست. ولیت بیمهئموضوع این قانون رافع مس نامهوی در صدور بیمه گر یا نمایندههرگونه قصور یا تقصیر بیمه ـ19ماده

نامه به نحو دیگری توافق شده که در بیمه های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران است مگر آنپوشش ـ2۰ماده

 باشد. 

  سوم ـ حقوق و تعهدات صندوقبخش 

های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتبه منظور حمایت از زیان ـ21ماده

یه یا تعلیق یا لغو لغ ریالی دنامه ناشی از افزایش مبنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه، بطالن قرارداد بیمه، شناختهبیمه
های طور کلی خسارتاین قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به( ۲۲گر موضوع ماده )پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه

، توسط صندوق مستقلی به نام (۱۷استثنای موارد مصرح در ماده )گر مطابق مقررات این قانون است بهبدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه
 شود. جبران می« های بدنیصندوق تأمین خسارت»

این ( ۱۳و )( ۱۰و مواد )( ۹) ماده تبصره  با رعایت( ۸های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده )میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت ـ۱تبصره
 قانون است. 

 عالی بیمه است. مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورایگر تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه ـ۲تبصره



64 
 

 ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند. صندوق مکلف است هر شش ـ۳تبصره

دیدگان، به زیاندر صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به ـ 22ماده

جب وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موعالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن بهتشخیص بیمه مرکزی یا شورای
 ند. کمی گر مراجعهدیدگان به بیمهمقامی زیانگر است را پرداخته، پس از آن به قائمهای موضوع این قانون به عهده بیمهنامهصدور بیمه

گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق های بیمهدادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی ـ۱تبصره
 اقدام کند. 

قانون ( ۴۴که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده )در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی  ـ۲تبصره
 خواهد بود.  ۳۰/۳/۱۳۵۰گری مصوب تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه

های ت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمهدیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارکه زیاندرصورتی ـ23ماده

های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق
ند اطالعات اشده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفهای ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداختها و صندوقسازمان

های ویژه مذکور از ها و صندوقدیده عالوه بر دریافت خسارت از سازمانکه زیانمربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی
 صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد. 

 ه شرح زیر است: منابع مالی صندوق ب ـ2۴ماده

  .این قانون( ۱۸ماده )( ۳از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره )( % ۸) درصد الف ـ هشت

ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهب ـ مبلغی معادل حداکثر یک
 شود. می

 رسد. صندوق میمیزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی

دیدگان مطابق گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیانپ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه
 کند. مقررات این قانون حسب مورد دریافت می

 این قانون ( ۲۷گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده )ت ـ درآمد حاصل از سرمایه

 های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور از جریمه( % ۲۰) درصد ث ـ بیست

 های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی از کل هزینه( % ۲۰) درصد ج ـ بیست

 این قانون ( ۵۷و بند )ت( ماده )( ۴۴، ماده )(۴های موضوع بند )پ( ماده )چ ـ جریمه

 اشخاص حقیقی یا حقوقی  ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی

 کنند. بار گزارش عملکرد بند )پ( را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعالم  ماه یکند هر سهامدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفـ ۱تبصره

کشور  داری کلکلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای )ث( و )ج( به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه ـ۲تبصره
 یابد. آن به صندوق اختصاص می( % ۱۰۰شود و صددرصد )واریز می
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 در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند. ـ ۳تبصره

های دادرسی درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه ـ۴تبصره
 باشد. االجراء معاف میو اوراق و حق

بیمه، گسترش فرهنگ از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر ( % ۲تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد)صندوق می ـ ۵تبصره
های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با نامه و پیشگیری از زیاننامه شخص ثالث به اخذ بیمهبیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه

ت و فناوری، فرهنگ و های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقاربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانههای اجرائی ذیها و دستگاهوزارتخانه
 ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان اختصاص دهد. 

( ۲تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره )در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند )پ( این ماده، صندوق می ـ ۶تبصره
نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام  ۲۱/۱/۱۳۷۹مصوب های عمومی و انقالب )در امور مدنی( قانون آیین دادرسی دادگاه( ۳۰۶ماده )
 کند. 

