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ناشــــرناشــــرسخنسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
و جایگاه های  مناصب  در  و  وارد عرصه خدمت شده  از تحصیل،  دانشجویانی که پس 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که 

باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  پربار و سودمند،  به مجموعه های  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  است که  این، درحالی 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش 

پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
از نیازهاي داوطلبان برای شرکت در آزمون ، شناخت منابعی است که در سال هاي گذشته از آن ها سوال طرح شده 
نیازهای علمی داوطلبان و  تفاوت  به  با توجه  از عوامل موفقیت است. مشاورین  انتخاب منابع معتبر یکی  است، 
هدف گذاری آن ها، منابع متفاوتی را پیشنهاد می نمایند، که با انتخاب منابع خوب و مطالعه صحیح آنها امکان قبولی 

در آزمون به وجود خواهد آمد.
محدوده هر یک از مواد امتحانی آزمون بسیار گسترده است و می توان برای هر درس چندین کتاب و منبع مطالعاتی 
معرفی کرد. عمده ترین دغدغه داوطلبان انتخاب صحیح منابع مطالعاتی است و این تعدد عمدتًا باعث سردرگمی 
شده است. بعضی از این عزیزان با توجه به حساسیت هایی که دارند متاسفانه وقت و زمان زیادی را صرف این کار 
می کنند و پس از این شاخه و آن شاخه پریدن و از دست دادن زمانی که باید صرف مطالعه شود، در نهایت همچنان 

در انتخاب بهترین منابع مردد هستند. 
مهم ترین منبع آزمون وکالت قوانین و مقررات موضوعه است. و از این رو کثرت قوانین و مقررات خاص داوطلبان 
را با حجم زیادی از مواد قانونی مواجه کرده است که تحت عنوان قوانین جانبی به قوانین اصلی اضافه شده اند. 
برای اولین بار در سال 1398 بود که این سنت شکنی از سوی اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران 
)اسکودا( صورت گرفت و در اطالعیه ای لیست قوانین خاص حقوقی و جزایی آزمون کارآموزی وکالت را منتشر کرد.

تجربه چندین ساله انتشارات چتر دانش در ارائه خدمات آموزشی از جمله انتشار کتاب های قانونی همراه با آرای 
وحدت رویه، و قانون یارها و غیره و همچنین بازخوردهایی که از داوطلباِن موفِق دوره هاِی گذشته که رتبه های برتر 
آزمون را کسب کرده اند، به دست آورده ایم و حجم قابل توجه این قوانین و مقررات خاص اعالمی و فرصت محدود 
داوطلبان برای آمادگی شرکت در آزمون، انتشارات چتردانش را بر آن داشت تا اقدام به تدوین کتاب مجموعه قوانین 
و مقررات خاص حقوقی و جزایی آزمون کند، تا به سهم خود اندکی از بار سنگینی را که قوانین خاص آزمون بر 

دوش داوطلبان نهاده است را بکاهیم. 
می توان کتاب حاضر را به همه داوطلبین آزمون وکالت پیشنهاد داد، تا از سردرگمی مطالعه قوانین خاص اضافی و 

چندین عنوان کتاب متعدد بی نیاز  شوند. 
قوانین و مقررات خاص حقوقی و جزایی به خاطر کاربردی و آزمونی بودن از جایگاه و اهمّیت ویژه ای در میان 
دانش آموختگان حقوق برخوردار است، بنابراین نه تنها برای آمادگی در آزمون وکالت توصیه می شود، بلکه با رویکرد 
معرفی مهم ترین قوانین و مقررات خاص برای آزمون های قضاوت، مشاوران حقوقی، سردفتری، کارشناسی ارشد، 
دکتری و هر آزمون حقوقی دیگر است که هر داوطلب با مطالعه صحیح آن، به تسلط کامل در هر درس به آمادگی 

می رسد.
کتاب حاضر با توجه به لیست اعالمی قوانین و مقررات از سوی اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری 

ایران )اسکودا( برای آزمون وکالت 1400 گردآوری شده است و توجه به چند نکته ذیل ضروری است:
1. برای سهولت در یادگیری کتاب مطابق با مواد امتحانی آزمون کارآموزی وکالت است، بخش بندی شده است. 
داوطلبین گرامی باید به این نکته توجه نمایند که قوانین و مقرراتی که در بخش های مختلف آمده است با یکدیگر 

مرتبط اند و الزم است تمام آنها مطالعه شود.
2. در کتاب، دو مورد از مواد قانونی در دو بخش مختلف از عناوین لیست اعالمی آمده است که به جهت اهمیت 

مقدمه
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موضوع و پیوستگی مطالب از آوردن بیش از یک بار خوداری نموده ایم که این موارد عبارتند از :
الف. آیین دادرسی مدنی )قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1373 با اصالحات و الحاقات بعدی( 

که در لیست اعالمی در قسمت آیین دادرسی کیفری تکرار شده است.
ب.  قانون صدور چک مصوب 1355با اصالحات و الحاقات بعدی که در لیست اعالمی در قسمت حقوق جزا تکرار 

شده است.
در پایان الزم به ذکر است انتشارات چتردانش با چاپ تخصصی کتب آموزشی و پژوهشی در حوزه رشته حقوق 
و فقه آماده خدمت رسانی بدون واسطه به جامعه حقوقی در کشور است. داوطلبان برای خرید کتاب های موردنظر 
می توانند به فروشگاه آنالین کتاب های حقوقی چتردانش به آدرس /http://shop.chatredanesh.ir مراجعه نمایند. 

           دپارتمان قوانین و مقررات انتشارات چتردانش
دی ماه 1400
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قانون روابط موجر و مستأجرقانون روابط موجر و مستأجر

مصوب مصوب 0202//0505//13561356

 فصل اول: کلیات
�ماده 1-�هر�محلی�که�برای�سکنی�یا�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�یا�به�منظور�دیگری�اجاره�داده�
شده�یا�بشود�در�صورتی�که�تصرف،�متصرف�بر�حسب�تراضی��با�موجر�یا�نماینده�قانونی�او�به�عنوان�
اجاره�یا�صلح�منافع�و�یا�هر�عنوان�دیگری�به�منظور�اجاره�باشد�اعم�از�اینکه�نسبت�به�مورد�اجاره�

سند�رسمی�یا��عادی�تنظیم�شده�یا�نشده�باشد،�مشمول�مقررات�این�قانون�است�
�ماده 2-�موارد�زیر�مشمول�مقررات�این�قانون�نمی�باشد:

1-�تصرف�ناشی�از�معامالت�با�حق�استرداد�یا�معامالت�رهنی�
اجاره� از� اصلی� منظور� که� باغ�هایی� و� آن�ها� توابع� و� غیرمحصور� و� محصور� مزروعی� اراضی� �-2

بهره�برداری�از�محصول�آن�ها�باشد�
3-�ساختمان�ها�و�محل�هایی�که�به�منظور�سکونت�عرفاً�به�طور�فصلی�برای�مدتی�که�از�شش�ماه�

تجاوز�نکند،�اجاره�داده�می�شود�
4-�کلیه�واحدهای�مرکب�از�رییس�کل�دادگاه�استان�مسکونی�واقع�در�محدوده�خدماتی�شهرها�
و�در�شهرک�ها�که�گواهی�خاتمه�ساختمانی�آن�ها�از�تاریخ�الزم�االجرا�شدن�قانون��معامالت�زمین�

مصوب�سال��1354صادر�شده�و�می�شود�
از�طرف�وزارتخانه�ها�و�مؤسسات�دولتی� 5-�خانه�های�سازمانی�و�سایر�محل�های�مسکونی�که�
و�وابسته�به�دولت�یا�اشخاص�اعم�از�حقیقی�یا��حقوقی�به�هم�مناسبت�شغل�در�اختیار�و�استفاده�

کارکنان�آن�ها�قرار�می�گیرد�
�در�این�مورد�رابطه�متصرف�با�سازمان�یا�اشخاص�مربوط�تابع�قوانین�و�مقررات�مخصوص�به�خود�یا�
قرارداد�فی�مابین�می�باشد���هرگاه�متصرف�خانه�یا�محل�سازمانی�که�به�موجب�مقررات�یا�قرارداد�مکلف�
به�تخلیه�محل�سکونت�باشد�از�تخلیه�خودداری�کند�برحسب�مورد�از��طرف�دادستان�یا�رییس�دادگاه�
بخش�مستقل�به�او�اخطار�می�شود�که�ظرف�یک�ماه�محل�را�تخلیه�نماید�در�صورت�امتناع�به�دستور�

همان�مقام�محل��مزبور�تخلیه�شده�و�تحویل�سازمان�یا�مؤسسه�یا�اشخاص�مربوط�داده�می�شود�
6-�واحدهای�مسکونی�که�پس�از�اجرای�این�قانون�به�اجاره�واگذار�گردد�

 فصل دوم: میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
�ماده 3-�در�مواردی�که�اجاره�نامه�تنظیم�شده�باشد�میزان�اجاره�بها�همان�است�که�در�اجاره�نامه�
قید�شده�و�هرگاه�اجاره�نامه�تنظیم�نشده�باشد�به�میزانی��است�که�بین�طرفین�مقرر�و�یا�عملی�شده�
از�طرف�دادگاه�میزان� قانون� این� با�رعایت�مقررات� است�و�در�صورتی�که�میزان�آن�معلوم�نشود�
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اجاره�بها�به�نرخ��عادله�روز�تعیین�می�شود�
�ماده 4  1-�موجر�یا�مستأجر�می�تواند�به�استناد�ترقی�یا�تنزل�هزینه�زندگی�درخواست�تجدید�
تاریخ� از� و� اجاره�منقضی�شده� این�که��مدت� به� بنماید،�مشروط� را� اجاره�بها� به�میزان� نظر�نسبت�
استفاده�مستأجر�از�عین�مستأجره�یا�از�تاریخ�مقرر�در�حکم�قطعی�که�بر�تعیین�یا�تعدیل�اجاره�بها�
صادر�شده�سه�سال��تمام�گذشته�باشد،��دادگاه�با�جلب�نظر�کارشناس،�اجاره�بها�را�به�نرخ�عادله�روز�

تعدیل�خواهد�کرد��حکم�دادگاه�در�این�مورد�قطعی�است�
ماده 5-�موجر�می�تواند�مابه�التفاوت�اجاره�بها�را�ضمن�دادخواست�تعدیل�نیز�مطالبه�نماید�

��در�این�صورت�دادگاه�ضمن�صدور�حکم�راجع�به�تعدیل،�مستأجر�را�به�پرداخت�مابه�التفاوت�از�
تاریخ�تقدیم�دادخواست�تا�روز�صدور�حکم،�محکوم�می�نماید،�دایره�اجرا�مکلف�است�خسارت�تأخیر�
تأدیه�از�تاریخ�قطعیت�تا�تاریخ�اجرای�حکم�را�به�قرار�دوازده�درصد�در�سال�احتساب�و�از�مستأجر�
مابه�التفاوت� رد� اجاره�بها� تعدیل� تقاضای� ضمن� می�تواند� نیز� مستأجر� بپردازد� موجر� به� و� �وصول�

پرداخت�شده�را�به�انضمام�خسارت�تأخیر�تأدیه�به�شرح��فوق�درخواست�کند�
�تبصره-�مقررات�این�ماده�در�مواردی�که�دادگاه�حکم�به�تعیین�اجاره�بها�صادر�می�نماید�نیز�

جاری�خواهد�بود�
�ماده 6-�مستأجر�مکلف�است�در�موعد�معین�در�اجاره�نامه�اجرت�المسمی�و�پس�از�انقضاء�مدت�
اجاره�اجرت�المثل�را�به�میزان�اجرت�المسمی�آخر��هر�ماه�اجاری�ظرف�ده�روز�به�موجر�یا�نماینده�
قانونی�او�بپردازد�و�هرگاه�اجاره�نامه�ای�در�بین�نباشد�اجاره�بها�را�به�میزانی�که�بین�طرفین�مقرر�و�یا�
عملی��شده�و�در�صورتی�که�میزان�آن�معلوم�نباشد�به�عنوان�اجرت�المثل�مبلغی�که�متناسب�با�اجاره�
امالک�مشابه�تشخیص�می�دهد�برای�هر�ماه�تا�دهم�ماه�بعد��به�موجر�یا�نماینده�قانونی�او�پرداخت�
یا�در�صندوق�ثبت�و�یا�بانکی�که�از�طرف�سازمان�ثبت�تعیین�می�شود�سپرده�و�قبض�رسید�را�اگر�
اجاره�نامه�رسمی��است�به�دفترخانه�تنظیم�کننده�سند�و�هرگاه�اجاره�نامه�عادی�بوده�یا�اجاره�نامه�ای�
در�بین�نباشد�قبض�رسید�را�با�تعیین�محل�اقامت�موجر�به�یکی�از��دفاتر�رسمی�نزدیک�ملک�تسلیم�
و�رسید�دریافت�دارد���دفترخانه�باید�منتهی�ظرف�ده�روز�به�وسیله�اداره�ثبت�محل�مراتب�را�به�موجر�
یا�نماینده�قانونی�او�اخطار�کند�که�برای�دریافت�وجه�تودیع�شده�به��دفترخانه�مزبور�مراجعه�نماید�

 فصل سوم: در تنظیم اجاره نامه
�ماده 7-�در�مواردی�که�بین�موجر�و�کسی�که�ملک�را�به�عنوان�مستأجر�در�تصرف�دارد�اجاره�نامه�
تنظیم�نشده�یا�اگر�تنظیم�شده�مدت�آن�منقضی�گشته��و�طرفین�راجع�به�تنظیم�اجاره�نامه�یا�تعیین�
اجاره�بها�و�شرایط�آن�اختالف�داشته�باشند�هر�یک�می�تواند�برای�تعیین�اجاره�بها�)�در�مواردی�که�
اجاره�نامه�در��بین�نباشد(�و�تنظیم�اجاره�نامه�به�دادگاه�مراجعه�کند��دادگاه�میزان�اجاره�بها�را�از�تاریخ�
تقدیم�دادخواست�تعیین�می�کند،�ولی�این�امر�مانع�صدور�حکم��نسبت�به�اجرت�المثل�زمان�قبل�از�

تقدیم�دادخواست�و�خسارت�تأخیر�تأدیه�آن�نخواهد�بود�

1- اصالحی 1358/09/02



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات  جامع آزمون وکالت 1212

�تبصره 1-�هرگاه�از�طرف�موجر�تقاضای�تخلیه�عین�مستأجره�شده�باشد،�رسیدگی�به�درخواست�
تنظیم�اجاره�نامه�از�طرف�مستأجر�متوقف�بر�خاتمه��دادرسی�در�موضوع�تخلیه�خواهد�بود�این�حکم�

در�موردی�که�از�طرف�مالک�درخواست�خلع�ید�از�ملک�شده�باشد�نیز�جاری�است�
�تبصره 2-�دریافت�وجه�بابت�اجاره�بها�از�طرف�مالک�یا�موجر�دلیل�بر�تسلیم�او�به�ادعای�طرف�

نخواهد�بود�
و� اجاره�نامه�ها� متعارف�در� و� را�طبق�شرایط�مرسوم� اجاره�نامه�جدید� دادگاه�شرایط� �ماده 8-�
شرایط�مندرج�در�اجاره�نامه�سابق�)�در�صورتی�که�قبالً��اجاره�نامه�تنظیم�شده�باشد(�با�رعایت�مقررات�

این�قانون�تعیین�خواهد�کرد�
�ماده 9-�در�تمام�مدتی�که�دادرسی�در�جریان�است�مستأجر�باید�طبق�ماده��6این�قانون�و�
شرایط�قبلی�مال�االجاره�را�بپردازد�و�از�تاریخ�ابالغ�حکم��قطعی�طرفین�مکلفند�ظرف�یک�ماه�به�
ترتیب�مقرر�در�حکم،�اجاره�نامه�تنظیم�کنند���هرگاه�در�این�مدت�اجاره�نامه�تنظیم�نشود�به�تقاضای�
به�� و� ابالغ� اسناد�رسمی� به�دفتر� اجاره�نامه� تنظیم� را�جهت� از�طرفین�دادگاه�رونوشت�حکم� یکی�
طرفین�اخطار�می�کند�که�در�روز�و�ساعت�معین�برای�امضاء�اجاره�نامه�در�دفترخانه�حاضر�شوند،�
هرگاه�موجر�حاضر�به�امضای�اجاره�نامه�نشود�نماینده��دادگاه�اجاره�نامه�را�به�مدت�یک�سال�از�طرف�
او�امضاء�خواهد�کرد�و�اگر�مستأجر�تا��15روز�از�تاریخ�تعیین�شده�حاضر�به�امضاء�نشود،�دادگاه�در�
صورتی�که�عذر�مستأجر�را�موجه�نداند�به�تقاضای�موجر�حکم�به�تخلیه�عین�مستأجره�صادر�می�کند�

و�این�حکم�قطعی�است�
�ماده 10-�مستأجر�نمی�تواند�منافع�مورد�اجاره�را�کاًل�یا�جزاً�یا�به�نحو�اشاعه�به�غیر�انتقال�دهد�

یا�واگذار�نماید�مگر�اینکه�کتباً�این�اختیار�به�او�داده��شده�باشد�
به�غیر�اجاره�دهد�مالک�می�تواند�در�صورت� را� از�مورد�اجاره� یا�قسمتی� ��هرگاه�مستأجر�تمام�
انقضاء�مدت�یا�فسخ�اجاره�درخواست�تنظیم�اجاره�نامه�با�هر��یک�از�مستأجرین�را�بنماید��در�صورتی�
که�مستأجر�حق�انتقال�مورد�اجاره�را�به�غیر�داشته�باشد�هر�یک�از�مستأجرین�نیز�می�تواند�در�صورت�
فسخ�و�یا�انقضای�مدت�اجاره�اصلی��درخواست�تنظیم�اجاره�نامه�را�با�مالک�یا�نماینده�قانونی�او�بنمایند�
�ماده 11-�دفاتر�اسناد�رسمی�مکلفند�عالوه�بر�نکاتی�که�به�موجب�قوانین�و�مقررات�باید�رعایت�

شود�نکات�زیر�را�در�اجاره�نامه�تصریح�بنمایند:
1-�شغل�موجر�و�مستأجر�و�اقامتگاه�موجر�به�طور�کامل�و�مشخص�

2-�نشانی�کامل�مورد�اجاره�و�قید�این�که�از�لحاظ�رابطه�اجاره�این�محل�اقامتگاه�قانونی�مستأجر�
می�باشد�مگر�اینکه�طرفین�به�ترتیب�دیگری��تراضی�نموده�باشند�

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

4-�مهلت�مستأجر�برای�پرداخت�اجاره�بها�منتهی�ده�روز�از�تاریخ�سررسید�هر�قسط�خواهد�بود،�
مگر�اینکه�طرفین�به�ترتیب�دیگری�زاید�بر�این��مدت�توافق�کرده�باشند�که�در�این�صورت�ترتیب�
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مذکور�باید�در�سند�قید�گردد�
5-�اجاره�به�منظور�سکنی�یا�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�با�تعیین�نوع�کسب�و�پیشه�و�تجارت�و�

هرگاه�به�منظور�دیگری�باشد�قید�آن�به�طور�صریح�
6-�مستأجر�حق�انتقال�به�غیر�را�کاًل�یا�جزئاً�یا�به�نحو�اشاعه�دارد�یا�خیر�

7-�تعهد�مستأجر�به�پرداخت�اجرت�المثل�پس�از�انقضاء�مدت�و�یا�فسخ�اجاره�تا�موقع�تجدید�
اجاره�یا�تخلیه�ملک�به�میزان�اجرت�المسمی�

 فصل چهارم: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
�ماده 12-�در�موارد�زیر�مستأجر�می�تواند�صدور�حکم�به�فسخ�اجاره�را�از�دادگاه�درخواست�کند�
1-�در�صورتی�که�عین�مستأجره�با�اوصافی�که�در�اجاره�نامه�قید�شده�منطبق�نباشد��)�با�رعایت�

ماده��415قانون�مدنی(�
2-�اگر�در�اثنای�مدت�اجاره�عیبی�در�عین�مستأجره�حادث�شود�که�آن�را�از�قابلیت�انتفاع�خارج�

نموده�و�رفع�عیب�مقدور�نباشد�
3-�در�مواردی�که�مطابق�شرایط�اجاره�حق�فسخ�مستأجر�تحقق�یابد�

4-�در�صورت�فوت�مستأجر�در�اثناء�مدت�اجاره�و�درخواست�فسخ�اجاره�از�طرف�کلیه�ورثه�
5-�هرگاه�مورد�اجاره�کاًل�یا�جزئاً�در�معرض�خرابی�بوده�و�قابل�تعمیر�نباشد�و�یا�برای�بهداشت�و�

سالمت�مضر�بوده�و�باید�خراب�شود�
�ماده 13-�هرگاه�مستأجر�به�علت�انقضاء�مدت�اجاره�یا�در�مواردی�که�به�تقاضای�او�حکم�فسخ�
اجاره�صادر�شده�مورد�اجاره�را�تخلیه�کند�و�موجر�از��تحویل�گرفتن�آن�امتناع�کند�مستأجر�مکلف�
است�به�وسیله�اظهارنامه�از�موجر�یا�نماینده�قانونی�او�تقاضا�کند�که�برای�تحویل�مورد�اجاره�حاضر�شود�
�در�صورتی�که�موجر�ظرف�پنج�روز�از�تاریخ�ابالغ�اظهارنامه�حاضر�نگردد�مستأجر�باید�به�دادگاه�
محل�وقوع�ملک�مراجعه�و�تخلیه�کامل�مورد�اجاره�را��تأمین�دلیل�نماید�و�کلید�آن�را�به�دفتر�دادگاه�

تسلیم�کند�
از�این�تاریخ�رابطه�استیجاری�قطع�می�شود�و�دفتر�دادگاه�ظرف��24ساعت�به�موجر�یا�نماینده�
قانونی�او�اخطار�می�کند�که�برای�تحویل�گرفتن�مورد�اجاره��و�دریافت�کلید�حاضر�شود�تا�زمانی�که�
مستأجر�به�ترتیب�فوق�عمل�نکرده�باشد،�تعهدات�او�به�موجب�مقررات�این�قانون�و�شرایط�اجاره�نامه�

برقرار�است�
�ماده 14-�در�موارد�زیر�موجر�می�تواند�حسب�مورد�صدور�حکم�فسخ�اجاره�یا�تخلیه�را�از�دادگاه�
درخواست�کند�دادگاه�ضمن�حکم�فسخ�اجاره��دستور�تخلیه�مورد�اجاره�را�صادر�می�نماید�و�این�حکم�

علیه�مستأجر�یا�متصرف�اجرا�و�محل�تخلیه�خواهد�شد�
1-�در�موردی�که�مستأجر�مسکن�بدون�داشتن�حق�انتقال�به�غیر�در�اجاره�نامه�و�یا�در�موردی�
که�اجاره�نامه�ای�در�بین�نباشد�مورد�اجاره�را�کاًل�یا�جزئاً��به�هر�صورتی�که�باشد�به�غیر�واگذار�نموده�
یا�عماًل�از�طریق�وکالت�یا�نمایندگی�و�غیره�در�اختیار�و�استفاده�دیگری�جز�اشخاص�تحت�الکفاله�
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قانونی�خود��قرار�داده�باشد�
2-�در�موردی�که�عین�مستأجره�به�منظور�کسب�یا�پیشه�و�یا�تجارت�خود�مستأجر�اجاره�داده�
شده�و�مستأجر�آن�را�به�عناوینی�از�قبیل�وکالت�یا��نمایندگی�و�غیره�عماًل�به�غیر�واگذار�کند�بدون�

اینکه�طبق�ماده��19این�قانون�با�مستأجر�الحق�اجاره�نامه�تنظیم�شده�باشد�
3-�در�صورتی�که�در�اجاره�نامه�محل�سکنی�حق�فسخ�اجاره�هنگام�انتقال�قطعی�شرط�شده�باشد�
مشروط�به�این�که�خریدار�بخواهد�شخصاً�در�مورد�اجاره�سکونت�نماید�و�یا�آن�را�برای�سکونت�اوالد�
یا�پدر�یا�مادر�یا�همسر�خود�تخصیص�دهد��در�این�صورت�اگر�خریدار�تا�سه�ماه�از�تاریخ�انتقال��ملک�
برای�تخلیه�مراجعه�ننماید�درخواست�تخلیه�به�این�علت�تا�انقضای�مدت�اجاره�پذیرفته�نمی�شود�

4-�در�صورتی�که�مورد�اجاره�محل�سکنی�بوده�و�مالک�پس�از�انقضای�مدت�اجاره�احتیاج�به�
مورد�اجاره�برای�سکونت�خود�یا�اشخاص�مذکور�در��بند�فوق�داشته�باشد�

5-�هرگاه�مورد�اجاره�محل�سکنی�در�معرض�خرابی�بوده�و�قابل�تعمیر�نباشد�
6-�در�صورتی�که�از�مورد�اجاره�محل�سکنی�برخالف�منظوری�که�در�اجاره�نامه�قید�شده�استفاده�

گردد�
7-�در�مورد�محل�کسب�و�پیشه�و�تجارت�هرگاه�مورد�اجاره�برای�شغل�معینی�اجاره�داده�شده�و�
مستأجر�بدون�رضای�موجر�شغل�خود�را�تغییر��دهد�مگر�اینکه�شغل�جدید�عرفاً�مشابه�شغل�سابق�باشد�

8-�در�صورتی�که�مستأجر�در�مورد�اجاره�تعدی�یا�تفریط�کرده�باشد�
یا� مال�االجاره� پرداخت� از� قانون� این� �6 ماده� در� مقرر� مهلت� در� مستأجر� که� صورتی� در� �-9
با�ابالغ�اخطار�دفترخانه��تنظیم�کننده�سند�اجاره�یا�اظهارنامه�)�در� اجرت�المثل�خودداری�نموده�و�
موردی�که�اجاره�نامه�عادی�بوده�یا�اجاره�نامه�ای�در�بین�نباشد(�ظرف�ده�روز�قسط�یا�اقساط�عقب�
افتاده�را�نپردازد���در�این�مورد�اگر�اجاره�نامه�رسمی�باشد�موجر�می�تواند�از�دفترخانه�یا�اجرای�ثبت�

صدور�اجراییه�بر�تخلیه�و�وصول�اجاره�بها�را�درخواست�نماید�
هرگاه�پس�از�صدور�اجراییه�مستأجر�اجاره�بهای�عقب�افتاده�را�تودیع�کند�اجرای�ثبت�تخلیه�را�
متوقف�می�کند�ولی�موجر�می�تواند�به�استناد�تخلف��مستأجر�از�پرداخت�اجاره�بها�از�دادگاه�درخواست�

تخلیه�عین�مستأجر�را�بنماید��
�هرگاه�اجاره�نامه�عادی�بوده�یا�سند�اجاره�تنظیم�نشده�باشد�موجر�می�تواند�برای�تخلیه�عین�

مستأجره�و�وصول�اجاره�بها�به�دادگاه�مراجعه�کند��
�در�موارد�فوق�هرگاه�مستأجر�قبل�از�صدور�حکم�دادگاه�اضافه�بر�اجاره�بهای�معوقه�صدی�بیست�
آن�را�به�نفع�موجر�در�صندوق�دادگستری�تودیع�نماید��حکم�به�تخلیه�صادر�نمی�شود�و�مستأجر�به�
پرداخت�خسارت�دادرسی�محکوم�و�مبلغ�تودیع�شده�نیز�به�موجر�پرداخت�می�گردد،�ولی�هر�مستأجر�
فقط��یک�بار�می�تواند�از�این�ارفاق�استفاده�کند،�حکم�دادگاه�در�موارد�مذکور�در�این�بند�قطعی�است�

�تبصره 1-�در�صورتی�که�مستأجر�دوبار�ظرف�یک�سال�در�اثر�اخطار�یا�اظهارنامه�مذکور�در�بند�
�9این�ماده�اقدام�به�پرداخت�اجاره�بها�کرده�باشد�و��برای�بار�سوم�اجاره�بها�را�در�موعد�مقرر�به�موجر�
نپردازد�و�یا�در�صندوق�ثبت�تودیع�ننماید�موجر�می�تواند�با�تقدیم�دادخواست�مستقیماً�از�دادگاه��
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درخواست�تخلیه�عین�مستأجر�را�ننماید��حکم�دادگاه�در�این�مورد�قطعی�است�
�تبصره 2-�در�صورتی�که�مورد�اجاره�به�منظوری�غیر�از�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�اجاره�داده�

شود�از�هر�حیث�تابع�مقررات�مربوط�به�اجاره�محل��سکنی�خواهد�بود�
آن� کردن� دایر� قانوناً� که� فساد� مرکز� مستأجر� اگر� ماده� این� شش� بند� مورد� در� �-3 �تبصره 
ممنوع�است،�در�مورد�اجاره�دایر�نماید،�دادستان�عالوه�بر�انجام��وظایف�قانونی�خود�به�محض�صدور�

کیفرخواست�به�درخواست�موجر�مورد�اجاره�را�در�اختیار�موجر�قرار�می�دهد�
�تبصره 4-�در�صورتی�که�مستأجر�محل�سکنی�در�شهر�محل�سکونت�خود�مالک�یک�واحد�

مسکونی�باشد�موجر�حق�دارد�پس�از�انقضای�مدت��اجاره�تقاضای�تخلیه�مورد�اجاره�را�بنماید�
اجاره� مدت� انقضاء� از� پس� نیز� زیر� موارد� در� قبل� ماده� در� مذکور� موارد� بر� عالوه� �ماده 15-�

درخواست�تخلیه�محل�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�از�دادگاه��جایز�است�
گواهی� یا� ساختمانی� پروانه� اینکه� بر� مشروط� جدید� ساختمان� احداث� به�منظور� تخلیه� �-1
شهرداری�مربوط�ارائه�شود�و�شهرداری�ها�مکلفند�در�صورت�مراجعه�مالک�با�رعایت�مقررات�مربوط�

پروانه�ساختمان�و�یا�گواهی�مورد�نظر�را�صادر�و�به�مالک�تسلیم�نمایند�
2-�تخلیه�به�منظور�احتیاج�شخص�موجر�برای�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�

3-�در�صورتی�که�محل�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�مناسب�برای�سکنی�هم�باشد�و�مالک�برای�
سکونت�خود�یا�اوالد�یا�پدر�یا�مادر�یا�همسر�خود��درخواست�تخلیه�نماید���

در�موارد�سه�گانه�فوق�دادگاه�ضمن�صدور�حکم�تخلیه�به�پرداخت�حق�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�
نیز�حکم�خواهد�داد�

�ماده 16-�در�موارد�مذکور�در�ماده�قبل�و�همچنین�در�موارد�مذکور�در�بند��3و��4ماده��14هرگاه�
مالک�حسب�مورد�تا�شش�ماه�از�تاریخ�تخلیه�شروع��به�ساختمان�نکند�یا�حداقل�مدت�یک�سال�از�
محل�مورد�اجاره�به�نحوی�که�ادعا�کرده�استفاده�ننماید�به�درخواست�مستأجر�سابق�به�پرداخت�
مبلغی��معادل�یک�سال�اجاره�بها�یا�اجرت�المثل�مورد�اجاره�در�حق�او�محکوم�خواهد�شد�مگر�آنکه�
ثابت�شود�تأخیر�شروع�ساختمان�یا�عدم�استفاده�از�مورد��اجاره�در�اثر�قوه�قاهره�یا�مبتنی�بر�علل�و�

جهاتی�خارج�از�اراده�مالک�بوده�است�
�تبصره-�در�صورتی�که�در�ملک�مورد�تخلیه�مستأجرین�متعددی�باشند�و�موجر�تقاضای�تخلیه�

سایر�قسمت�ها�را�نیز�نموده�باشد�مهلت�فوق�از�تاریخ��تخلیه�آخرین�قسمت�شروع�خواهد�شد�
�ماده 17-�در�تمام�مواردی�که�تخلیه�عین�مستأجره�در�نتیجه�اجرای�حکم�یا�به�ترتیب�مقرر�در�
ماده��13صورت�می�گیرد�باید�از�طرف�دادگاه�به��دفترخانه�تنظیم�کننده�سند�اجاره�اعالم�شود�تا�در�

ستون�مالحظات�ثبت�اجاره�قید�گردد�

 فصل پنجم: حق کسب یا پیشه یا تجارت
�ماده 18-�میزان�حق�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�که�در�این�قانون�و�قوانین�دیگر�قید�شده�است�
بر�مبنای�اصول�و�ضوابطی�که�آیین�نامه�آن�از�طرف�وزارتخانه�های�دادگستری�و�مسکن�و�شهرسازی�
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تهیه�و�به�تصویب�کمیسیون�های�مربوط�مجلسین�خواهد�رسید،�تعیین�می�گردد�
�ماده 19-�در�صورتی�که�مستأجر�محل�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�به�موجب�اجاره�نامه،�حق�انتقال�
به�غیر�داشته�باشد�می�تواند�برای�همان�شغل�یا��مشابه�آن�منافع�مورد�اجاره�را�با�سند�رسمی�به�
دیگری�انتقال�دهد���هرگاه�در�اجاره�نامه�حق�انتقال�به�غیر�سلب�شده�یا�اجاره�نامه�ای�در�بین�نبوده�
و�مالک�راضی�به�انتقال�به�غیر�نباشد�باید�در�مقابل�تخلیه�مورد�اجاره،�حق�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�
مستأجر�را�بپردازد�و�ااّل�مستأجر�می�تواند�برای�تنظیم�سند�انتقال�به�دادگاه�مراجعه�کند،�در�این�
انتقال�در�دفترخانه� صورت�دادگاه�حکم�به�تجویز��انتقال�منافع�مورد�اجاره�به�غیر�و�تنظیم�سند�
تنظیم�کننده�سند�اجاره�نامه�سابق�یا�دفترخانه�نزدیک�ملک�)�اگر�اجاره�نامه�رسمی�در�بین��نباشد(�
صادر�و�رونوشت�آن�را�به�دفترخانه�مربوط�ارسال�می�نماید�و�مراتب�را�به�موجر�نیز�اعالم�خواهد�
نمود،�مستأجر�جدید�از�هر�حیث�نسبت�به�تمام��شرایط�اجاره�قائم�مقام�مستأجر�سابق�خواهد�بود��

�هرگاه�ظرف�شش�ماه�از�تاریخ�ابالغ�حکم�قطعی�منافع�مورد�اجاره�با�سند�رسمی�به�مستأجر�
جدید�انتقال�داده�نشود�حکم�مزبور�ملغی�االثر�خواهد�بود�

�تبصره 1-�در�صورتی�که�مستأجر�بدون�رعایت�مقررات�این�ماده�مورد�اجاره�را�به�دیگری�واگذار�
یا�مستأجر�اجرا� نماید�موجر�حق�درخواست�تخلیه�را�خواهد��داشت�و�حکم�تخلیه�علیه�متصرف�
خواهد�شد��و�در�این�مورد�مستأجر�یا�متصرف�حسب�مورد�استحقاق�دریافت�نصف�حق�کسب�یا��

پیشه�یا�تجارت�را�خواهد�داشت�
�تبصره 2-�حق�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�به�مستأجر�همان�محل�اختصاص�دارد�و�انتقال�آن�به�

مستأجر�جدید�فقط�با�تنظیم�سند�رسمی�معتبر�خواهد��بود�

 فصل ششم: تعمیرات
�ماده 20-�تعمیرات�کلی�و�اساسی�مورد�اجاره�که�مربوط�به�اصل�بنا�یا�تأسیسات�عمده�منصوبه�در�
آن�از�قبیل�دستگاه�های�حرارت�مرکزی�و�تهویه�و��آسانسور�باشد�به�عهده�موجر�است�و�تعمیرات�جزئی�

و�همچنین�تزیین�و�تعمیری�که�مربوط�به�استفاده�بهتر�از�مورد�اجاره�باشد�با�مستأجر�خواهد�بود�
�ماده 21-�رسیدگی�به�اختالف�بین�موجر�و�مستأجر�راجع�به�تعمیرات�با�دادگاه�است�در�صورتی�
که�موجر�تعمیرات�کلی�مورد�حکم�دادگاه�را�در��مهلتی�که�از�طرف�دادگاه�تعیین�می�شود�انجام�ندهد�
مستأجر�می�تواند�برای�فسخ�اجاره�به�دادگاه�مراجعه�کند�یا�از�دادگاه�درخواست�کند�و�به�او�اجازه�
داده��شود�تعمیرات�مزبور�را�با�نظارت�دایره�اجرا�انجام�داده�مخارج�آن�را�حداکثر�تا�معادل�شش�ماه�

اجاره�بها�به�حساب�موجر�بگذارد�
�ماده 22-�هرگاه�مستأجر�مانع�مالک�از�انجام�تعمیرات�ضروری�شود�دادگاه�مستأجر�را�به�رفع�

ممانعت�ملزم�و�مهلت�مناسبی�برای�انجام�تعمیرات��تعیین�می�نماید�
�در�صورت�ادامه�ممانعت�دادگاه�می�تواند�حکم�به�تخلیه�موقت�بنا�برای�مدت�مذکور�بدهد���در�
هر�حال�حاضر�مستأجر�مسئول�خسارتی�است�که�در�نتیجه�ممانعت�از�تعمیر�بنا�حاصل�شده�باشد�
�تبصره-�رسیدگی�به�دعاوی�مذکور�در�مادتین��21و��22خارج�از�نوبت�و�بدون�رعایت�تشریفات�
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دادرسی�صورت�خواهد�گرفت�و�حکم�دادگاه��قطعی�است�
�ماده 23-�اقامه�دعوی�تخلیه�از�طرف�موجر�مانع�رسیدگی�به�دعوی�تعمیرات�نیست���هرگاه�
دادگاه�حکم�به�تخلیه�مورد�اجاره�صادر�نموده�باشد�و�حکم�مزبور�قطعی�نباشد�حکم�الزام�به�تعمیر�

در�صورت�فسخ�حکم�تخلیه�به�ترتیب�مقرر�در��ماده��21قابل�اجرا�خواهد�بود�
�ماده 24-�در�صورتی�که�مستأجر�در�مورد�اجاره�حق�استفاده�از�انشعاب�آب�یا�برق�یا�تلفن�یا�
گاز�یا�تأسیسات�حرارت�مرکزی�یا�تهویه�یا�آسانسور�و��امثال�آن�داشته�باشد�موجر�نمی�تواند�جز�
در�مورد�تعمیرات�ضروری�آن�را�قطع�یا�موجبات�قطع�آن�را�فراهم�نماید�مگر�این�که�مستأجر�بهای�

مصرف�خود��را�طبق�شرایط�اجاره�نپرداخته�باشد���
در�صورت�تخلف،�دادگاه�به�درخواست�مستأجر�فوراً�بدون�رعایت�تشریفات�دادرسی�موضوع�را�

مورد�رسیدگی�قرار�داده�عنداالقتضاء�ترتیب�وصل�آن�را��خواهد�داد���
دستور�دادگاه�بالفاصله�قابل�اجرا�است��موجر�می�تواند�ظرف�ده�روز�از�تاریخ�ابالغ�دستور�دادگاه�

به�آن�اعتراض�کند��اعتراض�در�همان�دادگاه�رسیدگی��می�شود�و�تصمیم�دادگاه�قطعی�است�
�تبصره 1-�هرگاه�علت�قطع�جریان�برق�یا�آب�یا�تلفن�و�غیره�بدهی�موجر�به�سازمان�های�مربوط�
بوده�و�اتصال�مجدد�مستلزم�پرداخت�بدهی�مزبور��باشد�و�همچنین�در�صورتی�که�اتصال�و�به�کار�
انداختن�مجدد�تأسیسات�فوق�مستلزم�هزینه�باشد�مستأجر�می�تواند�براساس�قبوض�سازمان�های�

مربوط��وجوه�مذکور�را�بپردازد�و�از�اولین�اجاره�بها�کسر�نماید�
تملک� قانون� مشمول� آپارتمان�های� مشترک� قسمت�های� و� تأسیسات� تعمیرات� �-2 �تبصره 

آپارتمان�ها�تابع�مقررات�مربوط�به�خود�خواهد�بود�
�ماده 25-�هرگاه�مالک�قصد�فروش�ملک�خود�را�داشته�یا�بخواهد�وضع�ملک�را�از�جهت�امکان�
وجود�خرابی�یا�کسر�و�نقصان�در�آن��مشاهده�نماید��و�متصرف�ملک�مانع�از�رویت�خریدار�یا�مالک�
گردد،�مالک�یا�نماینده�قانونی�او�می�تواند�برای�رفع�ممانعت�به�دادستان�یا�دادرس�دادگاه�بخش�
مستقل��محل�وقوع�ملک�مراجعه�کند،�دادستان�یا�دادرس�دادگاه�حسب�مورد�به�مأمورین�شهربانی�
یا�ژاندارمری�و�یا�مأمورین�اجرا�دستور�می�دهد�تا�خریدار�و��مالک�به�معیت�مأمورین�ملک�را�رویت�

نمایند��تشخیص�ضرورت�امر�در�حدود�متعارف�با�مقام�صادرکننده�دستور�است�
نقاطی�که� قانون�در�دادگاه�شهرستان�و�در� این� به�کلیه�دعاوی�موضوع� �ماده 26-�رسیدگی�

دادگاه�شهرستان�نباشد�در�دادگاه�بخش�مستقل�به�عمل��می�آید��
�مگر�دعاوی�به�دولت�که�منحصراً�در�دادگاه�شهرستان�رسیدگی�می�شود،�حکم�دادگاه�در�هر�
صورت�حضوری�محسوب�و�فقط�قابل�پژوهش�است،�مگر��در�مواردی�که�خالف�آن�مقرر�شده�باشد�

رسیدگی�به�دعاوی�مربوط�به�اتاق�های�استیجاری�کماکان�در�صالحیت�شورای�داوری�است�
�تبصره-�در�موردی�که�میزان�خواسته�در�تقاضای�تعیین�اجاره�بهای�ماهانه�زائد�بر�چهار�هزار�

ریال�نباشد�حکم�دادگاه�قطعی�است�
�ماده 27-�در�مواردی�که�حکم�تخلیه�صادر�می�شود�دادگاه�ضمن�صدور�حکم�مهلتی�که�از�ده�
روز�کمتر�و�از�دو�ماه�بیشتر�نباشد�برای�تخلیه�تعیین��می�نماید��حکم�تخلیه�مدارسی�که�با�اجازه�
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رسمی�مقامات�صالحیت�دار�تأسیس�شده�در�تعطیالت�تابستان�اجرا�خواهد�شد�
�تبصره 1-�در�مواردی�که�حکم�تخلیه�با�پرداخت�حق�کسب�یا�پیشه�یا�تجارت�صادر�می�شود�

مهلت�های�مذکور�در�این�ماده�از�تاریخ�تودیع�یا��پرداخت�وجه�مزبور�شروع�خواهد�شد�
اجاره�بها�صادر�می�شود�حداکثر� پرداخت� به�علت�عدم� تخلیه� �تبصره 2-�در�مواردی�که�حکم�

مهلت��15روز�خواهد�بود�
�ماده 28-�در�مواردی�که�حکم�تخلیه�عین�مستأجره�با�پرداخت�حق�کسب�یا�پیشه�و�یا�تجارت�
صادر�و�قطعی�می�شود�موجر�مکلف�است�ظرف�سه��ماه�از�تاریخ�ابالغ�حکم�قطعی�وجه�معینه�را�
در�صندوق�دادگستری�تودیع�یا�ترتیب�پرداخت�آن�را�به�مستأجر�بدهد�و�ااّل�حکم�مزبور�ملغی�االثر�
خواهد�بود��مگر�این�که�طرفین�به�مدت�بیشتری�توافق�کرده�باشند��در�سایر�موارد�نیز�هرگاه�موجر�
ظرف�یک�سال�از�تاریخ�ابالغ�حکم�قطعی�تقاضای�صدور�اجراییه��نماید��حکم�صادر�شده�ملغی�االثر�

است�مگر�اینکه�بین�موجر�و�مستأجر�برای�تأخیر�تخلیه�توافق�شده�باشد�
�تبصره-�مدت�های�مذکور�در�ماده�فوق�نسبت�به�احکامی�که�در�زمان�اجرای�قانون�روابط�مالک�

و�مستأجر�مصوب��1339صادر��و�قطعی�گردیده�از�تاریخ�اجرای�این�قانون�شروع�می�شود�
�ماده 29-�وزارت�دادگستری�از�بین�کارشناسان�رسمی�عده�ای�را�به�منظور�اجرای�این�قانون�
حداکثر�برای�دو�سال�انتخاب�و�به�دادگاه�ها�معرفی��می�نماید�و�تا�زمانی�که�تجدید�انتخاب�به�عمل�

نیامده�دادگاه�ها�از�کارشناسان�مزبور�استفاده�خواهند�کرد���
طرز�تعیین�و�شرایط�انتخاب�و�میزان�حق�الزحمه�کارشناسان�به�موجب�آیین�نامه�وزارت�دادگستری�

است�
به� مربوط� عمومی� مقررات� طبق� ننماید� معرفی� کارشناس� دادگستری� وزارت� که� نقاطی� �در�

کارشناسی�عمل�خواهد�شد�
�ماده 30-�کلیه�طرق�مستقیم�یا�غیرمستقیم�که�طرفین�به�منظور�جلوگیری�از�اجرای�مقررات�

این�قانون�اتخاذ�نمایند�پس�از�اثبات�در�دادگاه�بالاثر�و��باطل�اعالم�خواهد�شد�
�ماده 31-�این�قانون�در�نقاطی�اجراء�می�شود�که�تاکنون�قانون�روابط�مالک�و�مستأجر�مصوب�
خرداد��1339در�آن�نقاط�به�مرحله�اجراء�گذاشته�شده�یا�وزارت�دادگستری�یا�جلب�نظر�وزارت�
مسکن�و�شهرسازی�لزوم�اجرای�آن�را�آگهی�نماید�در�سایر�نقاط�رابطه�موجر�و�مستأجر�بر�اساس�

قوانین�و�مقررات�عمومی�خواهد�بود�
�ماده 32-�از�تاریخ�اجرای�این�قانون،�قانون�روابط�مالک�و�مستأجر�مصوب�سال��1339و�سایر�

قوانین�و�مقرراتی�که�مغایر�با�این�قانون�است�لغو�می�شود�
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قانون روابط موجر و مستأجر قانون روابط موجر و مستأجر 

مصوب مصوب 2626//0505//13761376

 فصل اول: روابط موجر و مستأجر
ماده 1-�از�تاریخ�الزم�االجرا�شدن�این�قانون،�اجاره�کلیه�اماکن�اعم�از�مسکونی،�تجاری،�محل�
با� کسب�و�پیشه،�اماکن�آموزشی،�خوابگاه�های��دانشجویی�و�ساختمان�های�دولتی�و�نظایر�آن�که�
قرارداد�رسمی�یا�عادی�منعقد�می�شود�تابع�مقررات�قانون�مدنی�و�مقررات�مندرج�در�این�قانون�و�

شرایط��مقرر�بین�موجر�و�مستأجر�خواهد�بود�
ماده 2-�قراردادهای�عادی�اجاره�باید�با�قید�مدت�اجاره�در�دو�نسخه�تنظیم�شود�و�به��امضای�

موجر�و�مستأجر�برسد�و�به��وسیله�دو�نفر�افراد�مورد��اعتماد�طرفین�به�عنوان�شهود�گواهی�گردد�
ماده 3-�پس�از�انقضای�مدت�اجاره�بنا�به�تقاضای�موجر�یا�قائم�مقام�قانونی�وی�تخلیه�عین�
مستأجره�در�اجاره�با�سند�رسمی�توسط�دوایر�اجرای��ثبت�ظرف�یک�هفته�و�در�اجاره�با�سند�عادی�
ظرف�یک�هفته�پس�از�تقدیم�تقاضای�تخلیه�به�دستور�مقام�قضایی�در�مرجع�قضایی�توسط�ضابطین�

قوه�قضاییه�انجام�خواهد�گرفت�
ماده 4-�در�صورتی�که��موجر�مبلغی�به�عنوان�ودیعه�یا�تضمین�یا�قرض�الحسنه�و�یا�سند�تعهدآور�
و�مشابه�آن�از�مستأجر�دریافت�کرده�باشد�تخلیه�و��تحویل�مورد�اجاره�به�موجر�موکول�به�استرداد�
سند�یا�وجه�مذکور�به�مستأجر�و�یا�سپردن�آن�به�دایره�اجراست��چنانچه�موجر�مدعی�ورود�خسارت�
به��عین�مستأجره�از�ناحیه�مستأجر�و�یا�عدم�پرداخت�مال�االجاره�یا�بدهی�بابت�قبوض�تلفن،�آب،�
برق�و�گاز�مصرفی�بوده�و�متقاضی�جبران�خسارات�وارده��و�یا�پرداخت�بدهی�های�فوق�از�محل�وجوه�
یاد�شده�باشد�موظف�است�هم�زمان�با�تودیع�وجه�یا�سند،�گواهی�دفتر�شعبه�دادگاه�صالح�را�مبنی�بر�
تسلیم��دادخواست�مطالبه�ضرر�و�زیان�به�میزان�مورد�ادعا�به�دایره�اجرا�تحویل�نماید��در�این�صورت�
دایره�اجرا�از�تسلیم��وجه�یا�سند�به�مستأجر�به�همان�میزان��خودداری�و�پس�از�صدور�رأی�دادگاه�و�

کسر�مطالبات�موجر�اقدام�به�رد�آن�به�مستأجر�خواهد�کرد�
ماده 5-�چنانچه�مستأجر�در�مورد�مفاد�قرارداد�ارائه�شده�از�سوی�موجر�مدعی�هرگونه�حقی�
باشد�ضمن�اجرای�دستور�تخلیه�شکایت�خود�را�به�دادگاه�صالح�تقدیم�و�پس�از�اثبات�حق�مورد�ادعا�

و�نیز�جبران�خسارات�وارده�حکم�مقتضی�صادر�می�شود�

 فصل دوم: سرقفلی
ماده 6-�هرگاه�مالک،�ملک�تجاری�خود�را�به�اجاره�واگذار�نماید�می�تواند�مبلغی�را�تحت�عنوان�
سرقفلی�از�مستأجر�دریافت�نماید��همچنین��مستأجر�می�تواند�در�اثناء�مدت�اجاره�برای�واگذاری�
حق�خود�مبلغی�را�از�موجر�یا�مستأجر�دیگر�به�عنوان�سرقفلی�دریافت�کند،�مگر�آنکه�در�ضمن�عقد�
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�اجاره�حق�انتقال�به�غیر�از�وی�سلب�شده�باشد�
�تبصره 1-�چنانچه�مالک�سرقفلی�نگرفته�باشد�و�مستأجر�با�دریافت�سرقفلی�ملک�را�به�دیگری�

واگذار�نماید�پس�از�پایان�مدت�اجاره�مستأجر�اخیر��حق�مطالبه�سرقفلی�از�مالک�را�ندارد�
�تبصره 2-�در�صورتی�که�موجر�به�طریق�صحیح�شرعی�سرقفلی�را�به�مستأجر�منتقل�نماید،�

هنگام�تخلیه�مستأجر�حق�مطالبه�سرقفلی�به�قیمت��عادله�روز�را�دارد�
ماده 7-�هرگاه�ضمن�عقد�اجاره�شرط�شود،�تا�زمانی�که�عین�مستأجره�در�تصرف�مستأجر�باشد�
مالک�حق�افزایش�اجاره�بها�و�تخلیه�عین�مستأجره�را��نداشته�باشد�و�متعهد�شود�که�هر�ساله�عین�
مستأجره�را�به�همان�مبلغ�به�او�واگذار�نماید�در�این�صورت�مستأجر�می�تواند�از�موجر�و�یا�مستأجر�

دیگر��مبلغی�به�عنوان�سرقفلی�برای�اسقاط�حقوق�خود�دریافت�نماید�
ماده 8-�هرگاه�ضمن�عقد�اجاره�شرط�شود�که�مالک�عین�مستأجره�را�به��غیر�مستأجر�اجاره�
ندهد�و�هر�ساله�آن�را�به�اجاره�متعارف�به�مستأجر�متصرف�واگذار�نماید،�مستأجر�می�تواند�برای�

اسقاط�حق�خود�و�یا�تخلیه�محل�مبلغی�را�به�عنوان�سرقفلی�مطالبه�و�دریافت�نماید�
ماده 9-�چنانچه�مدت�اجاره�به�پایان�برسد�یا�مستأجر�سرقفلی�به�مالک�نپرداخته�باشد�و�یا�
اینکه�مستأجر�کلیه�حقوق�ضمن�عقد�را�استیفاء�کرده��باشد�هنگام�تخلیه�عین�مستأجره�حق�دریافت�

سرقفلی�نخواهد�داشت�
قانون�دریافت�سرقفلی�مجاز�می�باشد�هرگاه�بین�طرفین� این� ماده 10-�در�مواردی�که�طبق�

نسبت�به�میزان�آن�توافق�حاصل�نشود�با�نظر�دادگاه�تعیین��خواهد�شد�
�تبصره-�مطالبه�هرگونه�وجهی�خارج�از�مقررات�فوق�در�روابط�استیجاری�ممنوع�می�باشد�

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

ماده 12-�آیین�نامه�اجرایی�این�قانون�ظرف�مدت�سه�ماه�توسط�وزارتخانه�های�دادگستری�و�
مسکن�و�شهرسازی�تهیه�و�به�تصویب�هیئت�وزیران��خواهد�رسید�

ماده 13-�کلیه�قوانین�و�مقررات�مغایر�با�این�قانون�لغو�می�شود�
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قانون حمایت خانواده قانون حمایت خانواده 

مصوب مصوب 0101//1212//13911391

فصل اول: دادگاه خانواده
ماده 1- به�منظور�رسیدگی�به�امور�و�دعاوی�خانوادگی،�قوه�قضاییه�موظف�است�ظرف�سه�سال�
از�تاریخ�تصویب�این�قانون�در�کلیه�حوزه�های�قضایی�شهرستان�به�تعداد�کافی�شعبه�دادگاه�خانواده�
تشکیل�دهد��تشکیل�این�دادگاه�در�حوزه�های�قضایی�بخش�به�تناسب�امکانات�به�تشخیص�رییس�

قوه�قضاییه�موکول�است�
تبصره 1-�از�زمان�اجرای�این�قانون�در�حوزه�قضایی�شهرستان�هایی�که�دادگاه�خانواده�تشکیل�
نشده�است�تا�زمان�تشکیل�آن،�دادگاه�عمومی�حقوقی�مستقر�در�آن�حوزه�با�رعایت�تشریفات�مربوط�

و�مقررات�این�قانون�به�امور�و�دعاوی�خانوادگی�رسیدگی�می�کند�
تبصره 2- در�حوزه�قضایی�بخش�هایی�که�دادگاه�خانواده�تشکیل�نشده�است،�دادگاه�مستقر�در�
آن�حوزه�با�رعایت�تشریفات�مربوط�و�مقررات�این�قانون�به�کلیه�امور�و�دعاوی�خانوادگی�رسیدگی�
می�کند،�مگر�دعاوی�راجع�به�اصل�نکاح�و�انحالل�آن�که�در�دادگاه�خانواده�نزدیک�ترین�حوزه�قضایی�

رسیدگی�می�شود�
تشکیل� زن� مشاور� قاضی� و� علی�البدل� دادرس� یا� رییس� حضور� با� خانواده� دادگاه�  -2 ماده 
می�گردد��قاضی�مشاور�باید�ظرف�سه�روز�از�ختم�دادرسی�به�طور�مکتوب�و�مستدل�در�مورد�موضوع�
دعوی�اظهارنظر�و�مراتب�را�در�پرونده�درج�کند��قاضی�انشاء�کننده�رأی�باید�در�دادنامه�به�نظر�قاضی�

مشاور�اشاره�و�چنانچه�با�نظر�وی�مخالف�باشد�با�ذکر�دلیل�نظریه�وی�را�رد�کند�
تبصره-�قوه�قضاییه�موظف�است�حداکثر�ظرف�پنج�سال�به�تأمین�قاضی�مشاور�زن�برای�کلیه�
دادگاه�های�خانواده�اقدام�کند�و�در�این�مدت�می�تواند�از�قاضی�مشاور�مرد�که�واجد�شرایط�تصدی�

دادگاه�خانواده�باشد�استفاده�کند�
ماده 3- قضات�دادگاه�خانواده�باید�متأهل�و�دارای�حداقل�چهار�سال�سابقه�خدمت�قضایی�باشند�

ماده 4- رسیدگی�به�امور�و�دعاوی�زیر�در�صالحیت�دادگاه�خانواده�است:
1-�نامزدی�و�خسارات�ناشی�از�برهم�زدن�آن

2-�نکاح�دائم،�موقت�و�اذن�در�نکاح
3-�شروط�ضمن�عقد�نکاح

4-�ازدواج�مجدد
5-�جهیزیه
6-�مهریه

7-�نفقه�زوجه�و�اجرت�المثل�ایام�زوجیت
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8-�تمکین�و�نشوز
9-�طالق،�رجوع،�فسخ�و�انفساخ�نکاح،�بذل�مدت�و�انقضای�آن

10-�حضانت�و�مالقات�طفل
11-�نسب

12-�رشد،�حجر�و�رفع�آن
امور� در� و�وصایت� اموال�محجوران� امین� و� ناظر� به� مربوط� امور� قیمومت،� قهری،� 13-�والیت�

مربوط�به�آنان
14-�نفقه�اقارب

15-�امور�راجع�به�غایب�مفقوداالثر
16-�سرپرستی�کودکان�بی�سرپرست

17-�اهدای�جنین
18-�تغییر�جنسیت

تبصره- به�دعاوی�اشخاص�موضوع�اصول�دوازدهم�)12(�و�سیزدهم�)13(�قانون�اساسی�حسب�
مورد�طبق�قانون�اجازه�رعایت�احوال�شخصیه�ایرانیان�غیرشیعه�در�محاکم�مصوب��1312/04/31
و�قانون�رسیدگی�به�دعاوی�مطروحه�راجع�به�احوال�شخصیه�و�تعلیمات�دینی�ایرانیان�زرتشتی،�

کلیمی�و�مسیحی�مصوب��1372/04/03مجمع�تشخیص�مصلحت�نظام�رسیدگی�می�شود�
تصمیمات�مراجع�عالی�اقلیت�های�دینی�مذکور�درامور�حسبی�و�احوال�شخصیه�آنان�از�جمله�

نکاح�و�طالق،�معتبر�و�توسط�محاکم�قضایی�بدون�رعایت�تشریفات،�تنفیذ�و�اجراء�می�گردد�
از�احراز� از�اصحاب�دعوی�دادگاه�می�تواند�پس� ماده 5- در�صورت�عدم�تمکن�مالی�هر�یک�
کارشناسی،� حق�الزحمه� دادرسی،� هزینه� پرداخت� از� را� وی� احوال،� و� اوضاع� به� توجه� با� و� مراتب�

حق�الزحمه�داوری�و�سایر�هزینه�ها�معاف�یا�پرداخت�آن�ها�را�به�زمان�اجرای�حکم�موکول�کند�
همچنین�در�صورت�اقتضاء�ضرورت�یا�وجود�الزام�قانونی�دایر�بر�داشتن�وکیل،�دادگاه�حسب�

مورد�رأساً�یا�به�درخواست�فرد�فاقد�تمکن�مالی�وکیل�معاضدتی�تعیین�می�کند�
تبصره- افراد�تحت�پوشش�کمیته�امداد�امام�خمینی�)ره(�و�مددجویان�سازمان�بهزیستی�کشور�

از�پرداخت�هزینه�دادرسی�معاف�می�باشند�
ماده 6- مادر�یا�هر�شخصی�که�حضانت�طفل�یا�نگهداری�شخص�محجور�را�به�اقتضاء�ضرورت�
بر�عهده�دارد،�حق�اقامه�دعوی�برای�مطالبه�نفقه�طفل�یا�محجور�را�نیز�دارد��در�این�صورت،�دادگاه�

باید�در�ابتداء�ادعای�ضرورت�را�بررسی�کند�
ماده 7- دادگاه�می�تواند�پیش�از�اتخاذ�تصمیم�در�مورد�اصل�دعوی�به�درخواست�یکی�از�طرفین�
در�اموری�از�قبیل�حضانت،�نگهداری�و�مالقات�طفل�و�نفقه�زن�و�محجور�که�تعیین�تکلیف�آن�ها�
فوریت�دارد�بدون�اخذ�تأمین،�دستور�موقت�صادر�کند��این�دستور�بدون�نیاز�به�تأیید�رییس�حوزه�
قضایی�قابل�اجراء�است��چنانچه�دادگاه�ظرف�شش�ماه�راجع�به�اصل�دعوی�اتخاذ�تصمیم�نکند،�
دستور�صادرشده�ملغی�محسوب�و�از�آن�رفع�اثر�می�شود،�مگر�آنکه�دادگاه�مطابق�این�ماده�دوباره�
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دستور�موقت�صادر�کند�
تشریفات� سایر� رعایت� بدون� و� دادخواست� تقدیم� با� خانواده� دادگاه� در� رسیدگی� �-8  ماده 

آیین�دادرسی�مدنی�انجام�می�شود�
تبصره- هرگاه�خواهان�خوانده�را�مجهول�المکان�معرفی�کند،�باید�آخرین�اقامتگاه�او�را�به�دادگاه�

اعالم�کند��دادگاه�به�طرق�مقتضی�در�این�باره�تحقیق�و�تصمیم�گیری�می�کند�
ماده 9- تشریفات�و�نحوه�ابالغ�در�دادگاه�خانواده�تابع�مقررات�قانون�آیین�دادرسی�دادگاه�های�
عمومی�و�انقالب�در�امور�مدنی�است،�لکن�چنانچه�طرفین�دعوی�طرق�دیگری�از�قبیل�پست،�نمابر،�
پیام�تلفنی�و�پست�الکترونیک�را�برای�این�منظور�به�دادگاه�اعالم�کنند،�دادگاه�می�تواند�ابالغ�را�به�

آن�طریق�انجام�دهد��در�هر�صورت،�احراز�صحت�ابالغ�با�دادگاه�است�
ماده 10- دادگاه�می�تواند�برای�فراهم�کردن�فرصت�صلح�و�سازش�جلسه�دادرسی�را�به�درخواست�

زوجین�یا�یکی�از�آنان�حداکثر�برای�دو�بار�به�تأخیر�اندازد�
ماده 11- در�دعاوی�مالی�موضوع�این�قانون،�محکومٌ�له�پس�از�صدور�حکم�قطعی�و�تا�پیش�از�
شروع�اجرای�آن�نیز�می�تواند�از�دادگاهی�که�حکم�نخستین�را�صادر�کرده�است،�تأمین�محکومٌ�به�

را�درخواست�کند�
ماده 12- در�دعاوی�و�امور�خانوادگی�مربوط�به�زوجین،�زوجه�می�تواند�در�دادگاه�محل�اقامت�
خوانده�یا�محل�سکونت�خود�اقامه�دعوی�کند�مگر�در�موردی�که�خواسته،�مطالبه�مهریه�غیرمنقول�باشد�
ماده 13- هرگاه�زوجین�دعاوی�موضوع�صالحیت�دادگاه�خانواده�را�علیه�یکدیگر�در�حوزه�های�
قضایی�متعدد�مطرح�کرده�باشند،�دادگاهی�که�دادخواست�مقدم�به�آن�داده�شده�است�صالحیت�
رسیدگی�را�دارد��چنانچه�دو�یا�چند�دادخواست�در�یک�روز�تسلیم�شده�باشد،�دادگاهی�که�صالحیت�

رسیدگی�به�دعوای�زوجه�را�دارد�به�کلیه�دعاوی�رسیدگی�می�کند�
ماده 14-�هرگاه�یکی�از�زوجین�مقیم�خارج�از�کشور�باشد،�دادگاه�محل�اقامت�طرفی�که�در�
ایران�اقامت�دارد�برای�رسیدگی�صالح�است��اگر�زوجین�مقیم�خارج�از�کشور�باشند�ولی�یکی�از�آنان�
در�ایران�سکونت�موقت�داشته�باشد،�دادگاه�محل�سکونت�فرد�ساکن�در�ایران�و�اگر�هر�دو�در�ایران�
سکونت�موقت�داشته�باشند،�دادگاه�محل�سکونت�موقت�زوجه�برای�رسیدگی�صالح�است��هرگاه�
هیچ�یک�از�زوجین�در�ایران�سکونت�نداشته�باشند،�دادگاه�شهرستان�تهران�صالحیت�رسیدگی�را�

دارد،�مگر�آنکه�زوجین�برای�اقامه�دعوی�در�محل�دیگر�توافق�کنند�
امور�و�دعاوی�خانوادگی�خود�را�در�محاکم�و� از�کشور� ایرانیان�مقیم�خارج� ماده 15-�هرگاه�
مراجع�صالحیت�دار�محل�اقامت�خویش�مطرح�کنند،�احکام�این�محاکم�یا�مراجع�در�ایران�اجراء�

نمی�شود�مگر�آنکه�دادگاه�صالحیت�دار�ایرانی�این�احکام�را�بررسی�و�حکم�تنفیذی�صادر�کند�
تبصره-�ثبت�طالق�ایرانیان�مقیم�خارج�از�کشور�در�کنسولگری�های�جمهوری�اسالمی�ایران�به�
درخواست�کتبی�زوجین�یا�زوج�با�ارائه�گواهی�اجرای�صیغه�طالق�توسط�اشخاص�صالحیت�دار�که�با�
پیشنهاد�وزارت�امور�خارجه�و�تصویب�رییس�قوه�قضاییه�به�کنسولگری�ها�معرفی�می�شوند�امکان�پذیر�

است��ثبت�طالق�رجعی�منوط�به�انقضای�عده�است�
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در�طالق�بائن�نیز�زوجه�می�تواند�طالق�خود�را�با�درخواست�کتبی�و�ارائه�گواهی�اجرای�صیغه�
طالق�توسط�اشخاص�صالحیت�دار�فوق�در�کنسولگری�ثبت�نماید�

در�مواردی�که�طالق�به�درخواست�زوج�ثبت�می�گردد،�زوجه�می�تواند�با�رعایت�این�قانون�برای�
مطالبه�حقوق�قانونی�خود�به�دادگاه�های�ایران�مراجعه�نماید�

فصل دوم: مراکز مشاوره خانوادگی
ماده 16-�به�منظور�تحکیم�مبانی�خانواده�و�جلوگیری�از�افزایش�اختالفات�خانوادگی�و�طالق�و�
سعی�در�ایجاد�صلح�و�سازش،�قوه�قضاییه�موظف�است�ظرف�سه�سال�از�تاریخ�الزم�االجراء�شدن�این�

قانون�مراکز�مشاوره�خانواده�را�در�کنار�دادگاه�های�خانواده�ایجاد�کند�
تبصره-�در�مناطقی�که�مراکز�مشاوره�خانواده�وابسته�به�سازمان�بهزیستی�وجود�دارد�دادگاه�ها�

می�توانند�از�ظرفیت�این�مراکز�نیز�استفاده�کنند�
مطالعات� مانند� مختلف� رشته�های� کارشناسان� از� خانواده� مشاوره� مراکز� اعضای� �-17 ماده 
مبانی�حقوق� و� فقه� و� اجتماعی،�حقوق� مددکاری� روان�شناسی،� پزشکی،� روان� مشاوره،� خانواده،�
اسالمی�انتخاب�می�شوند�و�حداقل�نصف�اعضای�هر�مرکز�باید�از�بانوان�متأهل�واجد�شرایط�باشند��
مشاوره� مراکز� اعضای� تخلفات� به� رسیدگی� نحوه� و� آموزش� گزینش،� انتخاب،� نحوه� اعضاء،� تعداد�
خانواده،�شیوه�انجام�وظایف�و�تعداد�این�مراکز�و�نیز�تعرفه�خدمات�مشاوره�ای�و�نحوه�پرداخت�آن�
به�وسیله�وزیر� قانون� این� از�الزم�االجراء�شدن� آیین�نامه�ای�است�که�ظرف�شش�ماه�پس� به�موجب�

دادگستری�تهیه�می�شود�و�به�تصویب�رییس�قوه�قضاییه�می�رسد�
خانواده� دادگاه� است،� شده� ایجاد� خانواده� مشاوره� مراکز� که� قضایی� حوزه�های� در� ماده 18-�
می�تواند�در�صورت�لزوم�با�مشخص�کردن�موضوع�اختالف�و�تعیین�مهلت،�نظر�این�مراکز�را�در�مورد�

امور�و�دعاوی�خانوادگی�خواستار�شود�
ماده 19- مراکز�مشاوره�خانواده�ضمن�ارائه�خدمات�مشاوره�ای�به�زوجین،�خواسته�های�دادگاه�
را�در�مهلت�مقرر�اجراء�و�در�موارد�مربوط�سعی�در�ایجاد�سازش�می�کنند��مراکز�مذکور�در�صورت�
حصول�سازش�به�تنظیم�سازش�نامه�مبادرت�و�در�غیر�این�صورت�نظر�کارشناسی�خود�در�مورد�علل�

و�دالیل�عدم�سازش�را�به�طور�مکتوب�و�مستدل�به�دادگاه�اعالم�می�کنند�
تبصره-�دادگاه�با�مالحظه�نظریه�کارشناسی�مراکز�مشاوره�خانواده�به�تشخیص�خود�مبادرت�

به�صدور�رأی�می�کند�

فصل سوم: ازدواج
ماده 20-�ثبت�نکاح�دائم،�فسخ�و�انفساخ�آن،�طالق،�رجوع�و�اعالم�بطالن�نکاح�یا�طالق�الزامی�است�
ماده 21-�نظام�حقوقی�جمهوری�اسالمی�ایران�در�جهت�محوریت�و�استواری�روابط�خانوادگی،�
نکاح�دائم�را�که�مبنای�تشکیل�خانواده�است�مورد�حمایت�قرار�می�دهد��نکاح�موقت�نیز�تابع�موازین�

شرعی�و�مقررات�قانون�مدنی�است�و�ثبت�آن�در�موارد�زیر�الزامی�است:
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1-�باردارشدن�زوجه
2-�توافق�طرفین

3-�شرط�ضمن�عقد
تبصره- ثبت�وقایع�موضوع�این�ماده�و�ماده�)20(�این�قانون�در�دفاتر�اسناد�رسمی�ازدواج�یا�
ازدواج�و�طالق�مطابق�آیین�نامه�ای�است�که�ظرف�یک�سال�با�پیشنهاد�وزیر�دادگستری�به�تصویب�
رییس�قوه�قضاییه�می�رسد�و�تا�تصویب�آیین�نامه�مذکور،�نظام�نامه�های�موضوع�ماده�)1(�اصالحی�

قانون�راجع�به�ازدواج�مصوب��1316/02/29کماکان�به�قوت�خود�باقی�است�
ماده 22- هرگاه�مهریه�در�زمان�وقوع�عقد�تا�یکصد�و�ده�سّکه�تمام�بهارآزادی�یا�معادل�آن�باشد،�
وصول�آن�مشمول�مقررات�ماده�)2(�قانون�اجرای�محکومیت�های�مالی�است��چنانچه�مهریه،�بیشتر�
از�این�میزان�باشد�درخصوص�مازاد،�فقط�مالئت�زوج�مالک�پرداخت�است��رعایت�مقررات�مربوط�به�

محاسبه�مهریه�به�نرخ�روز�کماکان�الزامی�است�
تاریخ� از� ماه� یک� ظرف� است� مکلف� پزشکی� آموزش� و� درمان� بهداشت،� وزارت�  -23 ماده 
واکسینه� آن�ها� علیه� ازدواج� از� پیش� باید�طرفین� که� را� بیماری�هایی� قانون� این� الزم�االجراء�شدن�
شوند�و�نیز�بیماری�های�واگیردار�و�خطرناک�برای�زوجین�و�فرزندان�ناشی�از�ازدواج�را�معین�و�اعالم�
کند��دفاتر�رسمی�ازدواج�باید�پیش�از�ثبت�نکاح�گواهی�صادر�شده�از�سوی�پزشکان�و�مراکز�مورد�
تأیید�وزارت�بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�دال�بر�عدم�اعتیاد�به�مواد�مخدر�و�عدم�ابتالء�به�
بیماری�های�موضوع�این�ماده�و�یا�واکسینه�شدن�طرفین�نسبت�به�بیماری�های�مذکور�را�از�آنان�

مطالبه�و�بایگانی�کنند�
تبصره- چنانچه�گواهی�صادر�شده�بر�وجود�اعتیاد�و�یا�بیماری�داللت�کند،�ثبت�نکاح�در�صورت�
اطالع�طرفین�بالمانع�است��در�مورد�بیماری�های�مسری�و�خطرناک�که�نام�آن�ها�به�وسیله�وزارت�
بهداشت،�درمان�و�آموزش�پزشکی�تعیین�و�اعالم�می�شود،�طرفین�جهت�مراقبت�و�نظارت�به�مراکز�
تعیین�شده�معرفی�می�شوند��در�مواردی�که�بیماری�خطرناک�زوجین�به�تشخیص�وزارت�بهداشت،�
درمان�و�آموزش�پزشکی�منجر�به�خسارت�به�جنین�باشد،�مراقبت�و�نظارت�باید�شامل�منع�تولید�

نسل�نیز�باشد�
فصل چهارم: طالق

یا�طالق�در�دفاتر� نکاح� اعالم�بطالن� نیز� و� نکاح� انحالل� ثبت�طالق�و�سایر�موارد� ماده 24- 
رسمی�ازدواج�و�طالق�حسب�مورد�پس�از�صدور�گواهی�عدم�امکان�سازش�یا�حکم�مربوط�از�سوی�

دادگاه�مجاز�است�
ماده 25-�در�صورتی�که�زوجین�متقاضی�طالق�توافقی�باشند،�دادگاه�باید�موضوع�را�به�مرکز�
ابتداء�در� از� این�موارد�طرفین�می�توانند�تقاضای�طالق�توافقی�را� مشاوره�خانواده�ارجاع�دهد��در�
مراکز�مذکور�مطرح�کنند��در�صورت�عدم�انصراف�متقاضی�از�طالق،�مرکز�مشاوره�خانواده�موضوع�را�

با�مشخص�کردن�موارد�توافق�جهت�اتخاذ�تصمیم�نهایی�به�دادگاه�منعکس�می�کند�
ماده 26-�در�صورتی�که�طالق،�توافقی�یا�به�درخواست�زوج�باشد،�دادگاه�به�صدور�گواهی�عدم�
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امکان�سازش�اقدام�و�اگر�به�درخواست�زوجه�باشد،�حسب�مورد،�مطابق�قانون�به�صدور�حکم�الزام�
زوج�به�طالق�یا�احراز�شرایط�اعمال�وکالت�در�طالق�مبادرت�می�کند�

ماده 27- در�کلیه�موارد�درخواست�طالق،�به�جز�طالق�توافقی،�دادگاه�باید�به�منظور�ایجاد�صلح�
و�سازش�موضوع�را�به�داوری�ارجاع�کند��دادگاه�در�این�موارد�باید�با�توجه�به�نظر�داوران�رأی�صادر�

و�چنانچه�آن�را�نپذیرد،�نظریه�داوران�را�با�ذکر�دلیل�رد�کند�
ماده 28- پس�از�صدور�قرار�ارجاع�امر�به�داوری،�هر�یک�از�زوجین�مکلفند�ظرف�یک�هفته�از�
تاریخ�ابالغ�یک�نفر�از�اقارب�متأهل�خود�را�که�حداقل�سی�سال�داشته�و�آشنا�به�مسائل�شرعی�و�

خانوادگی�و�اجتماعی�باشد�به�عنوان�داور�به�دادگاه�معرفی�کنند�
تبصره 1- محارم�زوجه�که�همسرشان�فوت�کرده�یا�از�هم�جدا�شده�باشند،�در�صورت�وجود�

سایر�شرایط�مذکور�در�این�ماده�به�عنوان�داور�پذیرفته�می�شوند�
تبصره 2- در�صورت�نبود�فرد�واجد�شرایط�در�بین�اقارب�یا�عدم�دسترسی�به�ایشان�یا�استنکاف�
آنان�از�پذیرش�داوری،�هریک�از�زوجین�می�توانند�داور�خود�را�از�بین�افراد�واجد�صالحیت�دیگر�
تعیین�و�معرفی�کنند��در�صورت�امتناع�زوجین�از�معرفی�داور�یا�عدم�توانایی�آنان�دادگاه،�خود�یا�به�

درخواست�هر�یک�از�طرفین�به�تعیین�داور�مبادرت�می�کند�
ماده 29- دادگاه�ضمن�رأی�خود�با�توجه�به�شروط�ضمن�عقد�و�مندرجات�سند�ازدواج،�تکلیف�
جهیزیه،�مهریه�و�نفقه�زوجه،�اطفال�و�حمل�را�معین�و�همچنین�اجرت�المثل�ایام�زوجیت�طرفین�
مطابق�تبصره�ماده�)336(�قانون�مدنی�تعیین�و�در�مورد�چگونگی�حضانت�و�نگهداری�اطفال�و�نحوه�
پرداخت�هزینه�های�حضانت�و�نگهداری�تصمیم�مقتضی�اتخاذ�می�کند��همچنین�دادگاه�باید�با�توجه�
به�وابستگی�عاطفی�و�مصلحت�طفل،�ترتیب،�زمان�و�مکان�مالقات�وی�با�پدر�و�مادر�و�سایر�بستگان�
را�تعیین�کند��ثبت�طالق�موکول�به�تأدیه�حقوق�مالی�زوجه�است��طالق�در�صورت�رضایت�زوجه�یا�
صدور�حکم�قطعی�دایر�بر�اعسار�زوج�یا�تقسیط�محکومٌ�به�نیز�ثبت�می�شود��در�هر�حال،�هرگاه�زن�
بدون�دریافت�حقوق�مذکور�به�ثبت�طالق�رضایت�دهد�می�تواند�پس�از�ثبت�طالق�برای�دریافت�این�

حقوق�از�طریق�اجرای�احکام�دادگستری�مطابق�مقررات�مربوط�اقدام�کند�
ماده 30-�در�مواردی�که�زوجه�در�دادگاه�ثابت�کند�به�امر�زوج�یا�اذن�وی�از�مال�خود�برای�
مخارج�متعارف�زندگی�مشترک�که�بر�عهده�زوج�است�هزینه�کرده�و�زوج�نتواند�قصد�تبرع�زوجه�را�

اثبات�کند،�می�تواند�معادل�آن�را�از�وی�دریافت�نماید�
ماده 31- ارائه�گواهی�پزشک�ذی�صالح�در�مورد�وجود�جنین�یا�عدم�آن�برای�ثبت�طالق�الزامی�

است،�مگر�آنکه�زوجین�بر�وجود�جنین�اتفاق�نظر�داشته�باشند�
ماده 32- در�مورد�حکم�طالق،�اجرای�صیغه�و�ثبت�آن�حسب�مورد�منوط�به�انقضای�مهلت�

فرجام�خواهی�یا�ابالغ�رأی�فرجامی�است�
ماده 33- مدت�اعتبار�حکم�طالق�شش�ماه�پس�از�تاریخ�ابالغ�رأی�فرجامی�یا�انقضای�مهلت�
فرجام�خواهی�است��هرگاه�حکم�طالق�از�سوی�زوجه�به�دفتر�رسمی�ازدواج�و�طالق�تسلیم�شود،�در�
صورتی�که�زوج�ظرف�یک�هفته�از�تاریخ�ابالغ�مراتب�در�دفترخانه�حاضر�نشود،�سردفتر�به�زوجین�



2727بخش نخست: حقوق مدني

ابالغ�می�کند�برای�اجرای�صیغه�طالق�و�ثبت�آن�در�دفترخانه�حاضر�شوند��در�صورت�عدم�حضور�
زوج�و�عدم�اعالم�عذر�از�سوی�وی�یا�امتناع�او�از�اجرای�صیغه،�صیغه�طالق�جاری�و�ثبت�می�شود�
و�مراتب�به�زوج�ابالغ�می�گردد��در�صورت�اعالم�عذر�از�سوی�زوج،�یک�نوبت�دیگر�به�ترتیب�مذکور�

از�طرفین�دعوت�به�عمل�می�آید�
تبصره- دادگاه�صادرکننده�حکم�طالق�باید�در�رأی�صادر�شده�بر�نمایندگی�سردفتر�در�اجرای�

صیغه�طالق�در�صورت�امتناع�زوج�تصریح�کند�
ماده 34- مدت�اعتبار�گواهی�عدم�امکان�سازش�برای�تسلیم�به�دفتر�رسمی�ازدواج�و�طالق�
سه�ماه�پس�از�تاریخ�ابالغ�رأی�قطعی�یا�قطعی�شدن�رأی�است��چنانچه�گواهی�مذکور�ظرف�این�
مهلت�تسلیم�نشود�یا�طرفی�که�آن�را�به�دفترخانه�رسمی�طالق�تسلیم�کرده�است�ظرف�سه�ماه�
از�تاریخ�تسلیم�در�دفترخانه�حاضر�نشود�یا�مدارک�الزم�را�ارائه�نکند،�گواهی�صادر�شده�از�درجه�

اعتبار�ساقط�است�
تبصره- هرگاه�گواهی�عدم�امکان�سازش�صادر�شده�براساس�توافق�زوجین�به�حکم�قانون�از�
درجه�اعتبار�ساقط�شود�کلیه�توافقاتی�که�گواهی�مذکور�بر�مبنای�آن�صادر�شده�است�ملغی�می�گردد�
ماده 35- هرگاه�زوج�در�مهلت�مقرر�به�دفتر�رسمی�ازدواج�و�طالق�مراجعه�و�گواهی�عدم�امکان�
سازش�را�تسلیم�کند،�در�صورتی�که�زوجه�ظرف�یک�هفته�در�دفترخانه�حاضر�نشود�سردفتر�به�
زوجین�اخطار�می�کند�برای�اجرای�صیغه�طالق�و�ثبت�آن�در�دفترخانه�حاضر�شوند��در�صورت�عدم�

حضور�زوجه�صیغه�طالق�جاری�و�پس�از�ثبت�به�وسیله�دفترخانه�مراتب�به�اطالع�زوجه�می�رسد�
تبصره- فاصله�بین�ابالغ�اخطاریه�و�جلسه�اجرای�صیغه�در�این�ماده�و�ماده�)34(�این�قانون�
نباید�از�یک�هفته�کمتر�باشد��در�مواردی�که�زوج�یا�زوجه�مجهول�المکان�باشند،�دعوت�از�شخص�
به�وسیله� درخواست�کننده� هزینه� یا� کثیراالنتشار� جراید� در� آگهی� نشر� طریق� از� مجهول�المکان�

دفترخانه�به�عمل�می�آید�
ماده 36- هرگاه�گواهی�عدم�امکان�سازش�بنا�بر�توافق�زوجین�صادر�شده�باشد،�در�صورتی�که�
زوجه�بنا�بر�اعالم�دادگاه�صادرکننده�رأی�و�یا�به�موجب�سند�رسمی�در�اجرای�صیغه�طالق�وکالت�

بالعزل�داشته�باشد،�عدم�حضور�زوج،�مانع�اجرای�صیغه�طالق�و�ثبت�آن�نیست�
ماده 37- اجرای�صیغه�طالق�با�رعایت�جهات�شرعی�در�دفترخانه�یا�در�محل�دیگر�و�با�حضور�

سردفتر�انجام�می�گیرد�
ماده 38- در�طالق�رجعی،�صیغه�طالق�مطابق�مقررات�مربوط�جاری�و�مراتب�صورت�جلسه�
می�شود�ولی�ثبت�طالق�منوط�به�ارائه�گواهی�کتبی�حداقل�دو�شاهد�مبنی�بر�سکونت�زوجه�مطلّقه�
در�منزل�مشترک�تا�پایان�عده�است،�مگر�اینکه�زن�رضایت�به�ثبت�داشته�باشد��در�صورت�تحقق�
رجوع،�صورت�جلسه�طالق�ابطال�و�در�صورت�عدم�رجوع�صورت�جلسه�تکمیل�و�طالق�ثبت�می�شود��
صورت�جلسه�تکمیل�شده�به�امضای�سردفتر،�زوجین�یا�نمایندگان�آنان�و�دو�شاهد�طالق�می�رسد��
در�صورت�درخواست�زوجه،�گواهی�اجرای�صیغه�طالق�و�عدم�رجوع�زوج�به�وی�اعطاء�می�شود��در�

هر�حال�در�صورت�انقضای�مدت�عده�و�عدم�احراز�رجوع،�طالق�ثبت�می�شود�
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ماده 39- در�کلیه�موارد،�قطعی�و�قابل�اجراء�بودن�گواهی�عدم�امکان�سازش�یا�حکم�طالق�باید�
از�سوی�دادگاه�صادرکننده�رأی�نخستین�گواهی�و�هم�زمان�به�دفتر�رسمی�ازدواج�و�طالق�ارائه�شود�

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده 40- هرکس�از�اجرای�حکم�دادگاه�در�مورد�حضانت�طفل�استنکاف�کند�یا�مانع�اجرای�
آن�شود�یا�از�استرداد�طفل�امتناع�ورزد،�حسب�تقاضای�ذی�نفع�و�به�دستور�دادگاه�صادرکننده�رأی�

نخستین�تا�زمان�اجرای�حکم�بازداشت�می�شود�
ماده 41- هرگاه�دادگاه�تشخیص�دهد�توافقات�راجع�به�مالقات،�حضانت،�نگهداری�و�سایر�امور�
مربوط�به�طفل�برخالف�مصلحت�او�است�یا�در�صورتی�که�مسئول�حضانت�از�انجام�تکالیف�مقرر�
خودداری�کند�و�یا�مانع�مالقات�طفل�تحت�حضانت�با�اشخاص�ذی�حق�شود،�می�تواند�درخصوص�
اموری�از�قبیل�واگذاری�امر�حضانت�به�دیگری�یا�تعیین�شخص�ناظر�با�پیش�بینی�حدود�نظارت�وی�

با�رعایت�مصلحت�طفل�تصمیم�مقتضی�اتخاذ�کند�
تبصره- قوه�قضاییه�مکلف�است�برای�نحوه�مالقات�والدین�با�طفل�سازوکار�مناسب�با�مصالح�

خانواده�و�کودک�را�فراهم�نماید�
آیین�نامه�اجرایی�این�ماده�ظرف�شش�ماه�توسط�وزارت�دادگستری�تهیه�می�شود�و�به�تصویب�

رییس�قوه�قضاییه�می�رسد�
ماده 42- صغیر�و�مجنون�را�نمی�توان�بدون�رضایت�ولی،�قیم،�مادر�یا�شخصی�که�حضانت�و�
نگهداری�آنان�به�او�واگذار�شده�است�از�محل�اقامت�مقرر�بین�طرفین�یا�محل�اقامت�قبل�از�وقوع�
طالق�به�محل�دیگر�یا�خارج�از�کشور�فرستاد،�مگر�اینکه�دادگاه�آن�را�به�مصلحت�صغیر�و�مجنون�
بداند�و�با�درنظر�گرفتن�حق�مالقات�اشخاص�ذی�حق�این�امر�را�اجازه�دهد��دادگاه�در�صورت�موافقت�
با�خارج�کردن�صغیر�و�مجنون�از�کشور،�بنابر�درخواست�ذی�نفع،�برای�تضمین�بازگرداندن�صغیر�و�

مجنون�تأمین�مناسبی�اخذ�می�کند�
به� دادگاه� آنکه� مگر� است� آن�ها� مادر� با� فوت�شده� پدرشان� که� فرزندانی� حضانت� ماده 43- 

تقاضای�ولی�قهری�یا�دادستان،�اعطای�حضانت�به�مادر�را�خالف�مصلحت�فرزند�تشخیص�دهد�
ماده 44- در�صورتی�که�دستگاه�های�اجرایی�موضوع�ماده�)5(�قانون�مدیریت�خدمات�کشوری�
مصوب�1386/07/08،�ملزم�به�تسلیم�یا�تملیک�اموالی�به�صغیر�یا�سایر�محجوران�باشند،�این�اموال�
با�تشخیص�دادستان�در�حدود�تأمین�هزینه�های�متعارف�زندگی�باید�در�اختیار�شخصی�قرار�گیرد�

که�حضانت�و�نگهداری�محجور�را�عهده�دار�است،�مگر�آنکه�دادگاه�به�نحو�دیگری�مقرر�کند�
ماده 45- رعایت�غبطه�و�مصلحت�کودکان�و�نوجوانان�در�کلیه�تصمیمات�دادگاه�ها�و�مقامات�

اجرایی�الزامی�است�
ماده 46- حضور�کودکان�زیر�پانزده�سال�در�جلسات�رسیدگی�به�دعاوی�خانوادگی�جز�در�موارد�

ضروری�که�دادگاه�تجویز�می�کند�ممنوع�است�
ترتیب� و� میزان� واجب�النفقه،� اشخاص� سایر� یا� زن� درخواست� صورت� در� دادگاه�  -47 ماده 
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پرداخت�نفقه�آنان�را�تعیین�می�کند�
تبصره- در�مورد�این�ماده�و�سایر�مواردی�که�به�موجب�حکم�دادگاه�باید�وجوهی�به�طور�مستمر�
از�محکومٌ�علیه�وصول�شود�یک�بار�تقاضای�صدور�اجراییه�کافی�است�و�عملیات�اجرایی�مادام�که�

دستور�دیگری�از�دادگاه�صادر�نشده�باشد�ادامه�می�یابد�

فصل ششم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده 48-�میزان�حقوق�وظیفه�یا�مستمری�زوجه�دائم�متوفی�و�فرزندان�و�سایر�وراث�قانونی�
وی�و�نحوه�تقسیم�آن�در�تمام�صندوق�های�بازنشستگی�اعم�از�کشوری،�لشکری،�تأمین�اجتماعی�و�

سایر�صندوق�های�خاص�به�ترتیب�زیر�است:
1-�زوجه�دائم�متوفی�از�حقوق�وظیفه�یا�مستمری�وی�برخوردار�می�گردد�و�ازدواج�وی�مانع�
آن،� اثر� در� زوجه� به� تعلق�حقوق� و� بعدی� فوت�شوهر� و�در�صورت� نیست� دریافت�حقوق�مذکور�

بیشترین�مستمری�مالک�عمل�است�
تبصره- اگر�متوفی�چند�زوجه�دائم�داشته�باشد�حقوق�وظیفه�یا�مستمری�به�تساوی�بین�آنان�

و�سایر�وراث�قانونی�تقسیم�می�شود�
2-�دریافت�حقوق�بازنشستگی�یا�از�کارافتادگی،�مستمری�از�کارافتادگی�یا�بازنشستگی�حسب�

مورد�توسط�زوجه�متوفی�مانع�از�دریافت�حقوق�وظیفه�یا�مستمری�متوفی�نیست�
3-�فرزندان�اناث�در�صورت�نداشتن�شغل�یا�شوهر�و�فرزندان�ذکور�تا�سن�بیست�سالگی�و�بعد�
از�آن�منحصراً�در�صورتی�که�معلول�از�کار�افتاده�نیازمند�باشند�یا�اشتغال�به�تحصیالت�دانشگاهی�
داشته�باشند�حسب�مورد�از�کمک�هزینه�اوالد،�بیمه�و�مستمری�بازماندگان�یا�حقوق�وظیفه�والدین�

خود�برخوردار�می�گردند�
4-�حقوق�وظیفه�یا�مستمری�زوجه�دائم�و�فرزندان�و�سایر�وراث�قانونی�کلیه�کارکنان�شاغل�و�
بازنشسته�مطابق�ماده�)87(�قانون�استخدام�کشوری�مصوب��1345/03/31و�اصالحات�بعدی�آن�و�با�

لحاظ�ماده�)86(�همان�قانون�و�اصالحیه�های�بعدی�آن،�تقسیم�و�پرداخت�می�گردد�
تبصره-�مقررات�این�ماده�در�مورد�افرادی�که�قبل�از�اجراء�شدن�این�قانون�فوت�شده�اند�نیز�

الزم�االجراء�است�

فصل هفتم: مقررات کیفری
ماده 49-�چنانچه�مردی�بدون�ثبت�در�دفاتر�رسمی�به�ازدواج�دائم،�طالق�یا�فسخ�نکاح�اقدام�
یا�پس�از�رجوع�تا�یک�ماه�از�ثبت�آن�خودداری�یا�در�مواردی�که�ثبت�نکاح�موقت�الزامی�است�از�
ثبت�آن�امتناع�کند،�ضمن�الزام�به�ثبت�واقعه�به�پرداخت�جزای�نقدی�درجه�پنج�و�یا�حبس�تعزیری�
درجه�هفت�محکوم�می�شود��این�مجازات�در�مورد�مردی�که�از�ثبت�انفساخ�نکاح�و�اعالم�بطالن�نکاح�

یا�طالق�استنکاف�کند�نیز�مقرر�است�
حبس� به� کند،� ازدواج� مدنی� قانون� �)1041( ماده� مقررات� برخالف� مردی� هرگاه�  -50 ماده 



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات  جامع آزمون وکالت 3030

تعزیری�درجه�شش�محکوم�می�شود��هرگاه�ازدواج�مذکور�به�مواقعه�منتهی�به�نقص�عضو�یا�مرض�
دائم�زن�منجر�گردد،�زوج�عالوه�بر�پرداخت�دیه�به�حبس�تعزیری�درجه�پنج�و�اگر�به�مواقعه�منتهی�

به�فوت�زن�منجر�شود،�زوج�عالوه�بر�پرداخت�دیه�به�حبس�تعزیری�درجه�چهار�محکوم�می�شود�
تبصره- هرگاه�ولی�قهری،�مادر،�سرپرست�قانونی�یا�مسئول�نگهداری�و�مراقبت�و�تربیت�زوجه�
در�ارتکاب�جرم�موضوع�این�ماده�تأثیر�مستقیم�داشته�باشند�به�حبس�تعزیری�درجه�شش�محکوم�

می�شوند��این�حکم�در�مورد�عاقد�نیز�مقرر�است�
ماده 51- هر�فرد�خارجی�که�بدون�اخذ�اجازه�مذکور�در�ماده�)1060(�قانون�مدنی�و�یا�برخالف�

سایر�مقررات�قانونی�با�زن�ایرانی�ازدواج�کند�به�حبس�تعزیری�درجه�پنج�محکوم�می�شود�
ماده 52- هرکس�در�دادگاه�زوجیت�را�انکار�کند�و�سپس�ثابت�شود�این�انکار�بی�اساس�بوده�
است�یا�برخالف�واقع�با�طرح�شکایت�کیفری�یا�دعوای�حقوقی�مدعی�زوجیت�با�دیگری�شود�به�

حبس�تعزیری�درجه�شش�و�یا�جزای�نقدی�درجه�شش�محکوم�می�شود�
این�حکم�در�مورد�قائم�مقام�قانونی�اشخاص�مذکور�نیز�که�با�وجود�علم�به�زوجیت،�آن�را�در�دادگاه�
انکار�کند�یا�علی�رغم�علم�به�عدم�زوجیت�با�طرح�شکایت�کیفری�یا�دعوای�حقوقی�مدعی�زوجیت�

گردد،�جاری�است�
ماده 53 1- هرکس�با�داشتن�استطاعت�مالی،�نفقه�زن�خود�را�در�صورت�تمکین�او�ندهد�یا�
از�تأدیه�نفقه�سایر�اشخاص�واجب�النفقه�امتناع�کند�به�حبس�تعزیری�درجه�شش�محکوم�می�شود��
تعقیب�کیفری�منوط�به�شکایت�شاکی�خصوصی�است�و�در�صورت�گذشت�وی�از�شکایت�در�هر�

زمان�تعقیب�جزایی�یا�اجرای�مجازات�موقوف�می�شود�
تبصره- امتناع�از�پرداخت�نفقه�زوجه�ای�که�به�موجب�قانون�مجاز�به�عدم�تمکین�است�و�نیز�
نفقه�فرزندان�ناشی�از�تلقیح�مصنوعی�یا�کودکان�تحت�سرپرستی�مشمول�مقررات�این�ماده�است�

انجام�تکالیف�مقرر�خودداری�کند�یا�مانع�مالقات�طفل� از� ماده 54- هرگاه�مسئول�حضانت�
با�اشخاص�ذی�حق�شود،�برای�بار�اول�به�پرداخت�جزای�نقدی�درجه�هشت�و�در�صورت�تکرار�به�

حداکثر�مجازات�مذکور�محکوم�می�شود�
ماده 55- هر�پزشکی�که�عامداً�بر�خالف�واقع�گواهی�موضوع�مواد�)23(�و�)31(�این�قانون�را�صادر�
یا�با�سوءنیت�از�دادن�گواهی�مذکور�خودداری�کند،�بار�اول�به�محرومیت�درجه�شش�موضوع�قانون�

مجازات�اسالمی�از�اشتغال�به�طبابت�و�بار�دوم�و�باالتر�به�حداکثر�مجازات�مذکور�محکوم�می�شود�
ماده 56- هر�سردفتر�رسمی�که�بدون�اخذ�گواهی�موضوع�مواد�)23(�و�)31(�این�قانون�یا�بدون�
اخذ�اجازه�نامه�مذکور�در�ماده�)1060(�قانون�مدنی�یا�حکم�صادرشده�در�مورد�تجویز�ازدواج�مجدد�یا�
برخالف�مقررات�ماده�)1041(�قانون�مدنی�به�ثبت�ازدواج�اقدام�کند�یا�بدون�حکم�دادگاه�یا�گواهی�
عدم�امکان�سازش�یا�گواهی�موضوع�ماده�)40(�این�قانون�یا�حکم�تنفیذ�راجع�به�احکام�خارجی�به�
ثبت�هر�یک�از�موجبات�انحالل�نکاح�یا�اعالم�بطالن�نکاح�یا�طالق�مبادرت�کند،�به�محرومیت�درجه�

1- به موجب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 مجازات مقرر در این ماده به نصف کاهش پیدا کرد.
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چهار�موضوع�قانون�مجازات�اسالمی�از�اشتغال�به�سردفتری�محکوم�می�شود�
ماده 57- آیین�نامه�اجرایی�این�قانون�بنا�بر�پیشنهاد�وزیر�دادگستری�به�تصویب�رییس�قوه�قضاییه�

می�رسد�
ماده 58- از�تاریخ�الزم�االجراء�شدن�این�قانون،�قوانین�زیر�نسخ�می�گردد:

1-�قانون�راجع�به�ازدواج�مصوب�1310/05/23
2-�قانون�راجع�به�انکار�زوجیت�مصوب�1311/02/20

3-�قانون�اصالح�مواد�)1(�و�)3(�قانون�ازدواج�مصوب�1316/02/29
4-�قانون�لزوم�ارائه�گواهی�نامه�پزشک�قبل�از�وقوع�ازدواج�مصوب�1317/09/13

5-�قانون�اعطاء�حضانت�فرزندان�صغیر�یا�محجور�به�مادران�آن�ها�مصوب�1364/05/06
6-�قانون�مربوط�به�حق�حضانت�مصوب�1365/04/22

7-�قانون�الزام�تزریق�واکسن�ضد�کزاز�برای�بانوان�قبل�از�ازدواج�مصوب�1367/01/23
8-�قانون�اصالح�مقررات�مربوط�به�طالق�مصوب��1371/12/21به�جز�بند�)ب(�تبصره�)6(�آن�و�

نیز�قانون�تفسیر�تبصره��های�»3«�و�»6«�قانون�مذکور�مصوب�1373/06/03
9-�مواد�)642(،�)645(�و�)646(�قانون�مجازات�اسالمی�مصوب�1375/03/02

از�دادگاه�های�موجود�به�دادگاه�های�موضوع�اصل�بیست�و�یکم� 10-�قانون�اختصاص�تعدادی�
)21(�قانون�اساسی�مصوب�1376/05/08

11-�قانون�تعیین�مدت�اعتبار�گواهی�عدم�امکان�سازش�مصوب�1376/08/11
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قانون مسئولیت مدنیقانون مسئولیت مدنی

مصوب مصوب 0707//0202//13391339  

ماده 1-�هرکس�بدون�مجوز�قانونی�عمداً�یا�در�نتیجه�بی�احتیاطی�به�جان�یا�سالمتی�یا�مال�یا�
آزادی�یا�حیثیت�یا�شهرت�تجارتی�یا�به�هر�حق�دیگر��که�به�موجب�قانون�برای�افراد�ایجاد�گردیده�
لطمه�ای�وارد�نماید�که�موجب�ضرر�مادی�یا�معنوی�دیگری�شود�مسئول�جبران�خسارت�ناشی�از�

عمل�خود��می�باشد�
ماده 2-�در�موردی�که�عمل�واردکننده�زیان�موجب�خسارت�مادی�یا�معنوی�زیان�دیده�شده�
باشد�دادگاه�پس�از�رسیدگی�و�ثبوت�امر�او�را�به�جبران��خسارات�مزبور�محکوم�می�نماید�و�چنانچه�
او�را�به�جبران�همان�نوع� عمل�واردکننده�زیان�فقط�موجب�یکی�از�خسارات�مزبور�باشد�دادگاه�

خساراتی�که��وارد�نموده�محکوم�خواهد�نمود�
ماده 3-�دادگاه�میزان�زیان�و�طریقه�و�کیفیت�جبران�آن�را�با�توجه�به�اوضاع�و�احوال�قضیه�
تعیین�خواهد�کرد�جبران�زیان�را�به�صورت�مستمری��نمی�شود�تعیین�کرد�مگر�آن�که�مدیون�تأمین�

مقتضی�برای�پرداخت�آن�بدهد�یا�آن�که�قانون�آن�را�تجویز�نماید�
ماده 4-�دادگاه�می�تواند�میزان�خسارت�را�در�موارد�زیر�تخفیف�دهد:

1-�هرگاه�پس�از�وقوع�خسارت�واردکننده�زیان�به�نحو�مؤثری�به�زیان�دیده�کمک�و�مساعدت�
کرده�باشد�

2-�هرگاه�وقوع�خسارت�ناشی�از�غفلتی�بود�که�عرفاً�قابل�اغماض�باشد�و�جبران�آن�نیز�موجب�
عسرت�و�تنگدستی�واردکننده�زیان�شود�

3-�وقتی�که�زیان�دیده�به�نحوی�از�انحاء�موجبات�تسهیل�ایجاد�زیان�را�فراهم�نموده�یا�به�اضافه�
شدن�آن�کمک�و�یا�وضعیت�واردکننده�زیان�را��تشدید�کرده�باشد�

ماده 5-�اگر�در�اثر�آسیبی�که�به�بدن�یا�سالمتی�کسی�وارد�شده�در�بدن�او�نقصی�پیدا�شود�یا�
قوه�کار�زیان�دیده�کم�گردد�و�یا�از�بین�برود�و�یا�موجب��افزایش�مخارج�زندگانی�او�بشود�واردکننده�
زیان�مسئول�جبران�کلیه�خسارات�مزبور�است���دادگاه�جبران�زیان�را�با�رعایت�اوضاع�و�احوال�قضیه�
به�طریق�مستمری�و�یا�پرداخت�مبلغی�دفعتاً�واحده�تعیین�می�نماید�و�در�مواردی�که�جبران�زیان�
�باید�به�طریق�مستمری�به�عمل�آید�تشخیص�این�که�به�چه�اندازه�و�تا�چه�میزان�و�تا�چه�مبلغ�می�توان�

از�واردکننده�زیان�تأمین�گرفت�با�دادگاه�است�
��اگر�در�موقع�صدور�حکم�تعیین�عواقب�صدمات�بدنی�به�طور�تحقیق�ممکن�نباشد�دادگاه�از�تاریخ�

صدور�حکم�تا�دو�سال�حق�تجدید�نظر�نسبت�به�حکم��خواهد�داشت�
ماده 6-�در�صورت�مرگ�آسیب�دیده�زیان�شامل�کلیه�هزینه�ها�مخصوصاً�هزینه�کفن�و�دفن�
کار�کردن�در�مدت� قدرت� ناشی��از�سلب� زیان� و� معالجه� نباشد،�هزینه� فوری� اگر�مرگ� می�باشد�
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ناخوشی�نیز�جزء�زیان�محسوب�خواهد�شد�
�در�صورتی�که�در�زمان�وقوع�آسیب�زیان�دیده�قانوناً�مکلف�بوده�و�یا�ممکن�است�بعدها�مکلف�
گردد� محروم� حق� آن� از� ثالث� او��شخص� مرگ� اثر� در� و� نگاهداری��نماید� را� ثالثی� شخص� شود�
واردکننده�زیان�باید�مبلغی�به�عنوان�مستمری�متناسب�با�مدتی�که�ادامه�حیات�آسیب�دیده�عادتاً�
ممکن�و�مکلف�به��نگاهداری�شخص�ثالث�بوده�به�آن�شخص�پرداخت�کند�در�این�صورت�تشخیص�

میزان�تأمین�که�باید�گرفته�شود�با�دادگاه�است�
�در�صورتی�که�در�زمان�وقوع�آسیب�نطفه�شخص�ثالث�بسته�شده�و�یا�هنوز�طفل�به�دنیا�نیامده�

باشد،�شخص�مزبور�استحقاق�مستمری�را�خواهد�داشت�
ماده 7-�کسی�که�نگاهداری�یا�مواظبت�مجنون�یا�صغیر�قانوناً�یا�برحسب�قرارداد�به�عهده�او�
می�باشد�در�صورت�تقصیر�در�نگاهداری�یا�مواظبت��مسئول�جبران�زیان�وارده�از�ناحیه�مجنون�و�یا�
صغیر�می�باشد�و�در�صورتی�که�استطاعت�جبران�تمام�یا�قسمتی�از�زیان�وارده�را�نداشته�باشد�از�مال��
مجنون�یا�صغیر�زیان�جبران�خواهد�شد�و�در�هر�صورت�جبران�زیان�باید�به�نحوی�صورت�گیرد�که�

موجب�عسرت�و�تنگدستی�جبران�کننده�نباشد�
ماده 8-�کسی�که�در�اثر�تصدیقات�یا�انتشارات�مخالف�واقع�به�حیثیت�و�اعتبارات�و�موقعیت�
دیگری�زیان�وارد�آورد�مسئول�جبران�آن�است���شخصی�که�در�اثر�انتشارات�مزبور�یا�سایر�وسایل�
مخالف�با�حسن�نیت�مشتریانش�کم�و�یا�در�معرض�از�بین�رفتن�باشد�می�تواند�موقوف�شدن�عملیات��

مزبور�را�خواسته�و�در�صورت�اثبات�تقصیر�زیان�وارده�را�از�واردکننده�مطالبه�نماید�
ماده 9-�دختری�که�در�اثر�اعمال�حیله�یا�تهدید�و�یا�سوءاستفاده�از�زیر�دست�بودن�حاضر�برای�

هم�خوابگی�نامشروع�شده�می�تواند�از�مرتکب�عالوه�از�زیان�مادی��مطالبه�زیان�معنوی�هم�بنماید�
ماده 10-�کسی�که�به�حیثیت�و�اعتبارات�شخصی�یا�خانوادگی�او�لطمه�وارد�شود�می�تواند�از�
کسی�که�لطمه�وارد�آورده�است،�جبران�زیان�مادی��و�معنوی�خود�را�بخواهد�هرگاه�اهمیت�زیان�و�
نوع�تقصیر�ایجاب�نماید�دادگاه�می�تواند�در�صورت�اثبات�تقصیر،�عالوه�بر�صدور�حکم�به�خسارت�
مالی،��حکم�به�رفع�زیان�از�طریق�دیگر�از�قبیل�الزام�به�عذرخواهی�و�درج�حکم�در�جراید�و�امثال�

آن�نماید�
ماده 11-�کارمندان�دولت�و�شهرداری�ها�و�مؤسسات�وابسته�به�آن�ها�که�به�مناسبت�انجام�وظیفه�
عمداً�یا�در�نتیجه�بی�احتیاطی�خساراتی�به�اشخاص��وارد�نمایند�شخصاً�مسئول�جبران�خسارت�وارده�
می�باشند�ولی�هرگاه�خسارات�وارده�مستند�به�عمل�آنان�نبوده�و�مربوط�به�نقص�وسایل�ادارات�و�یا��
مؤسسات�مزبور�باشد�در�این�صورت�جبران�خسارت�بر�عهده�اداره�یا�مؤسسه�مربوطه�است�ولی�در�
مورد�اعمال�حاکمیت�دولت�هرگاه�اقداماتی�که�بر�حسب�ضرورت�برای�تأمین�منافع�اجتماعی�طبق�

قانون�به�عمل�آید�و�موجب�ضرر�دیگری�شود�دولت�مجبور�به�پرداخت�خسارات�نخواهد�بود�
ماده 12-�کارفرمایانی�که�مشمول�قانون�کار�هستند�مسئول�جبران�خساراتی�می�باشند�که�از�
طرف�کارکنان�اداری�و�یا�کارگران�آنان�در�حین�انجام�کار�یا��به�مناسبت�آن�وارد�شده�است�مگر�اینکه�
محرز�شود�تمام�احتیاط�هایی�که�اوضاع�و�احوال�قضیه�ایجاب�می�نموده�به�عمل�آورده�و�یا�اینکه�اگر�
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�احتیاط�های�مزبور�را�به�عمل�می�آورند�باز�هم�جلوگیری�از�ورود�زیان�مقدور�نمی�بود�کارفرما�می�تواند�به�
واردکننده�خسارت�در�صورتی�که�مطابق�قانون��مسئول�شناخته�شود�مراجعه�نماید�

ماده 13-�کارفرمایان�مشمول�ماده��12مکلفند�تمام�کارگران�و�کارکنان�اداری�خود�را�در�مقابل�
خسارت�وارده�از�ناحیه�آن�به�اشخاص�ثالث�بیمه��نمایند�

ماده 14-�در�مورد�ماده��12هرگاه�چند�نفر�مجتمعاً�زیانی�وارد�آورند�متضامناً�مسئول�جبران�
خسارت�وارده�هستند���در�این�مورد�میزان�مسئولیت�هریک�از�آنان�با�توجه�به�نحوه�مداخله�هر�یک�

از�طرف�دادگاه�تعیین�می�شود�
ماده 15-�کسی�که�در�مقام�دفاع�مشروع�موجب�خسارات�بدنی�یا�مالی�شخص�متعددی�شود�

مسئول�خسارت�نیست�مشروط�بر�این�که�خسارت�وارده�بر�حسب�متعارف�متناسب�با�دفاع�باشد�
ماده 16-�وزارت�دادگستری�مأمور�اجرای�این�قانون�است
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قانون امور حسبیقانون امور حسبی

مصوب مصوب 0202//0404//13191319

باب اول: در کلیات 
�ماده 1-�امور�حسبی�اموری�است�که�دادگاه�ها�مکلفند�نسبت�به�آن�امور�اقدام�نموده�و�تصمیمی�
اتخاذ�نمایند�بدون�اینکه�رسیدگی�به�آن�ها�متوقف�بر��وقوع�اختالف�و�منازعه�بین�اشخاص�و�اقامه�

دعوی�از�طرف�آنها�باشد�
�ماده 2-�رسیدگی�به�امور�حسبی�تابع�مقررات�این�باب�می�باشد�مگر�آنکه�خالف�آن�مقرر�شده�باشد�

�ماده 3-�رسیدگی�به�امور�حسبی�در�دادگاه�های�حقوقی�به�عمل�می�آید�
�ماده 4-�در�موضوعات�حسبی�هرگاه�امری�در�خارج�از�مقر�دادگاهی�که�کار�در�آنجا�مطرح�
است�باید�انجام�شود�دادگاه�مزبور�می�تواند�انجام�آن�امر�را��به�دادگاهی�که�کار�در�حوزه�آن�باید�
انجام�و�نتیجه�را�به�دادگاه� نامبرده�امر�ارجاع�شده�را� بشود�ارجاع�نماید�و�در�این�صورت�دادگاه�

ارجاع�کننده�امر��می�فرستد�
�ماده 5-�مقررات�راجع�به�نیابت�قضایی�که�در�آیین�دادرسی�مدنی�ذکر�شده�شامل�امور�حسبی�

خواهد�بود�
�ماده 6-�در�صورتی�که�دو�یا�چند�دادگاه�برای�رسیدگی�به�موضوعی�صالح�باشند�دادگاهی�که�

بدواً�به�آن�رجوع�شده�است�رسیدگی�می�نماید�
در� مقرر� ترتیب� به� اختالف� رفع� دادگاه�ها� در�صالحیت� اختالف� حدوث� صورت� در� ��ماده 7-�

آیین�دادرسی�مدنی�به�عمل�می�آید�
�ماده 8-�دادرس�باید�در�موارد�زیر�از�مداخله�در�امور�حسبی�خودداری�کند:

1-�اموری�که�در�آن�ها�ذی�نفع�است�
2-�امور�راجع�به�زوجه�خود�)�زوجه�ای�که�در�عده�طالق�رجعی�است�در�حکم�زوجه�است(�

3-�امور�اقرباء�نسبی�و�سببی�خود�در�درجه�یک�و�دو�از�طبقه�اول�و�درجه�یک�از�طبقه�دوم�
4-�امور�راجع�به�اشخاصی�که�سمت�والیت�یا�قیمومت�یا�نمایندگی�نسبت�به�آن�ها�دارد�

�ماده 9-�در�موارد�خودداری�دادرس�هرگاه�در�آن�حوزه�دادرس�صالحیت�دار�برای�رسیدگی�
نباشد�رسیدگی�به�دادگاه�نزدیک�تر�ارجاع�می�شود�

ذی�نفع� اشخاص� ولی� نماید� خودداری� رسیدگی� از� باید� دادرس� �8 ماده� موارد� در� �-10 �ماده 
نمی�توانند�به�استناد�این�ماده�دادرس�را�رد�نمایند�

�ماده 11-�عدم�صالحیت�محلی�دادگاه�یا�خودداری�دادرس�از�مداخله�در�خصوص�امری�رافع�آثار�
قانونی�اقدام�یا�تصمیمی�که�به�عمل�آمده�است،��نخواهد�بود�

�ماده 12-�روزهای�تعطیل�مانع�از�رجوع�به�دادرس�در�امور�حسبی�نیست�ولی�دادرس�می�تواند�
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رسیدگی�را�در�روزهای�تعطیل�به�تأخیر�اندازد�مگر��اینکه�امر�از�امور�فوری�باشد�
زبانی�در� باشد،�درخواست� زبانی� یا� است�کتبی� امور�حسبی�ممکن� �ماده 13-�درخواست�در�

صورت�مجلس�نوشته�شده�و�به�امضاء�درخواست�کننده��می�رسد�
�ماده 14-�در�امور�حسبی�دادرس�باید�هرگونه�بازجویی�و�اقدامی�که�برای�اثبات�قضیه�الزم�است�
به�عمل�آورد،�هرچند�درخواستی�از�دادرس�نسبت��به�آن�اقدام�نشده�باشد�و�در�تمام�مواقع�رسیدگی�

می�تواند�دالیلی�که�مورد�استناد�واقع�می�شود�قبول�نماید�
�ماده 15-�اشخاص�ذی�نفع�می�توانند�شخصاً�در�دادگاه�حاضر�شوند�یا�نماینده�بفرستند�و�نیز�
می�توانند�کسی�را�به�سمت�مشاور�همراه�خود�به�دادگاه��بیاورند�و�در�صورتی�که�نماینده�به�دادگاه�

فرستاده�شود�نمایندگی�او�باید�نزد�دادرس�محرز�شود�
�تبصره-�نماینده�اعم�از�وکالء�دادگستری�یا�غیر�آن�ها�است�

�ماده 16-�حساب�مواعد�به�ترتیبی�است�که�در�آیین�دادرسی�مدنی�ذکر�شده�و�اگر�روز�آخر�
موعد�مصادف�با�تعطیل�شود�آخر�موعد�روز�بعد�از�تعطیل�خواهد�بود�

�ماده 17-�در�مهلت�هایی�که�مسافت�رعایت�می�شود�ترتیب�آن�مطابق�مقررات�آیین�دادرسی�
مدنی�راجع�به�مسافت�است�

�ماده 18-�اشخاص�ذی�نفع�می�توانند�پرونده�های�امور�حسبی�را�مالحظه�نموده�و�از�محتویات�
آن�رونوشت�گواهی�شده�یا�گواهی�نشده�از�دفتر�دادگاه��بگیرند�

�ماده 19-�هرگاه�ضمن�رسیدگی�به�امور�حسبی�دعوایی�از�طرف�اشخاص�ذی�نفع�حادث�شود�
که�رسیدگی�به�امور�حسبی�متوقف�به�تعیین�تکلیف��نسبت�به�آن�دعوی�باشد�دادرس�در�صورت�

درخواست�دستور�موقتی�در�موضوع�آن�دعوی�مطابق�مقررات�دادرسی�فوری�صادر�می�نماید�
قانون� مواردی�است�که�در� به� امور�حسبی�مخصوص� و�دخالت�دادستان�در� اقدام� �ماده 20-�

تصریح�شده�است�
به�عهده�دادسرای�دادگاه� اقدام� اقدامی�می�باشد،� به� �ماده 21-�در�مواردی�که�دادستان�مکلف�

شهرستانی�است�که�رسیدگی�در�حوزه�آن�دادگاه�به�عمل��می�آید�
�ماده 22-�دادرس�پس�از�تمام�شدن�بازجویی�و�رسیدگی�منتهی�در�ظرف�دو�روز�تصمیم�خود�

را�اعالم�می�نماید�
�ماده 23-�تصمیم�دادرس�باید�موجه�و�مدلل�باشد�

مقررات� مانند� ابالغ� ترتیب� شود� ابالغ� باید� دادگاه� تصمیمات� که� مواردی� در� �-24 ��ماده 
آیین�دادرسی�مدنی�است�

ترتیب� می�تواند� دادرس� آید،� به�عمل� باید� بیگانه� کشور� در� ابالغ� که� صورتی� در� �-25 �ماده 
سهل�تری�برای�ابالغ�در�نظر�گرفته�و�دستور�دهد�

�ماده 26-�هرگاه�شخصی�که�تصمیم�دادگاه�باید�به�او�ابالغ�شود�در�دادگاه�حاضر�باشد�تصمیم�
دادگاه�به�او�اعالم�و�این�عمل�ابالغ�محسوب�است�و��رونوشت�نیز�به�او�داده�می�شود�

�ماده 27-�تصمیم�دادگاه�در�امور�حسبی�قابل�پژوهش�و�فرجام�نیست�جز�آنچه�در�قانون�تصریح�
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شده�باشد�
�ماده 28-�مرجع�شکایت�پژوهشی�از�تصمیمات�قابل�پژوهش�در�امور�حسبی�دادگاهی�است�که�مطابق�
آیین�دادرسی�مدنی�صالحیت�رسیدگی��پژوهشی�به�احکام�دادگاه�صادرکننده�تصمیم�در�مورد�دعاوی�دارد�
�ماده 29-�مدت�پژوهش�همان�است�که�برای�پژوهش�احکام�در�آیین�دادرسی�مدنی�مقرر�شده�
�ماده 30-�در�صورتی�که�پژوهش�خواه�اثبات�کند�که�پژوهش�نخواستن�او�در�موعد�به�واسطه�
عذر�موجه�بوده�و�در�ظرف�ده�روز�از�تاریخ�رفع�عذر��پژوهش�بخواهد�دادگاهی�که�مرجع�رسیدگی�
پژوهش�است�می�تواند�مهلت�پژوهش�را�تجدید�نماید؛�مشروط�به�اینکه�از�تاریخ�انقضاء�مدت�پژوهش�

بیش��از�شش�ماه�نگذشته�باشد�
�ماده 31-�مهلت�جدید�نباید�بیش�از�موعد�پژوهشی�باشد�و�درخواست�تجدید�مهلت�بیش�از�

یک�دفعه�پذیرفته�نیست�
�ماده 32-�شکایت�پژوهشی�به�دفتر�دادگاهی�که�صادرکننده�تصمیم�مورد�شکایت�بوده�داده�
می�شود�و�دفتر�نامبرده�باید�فوراً�شکایت�نامه�را�ثبت�و��رسید�آن�را�به�شاکی�داده�و�منتهی�در�ظرف�
به�آن�دادگاهی�که�مرجع�رسیدگی�پژوهشی� با�برگ�های�مربوط� را� دو�روز�شکایت�نامه�پژوهشی�

است�بفرستد�
در� نامبرده� شکایت� صورت� این� در� باشد� شفاهی� است� ممکن� پژوهشی� شکایت� �-33 �ماده 
برگ�های� با� این�صورت�مجلس� و� دادرس��می�رسد� و� امضاء�شاکی� به� و� دادگاه�درج� صورت�مجلس�

مربوطه�به�دادگاه�مرجع�رسیدگی�پژوهشی�فرستاده�خواهد�شد�
�ماده 34-�شکایت�پژوهشی�ممکن�است�مبنی�بر�جهات�یا�ادله�جدید�باشد�

اینکه� مگر� نمی�شود� شکایت� مورد� تصمیم� اجراء� تعویق� موجب� پژوهشی� شکایت� �ماده 35-�
دادگاهی�که�رسیدگی�پژوهشی�می�کند�قرار�تأخیر�اجرای��آن�را�بدهد�

�ماده 36-�تصمیم�دادگاه�استان�به�اتفاق�یا�به�اکثریت�آراء�معلوم�می�شود�
و� �ماده 37-�دادگاهی�که�رسیدگی�پژوهشی�می�نماید�هرگونه�رسیدگی�و�تحقیقی�که�مفید�
الزم�بداند�بدون�احتیاج�به�درخواست�به�عمل�می�آورد�و��پس�از�رسیدگی�اگر�تصمیم�مورد�شکایت�
را�صحیح�بداند�آن�را�تأیید�و�چنانچه�نقصی�در�تصمیم�نامبرده�مشاهده�کند�موافق�نظر�خود�آن�را�
تکمیل��می�نماید�و�هرگاه�تصمیم�مورد�شکایت�را�صحیح�نداند�آن�را�الغاء�نموده�و�تصمیم�مقتضی�را�

اعالم�می�نماید�
دیگری� اشتباهات� یا� قلم� سهو� یا� حساب� در� اشتباهی� دادگاه� تصمیم� در� هرگاه� �-38 �ماده 
یا�زیاد��شدن�نامی�مادام�که�آن�تصمیم� از�اشخاص�ذی�نفع� نام�یکی� افتادن� از�قلم� رخ�دهد�مثل�
به�وسیله�شکایت�به�دادگاه�باالتر�از�دادگاه�خارج�نشده�باشد،�دادگاه�صادرکننده�تصمیم�مستقاًل�یا�به�
درخواست�یکی�از��اشخاص�ذی�نفع�آن�را�تصحیح�می�نماید�و�این�تصحیح�زیر�تصمیم�دادگاه�یا�برگ�
دیگری�که�پیوست�آن�می�شود،�نوشته�خواهد�شد��دادن�رونوشت�از��تصمیم�دادگاه�بدون�پیوست�

نامبرده�ممنوع�است�
�تصحیح�به�اشخاصی�که�تصمیم�دادگاه�باید�ابالغ�شود،�ابالغ�می�شود�و�در�مواردی�که�تصمیم�
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دادگاه�قابل�پژوهش�است،�تصحیح�آن�هم�در�مدت�مقرر�برای��پژوهش�قابل�پژوهش�خواهد�بود�
�ماده 39-�هرگاه�تصمیم�دادگاه�از�اعتبار�افتاده�باشد�تصحیح�هم�از�اعتبار�خواهد�افتاد�

�ماده 40-�هرگاه�دادگاه�رأساً�یا�برحسب�تذکر�به�خطاء�تصمیم�خود�برخورد�در�صورتی�که�آن�
تصمیم�قابل�پژوهش�نباشد�می�تواند�آن�را�تغییر�دهد�

به� محتاج� هم� آن� تغییر� است،� آمده� به�عمل� درخواستی� زمینه� در� که� تصمیمی� �-41 �ماده 
درخواست�است�

�ماده 42-�هرگاه�در�استنباط�از�مواد�قانون�بین�دادرس�هایی�که�رسیدگی�پژوهشی�می�کنند�
اختالف�نظر�باشد�دادگاهی�که�به�امر�حسبی�رسیدگی��پژوهشی�می�نماید�می�تواند�به�توسط�دادستان�
دیوان�کشور�نظر�هیئت�عمومی�دیوان�کشور�را�بخواهد�و�در�این�صورت�دادگاه�نظر�خود�را�با�دالیل�
آن��برای�دادستان�دیوان�کشور�می�فرستد�و�پس�از�آنکه�دیوان�کشور�نظر�خود�را�اعالم�کرد�دادگاه�

مکلف�است�مطابق�آن�عمل�نماید�
�ماده 43-�دادستان�دیوان�کشور�از�هر�طریقی�که�مطلع�به�سوء�استنباط�از�مواد�این�قانون�
و� امور�حسبی�اطالع�حاصل�کند�که�مهم� به� به�اختالف�نظر�دادگاه�ها�راجع� یا� در�دادگاه�ها�بشود�
مؤثر�باشد،�نظر�هیئت�عمومی�دیوان�کشور�را�خواسته�و�به�وزارت�دادگستری�اطالع�می�دهد�که�به�

دادگاه�ها�ابالغ�شود��و�دادگاه�ها�مکلفند�بر�طبق�نظر�مزبور�رفتار�نمایند�
�ماده 44-�کسانی�که�تصمیم�دادگاه�را�در�امور�حسبی�برای�خود�مضر�بدانند�می�توانند�بر�آن�
اعتراض�نمایند؛�خواه�تصمیم�از�دادگاه�نخست�صادر�شده��و�یا�از�دادگاه�پژوهشی�باشد�و�حکمی�که�

در�نتیجه�اعتراض�صادر�می�شود�قابل�پژوهش�و�فرجام�است�
�ماده 45-�مقررات�آیین�دادرسی�مدنی�راجع�به�نظم�جلسه�رسیدگی�شامل�امور�حسبی�نیز�

خواهد�بود�
�ماده 46-�در�امور�حسبی�اگر�دادرس�آشنا�به�زبان�اشخاص�باشد�ملزم�به�مداخله�دادن�مترجم�
نیست�و�در�صورت�احتیاج�به�مترجم�دادرس�می�تواند��کسی�که�طرف�اعتماد�او�است�برای�ترجمه�

انتخاب�نماید���مترجم�نباید�از�اشخاص�مذکور�در�ماده��8انتخاب�شود�
�ماده 47-�در�مورد�دعوی�خیانت�یا�عدم�لیاقت�و�سایر�موجبات�عزل�وصی�یا�قیم�یا�ضم�امین�
ترتیب�رسیدگی�مطابق�مقررات�این�قانون�است�و��حکمی�که�در�این�خصوص�صادر�می�شود�مطابق�

آیین�دادرسی�مدنی�قابل�پژوهش�و�فرجام�است�

 باب دوم: در قیمومت
 فصل اول: صالحیت دادگاه قیمومت

آن� در�حوزه� اقامتگاه�محجور� که� است� دادگاه�شهرستانی� به� راجع� قیمومت� امور� �ماده 48-�
دادگاه�است�و�اگر�محجور�در�ایران�اقامتگاه�نداشته�باشد،��دادگاهی�که�محجور�در�حوزه�آن�دادگاه�

سکنی�دارد�برای�امور�قیمومت�صالح�است�
�ماده 49-�هرگاه�محجور�در�خارج�ایران�اقامت�یا�سکنی�داشته�باشد�امور�قیمومت�راجع�به�
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دادگاه�شهرستان�تهران�است�
�ماده 50-�در�صورتی�که�محجور�در�خارج�ایران�اقامت�یا�سکنی�دارد�و�مطابق�ماده��1228قانون�
ایران�قیم�موقت�برای�محجور��معین�نماید�اگر�دادگاه�تهران�تصمیم�مأمور� مدنی�مأمور�کنسولی�

کنسولی�را�تنفیذ�نکند�تعیین�قیم�با�دادگاه�نامبرده�خواهد�بود�
�ماده 51-�در�صورتی�که�متوفی�دارای�صغاری�باشد�که�اقامتگاه�آن�ها�مختلف�است�دادگاهی�که�
برای�یک�نفر�از�صغار�بدواً�تعیین�قیم�کرده�است،��می�تواند�برای�صغاری�هم�که�در�حوزه�آن�دادگاه�
اقامت�ندارند�قیم�معین�نماید�و�اگر�قیم�معین�نشده�باشد�دادگاهی�که�کوچک�ترین�صغیر�در�حوزه�
آن��اقامت�دارد�برای�تعیین�قیم�نسبت�به�تمام�صغار�صالحیت�خواهد�داشت�و�اگر�معلوم�نباشد�کدام�

یک�از�صغار�کوچک�ترند�هریک�از�دادگاه�ها�که�صغیر��در�حوزه�آن�دادگاه�اقامت�دارد�صالح�است�
�ماده 52-�هرگاه�در�اقامتگاه�محجور�دادگاه�صالحیت�دار�برای�امور�قیمومت�نباشد�امور�مزبور�

با�نزدیک�ترین�دادگاه�صالحیت�دار�به�اقامتگاه�محجور�خواهد�بود�
�ماده 53-�در�صورتی�که�اقامتگاه�محجور�معلوم�نباشد�امور�قیمومت�با�دادگاهی�است�که�محجور�

در�حوزه�آن�دادگاه�یافت�می�شود�
�ماده 54-�عزل�و�تعیین�قیم�جدید�و�تعیین�قیم�موقت�و�سایر�امور�محجور�که�راجع�به�دادگاه�

است�با�دادگاهی�است�که�بدواً�تعیین�قیم�کرده�است�

 فصل دوم: ترتیب تعیین قیم
�ماده 55-�عالوه�بر�اشخاص�مذکور�در�ماده��1219و��1220و��1221قانون�مدنی�شهرداری�و�اداره�
آمار�و�ثبت�احوال�و�مأمورین�آن�ها�و�دهبان�و��بخشدار�در�هر�محل�مکلفند�پس�از�اطالع�به�وجود�صغیری�

که�محتاج�به�تعیین�قیم�است�به�دادستان�شهرستان�حوزه�خود�اطالع�دهند�
�ماده 56-�هریک�از�دادگاه�ها�که�در�جریان�دعوی�مطلع�به�وجود�محجوری�شود�که�ولی�یا�وصی�

یا�قیم�نداشته�باشد�باید�به�دادستان�برای�تعیین�قیم��اطالع�بدهد�
�ماده 57-�در�رسیدگی�به�درخواست�حجر�دادگاه�نسبت�به�اشخاصی�که�مجنون�یا�سفیه�معرفی�
شده�اند�هرگونه�تحقیقی�که�الزم�بداند�به�عمل��می�آورد�و�می�تواند�اشخاصی�که�اطالعات�آن�ها�را�قابل�
استفاده�بداند�احضار�نموده�و�یا�برای�تحقیق�از�اشخاص�نامبرده�نماینده�بفرستد�و�پس�از�رسیدگی��و�
تحقیقات�الزم�و�احراز�حجر�حکم�به�حجر�می�دهد�و�در�صورت�عدم�احراز�حجر�درخواست�حجر�را�رد�

می�نماید�
�ماده 58-�هرگاه�دادگاه�الزم�بداند�از�کسی�که�محجور�معرفی�شده�تحقیق�کند�و�آن�شخص�
نتواند�در�دادگاه�به�واسطه�عذر�موجه�حاضر�شود�دادرس��دادگاه�شخصاً�یا�به�وسیله�نماینده�در�خارج�

از�دادگاه�از�او�تحقیق�می�نماید�
�ماده 59-�هرگاه�صغیری�که�ولی�خاص�ندارد�در�زمان�رسیدن�به�سن�رشد�سفیه�یا�مجنون�باشد�
قیم�باید�به�دادستان�جنون�یا�سفه�او�را�اطالع�دهد�و��دادستان�پس�از�اطالع�به�این�امر�مکلف�است�در�
موضوع�جنون�و�سفاهت�تحقیق�نموده�و�دالیل�آن�را�اعم�از�نظریات�کارشناس�و�اطالعات�مطلعین�و��



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات  جامع آزمون وکالت 4040

غیره�به�دادگاه�بفرستد�و�دادگاه�پس�از�رسیدگی�و�احراز�جنون�یا�سفه�حکم�به�استمرار�و�بقاء�حجر�
صادر�می�نماید�در�این�صورت�ممکن�است�قیم�سابق��را�هم�به�قیمومت�ابقاء�نمود�

�ماده 60-�برای�چند�نفر�از�اشخاص�محتاج�به�قیم�می�توان�یک�قیم�معین�نمود�مگر�آنکه�اداره�
امور�هریک�از�آن�ها�محتاج�به�قیم�علی�حده�باشد�

�ماده 61-�پدر�یا�مادر�محجور�مادام�که�شوهر�ندارد�با�داشتن�صالحیت�برای�قیمومت�بر�دیگران�
مقدم�می�باشد�

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

�ماده 63-�در�مورد�تعدد�قیم�و�همچنین�در�موردی�که�ناظر�معین�شده�است�دادگاه�معین�
می�کند�که�در�صورت�اختالف�نظر�بین�قیم�ها�یا�بین�قیم�و��ناظر�به�دادگاه�یا�شخص�ثالثی�رجوع�

نماید�و�یا�ترتیب�دیگری�را�برای�رفع�اختالف�پیش�بینی�نماید�
�ماده 64-�دادگاه�می�تواند�شخصی�را�که�درخواست�حجر�او�شده�است�قبل�از�صدور�حکم�و�یا�
بعد�از�صدور�حکم�و�قبل�از�قطعی�شدن�آن�از�بعض��یا�تمام�تصرفات�در�اموال�موقتاً�ممنوع�نماید�
و�در�این�صورت�دادگاه�امینی�موقتاً�برای�حفظ�اموال�و�تصرفاتی�که�ضرورت�دارد�معین�می�نماید�

�ماده 65-�بعد�از�قطعی�شدن�حکم�حجر�به�واسطه�انقضاء�مدت�پژوهش�یا�صدور�حکم�پژوهشی�
به�حجر�اقدام�به�تعیین�قیم�می�گردد�

�ماده 66-�دادستان�و�محجور�و�قیم�محجور�نسبت�به�تصمیمات�دادگاه�در�موارد�زیر�می�توانند�
پژوهش�بخواهند�اگر�قیم�متعدد�باشد�هریک�از�آن�ها��حق�پژوهش�دارند:

1-�حکم�حجر�
2-�حکم�بقاء�حجر�

3-�رفع�حجر�
4-�رد�درخواست�حجر�

5-�رد�درخواست�بقاء�حجر�
6-�رد�درخواست�رفع�حجر�

�ماده 67-�نصب�قیم�در�صورتی�که�قیم�در�دادگاه�حاضر�باشد�حضوراً�به�او�اعالم�و�اگر�در�دادگاه�
حاضر�نباشد�باید�فوراً�به�او�ابالغ�گردد�

�ماده 68-�قیم�باید�در�ظرف�سه�روز�پس�از�ابالغ�با�رعایت�مسافت�قبول�یا�عدم�قبول�قیمومت�
را�به�دادستان�اطالع�دهد�و�اگر�در�این�مدت�قبول�خود��را�اطالع�نداد�یا�قیمومت�را�قبول�نکرد�
از� برای�تعیین�شخص�دیگری�به�سمت�قیمومت�مطلع�می�کند��و�هرگاه�قبل� را� دادستان�دادگاه�
تعیین�قیم�جدید�شخصی�که�قباًل�به�قیمومت�معین�شده�قبول�قیمومت�را�به�دادستان�اطالع�دهد�

شخص�دیگری�معین�نخواهد�شد�
�ماده 69-�دادگاه�در�تمام�امور�تصمیمات�خود�را�به�هر�طریقی�که�مقتضی�بداند�به�دادستان�

اطالع�می�دهد�


