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 امورحسبی   جزوه 
 

 آوری:دکتر امید مالکریمیجمع 

گاه و عضو هیأت علمی(   )وکیل پاهی یک دادگستری، مدرس دانش

 رضا اسحق هب کوشش 
 اختبار کانون وکالو  کانون وکالآزمون ، وکالت مرکز وکالی قوه قضاییهویژه آزمونِ 

 نويسند سوگند هب قلم و آنچه می  
یا فرموِل سّری ندارد!  موفقیت در آزمون های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ این موفقیت هیچ معجوِن جادویی 

به صورت رایگان قابل دریافت است. این    امور حسبی«  ترین »جزوه ترین و ساده نخستین بار است که کاملاین  
 کند. تضمین می »قانون امور حسبی«موفقیت شما را در مادۀ امتحانی  -انگیز اما شگفت -جزوه به روشی ساده 

می براتون  رو  پائولو کوئیلو  نوشتۀ  »کیمیاگر«  از کتاب  را  آَرمیه عبارت  چیزی  درون،  از  و  وجود  تمام  با  »وقتی   :
زباِن خداوند هستند،    ،دهند تا خواستۀ شما را اجابت کنند. آرزوهاخواهید تمام کائنات دست در دست هم میمی

زند و وقتی چیزی را از ته  در این جهان، حقیقتی بزرگ وجود دارد، هر کس که باشی یا هر عملی که از تو سر می
آن بخواهی  میقلبت  سرچشمه  جهان  این  وجود  از  تو  خواستۀ  این  میگاه  آن  انجاِم  مأموِر  تو  و  شوی«  گیرد 

 خواستم بگم که اگر این جزوه به دست شما رسیده، حکمتی در آن است!

 . سایت دکتر مالکریمی بگیریدرا از وب ۀ این جزوهشدمهم: آخرین نسخۀ بروزرسانی

 1402آخرین ربوزرسانی: 
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من تدوین!  داستان  همینطور  و  دادگستری  یک  پایه  وکیل  و  علمی  هیأت  عضو  دانشگاه،  مدرس  هستم  مالکریمی  آزمونامید  جزوات  حقوقی.  کنندۀ  های 
های صوتی  خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایلمی

اساتید    جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزواتی را که   یا 
اوون کالسمی در  تواِن شرکت  بود؛ خالصه من هم که  نوشته  بدی  یه خط خیلی  با  رو  ازش خواهش کردم که کپ گفتن  نداشتم  زماُن  اون  در  در  ها  رو  اونها  ِی 

خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو  ای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میاختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
م و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسّنی توی قسمِت  فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال شد

خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر  تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو می
ِبَدم به دانشجوهای  صفحه  200اد یه جزوۀ  ده اینجوری که مثاًل استجون! اینجا یه مؤسسه است که داره کاِر تجاری انجام می ای میده به من که تکثیر کنم و 

ها رو  تونم خواهش کنم که همین جزوهرو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »می  های اوون استاد در اوون درِس خاص کالسهمین مؤسسه که  
»بب گفتم:  نشده!«؛  تموم  حرفم  هنوز  »وایسا  گفت:  بدین؟«؛  من  جزوۀ  به  که  استاده  »اون  که  داد  ادامه  بفرمایید!«  اختیار  صفحه  200خشید،  در  را  تایپی  اِی 

به دست من که تکثیر شه!« ادمه داد که: »همون یا دستورالعمِل قبولی رو ِبده  به بچه  دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کِلّ کلید یا فرمول  ها سِر  استاد 
شده هم ایراداتی وجود داره که  تر اینکه در همین جزوۀ تایپ شه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالب نویس میو جزوۀ دست کالس جزوه هم میگه که بنویسن  

یا  ها میگه که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله اینجوریاس!«؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن  سرکالس به بچه
باهام  مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّجِه کتوان   اری که 

دم! شاید حق داشت چون  میها رو  برداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیانجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت 
خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که »ُمصر بودن« و »پیگیر بودن« َاَصن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خالصه  هزینه کرده بود و نمی

برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و  داد که بنشینم و یادداشت  بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که ُماّلها دارن بهم
کردم توی این فکر بودم که  با اتوبوس در مسیِر برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می

نداشت و امک باز میان حضور در این کالساگه یکی این رفیقی که من داشتم رو  پیشرفت  از  نداشت مسّلما  توانایی مالی  به جهت عدم  البته  ها رو هم  و  موند 
شه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که  های ُمستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمشد که فقر و زندگینتیجه، این می

هام یادم  های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلمدونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمیات میهمه چیز رو در ماد
عًا خیر کنی گیری«، خالصه  خوبی میجواب    اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ

بزرگ اون  بشم  بابا )»خدا« رو میبه  اگه قبول  دادم که  یا قضاوتگم( قول  از وکالت  پوِل حاصله  َدِه  به  از زمانیکو همینطور    یک  تدویِن جزواِت    مدهم  به  رو 
م رو  یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرای َوعدهرایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل بعدش، خبِر شیریِن قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش ) 

های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه  گذره و من تماِم جزواِت مورِد نیاز برای قبولی در آزمونسال از اون روز می  َدهکنم االن  شروع می
هایی رو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت  ها آدمدادم و البته خدا در تمام این سالُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو به این مهم اختصاص  

خونید  های او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار میبود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است!« و من دست 
کنن؛ من تردید ندارم که  ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملز اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود میُخرسندم ا

شه( و یه خواهش از شما دارم  روز میها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. این جزوات کاماًل رایگان است )و دائمًا ب مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمون
تون معرفی کنین، من برای گسترِش این کاِر خیر به کمک شما نیاز  ها رو به دوستانها ِپی بردین اونکه فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!شما هم بهتون برمی خیرِ  ید این کارِ دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بدون
ِت آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جاامع و سااده  تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیرِی  تُّ فهم دسترسای نداشاته و بعضاًا درگیار َتشاَ

کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحاوی تادوین شاود کاه   جزوۀشوند  منابع می
الخصوو  داوطلبوان شورکت در علیارشاد و ی این جازوه باه دانشاجویان دورۀ کارشناسای و کارشناسینظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه

هاا شود. ضامنًا بایاد بگام: دهتوصیه می اختبارو سردفتری ،  مرکز وکالی قوۀ قضاییهوکالِت ، کارشناسی ارشدهای  مانند آزمون  های تخصصِی حقوقیآزمون
ُبک و رواِن حقااوقی کااه بااه طااور شااگفت  سااایتم دم کااه اگااه فقااط یکاای از اوونهااا رو از انگیزی شاایوا و گیاارا و رسااا توضاای  دادم و قااول ماایجاازوۀ سااَ

(www.mollakarimi.irبگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می ) !در آخار، بایاد بگام کاه جازواِت ساایِت   کنیدMollaKarimi.ir  ی و حتاّ
 با توّجه به سرفصل

ً
رو  شدۀ جزوهنسخۀ چاپ یا  پی.دی.افشه و چنانچه های جدید و آخرین تغییرات قوانین، به روز میاین نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید
ً
هاست! اسِم کارگااِه ماا، »کارگااه . ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهدر دست دارید بهتره مجددا

( رو دنبال کنید تا کّلی محتاوای حقاوقِی omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )تولید محتوای حقوقی« است که می
 خوب رو به رایگان مشاهده و دریافت کنید.

ری برداتهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیار و نساخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه
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گارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی خواهد بود کاه نظارات، ن   آور است.باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضماناز آن، بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می
 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comپیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از طریق واتساِپ فوق یا ایمیل »

 

 اه تقدیم نشده است ؛ تقدیم هب گمنامان!حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانی که اتهب
 

 اتیدر کل  -اول  باب

 به آنها متوقف بر   یدگی رس  نکهیبدون ا  ندیاتخاذ نما  یم ینسبت به آن امور اقدام نموده و تصم  مکلفندها  است که دادگاه   یامور  یامور حسب  -  1  ماده
 از طرف آنها باشد. یاشخاص و اقامه دعو نیاختالف و منازعه بوقوع 
اقامه ✓ اما اگر اختالف هم وجوددرسته که تکلیف دادگاه در رسیدگی به امور حسبی منوط به وقوع اختالف و  داشته باشد،   ی دعوا نیست 

اصالً به خاطر همین است که به آنها   امری حسبی است.السابق  شود و کمافیموضوع، تحت رسیدگی دادگاه، به امور ترافعی تبدیل نمی
 رود. گویند؛ حال اگر این وسط دعوا یا اختالفی هم باشد یا به وجود آید باز صفتِ »حسبی« از بین نمینمی »دعاوی« حسبی

ی قاضی الزم ارت و مداخلهنداشته باشد و نظور حسبی در حقوق ایران قاعدۀ کلّی این است که اگر طرفِ مقابلی وجود  برای تشخیص ام ✓
 باشد، با امر حسبی روبرو خواهیم بود و این امر منتهی به عمل حسبی خواهد شد. 

قانون امور حسبی، تنها در مواردی که تصریح شده باشد حق و   20رسیدگی به امور حسبی ابتدا متوجّه دادگاه است و دادستان مطابق مادۀ   ✓
شود؛ در در امور حسبی، مقام دادستان و دادگاه نظارت نهایی خواهند داشت. این مسائل، دعوای خصوصی تلقی نمی  تکلیف دخالت دارد.

 اوی مدنی، تکلیفِ اولیه و آن هم بدون درخواست متوجه دادگاه نیست. صورتی که در دع

 مصادیق امور حسبی:

 
 مگر آنکه خالف آن مقرر شده باشد. باشدیباب م نیتابع مقررات ا یبه امور حسب یدگیرس - 2 ماده

دادرسی مدنی را رعایت کنند؛ مگر اینکه در قانون امور مقرر در قانون آیین  و مقررات  رسیدگی به امور حسبی باید اصول    ها برایدادگاه  ✓
 حسبی نصّ خاصی وجود داشته باشد. 

 گیرد.در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آ.د.م صورت میرسیدگی به امور حسبی در دادگاه خانواده است. رسیدگی  ✓

 .دیآیبه عمل م یحقوق یهادادگاه در  یبه امور حسب یدگیرس - 3 ماده

 
 انجام آن امر را   تواندی مانجام شود دادگاه مزبور   دیکه کار در آنجا مطرح است با  یدر خارج از مقر دادگاه  یهرگاه امر  یدر موضوعات حسب  -  4  ماده

:اینجوریه« دادگا ه های حقوقی»منظورش از 

شورای حلّ اختالف

صدور گواهی حصر وراثت

مهر و موم ترکه و رفع آن

تحریر ترکه

دادگاه خانواده

رسیدگی به امور رشد، حجر و رفع آن

والیت قهری

امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران

وصایت

امور مربوط به غایب مفقوداالثر
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با   یبه دادگاه ا  دیبشود ارجاع نما  دیکه کار در حوزه آن  نامبرده امر ارجاع  ن یو در    امر   ۀکنندارجاع  ادگاه را به د  جه یشده را انجام و نتصورت دادگاه 
 . فرستدیم

 
 خواهد بود. یذکر شده شامل امور حسب یمدن یدادرس نییکه در آ ییقضا ابتیمقررات راجع به ن - 5 ماده

 .دینما یم یدگیبه آن رجوع شده است رس که بدواً یدادگاهصالح باشند   یبه موضوع یدگیرس یچند دادگاه برا ایکه دو  یدر صورت - 6 ماده
نمود، نمی ✓ به رسیدگی  دادگاه، شروع  اگر  معنا است که  این  به  از تخییر در صالحیت بدوی  را واجد صالحیت منظور  دادگاهِ دیگری  توان 

 شناخت. 

های قضایی متفاوتی وراث در حوزه   یرمنقول باشد و دارای اموال غ  ،های قضایی متعددهنگامی که متوفی اقامتگاه معینی نداشته و در حوزه  ✓
    شروع به رسیدگی نموده است. درخواست رسیدگی به موضوع امور حسبی نمایند، دادگاهی صالح است که بدواً

 .دیآی به عمل م یمدن یدادرس نیی آمقرر در  بیها رفع اختالف به ترتدادگاه تیدر صورت حدوث اختالف در صالح - 7 ماده
صورت دیوان عالی کشور مرجع صالح را کند مرجع غیرقضایی را واجد صالحیت بداند، در این به امور حسبی رسیدگی میاگر دادگاهی که   ✓

 نماید. تعیین می

 کند:  یخوددار یاز مداخله در امور حسب  ریدر موارد ز دیدادرس با - 8 ماده

 است. نفعیکه در آنها ذ یامور - 1

 است در حکم زوجه است(.  یکه در عده طالق رجع  یازوجه)امور راجع به زوجه خود  - 2

 از طبقه دوم.  کیو دو از طبقه اول و درجه  کیخود در درجه  یو سبب یامور اقرباء نسب - 3

 نسبت به آنها دارد.  یندگینما ای مومتیق ای تی وال که سمت  یامور راجع به اشخاص - 4

 ، از مداخله در امور حسبی خودداری نماید.قرار امتناع از رسیدگیهنگامی که یکی از جهات رد وجود دارد با صادر نمودن   دادرس باید ✓

 . شودیارجاع م ترک ی نزددادگاه به  یدگی نباشد رس یدگ یرس یبرا تداریدادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صالح یدر موارد خوددار - 9 ماده

 . ندیماده دادرس را رد نما  نیبه استناد ا توانندینم  نفعیاشخاص ذ یول  دینما یخوددار یدگیاز رس دیدادرس با 7در موارد ماده  - 10 ماده

 که به عمل آمده است   یمی تصم  ایاقدام    یرافع آثار قانون  یدادرس از مداخله در خصوص امر  یخوددار  ایدادگاه    یمحل   تیعدم صالح  -  11  ماده
 نخواهد بود.
اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده از جانب او دارای ارزش و   هنگامی که قاضی متوجه عدم صالحیت دادگاه شود،مرحله از رسیدگی،    در هر ✓

 نتایج حقوقی است و باید پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه صالح ارسال نماید.

یا ذاتی تشخیص دهد، »هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صالحیت محلی    1379دادرسی مدنی مصوب    آیین  352مطابق ماده   ✓
 دارد«. رأی را نقص و پرونده را به مرجع صالح ارسال می

رأی ایراد شده باشد از جهات نقض   یصادرکنندهفقدان صالحیت دادگاه  نسبت به  این قانون در صورتی که    371ماده    1بند    ا توجه بهب ✓
امور حسبی الزم به تدقیق است که هیچ تصمیمی از دادگاه به دلیل عدم رعایت قواعد   11با توجه به ماده  حال  ایشود؛ علیشناخته می

 که ایراد شده باشد یا خیر.گردد، اعم از اینصالحیت نقض نمی

  مگر   اندازد  ریبه تأخ  لیتعط  یرا در روزها  یدگ یرس  تواندیدادرس م  یول   ستین  یدر امور حسب   مانع از رجوع به دادرس   لیتعط  یروزها   -  12  ماده
 باشد.  یامور فورامر از  نکهیا

 باشد. به امور حسبی می کنندهیدگ یرستشخیص فوریت با دادرس  ✓

امور حسب  -  13  ماده در  است    یدرخواست  زبان  یزبان  ای  یکتب ممکن  درخواست  امضاء    مجلسصورتدر    یباشد  به  و   کنندهدرخواستنوشته شده 
 . رسدیم

یک

مباشرتتهالبوگیردانجامرسیدگی کنندهدادگاهِمقرّ ازخارجدربایستیکهدیگریاقدامهریادالیلبهرسیدگی•
.نباشدشرطآندراشاره شدهدادگاهِ

دو

دادگاهبهصورت مجلسطیرانتیجهومی داردمعمولراالزماقدامنیابت،اجرایمحلّصالحیت دارِدادگاهِ•
.می کندارسالنیابت دهنده

سه
باشدنیابت دهندهدادگاهِوثوقموردکهبودخواهدمعتبرصورتیدرنیابتمجریِدادگاهِاقداماتِ•
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کننده  کننده است و ربطی به داشتن یا نداشتنِ سوادِ درخواستانتخابِ درخواستنحوه درخواست در امور حسبی )کتبی یا شفاهی بودن(، به   ✓
 ندارد. 

 از دادرس نسبت   یهر چند درخواست  ،الزم است به عمل آورد  هیاثبات قض  یکه برا  یو اقدام  ییبازجو  هرگونه  دیدادرس با  یدر امور حسب  -  14  ماده
 .دیقبول نما شودیکه مورد استناد واقع م یدالئل تواندیم یدگیو در تمام مواقع رس به آن اقدام نشده باشد

  را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه   یکس  توانندیم  ز یبفرستند و ن  ندهینما  ا یشخصاً در دادگاه حاضر شوند    توانندی م  نفعیاشخاص ذ  -  15  ماده
 نزد دادرس محرز شود.  دی او با یندگیبه دادگاه فرستاده شود نما ندهیکه نما یو در صورت  اورندیب

 آنها است.  ریغ ای ی اعم از وکالء دادگستر  ندهینما - تبصره

ی دادستان ممکن است فاقد سمت قضایی یا دارای این سمت باشد؛ درنتیجه کارمندان جهت رسیدگی به امور حسبی در دادگاه، نماینده  ✓
 ی دادستان نخواهند داشت.   نماینده عنواناداری منعی برای حضور به 

 ل یتعطشود آخر موعد روز بعد از    لیو اگر روز آخر موعد مصادف با تعطذکر شده    یمدن  یدادرس  نیی آاست که در    یبیحساب مواعد به ترت  -  16  ماده
 بود. خواهد
تواند به اختیار موعدی را  موعد خاصی در نظر نگرفته باشد، دادگاه با توجه به زمانی که انجام امر به آن نیاز دارد می گذار  هنگامی که قانون ✓

 مشخص نماید. 

 راجع به مسافت است. یمدن یدادرس نییآن مطابق مقررات آ بیترت شودیم تیسافت رعاکه م ییهادر مهلت  - 17 ماده
گردید، اما در حال  مبنای مسافت رعایت می   بر   شدهنییتعهای  مهلت   1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    615در گذشته مطابق ماده   ✓

دارای قانون امور حسبی    17ماده  فلذا    ،ماده از قانون حذف شده استاین    1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  در   کهاین   حاضر با توجه
 . باشد میاثر حقوقی ن

  از دفتر دادگاه   نشده  یگواه  ایشده    یآن رونوشت گواه  اتیمالحظه نموده و از محتورا    یامور حسب  یهاپرونده  توانندیم  نفعیاشخاص ذ  -  18  ماده
 .رندیبگ

 فیتکل  نییمتوقف به تع   یبه امور حسب  یدگی حادث شود که رس  نفعیاز طرف اشخاص ذ  ییدعوا  یبه امور حسب  ی دگ یهرگاه ضمن رس  -  19  ماده
 . دینمایصادر م یفور  یدادرسمطابق مقررات  یدر موضوع آن دعو یباشد دادرس در صورت درخواست دستور موقت یبه آن دعو نسبت
ماده    1، این نکته الزم به ذکر است که مطابق تبصره  نسبت به قواعد دادرسی فوری  مالحظهبه اشاره صریح ماده فوق مبنی بر    با توجه ✓

 «. ی قضایی استاجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه » 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  325

ه اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت »هرگاه رسیدگی به دعوا منوط ب:  1379آیین دادرسی مدنی مصوب    19بنا بر ماده   ✓
شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک دار متوقف میدادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیت

شود  تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می   کنندهیدگیرسماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه  
 ی دعوی نماید«. تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه و خواهان می

که نماید، مبرهن است    ادعاچنانچه دادستان پیشنهاد نصب قیم را برای صغیر طرح کند و هنگام رسیدگی، شخصی دعوای اثبات نسب را   ✓
تواند قیم انتخاب دیگر قیم اجازه دخالت نخواهد داشت و دادگاه نمیدر این حالت    ،این ادعا والیت قهری پدر اثبات گردد  یاگر در نتیجه

به طور معمول اما  باقی می   ،نماید؛  اولیه متوقف  به درخواست  دادگاه  رسیدگی  تا  اماند ولی در چنین مواردی  دارد  انتخاب ختیار  به  نسبت 
 تواند دستور موقت صادر نماید.روشن شدن وضعیت می در رست صغیر گام بردارد و حتی برای تسریعسرپ

 شده است.  حیاست که در قانون تصر یمخصوص به موارد  یاقدام و دخالت دادستان در امور حسب - 20 ماده
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  در حوزه آن دادگاه به عمل   یدگیاست که رس  یدادگاه شهرستان  ی عهده دادسرااقدام به    باشدی م  یکه دادستان مکلف به اقدام  یدر موارد  -  21  ماده

 .دیآیم

 . دینمایخود را اعالم م میتصم ظرف دو روزدر  یمنته یدگ یو رس ییدادرس پس از تمام شد بازجو - 22 ماده
»پس از ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و  1379مصوب  قانون آیین دادرسی مدنی 295مطابق ماده  ✓

 کند«. صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعالم رأی مینماید. در غیر این به اصحاب دعوا اعالم می
از شود؛ که  میجزء آن  احکام و قرارها    به معنای عام که  نه »صدور رأی«است،    اخذ »تصمیم«به منظور    ،روز  2مدت  باید توجه شود که   ✓

 .گرددقانون آیین دادرسی مدنی اعمال می 295ی مقرر در ماده روزه 7موارد، همان مدت این قبیل 

 باشد.  موجه و مدلل دیدادرس با میتصم - 23 ماده

 است.  یمدن یدادرس  نییابالغ مانند مقررات آ بیابالغ شود ترت دیدادگاه با ماتیکه تصم یدر موارد - 24 ماده
دارد: »مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن مقرر می  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    300ماده   ✓

ابالغ   مأمورحضور دارند به آنان ابالغ نماید و الّا به  تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها    ا را به تعداد اصحاب دعو
 تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوی ابالغ گردد«.

 ابالغ در نظر گرفته و دستور دهد. یبرا یترسهل  بیترت تواندیمدادرس  د یبه عمل آ دیبا گانهیکه ابالغ در کشور ب یدر صورت - 25 ماده

مواردی که 
دادستان  
می تواند 
اقدام و 
دخالت 

.نماید

وظایف  -2وظایف قضایی -1: ، وظایف دادستان دو دسته می باشد1315اصالح قسمتی از قانون تشکیالت عدلیه مصوب 16مطابق ماده 
ا معلوم حفظ حقوق صغار و مجانین و غایب مفقوداالثر، حفظ ترکه ی متوفی در صورت غیبت ی: وظایف اداری دادستان عبارتند از. اداری

.نبودن ورثه یا بعضی از آنها

ات قانون امور حسبی، دادستان مکلف است در موضوع جنون و سفاهت اشخاص غیر رشید، نظری59قانون مدنی و ماده 1223بر طبق ماده 
.خبره و اطالعات کافیه در باب سفاهت را به دست آورده و از دادگاه تقاضای صدور حکم حجر کند

قانون مدنی، پس از قطعیت حکم حجر و در هر موردی که دادستان به وجود شخصی که به 1222قانون امور حسبی و ماده 65بنابر ماده 
قانون مدنی باید برای او قیم تعیین شود اطالع حاصل نموده، باید اشخاصی را که صالحیت قیمومت دارند را به دادگاه 1218موجب ماده 

.معرفی نماید

قانون مدنی حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، مادام که برای آنها قیم معین نشده، به عهده ی 1224طبق ماده 
.دادستان می باشد

زمانی که قیم مشخص شد، مواظبت شخص محجور و نمایندی قانونی او در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم بوده و 
(.قانون مدنی1252، و 1251، 1250، 1248، 1245، 1244، 1243، 1237، 1236، 1235مواد )دادستان ناظر بر اعمال قیم می باشد 

انتشار . دقانون مدنی، همین که حکم حجر یک نفر صادر و برای او قیم تعیین شد، دادستان می تواند حجر او را اعالم کن1225مطابق ماده 
.حجر هر کسی که ممکن است نسبت به وضعیت دارایی او طرف معامله ی عمده واقع گردد، الزامی می باشد

قانون مدنی، وظایف و اختیاراتی که برطبق  قوانین، در مورد دخالت دادستان در امور صغار و مجانین و اشخاص 1229به موجب ماده 
.غیررشید مقرر است، در خارج از ایران به عهده ی مامورین کنسولی سفارت ایران می باشد

هنگامی که ولی قهری طفل، رعایت غبطه ی صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر صغیر شود، دادستان درخواست عزل او را 
(.قانون مدنی1184ماده )از دادگاه می نماید و بعد از عزل ولی قهری، برای اداره ی امور مالی صغیر، درخواست تعیین قیم می کند 

زمانی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات محکمی وجود داشته باشد، دادستان وظیفه دارد از دادگاه، رسیدگی به 
قانون مدنی؛ ولی قهری، عزل شده و برای اداره ی امور مالی 1184عملیات او را بخواهد و درصوتی که عدم امانت او معلوم شد، مطابق ماده 

.طفل و تصرف در اموال او قیم تعیین می گردد

، 173، 172، 156، 146، 142، 130، 113، 107، 97، 89، 88، 68، ،66دیگر موارد اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی عبارت اند از مواد 
.قانون امور حسبی368و 367، 358، 328، 327

قانون مدنی، هرگاه ولی قهری کودک محجور شود، دادستان مکلف است مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای 1185مطابق ماده 
.طفل معین کند
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 .تسلیم نمود به بستگان شخص مورد نظرابالغیه را  ،ابالغ توان جهت تسهیلِمیبنابر فرض ماده فوق  به طور مثال  ✓

  عمل ابالغ محسوب است و  نیدادگاه به او اعالم و ا   میدر دادگاه حاضر باشد تصم  ، به او ابالغ شود  دیدادگاه با  میکه تصم  یهرگاه شخص  -  26  ماده
 .شودیبه او داده م زیرونوشت ن
ی نوشتهدست  تسلیماز طریق  این امکان وجود دارد که ابالغ  شود، در حقیقت  لزوماً نباید رأی به شکل دادنامه تنظیم و به شخص ابالغ   ✓

 تصمیم دادگاه به شخص یا تحویل رونوشت )یا حتی بدون آن( دارای اثر باشد.

 شده باشد.  حیجز آنچه در قانون تصر ستی پژوهش و فرجام نقابل  یدادگاه در امور حسب میتصم - 27 ماده
 .ت عمومی دیوان عالی کشورأهی 4/1336/ 11مورخ   800وحدت رویه  یرأر.ک به  ✓

 37،  32،  28،  27، 26، 24، 23، 11اند از: ماده  از جمله موارد استفاده شده عبارت   شود.ی است که در این قانون جهت بیان نظر دادگاه استفاده می ص»تصمیم« نام خا  ✓
 قانون امور حسبی. 44و  41الی 

تحت عنوان دعوا نباشد، قطعی خواهد آرای امور حسبی    در صورتی که  :داردبیان می  1379آیین دادرسی مدنی مصوب    331و    330،  1امور حسبی و مواد    27ماده   ✓
 بود.

دارد: »احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس  مقرر می   1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    367قسمت »الف« ماده    2بند   ✓
 و تولیت قابل فرجام هستند«.

شکا  -  28  ماده تصم  یپژوهش  تیمرجع  حسب  ماتیاز  امور  در  پژوهش  که    یدادگاه  یقابل  آاست   ی دگیرس  تی صالح  ی مدن  ی دادرس  نیی مطابق 
 دارد. یدر مورد دعاو میبه احکام دادگاه صادرکننده تصم یپژوهش
ماده   ✓ دادگاه   334مطابق  آرای  تجدیدنظر  »مرجع  مدنی:  دادرسی  آیین  حوزهقانون  هر  انقالب  و  عمومی  مرکز های  تجدیدنظر  دادگاه  ای، 

 باشد«. همان استان می

 مقرر شده.  ی مدن  یدادرس نییپژوهش احکام در آ   یمدت پژوهش همان است که برا  - 29 ماده

مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست : »1379مصوب    قانون آیین دادرسی مدنی  336بر طبق ماده   ✓
 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابالغ یا انقضای مدت واخواهی است«. 

 رفع عذر  خی از تار  ده روزو در ظرف  اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده    خواهپژوهشکه    یصورتدر    -  30  ماده
انقضاء مدت پژوهش   خیاز تار  نکهیمشروط به ا  دی نما  دیمهلت پژوهش را تجد  تواندیم  پژوهش است  یدگیکه مرجع رس  یدادگاهپژوهش بخواهد  

 نگذشته باشد. شش ماه از شیب

 
 .ستین رفتهیپذ دفعه  کیاز  ش یبمهلت  دیباشد و درخواست تجد یاز موعد پژوهش  شیب دینبا دیمهلت جد  - 31 ماده

است ✓ پژوهشی  رسیدگی  واجد  که  که    در  ،دادگاهی  دارد  وجود  امکان  این  دهد،  تشخیص  قبول  قابل  را  موجه  عذر  که  مهلت صورتی 
 ، اما این مهلت مجدد، نباید بیشتر از زمان پژوهشی باشد و این امکان فقط یک مرتبه وجود دارد.تجدیدنظر را تمدید کند

  را ثبت و   نامهت یشکافوراً    د یدفتر نامبرده باو    شودی بوده داده م   تیمورد شکا  م یکه صادرکننده تصم  یدفتر دادگاه به    یپژوهش  تیشکا  -  32  ماده
است   یپژوهش  یدگ یکه مرجع رس  یمربوط به آن دادگاه  یها برگرا با    یپژوهش  نامهتی شکا  دو روزدر ظرف    یداده و منته  یآن را به شاک  دیرس

 . بفرستد
این  ✓ از  با وجود  امی  یدنظرخواهیتجدکه در دعاوی مدنی، پس  بعد  نمود و  ابالغ  مقابل  به طرف  را  آن  دادخواست و ضمایم  اخذ بایست  ز 

شود که در برخی موارد ممکن است، تنها با  ی امور حسبی چنین برداشت میجواب، آنها را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد؛ ولی از رویه
 ی شخص را برای دادگاه باالتر ارسال کرد.توان خواستهدرخواست معترض می

شفاه  یپژوهش  تیشکا  -  33  ماده است  ا  یممکن  در  در    تیصورت شکا  ن یباشد  امضاء    مجلسصورت نامبرده  به  و  درج  دادرس   یشاکدادگاه   و 
 فرستاده خواهد شد. یپژوهش یدگیمربوطه به دادگاه مرجع رس  یهابرگبا  مجلسصورت نیو ا رسدیم

30مادهتفاوت های
وحسبیامورقانون

قانون340ماده
:مدنیدادرسیآیین

اشارهمهلتیبهمدنیدادرسیآیینقانوندرولیکندتجاوزماه6ازبیشترنظرتجدیدزماننبایدحسبیامورقانونبهتوجهبا
.استنشده

امانمایدتقدیمدادگاهبهراخوددرخواستموجهعذررفعازبعدروز10مدتطیبایدحسبیامورقانونمطابقکهحالیدر
.نمی باشدمهلتیدارایامراینمدنیدادرسیآیینقانونبربنا

مذکورقانون306مادهدرذیلشدهبیانمواردهمانعذرموجباتکهمی داردمقررمدنیدادرسیآیینقانون340مادهتبصره
.نیستمحدودیتیچنینحسبیاموردرولیمی باشد

آیینانونقدرولیمی گیردصورتنظرتجدیددادگاهتوسطموجهعذروجودعدمیاوجودبهرسیدگیحسبیامورقانونمطابق
.می شودرسیدگیبدویدادگاهوسیلهبهامراینمدنیدادرسی
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 باشد.  دیادله جد ایجهات بر  یممکن است مبن یپژوهش تیشکا - 34 ماده

 
 

 برد. توان از تغییر درخواست صدور حکم حجر از جهت جنون به سفاهت یا تغییر جهات عزل قیم نامماده فوق می مصادیقجمله  از ✓

 ی اجرا  ریقرار تأخ  کندیم  یپژوهش  یدگیکه رس  یدادگاه  نکه یمگر ا  شودینم  تیمورد شکا  میتصم  اجراء  قیتعوموجب    یپژوهش  تیشکا  -  35  ماده
 را بدهد. آن

طرح شکایت گردد،  سرعت بیشتری و بدون ترافع و دعوا صادر می هایی که گاهاً و باشویم، در تصمیماگر دقّت کنیم متوجه این نکته می ✓
امور حسبی، تصمیم دادگاه درباره عزل    99باشد؛ برای مثال با استنباط از ماده  پژوهشی )تجدیدنظرخواهی( مانع اجرای آن تصمیمات نمی

اینکه قابل پژوهش می باشد( هنگامی که وضعیت نهایی مشخص نشده، امور صغیر از طریق دادستان یا قیمی که به طور قیم )با وجود 
 گیرد.  شود انجام میی محجور معین می موقت برا

 داند،یمات قابل پژوهش و اثر آن را از تاریخ قطعیت حکم میقانون امور حسبی، صدور حکم حجر را از تصم  70و    66برخالف اینکه مواد   ✓
یا حتی بعد از آن و قبل از قبل از صدور حکم  تواند شخصی را که تقاضای حجر او شده است را  قانون مذکور دادگاه می   64اما بنا بر ماده  

 قطعی شدن، به طور موقت از تصرفات در اموال خود محروم کند.

 معلوم   آراء تیبه اکثر ایبه اتفاق دادگاه استان  میتصم - 36 ماده

 .شودیم

 و  آوردیبه درخواست به عمل م  اجیاحت  بدونو الزم بداند    دیکه مف  یق یو تحق  ی دگ یرس  هرگونه  دینمایم  یپژوهش  یدگیکه رس  یدادگاه  -  37  ماده
 لینامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکم  می در تصم  یو چنانچه نقص   دییبداند آن را تأ  حی را صح  تیمورد شکا  میاگر تصم  یدگیپس از رس

 .دینما یرا اعالم م یمقتض مینداند آن را الغاء نموده و تصم حیرا صح تیمورد شکا میو هرگاه تصم دینمایم

 اد یز  ای  نفعیاز اشخاص ذ   یکیرخ دهد مثل از قلم افتادن نام    یگریاشتباهات د  ایسهو قلم    ایدر حساب    یدادگاه اشتباه  میهرگاه در تصم  -  38  ماده
  از   یکی  درخواستبه    ایمستقالً    میبه دادگاه باالتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصم  تیشکا  لهیبه وس  میمادام که آن تصم  ینام  شدن

 نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از  شودیآن م  وستیکه پ  یگریبرگ د  ایدادگاه    میتصم  ریز  حیتصح  نیو ا  دینمایم  حیآن را تصح  نفعیاشخاص ذ
 است. ممنوعنامبرده  وستیدادگاه بدون پ میتصم

آن هم در مدت مقرر    حیدادگاه قابل پژوهش است تصح  میکه تصم  یو در موارد شودیابالغ شود ابالغ م  دیدادگاه با  میکه تصم  یبه اشخاص  حیتصح
 قابل پژوهش خواهد بود.  پژوهش یبرا

 هم از اعتبار خواهد افتاد.   ح یدادگاه از اعتبار افتاده باشد تصح میهرگاه تصم  - 39 ماده

 دهد.  رییآن را تغ تواندی مقابل پژوهش نباشد  میکه آن تصم یدر صورت خود برخورد میبر حسب تذکر به خطاء تصم ا یرأساً هرگاه دادگاه  - 40 ماده
)تجدیدنظر( باشد، اگر دادگاه بدوی به اشتباه خود پی ببرد  دادگاه قابل پژوهش  شود، درصورتی که تصمیم  از ماده فوق چنین برداشت می ✓

 باشد. االتباع میالزم ن دادگاهاطالع دهد و تصمیم آ تواند به دادگاه تجدیدنظرمی

 آن هم محتاج به درخواست است.  ر ییتغ به عمل آمده است  یدرخواست نهیکه در زم یمیتصم - 41 ماده

امر حسب   ی دادگاهباشد    نظراختالف  کنندیم  یپژوهش  یدگیکه رس   ییهادادرس   نیاه در استنباط از مواد قانون بهرگ  -  42  ماده  ی دگ یرس  یکه به 

صورت دادگاه نظر خود را با دالئل   نیدر او    کشور را بخواهد  وانید  یعموم  أتی کشور نظر ه  وانیبه توسط دادستان د  تواندی م  دینمای م  یپژوهش 
 .دیکشور نظر خود را اعالم کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نما وانیو پس از آنکه د فرستدیکشور م وانیدادستان د یبرا  آن

از کدام قانون باشد   کند که مورد اختالفی پیروی از ماده فوق این است که حتماً موضوع دعوی از امور حسبی باشد ولی تفاوتی نمیالزمه ✓
 و مرجع عالی مکلف است به درخواست دادگاه رسیدگی کند. 

امور  ها راجع به  به اختالف نظر دادگاه   ا یها بشود  قانون در دادگاه   ن یکه مطلع به سوء استنباط از مواد ا  یقیاز هر طرکشور    وان یدادستان د  -  43  ماده

تفاوت جهت و ادله

جهت

راه و روش جریان 
دعوی و درخواست را 

.آشکار می کند

ادله

به جریان کمک 
.  می نماید

 ای برای مدعی ندارد. نداشته باشد فایدهنتیجتاً جهتی که دلیل 
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ابالغ    هاادگاه که به د  دهدیاطالع م  یوزارت دادگستر کشور را خواسته و به    وانید  یعموم  أتینظر ه  اطالع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد  یحسب
 . ندیها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نماو دادگاه  شود
 کشور ت عمومی دیوان عالی أهی 19/9/1363مورخ    37وحدت رویه  یرأ ر.ک به  ✓

کند و پیروی از این تصمیم فقط برای قانون امور حسبی چنین است دیوان عالی کشور که بنا به درخوست دادگاه تجدیدنظر ورود و اعالم نظر می 42استنباط از ماده   ✓

ن را اجرا کنند. به  وظف هستند که آهمه مراجع قانونی مو  اخذ نظر هیأت عمومی به پیشنهاد دادستان کل کشور است    43همان دادگاه ضروری است و بنا بر ماده  
باشد و این امر مختص امور حسبی است، چون در دیگر موارد بدین صورت مقرر الذکر در حکم رأی وحدت رویه می تصمیم مرجع فوق  ،توان گفتمی  بیان دیگر

 نگردیده است.

