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 قانون روابط موجر و مستأجر
 02/۰۵/13۵۶مصوب 

 03/۰۹/13۵۸با آخرین اصالحات تا تاریخ 
 کلیات -فصل  اول

با موجر یا نماینده قانونی او به 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  – ۱ماده  
 عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.اجاره سند رسمی یا عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد

 باشد:موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی – ۲ماده 
 تصرف ناشی از معامالت با حق استرداد یا معامالت رهنی. – ۱
 برداری از محصول آنها باشد.ی از اجاره بهرهها و باغهایی که منظور اصلاراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آن – ۲
 شود.ها و محلهایی که به منظور سکونت عرفًا به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میساختمان – ۳
 ۱۳۵۴معامالت زمین مصوب سال االجرا شدن قانونز تاریخ الزمها اهایی که گواهی خاتمه ساختمانی آنها و در شهرککلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهر – ۴

 شود.صادر شده و می
حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یاهای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانهخانه – ۵

گاه متصرف خانه یا محل هرباشد. مابین میدر این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیگیرد. می ها قرارکارکنان آن
ادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار طرف دسازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از

 شود.مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میهمان مقام محل شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستورمی
 واحدهای مسکونی که پس از اجری این قانون به اجاره واگذار گردد. – ۶

 بها و ترتیب پرداخت آنمیزان اجاره –فصل دوم 
است که بین طرفین مقرر و یا عملی نامه تنظیم نشده باشد به میزانیگاه اجارهنامه قید شده و هرنامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجارهدر مواردی که اجاره – ۳ماده 

 شود.عادله روز تعیین میلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخشده است و در صورتی که میزان آن مع
از تاریخ مدت اجاره منقضی شده و تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه موجر یا مستأجر می – ۴ماده 

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

التفاوت در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابهالتفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. تواند مابهر میموج – ۵ماده 
یخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال نماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تارمیاز تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم

فوق  شرحانضمام خسارت تأخیر تأدیه بهشده را بهالتفاوت پرداختبها رد مابهتواند ضمن تقاضی تعدیل اجارهوصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز میاحتساب و از مستأجر
 درخواست کند.

 نماید نیز جاری خواهد بود.بها صادر میمواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره مقررات این ماده در –تبصره 
هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر المسمی آخرالمثل را به میزان اجرتالمسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتنامه اجرتمستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره – ۶ماده 

المثل مبلغی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی نامهگاه اجارهبپردازد و هر یا نماینده قانونی او
نونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین به موجر یا نماینده قا دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعدکه متناسب با اجاره امالک مشابه تشخیص می

ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت نامهنامه عادی بوده یا اجارهگاه اجارهکننده سند و هرنامه رسمی است به دفترخانه تنظیمشود سپرده و قبض رسید را اگر اجارهمی
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. فادموجر به یکی از

 دفترخانه مزبور مراجعه نماید.برای دریافت وجه تودیع شده به
 نامهدر تنظیم اجاره –فصل سوم 

نامه یا و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشتهمواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهدر  – ۷ماده 
نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بین نباشد( و تنظیم اجارهنامه درارهدر مواردی که اجتواند برای تعیین اجاره بها )تعیین اجاره بها و شریط آن اختالف داشته باشند هر یک می

 المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.نسبت به اجرت کند، ولی این امر مانع صدور حکمبها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می
دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره گاه ازهر – ۱تبصره 

 این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
 ز طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.دریافت وجه بابت اجاره بها ا – ۲تبصره 

نامه تنظیم شده باشد( با رعایت اجاره در صورتی که قبالً نامه سابق )ها و شریط مندرج در اجارهنامهنامه جدید را طبق شریط مرسوم و متعارف در اجارهدادگاه شریط اجاره – ۸ماده 
 واهد کرد.مقررات این قانون تعیین خ

قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به االجاره را بپردازد و از تاریخ ابالغ حکم این قانون و شریط قبلی مال ۶در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده  – ۹ماده 
نامه به دفتر اسناد رسمی نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجارهنامه تنظیم گاه در این مدت اجارههرنامه تنظیم کنند. ترتیب مقرر در حکم، اجاره

را به نامه دادگاه اجارهنامه نشود نماینده گاه موجر حاضر به امضای اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند، هرکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهطرفین اخطار میابالغ و به 
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روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتیکه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم  ۱۵مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا 
 کند و این حکم قطعی است.به تخلیه عین مستأجره صادر می

گاه مستأجر تمام یا قسمتی هرشده باشد. منافع مورد اجاره را کاًل یا جزًا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتبًا این اختیار به او داده تواند مستأجر نمی – ۱۰ماده 
در صورتی که مستأجر حق انتقال یک از مستأجرین را بنماید. نامه با هرجارهتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم ااز مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می

 نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.درخواست تنظیم اجارهتواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می
 نامه تصریح بنمایند:تر اسناد رسمی مکلفند عالوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهدفا – ۱۱ماده 

 شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. – ۱
 تراضی نموده باشند.باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری نی مستأجر مینشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانو – ۲
 باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می – ۳
مدت توافق کرده باشند که در این صورت تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین  مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از – ۴

 ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
 آن به طور صریح. گاه به منظور دیگری باشد قیداجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر – ۵
 مستأجر حق انتقال به غیر را کاًل یا جزئًا یا به نحو اشاعه دارد یا خیر. – ۶
 المسمی.المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرتتعهد مستأجر به پرداخت اجرت – ۷

 مستأجرهموارد فسخ اجاره و تخلیه عین  –فصل چهارم 
 تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.در موارد زیر مستأجر می – ۱۲ماده 

 قانون مدنی(. ۴۱۵با رعایت ماده نامه قید شده منطبق نباشد. )در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره – ۱
 شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد. اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث – ۲
 در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. – ۳
 در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه. – ۴
 وده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سالمت مضر بوده و باید خراب شود.گاه مورد اجاره کاًل یا جزئًا در معرض خرابی بهر – ۵

تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر ازهر – ۱۳ماده 
در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه حاضر له اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. مکلف است به وسی

شود و از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میفتر دادگاه تسلیم کند. تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دنگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را
و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده  کند که برای تحویل گرفتن مورد اجارهساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می ۲۴دفتر دادگاه ظرف 

 نامه برقرار است.این قانون و شرایط اجاره باشد تعهدات او به موجب مقررات
دستور تخلیه مورد اجاره را صادر تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره در موارد زیر موجر می – ۱۴ماده 

 خواهد شد.نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه می
به هر صورتی که باشد به غیر واگذار ای در بین نباشد مورد اجاره را کاًل یا جزئًا نامهنامه و یا در موردی که اجارهدر موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره – ۱

 قرار داده باشد.الکفاله قانونی خود دیگری جز اشخاص تحتنموده یا عماًل از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده 
نمایندگی و غیره عماًل به غیر واگذار کند منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا در موردی که عین مستأجره به – ۲

 نامه تنظیم شده باشد.ن با مستأجر الحق اجارهاین قانو ۱۹بدون اینکه طبق ماده 
را برای مورد اجاره سکونت نماید و یا آننامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصًا دردر صورتی که در اجاره – ۳

ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا  این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال سکونت اوالد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در
 شود.انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی

 بند فوق داشته باشد.کور دردر صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذ – ۴
 گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.هر – ۵
 نامه قید شده استفاده گردد.در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خالف منظوری که در اجاره – ۶
دهد مگر اینکه شغل جدید عرفًا مشابه معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییرگاه مورد اجاره برای شغل در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر – ۷

 شغل سابق باشد.
 در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد. – ۸
در کننده سند اجاره یا اظهارنامه )تنظیمالمثل خودداری نموده و با ابالغ اخطار دفترخانه جرتاالجاره یا ااین قانون از پرداخت مال ۶در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده  – ۹

فترخانه یا تواند از دنامه رسمی باشد موجر میدر این مورد اگر اجارهای در بین نباشد( ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. نامهنامه عادی بوده یا اجارهموردی که اجاره
کند بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجارههراجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. 

نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر گاه اجارههرتخلیه عین مستأجر را بنماید.  مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تواند به استناد تخلفولی موجر می
ه نفع بهای معوقه صدی بیست آن را بگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجارهدر موارد فوق هرتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. می
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گردد، ولی هر شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت میحکم به تخلیه صادر نمیموجر در صندوق دادگستری تودیع نماید
 .تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی استیک بار میمستأجر فقط 

برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و ۹در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند  – ۱تبصره 
 درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.مستقیمًا از دادگاه تواند با تقدیم دادخواست به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می

 سکنی خواهد بود.در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل – ۲تبصره 
وظیف قانونی خود به محض صدور ش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانونًا دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان عالوه بر انجام در مورد بند ش – ۳تبصره 

 دهد.کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می
اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر – ۴تبصره 

 بنماید. 
 جائز است. عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه – ۱۵ماده 

صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات ها مکلفند درتخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری – ۱
 مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

 شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت. تخلیه به منظور احتیاج – ۲
در موارد سه درخواست تخلیه نماید.  در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اوالد یا پدر یا مادر یا همسر خود – ۳

 ا تجارت نیز حکم خواهد داد. گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه ی
به ساختمان نکند یا حداقل مدت  گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروعهر ۱۴ماده  ۴و  ۳در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند  – ۱۶ماده 

المثل مورد اجاره در حق او معادل یک سال اجاره بها یا اجرتدرخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به 
 اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد

تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضی تخلیه سایر قسمت در –تبصره 
 شد.
کننده سند اجاره اعالم شود تا دفترخانه تنظیمد باید از طرف دادگاه به گیرصورت می ۱۳در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده  – ۱۷ماده 

 در ستون مالحظات ثبت اجاره قید گردد.
 حق کسب یا پیشه یا تجارت –فصل پنجم 

های دادگستری و مسکن و وزارتخانهنامه آن از طرف آیینمیزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که  – ۱۸ماده 
 گردد.شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می

مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند  یاهمان شغل  تواند براینامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میدر صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره – ۱۹ماده 
ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق نامه انامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجارهگاه در اجارههررسمی به دیگری انتقال دهد. 

انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویزال مستأجر میکسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد وا
نماید و مراتب نوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینباشد( صادر و رونامه رسمی در بیناگر اجارهنامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک )کننده سند اجارهسند انتقال در دفترخانه تنظیم

گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی منافع هرمقام مستأجر سابق خواهد بود. شریط اجاره قائم را به موجر نیز اعالم خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام
 االثر خواهد بود.ال داده نشود حکم مزبور ملغیمورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتق

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

 بود.همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر – ۲تبصره  
 تعمیرات –فصل ششم 

آسانسور باشد به عهده موجر است و جاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه وتعمیرات کلی و اساسی مورد ا – ۲۰ماده 
 تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.

شود مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میبین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را دررسیدگی به اختالف  – ۲۱ماده 
زبور را با نظارت دا یره اجرا انجام داده مخارج آن را شود تعمیرات متواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده انجام ندهد مستأجر می

 حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ر صورت ادامه دنماید. تعیین میگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات هر – ۲۲ماده 

 در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد. تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. ممانعت دادگاه می
 قطعی است.  صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی ۲۲و  ۲۱رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین  –تبصره 

گاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به هراقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست.  – ۲۳ماده 
 قابل اجرا خواهد بود. ۲۱ده ماتعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در
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تواند امثال آن داشته باشد موجر نمیدر 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 – ۲۴ماده 
در صورت تخلف، دادگاه به را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خودجز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را 

موجر  دستور دادگاه بالفاصله قابل اجرا است.خواهد داد. درخواست مستأجر فورًا بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عنداالقتضاء ترتیب وصل آن را
 شود و تصمیم دادگاه قطعی است.میهمان دادگاه رسیدگی  تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض درمی

باشد و همچنین در صورتی که اتصال هی مزبورگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهر – ۱تبصره 
 وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره بها کسر نماید.تواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می

 ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.نون تملک آپارتمانتعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قا – ۲تبصره 
و متصرف ملک مانع از رویت گاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید هر – ۲۵ماده 

محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل و میخریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی ا
در حدود متعارف با مقام مالک به معیت مأمورین ملک را رویت نما یند. تشخیص ضرورت امر دهد تا خریدار ومورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می

 صادرکننده دستور است.
مگر دعاوی به دولت که منحصرًا ید. می آرسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل – ۲۶ماده 

در مواردی که خالف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگرحکم دادگاه  –شود در دادگاه شهرستان رسیدگی می
 مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صالحیت شورای داوری است.

 حکم دادگاه قطعی است.بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجاره –تبصره 
نماید. حکم تخلیه مدارسی که با می شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعییندر مواردی که حکم تخلیه صادر می – ۲۷ماده 

 .اجازه رسمی مقامات صالحیتدار تأسیس شده در تعطیالت تابستان اجرا خواهد شد
 پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد. های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یاشود مهلتدر مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می – ۱تبصره 
 هد بود.روز خوا ۱۵شود حداکثر مهلت در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می – ۲تبصره 

ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی وجه شود موجر مکلف است ظرف سهدر مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می – ۲۸ماده 
مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد  ر خواهد بوداالثمعینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد واال حکم مزبور ملغی

االثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده نماید. حکم صادر شده ملغیگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابالغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه نیز هر
 باشد.
و قطعی گردیده از تاریخ اجری این شاهنشاهی( صادر ۲۵۱۹) ۱۳۳۹ی مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب مدتها –تبصره 

 شود.قانون شروع می
نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به میها معرفی دو سال انتخاب و به دادگاهی را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای شناسان رسمی عده اوزارت دادگستری از بین کار – ۲۹ماده 

در نقاطی که نامه وزارت دادگستری است. شناسان به موجب آیینالزحمه کارطرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. ها از کارعمل نیامده دادگاه
 شناسی عمل خواهد شد.شناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارکار وزارت دادگستری

 باطل اعالم خواهد شد. کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بالاثر و – ۳۰ماده 
مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر در آن نقاط به ۱۳۳۹شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد نقاطی اجراء میاین قانون در  – ۳۱ماده 

 ود.مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بوزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و
 شود.قانون است لغو میو سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این ۱۳۳۹از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال  – ۳۲ماده 

جلسه فِوق العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه ، در 22/4/1356قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس ازتصویب  مجلس سنا در جلسه فِوق العاده روز چهارشنبه
 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.۱۳۵۶

 
 قانون روابط موجر و مستأجر

 ۱۳۷۶/۶/۵مصوب 
 (۱۳۷۶روابط موجر و مستأجر )قانون مصوب  –فصل اول 

دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر ب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههایاالجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کساز تاریخ الزم -۱ماده 
 مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد می

 عنوان شهود گواهی گردد.اعتماد طرفین بهوسیله دونفر افراد موردامضای موجر و مستأجر برسد و بهره در دو نسخه تنظیم شود و بهقراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجا -۲ماده 
رف یک هفته و در اجاره با سند ثبت ظمقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرایپس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم -۳ماده 

 قضاییه انجام خواهد گرفت.عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه
تحویل مورد اجاره به موجر موکول به الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وموجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرضدر صورتی که -۴ماده 

االجاره یا بدهی عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مالت بهاسترداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسار
های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، و یا پرداخت بدهیبابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده
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 وجه یا سند به مستأجر بهدادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیممبنی بر تسلیمگواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را 
 خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.همان میزان

دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق چه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را بهچنان -۵ماده  
 شود.مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی

 (۱۳۷۶سرقفلی )قانون مصوب  –فصل دوم 
تواند در اثناء مدت اجاره برای مستأجر میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنینالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میهرگاه م – ۶ماده 

 تقال به غیر از وی سلب شده باشد.اجاره حق انواگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد
 حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر – ۱تبصره  

 عادله روز را دارد.ه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمتکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیدر صورتی – ۲تبصره 
نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره درتصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستأجره را – ۷ماده 

 مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.تواند از موجر و یا مستأجر دیگرار نماید در اینصورت مستأجر میهمان مبلغ به او واگذ عین مستأجره را به
تواند برای نماید، مستأجر میواگذار غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستأجر متصرفهرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به – ۸ماده  

 اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
مستأجره حق  باشد هنگام تخلیه عینچنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده – ۹ماده 

 دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
مطالبه هرگونه  –خواهد شد. تبصره باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعییندر مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می – ۱۰ماده 

 باشد.وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می
 بود.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 – ۱۱ماده 
 خواهد رسید.ات وزیرانهای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هینامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانهآئین – ۱۲ماده 
 شود.کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می – ۱۳ماده 

 
 قانون حمایت خانواده 

 ۱۳۹۱/۱۲/۱مصوب 
ـ دادگاه خانواده  فصل اول 

لیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کـ به۱ماده
 های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است. دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه 

تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات  ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است۱تبصره
 کند. مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می 

ات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقرر۲تبصره
 شود. کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می  رسیدگی می 

طور مکتوب و مستدل در مورد  ر باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به گردد. قاضی مشاو البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می  ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ۲ماده
کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد  موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء 

 کند.
ـ قوه قضائیه تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط  موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می  تبصره 

 تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
 قضائی باشند.ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت ۳ماده
 ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:۴ماده

 زدن آن ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ۱
 ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح۲
 ـ شروط ضمن عقد نکاح۳
 ـ ازدواج مجدد۴
 ـ جهیزیه ۵
 ـ مهریه ۶
 المثل ایام زوجیت ـ نفقه زوجه و اجرت ۷
 تمکین و نشوزـ  ۸
 ـ طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن۹



   6 

 

 ـ حضانت و مالقات طفل۱۰
 ـ نسب۱۱
 ـ رشد، حجر و رفع آن۱۲
 ـ والیت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان۱۳
 ـ نفقه اقارب۱۴
 االثر  ـ امور راجع به غایب مفقود۱۵
 سرپرست ـ سرپرستی کودکان بی ۱۶
 ـ اهدای جنین۱۷
 ـ تغییر جنسیت۱۸

( قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳( و سیزدهم )۱۲تبصرهـ  به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم )
مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۳/۴/۱۳۷۲حه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب و قانون رسیدگی به دعاوی مطرو ۳۱/۴/۱۳۱۲

 شود. رسیدگی می 
 ت، تنفیذ و اجراء می های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طالق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفاتصمیمات مراجع عالی اقلیت

 گردد.
الزحمه تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می  ۵ماده

اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان  الزحمه داوری و سایر هزینه  کارشناسی، حق 
 کند. وکیل، دادگاه حسب مورد رأسًا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می 
ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و مددجویان سازمان بهزیستی کشور   باشند. از پرداخت هزینه دادرسی معاف می تبصره 

 ور را نیز دارد. در این ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محج ۶ماده
 صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

جور که تعیین 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 مح دادگاه می ـ ۷ماده
ابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی ق

 شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می 
 شود. ریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تش ۸ماده

ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول   کند. گیری می  المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم  تبصره 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل  مقررات قانون آیین  ـ تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع۹ماده

 صحت ابالغ با دادگاه است. تواند ابالغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعالم کنند، دادگاه می 
 کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد. تواند برای فراهم  ـ دادگاه می ۱۰ماده
تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین  ع اجرای آن نیز می له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شرو ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوٌم ۱۱ماده

 به را درخواست کند. ٌمحکوم 
ه مهریه تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالب ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ۱۲ماده

 غیرمنقول باشد.
های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است  ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ۱۳ماده

 کند. دگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می صالحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دا
م خارج از کشور باشند ولی ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقی۱۴ماده

ه برای نت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجیکی از آنان در ایران سکو
وجین برای اقامه دعوی در محل دیگر یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صالحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه ز رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ 

 توافق کنند.
ن محاکم یا مراجع در ایران ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام ای۱۵ماده

 حکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این ا اجراء نمی 
های جمهوری اسالمی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص تبصرهـ  ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری

ـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه ب ـتدار که با پیشنه  پذیر است. ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عده است.شوند امکانها معرفی میه کنسولگریصالحی
 تواند طالق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در طالق بائن نیز زوجه می 

 تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید. گردد، زوجه می  ثبت می در مواردی که طالق به درخواست زوج 
ـ مراکز مشاوره خانوادگی  فصل دوم 
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 قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ الزم ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه ۱۶ماده
 االجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می   نند.توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده ک تبصره 
 شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و پزشکی، روان  های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان  ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ۱۷ماده

د. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشن مبانی حقوق اسالمی انتخاب می 
 ای است که ظرف شش ماه پس  نامه  ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین  تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره 

 رسد. شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می وسیله وزیر دادگستری تهیه میاالجراء شدن این قانون بهاز الزم
کردن موضوع اختالف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را  تواند در صورت لزوم با مشخص  های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می  ـ در حوزه ۱۸ماده

 خانوادگی خواستار شود.در مورد امور و دعاوی 
کنند. مراکز مذکور  های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ای به زوجین، خواسته ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ۱۹ماده

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

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

 ق، رجوع و اعالم بطالن نکاحـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طال۲۰ماده
 یا طالق الزامی است.

دهد. نکاح موقت نیز رار میـ نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت ق۲۱ماده
 ر موارد زیر الزامی است:تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن د

 ـ باردارشدن زوجه۱
 ـ توافق طرفین۲
 ـ شرط ضمن عقد۳

ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده ) سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به  ای است که ظرف یک  نامه  ( این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طالق مطابق آیین ۲۰تبصره 
کماکان به قوت خود باقی  ۲۹/۲/۱۳۱۶( اصالحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱های موضوع ماده ) نامه  نامه مذکور، نظام  رسد و تا تصویب آیین  قوه قضائیه می تصویب رئیس 

 است.
های مالی است. چنانچه ( قانون اجرای محکومیت۲مقررات ماده)ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سّکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ۲۲ماده

 اکان الزامی است.مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط مالئت زوج مالک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کم
هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه االجراءشدن این قانون بیماری ماه از تاریخ الزم  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ۲۳ماده

ز سوی پزشکان ادرشده اهای واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعالم کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صشوند و نیز بیماری
های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماری

 های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.بیماری
 های مسری و خطرناک که نام آنها به اعتیاد و یا بیماری داللت کند، ثبت نکاح در صورت اطالع طرفین بالمانع است. در مورد بیماری تبصرهـ  چنانچه گواهی صادرشده بر وجود

ردی که بیماری خطرناک شوند. در موا شده معرفی می  شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین  وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعالم می 
 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.

ـ طالق  فصل چهارم 
ج و طالق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط ـ ثبت طالق و سایر موارد انحالل نکاح و نیز اعالم بطالن نکاح یا طالق در دفاتر رسمی ازدوا۲۴ماده

 از سوی دادگاه مجاز است.
توانند تقاضای طالق توافقی را از ابتداء  ـ درصورتی که زوجین متقاضی طالق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ۲۵ماده

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

زش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به ـ در صورتی که طالق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سا۲۶ماده
 کند. صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طالق مبادرت می 

ع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران ـ در کلیه موارد درخواست طالق، به جز طالق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجا۲۷ماده
 رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

سال داشته و آشنا به مسائل  ی ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل س۲۸ماده
 شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

 شوند. ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ۱تبصره
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توانند داور خود را از بین افراد واجد  واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ـ درصورت نبود فرد ۲تبصره
 کند. رفین به تعیین داور مبادرت می صالحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از ط

المثل ایام نین اجرتـ 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 همچ۲۹ماده
های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه( قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی ۳۳۶زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده )

ین کند. ثبت طالق موکول به تأدیه 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 تعی می 
شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق  به نیز ثبت می  است. طالق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوٌم  حقوق مالی زوجه

 مربوط اقدام کند. تواند پس از ثبت طالق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مذکور به ثبت طالق رضایت دهد می 
کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه ۳۰ماده

 تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.را اثبات کند، می
 صالح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. پزشک ذی ـ ارائه گواهی ۳۱ماده
 خواهی یا ابالغ رأی فرجامی است. ـ در مورد حکم طالق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ۳۲ماده
خواهی است. هرگاه حکم طالق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق  طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ـ مدت اعتبار حکم ۳۳ماده

غه طالق و ثبت آن در دفترخانه کند برای اجرای صی تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابالغ می 
گردد. در صورت شود و مراتب به زوج ابالغ میحاضر 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

 آید. عمل می اعالم عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به
ـ دادگاه صادرکننده حکم طالق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طالق در صورت امتناع زوج تصریح کند.  تبصره 

ی است. چنانچه گواهی مذکور شدن رأ ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی ۳۴ماده
یا مدارک الزم را ارائه نکند، گواهی  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

 صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
ـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است  تبصرهـ  هرگ

 گردد. ملغی می 
ف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظر۳۵ماده

کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه  سردفتر به زوجین اخطار می 
 رسد.مراتب به اطالع زوجه می

ـ فاصله بین ابالغ اخطاریه و جلسه اجرای ص المکان باشند، دعوت از  ( این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ۳۴یغه در این ماده و ماده )تبصره 
 آید. کننده به وسیله دفترخانه به عمل می  االنتشار یا هزینه درخواست  المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر  شخص مجهول 

که زوجه بنا بر اعالم دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طالق  گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ـ هرگاه ۳۶ماده
 وکالت بالعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست.

 گیرد. جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ـ اجرای صیغه طالق با رعایت ۳۷ماده
شود ولی ثبت طالق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت  ـ در طالق رجعی، صیغه طالق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می  ۳۸ماده

که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طالق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه  ده است، مگر این زوجه مطّلقه در منزل مشترک تا پایان ع
اجرای صیغه  رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طالق می  شود. صورتجلسه تکمیل  تکمیل و طالق ثبت می 

 شود.شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طالق ثبت می طالق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می 
 ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا۳۹ماده

 ه دفتر رسمی ازدواج و طالق ارائه شود.حکم طالق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان ب
ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه  فصل پنجم 

دستور دادگاه  نفع و به  ـ 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 ۴۰ماده
 شود. زمان اجرای حکم بازداشت می صادرکننده رأی نخستین تا 

سؤول حضانت از انجام ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مالقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت او است یا در صورتی که م۴۱ماده
تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین  ود، می حق ش تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع مالقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی 

 بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شخص ناظر با پیش 
ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه مالقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فر  اهم نماید.تبصره 

 رسد. شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ماه توسط وزارت دادگستری تهیه مینامه اجرائی این ماده ظرف ششآیین
یا محل اقامت قبل  توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفینـ صغیر و مجنون را نمی۴۲ماده

حق این امر را اجازه دهـد. ت اشخاص ذیاز 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 مالقا
ر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی ـارج کردن صغـی  کند.نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میدادگاه درصـورت موافقت با خ



   9 

 

ـانت به مادر را خ۴۳ماده ـتان، اعطای حض الف مصلحت فرزند تشخیص ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادس
 دهد.
، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، ۸/۷/۱۳۸۶( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵ئی موضوع ماده )ـ درصورتی که دستگاههای اجرا۴۴ماده

 های متعارف زندگی باید این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه 
 ت، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.دار اس در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده 

 ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.۴۵ماده
 ممنوع است.کند  ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ۴۶ماده
 کند. النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می  ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ۴۷ماده

اجرائیه کافی است و عملیات علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور  طور مستمر از محکوٌم موجب حکم دادگاه باید وجوهی به تبصرهـ  درمورد این ماده و سایر مواردی که به 
 یابد. اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می 

ـ حقوق وظیفه و مستمری  فصل ششم 
بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای ۴۸ماده

 اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر  ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ۱

 ی مالک عمل است.آن، بیشترین مستمر
ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می   شود. تبصره 

 ظیفه یا مستمری متوفی نیست.ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق و۲
دان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن۳  ـ فرزـن

د از کمک هزینه اوالد، بیمه و مستمری بیست سالگی و بعد از آن منحصرًا درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب مور
 گردند.زماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میبا
ـایر وراث قانونی۴ ـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و س  ـ حقوق وظ

های بعدی آن،  یه ( همان قانون و اصالح۸۶و اصالحات بعدی آن و با لحاظ ماده ) ۳۱/۳/۱۳۴۵( قانون استخدام کشوری مصوب ۸۷کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده )
 گردد. تقسیم و پرداخت می 

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

ـ مقررات کیفری  فصل هفتم 
یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی  ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طالق یا فسخ نکاح اقدام۴۹ماده

شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت  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 
 ن نکاح یا طالق استنکاف کند نیز مقرر است.انفساخ نکاح و اعالم بطال

 ( قانون مدنی ازدواج کند،۱۰۴۱ـ هرگاه مردی برخالف مقررات ماده ) ۵۰ماده
درجه پنج  شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج عالوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیریبه حبس تعزیری درجه شش محکوم می

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

 شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. محکوم می 
 ( قانون مدنی و یا بر خالف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ۱۰۶۰ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ) ۵۱ماده

 شود.
اساس بوده است یا برخالف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری ادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بیـ هرکس در د ۵۲ماده

 شود. شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می 
رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی  ود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وج

 مدعی زوجیت گردد، جاری است.
 کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می  النفقه امتناع ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب  ۵۳ماده

 شود. شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می 
ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه  رزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه ف تبصره 

 است.
حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت  ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل با اشخاص ذی  ۵۴ماده

 شود. ر محکوم می تکرار به حداکثر مجازات مذکو
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 نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت ( این قانون را صادر یا با سوء ۳۱( و )۲۳ـ هر پزشکی که عامدًا بر خالف واقع گواهی موضوع مواد ) ۵۵ماده
 شود. حداکثر مجازات مذکور محکوم می درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به طبابت و بار دوم و باالتر به 

( قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ۱۰۶۰نامه مذکور در ماده ) ( این قانون یا بدون اخذ اجازه ۳۱( و )۲۳ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ) ۵۶ماده
( این قانون یا حکم ۴۰زدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده )( قانون مدنی به ثبت ا۱۰۴۱ازدواج مجدد یا برخالف مقررات ماده )

ل ع قانون مجازات اسالمی از اشتغاتنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحالل نکاح یا اعالم بطالن نکاح یا طالق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضو
 شود.به سردفتری محکوم می

 رسد. نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می  ـ آیین  ۵۷ماده
 گردد: االجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می  ـ از تاریخ الزم  ۵۸ماده

 ۲۳/۵/۱۳۱۰ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱
 ۲۰/۲/۱۳۱۱ه انکار زوجیت مصوب ـ قانون راجع ب۲
 ۲۹/۲/۱۳۱۶( قانون ازدواج مصوب ۳( و )۱ـ قانون اصالح مواد )۳
 ۱۳/۹/۱۳۱۷ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۴
 ۶/۵/۱۳۶۴ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب  ۵
 ۲۲/۴/۱۳۶۵مصوب  ـ قانون مربوط به حق حضانت ۶
 ۲۳/۱/۱۳۶۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۷
 ۳/۶/۱۳۷۳قانون مذکور مصوب « ۶»و « ۳»های  ( آن و نیز قانون تفسیر تبصره ۶به جز بند )ب( تبصره ) ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ـ قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  ۸
 ۲/۳/۱۳۷۵( قانون مجازات اسالمی مصوب ۶۴۶( و )۶۴۵(، )۶۴۲ـ مواد )۹