های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملتواند در بودجهدولت می ـ۷تبصره
 کند. پیدا مینامه موضوع بند )الف( این ماده کاهش تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه

دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به دیده یا مسبب زیان، خسارت زیانصندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان ـ25ماده

 شده را بازیافت کند: دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداختمقامی زیانشرح زیر به قائم

 کند. نامه باشد به مسبب حادثه رجوع میکه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطالن بیمهالف ـ در صورتی

گر و این قانون باشد به بیمه( ۲۲گر موضوع ماده )که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمهب ـ در صورتی
 کند. مدیران آن رجوع می

نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه که پرداخت خسارت به سبب شناختهپ ـ در صورتی
 کند. گر وی رجوع مییا بیمه

 کند. ثه رجوع میدکه پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حات ـ در صورتی

 تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند: در موارد زیر صندوق نمی ـ۱تبصره

  .این قانون(( ۱۳نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه )پرداخت خسارت به استناد ماده )ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه۱

  .این قانون( ۲۲گر موضوع ماده )حکم توقف یا ورشکستگی بیمهـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور ۲

 این قانون باشند. ( ۱۲گر موضوع تبصره ماده )دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمهـ در مواردی که زیان۳

کند برای بازپرداخت قانونی وی پرداخت می مقامدیده یا قائمـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان۴
 .التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمانمابه

مالی و  ای مسبب حادثه، وضعیتنامه، سوابق بیمهصندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمهـ ۲تبصره
حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه  معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع
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شنهاد ای است که بنا به پینامههای مالی و میزان بازیافت مطابق آیینبازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت

 . رسدمی دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به صندوق عمومی مجمع  هیأت نظارت صندوق و

االجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد های خسارت صندوق در حکم اسناد الزماسناد مربوط به مطالبات و پرداختـ 26ماده

 باشد. و امالک قابل مطالبه و وصول می

گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر )ریسک( خریداری ای دولتی سپردههصندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکـ 2۷ماده

 ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد. های مذکور به نحوی برنامهگذاریکه سرمایه کند مشروط بر آن

ی است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اصندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ـ28ماده

 رسد: االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میماه پس از الزمشود و ظرف مهلت ششاقتصادی و دارایی تهیه می

 الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس 

صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و ب ـ اعضای مجمع عمومی
بار در سال  صندوق حداقل یکصنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور )بدون حق رأی( و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی

 شود. العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل میطور فوقعادی بهشود. مجمع عمومیتشکیل می

عنوان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسالمی به

 . است عمومی مجمع دبیر رأی حق بدون صندوق مدیر. کندمی شرکت مجمع جلسات در رأی حق بدون عضو ناظر و 

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل 
وظف صورت غیرمبه گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق)سندیکای( بیمه رأی(، بیمه مرکزی و اتحادیه)بدون حق کشور

  .خواهند بود

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی  تبصره ـ
 کند. رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت میرسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق

صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال  ت ـ مدیر
تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بالمانع است. مجمع عمومی میمنصوب می

 مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند. 

ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. تواند در مراکز استانمرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می ث ـ
 اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است. 

و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب 
 شود. هیأت وزیران تعیین می

وسیله هیأتی مرکب از دو نفر وجود آید بههای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون بهکلیه اختالفات بین صندوق و شرکت ـ29ماده

گران بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه )سندیکای( بیمه حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص
باشد. هریک از االجراء میگیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده الزمشود. مالک تصمیمهر کدام یک نفر حل و فصل می

 دعوی کند. صالح اقامه تواند ظرف مدت بیست روز از ابالغ رأی در مرجع قضائی ذیطرفین می
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طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا دیده حق دارند با ارائه مدارک الزم برای دریافت خسارت بهاشخاص ثالث زیانـ 3۰ماده

تواند با ارائه مدارک الزم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه میصندوق تأمین خسارت
 گر یا صندوق مراجعه کند. دیده حسب مورد به بیمهانزی

ن قانون ماه از تاریخ ابالغ ای شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سهنامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه میآیین
 رسد. به تصویب هیأت وزیران می

  بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

 ند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. اگر و صندوق حسب مورد مکلفبیمه ـ31ماده

شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک ند پس از قطعیادیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفدر حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان ـ32ماده

مبلغ  ت،شدن مبلغ خسارگر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعیگر مراجعه کنند. بیمهارت، به بیمهبه منظور دریافت خس
دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل خسارت را به زیان

بلغ مذکور دیده مشود. صندوق مکلف است بالفاصله پس از درخواست زیانگر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی میصورت تعهد بیمهدهد. در این
 را عیناً به وی پرداخت نماید. 

شدن مبلغ خسارت چنانچه در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی ـ۱تبصره
عنوان مقام وی، تا بیست روز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور بهده یا قائمدیزیان

 شود. مقام قانونی وی عیناً پرداخت میدیده یا قائمامانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان

دیده یا وراث قانونی و از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان در مواردی که رأی صادرشده ـ۲تبصره
 گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. بیمه

 شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. مالک قطعیـ ۳تبصره

این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر ( ۳۱به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ) گر یا صندوقچنانچه بیمه ـ33ماده

ازای هر روز تأخیر در حق  ای معادل نیم در هزار بهاین قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه( ۳۲گر تکلیف مقرر در ماده )کنند و یا بیمه
 شود. محکوم میمقام وی دیده یا قائمزیان

دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیانـ 3۴ماده

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ( ۲ماده )( ۲راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره )رانندگی و یا پلیس
گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری( و پزشکی قانونی، بیمه) ۶/۷/۱۳۸۴مصوب 

را  مانده آنکرده و باقیپرداخت دیده از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان( % ۵۰) درصد ند بالفاصله حداقل پنجاهاصندوق، حسب مورد مکلف
 این قانون بپردازند. ( ۳۲و )( ۳۱شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد )نپس از معیّ 

قانون ( ۳۰که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده )دیده و راننده مسبب حادثه در صورتیهای معالجه اشخاص ثالث زیانهزینهـ 35ماده

 گر مربوط یا صندوق است. حسب مورد برعهده بیمه (۲ات مالی دولت )تنظیم بخشی از مقرر

مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائمـ 36ماده

قانون دسترسی آزاد به  (۲ماده )( ۲آهن موضوع تبصره )سوانح راهپس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از 
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راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی شبکه حمل و نقل ریلی )در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری( یا پلیس
( ۳۱اده )د خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت متواننگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میو پزشکی قانونی بیمه
 این قانون بپردازند. 

 این قانون به صندوق تودیع کند. ( ۳۲تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده )گر میدر صورت عدم مطالبه نیز، بیمه

تبصره  آهن )موضوعراه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهی و رانندگی و یا پلیسرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایچنانچه علی تبصره ـ
ی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی یقانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی( و نظر نها( ۲ماده )( ۲)

زان التفاوت خسارت پرداختی و میتواند بابت مابهاالداء بوده و نمیبه قیمت یوم دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی
 این قانون( به صندوق رجوع کند. ( ۱۳تعهد وی )موضوع ماده )

ن به این قانون و تبصره آ( ۳۲دیده پرداخت شده یا مطابق ماده )ای که به زیانگر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیهبیمه ـ3۷ماده

 صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند. 

گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا که بیمه هرگاه پس از این ـ38ماده

 حکم قطعی، رجوع کند. علیه تواند به همان میزان به محکوم  گر یا صندوق میول شناخته نشوند، بیمهئبخشی از خسارت مس

گیرد. دیده و شرکت بیمه مربوط صورت میصورت نقدی و با توافق زیاندر حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت بهـ 39ماده

ه یدیده، وسیله نقلدر صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان
های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج دیده باشد تعمیر نموده و هزینهدیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیانخسارت
 نامه مذکور پرداخت کند. در بیمه

جوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی( که اختالف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت )دارای مدر صورتی تبصره ـ
ح، توانند در مرجع صالشود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعالم نظر کتبی ارزیاب میدیده ارجاع میبه انتخاب و هزینه زیان

جراء است. هزینه ارزیابی خسارت االاقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و الزم
ست در رسد. بیمه مرکزی موظف اعالی بیمه میای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورایبراساس تعرفه

 وجود داشته باشد.  ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارتای عمل کند که در تمام شهرستانگونهصدور مجوز ارزیابی خسارت به

دیده ند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاناهای بیمه مکلفشرکتـ ۴۰ماده

این ( ۸ه )ندرج در مادنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختالفی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مدر زمان حادثه دارای بیمه
 قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند. 

  های مرتبطبخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاه

را مطابق مقررات این قانون « سامانه جامع حوادث رانندگی»به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است  ـ۴1ماده

 های آن اقدام کند. ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر دادههای ذیبا مشارکت همه دستگاه

یت ها(، سازمان پزشکی قانونی و جمعهای پزشکی )اورژانس( و بیمارستانپزشکی )مراکز فوریت نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش
 ند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. اهالل احمر جمهوری اسالمی ایران موظف

 رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.  قوه قضائیه نیز مکلف است اطالعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث
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اندازی و دسترسی برخط )آنالین( به آن االجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راهماه پس از الزمدولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش
 ق و واحدهای قضائی فراهم کند. های بیمه، صندورا برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت

انه جامع سام»نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است همزمان با تعویض پالک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در  تبصره ـ
انند نقل و قلیه مشده در خصوص وسایل ندرج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم« حوادث رانندگی

 انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند. 

ند سند انامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفحرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه ـ۴2ماده

. کنند ارائه راهپلیس یا و  در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگیحاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و 
نامه های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهند از طرق مقتضی مانند دوربیناپلیس راه موظف و رانندگی و راهنمایی مأموران

مه، ناند در صورت احراز فقدان بیمهاراهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظف های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموراننسبت به اعمال جریمه
حوه توقیف نامه مربوط به ننامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آییننامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهوسایل نقلیه فاقد بیمه
ه و های راپس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانهماه  نامه شخص ثالث ظرف مدت سهوسایل نقلیه فاقد بیمه

 رسد. شود و به تصویب هیأت وزیران میمی شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه

های قضائی نیوبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیس ماه یکنیروی انتظامی مکلف است هر شش تبصره ـ
 و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال کند. 

نامه ند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهاهای بیمه موظفبیمه مرکزی و شرکت ـ۴3ماده

 . شود فراهم راهپلیس یا و رانندگی و راهنمایی پلیس  موضوع این قانون برای

نامه شخص ثالث معتبر، از سوی دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه ـ۴۴ماده

های اجرای این ماده برعهده وزارتخانهشهری ممنوع است. نظارت بر حسن شهری و برونؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درونها و مشرکت
قانون رسیدگی به ( ۳۱) ماده( ۱ها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره )باشد تا حسب مورد، شرکتکشور و راه وشهرسازی می

 تخلفات رانندگی معرفی نمایند. 

سال معلق و در صورت تکرار  ماه تا یک فعالیت آنان از یکها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه در صورت احراز تخلف شرکت
 شود. صورت دائم لغو میتخلف یادشده برای بار چهارم به

صورت برخط برای های الکترونیکی را بهنامه از طریق سامانهبیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه
 کشور فراهم کند.  های راه و شهرسازی ووزارتخانه

اداری رانندگی در دیوان عدالتقانون رسیدگی به تخلفات( ۳۱) ماده( ۱اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ) تبصره ـ
 شود. رسیدگی می

ها و انی، دفاتر اسناد رسمی و سازمنامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه ـ۴5ماده

. عدم اجرای باشدنهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پالک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معامالت وسایل مذکور ممنوع می
 شود. تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می

گر مربوط، از حکم ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمهاجع و نهادهای ذیانتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مر تبصره ـ
 این ماده مستثنی است. 
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های اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه ـ۴6ماده

باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز میص حقوقی در مواردی که بهآموزشی و کلیه اشخا
 شود. نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میبیمه

االجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی از تاریخ الزم سالنیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک ـ۴۷ماده

 راه را به ابزار الزم برای استعالم برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند. و پلیس

از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است  ـ۴8ماده

 نامه خودداری کند. نقلیه فاقد بیمه

تیار صورت برخط در اخند اطالعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را بهابیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف تبصره ـ
 قرار دهند.  ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب ند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمهامراجع قضائی مکلف ـ۴9ماده

 با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند. 