 از دادگاه نخست صادر شده  میخواه تصم  ندیبر آن اعتراض نما  توانندی مخود مضر بدانند    یبرا  یدادگاه را در امور حسب  میکه تصم  یکسان  -  44  ماده
 است. فرجام قابل پژوهش و شودیاعتراض صادر م جهیکه در نت یو حکم  باشد یاز دادگاه پژوهش ایو 

گذار در  ی فوق قانونبر حسب ماده کند و غیرترافعی است  به این دلیل که دعوی در امور حسبی از تشریفات آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی ✓
دانند، این موارد به جهت حفظ حقوق افراد به طور مطلق بیان داشته است، در امور حسبی اشخاصی که تصمیم دادگاه را به ضرر خود می

»اعتراض« جایگزین    یو کلمهباشد  ی آنها وجود دارد که اعتراض کنند. البته الزم به ذکر است این امر استثنا بر اصل میاین امکان برا
 « شده است. یدنظرخواهیتجد»

ح ✓ همین  و  باشند  حاضر  اشخاصی  چنانچه  حسبی  امور  به  دادرسی  باشد، در  محیا  دعوی  طرح  مناسب  زمان  یا  باشند  داشته  هم  نفع  ین 
 ند پس از صادر شدن رأی مراتب اعتراض را اعالم نمایند.تواننمی

 اداره حقوقی قوه قضائیه(.18/4/1386مورخ  7/ 2495و شماره   13/9/1386مورخ   6084/7رجوع کنید به نظریه مشورتی شماره  ✓

 خواهد بود.  ز ین یشامل امور حسب یدگیراجع به نظم جلسه رس یمدن یدادرس نییمقررات آ  - 45 ماده

  تواندیبه مترجم دادرس م  اجیو در صورت احت   ستیاگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم ن  یدر امور حسب  -  46  ماده
 انتخاب شود. 8از اشخاص مذکور در ماده  دینبا مترجم .د یترجمه انتخاب نما یکه طرف اعتماد او است برا یکس

 قانون است و  نیمطابق مقررات ا  یدگ یرس  بیترت  نی ضم ام  ای  میق  ای  یوصموجبات عزل    ریو سا  اقتیعدم ل  ای  انتیخ  یمورد دعو  در  -  47  ماده
 قابل پژوهش و فرجام است.  یمدن یدادرس نییمطابق آ شودیخصوص صادر م نیکه در ا یحکم 

در   .تصور ایجاد شود که قواعد حاکم بر آن خارج از امور حسبی استموضوع دعاوی این ماده جزء موارد ترافعی بوده و احتمال دارد این   ✓
از مصادیق ترافعی باشد اما باید بنا بر قواعد رسیدگی قانون امور   ماهیت دعوی و موضوع رسیدگیاگرچه ممکن است  حقیقت باید بیان کرد  

   حسبی عمل شود. 
شود، بر طبق مقررات امور حسبی رسیدگی و در در تمامی موارد که موضوعات حسبی به دلیل اختالفات و وقوع دعوی به دادگاه ارجاع می ✓

 است.  دنظریتجدعین حال تصمیم دادگاه حکم بوده و قابل 

 مومت یدر ق -دوم  باب

 مومتیدادگاه ق تیصالح -اول  فصل

 اقامتگاه نداشته باشد  ران یاقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ا  است که  یادگاه شهرستانراجع به د  مومتیامور ق  -  48  ماده
 صالح است.  مومتیامور ق یدارد برا یکه محجور در حوزه آن دادگاه سکن یدادگاه
 کشور ت عمومی دیوان عالی أهی 27/7/1323مورخ  224وحدت رویه  یرأ ر.ک به  ✓

منتقل شود. به این دلیل که رسیدگی به امور صغار و اگر محل اقامت صغیر تغییر کند باید پرونده به دادسرای محل جدید    21/5/1386مورخ    7/3370طبق نظریه مشورتی شماره   ✓
 کند. حیت ضرورت ندارد بلکه صدور دستور اداری کفایت میمحجورین )امور حسبیه( در شمار وظایف اداری دادستان است و نه قضایی، برای فرستادن پرونده، صدور قرار عدم صال

 است. دادگاه شهرستان تهرانراجع به  مومتیداشته باشد امور ق یسکن ایاقامت  رانیدر خارج اهرگاه محجور  - 49 ماده

 محجور  یموقت برا  میق  رانیا یمأمور کنسول یقانون مدن 1228دارد و مطابق ماده  یسکن ایاقامت  رانیکه محجور در خارج ا یدر صورت - 50 ماده
 با دادگاه نامبرده خواهد بود.  م یق ن یینکند تع  ذیرا تنف  یمأمور کنسول  میاگر دادگاه تهران تصم  دینما نی مع

اثر   ✓ انجام دهد، دارای  اقدامتی  از تنفیذ دادگاه تهران قیّم موقت  امر به مفهوم حقوقی می چنانچه قبل  این  باشد و اگر دادگاه تهران نظر بر عدم تنفیذ داشته باشد، 
 برکناری قیّم است و احتیاجی به دلیل یا طرح دعوی عزل نخواهد داشت.

 کرده است  می ق  نیینفر از صغار بدواً تع  کی  یکه برا  یدادگاهباشد که اقامتگاه آنها مختلف است    یصغار  یدارا  یکه متوف  یدر صورت  -  51  ماده
  آن   وزهدر ح ریصغ  نیترکه کوچک   ینشده باشد دادگاه  ن یمع  میو اگر ق  دینما  نیمع میهم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند ق  یصغار  یبرا  تواندیم

 ریها که صغاز دادگاه  کیترند هر از صغار کوچک کیام و اگر معلوم نباشد کد خواهد داشت تینسبت به تمام صغار صالح میق نییتع یاقامت دارد برا
 حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.  در

 ی فوق مرتبط با مواردی است که محجورین، اشخاص مجنون یا سفیه مختلف هستند.ماده  ✓

 باشد. صرفاً بدوی میالذکر استمراری نیست و ی فوقالزم به ذکر است که اختیار  مشخص کردن صالحیت در ماده  ✓
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  به اقامتگاه محجور   تداریدادگاه صالح  نیترکی نزدامور مزبور با  نباشد    مومتیامور ق  یبرا   تداریهرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صالح  -  52  ماده

 خواهد بود. 

ی قضایی و چنانچه در حوزه  استان محل اقامت محجور قرار دارد  ی قضاییحوزه  که در  تنها دادگاهی صالحیت به رسیدگی خواهد داشت ✓
 است، به هیچ عنوان صالحیت رسیدگی ندارد.  ترکینزداستان مجاور دادگاهی وجود داشته باشد که به محل اقامت محجور 

 . شودی م  افتیاست که محجور در حوزه آن دادگاه  ی با دادگاه  مومتیامور قکه اقامتگاه محجور معلوم نباشد  یدر صورت - 53 ماده

 کرده است. میق نییاست که بدواً تع یامور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاه ریموقت و سا میق نییو تع دیجد میق نییعزل و تع - 54 ماده
 داشته باشد.مطابق ماده مزبور دادگاهی صالحیت دارد که زودتر روند رسیدگی را آغاز کرده و صالحیت محلی  ✓

 . 12/4/1386مورخ  2342/7ی و شماره 13/10/1373مورخ  6056/ 7ی ی مشورتی شمارهرجوع کنید به نظریه ✓

 می ق نییتع بیترت -دوم  فصل

  آنها و دهبان و   نیو اداره آمار و ثبت احوال و مأمور  یشهردار   یقانون مدن  1221و    1220و    1219عالوه بر اشخاص مذکور در ماده    -  55  ماده

 اطالع دهند. دادستان شهرستان حوزه خوداست به  میق نییکه محتاج به تع یریدر هر محل مکلفند پس از اطالع به وجود صغ بخشدار

 نییتع  یبه دادستان برا  دیبا  نداشته باشد  میق  ای  یوص   ای  یولشود که    یمطلع به وجود محجور  یدعو  انیها که در جراز دادگاه   کیهر    -  56  ماده
 بدهد.  اطالع میق

 ی قضائیه. ی حقوقی قوهاداره 6/9/1365مورخ  4888/7ی ی مشورتی شمارهرجوع کنید به نظریه  ✓

اشخاص  یدگیدر رس  -  57  ماده به  نسبت  دادگاه  درخواست حجر  به عمل   یقیتحق  هرگونهاند  شده  یمعرف  هیسف  ا یمجنون  که    یبه  بداند    که الزم 
م  آوردیم و    یاشخاص  تواندیو  نموده  احضار  بداند  استفاده  قابل  را  آنها  اطالعات  نما  ق یتحق  ی برا  ا یکه  نامبرده  اشخاص  از    ندهیاز  پس  و  بفرستد 

 . دینمایو در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد م دهدیالزم و احراز حجر حکم به حجر م قاتیتحق و یدگیرس
 ی قضائیه. ی حقوقی قوهاداره  27/8/1372مورخ  5673/7ی ی مشورتی شمارهرجوع کنید به نظریه  ✓

از کس  -  58  ماده بداند  دادگاه الزم  معرف  یهرگاه  موجه حاضر شود    قیشده تحق  یکه محجور  به واسطه عذر  دادگاه  در  نتواند  آن شخص  و  کند 
 . دینمای م  قیدر خارج از دادگاه از او تحق ندهینما لهیبه وس ایدادگاه شخصاً   دادرس

نباید دی دادستان معرفی میشخصی که به عنوان نماینده ✓ ارای سمت قضایی باشد بلکه مدیران دفاتر، ضابطین دادگستری و شود لزوماً 
 تواند این وظیفه را به عهده بگیرد. حتی پزشک قانونی نیز می

  سفه او را اطالع دهد   ایبه دادستان جنون    دیبا  میق باشد    مجنون   ا ی  هیسفبه سن رشد    دنیخاص ندارد در زمان رس یکه ول  یریهرگاه صغ  -  59  ماده
ا  و به  اطالع  از  موضوع جنون و سفاهت تحق  نیدادستان پس  در  است  مکلف  نظر  لینموده و دال   قی امر  از  اعم  را  اطالعات    اتیآن  و  کارشناس 

صورت ممکن   نیدر ا  دی نمایسفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر م  ایو احراز جنون    یدگیبه دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رس  رهیغ  و  نیلعمط
 ابقاء نمود. مومتیهم به ق سابق را میاست ق
 ی اعالم حجر مجنون یا سفیه به عهده، وظایفی که قانون درباره1353/ 4/9مورخ    72بنا بر نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره   ✓

اثبات حجر به دادگاه مراجعه نمایند نیست، همچنین فوت   دادستان قرار داده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضا برای 
رود  کسی که تقاضای حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نیست، چون آثاری که برای حجر مرتب است با فوت شخص محجور از بین نمی

 ه دهد و حکم الزم را صادر کند. االصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامو دادگاه علی 

 باشد.  حدهیعل  میاز آنها محتاج به ق  کیمگر آنکه اداره امور هر نمود  نیمع می ق کی توان ی م میچند نفر از اشخاص محتاج به ق یبرا - 60 ماده

تواند وظایف آنها را تفکیک محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت تعیین کند می  کهیدرصورتدارد: »قانون مدنی مقرر می  1234ی  ماده  ✓
 نماید«. 

 . باشدیممقدم    گرانیبر د مومتیق یبرا تی با داشتن صالح محجور مادام که شوهر ندارد مادر ا یپدر  - 61 ماده
قانون مدنی   1180صورت گرفته باشد، زیرا بنا بر ماده  جوریت شخص پس از بلوغ و سقوط والیت  حموضوع ماده فوق در حالتی است که م ✓

 طفل غیررشید یا مجنون که عدم رشد یا جنون او متصله به صغر باشد تحت والیت قهری پدر و جدّ پدری خواهد بود.

 مقدم است.  گرانیبر د مومتیق  یبرا  ت یشوهر با داشتن صالح، در صورت محجور شدن زن  - 62 ماده

 تواند همسر موقت را تحت سمت قیمومت معین کند.موقت، دادگاه با تحقیق از شرایط محجور میدر نکاح  ✓

  و   میق  نیب  ای  هام یق  نیکه در صورت اختالف نظر ب  کندیم  نیدادگاه معشده است    نیکه ناظر مع  یدر مورد  نیو همچن  میدر مورد تعدد ق  -  63  ماده
 . دینما ینیبشیرفع اختالف پ یرا برا یگرید بیترت ایو  دیرجوع نما یشخص ثالث ا یناظر به دادگاه 

 ا ی  شدن آن از بعض  یبعد از صدور حکم و قبل از قطع   ایرا که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و    ی شخص  تواندیدادگاه م  -  64  ماده
 .دی نمایم نیکه ضرورت دارد مع یحفظ اموال و تصرفات یبرا موقتاً  ینیام صورت دادگاه   نیو در ا د،یتمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نما
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 ، نه دادستان یا اقربای محجور.صرفاً دادگاه صالحیت داردالذکر )انتخاب امین یا ممنوع کردن( باید توجه داشت که در موارد فوق  ✓

 . گرددیم میق نییبه حجر اقدام به تع یصدور حکم پژوهش  ایشدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش  یبعد از قطع - 65 ماده
قانون آیین دادرسی مدنی، بدون توجه به اینکه احکام از دادگاه تجدیدنظر یا   368و بند الف    367ی  با توجه به بند دوم قسمت الف ماده ✓

 هستند.  یخواهفرجامبدوی صادر شده باشد، قابل 

 از آنها   کیمتعدد باشد هر    میپژوهش بخواهند اگر ق  توانندیم  ریدادگاه در موارد ز  ماتینسبت به تصم  محجور  میدادستان و محجور و ق   -  66  ماده
 حق پژوهش دارند: 

 حکم حجر.  - 1

 حکم بقاء حجر.  - 2

 رفع حجر.  - 3

 رد درخواست حجر.  - 4

 رد درخواست بقاء حجر.  - 5

 رد درخواست رفع حجر.  - 6
تنها در صور  ✓ و  دادگاه قطعی است  امور حسبی تصمیم  اشارهدر  قابل  تی که  به  این   یدنظرخواهی تجدی صریح  باشد  بودن شده  یا فرجام 

شود، در اموری که تصمیم دادگاه قطعی است و نسبت به آن اعتراض صورت ی ترافعی موضوع باعث میامکان وجود دارد و همچنین جنبه
 گرفته، رأی دادگاه منطبق بر قواعد عمومی تجدیدنظر و فرجام ممکن باشد.

یا فرجام داشته باشند، الزم است تا تشریفات دادرسی را رعایت کنند اما   یدنظرخواهیتجدچه اشخاصی به غیر از دادستان درخواست  چنان ✓
با درخواست عادی رسیدگی می باید دالیل خود را به طرفین  اگر از سوی دادستان باشد تشریفات مخصوصی ندارد و  شود ولی دادستان 

 افت الیحه دفاعیه پرونده را به مرجع واجد صالحیت ارسال نماید. ابالغ نماید و پس از دری

 ی دنظرخواه یتجددارد حق  عالم میا ی دیوان عالی کشور، شخصی که حجر را  شعبه  1372/ 11/ 23مورخ    1360ی  ی شمارهمطابق دادنامه  ✓
 نسبت به حکم را نخواهد داشت.

 فوراً به او ابالغ گردد. دیدر دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعالم و اگر در دادگاه حاضر نباشد با میق که یدر صورت مینصب ق - 67 ماده

مدت قبول    ن یو اگر در ا  اطالع دهدرا به دادستان    مومتیق  عدم قبول   ا یقبول  مسافت    تیپس از ابالغ با رعا  سه روزدر ظرف    د یبا  میق  -  68  ماده
 . کندیمطلع م مومتیبه سمت ق یگریشخص د نییتع یرا قبول نکرد دادستان دادگاه را برا مومتیق ایرا اطالع نداد  خود

 نخواهد شد.  نیمع یگریشخص درا به دادستان اطالع دهد  مومتیشده قبول ق نیمع مومتیکه قبالً به ق یشخص دیجد میق نییهرگاه قبل از تع و

 . دهدیاطالع م دادستانبداند به  یکه مقتض یقیخود را به هر طر ماتیتصم تمام اموردادگاه در  - 69 ماده
به دادستان با دادگاه است و حتی   یرساناطالعی »اطالع« به جای »ابالغ« استفاده شده، اختیار روش  ی مزبور که از واژه بر اساس ماده ✓

 تواند بدون اینکه تصمیم به شکل دادنامه و مطابق قواعد ابالغ باشد، به دادستان اطالع داده شود. می

 خ یاثر حجر از تارحکم حجر وجود داشته    خیاگر ثابت شود که علت حجر قبل از تار  کنیل  شودی حکم مترتب م   تی قطع  خ یاثر حجر از تار -  70  ماده

 .شودی علت حجر مترتب م  وجود

تاریخ  صورتی که تاریخ حجر در حکم مقرر نگردیده و رسیدگی مطلق باشد و تصمیم دادگاه محجوریت بوده، آغاز آثار حجر از    مضاف بر موارد باال در
 باشد.اثر مید و اعمال حقوقی محجور از آن تاریخ، بال حکم خواهد بو نقطعی شد

 . دینما دیدر حکم خود ق حجر را که بر او معلوم شده است خیء تارابتدا  دیدادگاه باکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد  یدر موارد - 71 ماده

 بعد از رفع حجر ثابت  ایقبل از حکم حجر و    یدر دادگاه   نیاز متعامل  یکی  تیعدم اهل  ای  تیکه اگر اهل  ستیرفع حجر مانع ن  ایحکم حجر    -  72  ماده
 اثر دهد. بیشود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترت

این  به   ✓ باشد،  معامله  انجام  از  تاریخ حکم محجوریت پس  ولی  بوده  زمان معامله، شخص محجور  در  مدعی شود  قیم  مثال چنانچه  طور 
 معامله نافذ خواهد بود. 

 الزم  یدگیرس و فقط دادرس بعد از  حق دخالت در اداره امور او ندارند    دادستان و دادگاهداشته باشد    یوص  ای  یکه محجور ول   یدر صورت  -  73  ماده
 . دینما قی را تصد یوص  تیوصا تواندیم

 میق تیو مسئول اراتیاخت -سوم  فصل

 خواهد نمود. مومتیشروع به اعمال ق شودیداده م اطالعبه او  مومتیکه سمت ق یخیاز تار میق - 74 ماده

 است. نافذنسبت به محجور کرده باشد  مومتیبه عنوان ق یعملنصب و قبل از ابالغ به او  خیپس از تار میهرگاه ق - 75 ماده

  که ییهابرگو اسناد امالک و تمام  ونیبهادار و اسناد د یها برگ دیبا کندیم می اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظ اههیدر س میق - 76 ماده
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 کند.  د یق  ییادار  اههیرا در س هابرگ و عدد   یگانیبا حدهیعل از آنها را  یندارد هر نوع یت یکه بهاء و اهم ییهابرگو  دیذکر نما است تی اهم یدارا

ی دارایی او تعیین و علیه صورت جامعی از کلیهدارد: »قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیقانون مدنی مقرر می   1236ماده   ✓
ی موصوف دو وظیفه برای دادستان علیه در تحقیقات الزمه به عمل آورد«. مادهی خود برای دادستانی که مولییک نسخه از آن را به امضا

تحقیق جامع نسبت به دارایی شخص محجور که    -2بررسی و انطباق صحت لیست اموالی که قیم داده است.    -1مشخص کرده است:  
 تمامی موارد ذکر شده باشد تا موردی پنهان نماند.

 بپردازد.  از مال محجورشده است  نیمع دادرس  ایدادستان حفظ اموال از طرف  یکه برا یاجرت کس دیبا میق - 77 ادهم
 تواند اجرت خود را از اموال بردارد.. در صورتی که قیم به عنوان حافظ هم منصوب شده باشد می ✓

 که رفع  یاز محجور  پس از زوال سمت خوداموال را اگر از اموال محجور برنداشته است    میصورتحساب و تسل  هیته   نهیهز  تواندیم  میق  -  78  ماده
 .دیمنصوب شده است مطالبه نما مومتیاو به سمت ق یکه به جا یکس ایحجر از او شده 

امه دعوی کند، : در موردی که قیم بخواهد علیه صغار تحت قیمومت خود اق18/6/1382مورخ    5032/7ی مشورتی شماره  بر طبق نظریه  ✓
 1381انقالب اسالمی سال    های عمومی وقانون تشکیل دادگاه   3برای حفظ حقوق صغار باید از قیمومت استعفا کند تا طبق بند الف ماده  

 ری برای ورثه صغیر طرف دعوی تعیین شود.قیم دیگ

 .دیرا بنما مصلحت  تیرعاو در امور او  دیو اهتمام نما یو اصالح حال محجور سع  تیدر ترب  دیبا میق - 79 ماده

 که مصلحت   یگرید  بی به ترت  ایو    یداریخر  ی مصلحت محجور مال   تیمحجور را بفروشد و از پول آن با رعا  یشدن  عیاموال ضا  دیبا  میق  -  80  ماده
 . دیباشد رفتار نما

 .دیفروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نما ستیمحجور ن اجیکه مورد احت یااموال منقولهمصلحت   تیبا رعا تواند ی م  میق - 81 ماده
تواند آن را بفروشد حتی درصورتی که محجور نیازی به  معرض افزایش قیمت قرار دارد، قیّم نمیاگر محجور اموال منقولی داشته باشد که   ✓

 آن نداشته باشد.

از    گریالزم د  نه یو هز  ره یو غ  مارستانیمعالجه آنها را در ب  نهیهز  نیالنفقه او و همچنو اشخاص واجبمحجور    یزندگان   نه یهز  د یبا  میق  -  82  ماده
 شود. دهتحت معالجه قرار دا مارستانیت ایبه حسب اقتضاء در خانه  دیباشد با وانهیاطفال محجور را بپردازد و اگر محجور د تیترب نهیهز لیقب

بینی دادستان باشد،  کند و در صورتی که هزینه بیشتر از پیش ی زندگانی محجور را با توجه به جمیع شرایط او مشخص میدادستان هزینه  ✓
 شود. دادستان پرداخت می دییتأبا پیشنهاد قیّم و 

نماینده  ✓ قیّم  این جهت که  می از  اموال محجور  و  امور  قانونی شخص می  الزامات  و  تعهدات  و  بر عهده باشد  او میحجور  بر ی  بنا  باشد، 
 باید از جانب قیّم پرداخت شود. ،ی محجور است )مثل اقارب(ی اطفالی که بر عهدهی فوق نفقهماده 

 دادستان.  بیغبطه او و تصو تیمحجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعا رمنقولیغاموال   - 83 ماده

 غیرمنقول را بفروشد یا رهن دهد و دادستان تنفیذ ننماید، باز هم این مورد باطل خواهد بود. زمانی که قیّم مطابق مصلحت محجور مال  ✓

ی هااز بانک  یکیدر    دیبا  ستین  اجیکه محل احت  یوجوه نقدشود و    ینگاهدار   یدر محل امن با اطالع دادستان    دیبا   یمت یق   اءیاسناد و اش  -  84  ماده
 گذاشته شود.  معتبر

  صورت اجازه نامبرده شامل   نیو در ابدهد    یاشه یپ  ا یبداند به محجور اجازه اشتغال به کار    یکه مقتض  یدر صورت  تواندی م  میق  ای  یول  -  85  ماده
 هم خواهد بود. شهیپ ایلوازم آن کار 

اقامه  ✓ پیشینه« شک شود مثل صالحیت  یا  برای مطالبهچنانچه در »لوازم کار  از طرف محجور  این الزحمهحقی  ی دعوی  ی خود، اصل 
 باشد. است که محجور فاقد حق و صالحیت می

 . دیاداره نما  میق ای یبا اذن ولخود او حاصل شده است  یرا که به سع یاموال و منافع تواندی م  زیمحجور مم  - 86 ماده

 این باشد، عملیات باطل خواهد بود.محجور به صورت کلی اذن در تصرف ندارد و باید برای او حدود مشخص شود و اگر غیر از  ✓

 ی گریاو شخص د  یسلب و به جا  میاز ق  مومتیبعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت ق  د یبا  میق  -  87  ماده
 بدهد.  یبعد میشد اموال را به تصرف ق نیمع

 و هرگاه طالق زوجه مجنون   دیمجنون ازدواج نما  ی برا  تواند ی م   با اجازه دادستان  میقکه پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند    یدر صورت  -  88  ماده

 .دهدیطالق م میق  دادگاه بیدادستان و تصو شنهادیبه پالزم باشد 
پزشک نیست. به همین دلیل هر زمان که مصلحتی در ازدواج او دیده شود، این    دییتأازدواج اناث بدین جهت که زیان مالی ندارد، نیاز به   ✓

 کند. امر تحقق پیدا می

تنفیذ دادستان صورت ی فوق باید با  باشد موارد ماده در حالتی که شخص پس از رشد دچار جنون شود، حتی اگر پدر یا جدّ پدری هم قیّم   ✓
  بگیرد.
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حفظ و نظارت    ،باشند  نشده  نیمع  دیجد  میاو اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطالع دهند و مادام که ق  ریورثه کب  ،میدر صورت فوت ق  -  89  ماده
 آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود. میکه ق دیرش ریو اشخاص غ نیاموال صغار و مجان در

: »شورا باید اقدامات الزم برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که  1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب    12مطابق ماده   ✓
رد و بالفاصله مراتب را به  المالک به عمل آوفاقد ولی یا قیّم باشد و همچنین غایب مفقوداالثر، ماترک متوفای بالوارث و اموال مجهول 

توانند به شورای حل اختالف یا ی قیّم میو تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد«. ورثه  مراجع صالح اعالم کند. شورا حق دخل
 دادستان اطالع داده و اموال را تحویل آنان بدهند. الزم به ذکر است این ماده تعارضی با اختیارات دادستان ندارد.

 خسارت  ه یمسئول تأد  از شش ماه بدون سود گذاشت  شیبدون سود بگذارد و اگر ب  د یدر صورت امکان نبا  میقرا    ریصغ   اجیوجوه زائد از احت  -  90  ادهم
 خواهد بود. هیتأد ریخسارت تأخ زان یبه م

قیّم در یک ماه رعایت مصلحت محجور باشد و بطور کلی حتی اگر  ماه صرفاً جهت تحقیق و بررسی شرایط کسب منفعت می  6طول مدت   ✓
 را نکند مسئول خواهد بود. 

 را   یمتوف  ترکه  ریدرخواست مهر و موم و تحر  ده روزدر ظرف    مکلف است  میق  دی مورث محجور فوت نما  میق  نییکه پس از تع  یدر صورت  -  91  ماده
 . دیبنما

 بدهد.  دیتصرف نما دیکه با یتا به تصرف شخصمسئول حفظ اموال محجور است  می ق  مومتیبعد از زوال ق - 92 ماده

 . باشدی م هیتأد ریمسئول خسارت تأخ تصرف خ یتاراز   دیدر پول محجور به سود خود تصرف نما میهرگاه ق - 93 ماده
 قرار داد.توان او را عالوه بر پرداخت خسارت، تحت پیگرد کیفری در صورت وقوع ماده فوق، قیّم مرتکب خیانت در امانت شده و می ✓

  دارند. و اگر   ی تضامن  تیاز آنها مسئول  کیهر    ند ینما  طیتفر  ای  یدر اموال محجور تعد  گریکدیمتعدد بوده و با شرکت    میکه ق  یدر صورت  -  94  ماده
 کرده است.  طیتفر ای یخواهد بود که تعد  یمتوجه به کس تیمسئول ندیدر اموال محجور نما طیتفر ای یتعد گرانیبدون شرکت د نیمی از ق یبعض

  اموال محجور از    شودیالزم م  مومتیق  فیبه امور محجور و انجام وظا  یدگیرس  یکه برا  یانهیحفظ و اداره اموال محجور و هز  نهیهز  -  95  ماده

 . گرددیم هیتأد

 م یعزل ق -چهارم  فصل

 تیشکا صورت هرگاه دادگاه  ن یدر ا  دینما  تیشکا خود    یو نگاهدار  تیاو در ترب  یو کوتاه  نه یندادن هز  یبرا  میاز ق  تواندیم زیمحجور مم  -  96  ماده
 بر طبق آن دستور عمل کند. دیبا میو ق دهدیکه مناسب است م یدستور دیرا وارد د

 او به دادگاه اطالع بدهد اجرا خواهد شد.  نهیمحجور و دادن هز یو نگاهدار تیرا در ترب میق یکه دادستان کوتاه یماده در مورد  نیا مفاد

  د یسبب عزل را موجود د  دادستانصورت اگر    ن یرا اطالع دهند در ا  میبه دادستان وجود سبب عزل ق  توانندیم  یاعالقه   یمحجور و هر ذ  -  97  ماده
 . دینمایرا م  میدادگاه درخواست عزل ق از

 

ی عزل قیّم
موارد معینه 

ناموس،هتکامانت،درخیانتاختالس،کالهبرداری،سرقت،:گرددمحکومقطعیحکمبربناوشودزیرجنحه هایازیکییاجنایتمرتکبکهزمانی
.تقلبیاتقصیربهورشکستگیاطفال،بهنسبتجنحهعفت،منافیات

محکومسیاسیتمحکومیصورتدرمثالًکند،ادارهرامولی علیهمالیامورنتوانددلیلاینبهوگرددحبسبهمحکومشدهمذکورعللجزعلتیبهقیّماگر
.گردد

.باشدشدهسلباوازصفتاینیاونبودهامانت داریصفتدارایقیّمگرددمشخصچنانچه

.شودورشکستهقیّمکههنگامی

.گرددمحرزمولی علیهاموالاداره درقیّمتوانایییالیاقتعدمکهزمانی

.باشدذکرعدمباعثخودیانیاوردهاوداراییجزءراداشتقرارمولی علیهبهمتعلقکهرامالیعمداًقیّمچنانچه

نماینده ییادادستانهبراسالیانهحسابصورتسایراگرهستند،نامنظمغالباًکهایندلیلبهمی کندادارهقیّمکهمزروعیامالکحسابصورتاستثنایبه
.نمی شودعزلدادستانسویازباشدداشتهموجهدلیلچنانچهولیمی شودعزلندهداو

یکظرفدررامراتببایدکندشوهراختیاراستشدهمعینقیمومتسمتبهکهمولی علیهمادرولوبی شوهریزنهرگاه»:مدنیقانون1251مادهبربنا
آنجدیدیتوضعرعایتبامی توانداونماینده ییادادستانصورتایندر.دهداطالعاونماینده ییاخوداقامتحوزه یدادستانبهنکاحانعقادتاریخازماه
یامدعی العمومبهمقررمدتدرراخودازدواجقیماگرقبلمادهمورددر»:می داردمقرر1252ماده یادامهدر.«کندناظرضمیاجدیدقیمتقاضایزن،

.«بکندرااوعزلتقاضایمی تواندمدعی العمومندهداطالعاونماینده

.می گرددعزلدادگاهجانبازدادستانتقاضایبهنکند،تسلیمراکافیتضمینقیّممدنیقانون1243ماده یمطابقاگر
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 باشد. ی حقوقی دادگستری، پیشنهاد عزل و نصب قیم و نظارت در امور محجور با دادستان می اداره  21/6/1361مورخ  173/7ی ی مشورتی شماره مطابق نظریه  ✓
 مدلل   د یبا  شودیکه راجع به عزل صادر م  یاحضار شوند و حکم  و در صورت لزوم دادستان  م یق  دیبا  م یبه درخواست عزل ق  یدگیرس  یبرا  -  98  ماده

 و موجه باشد.

 ن یمع  یقطع  ف یکه تکل  ی پژوهش بخواهند و مادام  توانندیم  م یدادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل ق  میاز تصم  میق  -  99  ماده
 انجام خواهد شد. شودیم نیمحجور مع  یکه موقتاً برا یمیق ایدادستان  لهیبه وس ریامور صغ نشده
رأ ✓ رویه  مطابق  عالی کشورهیأ1335/ 11/ 28مورخ    2467ی وحدت  دیوان  مادهت عمومی  موجب  به  از تصمیم    99ی  ، »چون  قیم  امور حسبی 

 ی بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور ندارد«.لذا تجدید رسیدگی در مرحله تواند پژوهش بخواهد.دادگاه راجع به عزل خود می

 . ستینافذ ناو  بعد از ابالغ حکم عزل میاعمال ق - 100 ماده

 حتی اگر قیم رعایت مصلحت محجور را کرده باشد، بازهم عملیات او غیر نافذ است. ✓

در   ریمعلوم شود که تأخ  ایاو صورتحساب را فرستاده    یبه جا  یگریشخص د  ن ییقبل از تع  میاگر ق  یقانون مدن  1244در مورد ماده    -  101  ماده
 نمود.  نیمع مومتیمجدداً او را به ق  ایابقاء  مومتیقممکن است همان شخص را به  صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است فرستادن
ی او بدهد و هرگاه  العموم یا نمایندهمرتبه حساب تصدی خود را به مدعیقانون مدنی: »قیم باید الاقل سالی یک    1244ی  منطبق بر ماده  ✓

 شود«.العموم معزول میالعموم، حساب ندهد، به تقاضای مدعیی مدعیدر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطالبه

خروج   و احراز موجب رفع حجر  یدگیو دادگاه پس از رس  را از دادگاه بخواهد  مومتیاعالم خروج از قدر موارد رفع حجر    تواند ی م محجور    -  102  ماده
 . دینمایاعالم م مومتیمحجور را از تحت ق

نمی ✓ باشد،  داشته  اهلیت  ادعای  اقامهدر صورتی که شخص محجور،  دلیل که محجور صالحیت  این  به  از رسیدگی توان  ندارد  ی دعوی 
 امتناع کرد. 

نظریه مشورتی شما ✓ قوه اداره  8/12/78مورخ    7/ 7151ی  رهمطابق  متقاضی ی حقوقی  از جانب شخصی که  ی قضاییه، حق طرح دعوی 
 شود.ی فوق دانسته میباشد فراهم است و مشمول ماده حکم رشد هم می

 ن یامور راجع به ام -چهارم  باب

 خواهد شد:  نیمع  نیام ز ین ریدر موارد ز شودیم  نیام نییتع یکه مطابق قانون مدن یعالوه بر موارد  - 103 ماده

 نداشته باشد.  یوص ای ی ول  نیکه جن یدر صورت ردیتعلق گ نیبه جن یکه ممکن است از ترکه متوف یاالرث اداره سهم  یبرا - 1

 نداشته باشد.  یری اختصاص داده شده و مد یکه به مصارف عموم یاداره اموال یـ برا2

اداره   یاز دادگاه بخواهد که برا  تواندیبعض اموال خود عاجز شده م  ایو امثال آن از اداره تمام و    ی ماریب  ایکبر سن  که در اثر    یکس  -  104  ماده
 .شود نیمع  نیاو ام  اموال

که شخصاً ی قضاییه، فقط در صورتی تعیین امین ممکن است  ی حقوقی قوهاداره  60/ 6/ 10مورخ    4/7ی  ی مشورتی شمارهبر طبق نظریه ✓
 از سوی او درخواست شود. 

 از اداره   عاجزکه    یکس  یدر حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برا  نیکه مادر جن  دیآیبه عمل م  یدر دادگاه شهرستان  نی جن  یبرا  نیام  نییتع  -  105  ماده
شهرستان  دادگاه  است  خود  سا  یاموال  در  و  دارد  اقامت  آن  حوزه  در  نامبرده  احت  یموارد  ر یکه شخص  تع  اجیکه    دادگاه   شودیم   دایپ  ن یام  نییبه 

 حاصل شده است. نیام نییبه تع اجیاست که در حوزه آن دادگاه احت صالح یشهرستان
شود و پس رسیدگی به صحت این مورد  جام میی، اقربای جنین )پدر، جد پدری، برادران و خواهران( یا دادستان انتقاضای امین به وسیله ✓

 کند. که وصی یا ولی ندارد، توسط دادگاه امین را تعیین می

 کرده است. نییرا تع نیاست که ام یبا دادگاه نیامور مربوطه به ام ر یسا - 106 ماده
توان به تبع دادگاه را اقامتگاه خود را تغییر دهد، الزم نیست به دادگاه اول رجوع شود و می  اگر مادر امین یا شخصی که نیاز به امین دارد  ✓

 هم تغییر داد.

 . دینما  نیام نییاز دادگاه درخواست تع تواندیم  ینفعی دادستان و هر ذ یو در مورد مصارف عموم نیجن یدادستان و اقربا  نیدر مورد جن  - 107 ماده
ی شخص عاجز چنین تکالیفی برای دادستان وجود ندارد و نامبرده باید به صورت مستقیم به  کند که دربارهریح میی فوق چنین تصماده  ✓

 دادگاه رجوع کند.

  ن یاز ب  نیام  نیینموده و دادگاه پس از احراز لزوم تع  یسمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرف  یرا که برا  یاشخاص  تواندی م  دادستان  -  108  ماده
 .دینمایم نیمع  نیچند نفر را به سمت ام ای کیکه طرف اعتماد باشند   گریاشخاص د اینامبرده  اشخاص

بر    نیجن  یو سبب  ینسب  یعدم قبول او اقربا  ای  تیو در صورت عدم صالحاست  مقدم    گرانیبر د  تیدر صورت داشتن صالح  نیمادر جن  -  109  ماده
 مقدم خواهند بود.  گرانید
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 باشند. گردد، مثالً برادر یا خواهر بر عمو مقدم میرعایت تقدم جهت تعیین امین همانند قیم رعایت می ✓

 ب یبه ترت  تیبا داشتن صالح  شودی م  نیاداره اموال او مع  یبرا  نیکه ام  یکس  پدر و جد و مادر و اوالد و زن و شوهر  نیمورد جن  ر یدر غ  -  110  ماده
 مقدم هستند.  گرانیاقربا بر د ریتقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سا گرانیبر د مذکور
اند در طول  ی فوق ذکر شده افرادی که در ماده ی قضاییه،  ی حقوقی قوهاداره  86/ 16/8مورخ    7/ 5426ی  ی مشورتی شمارهمطابق نظریه  ✓

 گیرند.هم قرار می

 .دینما نیمع ناظرچند نفر را به عنوان  ا ی کی نی عالوه بر ام تواندی م دادگاه   - 111 ماده
 تواند استصوابی یا اطالعی باشد. میبنا بر تصمیم دادگاه امین   ✓

تواند حدود اختیارات امین را مشخص نماید، معمواًل ناظر  این قانون نقش وکیل را دارد و شخص متقاضی می  104ی  چون امین در ماده  ✓
  توان برای این مورد هم ناظر تعیین کرد.می ،اما اگر شرایط اقتضا کند شودتعیین نمی

 کند. کیرا تفک امناء متعدد فیوظا تواندیم ز یو ن دینما نیآنها را مع اراتیحدود اخت دیبا دادگاه و ناظر نیامدد صورت تعدر  –  112 ماده

  است که اموال در حوزه او   ینشده به عهده دادستان  نیمع  ن یمادام که اماست    نی ام  نییکه محتاج به تع  یحفظ و نظارت اموال در موارد  -  113  ماده
 . شودیم افتی

 آنها است  تی و واقع در حوزه مأمور  نیام  نییکه محتاج به تع  انیرانیاداره اموال ا  یحق دارند برا  رانیا  یکنسول  نی مأمور  رانیدر خارج ا  -  114  ماده
 نینصب ام، ستندبفر یوزارت امور خارجه به وزارت دادگستر لهیمدارک عمل خود را به وس نیپس از نصب ام ده روزتا  دیو با ندینما نینصب ام موقتاً

 کند.  ذیرا تنف یمأمور کنسول میتصم دادگاه شهرستان تهرانکه  گرددیم یقطع یوقت نامبرده

  در خارج مقرر است    نیام  نییدر امور محتاج به تع  هادادستانمربوطه در مورد دخالت    قانون و نظاماتکه به موجب    یاراتیو اخت  فیوظا  -  115  ماده
 خواهد بود. یکنسول نیبه عهده مأمور رانیا

می ✓ دارا  هم  را  دادگاه  اختیارات  موارد  برخی  در  حتی  است،  بیشتر  کنسولی  مأموران  اختیارات  تنها  نه  دادستان،  با  مقایسه  مثالً در  باشند 
 توانند موقتاً نماینده انتخاب کنند.می

  ی ب یترت  کندیخود را در کشور آن دولت اجراء م  تیمأمور  یکه مأمور کنسول  یو دولت   رانیدولت ا  نیمنعقده ب  یاگر در عهود و قراردادها  -  116  ماده
مأموربر باشد  اتخاذ شده  فوق  ماده  دو  مقررات  تا حد  نیخالف  را  ماده  دو  آن  مفاد  مقررات عهدنامه    که  یمذکور  نب  ایبا  اجراء    اشدقرارداد مخالف 

 کرد.  خواهند

 نخواهند شد.  نیمع نیمنصوب شوند به سمت ام  مومتیبه ق دیکه نبا یاشخاص - 117 ماده

 او را ممانعت  تواندینم  نی و ام  نافذ است  دیدر اموال خود بنما  یشده اگر تصرف  نیمع نی او ام  یکه به عنوان عجز از اداره اموال برا  یکس  -  118  ماده
 . دینما

 ی کامل دارد.شود به این دلیل اعمال او نافذ است که او محجور نیست و نیت و ارادهشخصی که به دلیل عجز برای او امین تعیین می ✓

 .شودیهم م نیو جن غایب ن یامشامل  میق تیو مسئول اراتیمقررات راجع به وظائف و اخت  - 119 ماده

  نییکه موجب تع  یپس از زوال سبب  زی مورد ن  ن یا  ریو در غ  شودی پس از تولد طفل زائل مشده است    نیمع  نیجن  یکه برا  ینیسمت ام  -  120  ماده
 زائل خواهد شد.  نیسمت ام شده است نیام

 است. یهم جار ن ینسبت به ام میمقررات راجع به عزل ق  - 121 ماده

  در که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و    یبیبه ترت  دیبا  شودیم  نییتع  یاداره اموال مربوطه به مصارف عموم  یکه برا  ینیام  -  122  ماده

 .دیصرف نما مصارف مخصوصه که مقرر شده است

 است.  ینسبت به او جار لیعاجز است و احکام وک لیبه منزله وک شودی م نیاداره اموال عاجز مع یکه برا ینیام - 123 ماده
امین   ✓ بیان شد،  قبالً  نمیهمانگونه که  عاجز  نمیشخص  بودن  امین  با وصف  تنها  اختیارات خارج شود همچنین  از حدود  مال  تواند  تواند 

 غیرمنقول را در زمان حیات شخص عاجز به فروش برساند. 

عدم قبول سمت امانت را به    ایقبول    یمدن  یدادرس   نیی مدت مسافت مذکور در آ  تیبا رعا  ابالغپس از    سه روزدر ظرف    دیبا  ن یام  -  124  ماده
قبول سمت امانت را   یگرید  نییقبل از تع  نکهیا  مگرخواهد شد    نیمع  یگریمدت قبول خود را اطالع نداد شخص د  نیاطالع دهد و اگر در ا  دادگاه

 خواهد ماند. یصورت همان شخص به سمت امانت باق نیاطالع دهد که در ا به دادگاه 
 مدت مسافت نسخ شده است و امین تنها سه روز فرصت دارد.  1379در نکات قبلی بیان شد که مطابق قانون آیین دادرسی مصوب  ✓

 شد. از اموال نامبرده برداشته خواهد شده است  نیمع  نیآن ام یکه برا یحفظ و اداره اموال نه یهز - 125 ماده

 مفقوداالثر  غایب راجع به  -چهارم  باب

 دادگاه تیدر صالح -اول  فصل
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 در آن محل بوده.   غایباقامتگاه  نی است که آخر یبا دادگاه شهرستان محل مفقوداالثر  غایبامور راجع به  - 126 ماده

 باشد.میصالح  خانواده دادگاه  االثر،مفقود، در امور غایب 19/12/1391نواده مصوب اقانون حمایت از خ 4ماده   15بنا بر بند  ✓

 رسیدگی به امور غایب مفقوداالثر شامل تعیین امین به منظور نگهداری اموال و دارایی غایب و اعالم عدم حضور است.  ✓
 در   غایبمحل سکونت    نیصالح است که آخر  غایببه امور    یدگیرس  یبرا  یدادگاهباشد    رانیدر خارج از ا  غایباقامتگاه    نیهرگاه آخر  -  127  ماده

 حوزه آن دادگاه بوده. 

  به   یدگیرس  یبرا  یدادگاه محلمعلوم نباشد    رانیاو در ا  یاقامتگاه و محل سکنا  اینداشته    یمحل سکن  ایاقامتگاه    ران یدر ا  غایبهرگاه    -  128  ماده
 دارند. یسکن ا یدر آن محل اقامت  غایبصالح است که ورثه  غایبامور 

 در آنجا مال دارد. غایبصالح است که  یمعلوم نباشد دادگاه رانیدر ا غایبکه ورثه  یدر صورت  - 129 ماده

 ن یام نییدر تع -دوم  فصل

 .ندیبنما غایباداره اموال  یبرا نیام نییحق دارند از دادگاه درخواست تع وراث و بستانکار لیاز قب نفعیدادستان و اشخاص ذ  - 130 ماده

ق.م و ماده   1012بر مبنای ماده  امین ی قضاییه بیان داشته، چنانچهی حقوقی قوهاداره 1370/ 1/ 20مورخ  7/ 230ورتی شماره شی منظریه ✓
ی اموال است اما در صورتی که امین به پیشنهاد  ی اختیارات او صرفاً در ادارهحوزه  نفع معیّن گردد،ق.ا.ح به تقاضای اشخاص ذی  130

 گیری نماید.تواند در امور صغار غایب مفقوداالثر تصمیمق.م مشخص شود، می 1187داستان و مطابق ماده 

✓  
 ق یتحق نه ا یکرده است  نیاداره اموال خود مع  یرا برا یکس غایب نکهیو ا بتیغدادگاه در خصوص  نیام نییپس از وصول درخواست تع - 131 ماده

 . دینمایم  نیام نییتع یقانون مدن 1012ماده  طیو وجود شرا بتیغو پس از احراز  نموده
ادارهدارد، »اگر غایب  قانون مدنی مقرر می  1012ی  ماده  ✓ ی اموال خود تکلیفی معیّن نکرده باشد و کسی هم نباشد که مفقوداالثر برای 

امور اداره   قانوناً حق تصدی  برای  باشد، محکمه  را داشته  امین معین می او  نفر  او یک  اموال  از طرف ی  امین فقط  تقاضای تعیین  کند و 
 شود«.نفع در این امر قبول میالعموم و اشخاص ذیمدعی

 مقدم خواهد بود.  گرانیبر دآن شخص  غایب  یبرا نیام نییامور او باشد در موقع تع یعمالً متصد غایب بتیکه در زمان غ یکس - 132 ماده

 است. رانیتابع مقررات راجع به تبعه ا او مشکوک است ت یتابعکه  یغایب  - 133 ماده

 قانون است. نیو باب سوم ا یقانون مدناحکام مذکور در مطابق  غایب  نیاحکام ام ر یسا - 134 ماده
تواند وظایف امناء نماید و نیز میها را معیّن  قانون امور حسبی، »در صورت تعدد امین و ناظر، دادگاه باید حدود اختیارات آن  112بنا بر ماده   ✓

 متعدد را تفکیک کند«. 

 شود«. اختیارات قیم شامل امین غایب جنین هم میدارد، »مقررات راجع به وظایف و قانون امور حسبی مقرر می 119ماده  ✓

 کند، تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید«.تواند از امینی که معیّن میقانون مدنی، »محکمه می 1013بر طبق ماده  ✓

ید و وراث مزبور به تواند امین دیگری معیّن نماقانون مدنی، »اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافی بدهد محکمه نمی  1014مطابق ماده   ✓
 این سمت معیّن خواهد شد«. 

ماده   ✓ بر  مسئولیت  1015بنا  و  »وظایف  مدنی،  معیّن میقانون  قبل  مواد  موجب  به  که  امینی  مقرر های  قیم  برای  که  است  همان  گردد، 
 است«. 

ی دائم یا منقطعه  ی زوجهد باید نفقه شوقانون مدنی، »امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر معیّن می   1028به موجب ماده   ✓
او را زوج تعهد کرده باشد و اوالد غایب را اکه مدت او نگذشته و نفقه  نماید. در صورت اختالف در میزان نفقه، دارایی غایب تأدیه    زی 

 ی محکمه است«.تعیین آن به عهده 

 .شودیم ل یزا نیسمت ام غایب بودنزنده ای یقیشدن موت حقمعلوم ای غایب یبعد از صدور حکم موت فرض  - 135 ماده

 120ی  که موضوع ماده باشد  می  رالذک ی فوقماده زوال دلیلی که سبب تعیین امین گردیده است،  بعد از    ،مصادیق زوال سمت امیناز جمله   ✓
 باشد و برای این مورد احتیاجی به تصمیم دادگاه ندارد.می

 دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه -سوم  فصل

 به تصرف آنها داده شود.  غایب ییاز دادگاه درخواست کنند که دارا توانندیورثه او م غایبخبر  نیاز آخر دو سال تمامبعد از گذشتن   - 136 ماده
ی اموال کسی را مشخص نکرده و کسی هم که  شخص غایب جهت اداره -1، درخواست فوق باید دارای دو ویژگی باشد:  1025بنا بر ماده  ✓

یا   بودنزندهسال تمام گذشته باشد و از  2از آخرین خبر شخص غایب  -2ی اموال را داشته باشد وجود نداشته باشد.  مطابق قانون حق اداره
 شود.اشد که این مورد به وسیله گواهی مشخص میفوت او خبری نب

 باشد: ریو مشتمل بر امور ز یکتب دیدرخواست با  - 137 ماده
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 کننده.نام و مشخصات درخواست - 1

 .غایبمشخصات  - 2

 . بتیغ خیتار - 3

 خود قائل است. یدرخواست را برا نیکننده حق اکه به موجب آن درخواست یادله و جهات - 4
ماده  ✓ مطابق  اینکه  وجود  موضوع   13ی  با  چنانچه  ولی  باشد  کتبی  یا  شفاهی  حسبی  امور  در  درخواست  است  ممکن  حسبی  امور  قانون 

 .، درخواست حتماً باید کتبی صورت گیردباشدی او درخواست تصرف دارایی غایب از جانب ورثه

 اقامتگاهراجع به    زیو ن  دینمایم  یدگیکننده و دادستان به دالئل درخواست رسحضور درخواست  با  دادگاهنامه  پس از وصول درخواست  -  138  ماده

 ودرخواست نامبرده  مشتمل بر    یکننده آگهدرخواست  تیالزم نموده و در صورت احراز صالح  ییبازجو  و معلوم نبودن محل او  بتیغ  خیو تار  غایب
 . دهدیم بیاظهار اطالع به دادگاه ترت یبرا دارند یاطالع  غایبکه از  یاشخاص دعوت

 در صورت  یآگه  نینشر آخر  خیاز تار سال کی و پس از    شودیمنتشر م ماه کیهر کدام به فاصله    یمتوال سه دفعهمذکور فوق در    یآگه - 139 ماده

 .شودی به تصرف ورثه او داده م غایباموال  یقانون مدن 1026و  1025مذکور در ماده  طیوجود شرا
توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که  دارد، »وراث غایب مفقوداالثر می قانون مدنی مقرر می  1025ماده   ✓

نکرده باشد، ثانیاً دو سال تمام از ی اموال معیّن  دارایی او را به تصرف آنها بدهند مشروط بر اینکه، اواًل غایب مزبور کسی را برای اداره
اعالن مدت در یک   هراجع ب  1023آخرین خبر غایب گذشته باشد، بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 

 سال، حتمی است«. 

ی دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا قانون مدنی، »در مورد ماده قبل، وراث باید ضامن و با تضمینات کافیه  1026ی مطابق ماده ✓
در صورتی که اشخاص ثالث حقّی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور 

 حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود«.

قانون مدنی اختالفی نیست و قانون   1023اشد، بین ماده فوق و ماده  بالزم به ذکر است چون قانون امور حسبی مؤخر از قانون مدنی می  ✓
 باشد. االتباع میمؤخر الزم

اداره   یبرا  تش یصالح  یگریبه جهت د  ایآن کس فوت شود  کرده باشد و    نیرا مع  یاداره اموال خود کس  یبرا  غایب که    یدر صورت  -  140  ماده
 صادر شود.  غایب یتا حکم موت فرض  شودیو اموال به تصرف ورثه داده نم گرددی م  نی اداره اموال مع  یبرا  نی ام برود نیاز ب اموال

 توان به تصرف ورثه داد.فقط این ماده است که بر طبق آن اموال غایب را نمی ✓

 جهیبه تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نت  غایبکه اموال    نیام  ایورثه  باشد    یشدن  عیمال ضا  غایباموال    ن یهرگاه در ب  -  141  ماده

 . دینمای م باشد غایبکه به صرفه  یگریاقدام د ایو  یداریخر یمال غایبمصلحت  تیرعابا  فروش 
ی فوق حدود را برای خارج از آن نیاز به تصریح دارند، ماده   وتوانند عملیات انجام دهند  بدین جهت که ورثه و امین در حدود اختیار خود می ✓

 گسترش داده و تصریح کرده است.

 اجیرا که مورد احت  غایببا اجازه دادستان اموال منقوله    توانندیبه تصرف آنها داده شده است م  غایبکه اموال    و ورثه  نیاماز    کیهر    -  142  ماده

 . ندیباشد بنما غایبکه به صرفه  یگر یاقدام د ایو  یداریباشد خر غایبکه موافق مصلحت   یگری فروخته و از پول آن مال د ستین

باشد فروش برسانند ولی دادستان تنفیذ ننماید، عملیات صحیح نیست و قابل فسخ میحتی اگر ورثه و امین اموال را با رعایت مصحلت به   ✓
 و ورثه و امین ضامن خواهد بود. 

 باشد و به این دلیل تصریح گردیده است. ی اموال میی فوق هم خارج از محدوده اختیارات وکیل در ادارهماده  ✓

  مشروط  شودیداده م   لهیموص  ای  یوصبه    تیشده باشد اموال مورد وص  یتیهرگاه وص  شودیم  میبه ورثه تسل  غایبکه اموال   یدر مورد  -  143  ماده

 بدهند.  ن یتأم  ی قانون مدن 1026مطابق ماده   نکهیبه ا

 و آنها در  ندیحفظ و اداره نما  غایبمصلحت    تی اموال را با رعا  د یبا  شودیم  میموقتاً به آنها تسل  غایبکه اموال    لهیو موص   یورثه و وص  -  144  ماده

 او خواهند بود. لیوک به منزله  غایباداره اموال 
 اشخاص فوق در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهد بود.  ✓

 نیو ا  دینمایم  میتنظ  غایب   اموال و اسناداز    یصورت  ن یام  ا یاز ورثه    یکیدادگاه به درخواست    ورثه  ا ی  ن یاماموال به    م یدر مورد تسل  -  145  ماده
 . رندیاز آن رونوشت بگ توانندیم نفعی اشخاص ذ و  شودیم یگانیبا  دفتر دادگاهدر  صورت

اموال  و در صورت    نیاموال به توسط کارشناس مع  یو بها  میبا حضور دادستان تنظدرخواست کنند صورت اموال    ورثهکه    یدر صورت  -  146  ماده
 برداشته خواهد شد.  غایباز مال  یابیارز   نهیهزو  ردیپذیدادگاه درخواست نامبرده را م شود  دیآنها ق یبها

 اموال منقولهاز    تیو در صورت عدم کفا  شودیمنافع اموال او داده م  ایاز وجوه نقد    غایب  ونیو د  غایبالنفقه  نفقه اشخاص واجب  -  147  ماده
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 .شودیفروخته م رمنقولیغاموال نباشد از  یفروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کاف
 -1باشد:  اداره حقوقی قوه قضاییه، در دو حالت فروش اموال غایب جایز می  29/9/1373مورخ    7/ 6055ی مشورتی شماره  مطابق نظریه  ✓

قانون امور   142ده  هنگامی که فروش مال به مصلحت غایب باشد و پس از آن مال دیگری خریداری شود و دادستان هم تنفیذ نماید )ما
 147)ماده  که در این مورد احتیاجی به تنفیذ دادستان ندارد  النفقه غایب باشد  فروش جهت تأدیه دین یا نفقه اشخاص واجب  -2حسبی(.  

نیاز   هالنفقی اشخاص واجبجهت تأدیه دیون غایب یا نفقه  -1. در دو مورد امکان فروش اموال غیرمنقول وجود دارد:  قانون امور حسبی(
 اموال منقول کافی نباشد.  هالنفقی اشخاص واجببرای تأدیه دیون و نفقه  -2باشد. 

 بگذارند.  رهن ایبفروشند را  غایب منقول ر یغ حق ندارند اموال  نیورثه و اممورد ماده قبل   ریدر غ  - 148 ماده

 وصول یبراحق دارند    نیام  ایورثه   نیو همچن خواهند بود  یطرف دعوکه مال به تصرف آنها داده شده    نیام  ایورثه    غایببر    یدر دعو - 149 ماده

 . ند ینما یاقامه دعو   غایبمطالبات 

نامبرده در ماده  ✓ اقامه له هم میی فوق، موصی و موصی عالوه بر اشخاص  ی دعوی نمایند، به طور توانند طرف دعوی واقع شده یا خود 
له  و وصی و موصیگیرد  گویی از آن، زیرا طلب بستانکاران در صورت فوت بر ترکه تعلق میمثال استرداد ترکه و پرداخت مطالبات و پاسخ

 شوند، خواه وصیت کلی باشد مانند زمانی که وصیت بر ربع دارایی شود یا وصیت بر عین باشد.که را متصرف مینیز بخشی از تر

 نیام  ایورثه    یبرا  از درآمد اموال  یالزحمه متناسبحق  تواندیم  دادگاهداده شده باشد    نیام  ایورثه  به تصرف    غایبکه اموال    یدر مورد  -  150  ماده
 . شودیبرداشته م  غایباز اموال  غایبحفظ و اداره اموال  نهیهز دینما نیمع

 .شودیسپرده م نیبه ام غایبو سهم شخص  نیمع ینیام زیاو ن یبراباشد  نیام  نییبوده که محتاج به تع یغایب غایبورثه  نی هرگاه ب - 151 ماده

 سپرده خواهد شد.  یوص ای میق ای یولباشد سهم او به  یمحجور غایبورثه  نی هرگاه ب - 152 ماده

 یدر حکم موت فرض -چهارم  فصل

 :ندیرا بنما غایب یاز دادگاه درخواست صدور حکم موت فرض توانندی م ریاشخاص ز - 153 ماده

 .غایبورثه  - 1

 . لهیو موص یوص - 2

 باشد: ریو مشتمل بر امور ز یکتب دیدرخواست با  - 154 ماده

 .غایبمشخصات  - 1

 . بتیغ خیتار - 2

 را دارد. یکننده حق درخواست صدور حکم موت فرضکه به موجب آن درخواست یلیدال  - 3

 را  غایب  یممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرض  یقانون مدن  1022و    1021و    1020که مطابق ماده    یادله و اسناد  -  4

 نمود.
 باشد.قانون مدنی می 1022و  1021، 1020گذشت مواعد معیّن شده در مواد ادله و مستنداتی است که حاکی از  4منظور بند  ✓

 نامبرده را   ل یکه اظهارات و دال   یکننده را در نظر گرفته و در صورت درخواست  لیدادگاه اظهارات و دال   نامهدرخواستپس از وصول    -  155  ماده

 سهو جل شودی منتشر م ماه کیهر کدام به فاصله  یمتوال سه دفعهدر  یآگه نیاو  دهدی م بیترت یقانون مدن 1023مطابق ماده  یموجه دانست آگه

 .گرددی م نیمع ی آگه ن ینشر آخر خیاز تار سال کی به درخواست به فاصله  یدگیرس

  ی آگه   یقانون مدن  1025نشده باشد و چنانچه مطابق ماده    یدرخواست تصرف اموال آگه  نهیکه قبالً در زم  شودیاجراء م  یماده در صورت نیا  مقررات
 .دینمایشده باشد دادگاه به آن اکتفا م

تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید محکمه وقتی می  1022و    1021،  1020دارد، »در مورد مواد  قانون مدنی مقرر می  1023ماده   ✓
ی یک ماه منتشر کرده و االنتشار تهران، اعالنی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصلههای کثیرکه در یک از جراید محل و یکی از روزنامه

اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشد دعوت نماید که اگر خبر دارند، به اطالع محکمه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ 
 شود«. داده می  اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او

 . ستین یدگ یکننده مانع رسعدم حضور درخواست ، دیآی به عمل م کننده و دادستاندرخواستبا حضور  یدگیرس - 156 ماده

 باشد. حضور دادستان یا نماینده او الزامی می ✓
 . دهدی حکم م  یصدور حکم موت فرضو پس از احراز موجبات  دیبداند بنما یکه مقتض قیهر گونه تحق تواندیدادگاه م  - 157 ماده

 باشد: ریمشتمل بر امور ز  دیحکم با - 158 ماده

 کننده.نام و نام خانواده درخواست - 1

 .غایبمشخصات  - 2
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 و مستندات حکم. لیدال  - 3

 صدور حکم.  خیتار - 4
، »مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقوداالثر حکم قطعی داردبا اصالحات بعدی مقرر می  1355/ 16/4قانون ثبت احوال مصوب    30ماده   ✓

ده مکلفند یک نسخه از رأی شهایی که حکم قطعی وفات فرضی غایب مفقوداالثر از آن دادگاه صادر  ها است. مدیران دفاتر دادگاهدادگاه 
 صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند«. 

 . ستی پژوهش قابل فرجام ن  یرأو  پژوهش بخواهد یاز رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرض تواندیکننده مدرخواست  - 159 ماده

 .شودیمرتفع مگرفته شده است  ورثه  ای نیامکه از  یناتیتأم یحکم موت فرض تیبعد از قطع  - 160 ماده
شوند، زیرا این حکم حکم، وارث قانون شناخته میگیرد که در تاریخ صدور  اموال و دارایی شخص غایب تحت تصرف اشخاصی قرار می ✓

 تأسیسی است. 

مگر    او به عمل آمده است بالاثر خواهد شد  یکه راجع به موت فرض   یمعلوم شود اقدامات  غایب  بودنزنده  ای  یقیدر هر موقع که موت حق  -  161  ماده

 شده است.  غایبحفظ و اداره اموال  ی که برا یاقدامات

 

 در امور راجع به ترکه -پنجم  باب

 ت یدر صالح -اول  فصل

 ریمهر و موم و تحر  لیاز قب  شودیآن به صاحبان حقوق م  دنیحفظ ترکه و رسان  یکه برا  یعبارت است از اقدامات امور راجع به ترکه    -  162  ماده
 . رهیاداره ترکه و غ ترکه و

 عمومی دیوان عالی کشور ت أ هی1331/ 11/ 16مورخ  1798وحدت رویه  یرأ ر.ک به  ✓

اقامتگاه    رانیدر ا  یدر حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوف   رانیدر ا  یاقامتگاه متوف  نی است که آخر  یدادگاه بخش امور راجع به ترکه با    -  163  ماده
 در حوزه آن دادگاه بوده.  یمتوف   یمحل سکنا نی است که آخر ی با دادگاه  نداشته

ایران اقامتگاه موقت داشته و حتی در خارج از کشور فوق نمایند، امور مربوط به ترکه در دادگاه محل اقامت موقت در صورتی که متوفی در   ✓
 شود. رسیدگی می

 باشد. اگر متوفی سکونت چند روزه هم داشته باشد، دادگاه آخرین محل اقامت او صالح می ✓

قی قوه قضاییه، درباره ماترک متوفی افغانی، اگر او  جزء پناهندگان ی حقوهادار  8/5/1377مورخ    2727/7ماره  مطابق نظریه مشورتی ش ✓
کنوانسیون ژنو از حیث احوال شخصیه و قوانین ارثیه تابع قوانین محل اقامت خود )کشور   16ماده    2و    1و بند    12به ماده    با توجه باشد  

 کشور متبوع خود خواهد بود. قانون مدنی تابع قوانین  7ایران( است و در غیر این صورت با رعایت ماده 

مختلف   یصالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاها  ینداشته دادگاه  یمحل سکن  ا یاقامتگاه    رانیدر ا  یهرگاه متوف  -  164  ماده
 ی گاهبا داد  تی متعدد باشد صالح  یها در حوزه  رمنقولیغخواهد داشت و اگر اموال    تیدر حوزه آن واقع است صالح  رمنقولیغکه مال    یدادگاه  باشد

 قبالً شروع به اقدام کرده. است که

که اموال در    یکه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاه   یاز دادگاه  ریغ  یدر حوزه دادگاه   یاز اموال متوف  یقسمت  ایهرگاه تمام    -  165  ماده
که    یخود را به دادگاه  اتیمهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عمل  ل یرا از قب  یدادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوف  حوزه آن 

 .فرستندیبه امور ترکه صالح است م ی دگیرس یماده فوق برا مطابق دو

 در مهر و موم  -دوم  فصل

 باشد. دادگاه شهرستان سیینزد ر دینمونه آن با مهر و موم ترکه خواهد داشت و  یبرا یمهر مخصوص دادگاه بخش  - 166 ماده
 مهر و موم ترکه و رفع آن در صالحیت شورای حل اختالف خواهد بود. 1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  9مطابق بند ت ماده  ✓

 :ندیدرخواست مهر و موم ترکه را بنما توانندیم  ریاشخاص مذکور ز - 167 ماده

 آنها.  یقانون ندهینما  ای یاز ورثه متوف کیهر  - 1

 به جزء مشاع شده باشد.  تیکه وص یدر صورت لهیموص - 2

  هم یگرید  ب یکه در مقابل طلب رهن نبوده و ترت  یباشد به مقدار طلب در صورت یحکم قطع ای یکه طلب او مستند به سند رسم  یطلبکار متوف - 3
 طلب نشده باشد.  نیتأم یبرا

 شده باشد. نیمع تیبه عنوان وصا یکه از طرف متوف یکس - 4
ف آنها دارای نمایندگی نفع در ترکه یا از طرباید ذی  کنندهدرخواستتوان دریافت که  قانون آیین دادرسی مدنی می  2با استنباط از ماده   ✓

 باشد. 
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 باشد. در بند یک منظور از نماینده قانونی اعم از نماینده به معنی خاص از قبیل ولی و قیّم یا نماینده قراردادی مثل وکیل می ✓

 :دینمایپس از اطالع اقدام به مهر و موم م ریدادگاه بخش در موارد ز  - 168 ماده

 حفظ اموال او نباشد. یبرا یمهمانخانه و امثال آن فوت شده و کس ای یجاریکه در خانه است یکه کس یدر مورد - 1

 امانت باشد. ینزد متوف یعموم ای  یکه از اموال دولت یدر صورت - 2

 مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطالع بدهند. ر یمد ایماده مالک خانه   نیمورد شق اول ا در
 چنانچه مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها به دادگاه اطالع ندهند مسئول هر کسر و نقصانی خواهند بود. ✓

کافی بر احراز مالکیت اشیاء   اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه دالیل و قرائن  1378/ 30/11مورخ    7/ 6963به موجب نظریه مشورتی شماره   ✓
قانون اجرای احکام مدنی بیان شده، به همین ترتیب، اگر در مورد ترکه هم   62ی توقیف در ماده  موجود در ید و اختیار افراد ثالث اجازه

 . پذیر استقانون امور حسبی امکان  169ماده  1ی او اقامه شود، مهر و موم اموال با استفاده از شق دلیل مالکانه

  نکه یمگر ا  دیآیامانت بوده است به عمل م  یکه نزد متوف   یعموم  ای  یاموال دولتماده فوق مهر و موم فقط نسبت به    2در مورد شق    -  169  ماده
 .ندی اموال را بنما ه یدرخواست مهر و موم نسبت به بق تداریصالح اشخاص

و    دادستانحفظ ترکه الزم باشد اقدام مزبور به توسط    یبرا  یکه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فور  یدر صورت  -  170  ماده
و در    دیآیبه عمل م یدهبان با حضور دو نفر معتمد محلنباشند به توسط    یشهربان  ن یو اگر مأمور  محل یکالنترکه دادستان نباشد به توسط    ییجادر

  ا ی  یدولت  نی از مأمور  یکی  ای  یبداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسم  یدر هر دهستان که مقتض  تواندیدهبان دادستان ممداخله   مورد
 . فرستندیم بخش گاهدادنامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به  نیمأمور دیکار مأمور نما نیرا متفقاً به انجام ا یمعتمد محل دو نفر
قانون مدنی، هر شخصی که در محل حضور داشته حضور   306ی فوق در محل حضور نداشته باشند، مطابق ماده  خاص نامبرده چنانچه اش ✓

باشد، می به مرجع واجد  داشته  اولین فرصت  اموال کند و در  به حفظ  اقدام  از ترکه  تواند  را هم  نگهداری  صالحیت اطالع دهد و هزینه 
 برداشت. 

آن مهر و    یرا که به رو  ییهاقفل   دینامبرده کل  نیمأمور  شودی مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم م نیکه از طرف مأمور  یدر هر مورد  -  171  ماده
 . فرستندیمهر و موم نموده و به دادگاه بخش م یلفاف ایخورده است در پاکت موم

، مهر و موم غیرمنقول در صورتی که اموال مهر و موم داخل آن باشد، اشکالی ندارد قانون امور حسبی  176ماده    6و بند    171مطابق ماده   ✓
ی کر پالک ثبتی آن و اعالم به ادارهولی مهر و موم غیرمنقولی که متصرف داشته باشد، مجوز قانونی ندارد و در مهر و موم غیرمنقول، ذ

 اداره حقوقی قوه قضاییه(. 1388/ 16/6مورخ  7/ 3688ثبت اسناد و امالک محل کافی است )نظریه مشورتی شماره 

 پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطالع   دیدادرس بانداشته باشد  میق ای یوص  ای یول باشد که  یورثه محجور نیکه ب یدر صورت - 172 ماده

 .دیاقدام نما میق نییکه جهت تع دهد 

 معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را غایباگر محل  نداشته باشد ندهیاداره اموال خود نما یباشد که برا یغایبورثه  نیکه ب یدر صورت - 173 ماده
 . نداو اقدام ک یبرا نیام نییمعلوم نباشد به دادستان اطالع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تع غایبو اگر محل  دهدیبه او اطالع م

 شود.مورد هم به دادستان اطالع داده مین همچنین اگر جنین فاقد ولی قهری وجود داشته باشد، ای ✓

 دهد.صورت وجود موارد فوق هم او به دادستان اطالع میکند در حال حاضر شورای حل اختالف اقدام به مهر و موم می ت که دربدین جه ✓

اگر  و    دیاقدام به مهر و موم نما  البدلیکارمند عل  لهیبه وس  ایخود    دیبا  فوراًاقدام به مهر و موم شود    دیکه با  یدادگاه در موارد  سییر  -  174  ماده

 .سدینویم   اقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس  نیا  ریتأخ موجب  یعلت
شود. همانطور که بر ی رئیس دادگاه یا دادرس دادگاه انجام میقانون امور حسبی یا به وسیله  174اقدام به مهر و موم ترکه که حسب ماده   ✓

ماده   عهده   ادشدهیقانون    200طبق  به  نیز  موم  و  مهر  است  برداشتن  دادگاه  دادرس  یا  رئیس  ماده  ی  تشکیل  الیحه  23و  قانونی  ی 
ی نحل و تحقیق محلی، این اختیار را به دادگاه داده که به مدیر دفتر محوّل نماید و تسری آن به  های عمومی فقط در مورد معاینهدادگاه 
 (.اداره حقوقی قوه قضاییه 13/4/1363مورخ  7/ 1619قانون امور حسبی صحیح نیست )نظریه مشورتی شماره  174ماده 

 مهر و موم شود. ریامر موجب تأخ نیا دینبا یول  دهدیبداند اطالع م نفعیکه ذ یبه اشخاص دادگاهوقت مهر و موم را  - 175 ماده
 نماید. موجب تأخیر در اقدام شود، دادگاه بدون دادن اطالع، اقدام به مهر و موم ترکه می  یرساناطالعاگر  ✓

 :شودیم میتنظ ریمشتمل بر امور ز یدر موقع مهر و موم صورتمجلس   - 176 ماده

 که اقدام به مهر و موم شده است.  یسال و ماه و روز و ساعت خیتار - 1

 که مباشر مهر و موم است. ینام و مشخصات کس - 2

 که موجب مهر و موم شده است.  یعلت - 3

 نکته را در  نیکه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد ا  ینام و مشخصات و محل اقامت کس  -  4
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 . سدینویصورتمجلس م

 اند.ع مهر و موم حاضر بوده که در موق نفعینام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذ - 5

 صندوقخانه و گنجه.  ،اتاق ل یکه ترکه در آنجا مهر و موم شده از قب ییجا نییتع - 6

 که مهر و موم نشده است. ییایاز اش یوصف اجمال  - 7

 داده شده. رییمحل آن تغ ایاموال در محل خود مهر و موم شده است  - 8

 . نفع یاشخاص ذ یبر حسب معرف  ایکرده  نینگاهبان را دادرس مستقالً مع  نکهیشده باشد با ذکر ا نیکه مع ینگهبان در صورت - 9

از    یزیچ  نکهیاموال در تصرف آنها بوده مشعر بر ا  ا یکرده و    یجا زندگان  ک یدر    ی که با متوف  یاشخاص  ه یالتزام از کل  دیبا ق  حیو صر  یاظهار کتب  -  10
 .ستکرده ا یمخف ا یرا برده  یاموال متوف میمستقریغ ا ی میبه طور مستق یگریکه د ستندینکرده و مطلع ن یمخف ایرا خارج  یمتوف  اموال

قانون امور حسبی اشکال    176ماده    6و بند    171به ماده    با توجهل مهر و موم در داخل آن باشد.  امهر و موم غیرمنقول در صورتی که امو ✓
ندارد ولی مهر و موم غیرمنقولی که دارای متصرفی )غیر از ورثه( باشد، مجوز قانون ندارد. به عبارت دیگر مقررات امور حسبی در خصوص 

غیرمنقول، نسبت به مهر و موم غیرمنقول  مهر و موم ترکه شامل اموال منقول است ولی ممکن است به تبع وجود اموال منقول در داخل  
 اداره حقوقی قوه قضاییه(. 2/1379/ 8مورخ  660/7نیز اقدام شود )نظریه مشورتی شماره 

 که اشخاص مزبور نخواهند   یو در صورت  برسد  نفعیکه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذ  یبه امضاء کس  دیصورتمجلس مذکور فوق با  -  177  ماده
 .شودینتوانند امضاء کنند مراتب در صورتمجلس ذکر م ای

 . شودیم دیامر در صورتمجلس ق نیو ا یگانیدر دادگاه بخش باآن مهر و موم شده  یکه رو  ییهاقفل  دیکل - 178 ماده

 . گمارندی بر آن م یاز آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبان  یصورت اجمال ستیکه مهر و موم آن ممکن ن ینسبت به اموال  - 179 ماده

 گذارده است مهر و موم خواهد   یکه متوف  یامانت باشد اموال نامبرده در همان محل  ینزد متوف  یعموم  ای  یدولتکه از اموال    یدر صورت  -  180  ماده
 محل باشد. رییتغ یبرا یموجب نکهیشد مگر ا
 گردد. اموال دولتی یا عمومی نباشد، در این حالت با نظر دادرس به مکان امن منتقل و مهر و موم میاگر اطمینان به بقای  ✓

 شود.دهد و اگر دادستان در دسترس نباشد در محل دیگر مهر و موم می مسروقه باشد، دادرس به دادستان اطالع می ادشده یچنانچه اموال  ✓

  مشخصات اوراق و   دادرسمهر و موم شده باشد    یشود که در لفاف   دایپ  یگرید  ی ها برگ  ای  نامهتیمهر و موم ترکه وص  نیهرگاه در ح  -  181  ماده
  اگر معروف باشند و بتوانند   نیلفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضر  یآن نوشته شده و نشانه رو  یکه رو  یمهر و موم و عنوان  یچگونگ

 .شودیها از امضاء نوشته مامتناع آن  ندیو اگر امتناع از امضاء نما ندینمایکنند امضاء م اءامض

 .شودیفرستاده م به امور ترکه صالح است  ی دگی رس یکه برا یبه دادگاه لفاف مذکور در ماده فوق  - 182 ماده

را به صاحبان آن رد نموده و   ها برگدادرس  است    یمتوف  ریمتعلق به غ  هابرگمعلوم شود که    یگریعالئم د  ایلفاف    یاگر از عنوان رو  -  183  ماده
  البه تا صاحبان آنها مط  دینمای م  نیحاضر نباشند آن را تأم  هابرگو اگر صاحبان    سدینویو مشخصات آن را در صورتمجلس م  دینمایم  افتیدر  دیرس
 . ندینما

 نباشد و اال مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.  یاست که معارض یجار یماده در مورد نیا حکم

صالح به امور ترکه    یدگیرس  یکه برا  یدادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهدر لفاف نباشد    نامهتیهرگاه وص  -  184  ماده
 . فرستد یم است

 جزو ترکه باشد امانت نگاه   هابرگکه    یو در صورت  کندیآن را باز مکه لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است    یدادگاه  -  185  ماده
نباشد که   متا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلو  ماندیمحفوظ م  ستندیو اگر حاضر ن  شودیو اال اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده م  داردیم

 تا صاحب آن معلوم شود. ماندیدر دادگاه م هابرگ ستیمتعلق به ک هابرگ
اگر نسبت به آنها اختالف باشد باید در نزد دادگاه باقی بماند تا مدعی اقامه دعوی کند و پس از رسیدگی و حکم نهایی تکلیف آن مشخص  ✓

 شود.

 نامه تیوصدادرس جستجو نموده و چنانچه  داده شود    نامهتیوصراجع به وجود    یمهر و موم اطالع  اتیاگر به دادرس در ضمن عمل  -  186  ماده
 .کندیعمل م 184مذکور در ماده  بیباشد به ترت موجود

  که امور   دهدیباشد دادرس اجازه م  یبر امور فورمشتمل    نامهتیوصکه آن    رسدیبه نظر دادرس م  یمعتبر  نامهتیکه وص  یدر موارد  -  187  ماده
 مذکور انجام داده شود. 

  ر یمتعلق به غ  ا ی  یشوهر متوف  ایزن  که داخل در ترکه نبوده و متعلق به    ینوشتجات  ا ی  اءیبرداشتن مهر و موم اش  ای در موقع مهر و موم    -  188  ماده
 .شودینامبرده در صورتمجلس نوشته م اءیبه صاحبان آنها رد و مشخصات اش باشد

گردد، البته با  شود و پس از اقامه دعوی و رسیدگی دادگاه وضعیت آنها تعیین میمی اگر اختالفی باشد، اموال مذکور هم با ترکه مهر و موم   ✓
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 ی متوفی است. قانون مدنی اصل بر مالکیت ورثه 35توجه به ماده 

مهر و    ستیم نکه قابل مهر و مو  ییایاش  نیضرورت دارد و همچن  یو اوالد متوف  ال یع  یزندگان  ی که برا  ره یو غ  تی البآن مقدار از اثاث   -  189  ماده
 .گرددیم فیمزبور در صورتمجلس توص اءیو اش شودینم  موم

  و اگر وجه نقد نباشد از ترکه شودی از وجوه نقد برداشته ماست  یشئون او الزم و ضرور  تیبا رعا یکفن و دفن متوف  یکه برا یانه یهز - 190 ماده
 مهر و موم خواهد شد. هیو بق رسدیبرداشته شده و به فروش م

 باشد. ی کفن و دفن متوفی الزم، برداشت وجه نقد یا فروش بخشی از ترکه منوط به تنفیذ ورثه یا ذینفعان نمیجهت هزینه ✓

 . دینمایم د یمطلب را در آن ق  نینموده و ا می تنظ یدادرس صورتمجلس مال قابل مهر و موم نباشد اینداشته  یمال یکه متوف یدر صورت  - 191 ماده
 باشد. هدف از انجام موارد فوق جلوگیری از تعدی و تفریط و حفظ می ✓

 که   یفقط آن مقدار ترکه درخواست مهر و موم بشود    ریو اگر در اثناء تحر  شودی نم  رفتهیدرخواست مهر و موم پذترکه    ریبعد از تحر  -  192  ماده

 . گرددی نشده است مهر و موم م ریتحر

  آنها مستلزم   یکه حمل و نقل و نگاهدار   یمتیق کماموال  ایاست  تناسبیب نهیآنها مستلزم هز یکه نگاهدار  ییایاش ای یشدن   عیضا اءیاش - 193 ماده
 روختهالنفقه نباشد فاشخاص واجب  اجینامبرده مورد احت  اءیصورت اگر اش  نی است ممکن است مهر و موم نشود و در ا  یعیزحمت و اشغال مکان وس

 .شودیم عیمعتبر تود یهابانکاز  یکی ای یو پول آن در صندوق دادگستر  شده
االرث خود باید زندگی خود را سپری کنند و اال اشخاصی باشند و از سهمالنفقه کسانی هستند که سهیم در ترکه میمفهوم اشخاص واجب ✓

 باشند و جزء ورثه نیستند، حق استفاده از ترکه را ندارند.  النفقه میکه واجب

 در برداشتن مهر و موم  -سوم  فصل

 . ندیرفع مهر و موم را هم درخواست نما توانندی م را دارند  که حق درخواست مهر و موم ترکه یکسان - 194 ماده

 باشد. کننده درخواستدرخواست رفع مهر و موم ممکن از جانب غیر شخص  ✓

  به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش   یدگیرس  یکه برا  شودیم  یدرخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخش  -  195  ماده
م  یگرید موم  و  مهر  رفع  به  اقدام  مذکور  دادگاه  دستور  به  ترکه  وجود  محل  بخش  دادگاه  ا  دینمایباشد  به  مربوط  به   نیو صورتمجلس  را  عمل 
 . فرستدی دستور برداشتن مهر و موم را داده است م که یدگاهدا

 رفع مهر و موم ترکه در صالحیت شورای حل اختالف است.  1394شورای حل و اختالف مصوب  قانون 9مطابق ماده  ✓

  که معروف و   لهمی و موص   ی به عموم وراث و وصو    ن یروز و ساعت برداشتن مهر و موم را مع  داردی که مهر و موم را برم  ی دادگاه بخش  -  196  ماده
 . دینمای ابالغ ممحل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد 

 البدل است. علیمفهوم ماده فوق دادرس  ✓

  و اگر وقت به اشخاص   ستیابالغ وقت به آنها الزم نکه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد    نفعی نسبت به اشخاص ذ  -  197  ماده
  موم که با حضور او مهر و  کندیو او را دعوت م  نیمحل را مع نینفر از معتمد کی  ای یدفتر رسم  یمتصدآنها  یمذکور اطالع داده نشود دادگاه به جا

 شود.  برداشته

 مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود. که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطالع داده شده   ی اشخاص عدم حضور - 198 ماده

عمل  به    محجور  ی برا  میق  نییو تع  غایب  یبرا  ن یام  ا ی  لیوک  نییبعد از تعمحجور باشد رفع مهر و موم    ا ی  غایب ورثه    ن یکه ب  یدر صورت  -  199  ماده
 آمد. خواهد

 .دیرجوع نما البدلیبه کارمند عل ایبرداشتن مهر و موم را خود انجام دهد  تواند ی مدادرس دادگاه بخش    - 200 ماده

 :شودیم میتنظ ریمشتمل بر امور ز یصورتمجلسدر موقع برداشتن مهر و موم   - 201 ماده

 سال با تمام حروف. ،ماه ، روز ، ساعت ،  خیتار - 1

 کننده.نام و مشخصات درخواست - 2

 که دادگاه بخش دعوت کرده است. یآنها و اشخاص ندگانیو نما نفعیحضور و اظهارات اشخاص ذ - 3

 . یخوردگدستکامل از  فیبا توص خوردهدست ا یبوده  بیعیو ب حیمهر و موم صح - 4

 .داردیکه مهر و موم را بر م ینام و سمت کس - 5

 .نیحاضر ریو سا داردیکه مهر و موم را برم یامضاء کس - 6

 و اگر ترکه برداشته خواهد شد    ریمذکور در تحر  بیآنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترت  زیدر موقع برداشتن مهر و موم صورت ر  -  202  ماده
 . شودیاز ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم م  یجلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمت کیترکه در  زیصورت ر میتنظ

که حق گرفتن    یبه کس   دیبا  ندیباشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نما  ریمتعلق به غ  ینوشتجات   ای  اءیاگر در ضمن ترکه اش  -  203  ماده
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 رد شود.  هاتا به صاحبان آن  شودیو نوشتجات نامبرده حفظ م اءیو نوشتجات حاضر نباشند اش اءینوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اش و اءیاش

 :شودیترکه برداشته م زیصورت ر میمهر و موم بدون تنظ ر یدر موارد ز  - 204 ماده

  و علت   غایب  ا یورثه محجور    ن یو ب  دیترکه نما  زیصورت ر  میکننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظکه درخواست  یدر صورت  -  1
 ترکه نباشد. ریتحر ا یمهر و موم  یبرا یگرید

 بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون  ای  ندیکه مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نما  یدر صورت  -  2
 ترکه نباشد. ریتحر ایمهر و موم   یبرا یگریدهد و علت د تیترکه رضا زیصورت ر میتنظ

 آن مرتفع شود. انیدر جر ا یاگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم  - 3

 ریتحر  دیمعلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه با  یکه وارث متوف  یدر صورت  نیمحجور باشد و همچن  ای  غایبورثه    نیهرگاه ب  -  205  ماده
 .شود

 باشد.علت تحریر جلوگیری از اختالف و حفظ بهتر می ✓

 ترکه ریدر تحر -چهارم  فصل

 است.   ی متوف ونیمقدار ترکه و د نیی تع ترکه  ر یتحرمقصود از   - 206 ماده

 .شودیم  رفتهیاداره اموال پذ یبرا یآنها و وص یقانون ندهینما ایورثه ترکه از  ریدرخواست تحر  - 207 ماده
 برخالف مهر و موم ترکه، درخواست تحریر از سوی طلبکاران پذیرفته نیست. ✓

  نشده باشد   ر یکه ترکه تحر  یدر صورتو ابالغ سمت نامبرده به آنها    نییتع  خیاز تار   ده روزدر ظرف    دیمحجور با  میو ق  غایب  نیام  -  208  ماده
 . ندیترکه نما ریدرخواست تحر

 ترکه  ریبه محض انتصاب خود درخواست تحر  دیبا  میقنشده باشد    نیمع  میق  نیی قبل از تع  ییکه سهم محجور از ترکه متوفا  یدر صورت  -  209  ماده
 به محجور برسد. ییاز ترکه متوفا یسهم میق نییکه پس از تع  یاست در صورت نیو همچن دینما

وقت  ریتحر  یبرا  دادگاه بخش  -  210  ماده از  را    یترکه  کمتر  ب   کیکه  و  ماه  ش یماه  تار  از سه  آگه  خی از  مع  ینشر  در    ن ینباشد  و  از    یکیکرده 
دارند  یفبر ترکه متو یکه حق  یگریو کسان د یبه متوف نیونیبستانکاران و مد آنها یقانون ندهینما ایورثه که   دهدیم  یآگه راالنتشاریکث یهاروزنامه

اگر   لهیو موص یآنها و وص یقانون ندهینما ایورثه از  کیهر  یفوق برا یبر آگه عالوه  ترکه حاضر شوند. ریتحر یدر دادگاه برا  نیمع در ساعت و روز
 .شودی فرستاده م هی مقرر احضارحضور در وقت  یباشند برا میو در حوزه دادگاه مق نیمع

 در صورت تجدید جلسه تحریر، مجدداً باید آگهی شود.  ✓

باشد، نیازی نیست که مطابق ماده  به دلیل اینکه انتشار آگهی از امور ترافعی است، در صورتی که برخی از ورثه نشانی آنان شناخته نشده   ✓
 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی شود. 73

  کرده و به  نیترکه مع ریتحر یرا برا یو دادگاه وقت ستیمذکور در ماده فوق الزم ن یباشد آگه الیهزار ر  کیترکه کمتر از   زانیم هرگاه  - 211 ماده
 .دهد یباشند اطالع م  میکه معلوم و در حوزه دادگاه مق نفعیاشخاص ذ

 ترکه نخواهد بود. ریاند مانع از تحرکه احضار شده یاشخاص بتیغ  - 212 ماده
 ت عمومی دیوان عالی کشور أهی 29/2/1339مورخ  572وحدت رویه  یرأ ر.ک به  ✓

 باشد:  ریمشتمل بر امور ز دیصورت با نیو ا شودیاز ترکه برداشته م یترکه صورت ریتحر یبرا  - 213 ماده

 آن. یبها  نییاموال منقول با تع فیتوص - 1

 نقره و طال آالت.  اریاوصاف و وزن و ع نییتع - 2

 .نهیمبلغ و نوع نقد - 3

 بهادار. یهابرگبهاء و نوع  - 4

 آنها.  اتیاسناد با ذکر خصوص - 5

 .رمنقولیغنام رقبات  - 6

 .دیآیمورد اعتماد دادرس باشد به عمل م ایورثه  یکه مورد تراض یابیبه توسط ارزاموال منقول   یابیارز - 214 ماده

  و ورثه مسلم  نیونیاقرار مد  ای  یمربوط به متوف  یها برگدفاتر و    ای  یو اسناد رسم   ییبه موجب احکام نهاکه    یمتوف  یمطالبات و بده  -  215  ماده
 . شودیدر صورت ترکه نوشته م  زیاست ن
 شود. دیون و مواردی که مورد تردید است به وسیله دادگاه تعیین تکلیف می ✓

 باشد: ر یکه مشتمل بر امور ز شودیبرداشته م یترکه صورتمجلس  ریدر موقع تحر  - 216 ماده

 ترکه. ریتحر ینام و سمت متصد - 1
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 اند.که حاضر شده یه احضار شده و کسانک ینام و مشخصات کسان - 2

 . ردیگیترکه در آنجا صورت م ریکه تحر یمحل - 3

 . یو ترکه متوف  یو بده ییاظهارات اشخاص راجع به دارا - 4

 .شودیکه اسناد و اموال به او داده م ینام و مشخصات کس - 5

 ی و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصد  شودیآن با دو خط متقاطع پر م  دیسف  یباشد جاها   یاگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگان  -  217  ماده
 .شودیم  دهیکش آنجا دو خط متقاطعمانده باشد  دیسف یکه نوشته شده جا ییهاصفحه  نیو اگر ب دینمایترکه صفحات دفتر را امضاء م ریتحر

 گردد.مهر و موم میاگر متوفی دارای مهر اختصاصی یا مهر تجارتخانه باشد،  ✓

 اداره و حفظ ترکه الزم است.  یکه برا یتصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفات شودی م ریکه ترکه تحر یدر مدت  - 218 ماده

 .ماندی ممعلق ترکه  ریدر مدت تحر یمتوف یراجع به بده ییاجرا اتیعمل  - 219 ماده

 . شودی نم یترکه جار  ریدر مدت تحر یمرور زمان نسبت به مطالبات متوف  - 220 ماده

 شود. نیممکن است خواسته تأم یبه درخواست مدع یول شودیم فیترکه توق ریدر مدت تحر یمتوف یبده ایراجعه به ترکه  یدعاو  - 221 ماده

 به آن مراجعه نموده و   توانندیم  نفعیو اشخاص ذ  شودی م  یگانیدر دفتر دادگاه با  ترکه  ریتحر  مجلسصورت  نیصورت ترکه و همچن  -  222  ماده
 . رندیرونوشت بگ

مسالمت مرتفع   قیکه اختالف آنها به طر  کندیم  یدادگاه سعورثه راجع به اداره ترکه باشد    نیب  یترکه اختالف  ری هرگاه در موقع تحر  -  223  ماده
 .دینمایم نیحفظ ترکه موقتاً مع یآنها برا ریغ ایرا از ورثه  یاز ورثه کس یک یو اال به درخواست   شود

 خواهد   روزنامهدر    یآگه  لهینباشد اطالع مزبور به وس  نیمع  اقامتگاه آنها   ایورثه  و هرگاه    شودی ترکه به ورثه اطالع داده م  ریخاتمه تحر  -  224  ماده
 شد. 

 یمتوف  ونیراجع به د -پنجم  فصل

 از ترکه  نید فاءیاست -اول  مبحث

 حفظ و اداره نهیهز لیاز قب یضرور  یهانهیهز ریو سا  یمتوف زیکفن و دفن و تجه نهیهزاست بعد از   یکه به عهده متوف یو حقوق ونید - 225 ماده
 از ترکه داده شود. دیبا ترکه

 از اصل ترکه برداشت نمود.توان مخارجی که مطابق دستورات و روال مذهبی است، قبل از پرداخت دیون میهای فوق عالوه بر هزینه ✓

به  تمام بستانکاران    نیترکه مابنباشد    یکاف  ونیاداء تمام د  یو اگر ترکه برا  به بستانکاران بدهند   یز یاز ترکه چ  ری غ  ستند یورثه ملزم ن   -  226  ماده
 مسئول خواهند بود.  246صورت مطابق ماده  ن یآن را بدون شرط قبول کرده باشند که در ا نکهیمگر ا شودیم میطلب آنها تقس نسبت

  گران یحق تقدم بر د بی به ترت کیهر  ریخواهد شد بستانکاران ز  تیحق تقدم و رجحان هستند رعا  یدارا نیکه به موجب قوان یونید میموقع تقس در
 : دارند

 اول  طبقه

 مدت سال آخر قبل از فوت.  یبرا حقوق خدمه خانه  - الف

 قبل از فوت. مدت شش ماه یبرا یبنگاه متوف گذارانخدمتحقوق  - ب

 قبل از فوت.  مدت سه ماه  یبرا  رندیگیمزد م یهفتگ ایکه روزانه  یدستمزد کارگران - ج

 دوم  طبقه

شده   ونیمد  مومتی ق  ایو    تیاز جهت وال   یکه متوف  یزانیبوده نسبت به م  یتحت اداره متوف  مومتیق  ای  تی وال که مال آنها به عنوان    یاشخاص  طلب
 . است

 واقع شده باشد. سال بعد از آن کیدر ظرف  ایو  تیوال  ای مومتیقحق تقدم خواهد بود که موت در دوره  یدارا ینوع طلب در صورت نیا

 سوم  طبقه

 است.  دهیاش در ظرف سال قبل از فوت رسو خانواده یمتوف یکه به مصرف مداوا یپزشک و داروفروش و مطالبات  طلب

 چهارم  طبقه

 .یقانون مدن 1206نفقه زن مطابق ماده  - الف

 .الیده هزار ر زانی زن تا م هیمهر  - ب

 پنجم  طبقه

 بستانکاران. ریسا

مال مرهون از    یبها  اگراست و    مقدمبستانکاران    رینسبت به مال مرهون بر سا  مرتهنرهن باشد    ینیاز ترکه در مقابل د  یزیچ  اگر  -  227  ماده
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زا  د ی زامرتهن    طلب باق  اگر و    شودی م  میتقس  بستانکاران   ن یماب  د یباشد مقدار  باشد مرتهن نسبت به  مانند سا  ماندهیکمتر   انبستانکار  ریطلب خود 
 خواهد بود.

 .ندیاداء نما از مال خود ایترکه را از  ونید توانندیورثه م - 228 ماده

 . ونیاداء د ایمگر بعد از اجازه بستانکاران و   ستینافذ ن رهیفروش و صلح و هبه و غ لیتصرفات ورثه در ترکه از قب - 229 ماده

 آنها باشد.  ریتلف مستند به تقص اینقص  نکهیا مگر  ستندی ترکه ن تلف اینقص ورثه در مقابل بستانکاران ضامن  - 230 ماده

 .شودی بعد از فوت حال م  یمؤجل متوف  ونید  - 231 ماده

اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده فوق که دیون مؤجل متوفی را بعد از فوت،   23/9/1381مورخ    7/ 6469ی مشورتی شماره  به موجب نظریه  ✓
 گردد.قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن رهن فسخ نمی 788است در غیر مورد رهن است، زیرا طبق ماده  دانستهحال 

م  یدعو  -  232  ماده از    تیبر  و    ت یبه طرف  د یبا  نیع  ای  ن یداعم  اقامه شود  یقانون  نده ینما  ایورثه  در    آنها  ترکه  ل  دیهر چند  نباشد   کنیوارث 
 نخواهند بود.  ونیاداء د مسئولاست  دهی ترکه به دست آنها نرس کهیمادام

  که  یبر حکم  تواندینبوده م  یکه طرف دعو  گر یاز ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث د  یبعض  تی به طرف  یاثبات دعو  -  233  ماده
 .دیاز ورثه صادر شده اعتراض نما یبعض تیبه طرف

  ن ی د  نکهیآنها نشود مثل ا  دیعا  یز یکنند هر چند بعد از ثبوت حق چ  یاقامه دعو  یمتوف  یبرا  یحقّ  ایطلب  اثبات    یبرا  توانندیورثه م  -  234  ماده
 مستغرق ترکه او باشد. یمتوف

 داندیم یمتوف ونیکه او را مد یکسبر  تواندیورثه نباشد م  دیدر  نیاداء د یبرا یکه ترکه به مقدار کاف یدر صورت  ز ین یبستانکار از متوف  - 235 ماده
 کند. یاقامه دعو او است دیدر  یاز ترکه متوف یاست که مال یمدع ای

امه  لزومی ندارد که طلبکار در ابتدا بر ورثه و بعد از آن بر مدیون متوفی اقامه دعوی کند بلکه این امکان وجود دارد تا بر علیه هر دو اق ✓
 دعوی نماید.

 خود را بر   یورثه اثبات و پس از آن دعو  تیبه طرف  یطلب خود را از متوف  دیبا  ی عمحرز نباشد مد  یاگر طلب از متوفدر مورد ماده قبل    -  236  ماده
 . دینما یدادخواست اقامه دعو  کیبر هر دو در  تواندیم و  اقامه کند داندی نزد او م یاز متوف یمال  ای یمتوف ونیکه مد یکس

 خواهد شد.  و ورثه یوص تیبه طرف نیشده است اثبات د نیمع یوص یمتوف ونیاداء د یکه برا یدر موارد  - 237 ماده
 شود که طرح دعوی از ورثه بدون ذکر وصی یا عکس آن، قابل استماع نخواهد بود. چنین برداشت می ✓

 . گرددی ترکه م  ریمد  تیبه طرف نیاثبات د شودیم نیترکه مع ریبالوارث که مد یدر مورد ترکه متوفا  - 238 ماده

که  آن کس مقر باشد  نکهیوارث مگر ا ریغ ایدر دست او است خواه وارث باشد  نیاست که ع یکس یطرف دعو نیراجع به ع یدعاودر  - 239 ماده
 .دی نما یاثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعو یبرا دیبا یصورت مدع نیجزو ترکه است که در ا نیع

  ز ی ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و ن  ایرا بپردازند و    یمتوف  ونیکرده که دترکه را قبول    توانند یم  یورثه متوف  -  240  ماده
ترکه  هیتصف  ایو  ندیمارد ن ایقبول  ریو ترکه را مطابق صورت تحر ونیترکه د ریو پس از تحر ندیترکه نما ریرد خود را منوط به تحر ایقبول  توانندیم

 بخواهند.دادگاه   را از
 کند که تمامی دیوت و تعهدات را بپردازد.ورثه با قبول ترکه، به طور ضمنی تعهد می ✓

 قبول کنند. ترکه ریصورت تحرمطابق   توانندیم یول ندیرا به طور مطلق قبول نما ون یترکه و د توانندینم بیغا  نیمحجور و ام  میق - 241 ماده
 ای ندارد. قبول کنند، احتمال دارد واجد مسئولیتی شوند که برای هیچ یک از آنها فایده چنانچه قیم یا امین غایب ترکه را   ✓

 قبول ترکه  -مبحث دوم 

 . یضمن ایباشد  حیصرقبول ترکه ممکن است  - 242 ماده

 قبول خود را به دادگاه اطالع بدهند.  یعاد ای یسند رسم آن است که به موجب  ح یصر قبول

و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور    عیب  لیباشد از قب  ون یکاشف از قبول ترکه و اداء د که    ندیدر ترکه نما  یاتیآن است که عمل  یضمن   قبول 
 .دیاز قبول ترکه نما فکش وضوح

 کاشف از قبول آن نخواهد بود. اقدامات راجع به اداره ترکه  یو به طور کل درآمد و وصول مطالبات یآور حفظ ترکه و جمع - 243 ماده

 آن را بفروشد و   تواندی وارث م  ستیآن ن  یباشد که متناسب با بها  یانه یحفظ آن محتاج به هز  ایاز ترکه در معرض تلف بوده    یزیاگر چ  -  244  ماده
از ترکه   یفروش قسمت  گرید  یضرور  نهیو هز تیکفن و دفن م  ۀ نیهز  یکه برا  ی در صورت  نیهمچن  و  شودیترکه محسوب نم  یعمل قبول ضمن  نیا

 .ستین  ترکه محسوب یعمل قبول ضمن نیالزم باشد ا

 .ندیرد نما ایترکه را قبول  توانندیاو م یبه جا ورثه آن وارثرد ترکه فوت کند  ایقبل از قبول  یاگر وارث - 245 ماده

 .ندینما  رد ایقبول  توانندیهم م ریشود و بعد از تحر ریتحر دیترکه با ندیرد نما یاز ورثه ترکه را قبول و بعض یبعضهرگاه  - 246 ماده

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! دی ارسال کن هارسانام یپ  قی تان را از طر درخواست  ای  دی بده امی پ  09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افتی جهت در ؛ کانون وکال و اختبار(جزوه امور حسبی دکتر مالکریمی )ویژۀ آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

26 

شود بلکه در هر دو اند نمیکردهاند و یا تضییع حق کسانی که رد  قبول یا رد برخی از وراث، دلیل حق اضافی برای آنان که قبول کرده  ✓
 گردد.ی ترکه، باقیمانده به نسبت سهم بین تمامی وراث تقسیم میمورد، پس از تصفیه

 . دیرد نما تواندی که تصرف در ترکه نکرده م  یمادام که ترکه را قبول کرده است  یوارث - 247 ماده

 باشد.  قبولی یدهندهنشان مفهوم تصرف، عملیاتِ پس از قبول است که  ✓

اداء تمام د  کیهر    ندیکه ورثه ترکه را قبول نما  یدر صورت  -  248  ماده ابه نسبت سهم خود خواهند بود    ونیمسئول    ون یثابت کنند د  نکه یمگر 
که   ستین  یکاف  ونیپرداخت د  یترکه برا  ماندهیآنها تلف شده و باق  ریترکه بدون تقص  یثابت کنند که پس از فوت متوف  ایبر ترکه بوده    دیزا  یمتوف
 نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود. صورت نیادر 

تی نخواهد یای که ترکه را رد کرده است، مسئولاداره حقوقی قوه قضاییه، ورثه  1389/ 6/9مورخ    5350/7مطابق نظریه مشورتی شماره   ✓
 داشت. 

اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که ورثه به پرداخت دیون مورث خود در حق   5/10/1380مورخ    9134/7بنا بر نظریه مشورتی شماره   ✓
ماده   مقررات  موضوع مشمول  کند،  امتناع  تأدیه دین  از  اجرائیه  با صدور  و  اجرای محکومیت   2دائن محکوم شود  نحوه  مالی قانون  های 

 ی ذیل آن خواهد بود. با رعایت تبصره 1377مصوب 

اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر ورثه ترکه را قبول کند، چنانچه حکم به محکومیت   28/8/1382مورخ    6949/7مشورتی شماره  مطابق نظریه   ✓
خواهد داشت و بر طبق متوفی نیاز به تقدیم دادخواست ن  متهم به پرداخت دیه صادر گردد و محکوم فوت نماید، برای وصول دیه از ماترک

آنها صادر شده پرداخت    1356دنی مصوب  قانون اجرای احکام م  31ماده   باید دیه را از ماترک متوفی به اشخاصی که حکم دیه به نفع 
 نماید. 

علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، دارد، »هرگاه محکوم اجرای احکام مدنی مقرر می  31ماده   ✓
کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و له اخطار میگردد و قسمت اجرا به محکوممتوقف می  وصی و قیم محجور یا امین و مدیر ترکه

به از ترکه  محکومله معادل  تواند به درخواست محکوممشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد، دادورز )مأمور اجرا( می
 متوفی یا اموال محجور توقیف کند«.

 ترکه  رد -سوم  مبحث

معلق   دیرد نبا  نیثبت خواهد شد ا  یاطالع بدهد اطالع مزبور در دفتر مخصوصدادگاه  به    شفاهاً  ایکتباً    دیبا  کندیکه ترکه را رد م  یوارث  -  249  ماده
 باشد.  مشروط ای

در حکم قبول    د یایاگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل ن  دیاطالع وارث به فوت مورث به عمل آ  خیماه از تار  کیدر مدت    دیبارد ترکه    -  250  ماده
 خواهد بود.  248ماده  و مشمول

 . شودیترکه به وارث شروع م ریابالغ خاتمه تحر خیشده باشد مدت مذکور فوق از تار ریکه ترکه تحر یدر صورت  - 251 ماده
 251و    250اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد    22/4/1365مورخ    2302/7مطابق نظریه مشورتی شماره   ✓

قانون   254باشد اما اگر تمام ورثه ترکه را رد کنند، بنا بر ماده  قانون مزبور می  248رعایت نشده باشد، در حکم قبول بوده و مشمول ماده  
مدیر معیّن    ،ی ترکه باشد که در این مورد به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع برای ادارهرث میامور حسبی در حکم ترکه متوفی بالوا

 د به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه گردد. بایی دعاوی مربوط به ترکه گردد و کلیهمی

 . شودی حق رد به ورثه او منتقل مقبل از رد ترکه فوت شود  یاگر وارث - 252 ماده

 کند.  دی تجد ای دیتمدمهلت مذکور را  تواندی م دادگاه عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد یبرا یاگر وارث عذر موجه - 253 ماده

 اگر از  کنیل  شودیباب رفتار م  نیو مطابق مقررات فصل هشتم ا  بالوارث بوده  ی در حکم ترکه متوفا   ندیهرگاه تمام ورثه ترکه را رد نما  -  254  ماده
 بماند مال ورثه خواهد بود. یزائد یمتوف ونید

 ترکه  ریمطابق صورت تحر ونیقبول د -چهارم  مبحث

  ن ی ا  فوت مورث  خ یماه از تار  کی در ظرف مدت    دیبارا قبول کنند    ونیترکه و دترکه،    ریورثه فقط مطابق صورت تحرکه    یدر صورت  -  255  ماده
ا  مطلب صورت   میرا در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظ  یمتوف  ون یصورت ورثه ملزمند که د  نیرا به دادگاه بخش اطالع دهند در 

 .طلب شده باشد یترکه ادعا ریتحر

 شود.  ریبعداً تحر ایشده  ریقبالً ترکه تحرمؤثر است که  یاطالع مذکور فوق در صورت - 256 ماده
 دلیل که تعهد ورثه فقط در حدود تحریر ترکه است، تا زمانی که تحریر صورت نگرفته مسئولیتی نخواهند داشت. به این  ✓

و دادگاه   ندی رد خود را اظهار نما  ایترکه قبول    ریاطالع به خاتمه تحر  خیاز تارماه    کی  در ظرف  توانندیورثه م  زیترکه ن  ریبعد از تحر  -  257  ماده
 کند. ادیمدت را ز نیبه حسب اقتضاء ا تواندیم بخش
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اداره ترکه    یکه ترکه را قبول کرده است اقدامات الزمه را برا   یوارث  ندینمارد    یقبول کرده و بعض از ورثه ترکه را    یکه بعض  یدر صورت  -  258  ماده
اگر    کنیل  رداو ندا  اتیبه عمل  یاعتراض  چگونهی ه  حقّکه ترکه را رد کرده است    ی و وارث   دهدیانجام م  رهیو حقوق و وصول مطالبات و غ  ونیاداء د  و

 که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. یاالرث وارث از ترکه بماند سهم یزیترکه چ هیاز تصفپس 

متحمل شده مستحق دستمزد خواهد   نیریاداره کردن ترکه نسبت به سهم سا  یکه برا  یزحمت  یکه ترکه را قبول کرده در ازا  یصورت وارث  نیا  در
 با دادگاه است.  یدستمزد در صورت عدم تراض  زانیم  صیتشخ   بود

 ترکه  ریاست که مطابق صورت تحر  یدر حکم کسرد خود را اظهار نکرده باشد    ایکه در مدت مقرر قبول    یترکه وارث  ریدر صورت تحر  -  259  ماده
 را قبول کرده باشد.  ونید

 هیتصف -مبحث پنجم 

 است. از ماترک تیو پرداخت آنها و خارج کردن مورد وص یو حقوق بر عهده متوف ونید نیی تع ترکه  هیمقصود از تصف  - 260 ماده

 ترکه را بخواهند. هیتصفکتباً از دادگاه  توانندیم از ورثه کیو هر  یوص - 261 ماده

 . ترکه را بخواهند هیتصف توانندینمورثه  ریسا ترکه را قبول کرده باشنداز ورثه  یهرگاه بعض - 262 ماده
شماره   ✓ مشورتی  نظریه  مواد    23/4/1361مورخ    1566/7مطابق  به  عنایت  با  قضاییه،  قوه  حقوقی  حسبی،   263و    258اداره  امور  قانون 

تصفیه در  درخواست  ترکه  تصفیه ی  از  منظور  باشند، چون  نکرده  قبول  را  ترکه  ورثه  از  یک  که، هیچ  است  قبول  قابل  ترکه، صورتی  ی 
ی وارثی باشد و همین وظایف بر عهده ی متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک میتشخیص دیون و حق بر عهده 

ترک قبول  با  بنابراین  است.  کرده  قبول  را  ترکه  که  ناحیهاست  از  ناحیه ه  از  نه  تصفیه  درخواست  دیگر  وراث،  از  برخی  وراث ی  سایر  ی 
 قانون امور حسبی، پس از قبول آن را رد کرده باشد.   247ی ترکه، طبق ماده کنندهنیست، مگر در صورتی که قبول  قبولقابل

نفر را به سمت مد  ای  کیهفته    کیتا    یمنته  هیپس از درخواست تصف  دادگاه بخش  -  263  ماده آنها تحت نظر    دینمایم  نیمع  هیتصف  ریچند  و 
 . ندینمایدر محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه م هیاگر اداره تصف و .دهندیرا انجام م هیامور تصف دادرس 

 را انجام دهند.   هیکه تحت نظر آنها امور تصف دینما نیمع هیتصف ریچند نفر را به سمت مد ای کی تواندیم هیتصف اداره
 باشد. ی تصفیه، نظارت کامل دادرس بر اقدامات مدیر تصفیه میمفهوم از انجام دادن امور تصفیه تحت نظر دادرس یا اداره ✓

 باشد. در صورتی که متوفی بازرگان )تاجر( باشد، مطابق مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته می ✓

 .شودی واگذار م یبه وص هیامر تصفاداره اموال داشته باشد   یبرا یوص یکه متوف یرتدر صو  - 264 ماده

 ریدستور الزم به مدو دادرس به حسب اقتضاء مورد    نیرا مع  هیتصف  ریاست که مد  ی راجع به دادگاه  هیتصف  ریمد  اتیاز عمل  تیشکا  -  265  ماده
 دهد.  رییرا تغ هیتصف  ریمد تواندیم زیو ن دهدیم هیتصف

 در صورتی که مدیر تصفیه از سوی اداره تصفیه معیّن شده باشد، این اداره مسئول رسیدگی به شکایت و حل اختالف است.  ✓

قانون امور حسبی، محاسبه  333و  265اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به مواد  4/1360/ 30مورخ  1762/7مطابق نظریه مشورتی شماره  ✓
 رکه به تصمیم دادگاهی که او را تعیین کرده است خواهد بود.و پرداخت دستمزد مدیر ت

باب    نینشده باشد مطابق فصل چهارم ا  ریکه ترکه تحر  یو در صورت  شودیم  م یتسل  هیتصف  ر یاموال به مد  هیتصف  ر یمد  نییپس از تع  -  266  ماده
 .شودیم ریتحر

 گردد.تصفیه انجام میچنانچه تحریر صورت نگرفته باشد، تحریر ترکه توسط مدیر  ✓

 .شودی ترکه به ورثه داده م ماندهیبماند باق یباق یزیاگر از ترکه چ تیو پرداخت آن و اخراج مورد وص یمتوف  ونیحقوق و د نییپس از تع  - 267 ماده
باید ورثه مطابق قانون اموال  ی فوق چنین استنباط میاز ماده ✓ را تقسیم   ماندهیباقشود که تقسیم ترکه از وظایف مدیر تصفیه نیست و 

 کنند. 

  کرده و آنها را   یریاست جلوگ  عیی و تض  یکه در معرض خراب  یشدن اموال  عیرا وصول و از خراب و ضا  یمطالبات متوف  دیبا  هیتصف  ریمد  -  268  ماده
برساند فروش  نگاهدار   ،به  تعم  یدر  و  نموده  مواظبت  بنما  رمنقولیغاموال    یضرور  راتیاموال  تعط  ،دیرا  و    لیاز  متوف  ایکارخانه   در  یتجارتخانه 

را که   هیبه فروش برساند مواد اول  ایو    دیانبار نما  اتینموده و نظر به مقتض  ی آوردرآمد ترکه و محصول را جمع،  کند    یریباشد جلوگ  ریدا  کهیصورت
 کند.  دیتجد ایو  لیالزم است تحص یمتوف یبازرگان ایو  یماندن بنگاه صنعتدائر  یبرا

 او   تیانجام مأمور  یکه عادتاً برا  یاز حدود اقدامات  دینبا  یول   آوردی اداره ترکه الزم است به عمل م  یکه برا  یاقدامات  هیکل  هیتصف  ر یمد  -  269  ماده
 الزم بوده خارج شود.

 باشد.اگر مدیر تصفیه از حدود خارج گردد، ضامن خسارات می ✓

  اطالع   اندکرده   یکه خود را معرف  ینفعیورثه و بستانکاران و اشخاص ذو به    نییتع  یدگ یرس  یرا برا  یوقت  هیتصف  ریترکه مد   ریبعد از تحر -  270  ماده
 حاضر شوند. نیکه در وقت مع دهدیم
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 .دینمایم هی تأد ردیگیرا که به ترکه تعلق م یو حقوق ونید هیکل یدگینموده و پس از رس یدگیدر وقت مقرر شروع به رس هیتصف ریمد  - 271 ماده

 در دادگاه   تواندینشده باشد م  قیطلب او تصد  یپس از معرف  اینکرده    یترکه خود را معرف  ریتحر  یدر موعد مقرر براکه    یبستانکار  -  272  ماده
 .دینما یکه از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعو یتا مقدار تداریصالح

 اخذ حصه  ی که ترکه به آنها داده شده برا  گری بر بستانکاران د  تواندیطلب نباشد م  هیتأد  یبرا  یاست کاف  دهیآنچه رس  ای  ده یبه ورثه نرس  یزیچاگر    و
 .دینما یخود اقامه دعو ییغرما

او منظور   حق رجحان  ایحق رهن و    ا ی  که طلب او کسر شده   یکس  ز ینشده باشد و ن  قینموده و طلب او تصد  یطلب  ی ادعاکه    یکس  -  273  ماده
 .دینما یاقامه دعو تداریدر دادگاه صالح تواندی م نشده

 امور بازرگان متوقف است.   هیبازرگان باشد تابع مقررات تصف ی متوفکه  یدر صورت یترکه متوف هیتصف - 274 ماده

  در   نفعیتمام اشخاص ذ  ایاست    ینینرخ مع  یکه دارا  یاموال  مگرباشد    دهیمزا  قی به طر  دیبا  هیتصف  ریبه توسط مد  یفروش اموال متوف  -  275  ماده
 .شودیم نیمع  ی وزارت دادگستر نامهن ییآدر  دهیمزا بیترت آن موافق باشند متیق

 به بعد قانون اجرای احکام مدنی رجوع کنید.  114توانید برای مطالعه بیشتر درباره مزاید به مواد می ✓

 تیراجع به وص -ششم  فصل

  ی سر  ایخودنوشت    ای  یرسمممکن است به طور    رمنقول یغ  ایمنقول    یک یتمل   ا ی  یعهد   تیراجع باشد به وص  نکهیاعم از ا  نامهتیوص  -  276  ماده

 شود. میتنظ
، علیه وراث موصی، دعوی نامهتیوصاداره حقوقی قوه قضاییه، دعوای تنفیذ    27/10/1376مورخ    7539/7مطابق نظریه مشورتی شماره   ✓

ی ورثه اقامه شود و چنانچه وصی هم از جانب موصی معیّن شده باشد باید او هم طرف دعوی باشد. و باید به طرفیت کلیه  باشدترافعی می
 کند. چنانچه گواهی انحصار وراثت ضمیمه باشد دادگاه از وراث نامبرده در آن گواهی دعوت می

 المنفعه قبول الزم نیست.عام قانون مدنی، در وصیت بر غیرمحصور و امور  828به موجب ماده  ✓

 مقرر است.   یشده در دفاتر اسناد رسم میاسناد تنظ   یبرااست که  یآن به طور و اعتبار یرسم نامهتیوص میتنظ بیترت - 277 ماده

  بوده   ی روز و ماه و سال به خط موص  خیتار  ینوشته شده و دارا  یتمام آن به خط موصمعتبر است که    یدر صورت  خودنوشت  نامهتیوص  -  278  ماده
 باشد.  دهیرس و به امضاء او

نظریه مشورتی شماره   ✓ قوه قضاییه،    15/5/1353مورخ    2101/7مطابق  اسناد    ینامهتیوصاداره حقوقی  در کنسولگری جزء  تنظیم شده 
ایران در ژنو به خط موصرسمی محسوب نمی اینکه تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری  نوشته شده و دارای   یگردد ولی از نظر 
 قانون مزبور خود نوشت محسوب است. 287باشد، بر طبق ماده تاریخ و امضای او می

ی هفته دادگستری، مندرج در مجله  12/1342/ 15ی حقوقی دادگستری در جلسه مورخ  دنی ادارهمشورتی حقوق م  ونیسیکمبنا بر نظریه   ✓
قانون امور حسبی خود نوشته شناخته شود معتبر است ولی اگر در حین آن به بیش   278مطابق ماده    نامهتیوص؛ چنانچه  88، ص  6شماره  

صیت زاید بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر با اجازه وارث و اگر برخی اجازه قانون مدنی و  843از ثلث ترکه وصیت شده باشد، بر طبق ماده  
تواند وصیت کنند، فقط نسبت به سهم او صحیح است. در ادامه بیان شده که اگر صغیری وجود داشته باشد، اصواًل ولی یا وصی یا قیم نمی

ی صغیر را تضمین نماید و اجازه ندادن  قطعی مصلحت و غبطه   زاید بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه به طور
 دادستان باشد.  دییتأموجب ضرر محتمل باشد. چنانچه ولی و وصی موجود باشد، دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید بنا بر 

 یکه برا  یب یبه ترتبرسد و    یموصبه امضاء    دیدر هر صورت با  یباشد ول   یگریبه خط د   ای  یموصممکن است به خط    یسر  نامهتیوص  -  279  ماده
  ت امان  گرددیم  نیمع  یوزارت دادگستر  نامهنیی که در آ  یگریمحل د  ای  یدر اداره ثبت اقامتگاه موص  دهیاسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرد  امانت

 .شودیم گذارده
ی ثبت به تنهایی سری از اداره  ینامهتیوصداره حقوقی قوه قضاییه، استرداد  ا  1352/ 28/11مورخ    6598/7بر طبق نظریه مشورتی شماره   ✓

زائل شدن عنوان سری مینشانه  اما اگر  ی انصراف از وصیت نیست و صرفاً موجب  خود نوشت دارای شرایط قانونی   ینامهتیوصگردد 
 شود، مگر اینکه موصی از وصیت خود رجوع نموده باشد.باشد معتبر است و با این عنوان شناخته می

ها مورد پذیرش در این قانون تهیه و تنظیم شود و اگر این شرایط رعایت نشده باشد، در دادگاه   ذکرشدهباید مطابق یکی از مواد    نامهتیوص ✓
بیان داشته    10/1351/ 13مورخ    54اقرار کنند، همچنین رأی وحدت رویه شماره    نامهتی وصنکه ذینفعان در ترکه به صحت  نیست مگر ای

ی ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده باشند باید به آن عمل  که حتی تنفیذ برخی از وراث نسبت به سهم آنها مورد پذیرش است و چنانچه همه
 شود.

قانون   281کسی باشد، اما اگر موصی الل باشد باید مطابق ماده    هکند که به خط چاً کتبی باشد و تفاوتی نمیسری باید حتم  نامهتیوص ✓
 سری باید دارای امضا باشد.  نامهتیوصامور حسبی عمل شود و در هر صورت 
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 باشد. ده است، دارای اعتبار میسری که با ماشین تحریر نوشته ش ینامه تیوصچنین استنباط کرد که  281و  279توان از مادتین می ✓

 باشد. ذکر شده است می 80الی  75که در فصل سوم و در مواد  1310شرایط نگهداری امانت مطابق قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  ✓

 . دینما تیوص ی سر بیبه ترت تواندینم که سواد ندارد یکس - 280 ماده

 ز ی و ن  دیرا به خط خود نوشته و امضاء نما  نامهتی تمام وص  دیکند با  میتنظ  یسر  نامهتیحرف بزند هرگاه بخواهد وص  تواندیکه نم  یکس  -  281  ماده
  که  یلفاف  ایپاکت    یرو  دیصورت مسئول دفتر با  نیاو است و در ا  نامهتیبرگ وص  نیکه ا  سدیبنو  نامهتیوص  یرو   یحضور مسئول دفتر رسم  در

 در حضور او نوشته است. یکه عبارت مزبور را موص سدیدر او است بنو نامهتیوص

 . دیمقرر است استرداد نما یاسترداد اسناد امانت  یکه برا  یب یبه ترت  تواند ی همه وقت م یموصرا  یسر نامهتیوص - 282 ماده

مصوب    79ی  ماده  ✓ امالک  و  اسناد  ثبت  می  1310قانون  می مقرر  عمل  به  ترتیب  این  به  امانتی  اسناد  »استرداد  ستون دارد،  در  که  آید 
گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته  مالحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانت سند به عمل آمده، شخصی که سند را پس می

»تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و   80ماید«. در ادامه مطابق ماده  نو آن را امضا می 
 شود درج خواهد شد«. الحفاظه که اخذ میمبلغ حق

  ی جهت موص  ن یکه مراوده نوعاً مقطوع و به ا  ا یو مسافرت در در  ه یو امراض سار  یخطر مرگ فور  ا یجنگ    لیالعاده از قبدر موارد فوق   -  283  ماده
 واقع شود.  شودیکه در مواد بعد ذکر م یقیبه طر تی کند ممکن است وص تیاز طرق مذکور وص یکیبه  تواندینم

 
 ت یوصاو با حضور دو گواه    فیردهم   اینفر افسر    کینزد    توانندیدارند م  یکه در ارتش اشتغال به کار  یو کسان  یافراد و افسران نظام   -  284  ماده
 . ندیرا شفاهاً اظهار نما خود

کنند، مثل  ی افرادی است که در جنگ به نظامیان خدمت میالذکر از اشخاصی که در ارتش شاغل هستند شامل کلیهمفهوم ماده فوق ✓
 شود.ار باشند مطابق ماده بعدی عمل میچیان و آشپزها؛ اگرچه خدمتشان افتخاری بوده یا مزدور باشد. همچنین اگر بیمپرستاران، نظافت

  س ییرخود را در حضور    تیوص  ممکن استباشد    مجروح  ای  ماریبدارد    یکه در ارتش اشتغال به کار  یکس  ای  یکه نظام  یدر صورت  -  285  ماده
 .دیآنجا است اظهار نما یکه موص مارستانیب ریارتش و مد یبهدار

 ا ی  یزندان  یدر محل   ا یباشند و    یجنگ  اتیمأمور عمل  ا یجنگ  که در    ندینما  تیمذکور در دو ماده قبل وص  بیبه ترت  توانندی م  یاشخاص  -  286  ماده
 با خارج نباشد. یاباشند که مراوده  محصور

  از آن دو گواه اظهارات او را   ی کیو    دیخود را اظهار نما  تیدر حضور دو نفر گواه وص  تواند ی م یموص  283موارد مذکور در ماده    ر یدر سا  -  287  ماده
نکته    نیا  هاگواه نتواند امضاء کند    ی و اگر موص  ندینمای ها آن را امضاء مو گواه   ی نوشته و موص  تیروز و ماه و سال و محل وقوع وص  خ یتار نییبا تع
 . کنندی م  دیق نامهتیوص را در 

در اداره   دی مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان با  یهاگواه  نینزد آنها شده و همچن  تیوص  285و    284که مطابق ماده    یاشخاص  -  288  ماده
آ  یمحل  ایاسناد  ثبت در  دادگستر  نامهنییکه  اما  نامهتیحاضر شده وص  شودیم  نییتع  یوزارت  اسناد  گذاردن  امانت  به  راجع  مقررات  مطابق    نترا 

 اظهار داشته.   تیاست که با داشتن اهل  یموص  تیوص نیآخر ن ی  اعالم کنند که اضمناً وبگذارند 

میماده  ✓ مطلق  باال  ماده ی  باید طبق  یابد،  رهایی  شرایط خاص  آن  از  موصی  اگر  آنان وصیت شده حتی  نزد  در  که  اشخاصی  و  ی باشد 
 موصوف عمل شود. 

که    یدر اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخش را ننوشته باشند    یاظهارات موص  285و    284که اشخاص مذکور در ماده    یدر صورت  -  289  ماده

موص  یاو دسترس  به اظهارات  و  تار  یدارند حاضر شده  با  وقوع وص  خ یرا  محل  اهل  تیو  م  یموص   تیو  اظهار  در   . دارندی شفاهاً  مزبور   اظهارات 
 . رسدیم هادادرس دادگاه بخش و گواه نوشته شده و به امضاء  لسصورتمج

افرادی که می توانند وصیت 
.فوق العاده نمایند

نظامیان و اشخاصی که در ارتش شاغل هستند 
ولی مأموریت جنگی ندارند و زندانی هم 

.نیستند، مثل افرادی که در سربازخانه هستند

اشخاص غیر نظامی همانند تجار، کسبه و 
کشاورز و شبیه این موراد و کسانی که به

.صورت پارتیزانی در جنگ حضور دارند

قانون 284افرادی که شامل ماده 
.امور حسبی می باشند
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  که   یبه محل  یموص  دنی مراجعت و رس  خیماه از تار  کیبعد از گذشتن    شودی( واقع میرعادی غدر موارد  که مطابق مواد قبل )   یتیوص  -  290  ماده
  نسته که به واسطه آن مانع نتوا  یباز شدن راه و مرتفع شدن مانع   خیماه از تار  کی گذشتن    ایکند    تی وص  276از طرق مذکور در ماده    یکیبتواند به  

 باشد.  تیمتمکن از وص یدر مدت نامبرده موص  نکهیمشروط به ا شودیم اعتباریب دینما تیاز طرق مذکور وص یکی بهیموص

ماده  ✓ به  توجه  می با  باال  تاریخ  ی  از  ماه  انقضاء یک  از  قبل  اگر  استنباط کرد که  از برطرف توان چنین  به سبب جلوگیری  مانعی که  شدن 
وصیت عادی شده است فوت نماید، وصیت اضطراری همچنان دارای اعتبار است ولی اگر موصی پس از انقضاء مدت مزبور بمیرد و وصیت 

 باشد. ل نکرده باشد، آن وصیت دارای اعتبار نمیخود را به عادی تبدی

به  در ترکه    نفعیاشخاص ذ  نکه یمگر ا  ستین  رفتهیپذ  یدر مراجع رسم فصل واقع نشده باشد    نیمذکور در ا  بیکه به ترت  یتیهر وص  -  291  ماده
 . ندیاقرار نما تی وص صحت

 عالی کشور ت عمومی دیوان أهی13/10/1351مورخ    54وحدت رویه  یرأ ر.ک به  ✓

، »دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت داردمقرر می(  27/11/1380)اصالحی    3/12/1366مصوب  های مستقیم  قانون مالیات  38ماده    3تبصره   ✓
ها و سایر مؤسسات ی سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکاسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره

مذکور از   ینامهتیوصی امور مالیاتی مبنی بر اینکه  اداره  ینامهیگواهترتیب اثر دهند مگر اینکه    یانامهتیوصمجاز نخواهد بود به مفاد  
 دار تسلیم شده است ارائه گردد. ی مالیاتی صالحیتطرف وصی یا وارث به اداره

توان نتیجه گرفت، فقط در صورتی که  وصیت باید به طرفیت افراد ذینفع در دادگاه مطرح شود، می ذیتنفکه تقاضای فوق  یماده  به با توجه ✓
 پذیر است. راد بدین منظور به دادرسی دعوت شده باشند رسیدگی امکاناف

اداره حقوقی دادگستری، چنانچه وصیتی که از دادگاه تنفیذ آن خواسته شده   3/1370/ 7مورخ    2644/7به موجب نظریه مشورتی شماره   ✓
نیست ولی چنانچه برخی از   رش یپذقابلاین وصیت  قانون امور حسبی،    291  باشد مورد قبول اشخاص ذینفع قرار نگیرد مطابق ابتدای ماده

اند به موجب ابتدای ای دیگر رد نمایند، این وصیت نظر به اینکه بعضی افراد ذینفع به درستی آن اقرار نموده ورثه آن را قبول کنند و عده 
اعتبار می   1291ماده   دارای  اقرار کنندگان  به  نسبت  نظ قانون مدنی  گرفتن  نظر  در  با  و  فقهای   1367/ 4/8مورخ    2639ریه شماره  باشد 

تواند به صحت آن باشد و بدین منظور دادگاه میشورای نگهبان اگر حجت شرعی بر درستی آن موجود باشد، برای دیگران دارای اعتبار می
سبت به تمامی افراد ذینفع و را تنفیذ کند، چنانچه بیشتر از ثلث نباشد، ن  نامهتی وصرسیدگی نماید و در صورتی که درستی آن را احراز و  

   مورد قبول خواهد بود.اند چنانچه زاید بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، تنها نسبت به اشخاصی که آن را اجازه داده 
 ده یدر آنجا اظهار گرد  تیالعاده وصکه در موارد فوق  یدادگاه  ز یبه او سپرده شده و ن  نامهتیکه وص  یشخص  ا یبنگاه    ، اداره    ،هر دادگاه    -  292  ماده

 ترکه به امور راجع به    یدگیرس  یکه برا  یدادگاه بخشرا به    تیصورتمجلس راجع به وص  ای  نامهتیوص  یاست بعد از اطالع به فوت موص  مکلف
تمام    دیمتعدد باشد با  نامهت یهرگاه وصنباشد و    ایاثر باشد    بینامبرده به حسب قانون قابل ترت  نامهتیوص  نکهیاست بفرستد اعم از ا  صالح  یمتوف

 .شود  آنها فرستاده

  م یرا به دادگاه محل خود تسل  نامهتیوص  تواندی منزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد    نامهتی که وص  یکسهرگاه    -  293  ماده
 را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد. نامهتیو آن دادگاه مکلف است فوراً وص دینما

نزد    یاز متوف  یانامهتیکه هر کس وص  کندیم  دیق  شودیحصر وراثت م  قیتصد  ا یترکه    هیتصف  ایاداره    یکه برا  یدادگاه بخش در آگه   -  294  ماده
  ود ( ابراز شی و سر  یرسم  نامهتیجز وص)  یانامهتیمدت هر وص  نینموده بفرستد و پس از گذشتن ا  یکه آگه  یبه دادگاه  سه ماهاست در مدت    او
 درجه اعتبار ساقط است.  از

وجود ممکن نیست استثنا کرده است اما در سایر موارد احتمال جعل مذکور  موارد  به دلیل اینکه جعل  سری و رسمی را    نامهتیوصقانونگذار   ✓
 دارد.

ماه    3ابرازی به مدت    ینامهتیوصتوان اعتبار  ، نمی18/8/1367قانون امور حسبی مورخ    294مطابق نظریه شورای نگهبان در مورد ماده   ✓
گردد. جهت باطل می  294باشد و این قسمت از ماده  ی نمیقانون امور حسبی را محدود کرد زیرا مطابق موازین شرع  294مذکور در ماده  
 مراجعه نمایید. گذاشته شده است  Mollakarimi.irسایت که به رایگان در وب تحریرالوسیله  جزوۀ مطالعه بیشتر به

 اطالع  که وراثت آنها معلوم است  یو به اشخاص  نییتع  نامهتیافتتاح وص  یرا برا  یوقت  دادگاه بخشپس از گذشتن مدت مذکور فوق    -  295  ماده
 که در وقت مزبور حاضر شوند. دهدیم

   دادگاه بخش، دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به امور مربوطه را دارد. منظور ازق ی فودر ماده  ✓

 نکه یا  و  تیخالصه وصمشتمل بر    یصورتمجلس   دفتر  ریمد  ا یدادستان    ندهینمابا حضور    دیدادرس دادگاه بخش با   نامهتیهنگام ابراز وص  -  296  ماده
 و به امضاء حضار برساند.  میتنظ رهی مهر و موم و غ لیاز قب نامهتی وص اتیدر حضور او باز شده و خصوص نامهتیوص

 باز کردن زنده و در مقر دادگاه   خیمهر کرده و در تار  ایکه لفاف آن را امضاء    دینمایباز م  یرا دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاص  یسر  نامهتیوص
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 حاضر هستند. 

،    ماندیو رونوشت آن در دفتر دادگاه م  شودیبه دفتر امانات ثبت فرستاده م   شودیماده نزد دادرس دادگاه بخش باز م  نیکه مطابق ا  نامهتیوص  اصل
 . رندیاز آن رونوشت بگ توانندیم نفعیاشخاص ذ

باز شدن وص  -  297  ماده از  به اشخاص  نامهتی بعد  آنها شده    تیکه وص  یدادگاه بخش  نفع  را اطالع  اندشده  نیمع  یکه وص   یکسان  ایبه   مراتب 
 . دهدیم

 ای  نامهتینسبت به تمام وص  یدعو  نیا  نکهیاعم از ا   نامهتیتمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصمعتبر است که    یوقت   نامهتیوص  -  298  ماده
 .ستیاز آن باشد مسموع ن یقسمت

مالک  بیترت  -  299  ماده سند  نام    تیصدور  اموال    لهیموص  ایورثه  به  به  آ  رمنقولیغنسبت  در  است  شده  ثبت  مورث  نام  به    وزارت  نامهنییکه 
 .شودیم  نیمع یدادگستر

 م یدر تقس -هفتم  فصل

 ورثه بخواهند. ریسهم خود را از سهم سا میاز دادگاه درخواست تقس توانندی از آنها م  کیهر در صورت تعدد ورثه   - 300 ماده
 ت عمومی دیوان عالی کشور أهی 20/2/1390مورخ  719وحدت رویه  یرأ ر.ک به  ✓

 و  از ورثه به او منتقل شده است  یاالرث بعض که سهم  یو کس  ن یو جن  غایب  ن یامو    که محجور باشد  یهر وارث  میو ق  یو وص  یول  -  301  ماده
 را دارند.  میبه جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقس تیکه وص یدر صورت بهیراجع به موص یو وص  لهیموص نیهمچن

 . 2/1390/ 20مورخ    719رجوع کنید به رأی وحدت رویه شماره  ❖
 توانند در هر زمان که بخواهند درخواست افراز مال مشترک را بنمایند.به این دلیل که بقای شرکت الزامی نیست، هر کدام از شرکا می ✓

صالحیت مرجع ثبتی   در   باشد  رمنقولی غ  ملکاگر  باط کرد که  نتتوان چنین اسمی  1357مصوب آبان    فروش امالک مشاعاز قانون افراز و   ✓
 ها است. ی به وجود بیاید، اصل بر صالحیت عام دادگاه یدددر صالحیت دادگاه و مرجع ثبتی تر است و چنانچه

 درخواست   نیا  توانندیهستند همه وقت م  میدر درخواست تقس  حقیذکه    یو کسان  ستین  یمرور زمان جار  مینسبت به درخواست تقس  -  302  ماده
 . ندیرا بنما

  ن یمع  ن یام  غایب  یبدواً برا  بشود   یاموال متوف  مینداشته و درخواست تقس  لیوکباشد که    یمفقوداالثر  غایب  یاز ورثه متوف  یکیهرگاه    -  303  ماده
 .دیآی به عمل م میو بعد تقس شودیم

امین تعیین می ✓ برای مورد فوق  دلیل  این  به  باشد،  آنها  نمایندگان  یا  با نظارت تمام شرکا  باید  به تقسیم تقسیم  از آن شروع  بعد  گردد و 
 شود.می

 باشد: ر یو مشتمل بر امور ز یکتب دیبا میدرخواست تقس  - 304 ماده

 .یکننده و متوفنام و مشخصات درخواست - 1

 .کیشود و سهام هر  میآنها تقس نیب دیکه ترکه با یگریورثه و اشخاص د - 2
االرث دعوای االرث دعوای مالی است و دعوای تقسیم سهمی سهماالرث و تقسیم ماترک، این است که مطالبهتفاوت دعوای مطالبه سهم ✓

 باشد. باشد و رأی تقسیم ترکه از آرای اعالمی میغیرمالی می

باشد ی دعوی است، ولی الزم به ذکر میباشد و رسیدگی به آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامهعی میاالرث موضوعی تراف ی سهممطالبه ✓
باید توجه داشت که در ماده    589که تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان »دعوی« بر آن صادق نیست. همچنین 

 استفاده شده است.  «تقسیم  خواستدرر حسبی از »قانون امو 300قانون مدنی از »تقاضای تقسیم« و در ماده 

 جهت شناخت ورثه و مقدار سهام هر یک از آنها ارائه گواهی الزامی است.  ✓

تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی المال میدارد، »هر شریکقانون مدنی مقرر می  589ماده    ✓
 که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند«.

او   یحات یکننده را احضار نموده و توضدرخواستباشد    یحاتی دادگاه محتاج به توضپس از وصول درخواست هرگاه    -  305  ماده از    که الزم است 

 . خواهدی م

 . دینمایم را احضار نفعیکننده و اشخاص ذدرخواستجلسه نموده و  نییبه موضوع درخواست تع یدگیرس یدادگاه برا  - 306 ماده

دادگاه تسل  هیترکه ته  می تقس  یبرا  ییهانهیزم  تواندیم  میکننده تقسدرخواست  -  307  ماده به  ا  دینما  مینموده و  مراتب در احضار  نیدر   هیصورت 
 ندارد. ینامبرده در دفتر دادگاه مانع یهانه یکه مراجعه به زم شودیشده و تذکر داده م نوشته
گردد تا روند بررسی دادگاه و شرکا تسهیل شود و چنانچه پیشنهاد از طرف دیگر شرکا ها ارائه میبه جهت تسریع در تقسیم ترکه، زمینه ✓

 مورد موافقت قرار نگیرد، پیشنهاد مزبور اثری ندارد.  
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 نباشد.  کمتر از ده روز یو روز دادرس هیابالغ احضار نیشود که فاصله ب نیمع یطور دیبا یدگیوقت رس - 308 ماده

ا  میطرز تقس  ای  م یراجع به مقدمات تقس  یقرار   یدر دادگاه حاضر شده به تراض  توانندیم  نفعیاشخاص ذ  -  309  ماده  صورت  نیاموال بگذارند. در 
 .دینمایم میمشتمل بر قرارداد نامبرده تنظ یدادگاه صورتمجلس

 برای اموال غیرمنقول و ارزیاب و امثال آن است. بردارنقشه»مقدمات تقسیم« یعنی امور مربوط به مشخص کردن کارشناس و  ✓

  جه یدادگاه نتخود را اظهار ننموده باشند    تیقرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضا  میدر تنظ  نفعیچند نفر از اشخاص ذ  ا ی  کیهرگاه    -  310  ماده
 قرارداد  هدر دفتر دادگاه حاضر شده و ب  ینیدر ظرف مدت مع  تواندیم  نکهیبا ذکر ا  دینمایاست به او اعالم م  غایبرا که مربوط به شخص    یمی تصم

 خود را اعالم دارد. تیعدم رضا ای تیمراجعه نموده و رضا
مقدمات تقسیم رضایت خود را اعالم ننمایند یا عدم رضایت خود را ابراز نمایند، خود دادگاه مقدمات تقسیم و اگر طرفین در فراهم نمودن   ✓

 باشد. االتباع مینماید و تصمیم دادگاه برای تمام طرفین الزمنحوه آن را معیّن می

  خود را   تیو عدم رضا  تیرضا  ا یدر دفتر حاضر نگردد و    نه یدر مدت مع  غایبکه هرگاه شخص    گردد یم  دیدر اخطار مذکور در فوق ق  -  311  ماده
 حل خواهد شد. هیقض 309اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 

دارد    خود را اعالم  تیو عدم رضا  تیتا رضا  دی نما  یدیحاضر نشده باشد و درخواست وقت جد  یعذر موجهدر اثر    غایبهرگاه شخص    -  312  ماده
 خواهد نمود. نیاو مع یبرا یدیدادگاه وقت جد

  خود  نیترکه را ماب توانندیکه بخواهند م یباشند به هر نحو دیکه در ترکه شرکت دارند حاضر و رش یکه تمام ورثه و اشخاص یدر صورت - 313 ماده
 . دیآی آنها در دادگاه به عمل م ندگانیترکه به توسط نما میتقسباشد  غایب ایآنها محجور  ن یاگر ماب کنیل ندینما میتقس
 ت عمومی دیوان عالی کشور أهی7/2/1360مورخ  3530ی وحدت رویه أ ر.ک به ر ✓

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، »نظر به اینکه مقنن به لحاظ حقوق محجورین و   1369/ 9/2مورخ    13251بنا بر رأی وحدت رویه شماره   ✓
قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث   313غایب مفقوداالثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده  

به موجب آن، مقررات   کههمین قانون    326تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده  محجور یا غایب باشد،  
ی یک قانون افراز و فروش قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به اینکه ماده 

ر طبق آن افراز امالکی که جریان آنها خاتمه یافته است در صالحیت واحد ثبتی محل شناخته شده،  امالک مشاع که قانون عام است و ب
 باشد«. قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی 313االصول ناسخ ماده علی

منزل بوده و فقط   اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه ماترک متوفی فقط یک باب  1377/ 30/1مورخ    294/7مطابق نظریه مشورتی شماره   ✓
قانون مدنی، دادگاه باید به    589قانون امور حسبی و ماده    300ماترک را بنماید در این صورت مطابق ماده  یکی از وراث درخواست تقسیم  

سب ح  صورت  نیاکند، در غیر  میی مذکور رسیدگی کرده و اگر ملک امکان تقسیم داشته باشد، نسبت به تقسیم آن اقدام  درخواست ورثه
کند و بعد از فروش آن، ، دستور فروش را صادر می1358افراز و فروش امالک مشاع مصوب    نامهنییآ  9درخواست متقاضی طبق ماده  

 نماید. سهم هریک از وراث را پرداخت می
و   شود  یابیبه توسط کارشناس ارز  دیاموال نامبرده با  دیننما  میمورد درخواست تقس  رمنقولیغ اموال    یدر بها  یکه ورثه تراض  یدر صورت  -  314  ماده

 اثر داد. بینتوان ترت یترکه به جهات ریدر موقع تحر یابیکه به ارز گرددیم یابیارز یدر صورت اموال منقول

 .شودیم  تیرعا میدر تقس مقرر است یدادرس نییدر آانتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که  بیترت
ی را از بین افرادی که دارای صالحیت در رشته  دییتأی آن، دادگاه باید کارشناس مورد  قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره  258بنا بر ماده   ✓

می  موضوع  به  می مربوط  انتخاب  قرعه  قید  به  تعدد،  صورت  در  و  کند  انتخاب  را  عدهباشد  کارشناسان،  تعدد  لزوم  صورت  در  ی شوند. 
یت در صورتی است که کارشناسان منتخبین باید فرد باشد تا چنانچه اختالفی به وجود آمد، نظر اکثریت مالک عمل قرار بگیرد. اعتبار اکثر 

 از نظر تخصص با یکدیگر مساوی باشند. 
با  -  315  ماده تقس  یبها   دیکارشناس  درخواست  مورد  و    میاموال  بودن  قسمت  قابل  نبودن  ایو  قسمت  مع  قابل  را  تعدو    نیآنها  را   ل یسهام 
 .ردیرا در نظر بگ یابیروز ارز یبهااموال  یابیارز یبرا دیکارشناس با.دینما

 قابل قسمت انیاز اموال بدون ز یاگر بعضو  شود  نی مع  یااز ورثه از هر نوع اموال حصه  کیهر  یکه برا دیآیبه عمل م یطور میتقس - 316 ماده
  مه یضممحتاج به    لیمنظور نمود و اگر تعد  گرانیاموال در سهم د  ریآن از سا  ی از ورثه قرارداد و برابر بها  ینباشد ممکن است آن را در سهم بعض

 .شودیم لیآن تعد مهیاموال باشد به ضم  پول به 

اموال    فروش   شود.   میآن تقس  یبهافروخته شده    ممکن است   نباشد  لیو تعد  میتقسقابل   رمنقولیغ  ایمنقول  اعم از    یکه مال  یدر صورت  -  317  ماده
 درخواست کند. دهیمزا قیاز ورثه فروش آن را به طر یکیمگر آنکه  دیآیبه عمل م یعاد بیبه ترت
 شود. اگر شخصی درخواست فروش از طریق مزایده را ننماید، به روش عادی فروخته می ✓
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 شود.گردد و بر طبق ماده مزبور عمل میوجود جنین یا محجور باعث منع فروش اموال غیرقابل تقسیم و تعدیل نمی ✓

 را در سهم خود آنها قرار داد.  نیممکن است دباشند  یمتوف ونیاز ورثه مد یکه بعض یتدر صور  - 318 ماده

 مفهوم ماده مزبور این است که دین شخص متوفی در سهم وراث مدیون گذاشته شود و به نسبت همان مقدار از سهم او کسر شود.  ✓

 .شودی م  نی سهام آنها به قرعه مع ندیننما یحصه تراض نییسهام ورثه به تع لیکه پس از تعد یدر صورت  - 319 ماده

اطالع داده شود و اگر    نفعیشده به اشخاص ذ  نیقرعه مع  یکه برا  یاجلسه  دی با  گرددیقرعه انجام م  قیاز طر  میکه تقس  یدر مورد  -  320  ماده
 .دینمایمسهام  نییقرعه و تع به درخواست اشخاص حاضر اقدام به دادگاه بخشاشخاص نامبرده حاضر نشوند  ازی بعض

 .دیآی به عمل م میو پس از آن تقس نیمع  میق ای نیامو محجور  غایب یباشد برا محجور ایغایب از ورثه  یکیهرگاه  - 321 ماده
 گیرد. مقررات دادگاه مشخص شود و پس از آن تقسیم با حضور تمامی اشخاص ذینفع صورت میدر مرحله نخست باید قیم و امین مطابق  ✓

  و اجراء   ونید  ه یتأد  یاز وراث و آنچه برا  کینموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر    میتنظ  یدادگاه صورتمجلس  میپس از تمام شدن تقس  -  322  ماده
 .دی نمایم حیمنظور شده تصر تیوص

 اینباشند  از صاحبان سهام    یبرسد و هرگاه بعض   مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه  ایامضاء  به    دیباصورتمجلس مذکور فوق    -  323  ماده
 خواهد ماند. یصورتمجلس در دفترخانه دادگاه باق نیو ا شودیم دیق مجلسصورتجهت امضاء نکردن آنها در امضاء کنند  نخواهند ایو  نتوانند

 .دینمای م مینموده و به آنها ابالغ و تسل ه یبه عده صاحبان سهام ته نامهمیدادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقس  - 324 ماده

 قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.   نیابالغ در حدود قوان خ یدادگاه حکم شناخته شده و از تار میتصم  نیا

 ندارد. ی حق گرانیو به حصه د دینمایکه بخواهد م یمالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرف میپس از تقساز ورثه  کیهر  - 325 ماده
 ی ثبت اسناد و امالک درخواست سند مستقل کند.به اداره  نامهم یتقستواند چنانچه اموال غیرمنقول باشد، با ارائه هر یک از ورثه می ✓

 شود«. قانون مدنی، »هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می  601بنا بر ماده  ✓

مال غیر بوده است در صورتی که مال    شدهمیتقس»هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال  قانون مدنی،    602مطابق ماده   ✓
 غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح واال باطل است«. 

شود که بر میت دینی بوده است قانون مدنی، »هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم    606بر طبق ماده   ✓
تواند برای سهم طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می

 معسر یا معسر نیز به وراث دیگر رجوع کند«. 

 قانون مذکور است در مورد نیکه در ا میمقررات راجع به تقس زیاست و ن یترکه جار  میدر مورد تقس میراجع به تقس یمقررات قانون مدن - 326 ماده
 خواهد بود. یاموال جار ریسا میتقس

 رجوع کنید.  605الی  589برای مطالعه قانون مدنی به مواد  ✓

 بالوارث  یدر ترکه متوفا -هشتم  فصل

 .شودیم نیمع  ریمداداره ترکه  یبرا نفعیاشخاص ذ ایدادستان معلوم نباشد به درخواست  یکه وارث متوف یدر صورت  - 327 ماده
 له چنانچه وصیت به جزء مشاع باشد.موصی -3بستانکار متوفی  -2وصی بر ثلث  -1اشخاص ذینفع ماده مزبور عبارت است از:  ✓

ترکه    ریمد  نیی و از دادگاه تع  دیحفظ ترکه الزم است به عمل آ  یکه برا  یاقدامات  دیمراقبت نما  دادستان مکلف استدر مورد ماده فوق   -  328  ماده

 بخواهد.  را

 کند. قانون امور حسبی به درخواست تعیین مدیر ترکه رسیدگی می 165الی  163دادگاه مطابق مواد  ✓

 . دینما نیترکه را مع ریمد  هفته  کیتا  یمنته د یپس از وصول درخواست دادگاه با - 329 ماده
 . شودیواگذار م یاداره ترکه به وصکرده باشد  نیمع یخود وص  تیاجراء وص یبرا یکه متوف یدر صورت - 330 ماده

تواند شخصی را نماید دیگر نیازی به مدیر ترکه نیست ولی چنانچه نظر بر عدم صالحیت داشته باشد می  دییتأاگر دادگاه صالحیت وصی را  ✓
 باشد. ی مهم وصی نسبت به ثلث مال است که موضوع وصیت میبه عنوان مدیر ترکه تعیین کند چون وظیفه

 .شودیواگذار م میق ای یوصداشته است اداره ترکه به  یمحجور بوده و وص یهرگاه متوف - 331 ماده
 بل عمل نماید.تواند مطابق نکته قدر این مورد هم دادگاه می ✓

 که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.  یموارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کس ر یدر غ - 332 ماده
 صالحیت واگذاری به وصی یا قیم امری اجباری است.  دییتأشود که در صورت از مواد قبل چنین برداشت می ✓

  ی جار   ستیهم که وارث او معلوم ن  یینسبت به ترکه متوفا  275و    274و    273و    271و    270و    269و    268و    266و    265مقررات مواد   -  333  ماده
 خواهد بود.

 ماندهیشده باشد خارج و باق  تی که وص  یرا در صورت  تیرا اداء کرده مورد وص  یمتوف  یو واجبات مال  ون یدترکه    ریس از تحرترکه پ  ریمد  -  334  ماده
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از    ترکه منقول و  را  نقد  رمنقولی غاموال  به    یاشخاص  ای  رهیو غ  یو صراف  یبازرگان  یهابنگاه   ایکه در تصرف دولت    و وجه    م یتسل  دادستاناست 
 . ندینما  ی نگاهدار یوزارت دادگستر  نامهن ییمقرر در آ بیترتبه  که کندیم

 شود.ترکه به دادستان تسلیم می یماندهیباقباشد، بدین جهت که پس از اتمام دوره ترکه، مدیر ترکه دارای مسئولیتی نمی ✓

 ترکه به  ماندهیو پس از گذشتن مدت نامبرده باق  شودیمعلوم شود ترکه به او داده م  یتا ده سال وارث متوفترکه    ریتحر  خیاگر از تار  -  335  ماده
 .ستین رفتهیبه هر عنوان که باشد پذ ینسبت به ترکه از کس یو ادعاء حق شودیم میخزانه دولت تسل

ماده   ✓ موجب  مصوب    6به  وراثت  انحصار  تصدیق  امو1309/ 14/7قانون  »اگر  و  ا،  منقول  اشخاص ل  به  متعلق  نقد  وجه  و  غیرمنقول 
الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و مجهول 

نخواهد شد و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته  
مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و با اشخاصی که   -اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند. تبصره

 های بدایت هر محل، آن اموال را تسلیم و یا تأدیه به دولت نمایند«. ی پارکهاند به وسیلهآنها است مکلف دالوارث نزاموال مجهول 

ثابت   دادگاه  یحکم قطع  ای یسند رسم بشود و حق نامبرده به موجب  یبر متوف یکه قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حق  یدر صورت - 633 ماده
 آن را   تواندیترکه با موافقت دادستان م   ر یمحرز شود مد  یدفاتر متوف  ایبه موجب نوشتجات    یکه حق  یبپردازد و در صورت  دیترکه با  ر یمدشده باشد  

ترت به  ادعاء  چنانچه  و  پرداخت  خواهد  او  باشد  داده شده  دادستان  به  ترکه  اگر  و  مدع  بیبپردازد  نشود  محرز  و  ثابت  طرف  تواندیم  یمذکور   تیبه 
 .دینما یاو اقامه دعو ت یکه ترکه به دادستان داده شده باشد به طرف یو در صورت ترکهریمد

 راجع به ترکه اتباع خارجه -نهم  صلف

  خواهد بود که   یقیبه همان طرو اداره ترکه اتباع خارجه    ریمهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحر  شودیفصل ذکر م  ن یجز آنچه در ا  -  337  ماده

 مقرر است.  رانیترکه اتباع ا  یقانون برا  نیمطابق ا
ی اتباع خارجه اعمال توان دربارهباشد و مختص به تابعیت ایرانی متوفی ندارد و میی باال برای حفاظت ترکه میدر ماده  شدهان یبموارد   ✓

 نمود.

  در آنجا واقع   یکه مال متوف  یمحل  دادرس دادگاه بخشباشد    یمال  یدارا  ران یدر خارجه فوت شود و در ا  ا ی  ران یهرگاه تبعه خارجه در ا  -  338  ماده
 ای  رثوا  یکه متوف   یو در صورت  دینمایم  اقدام  امر ترکه  هیبه حفظ و تصف  یبه درخواست کنسول دولت متبوع متوف  ا ی  نفع یهر ذاست به درخواست  

 . دینمای ترکه م  هیبدون درخواست هم دادرس پس از اطالع اقدام به حفظ و تصفنداشته باشد  رانیدر ا مقامقائم
قانون امور حسبی، اشیا   357ی خارجه در ایران اقامت یا سکونت داشته و دارای مال بوده یا مسافر موقت باشد مطابق ماده  چنانچه تبعه ✓

 شود.متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می

 وصول   خیرا که از تار  یماده فوق وقت  ریو به محض اطالع از فوت در مورد اخ  کنسول  ای  نفعیذدادگاه بخش پس از وصول درخواست    -  339  ماده
از    اطالع  ایدرخواست   برا   ساعت  48متجاوز  تأم  ینباشد  قب  هین یاقدامات  غ  لیاز  و  موم  و  اطالع  کرده    نیمع  رهیمهر  متبوع  دولت  کنسول  به  کتباً 

 حضور به هم رساند.  ن یدر موقع اقدام به تأم  که  دهدی م

 .دیحاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نما ،در محل تواندیبعداً م یمانع از اقدام نخواهد بود ولحضور کنسول  عدم

 طیو تفر  عییتض  میب  ران یا  ن یباشد که تا اطالع به مأمور  یقبالً از وفات مطلع شده و امر طور  یکه کنسول دولت متبوع متوف  یدر صورت  -  340  ماده
 را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ  یموقت  تیحفظ آن به عمل آورده و وضع  یرا برا  یشخصاً اقدامات موقت  تواندیاز ترکه برود م  یقسمت  ای  تمام
 . دینما

باشد، اجازه انجام عملیات موقت دارد. این مورد صرفاً به این دلیل که کنسول از طرف دولت، حافظ منافع اتباع خود در خارج از کشور می ✓
 جهت حفاظت است، نه اجازه دخالت در امور اداری کشور ایران. 