برای  ۱۷/۷/۱۳۹۰قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ( ۱۳درجه سه موضوع ماده )عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی تبصره ـ
 گذاران را به نحوی در اختیار قوهنامه و بیمهاین قانون اطالعات مربوط به بیمه( ۵۶متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده )

 نامه وجود داشته باشد. دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمهقضائیه قرار 

از حوادث  کننده به دعاوی ناشیهای رسیدگیکلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه ـ 5۰ماده

را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه  ند صندوق یا شرکت بیمه مربوطاموضوع این قانون مکلف
ای از مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطالع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه

توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی ندوق میگر یا صرأی صادرشده را به آنها ابالغ کند. در این موارد، بیمه
 و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. 

 اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.  ـ1تبصره

گر مربوط یا صندوق یا عدم ابالغ طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه عدم اعالم مراتب ـ2تبصره

 قانون نظارت بر رفتار قضات است. ( ۱۳رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده )

های عمومی و انقالب )در امور مدنی( در دعاوی راجع به گاهقانون آیین دادرسی داد( ۱۰۹طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ) ـ 51ماده

گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه
 شود. این قانون می( ۳۳تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده )

قانون مجازات اسالمی مصوب  (۵۴۹قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ) هقو ـ 52ماده

 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعالم کند.  ۱/۲/۱۳۹۲

ای سخه، ن«سامانه جامع حوادث رانندگی»ند عالوه بر ثبت جزئیات حادثه در اراه حسب مورد مکلفادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس ـ 53ماده

 دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند. را به زیاناز آن

 است.  ۹/۱۰/۱۳۸۲قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ( ۳۸عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده )
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االجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که ماه از تاریخ الزم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف مدت سه ـ 5۴ماده

های های اطالعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامهامکان دسترسی به بانک
یمه صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بهای الکترونیکی بهصادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه

 مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست. 

ون االجراءشدن این قانماه از تاریخ الزم ند ظرف مدت سهاوع این قانون مکلفهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضشرکت ـ 55ماده

های سارتهای صادرشده و خنامههای الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطالعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمهبا استفاده از سامانه
 کنند.  صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهممربوط به آنها را به

االجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطالعات ماه از تاریخ الزم بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ـ 56ماده

ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و صندوق های بیمه ذیاین قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت( ۵۵و )( ۵۴مذکور در مواد )
 راهم شود. ف

های بیمه در اجرای قانون، بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت ـ 5۷ماده

د ای است که به پیشنهانامهآورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیینعمل می اقدامات زیر را به
 رسد: وزیران میعالی بیمه به تصویب هیأتبیمه مرکزی و تأیید شورای

 الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه 

ـ سلب صالحیت حرفه عالی أیید شورایسال با تمدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنجا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأتول فنی یا مدیر یئای مسب 
 بیمه 

 عالی بیمه طور دائم با تأیید شورایپ ـ سلب صالحیت افراد موضوع بند)ب( به

این قانون در زمان ( ۸) ی موضوع مادهت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدن
 پرداخت 

 عالی بیمه سال با تأیید شورای ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک

 طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه  ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به

گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ )ج( این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه )ت(، )ث( و در مورد بندهای ـ۱تبصره
 کند. کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام میمی

تواند مه میعالی بیمدیره شرکت بیمه حسب اعالم بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورایت اکثریت هیأتدر صورت سلب صالحی ـ۲تبصره
ند. صاحبان مدیره منصوب کعنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأتبرای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به

مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی ماه اعضای هیأت حداکثر ظرف مدت یکند ا)مجمع( موظف سهام شرکت بیمه
شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای جایگزین اعضای قبلی سلب صالحیت

اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست  یولیت کلیهئشرکت است و مس مدیرهمدیره جدید دارای اختیارات هیأتهیأت
باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت ماه می منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه

 شود. می
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ندوق های سنواتی به صبینی در بودجهداری کل واریز و با پیشجریمه موضوع بند )ت( این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه ـ۳تبصره
 شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. مذکور تخصیص داده می

ماه از تاریخ  ای است که ظرف مدت ششنامهی جریمه موضوع بند )ت( این ماده به موجب آییننحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگ ـ۴تبصره
 رسد. عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میابالغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای

ر این های مندرج دعالی بیمه مبنی بر اعمال مجازاتکزی یا شورایهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مررسیدگی به اعتراض شرکتـ  ۵تبصره
یسیون(، نماینده عنوان رئیس کمنفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه )به برعهده کمیسیونی متشکل از یک«( الف»جز بندماده )به

االجراء و ظرف گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، الزمصمیمباشد. تگران مینفر نماینده اتحادیه )سندیکای( بیمه بیمه مرکزی و یک
 باشد. قر میمرکزی مست صالح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمهمدت بیست روز از تاریخ ابالغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی

های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص شرکت بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات ـ 58ماده

 های بیمه اطمینان حاصل کند. ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت

 ت کنند. بیمه مرکزی ثب های مالی خود، مطابق دستورالعملتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت ند ذخایراهای بیمه مکلفشرکت

  بخش ششم ـ مقررات کیفری

گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه ـ 59ماده

این قانون عالوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی ( ۴۸و )( ۴۶) ،(۴۵همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد )
 است. 

گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کالهبرداری است و مرتکب نامه یا مبادرت به عملیات بیمهفروش هر نوع بیمه ـ 6۰ماده

 . باشدمی جبران روز  دیده یا صندوق به نرخسب مورد به زیانعالوه بر مجازات کالهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده ح

سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه ـ 61ماده

شود. شروع به جرم مندرج در این ماده عالوه می دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم
 باشد. بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می

عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم هرگاه شخصی برخالف واقع خود را به ـ 62ماده

 شود. شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میمی

این قانون، مقررات مربوط به ( ۱۵گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده )ولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمهئکه مسدر صورتی ـ 63ماده

 نیست. های مالی در خصوص وی قابل اجراء نحوه اجرای محکومیت

  ییبخش هفتم ـ مقررات نها

 سال از تاریخ ابالغ آن توسط های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یکنامهکلیه آیین ـ 6۴ماده

های نامهینرسد. مادامی که آیوزیران میشود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأتعالی بیمه تهیه میبیمه مرکزی و شورای
 تبر است. های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معنامهمذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین
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االجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای های صادره پیش از الزمنامهبیمه ـ 65ماده

در مورد  (۶۰و )( ۵۰، )(۴۹، )(۳۸، )(۳۷، )(۳۶های آن، مواد )و تبصره( ۳۲و ماده )( ۳۰، )(۲۵، )(۲۲، )(۱۹، )(۱۱، مواد )(۴)الف( و )ب( ماده )
 الرعایه است. هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز الزمنامهبیمه

قانون اصالح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل »االجراء شدن این قانون، از تاریخ الزم ـ 66ماده

 شود. یا اصالح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید  شود. هرگونه نسخنسخ می« ۱۳۸۷شخص ثالث مصوب 

یصد و نود هزار و س ماه یکقانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت
 هبان رسید.به تأیید شورای نگ ۲۹/۲/۱۳۹۵و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 

 31/5/1389با آخرین اصالحات تا تاریخ - 11/1۰/13۴8مصوب – مصنفان و هنرمندان ،قانون حمایت حقوق مولفان

   تعاریف –فصل یکم 

تن آید بدون در نظر گرفو به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می« پدیدآورنده»مصنف و هنرمند  ،مؤلفه قانون ب از نظر این – 1ماده 

 .شوداطالق می« اثر»کار رفته ه طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن ب

 :شرح زیر استه قانون ب اثرهای مورد حمایت این – 2ماده 

 .ادبی و هنری ،فنی ،جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی ،رساله ،کتاب – ۱

 .هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشده سرود و تصنیف که ب ،ترانه ،شعر – ۲

 یا ضبط یا وشتههر ترتیب و روش نه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که بمنظور اجراء در صحنهه اثر سمعی و بصری ب – ۳

 .نشر شده باشد

 .هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشده اثر موسیقی که ب – ۴

 هر طریق و ههای تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که بها و خطی ابتکاری و نوشتهینقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیا – ۵

 .وجود آمده باشده صورت ساده یا ترکیبی به روش ب

 .مجسمه(هرگونه پیکره ) – ۶

 .اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان – ۷

 .اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد – ۸

 .اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم – ۹

 .ور( یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشدفولکلاثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه ) – ۱۰

 .اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد – ۱۱

 .هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد – ۱۲
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  پدیدآورنده حقوق –فصل دوم 

 .برداری مادی و معنوی از نام و اثر او استعرضه و اجرای اثر و حق بهره ،پخش ،انحصاری نشرحقوق پدیدآورنده شامل حق  – 3ماده 

 .حقوق معنوی پدیدآورنده محدود بزمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است – ۴ماده 

 :غیرواگذار کنده موارد و از جمله موارد زیر بتواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می – 5ماده 

 .های سینمایی و تلویزیونی و مانند آنتهیه فیلم – ۱

 .های دیگرای مانند تأتر و باله و نمایشنمایش صحنه – ۲

 .ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر – ۳

 .ل دیگریپخش از رادیو و تلویزیون و وسا – ۴

 .ریزی و مانند آنکلیشه و قالب  ،گراور، عکاسی، نقاشی ،تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ ،نشر ،ترجمه – ۵

 .استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی – ۶

 .ه استکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده ب – ۷

 قوقشود و حوجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میه اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده ب – 6ماده 

 .ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است

مأخذ  با ذکر طریصورت انتقاد و تقه آموزشی و تربیتی و ب ،فنی ،علمی ،مقاصد ادبیه که انتشار یافته است و استناد به آنها ب یینقل از اثرها – ۷ماده 

 .در حدود متعارف مجاز است

 ینشود الزامی نیست مشروط بر امؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می در تدریس برای که ییهاجزوه مورد در مأخذ ذکر –تبصره 
 .که جنبه انتفاعی نداشته باشد

طبق توانند شوند میصورت غیرانتفاعی اداره میه آوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که بهای عمومی و مؤسسات جمعکتابخانه – 8ماده 

 میزان مورد نیاز وه وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن بت أتصویب هیه ای که بنامهآئین

 .برداری کنندناسب با فعالیت خود نسخهمت

تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان وزارت اطالعات می – 9ماده 

 .استفاده قرار دهد مورد

های درسی چاپ و منتشر کرده موجب قانون کتابه تصویب این قانون ب های درسی را که قبل ازتواند کتابوزارت آموزش و پرورش می – 1۰ماده 

 .است کماکان مورد استفاده قرار دهد

که  ی و تلویزیونی فقط در صورتییهای رادیوو ضبط برنامه ۲از ماده  ۱برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند نسخه – 11ماده 

 .غیرانتفاعی باشد مجاز استاستفاده شخصی و  برای

   های قانونی دیگرمدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت –  فصل سوم
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 شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاهمدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می ـ 12ماده 

باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده سال است و اگر وارثی وجود نداشته ب

 .گیرداسالمی )ولی فقیه( قرار می

  .(۳۱/۵/۱۳۸۹ مصوب اصالحی) این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود( ۶تبصره ـ مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده )

که  آن مگر ،سفارش دهنده استه آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق بکه در نتیجه سفارش پدید می ییحقوق مادی اثرها – 13ماده 

 .مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشدبرای 

ماده ط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این یطبق شرا ادبی و هنری و علمی مسابقات در که امتیازاتی و نقدی جایزه و پاداش –تبصره 
 .گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بودتعلق می

 .اشدمگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده ب ،تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کندانتقال گیرنده حق پدیدآورنده می – 1۴ماده 

خود او ه های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق بپس از انقضای مدت ۱۴و  ۱۳در مورد مواد  – 15ماده 

 .خواهد بود ۱۲در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده  و

 :قانون خواهد بود مدت سی سال مورد حمایت اینه در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه ب – 16ماده 

 .ی یا عکاسییاثرهای سینما – ۱

 .شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشده هر گاه اثر متعلق ب – ۲

 برای اثر دیگری از تواند آنها راکس نمیکه معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ اینام و عنوان و نشانه ویژه – 1۷ماده 

 .کار برده همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که الغاء شبهه کند ب

دیدآورنده را منظور انتفاع دارند باید نام په ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را ب ،انتقال گیرنده – 18ماده 

روش معمول و متداول اعالم و درج نمایند مگر ه های چاپی یا تکثیر شده بر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخهعنوان و نشانه ویژه معرف اث با

 .ترتیب دیگری موافقت کرده باشده پدیدآورنده ب که این

 .استهرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع  – 19ماده 

ضبط یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون  ،پخش ،نشر ،چاپه که ب ها و اشخاصیهای ضبط صوت و کارگاهها و بنگاهچاپخانه – 2۰ماده 

 مامتپردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر می

 .شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایندی که پخش مییهانسخه

نماید توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی میپدیدآورندگان می – 21ماده 

 .ندثبت برسانبه 

 .ت وزیران خواهد رسیدأنامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیآئین

بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین  – 22ماده 

 .در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد ه باشد و قبالًشداجرا

   هاتخلفات و مجازات – فصل چهارم
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ه مداً بعایا عالماً  ونام پدیدآورنده بدون اجازه اه نام خود یا به هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است ب – 23ماده 

 .سال محکوم خواهد شد سهحبس تأدیبی از شش ماه تا ه غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند بنام شخص دیگری 

 سال محکوم حبس تأدیبی از سه ماه تا یکه نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را ب – 2۴ماده 

 .خواهند شد

 .سال محکوم خواهند شد حبس تأدیبی از سه ماه تا یکه این قانون ب ۲۰ و ۱۹ ،۱۸ ،۱۷متخلفین از مواد  – 25ماده 

رعایت  سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر باه این قانون در مواردی که ب ۲۰ و ۱۹ ،۱۸ ،۱۷نسبت به متخلفان از مواد  – ۲۶ماده 
 .هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشتمقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و 

هی انتخاب و هزینه او آگه ها بی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامهیتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهاشاکی خصوصی می – 2۷ماده 

 .شود

خسارات  مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشدی شخص حقیقی یهرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزا – 28ماده 

مرتکب التفاوت از اموال ی تکافو نکند مابهیتنهاه که اموال شخص حقوقی ب شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی

 .شودجرم جبران می

ضبط  و پخش و عرضه آثار مورد شکایت ،جلوگیری از نشر شکایت شاکی خصوصی نسبت بهه توانند ضمن رسیدگی بی مییمراجع قضا – 29ماده 

 .ضابطین دادگستری بدهنده آن دستور الزم ب

ی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ یاثرها – 3۰ماده 

آورنده یا اجازه پدیده مگر ب ،تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند ،پخش ،اجرا ،اند حق نشربرداری کردهتصویب این قانون استفاده یا بهره
چاپ ه انون اثر را بق تاریخ مقدم بر تصویب اینه که برای فرار از کیفر ب مقام او با رعایت این قانون. متخلفین، از حکم این ماده و همچنین کسانیقائم

 .محکوم خواهند شد ۲۳کیفر مقرر در ماده ه برداری کنند بتکثیر یا از آن بهره ،ضبط ،رسانند

 .اعتبار خود باقی استه دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضائی مطرح گردیده ب

 .شودت او موقوف میقانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذش های مذکور در اینتعقیب بزه – 31ماده 

 .قانون مجازات عمومی ملغی است ۲۴۸و  ۲۴۷ ،۲۴۶ ،۲۴۵مواد  – 32ماده 

 ت وزیرانأقانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطالعات تهیه و به تصویب هی های اجرائی ایننامهآئین – 33ماده 

 .خواهد رسید

در جلسه روز پنجشنبه یازدهم  ۱۳۴۸قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روزدوشنبه سوم آذر ماه 

 .هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید یک ماه دی

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: 
@vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 به شماره همراه 09352213175 واتساپ بدهید و جزواِت رایگان آزمونهای حقوقی را از من بخواهید تا به رایگان برایتان بفرستم!

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/