  ا یوصول درخواست    خیاز تار  هفته  کیدر ظرف    یفاصله و منتهبال  دیبا  کندیوقت م  نییمهر و موم تع  یکه دادگاه بخش برا  یدر موقع  -  341  ماده
 . دینما یو معرف نیاداره ترکه مع ینفر را برا کی اطالع

 هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت نفعی مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذو با در نظر گرفتن  264ماده  تی با رعا تواندیدادگاه م  - 342 ماده
و    شودینم  نیترکه مع  ریمدموجود است    هیکه اداره تصف  ینقاط  در  به عمل خواهد آمد.  دادستانترکه با نظارت    ریمد  اقداماتکند.  نیترکه مع  ریمد

 . شودیرجوع م  هیبه اداره تصف فهیوظ نیا
اداره ✓ اتباع خارجه تعیین میمدیر ترکه شخصی است که برای  ادارهی ترکه  اتباع ی ترکهگردد و مدیر تصفیه شخصی است که جهت  ی 

 گردد.  ایران معیّن می 

شده است و مدیر ترکه حتماً باید تحت نظارت دادستان عمل کند و   گرفته ی اتباع خارجه محدودیت بیشتری در نظر  ی ترکهجهت اداره ✓
 قبل از انجام هر عملی از دادستان موافقت بگیرد، در غیر این صورت مسئول خسارت وارده است. 
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 راالنتشاریکث  ی هااز روزنامه  یکی و    یدر مجله رسم   ماه  کیبه فاصله    کیهر    یسه آگهبه محض ابالغ انتصاب خود    دیترکه با  ریمد  -  343  ماده
بر    یخود حق  یبرا  نیاز عناو  یرا که به عنوان  یمنتشر نموده اشخاص  تهران   راالنتشاریکث  یهااز روزنامه  یکیدر  و اگر در محل روزنامه نباشد    محل

کنند  نیو موضوع حق خود را مع یخود را معرف یآگه نیانتشار اول خیاز تار  شش ماهدر ظرف  دیقائل هستند دعوت نما ترکه ان یبر اع ای وی ذمه متوف
 .ندینما میخود را به او تسل تیمدارک طلب و حقان شدهیگواه عکس ایو رونوشت 

 . ستیدر روزنامه الزم ن یباشد آگه الیترکه کمتر از هزار ر زان یم هرگاه
 بیگانه بوده یا مقیم ایران باشد وجود ندارد.ذکر، فرقی میان اینکه طلبکاران تابعیت ایران داشته یا اتباع الی فوقبر ماده  بنا ✓

 . دینمای م میو به او تسل ریترکه را تحر دادگاه بخش با حضور دادستانترکه  ر یمد نییپس از تع - 344 ماده
 باشد. ی اتباع خارجه میدر تسلیم ترکه به مدیر تصفیه احتیاجی به حضور دادستان نیست، حضور دادستان مختص به ترکه ✓

 دهد که بایگانی شود.از آن که ترکه به مدیر تصفیه تحویل داده شد، رسیدی حاوی مشخصات اقالم به دادرس دادگاه تحویل می بعد  ✓

 :شودیاطالع داده م دادستان و اشخاص مشروحهبه   ریترکه روز و ساعت و محل تحر ریتحر یبرا - 345 ماده

 در آنجا دارند.  ندهینما ا یحاضر بوده و  رانیتمام وراث که در ا - 1

 باشد.   رانی ا میاگر معلوم و مق یوص - 2

 داشته باشند.  ندهینما ران یدر ا ایبوده و   رانیا میبه نفع آنها شده اگر معلوم و مق تیکه وص یکسان - 3

 داشته باشد. ندهینما ایحاضر بوده  رانیکه در ا یاگر باشد در صورت یمتوف کیشر - 4

 .یکنسول دولت متبوع متوف - 5

  که کنسول   یدر صورت   یولترکه نخواهد بود    ری آنها فرستاده شده مانع از تحر  یکه اعالمنامه مندرج در ماده فوق برا   یاشخاص  بتیغ  -  346  ماده

 . شودی کنسول فرستاده م یاز آن برا  یو رونوشت د یترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس ق  ری در موقع تحر یدولت متبوع متوف

 شود.  وستیآنها پ یبیتقر یبها نییواقع است با تع رانیکه در ا رمنقول یغاز اموال  یصورت دیبا ترکه  زیبه صورت ر - 347 ماده

سال از    کی در مدت  دهند که هرگاه    نیترکه تأم  یآنها حاضر شوند برابر بها  ی مقام قانونقائم  ای  یمتوف  یوص  ایورثه  که    یدر صورت  -  348  ماده

ترکه    ند یباشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآ  ران یا   میمق  ا ی  ران یتبعه اشود که    دایپ  یبستانکاران  343مذکور در ماده    ی آگه   نی اول  انتشار   خ یتار
 . شودی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده م یقانون گرید یهانهیو هز هایآگه نهیهز پس از وضع
 فوق فقط مشمول طلبکارانی است که در ایران سکونت دارند و بین اینکه تابعیت ایران را داشته باشند یا نه، تفاوتی وجود ندارند.  ماده  ✓

ممکن   زیو ن  دیبه عمل آ  دادن ضامن معتبر  ای   رمنقولیغ  ایدادن اموال منقول و    قهیوث  ایوجه نقد    ع یتود  لهیممکن است به وس  نی تأم  -  349  ماده
 بدهد. ن یتأم یکننده از همان اموال متوفدرخواست است

 نموده است. نییترکه را تع ریاست که مد یمنوط به نظر دادگاه  نیرد تأم ای قبول

که    یماترک مبلغ  هیهستند تا موقع تصف  رانیدر ا  میو مق  صالیکه در حال است  یورثه متوف  به  تواندی م  ترکه با اجازه دادگاه بخش  ر یمد  -  350  ماده
 . ستی اجازه دادگاه بخش الزم ن  دهدی ترکه را انجام م  ن یام  فهیوظ  هیکه اداره تصف ی مورد در باشد بپردازد. یآنها ضرور شتیمعی برا

می  ✓ دادگاه عمل  نظارت  با  و  نیست  رسمی  مأمور  تصفیه  اداره مدیر  اما  میکند  دارای صالحیت  مقام  تصفیه  مأمور ی  آن  متصدی  و  باشد 
 باشد. رسمی نمی

 مقام قائم   ای  یوص  ا یورثه  کرده به    نیمع  و مطالبات  یدعاوبه    یدگیرس  یرا برا  یترکه وقت  ر یمد  343پس از انقضاء مدت مذکور در ماده    -  351  ماده
  و   ون ید  هیکل  یدگینموده و پس از رس  یدگیو در وقت مقرر شروع به رس  دهدیاطالع م   اگر در محل باشد  یآنها و کنسول دولت متبوع متوف  یقانون

  که  یو در صورت  آنها  یمقام قانونقائم  ای  یوص  ایورثه  را به    هیو بق  دینمایم  هیتأد  دادستانثابت و محقق است با اجازه    یرا که بر ذمه متوف  یتعهدات 
 . دینمایم میتسل یدولت متبوع متوف  یاسیس ندگانینما  ریسا اینباشند به کنسول  رانیدر ا ایاشخاص نامبرده اصالً نباشند 

 شود تا مطابق مقررات متبوع خوشان عمل شود. هستند ترکه آنها به کنسول دولت متبوعشان داده میاتباع خارجه که بالوارث  ✓

 ی دعو  توانندینشده باشد م  قیتصد  هیتصف  ریمد   ا یترکه و دادستان    ر یمدآنها از طرف    یبر ترکه بوده و دعو  یحق  یکه مدع  یاشخاص  -  352  ماده
 . ندینما بیتعق ای اقامه   تداریدادگاه صالحرا در  خود

 . باشدیاند نمکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده یموجب سقوط حق اشخاص  343مدت مقرر در ماده  انقضاء
نظریه ✓ مشورتی شمارهمطابق  وظیفه  1359/ 12/ 24مورخ    6559/7ی  ی  به  نسبت  تدقیق  با  قضاییه،  قوه  حقوقی  ادارهاداره  حقوقی، ی  ی 

ی حقوقی وزارت دادگستری انجام تبوع متوفی باید از طریق ادارهمویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت  توان چنین دریافت که تحمی
 شود.

ماه از تاریخ نشر اولین آگهی است که با استفاده از آن به اشخاصی که حقی نسبت به    6قانون امور حسبی    343در ماده    شدهنییتعزمان   ✓
بر اعیان ترکه برایذمه  یا  شود که به مدیر تصفیه مراجعه نماید و کسانی که در مدت مقرر خود قائل هستند، اطالع داده می  ی متوفی 
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ی دار اقامهصالحیت  دادگاهقرار واقع نشد، در    دییتأتوانند بعداً حاضر شده و مدارک خود را ابراز دارند و اگر مورد  اخیرالذکر حاضر نشوند می
 دعوی کند.

 خواهد آمد. قرار دادگاه تیبا رعا 351اموال به اشخاص مذکور در ماده  میتسل صادر شده باشد نی قرار تأم یبه ترکه متوفنسبت اگر  - 353 ماده
یا   ✓ یا وصی  ماندگار است و ورثه  به قوّت خود  دادگاه  ثالث عمل    مقامقائمقرار  متبوع متوفی همانند شخص  یا کنسول دولت  آنها  قانونی 

شده از سوی مقامات واجد صالحیت ایجاد حق استیفای درگیرد، چون قرار تأمین صاقرار می   حت عنوان تأمین کنند که مال نزد آنها تمی
 نماید. طلب از مال مورد تأمین برای شخصی که به سود او قرار صادر گشته است می

راجع  امور او تابع مقررات    هیفوت اعالم شود اداره تصف  بعد از  ا یقبل  او    یبازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگ  یهرگاه متوف  -  354  ماده
 امور بازرگان متوقف است.  هیتصف به

 است.  رانیدادگاه ا تیاز صالح  رانیراجع به ترکه اتباع خارجه در ا یبه دعاو یدگیرس - 355 ماده

  از   رانیپس از احراز اعتبار آن در دادگاه ا  اتباع خارجه با انحصار آنوراثت  راجع به    یکشور متوف  تداریصادره از مقامات صالح  قیتصد  -  356  ماده
 اثر خواهد بود.  بیقابل ترت در خارجه شدهم یتنظبه اعتبار اسناد   مقررات مربوطه تیصدور و رعا ثیح

اداره حقوقی قوه قضاییه، درباره گواهی حصر وراثت که از خارج صادر شده    29/12/1371مورخ    802/7ی مشورتی شماره  مطابق نظریه ✓
قانون اجرای احکام مدنی، در دادگاه طرح دعوی نماید و با ثابت  177قانون امور حسبی و ماده  356و  355باید به موجب ماده  نفعیذاست، 

 االرث خود را مطالبه و دریافت کند. کردن مقدار سهم

اداره حقوقی قوه قضاییه، صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در   19/10/1373مورخ    7354/7ی مشورتی شماره  بنا بر نظریه  ✓
قانون مدنی   973و    967،  7اند با توجه به مراتب قانون دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی و همچنین مواد  کرده   فوتایران  

 بالمانع است. 

 . شودی م  میمتعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسل  اءیباشد اش یمسافر موقتفوت شده   رانیاگر تبعه خارجه که در ا - 357 ماده
شور او در ایران است تحویل  چنانچه کشور متوفی در ایران فاقد کنسول باشد، اشیای متعلق به او باید به کنسول کشوری که حامی منافع ک ✓

 داده شود. 

نظریه  ✓ اداره   24/12/1359مورخ    7/ 6559ی مشورتی شماره  مطابق  به شرح وظایف  نگاهی  با  قوه قضاییه،  ی حقوقی چنین اداره حقوقی 
می ادارهبرداشت  جانب  از  باید  متوفی  متبوع  دولت  کنسول  به  خارجه  اتباع  ماترک  تحویل  که  دادگگردد  وزارت  حقوقی  ستری صورت ی 

 بگیرد.

 به دادستان داده شود.  یصورت کامل   دیبا شودیاداره کردن ترکه م یکه برا ییهانه یاز هز - 358 ماده

که  است  یدول  یاسیس ندهینما  ایمقرر شده مربوط به کنسول  خارجه یاسیس ندگانینما ای هاکنسول  یفصل برا نیکه به موجب ا یحقوق - 359 ماده
 بشود. معامله متقابله رانیا یاسیس ندگانینما ای هاکنسول خاک آن دول نسبت به  در

 انحصار وراثت ق یدر تصد -دهم  فصل

 نام ومشتمل بر    ینامه کتب درخواستکنند    لی انحصار وراثت تحص  قی بخواهند تصد  نفعیاشخاص ذ  ریسا  ای  یوراث متوفکه    یدر صورت  -  360  ماده

 . دینمایم  مینموده به دادگاه تسل میتنظ و وارث یمتوف نیو اقامتگاه آنها و نسبت ب  و ورثه یکننده و متوفدرخواستمشخصات 
، صادر کردن گواهی حصر وراثت در صالحیت شورای حل اختالف 1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب    9با توجه به بند ت ماده   ✓

 است. 

 .دینمایم یآگه محلی کثیراالنتشار یانوبت در روزنامه  کیرا  متقاضیدرخواست  کننده رسیدگیدادگاه  -(18/4/1374) اصالحی   361 ماده
تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد الزم به هزینه متقاضی    در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می   -(  20/9/1337) الحاقی  تبصره

الصاق   تاریخ   ، نماید  الصاق  محل  همان  معابر  در  و  نموده  تهیه  آگهی  وراثت  حصر  وسیله   ها یآگهگواهی  به  آید  عمل  به  روز  یک  در  باید  که 
 هد گردید.نمایند رعایت خوا ابالغ نسبت به این موضوع تهیه می ن یمأمورصورتجلسه که 

ی قضایی آن ی حقوقی دادگستری، در صورتی که مقر دادگاه و حوزهاداره  28/4/1361مورخ    2248/7ی  ی مشورتی شمارهمطابق نظریه  ✓
 روزنامه انتشاراتی نداشته باشد، دادگاه این اختیار را دارد که مطابق تبصره ماده فوق اقدام به چسباندن آگهی در معابر کند.

ادله و اسناد درخواست  که معترض نبود  یدر صورت  ینشر آگه  خیاز تار  ماه  یکانقضاء  پس از    -(18/4/1374اصالحی  )    362  ماده کننده دادگاه تمام 
و    دینمایصادر م  یعده وراث و نسبت آنها به متوف  نییوراثت و تعمشعر بر    یقیدر نظر گرفته تصد  رهیگواه و غ  یو گواه  برگ شناسنامهرا از    قیتصد

و در جلسه پس از   دهدیاطالع م  قیکننده تصدمعترض و درخواستنموده و به    نی به اعتراض مع  یدگی رس  یبرا  یادادگاه جلسه  اعتراض  رتدر صو
 حکم قابل پژوهش و فرجام است.  نیو ا خواهد دادحکم  یدگیرس
 ت عمومی دیوان عالی کشور أ هی1329/ 10/ 23مورخ  1678وحدت رویه  یرأ ر.ک به  ✓
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از    قی چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقآنان را استماع کند.    یها را احضار کرده و گواه گواه   تواندی دادگاه بخش م  -  363  ماده
 دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.  نیترک ینزد ایدادگاه محل اقامت گواه  لهیوسگواه به

اصالحی    364  ماده  (18/4/1374)-  ( میلیون  ده  از  بیش  ترکه  بهای  که  صورتی  ادله  10000000در  به  آگهی  انتشار  بدون  دادگاه  نباشد،  ریال   )
ید. در مورد وراث روستائیان در صورتی که  نمادرخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دالیل قبول یا رد می  کننده رسیدگی ودرخواست

و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد    بارکیفوق باشد فقط به الصاق آگهی برای    بهای ترکه بیش از مبلغ
 .کندمیدادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ  از تاریخ الصاق،  پس از انقضاء یک ماهو  شد

ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا  با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمت  بارکیتواند هر سه سال  وزارت دادگستری می
 .دهد کاهش
ی حصر وراثت مستلزم گواهینامهشود که رسیدگی به تقاضای صدور  چنین برداشت می  1366های مستقیم مصوب  قانون مالیات   31از ماده   ✓

 مالیاتی مربوط به آن است.  ارائه و تقدیم گواهی مبنی بر تسلیم اظهارنامه

، »ادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیرمنقولی را از اسم مورث به اسم وارث 1336قانون مالیات بر ارث مصوب    15بنا بر ماده   ✓
می اثبت  دفاتر  کلیه  و همچنین  مینمایند  که  موقعی  در  رسمی  گواهینامه    نامهمیتقسخواهند  سناد  بایستی  کنند،  ثبت  را  ماترک  به  راجع 

وارث اظهارنامه مالیاتی داده است و در اظهارنامه مال مورد تقاضای ثبت را ذکر کرده مطالبه بنمایند و   نکهیادارایی صالحیتدار را ارجع به  
روز پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی،   15اداره دارایی مکلف است در ظرف    -ستند«. تبصرهی این گواهی مجاز به ثبت نیقبل از ارائه 

 ی متضمن رونوشت مصدق ریز ماترکی را که در اظهارنامه نوشته شده به مؤدی بدهد«. گواهینامه 

نمایند میتقاضای انحصار و وراثت رسیدگی  های دادگستری که قانوناً به  ، »کلیه دادگاه 1336قانون مالیات بر ارث مصوب    15بر طبق ماده   ✓
از طرف وراث یا یکی از آنها به دادگاه    13در صورتی مبادرت به تسلیم گواهینامه انحصار وراثت خواهند نمود که گواهینامه مذکور در ماده  

رف دادگاه به اداره دارایی محل آن از ط  شدهیگواهروز رونوشت    15مدت    ظرفتقدیم شده باشد و پس از صدور حکم انحصار وراثت باید  
شود نیز دفتر دادگاه باید رونوشت در مواردی که طبق کتاب پنجم جلد دوم قانون مدنی حکم موت فرضی صادر می  -فرستاده شود. تبصره

 حکم را به اداره دارایی محل بفرستد«. 

  انحصار  قی صدور تصدشده باشد    یورثه آگه  یمعرف  یقبالً برا  رهیترکه و غ  هیتصف  یبرا  ایکه به واسطه معلوم نبودن ورثه    یدر صورت  -  365  ماده
 انحصار وراثت صادر خواهد شد.  قی تصد نفعیاشخاص ذ ایاز ورثه  کینبوده و در صورت درخواست هر  دیجد یوراثت محتاج به آگه

 . 1363/ 19/9خ مور 37ر.ک به رأی وحدت رویه شماره  ✓

اداره حقوقی دادگستری، صادر نمودن گواهی انحصار وراثت برای اتباع خارجه،   3/12/1362مورخ    7/ 6044ی مشورتی شماره  مطابق نظریه ✓
قانون   967قانون تصدیق انحصار وراثت و ماده    2با رعایت قوانین متبوع آنها توسط دادگاه محل اقامت متوفی در ایران به موجب ماده  

 باشد. ی فاقد اشکال میمدن

 یکنندهدرخواستقانون انحصار وراثت،    2اداره حقوقی دادگستری، بنا بر ماده    1359/ 9/ 23مورخ    7/ 5121ی مشورتی شماره  مطابق نظریه ✓
انحصار وراثت باشد تقاضای خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی ارائه نماید و دادگاه محل وقوع ترکه دارای صالحیت محلی 

 نیست.

به صدور می  کنندهدرخواستاداره حقوقی قوه قضاییه،    24/9/1380مورخ    7/ 9168ی مشورتی شماره  مطابق نظریه ✓ دادگاهی که  از  تواند 
اداره مزبور ناچار وراثت رسیدگی می  گواهی حصر اداره ثبت احوال کند که در این مورد  کند، تقاضای رونوشت اسناد سجلی مورد نظر از 

 است نسبت به تهیه و ارسال اسناد سجلی اقدام نماید. 

 است. قابل پژوهش و فرجام  قی دادگاه دائر به رد درخواست تصد یرأ - 366 ماده
برای رسیدگی   ✓ دادگاه  پژوهش حکم  قابل  انحصار وراثت  به تصدیق  دادگاه  پژوهش است ولی رأی  قابل  اعتراض گواهی حصر وراثت  به 

 نیست.

به    تواند ی ماست    اساس یب  قیصدور تصد  یبالوارث بوده و درخواست اشخاص برا  یدهد که متوف  صیتشخ  دادستانموارد که    هیدر کل  -  367  ماده
 قیهم که تصد  یانحصار وراثت در مورد  قیرا بالوارث بداند به تصد  یکه متوف  یدر صورت  تواندی م   ز یو ن  دیوراثت اعتراض نما  قیتصد  درخواست

 دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد. یاز رأ و در هر حال دادستان حق داردنبوده است اعتراض کند  یبه آگه مسبوق
وان عالی کشور، ماده فوق اطالق دارد و مشمول مواردی هم که تصدیق انحصار وراثت شعبه اول دی 26/1/1326-1312بنا بر حکم شماره  ✓

دارد که تصدیق   به حالتی  اختصاص  دادستان  برای  اعتراض  بود و حق  باشد خواهد  آگهی  به  آگهی   صادرشدهصادره مسبوق  به  مسبوق 
 باشد. نمی

م نشده    نیمع  نیغایب ام  یو برا  میمحجور ق  یکه برا  یمادام  -  368  ماده  انحصار  قیبه درخواست تصد  غایببه نام محجور و    تواندی دادستان 
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 . دیوراثت اعتراض نما

اعتراض    شودیکه در موضوع وراثت صادر م  یق یبه تصد  نیو همچن  قی درخواست تصدبه    توانندیم  نفعیاشخاص ذ  364در مورد ماده    -  369  ماده
 خصوص قابل پژوهش و فرجام است.  نیدادگاه در ا یو رأ ندینما

 ا ی  ونیمدکه    یرا از کسان  یترکه و مطالبات متوفنامبرده    قیمطابق تصد  توانندیاند م کرده  لیانحصار وراثت تحص   ق یکه تصد  یاشخاص  -  370  ماده
و    نی د  هیأدو در صورت ت  دینما  م یرا به آنها تسل  یترکه و مطالبات متوف  دیبا  یمتصرف اموال متوف ا ی  ون ی. مدندیهستند مطالبه نما  یمال متوف  متصرف

 ی خواهند داشت که طلب متوف  یاشخاص  اینامبرده حق رجوع به شخص    یمحسوب خواهند شد و مدع  یوراثت بر  یمال در مقابل هر مدع  میتسل  ای
 اند. نموده افتیمال متعلق به او را در ایوصول و  را

له و وصی به میزان سهم شود که اگر اشخاص ذینفع متعدد باشند، مدیون باید به هر یک از ورثه، موصیمزبور چنین برداشت میاز ماده   ✓
تواند دین و مال متوفی به او تسلیم شود. زمانی که مال مورد مطالبه معیّن بوده و آنها پرداخت کند و چنانچه ذینفع فقط یک نفر باشد، می 

باشند، مال را به یکی از ورثه یا شخصی که آنها را معیّن دد باشند، متصرف باید با موافقت تمامی افرادی که ذینفع میاشخاص ذینفع متع
 نماید تسلیم کند. می

 انحصار وراثت را از وارث بخواهد.  شدهیگواهرونوشت  تواندیم دهدیم یخود را به وراث متوف یکه بده ون یمد - 371 ماده

 شود.  نیمع متروکات به نحو اشاعهبه مورث خود دارند از   ورثه ایوارث که  ینسبت دیانحصار وراثت با قیدر تصد - 372 ماده

 . دینمای م ن یاز ورثه را مع  کیبه درخواست ورثه دادگاه حصه هر انحصار وراثت  قیدر تصد - 373 ماده

بخواهند    یدر صورت  -  374  ماده با  یرمنقولیغملک  که ورثه  گردد  ثبت  آنها  نام  به  است  ثبت شده  مورث  نام  به  وراثت    قیتصد  دیکه   ا یانحصار 
 . ندینما م یسهام باشد به اداره ثبت تسل نییتعکه مشتمل بر  آن را شدهیگواه رونوشت

 نه یدر هز -هفتم  باب

 :شودی گرفته م الیر پانصدبوده و در هر مورد موقع درخواست  ر یمنحصر به موارد ز یبه امور حسب یدگیرس نهیهز - 375 ماده

 اموال غایب به ورثه. میدرخواست تسل - 1

 . یدرخواست حکم موت فرض - 2

 . یدرخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرض - 3

 درخواست مهر و موم ترکه. - 4

 موم ترکه.درخواست برداشتن مهر و  - 5

 ترکه.  ریدرخواست تحر - 6

 ترکه.  هیدرخواست تصف - 7

 ترکه.  میدرخواست تقس - 8

 انحصار وراثت.  قی درخواست تصد - 9
ماده فوق   8اداره حقوقی قوه قضاییه، در دعاوی تقسیم ترکه باید مطابق بند    2/1378/ 19مورخ    766/7ی مشورتی شماره  مطابق نظریه ✓

شود و خواسته باید تقویم شود و با توجه  باشد و چنانچه مالکیت محل دعوی باشد، دعوای مالی شناخته می غیرمالی میاقدام شود و امری  
 به بهای خواسته هزینه دادرسی تأدیه گردد. 

تقاضای سهم ✓ امری غیرمالی است ولی  ماترک  اگر خواستهتقاضای  با هم متفاوت است و  این موارد  مالی است و  امری  دعوی ی  االرث، 
 مأخذاالرث باشد، رسیدگی به دعوی مذکور نیازمند مشخص کرده مقدار ترکه و سهم خواهان است و تمبر دادخواست به  ی سهممطالبه

 االرث تعیین شده باید الصاق شود. بهای خواسته که به عنوان سهم 

 ندارد.  نهیهزکه دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است   یاقدامات نی و همچن دینمای از دادگاه م دادستانکه  ییهادرخواست - 376 ماده
ی دادرسی اداره حقوقی قوه قضاییه، درخواست نصب قیّم و اعالم حجر هزینه  24/5/1381مورخ    7/ 3245ی مشورتی شماره  مطابق نظریه ✓

 نخواهد داشت.  

ترکه از    میو تقس  ه یو تصف  ریحفظ و اداره ترکه و تحر  نهی و هز  شودی کننده گرفته مانحصار وراثت از درخواست   ق ی تصد  یآگه   نهیهز  -  377  ماده
 . شودی برداشته م ترکه 

 و به موقع اجرا بگذارد. ه یقانون را ته نیا یاجرا یالزم برا یهانامه نییمجاز است آ  یدادگستر ریوز - 378 ماده

   .دیرس یمل ی مجلس شورا  بیو نوزده به تصو صدیهزار و س کیماه  ریو هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم ت صدیقانون که مشتمل بر س نیا 
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 ضمایم 
 قانون مدنیمواد مرتبط از   ✓

 قانون امور حسبی  ۲۸۸و  ۲۷۹نامه راجع به مواد آئین  ✓
 قانون امور حسبی ۲۹۹نامه راجع به ماده آیین  ✓
 الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه  نامه حق آئین  ✓
 قانون تصدیق انحصار وراثت  ✓
االثر انقالب اسالمی و دفاع مقدس در محاکم  مفقودقانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقالب اسالمی در خصوص حکم موت فرضی غایبان  ✓

 صالح
 گزیده آرای مرتبط  ✓
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 از قانون مدنی مواد مرتبط 

 در تقسیم اموال شرکت   -مبحث دوم 

 امکان تقاضای تقسیم مال مشترک                                            -589ماده
موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم  تقسیم به تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که  المال می هر شریک

 تقسیم شده باشند. 

 . 24/10/1363 -48 ر.ک به رأی وحدت رویه شماره ✓
 تقسیم نسبت به سهم بعض از شریکان                                        -590ماده

 ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند. تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن باشند ممکن است شرکاء بیش از دو نفر که  درصورتی 
 تقسیم به تراضی و به اجبار                                                   -591ماده

کند آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکه شرکاء تراضی نمایند به عمل می نحویهرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به 
 ئز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.نباشد که در این صورت اجبار جامشتمل بر ضرر مشروط بر اینکه تقسیم 

 . 20/2/1390  -719و  15/1/1360  -59/29 هایر.ک به آرای وحدت رویه شماره ✓
 منع تقسیم ضرری                                                           -592ماده

شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر  که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میدرصورتی  باشد   ضرر یببعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر  هرگاه تقسیم برای  
 شود.متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی

 ضرر مانع از تقسیم                                                          -593ماده
 قابل مسامحه نباشد.  عادتاًبه مقداری که   نقصان فاحش قیمتعبارت است از شود ضرری که مانع از تقسیم می

 تنقیه و تعمیر قنات مشترک                                                  -594ماده
امثال آن   از شرکاء    خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیرهرگاه قنات مشترک یا  امتناع نمایند  شرکاء دیگر    بر ضرر شود و یک یا چند نفر  از شرکت در تنقیه یا تعمیر 

شریک ممتنع را به اقتضای    قلع ماده نزاع و دفع ضررتواند برای  حاکم می  نباشد  میتقسقابل اگر ملک  توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت  شریک یا شرکاء متضرر می 
 ند. اجبار ک  شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خودموقع به 

 تقسیم مُتَضَمّن از مالیت افتادن مال مشترک                                 -595ماده
 از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکاء تراضی نمایند.  تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاءهرگاه تقسیم متضمن افتادن 

 امکان تقسیم بعض از اموال مشترک                                          -596ماده
 ها مالزم با تقسیم باقی اموال نیست .که اموال مشترک متعدد باشد، قسمت اجباری در بعضی از آن درصورتی 

 تقسیم ملک از وقف                                                         -597ماده
 ل موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست . تقسیم ماولی  وقف جایز استتقسیم ملک از 

 ترتیب تقسیم                                                               -598ماده
، در صورت    افراز یا تعدیل و بعد از    شودشود و اگر قیمتی باشد برحسب قیمت تعدیل می مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می ترتیب تقسیم آن است که اگر  

 گردد.ها به قرعه معین می عدم تراضی بین شرکاء حصص آن 
 لزوم تقسیم                                                                 -599ماده

 دیگران از آن رجوع کند. تواند بدون رضای  شرکاء نمی  یک ازالزم است و هیچواقع شد  تقسیم بعد از آنکه صحیحاً
 اثر عیب در تقسیم                                                           -600ماده

 تقسیم را به هم بزنند.، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند  عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبودههرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء  
 بُطالن تقسیم غلط                                                                       -601ماده

 شود.می باطلتقسیم  قسمت به غلط واقع شده استهرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که  
 وجود مال غیر در تقسیم                                                       -602ماده

تقسیم صحیح و اال باطل  تساوی باشد  به   که مال غیر در تمام حصص مفروزاًتقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است درصورتی هرگاه بعد از  
 .است 
 هاممر و مجرای قسمت                                                      -603ماده

 شود.بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میمتعلقات آن است  ممر و مجرای هر قسمتی که از
 بقاء حق ارتفاق در تقسیم                                                     -604ماده

 ماند.می تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی
 بقاء حق مجری یا عبور                                                       -605ماده

از شرکاء   بعضی  عبورهرگاه حصه  یا محل  تقسیم حق    مجرای آب  از  بعد  باشد  دیگر  یا عبورحصه شریک  نمی   مجری  و  ساقط  باشد  اینکه سقوط آن شرط شده  مگر  شود 
 فاقی .همچنین است سایر حقوق ارت

 تقسیم ترکه قبل از اَداء دیون                                                -606ماده
رجوع کند و اگر یک یا  به نسبت سهم او طلبکار باید به هر یک از وراث  ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده استهرگاه 
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 تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید. فر از وراث معسر شده باشد طلبکار میچند ن

 در وصایا و ارث  -قسمت چهارم 
 

 در وصایا  -باب اول 

 در کلیات  -فصل اول 
 اقسام وصیّت                                                               -825ماده

 تملیکی و عهدی .وصیت بر دو قسم است : 
 وصیّت تملیکی                                                              -826ماده

عبارت است از اینکه شخصــی  وصیت عهدیتملیک کند.    مجاناًد برای زمان بعد از فوتش به دیگری  را از مال خو  عین یا منفعتیعبارت است از اینکه کسی    وصیت تملیکی
، مــورد وصــیت  لهیموصــ موصی ، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شــده اســت    کنندهتیوص.  نمایدمی  مأمور  امر یا اموری یا تصرفات دیگرییک یا چند نفر را برای انجام  

 .شودمیوصی نامیده  شودمیوصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده  موجببهو کسی که  بهیموص
 تحقق تملیک                                                                -827ماده

 پس از فوت موصی . لهیموصمگر با قبول  شودنمیوصیت محقق  موجببهتملیک 
 وصیّت بر غیر محصور و جهت                                                -828ماده

 . قبول شرط نیستشود  المنفعهفقرا یا امور عامغیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای  لهیموصهرگاه 
 قبول و رد تأثیرزمان                                                        -829ماده

 را قبض کرده باشد. بهیموص لهیموص کهدرصورتیحتی  ،وصیت خود رجوع کند       د از توانمینیست و موصی  مؤثرموصی قبل از فوت  لهیموصقبول 
  رد یا قبول وصیّت                                                          -830ماده

د آن را قبول کند و اگر توانمییت را رد کرده باشد بعد از فوت صقبل از فوت موصی و  لهیموصمعتبر است بنابراین اگر  بعد از فوت موصیوصیت  رد یا قبول  لهیموصنسبت به 
 آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی الزم نیست . تواندنمیرا قبض کرد دیگر  بهیموصبعد از فوت آن را قبول و 

 محجور لهیموصرد و قبول                                                    -831ماده
 خواهد بود. ولیباشد رد یا قبول وصیت با  صغیر یا مجنون لهیموصاگر 

 تبعیض در رد و قبول                                                        -832ماده
 .شودمیوصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل قبول کند در این صورت  بهیموصد وصیت را نسبت به قسمتی از توانمی لهیموص

 . 13/10/1351 -54 وحدت رویه شماره رأی ر.ک به  ✓
 وضع تَرَکه پیش از اعالم رد و قبول                                          -833ماده

را  لهیموصــ این اعالم موجب تضرر ورثه باشد حاکم  تأخیراگر  اعالم نکرده است . هاآنخود را به رد یا قبول   لهیموصتصرف کند مادام که    بهیموصدر    تواندنمیورثه موصی  
 که تصمیم خود را معین نماید. کندمیمجبور 

 رد وصایت                                                                 -834ماده
جاهل بر  اگرچهد مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد توانمییت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی در وص

 وصایت بوده باشد.
 در موصی  -فصل دوم 

 اَهلیّت و جواز تصرف موصی                                                 -835ماده
 باشد. التصرفجائزموصی باید نسبت به مورد وصیت 

 وصیّت بعد از اقدام به خودکشی                                              -836ماده
در صــورت و پس از آن وصیت نماید آن وصیت  اعمال دیگر از این قبیل که موجب هالکت است مرتکب گرددخود را مجروح یا مسموم کند یا  کسی به قصد خودکشی    هرگاه

 خواهد بود. نافذ منتهی به موت نشد وصیت است و هرگاه اتفاقاً باطل هالکت
 محروم کردن وارث                                                         -837ماده

 . وصیت مزبور نافذ نیستوصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند  موجببهاگر کسی 
 د از وصیت خود رجوع کند.انتومیموصی  رجوع از وصیّت                                                             -838ماده
 رجوع ضمنی                                                                 -839ماده

 صحیح است . وصیت دوموصیت اول نماید  برخالفوصیتی  ثانیاًاگر موصی 
 به یموصدر  -فصل سوم 

 وصیّت نامشروع                                                             -840ماده
 است . باطل در امر غیر مشروعمال  رفِوصیت به صَ

 وصیّت به مال غیر                                                           -841ماده
 است . باطل به مال غیر ولو با اجازه مالکباید ملک موصی باشد و وصیت  بهیموص
 وصیّت به مال آینده                                                        -842ماده

 ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
 وصیّت زاید بر ثلث                                                         -843ماده
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 اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است . بعض از ورثهو اگر  مگر به اجازه وراثوصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست 

 . 10/1351/ 13 -54و  24/4/1336 -851 هایشمارهرای وحدت رویه آ ر.ک به  ✓
 بهیموصتقویم                                                             -844ماده

 مازاد مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث کند.باشد  بیش از ثلث ترکهاگر قیمت آن  شودمیآن مال تقویم باشد  مال معینی بهیموص هرگاه
 تعیین ثلث                                                              -845ماده

 نه به اعتبار دارائی او در حین وصیت. شودمیمعین  در حین وفاتمیزان ثلث به اعتبار دارائی موصی 
 تقویم منافع                                                                 -846ماده

بــا مالحظــه ســپس ملــک مزبــور  شــودمیتقــویم  عین ملک بــا منــافع آن بدواً : شودمیاخراج  ثلثبه طریق ذیل از   یا در مدت معین  دائماًمنافع ملکی باشد    بهیموصهرگاه  
عین ملک قیمتی نداشته باشــد  تمنافع دائمی ملک بوده و بدین جه بهیموصاگر  .شودمیاز ثلث حساب    تفاوت بین دو قیمتدر مدت وصیت تقویم شده    المنفعه بودنمسلوب

 .شودمیقیمت ملک با مالحظه منافع از ثلث محسوب 
 وصیّت به مال کلی                                                         -847ماده

 باشد.  مقررشدهاست مگر اینکه در وصیت طور دیگر  ورثهی باشد تعیین فرد با کل بهاگر موصی
 مُشاع بهیموص                                                              -848ماده
 شریک خواهد بود. با ورثه در همان مقدار از ترکه که مشاعاً لهیموص ربع یا ثلثجزء مشاع ترکه باشد مثل  بهیموصاگر 

 ترتیب اخراج ثلث                                                          -849ماده
تــا میــزان  شــودمیاز ترکه خارج ترتیبی که وصیت کرده است  به همان لث را اجازه نکنندموصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثاگر  

 .شودمیو اگر وصیت به تمام یکدفعه باشد زیاده از همه کسر خواهد شد  باطل ثلث و زاید بر ثلث
 له یموصدر   -فصل چهارم 

 لهیموصوجود و اَهلیّت                                                                   -850ماده
 باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است . لهیموص
 وصیّت برای حمل                                                           -851ماده

 بر اینکه زنده متولد شود.وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است 
  لهیموصسقط                                                                -852ماده

 مگر اینکه جرم مانع ارث باشد. رسدمیبه به ورثه او  موصی ،شودسقط  جرمی درنتیجهاگر حمل 
 لهیموصتعدد                                                                -853ماده

 مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد. شودمیتقسیم  بالسویه هاآنبین  بهیموصباشند  متعدد و محصورلهم اگر موصی
 در وصی  -فصل پنجم 

  تعدد اوصیاء                                                                 -854ماده
 عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقالل هر یک .  مجتمعاًدر صورت تعدد اوصیاء باید  .د یک یا چند نفر وصی معین نماید توانمیموصی 

 وصایت به ترتیب                                                          -855ماده
 و هکذا. باشد میاگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سوچند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که  تواندمیموصی 

 . 29/12/1342 -3561 وحدت رویه شماره رأی ر.ک به  ✓
 وصیّ صغیر                                                                  -856ماده

 صغیر .  بلوغ و رشدخواهد بود تا موقع  کبیربه اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراء وصایا با  توانمیصغیر را 
  نظارت بر وصی                                                             -857ماده

 موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.تیارات ناظر به طریقی خواهد بود که را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اخ یک نفرد توانمیموصی 
 امانت وصی                                                                -858ماده

 مگر در صورت تعدی یا تفریط . شودمیحکم امین را دارد و ضامن ن باشدمیوصیت در ید او  برحسبوصی نسبت به اموالی که 
 مسئولیت وصی                                                             -859ماده

 است . ضامن و منعزلرفتار کند واال   وصایای موصیوصی باید بر طبق 
 اختیارتعیین وصی                                                             -860ماده

 کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند. پدر و جد پدریغیر از 
 در ارث -باب دوم 

 در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث -فصل اول 

 موجبات ارث                                                               -861ماده
 . نسب و سببموجب ارث دو امر است : 

 طبقه وارثان                                                                 -862ماده
 اند :سه طبقه برندمینسب ارث  موجببهاشخاصی که 

 . پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد -1
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 . هاآناجداد و برادر و خواهر و اوالد  -2
 . هاآناعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد  -3

 ترتیب تقدم وارثان                                                        -863ماده
 که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. برندمیوارثین طبقه بعد وقتی ارث 

 وراثت زوجین                                                               -864ماده
 هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. برندمیارث  سبب موجببه اشخاصی کهاز جمله 

 جمع موجبات ارث                                                                        -865ماده
مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهــت عنــوان  هاآنمگر اینکه بعضی از  بردمیتمام آن موجبات ارث   اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت

 .بردمی مانع
 ترکه بدون وارث                                                             -866ماده

 است . حاکمدر صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به 

 در تحقق ارث -فصل دوم 
 موت حقیقی یا فرضی                                                         -867ماده
 .کندمیمورث تحقق پیدا  موت حقیقی یا به موت فرضیبه ارث 
 استقرار مالکیت وارثان                                                       -868ماده

 .گرفتهتعلقمیت  به ترکهکه حقوق و دیونی مگر پس از اداء  شودنمیمالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر 
 هحقوق و دیون بر ترک                                                        -869ماده

 از قرار ذیل است : و باید قبل از تقسیم آن اداء شود گیردمیبه ترکه میت تعلق حقوق و دیونی که 
 قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است . -1
 دیون و واجبات مالی متوفی . -2
 .هاآنلث با اجازه وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ث -3

 ترتیب تأدیه                                                                             -870ماده
 مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.شود و  تأدیهی که در ماده مزبوره مقرر است به ترتیبحقوق مزبوره در ماده قبل باید 

 ی وارثانعدم نفوذ معامله                                                   -871ماده
 آن را بر هم زنند. توانندمیمعامالت مزبوره نافذ نبوده و دیان نشده است  تأدیههرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معامالتی نمایند مادام که دیون متوفی 

 مفقوداالثر غایبتقسیم اموال                                               -872ماده
 .ماندمیچنین شخصی زنده ن مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً شودنمیاموال غایب مفقوداالثر تقسیم 

 عدم توارث اشخاص در صورت مجهول بودن تاریخ فوت                      -873ماده
مگر آنکه موت به سبب غرق یا هــدم  برندینماشخاص مزبور از یکدیگر ارث  معلوم نباشد یکهیچ تأخیرمجهول و تقدم و  برندمیاز یکدیگر ارث   اشخاصی کهاگر تاریخ فوت  

 .برندمیاز یکدیگر ارث  این صورتواقع شود که در 
 فوت مُوَرّث تأخرمجهول بودن تقدم و                                         -874ماده
مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری  تأخرمعلوم و دیگری از حیث تقدم و  هاآنتاریخ فوت یکی از توارث باشد بمیرند و    هاآنبین    اشخاصی کهاگر  

 .بردمیارث 
 در شرایط و جمله از موانع ارث -فصل سوم 

 وراثت حمل                                                               -875ماده
 پس از تولد بمیرد. فوراً اگرچهالموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود نطفه او حینکه  بردمیدر حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث  بودنزندهشرط وراثت 

 شک در حیات حمل                                                          -876ماده
 .شودنمیحکم وراثت  ،حین والدت اتحیبا شک در 

 ی قانونی زمان انعقاد نطفهاماره                                              -877ماده
 برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.در صورت اختالف در زمان انعقاد نطفه امارت قانونی که 

 تقسیم تَرَکه با وجود حمل                                                     -878ماده
تا حال او معلوم شود و اگــر  آیدمیتقسیم ارث به عمل ن گرددمیمانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود  

از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصــه   حصه دو پسرای که مساوی  بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه  هاآناز سایر وراث نباشد و    یکهیچحمل مانع از ارث  
 هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

 تقسیم ترکه در صورت غیبت یکی از وراث                                  -879ماده
 گــرددبرمیمحقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به ســایر وراث   کهدرصورتیتا حال او معلوم شود    شودمیباشد سهم او کنار گذارده    یمفقوداالثراگر بین وراث غایب  

 .رسدمیورثه او ه خود او یا به واال ب
اعم از  شودمیبکشد از ارث او ممنوع  عمداًارث است بنابراین کسی که مورث خود را  موانعقتل از   قتل عمدی مُوَرّث                                                          -880ماده

 شرکت دیگری .ه باشد یا ب بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداًاینکه قتل 
  قتل مشروع و خطایی                                                        -881ماده
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 باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. قانون یا برای دفاع حکمبهقتل عمدی مورث  کهدرصورتی
 ارث کافر                                                           -مکرر  881ماده

 مقدم بر مسلم باشند.طبقه و درجه اگرچه از لحاظ  برندنمیوراث کافر ارث  ،و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد بردمیکافر از مسلم ارث ن
 لِعان                                                                       -882ماده

مــادر و خویشــان لــیکن فرزنــد مزبــور از  بردمیارث ن از پدر و پدر از او انکار او لعان واقع شده  به سببو همچنین فرزندی که    برندنمیبعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث  
 .برندمیادر و خویشان مادری از او ارث و همچنین م مادری خود

 رجوع پدر از لِعان                                                            -883ماده
 . برندنمیاز پسر ارث پدر و ارحام پدری لیکن از ارحام پدر و همچنین  بردمیپسر از او ارث  ،هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند

 والدت از زنا                                                              -884ماده
 اکراه یا شبهه زنا نباشــد واسطهبهنسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری  آن استلیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره    بردمیآنان ارث ن  پدر و مادر و اقوامولدالزنا از  

 و بالعکس . بردمیارث  اقوام او این طرف و طفل فقط از 

 . 3/4/1376 -617 وحدت رویه شماره رأی ر.ک به  ✓
 ارث اوالد و اقوام قاتل مُوَرّث                                              -885ماده

اگــر  بــردمیبنابراین اوالد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خــود ارث  باشندمیمحروم از ارث ن شوندمیاز ارث ممنوع  880ماده  موجببهاوالد و اقوام کسانی که  
 باعث حرمان آنان نشود.  یترکینزدوارث 

 در حجب   -فصل چهارم 
 مفهوم حجب                                                                -886ماده

 .شودمیمحروم  یا جزئاً کالًیگر از بردن ارث بودن وارث د واسطهبهحالت وارثی است که   حجب
 انواع حجب                                                                 -887ماده

 است :  دو قسمحجب بر 
یا برادرانی که با بودن بــرادر ابــوینی از  شودمیبودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم   واسطهبهمثل برادرزاده که    گرددمیکه وارث از اصل ارث محروم    آن استقسم اول  

 .گردندمیارث محروم 
باشد و همچنین تنزل حصه زن  اوالدبرای زوجه  کهدرصورتی ، نصف به ربعمثل تنزل حصه شوهر از  .گرددمیحد ادنی نازل ه که فرض وارث از حد اعلی ب  آن استقسم دوم  

 باشد.  زوج او اوالدبرای  کهدرصورتی ربع به ثمناز 
 ی حجبضابطه                                                              -888ماده

و موردی که وارث دورتر بتواند به  936مگر در مورد ماده  نمایندمیاست بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم  میت ه  اقربیت بضابطه حجب از اصل ارث رعایت 
 .برندمیهر دو ارث  این صورتکه در  ی ارث ببردمقامقائمسمت 

 یاممققائم                                                                   -889ماده
ارث  ابــوین متــوفی کــه زنــده باشــد پدر یا مادر خود بوده و با هر یــک از مقامقائماوالد اوالد او هر قدر که پائین بروند  ،اگر برای میت اوالدی نباشد،  در بین وراث طبقه اولی  

 .نمایدمیاقرب به میت ابعد را از ارث محروم  ،ولی در بین اوالد ،برندمی
 یمقامقائم                                                                  -890ماده

خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنــده باشــد ارث  پدر یا مادر  مقامقائماوالد اخوه هر قدر که پائین بروند    ،نباشد  یبرادر یا خواهردر بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی  
 .باشدمینیز مجری  وارث طبقه سوم. مفاد این ماده در مورد کندمیمتوفی ابعد را از ارث محروم ه اخوه اقرب ب اجداد یا اوالدلیکن در بین  ،برندمی

 ی که حاجب ندارندوراث                                                       -891ماده
 از ارث ندارد : بوراث ذیل حاج

 زوج و زوجه. ،دختر ،پسر ،مادر ،پدر
 حجب نقصانی                                                               -892ماده

 حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
که ممکن است هر یک  909و  908مگر در مورد ماده    ،شوندمیوقتی که برای میت اوالد یا اوالد اوالد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم   -الف  

 .شودمیش از یک ثمن محروم و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بی، ببرد  بیش از یک سدسقرابت یا رد  عنوانبهاز ابوین 
 مشروط بر اینکه:  شودمیوقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم  -ب 
 دو خواهر یا چهار خواهر باشند. باالاقل دو برادر یا یک برادر  - اوالً
 زنده باشد. هاآنپدر  -ثانیاً
 مگر به سبب قتل . ،ارث ممنوع نباشداز  -ثالثاً
 ابوینی یا ابی تنها باشند. -رابعاً

 در فرض و صاحبان فرض  -فصل پنجم 
 ارث به فرض و قرابت                                                     -893ماده

 .برندمی بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث ،بعضی به فرضوراث 
 صاحبان فرض و قرابت                                                      -894ماده

 معین نیست . هاآنکسانی هستند که سهم  قرابتاشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان  فرضصاحبان 
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 میزان فرض                                                                -895ماده
 نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه.عبارت است از:  شودمیسهام معینه که فرض نامیده 

 بر اشخاص فرض                                                                            -896ماده
 مادر و زوج و زوجه .عبارتند از:  برندمیاشخاصی که به فرض ارث 

 ارث به فرض و قرابت                                                     -897ماده
 پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کالله امی.عبارتند از:  برندمیارث  گاه به فرض و گاهی به قرابت اشخاصی که

 . برندمیقرابت ارث ه فقط ب ،از مذکورین در دو ماده فوق به غیروراث دیگر  ارث به قرابت                                                             -898ماده
 صاحبان فرض نصف                                                         -899ماده

 است : نصف ترکهوارث  سهفرض 
 از شوهر دیگر باشد. اگرچه ،شوهر در صورت نبودن اوالد برای متوفاه -1
 اگر فرزند منحصر باشد. ،دختر -2
 منحصر به فرد باشد. کهدرصورتی ،خواهر ابوینی یا ابی تنها -3

 است : ربع ترکهوارث  دوفرض  صاحبان فرض ربع                                                          -900ماده
 اوالد.شوهر در صورت فوت زن با داشتن  -1
 ها در صورت فوت شوهر بدون اوالد.زوجه یا زوجه -2

 فرض ثُمن                                                                 -901ماده
 در صورت فوت شوهر با داشتن اوالد.، است ها زوجه یا زوجهثمن ، فریضه 

 فرض دو ثلث                                                             -902ماده
 است : دو ثلث ترکهوارث  دوفرض 

 دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اوالد ذکور . -1
 دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر. -2

 فرض ثلث                                                                 -903ماده
 است : ثلث ترکهوارث  دوفرض 

 . میت اوالد و اخوه نداشته باشد کهدرصورتیمادر متوفی  -1
 بیش از یکی باشد . کهدرصورتیکالله امی  -2

 فرض سُدس                                                                -904ماده
 است : سدس ترکهوارث  سهفرض 

 پدر و مادر و کالله امی اگر تنها باشد.
 تقدم فرض بر ارث به قرابت                                               -905ماده

ــ  و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با رسدمیو بقیه به صاحبان قرابت  بردمیهر صاحب فرض حصه خود را از ترکه میت   صــاحب ه صاحب فرض در درجه نباشد باقی ب
 .شودمیاز زوج نباشد زائد از فریضه به او رد  به غیرلیکن اگر برای متوفی وارثی  شودنمیرد  هاآنمگر در مورد زوج و زوجه که به  شودمیفرض رد 

 طبقات مختلفه وراث  االرثسهمدر  -فصل ششم 
 

 طبقه اولی االرثسهمدر  -مبحث اول 

 ارث پدر و مادر                                                             -906ماده
مادر یــک  ،و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند بردمیرا   تمام ارثاز هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد    اوالد یا اوالد اوالداگر برای متوفی  

 سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است .لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد  بردمیثلث و پدر دو ثلث 
 ارث اوالد                                                                  -907ماده

 : شودمیذیل تقسیم  به طریقترکه  ابوین نداشته و یک یا چند نفر اوالد داشته باشداگر متوفی 
 .رسدمی      تمام ترکه به او  خواه پسر خواه دختر ،باشد به یکیاگر فرزند منحصر 

 .شودمیبالسویه تقسیم  هاآن، ترکه بین  پسر یا تمام دخترتمام اگر اوالد متعدد باشند ولی  
 .بردمی، پسر دو برابر دختر  پسر و بعضی دختر هاآنبعضی از اگر اوالد متعدد باشند و  

 ارث پدر و مادر با یک دختر                                                 -908ماده
خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به  هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آنفرض  ،موجود باشند با یک دختر ابوین او پدر یا مادر متوفی یا هر دو هرگاه 

 .بردمیمگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی ن ،تقسیم شود هاآننسبت فرض 
 ارث پدر و مادر با چند دختر                                                 -909ماده

و فرض هر یک از پدر و  شودمیتقسیم  هاآنخواهد بود که بالسویه بین  دو ثلث ترکهفرض تمام دخترها   ،موجود باشند با چند دختر  پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او هرگاه  
 .بردمیمگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی ن شودمیتقسیم  هاآنه نسبت فرض و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه ب یک سدسمادر 
 هاحجب اوالد از نواده                                                       -910ماده

 .برندنمی، اوالد اوالد او ارث یک نفرهرگاه میت اوالد داشته باشد گرچه به 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! دی ارسال کن هارسانام یپ  قی تان را از طر درخواست  ای  دی بده امی پ  09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افتی جهت در ؛ کانون وکال و اختبار(جزوه امور حسبی دکتر مالکریمی )ویژۀ آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

46 

  مقامیارث نوادگان به قائم                                                   -911ماده
تقســیم . بردمیاشد ارث اوالد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک از ابوین که زنده ب مقامقائماوالد اوالد او   ،نداشته باشد  بال واسطههرگاه میت اوالد  

. در تقسیم برندمیبنابراین اوالد پسر دو برابر اوالد دختر   رسدمیمیت  ه  او ب  توسطبهکه    بردمییعنی هر نسل حصه کسی را    ؛آیدمی  به عملنسل    برحسبارث بین اوالد اوالد  
 .بردمیپسر دو برابر دختر  ،بین افراد یک نسل

 مقامیارث نبیرگان به قائم                                                   -912ماده
 .کندمیبا رعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم  برندمیمذکور در ماده فوق ارث  به طریقتا هر چه که پائین بروند  ،اوالد اوالد

 ارث زوج و زوجه                                                            -913ماده
 کهدرصورتی ،نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجهو این فرض عبارت است از  بردمیهر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را ،  در تمام صور مذکوره در این مبحث  

میت اوالد یا اوالد اوالد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مــواد قبــل  کهدرصورتی ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجهمیت اوالد یا اوالد اوالد نداشته باشد و از  
 .شودمیمابین سایر وراث تقسیم 

  عول و تعصیب                                                                          -914ماده
و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فــرض   شودمیوارد    بنت و بنتینرا نکند نقص بر    هاآنبودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام    واسطهبهاگر  

و مادر اگر حاجــب  مطلقاًزوج و زوجه لیکن  ،شودمیاین زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم  ،قرابت ببرد عنوانبهزیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را 
 .بردمیاز زیادی چیزی ن داشته باشد

 حبوه                                                                        -915ماده
 ،بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کســر شــود ،رسدمیبه پسر بزرگ او  شخصی و شمشیر او  هایرختو همچنین قرآن و  کردهمیاستعمال   معموالًانگشتری که میت  

 مشروط بر اینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.
 طبقه دوم االرثسهمدر   -مبحث دوم 

 شرط توارث                                                                -916ماده
 . رسدمیترکه او به وارث طبقه ثانویه  ،بقه اولی نباشدهرگاه برای میت وارث ط

 وراث تنها و متعدد                                                          -917ماده
 .شودمیبر طبق مواد ذیل تقسیم  هاآنو اگر متعدد باشند ترکه بین  بردمیاگر تنها باشد تمام ارث را  ،هر یک از وراث طبقه دوم

 میراث اَخوه اَبوینی و اُمی و اَبی                                              -918ماده
اخــوه امــی را از  کدامهیچبی اخوه ابوینی و اخوه ا.  برندمیرا    هاآناخوه ابی حصه ارث    ،در صورت نبودن اخوه ابوینی  و   برندنمیاگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث  

 .کندمیارث محروم ن
 ی اَبی یا اَبوینی از یک جنستعداد اخوه                                       -919ماده

 . شودمیتقسیم  بالسویه هاآنترکه بین  چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشنداگر وارث میت 
 ارث برادر و خواهر ابوینی یا ابی                                             -920ماده

 اناث خواهد بود. دو برابرباشند حصه ذکور  چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابیاگر وارث میت 
 برادر و خواهر امیتساوی ارث                                                -921ماده

 .شودمیتقسیم  بالسویه هاآنترکه بین  باشند میاچند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر اگر وراث 
 ی اَبوینی و اُمیتقسیم ارث اخوه                                             -922ماده

 :شودمیذیل  به طریقبا هم باشند تقسیم  اخوه ابوینی و اخوه امیهرگاه 
 ثلث ترکــه. اگر کالله امی متعدد باشد نمایندمیمذکور در فوق تقسیم  به طریقکه  و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است  بردمیسدس ترکه را  اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد  

 .نمایندمیاست که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم  مال اخوه ابوینی یا ابی هبقیو  کنندمیتعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم  هاآنبه 
 ارث اجداد و جدات                                                         -923ماده

 :شودمیذیل تقسیم  به طریقترکه  ،باشد اجداد یا جداتهرگاه ورثه 
 باشند میو اگر همه ا بردمی ذکور دو برابر اناثابی باشند  کهدرصورتی. اگر اجداد و جدات متعدد باشند گیردمیتمام ترکه به او تعلق  ابی یا امیاگر جد یا جده تنها باشد اعم از 

 بالسویه هاآنآن ثلث بین و در صورت تعدد اجداد امی  رسدمیبه جد یا جده امی  ثلث ترکهجد یا جده امی با هم باشند  اگر جد یا جده ابی و  .گرددمیه تقسیم  بالسوی  هاآنبین  
 حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود. ،و در صورت تعدد رسدمیبه جد یا جده ابی  دو ثلث دیگرو  شودمیتقسیم 

  ارث اجداد و کالله                                                           -924ماده
به وراثی  یک ثلثو در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و   ،که از طرف پدر قرابت دارند  رسدمیترکه به وراثی    دو ثلثبا هم داشته باشد    اجداد و کاللههرگاه میت 

تعلــق خواهــد  به او ترکه  سدسفقط  باشد میلیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر ا ،نمایندمیمادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم که از طرف   رسدمی
 گرفت .

 ی اوالد اخوهمقامقائم                                                         -925ماده
در این صورت تقســیم ارث نســبت بــه اوالد  .برندمیارث  شده و با اجداد هاآن مقامقائماوالد اخوه  ،نه برادر باشد و نه خواهراگر برای میت    ،مواد فوقدر تمام صور مذکوره در  

حصه اخوه ابوینی یا ابــی تنهــا و اوالد  یا ابی ابوینیبنابراین اوالد اخوه . رسدمیاو به میت  واسطهبهکه  بردمییعنی هر نسل حصه کسی را   .آیدمی  به عملنسل    برحسباخوه  
بالسویه تقسیم  باشند میو اگر از کالله ا بردمیاخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث اگر اوالد  ،. در تقسیم بین افراد یک نسلبرندمیامی را    حصه کالله  ،کالله امی

 .کنندمی
 ی ابوینی و ابی و امیاجتماع کالله                                            -926ماده
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 .بردمیدر صورت اجتماع کالله ابوینی و ابی و امی کالله ابی ارث ن
 عول –فرض زوج و زوجه و خویشان مادری                                     -927ماده

نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .  :و این فرض عبارت است از  بردمیدر تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  
نقص بر کالله ابوینی یا ابی یا بــر اجــداد  ،نقصی موجود گردد ورود زوج یا زوجه  واسطهبه. هرگاه  برندمیاعم از اجداد یا کالله فرض خود را از اصل ترکه    ،متقربین به مادر هم

 .شودمیابی وارد 
 وارث طبقه سوم  االرثسهمدر   -مبحث سوم 

 االرث وراث طبقه سوم در سهم                                               -928ماده
 .رسدمیهرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم 

 وارث تنها و متعدد                                                          -929ماده
 .شودمیل تقسیم بر طبق مواد ذی هاآنو اگر متعدد باشند ترکه بین  بردمیاگر تنها باشد تمام ارث را  ،هر یک از وراث طبقه سوم

 حجب خویشان ابوینی از ابی                                                  -930ماده
 .برندمیرا  هاآندر صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه  برندمیث نارابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی  اعمام یا اخوالاگر میت 

 های از یک سنخ ارث عموها و عمه                                          -931ماده
. هرگاه عمو و عمه با باشند میابوینی یا همه ابی یا همه ا هاآنمه ه کهدرصورتی شودمیتقسیم  بالسویه هاآنباشند ترکه بین  چند نفر عمو یا چند نفر عمههرگاه وارث متوفی 

 اناث خواهد بود. دو برابرهمه ابوینی یا ابی حصه ذکور  کهدرصورتیو  نمایندمیتقسیم  بالسویه ترکه را باشند میهمه ا کهدرصورتیهم باشند 
  ارث عمو و عمه امی با ابوینی یا ابی                                         -932ماده

 و این ثلث را مابین خود ثلث ترکهو اگر متعدد باشند  گیردمیبه او تعلق   سدس ترکهباشند    تنها  عم یا عمه امی اگر  ،با هم باشند  اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی  کهدرصورتی
 .برندمیاناث  دو برابرکه در تقسیم ذکور  رسدمیو باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی  کنندمیتقسیم  بالسویه

 ها از یک سنخ ها و داییارث خاله                                             -933ماده
خواه همه ابوینی خواه همــه ابــی و خــواه   شودمیتقسیم    بالسویه  هاآنترکه بین    ی یا چند نفر خاله با هم باشندیچند نفر دایا    خالهی یا چند نفر  یچند نفر دا  هرگاه وارث متوفی

 .باشند میهمه ا
 ی ابوینی یا ابی با امیدایی و خاله                                           -934ماده

 بالســویه و بــین خــود برندمی آن را ثلثو اگر متعدد باشند   بردمیترکه را    سدساگر یکی باشد    ،طرف امی  ،باشند  میی و خاله ایوینی یا دای و خاله ابی یا ابیدااگر وراث میت  
 .نمایندمیتقسیم  بالسویههم بین خود  هاآنهای ابوینی یا ابی است که ی و خالهیو مابقی مال دا کنندمیتقسیم 

 اَعمام و اَخوال                                                              -935ماده
لیکن  آیدمیتقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل . گیردمیتعلق   دو ثلث آن به اعمامو اخوال  ه ثلث ترکه ب ،باشد  یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوالاگر برای میت 

بالســویه بــه  هاآنو در صورت اخیر تقسیم بین  شودمیداده  هاآنثلث آن حصه به  باشند  میو اگر چند نفر ا  رسدمیسدس حصه اخوال به او    باشد  میاخوال یک نفر ااگر بین  
 باشــند میو اگر چند نفر ا رسدمیسدس حصه اعمام به او  باشد میلیکن اگر بین اعمام یک نفر ااناث خواهد بود  بردو برادر تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور   .آیدمیعمل  

ــ  ماندمیدر تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی   .کنندمیو در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم    رسدمی  هاآنثلث آن حصه به   ا ابــی بین اعمام ابوینی ی
 اناث خواهد بود. دو برابرحصه ذکور 

 پسرعموی اَبوینی و عموی اَبی                                                -936ماده
عمو را از ارث  ،پسر عمو این صورتکه فقط در  وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنهامگر در صورت انحصار    برندنمیارث    هاآنبا وجود اعمام یا اخوال اوالد  

 .بردمیلیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ن کندمیمحروم 
  ی اوالد اَعمام و اَخوالمقامقائم                                               -937ماده

 .شودمیمتصل  تیبه ماو  واسطهبهو نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که  برندمیارث  هاآنبجای  هاآناوالد یت نه اعمام باشد و نه اخوال هرگاه برای م
 فرض زوج و زوجه و خویشان مادری، عول                                    -938ماده

. از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجــهو این فرض عبارت است  بردمیدر تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه 
 .شودمیبین به پدر وارد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقر بردمیمتقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه 

 ارث خنثی                                                                  -939ماده
ذیــل معــین  طریــقبــه او  االرثســهم برندمیدو برابر اناث  هاآندر تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور 

 : شودمی
از عالئم غالب  یکهیچو اگر  بردمیدختر از طبقه خود را  یک االرثسهمیک پسر از طبقه خود و اگر عالئم اناثیت غلبه داشته باشد   االرثسهماگر عالئم رجولیت غالب باشد  

 یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد. االرثسهمنباشد نصف مجموع 

 در میراث زوج و زوجه -هارم مبحث چ 

 میراث زوج و زوجه                                                          -940ماده
 .برندمیاز یکدیگر ارث  دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند هاآنزوجیت زوجین که 

 سهم زوج و زوجه                                                            -941ماده
 است . ذکرشده 938و  927 ،913است که در مواد  طوریبهاز ترکه یکدیگر  زوج و زوجه االرثسهم
  تسهم زوجا                                                                              -942ماده

 .شودمیتقسیم  بالسویهزوجه دارد بین همه آنان ه ترکه که تعلق ب ربع یا ثمندر صورت تعدد زوجات 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ! دی ارسال کن هارسانام یپ  قی تان را از طر درخواست  ای  دی بده امی پ  09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون  افتی جهت در ؛ کانون وکال و اختبار(جزوه امور حسبی دکتر مالکریمی )ویژۀ آزمون مرکز وکال قوه قضاییه، 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

48 

 اثر زوجیت در زمان عده رجعی                                               -943ماده
بعد از انقضاء عده بوده و یــا  هاآناگر فوت یکی از لیکن  بردمیبمیرد دیگری از او ارث  انقضاء عدهکه قبل از  هاآنمطلقه کند هر یک از  طالق رجعیه اگر شوهر زن خود را ب

 .برندمیطالق بائن باشد از یکدیگر ارث ن
 اثر طالق در حال مرض                                                      -944ماده

طالق بائن باشــد مشــروط بــر اینکــه زن  اگرچه بردمیاز تاریخ طالق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث  یک سالزن خود را طالق دهد و در ظرف   در حال مرضاگر شوهر  
 شوهر نکرده باشد.

 نکاح در حال مرض متصل به مرگ                                            -945ماده
زن از او بمیــرد  بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرضلیکن اگر    بردمیمیرد زن از او ارث نب  مرض قبل از دخولزنی را عقد کند و در همان    در حال مرضاگر مردی  

 .بردمیارث 
 میراث زوج و زوجه                                  -(21/12/1387)اصالحی 946ماده

از قیمت اموال غیرمنقول اعــم از عرصــه و اعیــان ارث   هشتمکیاز عین اموال منقول و    هشتمکیبودن زوج    فرزند داردر صورت  زوجه    و   بردمیزوج از تمام اموال زوجه ارث  
  . باشدیماز کلیه اموال به ترتیب فوق  چهارمکیسهم زوجه که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد درصورتی .بردمی

 االجراء است . است نیز الزم نشدهمیتقس: مفاد این تبصره در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده است ولی هنوز ترکه او  (26/5/1389) الحاقی تبصره 
 حذف شد .  21/12/1387موجب قانون اصالحی به  -947ماده
 ثهامتناع ور                                          -(21/12/1387)اصالحی 948ماده

 .کنداستیفاء  اموالعین د حق خود را از توانمیامتناع کند زن  اداء قیمتهرگاه ورثه از 
 رد به زوج و زوجه                                                            -949ماده

بــال لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص  بردمیشوهر تمام ترکه زن متوفات خود را   به غیر از زوج یا زوجهدر صورت نبودن هیچ وارث دیگر  
 خواهد بود.  866و تابع ماده  وارث

 مفقوداالثر در غایب  -کتاب پنجم 

 تعریف                                                                   -1011ماده

 از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.غایب مفقوداالثر کسی است که 
 امین تعیین                                                                            -1012ماده

امــین  یــک نفــرمحکمه برای اداره امــوال او  حق تصدی امور او را داشته باشد خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً اداره اموالاگر غایب مفقوداالثر برای 
 .شودمیدر این امر قبول  نفعذیو اشخاص  العمومیمدعو تقاضای تعیین امین فقط از طرف  کندمیمعین 
 گرفتن تضمین از اَمین                                                    -1013ماده

 دیگر نماید. ضامن یا تضمیناتتقاضای  کندمیاز امینی که معین  توانندمیمحکمه 
 تقدم وارث                                                              -1014ماده

 این سمت معین خواهد شد.ه د امین دیگری معین نماید و وارث مزبور بتوانمیمحکمه ن ،بدهد تضمینات کافیهاگر یکی از وراث غایب 
، همان است که برای قیم مقرر  گرددمیمواد قبل معین  موجببهامینی که  هایمسئولیتوظایف و  های امینولیتوظایف و مسئ                                              -1015ماده

 است .
 تقسیم اموال غایب میان وارثان                                           -1016ماده

ــ از تاریخ فوت  هاآنیک یا چند نفر  اگرچه گرددمیراث موجود حین الموت تقسیم  اموال او بین و   ،غایب مفقوداالثر مسلم شود  هم فوت و هم تاریخ فوتهرگاه    بعــده غایــب ب
 فوت کرده باشد.

 ثابت شدن فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت                           -1017ماده
کــه در تــاریخ  بــین وراثــی غایباگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال 

 .شودمیاند ، تقسیم مزبور موجود بوده
 ت فرضیثابت شدن فوت غایب با تعیین تاریخ مو                        -1018ماده

 که حکم موت فرضی غایب صادر شود. گرددمیمفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت 
  حکم موت فرضی غایب                                                   -1019ماده

 .ماندمیچنین شخصی زنده ن که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً شودمیحکم موت فرضی غایب در موردی صادر 
 شودمواردی که غایب زنده فرض نمی                                      -1020ماده

 : شودنمیشخص غایب زنده فرض  موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً
 سال گذشته باشد. هفتادوپنجتمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از  سال دهتی که وق -1
تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگــاه جنــگ  سه سالی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و عنوانبهوقتی که یک نفر    -2

 .شودمیاز تاریخ ختم جنگ محسوب  سال پنجمنتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور 
تمام از تاریخ تلف شدن کشــتی گذشــته باشــد بــدون اینکــه از آن  سه سالکشتی در آن مسافرت تلف شده است  وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن  -3

 مسافر خبری برسد.
 ی تَلَف کشتیاماره                                                        -1021ماده

مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد بــه ه کشتی ب  شودمیذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب    یهامدتاگر با انقضاء    ،در مورد فقره اخیر ماده قبل
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 : شودمیخبری نباشد کشتی تلف شده محسوب  به هیچ وجهبندری که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن 
 . یک سالبرای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس  -الف 
 . دو سالبحر سیاه و بحر آزوف  ،بحر سفید )مدیترانه(  ،بحر احمر ،اقیانوس هند  ،برای مسافرت در بحر عمان  -ب 
 . سه سالبرای مسافرت در سایر بحار  -ج 

  سفر هوایی و سایر خطوطغیبت در                                          -1022ماده
 تــوانمیوقتی  دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد ،مذکور است 1020ماده  3و  2آنچه در فقره  به غیرای  واقعه  درنتیجهاگر کسی  

 خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.ه از تاریخ دچار شدن ب سال پنجحکم موت فرضی او را صادر نمود که 
 لزوم اعالن در روزنامه برای صدور حکم موت فرضی                        -1023ماده

های کثیراالنتشار تهران اعالنی ید محل و یکی از روزنامهحکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جرا تواندمیمحکمه وقتی  1022و    1021و    1020در مورد مواد  
اطالع محکمه برســانند. ه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند ب  ماه  یکفاصله  ه  ب  هرکداممتوالی    سه دفعهدر  

 .شودمیاز تاریخ اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده  یک سال هرگاه
 فرض مرگ جمعی                                                         -1024ماده

قــانون  جلد اول این 874و  873ماده مانع از اجراء مقررات مواد  اند . مفاد ایندر آن واحد مرده هاآنکه همه  شودمیاگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این 
 نخواهد بود.

 تصرف موقت وارثان در زمان تردید در حیات غایب                       -1025ماده
مزبور کســی را  غایب اوالًبدهد مشروط بر اینکه  هاآن به تصرفنیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را    قبل از صدور حکم موت فرضی او   توانندمیوراث غایب مفقوداالثر  

بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد . در مورد این مــاده رعایــت مــاده  گذشته باشد غایبتمام از آخرین خبر    دو سال  ثانیاًبرای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و  
 حتمی است . یک سالاعالن مدت ه راجع ب 1023
 لزوم دادن تضمین از سوی وارثان متصرف                                -1026ماده

اموال و یا اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده  کهدرصورتیرت مراجعت غایب و یا بدهد تا در صو ضامن و یا تضمینات کافیه دیگردر مورد ماده قبل وراث باید 
 باقی خواهد بود. غایبتضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی  ؛اشخاص ثالث برآیند حق

 پیدا شدن غایب بعد از صدور حکم فوت فرضی                              -1027ماده
اموال مزبور حین پیــدا  اعیان یا عوض و یا منافعاند باید آنچه را که از تصرف کرده  وراثت  عنوانبهاموال او را    کسانی کهپیدا شود    غایببعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر  

 مسترد دارند.  باشدمیشدن غایب موجود 
 ی غایب استبه عهده ای کهپرداخت نفقه                                -1028ماده

که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اوالد غایب را از دارائــی   دائم یا منقطعهباید نفقه زوجه    شودمیامینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقوداالثر معین  
 . است به عهده محکمهنماید در صورت اختالف در میزان نفقه تعیین آن  تأدیهغایب 

 طالق زن غایب مفقوداالثر                                               -1029ماده
 .دهدمیحاکم او را طالق  1023ماده تقاضای طالق کند در این صورت با رعایت  تواندمیزن او  ،تمام غایب مفقوداالثر باشد  چهار سالشخصی  هرگاه
 بازگشت شوهر پس از طالق                                               -1030ماده

 مراجعت نماید نسبت به طالق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.  پس از وقوع طالق و قبل از انقضاء مدت عده غایباگر شخص 
 در حجر و قیمومت  -کتاب دهم  

 در کلیات  -فصل اول 
 محجوران                                                                  -1207ماده

 ممنوع هستند : خود اموال و حقوق مالیدر  محجور و از تصرف ذیل اشخاص
 صغار . -1
 . اشخاص غیر رشید -2
 مجانین . -3

 غیر رشید                                                                 -1208ماده
 خود عقالئی نباشد. اموال و حقوقی مالیغیر رشید کسی است که تصرفات او در 

 حذف شد.14/8/1370قانون اصالحی  موجببه  -1209ماده
 رشد و اثبات آن                                                          -1210ماده
 محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. جنون یا عدم رشد عنوانبهبعد از رسیدن به سن بلوغ  توانمیرا ن کسهیچ

 سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . -1تبصره
 به او داد که رشد او ثابت شده باشد. توانمیاموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی  -2تبصره

 .  7/1383/ 14 -668و    1364/ 3/10 -30  هایشمارهرای وحدت رویه آ ر.ک به  ✓
  جنون                                                                     -1211ماده

 جب حجر است .وباشد مجنون به هر درجه که 
 حجر صغیر                                                                 -1212ماده

قبول هبه و صلح بالعــوض و مثل  د تملک بالعوض کندتوانمیمعذالک صغیر ممیز است  باطل و بالاثراو باشد   اموال و حقوق مالیحدی که مربوط به    اعمال و اقوام صغیر تا
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 یازت مباحات .ح
 حجر مجنون دایمی و ادواری                                                 -1213ماده

لکــن اعمــال حقــوقی کــه مجنــون خــود  ولی یا قیمبا اجازه  ولوهیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید  تواندمین و مجنون ادواری در حال جنون  مطلقاًمجنون دائمی  
 نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد. نماییدمیادواری در حال افاقه 

  عدم نفوذ معامالت غیر رشید                                                            -1214ماده
معذلک تملکات بالعوض از باشد یا بعد از انجام عمل و  شده داده اعم از آنکه این اجازه قبالً لی یا قیم او و مگر با اجازه  خود نافذ نیستمعامالت و تصرفات غیر رشید در اموال 

 هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است .
 عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز و مجنون                                      -1215ماده

 آن مال نخواهد بود. ناقص یا تلف شدنصغیر یا مجنون مسئول ، بدهد  غیر ممیز و یا مجنونصغیر  به تصرفکسی مالی را  هرگاه
 مسئولیت مدنی محجور                                                       -1216ماده

 است . ضامن باعث ضرر شود صغیر یا مجنون یا غیر رشید  هرگاه

 .  29/1/1360 -2  وحدت رویه شماره رأی ر.ک به  ✓
 ی اموال محجوراداره                                                       -1217ماده

 که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است . طوریبهآنان است  ولی یا قیم به عهده صغار و مجانین و اشخاص غیر رشیداداره اموال 
 در موارد نصب قیم و ترتیب آن -فصل دوم 

 اشخاص تحت قیمومت                                                    -1218ماده
 : شودمیبرای اشخاص ذیل نصب قیم 

 برای صغاری که ولی خاص ندارند. -1
 بوده و ولی خاص نداشته باشند. هاآنمتصل به زمان صغر  هاآنر رشید که جنون یا عدم رشد برای مجانین و اشخاص غی -2
 نباشد. هاآنمتصل به زمان صغر  هاآنبرای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد  -3

 .  3/10/1364 -30  وحدت رویه شماره رأی ر.ک به  ✓
 تکلیف پدر و مادر در اعالم به دادستان                                      -1219ماده

اطــالع داده ، از او  دادستان حوزه اقامت خــود و یــا نماینــده او قیم معین شود مراتب را به   هاآنماده قبل باید برای اوالد    موجببهمکلف است در مواردی که    ابوینهر یک از  
 آورد. به عملزم برای نصب قیم تقاضا نماید که اقدام ال

 تکلیف اقربای محجور                                                       -1220ماده
 .نمایندمیجا زندگی  اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یک به عهدهانجام تکلیف مقرر در ماده قبل  هاآناز ابوین یا عدم اطالع  یکهیچنبودن در صورت 

 تکلیف همسر محجور                                                        -1221ماده
 خواهند بود. 1219ر در ماده باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقر 1218ماده  موجببهاگر کسی 

 دادگاه صالح برای نصب قیم                                                 -1222ماده
به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی باید    ،باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید  1218وجود شخصی که مطابق ماده  ه  از انحاء ب  به نحوی  دادستاندر هر موردی که  

به سمت قیم معین و حکــم نصــب او را دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را   به آن دادگاه مدنی مزبور معرفی کند.  داندیممناسب    قیمومت  را که برای
دادگاه باید حدود اختیارت ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی  این صورتمعین نماید در  ناظر عنوانبهعالوه بر قیم یک یا چند نفر را   تواندمیو نیز دادگاه مذکور    کندمیصادر  

 معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست . اندشدهیمعرفخاص اشخاصی را که 
 آیین رسیدگی به جنون و سِفَه                                               -1223ماده
تا نصب قــیم  کندمیدادستان به دادگاه رجوع  اثبات جنونارسال دارد. در صورت  دادگاه مدنی خاصرجوع به خبره کرده نظریات خبره را به  مورد مجانین دادستان باید قبالًدر  

در ســفاهت را مســلم دیــد  کهدرصــورتیاو بدست آورده و  مطلعین اطالعات کافیه در باب سفاهت    وسیلهبه  در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبالً  .شود
 دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

 ی دادستان در حفظ و نظارت بر اموال محجورانوظیفه                        -1224ماده
 موجببــه العمومیمدع حفظ و نظارتطرز  .خواهد بود  العمومیمدع  به عهدهقیم معین نشده    هاآنمادام که برای    و اشخاص غیر رشید  صغار و مجانینحفظ و نظارت در اموال  

 معین خواهد شد.  وزارت عدلیهنظامنامه 
 اعالن حجر                                                                 -1225ماده

که نظــر  هرکسیانتشار حجر  .اعالن نماید آن راحجر  تواندمی  العمومیمدع  محکمه شرع برای او قیم معین گردید  توسطبهصادر و    یک نفر  جنون یا عدم رشدهمین که حکم  
 طرف معامالت بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است .وضعیت دارائی او ممکن است ه ب

 دفتر ثبت محجوران                                                         -1226ماده
 وم آزاد است .مزبور برای عم به دفترمراجعه . ثبت شود  دفتر مخصوصباید در ،  گردندمیجنون یا سفه محجور  به علتاسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد 

 لزوم نصب قیم از سوی دادگاه                                            -1227ماده
 باشد. آمدهعملبهبه قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه  محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمیفقط کسی را 

 نصب قیم در خارج از کشور                                                -1228ماده
 موقتاً،  اندمیمقساکن یا او  تیمأمورقیم نصب شود و در حوزه  هاآنبرای  1218نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده  ،دتوانمیایران و یا جانشین وی    نسول، کدر خارج ایران  
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دادگاه که  گرددمیبفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی  وزارت دادگستریوزارت امور خارجه به  لهیوسبهپس از نصب قیم مدارک عمل خود را   روز  10نصب قیم کند و باید تا  
 تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. مدنی خاص تهران

 کنسولی مأمورانوظایف و اختیارات                                          -1229ماده
 بــه عهــدهمقرر اســت در خــارج ایــران  صغار و مجانین و اشخاص غیر رشیدقوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور   موجببهوظایف و اختیاراتی که  

 قنسولی خواهد بود. مأمورین
 المللیحکومت قراردادهای بین                                            -1230ماده

 اتخاذشدهمقررات دو ماده فوق  برخالفترتیبی  کندمیخود را در مملکت آن دولت اجرا   تیمأمورقنسولی    مأمورمنعقده بین دولت ایران و دولتی که    عهود و قراردادهایاگر در  
 جرا خواهند کرد.مخالف نباشد ا عهدنامه یا قراردادمذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات  مأمورین ،باشد
 محرومان از قیمومت                                                       -1231ماده

 قیمومت معین شوند : به سمتاشخاص ذیل نباید 
 کسانی که خود تحت والیت یا قیومیت هستند. -1
 باشند : شدهمحکومحکم قطعی  موجببههای ذیل کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه -2

 ورشکستگی به تقصیر. ،جنحه نسبت به اطفال  ،یا منافیات عفت  ،هتک ناموس  ،اختالس  ،کالهبرداری  ، درامانتانتیخ ،سرقت 
 تصفیه نشده است . هاآنتگی صادر و هنوز عمل ورشکس هاآنکسانی که حکم ورشکستگی  -3
 باشند. فساد اخالقکسانی که معروف به  -4
 طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشند. یکسی که خود را اقربا -5

 تقدم خویشان محجور                                                        -1232ماده
 مقدم بر سایرین خواهند بود. محجور یاقربابا داشتن صالحیت برای قیمومت 

 ی شوهر برای قیمومت زنلزوم اجازه                                       -1223ماده
 بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. دتوانمینزن 

 امکان تفکیک وظایف قیمان                                                -1234ماده
 را تفکیک نماید. هاآنوظایف  دتوانمیرا برای قیمومت معین کند  یک نفرمحکمه بیش از  کهدرصورتی

 در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید  العمومیدر اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدع  -فصل سوم

 صالحیت عام                                                               -1235ماده
 است . قیمبا  اموال و حقوق مالی او در کلیه امور مربوطه به  و نمایندگی قانونی او  هیعلیمولمواظبت شخص 

 هیعلیمولدادن صورت جامع از دارایی                                      -1236ماده
در حــوزه آن  هیــ علیمولیک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که  کردههیتهصورت جامعی از کلیه دارائی او  هیعلیمولقیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی 

 آورد. به عملتحقیقات الزمه  هیعلیمولدارائی  به میزانباید نسبت  دادستان یا نماینده او سکونت دارد ، بفرستد و 
 هیعلیمولی تعیین مخارج سالیانه                                           -1237ماده
بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائــی   هیعلیمولممکن است خارج سالیانه  مبلغی را که    هیعلیمولیا نماینده او باید بعد از مالحظه صورت دارائی    العمومیمدع

 .العمومیمدعبیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب  تواندمیمعین نماید قیم ن مزبور ممکن است الزم شود
 تعدی و تفریط قیم                                                          -1238ادهم

 قیم نباشد. تفریط یا تعدیبه نقصان یا تلف مستند  اگرچه شدهحاصلآن مال  نقصان یا تلفاست که از  ضرر و خساراتیبنماید مسئول  هیعلیمول حفظ مالقیمی که تقصیر در 
  مسئولیت ناشی از نقص صورت دارایی                                               -1239ماده

مسئول هر ضرر بوده جزو صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود   هیعلیموله مالی را که متعلق ب  عامداًهرگاه معلوم شود که قیم 
 بوده قیم معزول خواهد شد. تیسوءنروی  ازعمل مزبور  کهدرصورتیوارد شود بعالوه  هیعلیمولکه از این حیث ممکن است به  و خساراتی خواهد بود

 منع قیم از معامله با خود                                                   -1240ماده
 خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.ه را ب هیعلیمولمال با خود معامله کند اعم از اینکه  هیعلیمولاز طرف  به سمت قیومت تواندمیقیم ن
 معامالتی که نیاز به تصویب دادستان دارد                                   -1241ماده
و تصــویب  هیــ علیموللحــاظ غبطــه شــود مگــر بــا  هیــ علیمولمدیون خود آن  درنتیجهکند که  یامعاملهیا  بفروشد و یا رهن گذاردرا    هیعلیمول  غیرمنقولاموال    تواندمیقیم ن
قــرض کنــد مگــر بــا تصــویب  ضــرورت و احتیــاجبــدون    هیعلیمولبرای    تواندمیو نیز ن  باشدمیقیم  مالئت    العموممدعیشرط حتمی تصویب  ،  در صورت اخیر  .    العمومیمدع

 . العموممدعی
 . العموممدعیصلح خاتمه دهد مگر با تصویب ه را ب هیعلیمولدعوی مربوط به  تواندمیقیم ن صُلح دعاوی                                                               -1242ماده
  گرفتن تضمین از قیم                                                       -1243ماده

 دادگاه به نظربخواهد تعیین نوع تضمین  علیهاداره اموال مولیاز دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به  تواندمیدادستان  ، بات موجهموجدر صورت وجود 
 . شودمیهرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد از قیمومیت عزل است. 

 دادن حساب تصدی سالیانه به دادستان                                     -1244ماده
 بــه تقاضــایحســاب ندهــد  العموممــدعیاز تــاریخ مطالبــه  مــاه یکبدهد و هرگاه در ظرف  یا نماینده او  العموممدعیه حساب تصدی خود را ب مرتبهکیالاقل سالی قیم باید  

 . شودمیمعزول  العموممدعی
 سابق هیعلیمولدادن حساب تصدی به                                      -1245ماده
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قیم سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به   هیعلیمولقیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به  
 داده شود . بعدی
  اُجرت قیم                                                                                 -1246ماده
و محلــی کــه قــیم در  شودمیبا رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل مزبور اجرت زان می.  برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند    تواندمیقیم  

 .گرددمیتعیین  هیعلیمولآنجا اقامت دارد و میزان عایدی 
  ناظر عنوانبهامکان تعیین اشخاص طبیعی و حقوقی                           -1247ماده

واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین   اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسهبه   یا بعضاً  کالًرا    هیعلیمولاعمال نظارت در امور    تواندمی  العموممدعی
 خواهند بود . هیعلیموله وارده ب ضرر و خسارتمسئول  تقصیر یا خیانتشده در صورت 

 موارد عزل قیم در   -فصل چهارم 

 موارد عزل قیم                                                             -1248ماده
 : شودمیدر موارد ذیل قیم معزول 

 اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. -1
 حکم قطعی محکوم گردد: موجببههای ذیل شده و اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه -2

 ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .  ،جنحه نسبت به اطفال  ،منافیات عفت  ،هتک ناموس  ،اختالس  ،کالهبرداری  ، درامانتانتیخ ،سرقت 
 را اداره کند. هیعلیمولجهت نتواند امور مالی  حبس شود بدینه اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم ب -3
 اگر قیم ورشکسته اعالن شود . -4
 معلوم شود. هیعلیمولاگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال  -5
 . العموممدعیبا تقاضای  1244و  1243 ، 1239در مورد مواد  -6

 انعزال قیم                                                                -1249ماده
 .شودمی منعزلاگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد 

  تعیین قیم موقت                                                         -1250ماده
قــیم دیگــری  موقتــاً العموممــدعی به تقاضایواقع شود محکمه  العموممدعیاو مورد تعقیب  به شخصیا جنحه یا جنایت نسبت  هیعلیمولهرگاه قیم در امور مربوطه به اموال  

 معین خواهد کرد. هیعلیمولبرای اداره اموال 
  شوهر کردن قیم                                                            -1251ماده

دادستان حوزه اقامت خود از تاریخ انعقاد نکاح به  ماه یکاست اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف   شدهمعینقیمومت  به سمتکه    هیعلیمولولو مادر   یشوهریبهرگاه زن 
 کند. تعیین قیم جدید و یا ضم ناظربا رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای  تواندمی دادستان یا نماینده او  این صورتاطالع دهد . در  یا نماینده او 

 1۲51ی ضَمانت اجرای ماده                                                -1252ماده
 بکند .  تقاضای عزل او را تواندمی العموممدعییا نماینده و اطالع ندهد  العموممدعیدر مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به 

 در خروج از تحت قیمومت -فصل پنجم 

 زوال حجر                                                                 -1253ماده
 .شودمیکه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع  یپس از زوال سبب

 درخواست خروج از تحت قیمومت                                          -1254ماده
در آنجا  هیعلیمولای که یا توسط دادستان حوزه  مستقیماًتقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است    یا هر شخص ذینفع دیگری  هیعلیمولخود  خروج از تحت قیمومت را ممکن است  

 به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود . سکونت دارد یا نماینده او 
 جر. اعالن رفع ح۲ی رفع حجر تحقیق درباره .1                                 -1255ماده

آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده   به عملتحقیقات الزمه    حجر،  نسبت به رفع علت  مکلف است قبالًیا نماینده او    العموممدعیدر مورد ماده قبل  
 رفع حجر نیز باید اعالن گردد. شودمیاعالن  1225مطابق ماده  هاآننماید. در مورد کسانی که حجر 

 ثبت رفع حجر                                                             -1256ماده
 و در مقابل اسم آن محجور قید شود. 1226رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 

 

   قانون امور حسبی 288و  279نامه راجع به مواد آئین
 وزارت دادگستری  1322مصوب سال 

های شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحیر ترکه و دفتر اسناد سمی که مقتضی بداند اجازه  وزارت دادگستری به هر یک از دادگاه   -1ماده  
  .ه طریق امانت نگاهداری نمایدشود بای که از طرف وزارت دادگستری معین می سری را در حوزه خود یا حوزه  نامهت یوصدهد که می

های مذکور در ماده فوق که از طرف وزارت دادگستری مجاز باشد،  نامه سری خود را امانت گذارند باید در اداره ثبت اسناد یا یکی از محل اشخاصی که بخواهند وصیت  -2ماده  
  .امانت گذارند

توانند وصیت نامه سری خود  نامه سری خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع خارجه در ایران میوصیتتوانند اتباع دولت ایران در خارجه می  -3ماده 
  .را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند
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ها گذاردن اسناد رسمی و استرداد آن طریقی است که برای امانت های نامبرده، کنسولگری و استرداد آن به  ترتیب امانت گذاردن وصیت نامه سری در هر یک از محل   -4ماده  
شود  نامه در آنجا سپرده می های نامبرده که وصیت در اداره ثبت اسناد مقرر است و وظایفی که در قانون ثبت اسناد برای مسئول دفتر مقرر است به عهده متصدی یکی از محل 

  .خواهد بود
محل   -5ماده   از  یک  مذکور  هر  وصیتهای  موصی،  که  به فوت  اطالع  از  بعد  است  مقرر  امور حسبی  قانون  در  که  طریقی  به  است  مکلف  شده  سپرده  آنجا  به  سری  نامه 

 .نامه را به دادگاه بخش که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است، بفرستدوصیت

  قانون امور حسبی  299نامه راجع به ماده آیین
 وزارت دادگستری  1322مصوب سال 

یا به عنوان   لهی موصیا وصی بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر امالک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا    لهی موصدر موقعی که از طرف ورثه یا    -1ماده  
  .وصیت ثبت گردد، به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد

نیز که مطابق قانون امور حسبی   نامهتیوصها معین شده و  شود عده ورثه و سهام هر یک از آنگاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و امالک داده می هر  -2ماده  
ن شده یا بین  اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبالً هم وصیتی ثبت نشده باشد حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معی  بتوان به آن ترتیب

  .شودورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت می 
تراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد باید قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت شود تصدیقی اگر کسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اع  -3ماده  

  .وقیف خواهد شد از دادگاه حاکی از اقامه دعوی گرفته به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتیجه نهائی ادعا، ت
منقول ثبت شده باشد باید  در صورتی که در جزء ترکه ملک غیرکند  قانون امور حسبی بر تصدیق انحصار وراثت اعتراض می   367ر موقعی که دادستان بر طبق ماده  د  -4ماده  

  .همان موقع به اداره ثبت کتباً اطالع دهد. در این صورت ثبت ملک موقوف به معلوم شدن نتیجه اعتراض خواهد شد در 
یا مصرفی که برای   لهی موصباشد مورد وصیت به نام    نفعی ذوصیتی شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص    شدهثبت  رمنقولیغدر صورتی که نسبت به ملک    -5ماده  

  .گرددشود و بقیه ملک )اگر بقیه باشد( به نام ورثه ثبت می آن وصیت شده، ثبت می 
مورد اختالف واقع شود ثبت ملک نسبت به آنچه مورد گفتگو است موقوف    نفعی ذکه به موجب قانون قابل ترتیب اثر است بین ورثه و اشخاص    یانامه ت یوصگاه  هر  -6ماده  

  .به رفع اختالف در دادگاه به موجب حکم نهایی خواهد بود
در این قسمت نداشته باشد ممکن است ملک    یریتأثف نباشد و نتیجه گفتگو در مورد اختالف  مورد اختالف واقع شده و قسمت دیگر مورد اختال   ،اگر قسمتی از ملک  -7ماده  

  .نسبت به آنچه مورد اختالف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختالف است موقوف به حل اختالف گردد
نماید و در  آگهی می  نفعی ذاثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه شخص  ای که به موجب قانون قابل ترتیب  نامه گاه توافق و اختالف ورثه نسبت به وصیتهر  -8ماده  

نامه دارد در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار  نامه و اینکه از طرف کی و در چه تاریخ ابراز شده قید و تذکر داده شود چنانچه کسی اعتراضی نسبت به وصیت آگهی باید مفاد وصیت
اعتراض خود را به   اعتراض ملک مورد وصیت به نام  آخرین آگهی  انقضاء مدت مذکور و نرسیدن  یا   لهی موصاداره ثبتی که آگهی را منتشر نموده تسلیم نماید و در صورت 

  .مصرفی که برای آن وصیت شده است در دفتر امالک ثبت خواهد شد
های کثیراالنتشار تهران منتشر خواهد  در صورت نبودن روزنامه در محل، در یکی از روزنامه  آگهی مذکور سه مرتبه هر ماه یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار محل منتشر شده و 

  .گردید
ای ابراز شود که قابل ترتیب اثر بوده و برای تحریر ترکه آگهی نشده باشد مفاد  نامه در مورد متوفای بالوارث اگر در ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبی وصیت  -9ماده  

می ناوصیت آگهی  است  معرفی شده  بالوارث  متوفی  اینکه  قید  با  و  فوق  ماده  در  مذکور  ترتیب  به  آگهی    -گرددمه  آخرین  انتشار  تاریخ  از  ماه  مدت سه  در  که  در صورتی  و 
  .دا نشد به نام دولت ثبت خواهد شدیا مصرفی که برای آن وصیت شده است ثبت و باقی ملک پس از ده سال، اگر وارثی پی لهیموص اعتراضی نرسیده مورد وصیت به نام  

نامه مورد تصدیق تمام ورثه و اشخاص  ای ابراز شود که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده و آن وصیت نامه وصیت   نفعی ذاگر از طرف ورثه یا اشخاص دیگر    -10ماده  
نامه مطابق قانون قابل  ع شود یا توافق و اختالف ورثه معلوم نباشد در صورتی که وصیتنامه ثانی ثبت خواهد شد و اگر مورد اختالف واقواقع شود ملک مطابق وصیت  نفعیذ

  .عمل خواهد شد 8و  7و  6ترتیب اثر باشد بر طبق ماده 
نامه ابراز شد که قابل ترتیب اثر باشد دادگاه در تصدیق انحصار وراثت مفاد  قانون امور حسبی وصیت  294در صورتی که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده    -11ماده  

درج نشده باشد اشخاص  نامه و اینکه در موقع ابراز شده و قابل ترتیب اثر است درج خواهد کرد و اگر تصدیق انحصار وراثت صادر شده و این مطلب به جهتی در آن  وصیت
  .نامه به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایددر موعد مقرر و قابل ترتیب اثر بودن آن از دادگاه گرفته به ضمیمه سواد وصیت  نامهت یوصصدیقی مبنی بر ابراز باید ت نفعیذ

و وصی )در صورتی که وصیتی   لهی موصرثه  اگر ترکه متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهائی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده شود و یا اینکه و   -12ماده  
یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک    لهیموصشود و در صورت اخیر اگر اختالفی مابین ورثه و  شده باشد( ترکه را تقسیم کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می

  .موقوف به رفع اختالف در دادگاه خواهد بود
توانند ملک معین را ثلث قرار داده و باقی امالک را به نام خود ثبت کنند یا ثلث را از اموال دیگر  در صورتی که وصیت به طور کلی باشد »مثل ثلث اموال« ورثه می  -13ماده  

  .نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشدشده را به نام خود ثبت کنند مگر اینکه در وصیتمعین کرده و تمام ملک ثبت 
نامه اعم  ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت  لهی موصپس از ثبت ملک در دفتر امالک به نام ورثه یا   -14ماده  

 .ذیرفته نخواهد شدها پاز رسمی و سری و غیر این 

 الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه نامه حقآئین
 وزارت دادگستری   4/1326/ 1مصوب 

 4/1362/ 1 -422با اصالحات شورای عالی قضائی در جلسه 
های مربوط  گردد پس از وضع هزینهتصفیه یا ترکه می دار امور  شوند یا اداره تصفیه عهده در هر مورد که طبق قانون امور حسبی مدیر تصفیه یا مدیر ترکه انتخاب می   -1ماده  

ات مذکور در قانون امور حسبی  از قبیل هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت و امثال آن و همچنین پس از پرداخت دیون مسلمه و ثابته متوفی و اخراج مورد وصیت به شرح مقرر
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ربط تصویب دادگاه پس از کسر مالیات مقرر  الزحمه مدیر ترکه یا مدیر تصفیه با پیشنهاد مراجع ذی به نسبت زیر حق   گیرداز باقیمانده ترکه که به ورثه یا خزانه دولت تعلق می 
  :قانونی پرداخت خواهد شد

ام و دریافت مطالبات و اقساط و آوری عوائد مستغالت و دکاکین و سهدر مواردی که حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمل و زحمات زیادی نباشد از قبیل جمع  -الف
  :انتقاالت مربوط به اموال و امثال آن

  .%4تا  %2تا یک میلیون ریال   -1
  .%3تا  %1از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نسبت به مازاد یک میلیون ریال  -2
  .%2  از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال نیم% تا -3
  .از ده میلیون ریال به باال نسبت به مازاد ده میلیون ریال از یک چهارم تا یک درصد -4

های  العاده از قبیل مراجعه به دارات رسمی و مراجع قضائی و سایر سازمان آوری و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم تحمل زحمات فوق چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع   -ب
وصول عوائد صرف  ها یا مسافرت و امثال آن باشد یا اموال غیرمنقول زراعتی بوده که مدیر ترکه یا تصفیه طبعاً بایستی در موقع کاشت و داشت و برداشت و  شرکت خصوصی و  

  .تر و تحمل زحمت بیشتر نمایدوقت زیاد
  .%6تا  %4تا یک میلیون ریال   -1
  .%5تا   %3بت به مازاد یک میلیون ریال یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال نس  -2
  .%4تا   %2از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد پنج میلیون ریال   -3
  .%3تا  %1از ده میلیون ریال به باال نسبت به مازاد ده میلیون ریال بین   -4
تر و بررسی و تحریر آن انجام داده که متضمن تحصیل عایدات  آوری اوراق و اسناد و دفا اقداماتی از حیث جمع در صورتی که ترکه وجه نقد بوده و مدیر ترکه یا تصفیه    -ج

د  الزحمه از یک درصالزحمه مناسبی به مدیر ترکه یا تصفیه پرداخت خواهد شد ولی به هر حال میزان این حق مستقیم چندانی نیز نبوده با نظر مراجع ذیربط و تصویب دادگاه حق 
 .تجاوز نخواهد نمود

را به انضمام مدارک و اسناد آن به مراجع    ماترکحساب درآمد و هزینه مربوط به  مدیر ترکه یا مدیر تصفیه مکلف است هر سال یک بار گزارش عملیات و صورت   -تبصره
رت تخلف از این تکلیف یا مسامحه و قصور در انجام وظائف محوله عالوه بر  ذیربط )اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی( تسلیم نماید، در صو 

  .مسئولیت قانونی از میزان دستمزد وی به تصویب دادگاه کاسته خواهد شد
  .شودتقسیم می ها دهند بین آنالزحمه مقرر به نسبت کاری که انجام می در صورتی که مدیر تصفیه یا مدیر اداره ترکه متعدد باشد حق  -2ماده 
  .الوصایه به عنوان مدیر تصفیه حقی دریافت نخواهد داشتقانون امور حسبی با وصی است، وصی عالوه بر حق  24در مواردی که امر تصفیه طبق ماده   -3ماده 
  .شودنامه تصفیه و خاتمه یافته نمی نامه شامل اموری که قبل از اجرای این آئین مقررات این آئین  -4ماده 

 .روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور ایران قابل اجراء است 10نامه پس از این آئین  -5اده م

 قانون تصدیق انحصار وراثت
 با اصالحات بعدی  14/7/1309مصوب 

از منقول یا    -1ماده   یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب    رمنقولیغدر هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائی را اعم 
ها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار  متوفائی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت یا انحصار وراثت از آن 

  .شود
برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف    شخص یا اشخاص مزبور باید  -2ماده  

  .دهد تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود صلحیه را انجام می 
لحه خاتمه خواهد  غیر این مورد خواه اختالف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیرمنقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صادر    -تبصره

 . یافت
مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره  دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا  امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می   -3ماده  

انقضای سه ماه از تاریخ    تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعالن کرده و پس از 
دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی ر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می نشر اولین اعالن در صورتی که معترضی نبوده تصدیقی مشع

دهد و مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه  که وظیفه صلحیه را انجام می
  .شودنکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می  تعقیب

آمد و امین صلح یا حاکم بدایت  گاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعالن مذکور فوق به عمل نخواهد  هر
مقتضی به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در   یرأبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهادت شهود را در صورتی که باشد استماع نموده باید خارج از نو

  .محکمه دائر به رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است ی رأ -اخذ نخواهد شد  8هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده 
تواند بر اساس است مثل مدعی خصوصی میالعموم تشخیص بدهد که متوفی بالوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بیدر کلیه مواردی که مدعی 

ا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر  ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص ی  500تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از  
ی محکمه که علیه او صادر شده  أالعموم حق دارد از رتواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی العموم متوفی را بالوارث بداند می شده باشد در صورتی که مدعی 

العموم تا سه  ثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعیاستیناف و تمیز بخواهد، در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار ورا 
  ( 27/4/1313اصالحی به موجب قانون مصوب  )ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت. 
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دهد دایر بر رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می  یرأدر صورتی که با نبودن معترض    -4ماده  
قاطع خواهد   العمومیمدعمحکمه بدایت پس از استماع عقیده   یرأترین محکمه بدایت شکایت کنند و  به نزدیک   یرأتوانند در ظرف ده روز پس از ابالغ  مستدعیان تصدیق می 

  .بود
نزد  متعلق به او را که   مدیون یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال  -5ماده  

دین و یا تسلیم مال در    هیتأدو یا تسلیم کند در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت  هیتأدخود دارد به صاحب یا صاحبان تصدیق 
او را دریافت  مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب مت وفی را وصول و یا مال متعلق به 

  .اندنموده
تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده   مؤسساتالوارث که در تصرف دولت یا  و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول  رمنقولیغاگر اموال منقول و    -6ماده  

از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال    رمنقولیغال  سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به م
  .خیریه برساند مؤسسات مزبور متعلق به دولت است که به مصرف 

لکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وراث یا  مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و امالک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل م   -7ماده  
  .تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد   رهیغ و سند مالکیت و یا تبدیل  تقاضاکننده وارث او یا برای هر مقصود دیگری از 

  .مستدعی و مستدعیان تصدیق باید در موقع تقدیم دادخواست پانصد ریال تمبر الصاق نمایند -8ماده 
بر خالف حقیقت گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق  هر  -9ماده  

  .کرده است کالهبردار محسوب و عالوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد 
م خواهد  هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت بر خالف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکو  -10ماده  

  .شد
مقرر است مال و یا دین و یا منافع    6الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده  گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهولهر  -11ماده  

  .خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شدننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزائی برای  ه یتأدحاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا 
بوده و در صورت تخلف به مجازات    6در صورتی که متصرف یا مدیون شرک باشد مدیر شرکت و یا شعبه آنکه متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده  

  .مذکور فوق محکوم خواهد شد
تواند برای حفظ مال اقدامات الزمه را اعم از فروش  بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه میاگر مال در معرض تلف و تضییع    -12ماده  

  .یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد
الیه در نزد  استشهادنامه بوده و هویت شهود یا انتساب امضاء یا مهر به منتسبدهد در صورتی که مدرک  امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می  -13ماده

  .تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کندمحکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می 
  .ترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد اقامت شاهد یا نزدیک   چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل

ها را از متروکات به  االرث آن در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم 
  ( 1313ل آذرماه الحاقی مصوب او )نحو اشاعه معین نماید. 

باید تصدیقی از   تقاضاکنندهبه عمل آید    7گاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت امالک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده  هر  -14ماده  
  (  1313الحاقی مصوب اول آذرماه  )اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید. 

دارد تا جزء اعالنات ثبت منتشر شده و مخارج اعالن نیز مثل اعالنات ثبت  را به اداره ثبت محل ارسال می  3در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعالن مذکور در ماده  
  .محسوب گردد

 .اخذ خواهد شد  8در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده 

االثر انقالب اسالمی و دفاع مفقودقانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقالب اسالمی در خصوص حکم موت فرضی غایبان 

   مقدس در محاکم صالح
 20/1/1376مصوب 

قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان انقالب اسالمی و دفاع مقدس  (  155قانون مدنی و )(  1023درج آگهی مطابق مواد )   –ماده واحده  
به تقاضای صدور حکم موت فرضی،    کنندهی دگیرساسالمی، برای مرجع    ترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقالبصادر شده توسط عالیاند ضرورت ندارد و گواهی  مفقوداالثر شده 

یب و در صوقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسالمی ت .  باشدکافی می 
 .شورای نگهبان رسیده است دییتأبه  10/2/1376تاریخ 

 گزیده آرای مرتبط 
 11/4/1336مورخ  800رأی وحدت رویه شماره 

که طبق قانونی امور حسبی در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث ندارند   ینفعیذاحکام مربوط به حجر برای اشخاص    موضوع:
 قابل فرجام نیست. 

رجـام به حق ف قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح  27چون به موجب ماده   متن رأی:

ربـوط بـه حجـر قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام م  44شده است و مستنبط از ماده  
 باشد. قابل فرجام نمی  اندنداشتهقانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث   15که طبق ماده  ینفعیذبرای اشخاص  

 19/9/1363مورخ  37رأی وحدت رویه شماره 
ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده در صورتی که مخاالف نظام عماومی   نامهتیوصرسیدگی به درخواست تنفیذ    موضوع:
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 نباشد، باید با رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان به عمل آید. 

 1312در محـاکم مصـوب مـرداد مـاه نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شـیعه   متن رأی:

جـز در مـواردی  هـادادگاهقواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت 
ملزم به رعایت قواعد و عـادات  نامهتیوصاست تنفیذ که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، تصریح گردیده فلذا دادگاه در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخو

 شـدهاضافهاز مواد  3قانون امور حسبی و ماده  43ان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر ماده مسلمه در مذهب آن
 ت.االتباع اسدر موارد مشابه برای دادگاه الزم  1337اول مرداد ماه   سی کیفری مصوبردبه قانون آیین دا 

 1360/ 7/2مورخ  3530رأی وحدت رویه شماره 
 تقسیم امالک محجورین و غایب مفقوداالثر از صالحیت واحد ثبتی خارج و در صالحیت دادگاه است.   موضوع:

قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکـه اگـر  313و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده  مفقوداالثرنظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب   متن رأی:

ترکـه در  همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجـع بـه تقسـیم  326بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده  
فراز امالکی که جریان ثبتی آنها خاتمـه یافتـه اسـت در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش امالک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن ا 

، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم امـالک محجـورین و غایـب باشدینمی که قانون خاص است قانون امور حسب 313ناسخ ماده  االصولیعلصالحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، 
 1328ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرمـاه  مفقوداالثر را از صالحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صالحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق

 االتباع است.در موارد مشابه الزم  هادادگاهبرای شعب دیوان عالی کشور و 
 1329/ 23/10مورخ   1678رأی وحدت رویه شماره 

 در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد،  رسیدگی به موضوع نسب هم  موضوع: 

 . نمایدمیبا همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی 

دادگاه بخـش را  ([18/4/1374قانون امور حسبی )اصالحی  362]ماده قانون امور حسبی  362اده با توجه به این که صالحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و م  متن رأی: 

ر تصـدیق حصـر وراثـت، مبتنـی و متوقـف بـر در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است، بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتـراض بـ
 .نمایدمیوضوع نسب باشد، رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی  رسیدگی به م

 1331/ 16/11مورخ   1798رأی وحدت رویه شماره 

اعاام از اینکااه متااوفی ، نمایاادمی، اقدام به تعیین مدیر ترکااه نفعیذاگر معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان با اشخاص   موضوع: 

 بازرگان یا غیر بازرگان باشد. 

 327باشد و موافق مـاده  قانون مزبور، با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در  ایران می 163ماده  موجببهقانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و   162اداره ترکه طبق ماده    متن رأی: 

، اعم از اینکه متـوفی بازرگـان یـا غیـر بازرگـان نمایدمیاقدام به تعیین مدیر ترکه  نفعیذفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص آن قانون همین که معلوم نباشد متو
قانون مذکور مسـتلزم صـدور حکـم ورشکسـتگی نسـبت بـه  332با لحاظ ماده  274بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 

 متوفی نخواهد بود.

 8/8/1349مورخ   224رأی وحدت رویه شماره 

. مخالف با مندرجات سااند رساامی نیساات و داندمیدرخواست حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد سجلی، که دارنده آن را زائد و منافی با شهرت خود   موضوع: 

 باشد.  می شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر

شعبه ششم دادگاه استان  29/9/1345مورخ  45/471شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره   29/3/1341مورخ    41/795با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره    متن رأی: 

در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از ایـن  کنندهدرخواست هیعلیمولکه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای   شودمیمرکز منتهی گردیده چنین معلوم  
دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقـط بـه نـام  نکهیا دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات 

ی شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکـم خـود بـه اسـتناد ا ت شهودی که از این امر اطالع دارند تمسک گردیده و موددیگر مشهور است به شهاد
با استناد به گواهی گواهان ایـن درخواسـت را موجـه دانسـته و بـر داده ولی شعبه ششم  رأیشهود قابل تغییر نداشته و بر بطالن دعوی  شهادتقانون مدنی مندرجات سند والدت را با   999ماده  

قانون اصالح قانون سجل احوال مصـوب  47قانون مدنی در ماده  999داده است گرچه استدالل شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده   رأیحذف یکی از دو نام  
، شـودمیم اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده، ولی نظـر بـه اینکـه بـه حکایـت جریـان کـار معلـو تمام مندرجات دفاتر و  1319سال  

واست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد اسـت تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخ
قانون مدنی دانسـت درخواسـت مزبـور  1309و  999و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده  دانندمیکه آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور 

 االتباع است.اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری الزم  3ماده   موجببه رأیباشد. این  و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میاز حدود منع آن دو ماده خارج   موضوعاً
 13/10/1351مورخ  54رأی وحدت رویه شماره 

برخی از وراث به صحت آن اقرار نمایند. اقرار کنندگان در حدود اقرار خود ملزم به   کنیولمطابق قانون امور حسبی تنظیم نشود    نامهتیوص  کهدرصورتی  موضوع: 

 . باشندمیمفاد آن 

و  شـودمیکلیه ورثه استفاده ن تأییددر ترکه دانسته است لزوم  نفعیذعادی را مشروط به تصدیق اشخاص  نامهتیوصقانون امور حسبی که پذیرفته شدن   291نظر به این که از ماده    متن رأی: 

قـانون  1278و  1275این معنـی اسـت و بـر طبـق مـواد  مؤیدقانون مدنی نیز  832و ماده  باشدنمی اندکردهعدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول 
 انـدکردهعادی را در سهم وراثی که آن را تصـدیق  نامهوصیتشعبه دهم دیوان عالی کشور که  رأیاست و ملزم به اقرار خود خواهد بود.  مؤثرشخص نافذ و   مدنی اقرار هرکس نسبت به خود آن

 ابه الزم االتباع است.در موارد مش  هادادگاهبرای   1328ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب    موجببه رأینافذ دانسته صحیحا صادر شده است. این 
 20/2/1390مورخ   719رأی وحدت رویه شماره 

 دادگاه است .   تیدر صالحتقسیم ترکه غیرمنقول از صالحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و   موضوع: 

همـین حکـم  محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید.مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که  متن رأی: 

یم ترکه غیرمنقـول را از صـالحیت واحـد ثبتـی در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقس
عمـومی و انقـالب در امـور  هـایدادگاهقانون آیـین دادرسـی  270طبق ماده  رأیدادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این محل وقوع مال خارج و در صالحیت 
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حواس امید   یه  هستم؛  دهۀ  مالکریمی  متولِد  زندگی    !  ۶۰َپرِت  بر  تأثیرگذاری  و  دیگران  به  کمک  زندگی،  در  من  اصلِی  ارزِش 
هایی را  کنم تا روش ی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقهگذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و اشتراک 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در  دگیری کمک می که به افزایِش کیفیِت یا
های روان« متفاوتم! من به این جمله ایمان  نویسی« و »به کار بردن مثال حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 ران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.« خواهی باید به دیگدارم: »اگر موفقیِت بیشتری می 

 .االتباع استسراسر کشور الزم  هایدادگاهکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و 

 82/11/1335مورخ  2467رأی وحدت رویه شماره 
 قیم حق واخواهی از رأی دادگاه ندارد و تنها حق پژوهش دارد.   موضوع: 

 شت.قیم میتواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد؛ بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد دا   ق.ا.ح 99چون به موجب ماده    متن رأی: 

 29/2/1339مورخ  572رأی وحدت رویه شماره 

تحریر ترکه  موضوع:   
قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی    14ها در امور حسبی مکلفند که اقدام الزم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند وبه دستور ماده  دادگاه  ق.ا.ح  1نظر به اینکه مطابق مفاد ماده    : متن رای

فوق الذکر غیبت اشخاص که    212ستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده  دادرس باید هرگونه بازجوئی و اقدامی که برأی اثبات قضیه الزم است به عمل آورد هر چند درخوا 
امور حسبی می باشد( با احضار برأی دادرسی حاضر  احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ، بنا بمراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه )که از  

ز نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که  و درخواست خود را هم کتباٌ اعالم ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده ها را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را ا نشده  
 .ی انجام امر وختام کار الزم است اعمال و پرونده را تمام نمایدا بر
 

؛ انتخاِب قلم، چینش ( استفاده شده استالدین شعبانی حاجیقائمو    سید مجتبی موسویمؤسسۀ چتر دانش )با نگارش آقای   امور حسبییار  ر تهیۀ این جزوه از قانوند
غذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتمااًل از سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان  جویِی حداکثری از کاسازی این جزوه با هدِف استفاده و صرفه و آماده

ایم، مواجه شدید؛ از طریق  هعزیز من را ببخشند و همچنین شایان ذکر است که: اگر در حین مطالعه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل ماند
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از دانشداستان نویسنده:   لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی  اینکه  از  ثابت هم  های حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهبعد  کاِر  یه  بگم که  باید  البته  ارشد شدم؛ 
می اوون  از  ثابت  حقوِق  یه  ماهانه  که  به داشتم  رفته  رفته  مدرک    گرفتم.  دریافت  از  بعد  آخر  دسِت  ِبدم  ادامه  اینجوری  بخوام  اگه  که  رسیدم  نتیجه  این 

ها رسیدن  خوام یه کارمنِد سطِ  باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیارشد و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارشناسی
دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای  اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ 

های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشم و بگم »تونستم!«. از  این فیلما به آدمایی که توو موقعیت 
فراری باشد. خالصه  ین فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صب  به صب  کارت زدن توو یه محیط اداری«  ا

ین اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول توو  اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اّول فروردین شروع کنم به خوندن! البته ا 
خوای بشینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده هزار تا  خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، می

َور میشرکت می تا  نهایتًا سه هزار  و  ُعمرًا شانسی  کنن  بدوِن سهمیه  تو  و  اّول  دارن  با خودم عهد کردم که  اما  برسم  به موفقیت  نداشتم که  نداری!« اطمینان 
ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظأرشون رو از  الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانوادهفروردین »بسمه

ام راضی بودم!«.  ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترسی که از شکست داشتم، از تصمیمانهمن کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپرواز 
گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشته  ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده

به ماشینه میباش   مانتوشون  سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرسی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سنجاقکه  یا  های کانون همیشه روی ُکت 
د اینکه ساعِت کاِر اوونجا  ُاومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجوهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکمی
بهم گفت: می  ۶تا   بود  از ظهر  تا  بعد  و  نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی  با  امروز    ۱۱تونی  اگر  ایمان داشتم  اینکه  از کتابخونه استفاده کنی! خالصه  شب هم 

ُیسرا«. خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو  شم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع امند میزحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیریِن اوون زحمات بهره لُعسر، 
خوام متنم رو با  های حقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و مینوشتم در وضعیتی هستم که در تمامِی آزمون

 موفقیتت همه جا بپیچه!«ده صدای بِ یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه  
 مالکریمی   امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است. 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یها جزوات آزمون افتیجهت در   
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