 ۸/۵/۱۳۷۶( قانون اساسی مصوب ۲۱ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم )۱۰
 ۱۱/۸/۱۳۷۶ ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱

 شنبه مورخلسه علنی روز سهقانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درج
 نگهبان رسید.به تأیید شورای ۹/۱۲/۱۳۹۱اسالمی تصویب شد و در تاریخ شورای اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس 

ـ علی الریجانی  رئیس مجلس شورای اسالمی 
 

 قانون مسئولیت مدنی
 ۱۳۳۹/۰۲/۰۷مصوب 

که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده احتیاطی بجان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگرهر کس بدون مجوز قانونی عمدًا یا در نتیجه بی – ۱ماده 
 میباشد.  ودای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خلطمه
خسارات مزبور محکوم مینماید و دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان  – ۲ماده 

 وارد نموده محکوم خواهد نمود. همان نوع خساراتیکهچنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران 
نمیشود تعیین کرد مگر انکه ی دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را بصورث ]بصورت[ مستمر – ۳ماده 

 ه قانون آن را تجویز نماید. مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنک
 دادگاه میتواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد. – ۴ماده 

 هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زیان بنحو مؤثری بزیاندیده کمک و مساعدت کرده باشد. – ۱
 یز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفًا قابل اغماض باشد و جبران آن ن – ۲
 تشدید کرده باشد. وقتیکه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را – ۳

افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد د و یا از بین برود و یا موجب دیده کم گرداگر در اثر آسیبی که ببدن یا سالمتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان  – ۵ماده 
 کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

مستمری بعمل آید باید بطریق  ان زیاندادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتًا واحده تعیین مینماید و در مواردی که جبر
 تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. 

 خواهد داشت.  اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم
از سلب قدرت کار کردن در مدت ها مخصوصًا هزینه کفن و دفن میباشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی دیده زیان شامل کلیه هزینه صورت مرگ آسیب در – ۶ماده 

 ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
شخص ثالث از آن حق محروم گردد نماید و در اثر مرگ اودها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری در صورتیکه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانونًا مکلف بوده و یا ممکنست بع

دیده عادتًا ممکن و مکلف بنگاهداری شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت کند در اینصورت  وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتیکه ادامه حیات آسیب
 ین که باید گرفته شود با دادگاه است. تشخیص میزان تأم

 در صورتیکه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل بدنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. 
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مسئول جبران زیان وارده از ناحیه اشد[ در صورت تقصیر در نگاهداری با مواظبت کسیکه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونًا یا بر حسب قرارداد بعهده او مبباشد ]میب – ۷ماده 
مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید  مجنون و یا صغیر میباشد و در صورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال

 کننده نباشد.  موجب عسرت و تنگدستی جبران بنحوی صورت گیرد که
 کسیکه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.  – ۸ماده 

مزبور را خواسته و در ر معرض از بین رفتن باشد میتواند موقوف شدن عملیات شخصیکه در اثر انتشارات مزبور با ]یا[ سایر وسائل مخالف یا ]با[ حسن نیت مشتریانش کم و یا د
 صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید. 

مطالبه زیان معنوی هم عالوه از زیان مادی دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضربرای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب  – ۹ماده 
 بنماید. 

و معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و  کسیکه بحیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسیکه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی – ۱۰ماده 
حکم برفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام بعذرخواهی و درج حکم در جراید و رت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم بخسارت مالی نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صو

 امثال آن نماید. 
وارد نمایند شخصًا مسئول جبران خاص احتیاطی خساراتی باشکارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی – ۱۱ماده 

موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و 
حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور رمربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که ب

 بپرداخت خسارات نخواهد بود. 
ناسبت آن وارد شده است مگر بما کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار ی – ۱۲ماده 

احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع ]اوضاع[ و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر
 مسئول شناخته شود مراجعه نماید. نون بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قامقدور نمی 

 نمایند. مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان باشخاص ثالث بیمه ۱۲کارفرمایان مشمول ماده  – ۱۳ماده 
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه بنحوه مداخله هر جبران خسارت وارده هستند.  هر گاه چند نفر مجتمعًا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول ۱۲در مورد ماده  – ۱۴ماده 

 یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ف متناسب با دفاع وارده بر حسب متعار کسیکه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت – ۱۵ماده 

 باشد. 
 وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است. – ۱۶ماده 

رسیده است بموجب قانون اجازه قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و نه بتصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین 
 باشد. می علی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجرا اجراء لوایح پیشنهادی وزیر ف

 
 قانون امور حسبی

 مجلس شورای ملی ۱۳۱۹/۰۴/۰۲مصوب 
 ۱۳۷۴/۴/۱۸با آخرین اصالحات تا 

 در کلیات –باب اول 
وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و – ۱ماده 

 اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
 رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خالف آن مقرر شده باشد. – ۲ماده 
 میآید.رسیدگی بامور حسبی در دادگاههای حقوقی بعمل  – ۳ماده 
بدادگاهی که کار در حوزۀ آن باید ادر موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر ر – ۴ماده 

 میفرستد.کنندۀ امربدادگاه ارجاعبشود ارجاع نماید و در اینصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را 
 مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود. – ۵ماده 
 در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی بموضوعی صالح باشند دادگاهی که بدوًا بآن رجوع شده است رسیدگی مینماید. – ۶ماده 
 صورت حدوث اختالف در صالحیت دادگاهها رفع اختالف بترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.در  – ۷ماده 
 دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: – ۸ماده 

 اموریکه در آنها ذینفع است. – ۱
 زوجه است(.ای که در عده طالق رجعی است در حکم زوجهامور راجع بزوجه خود ) – ۲
 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. ۲و  ۱امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه  – ۳
 امور راجع باشخاصی که سمت والیت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت بآنها دارد. – ۴

 ی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صالحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگ – ۹ماده 
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 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند باستناد این ماده دادرس را رد نمایند. ۷در موارد ماده  – ۱۰ماده 
 نخواهد بود.تصمیمی که بعمل آمده استعدم صالحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا  – ۱۱ماده 
 اینکه امر از امور فوری باشد.روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل بتأخیر اندازد مگر – ۱۲ماده 
 میرسد.کنندهست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواستدرخوا –درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد  – ۱۳ماده 
بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه الزم است بعمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت – ۱۴ماده 

 ستناد واقع میشود قبول نماید.رسیدگی میتواند دالئلی که مورد ا
بیاورند و در صورتیکه نماینده به دادگاه اشخاص ذینفع میتوانند شخصًا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه  – ۱۵ماده 

 فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
 ماینده اعم از وکالء دادگستری یا غیر آنها ست.ن –تبصره 

 خواهد بود.حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل – ۱۶ماده 
 دادرسی مدنی راجع به مسافت است. هائی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آئیندر مهلت – ۱۷ماده 
 بگیرند.های امور حسبی را مالحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه اشخاص ذینفع میتوانند پرونده – ۱۸ماده 
نسبت بآن دعوی باشد دادرس در  امور حسبی متوقف به تعیین تکلیفهر گاه ضمن رسیدگی بامور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی ب – ۱۹ماده 

 صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید.
 اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است. – ۲۰ماده 
 آید.میادستان مکلف باقدامی میباشد اقدام بعهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه بعمل در مواردیکه د – ۲۱ماده 
 دادرس پس از تمام شد بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعالم مینماید. – ۲۲ماده 
 تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد. – ۲۳ماده 
 در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابالغ شود ترتیب ابالغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است. – ۲۴ماده 
 در صورتیکه ابالغ در کشور بیگانه باید بعمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابالغ در نظر گرفته و دستور دهد. – ۲۵ماده 
 رونوشت نیز باو داده میشود.باید باو ابالغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه باو اعالم و این عمل ابالغ محسوب است وهر گاه شخصی که تصمیم دادگاه  – ۲۶ماده 
 تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. – ۲۷ماده 
پژوهشی واحکام دادگاه صادرکننده  وهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صالحیت رسیدگیمرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژ – ۲۸ماده 

 تصمیم در مورد دعاوی دارد.
 مدت پژوهش همانست که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده. – ۲۹ماده 
پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع خواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذردر صورتیکه پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش ن – ۳۰ماده 

 از ششماه نگذشته باشد.رسیدگی پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط باینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش
 ژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یکدفعه پذیرفته نیست.مهلت جدید نباید بیش از موعد پ – ۳۱ماده 
رسید آنرا بشاکی داده و منتهی در ظرف دو نامه را ثبت وشکایت پژوهشی بدفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فورًا شکایت – ۳۲ماده 

 گهای مربوط بآن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.روز شکایتنامه پژوهشی را با بر
میرسد و اینصورت مجلس با برگهای شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاکی و دادرس – ۳۳ماده 

 مربوطه بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
 شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد. – ۳۴اده م

 آنرا بدهد.شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجرای – ۳۵ماده 
 شود.تصمیم دادگاه استان باتفاق یا باکثریت آراء معلوم می – ۳۶ماده 
پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و الزم بداند بدون احتیاج بدرخواست بعمل میآورد و – ۳۷ماده 

نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آنرا الغاء نموده و تصمیم میرا صحیح بداند آنرا تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آنرا تکمیل
 مقتضی را اعالم مینماید.

م مادام که آن تصمی –شدن نامی هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد – ۳۸ماده 
اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه بوسیله شکایت بدادگاه باالتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقال یا بدرخواست یکی از

 ده ممنوع است.تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبریا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از
 پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.ی تصحیح باشخاصیکه تصمیم دادگاه باید ابالغ شود ابالغ میشود و در مواردیکه تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنهم در موعد مقرر برا

 هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد. – ۳۹ماده 
 هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر بخطاء تصمیم خود برخورد در صورتیکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آنرا تغییر دهد. – ۴۰ماده 
 تصمیمی که در زمینه درخواستی بعمل آمده است تعییر آنهم محتاج بدرخواست است. – ۴۱ماده 
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پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختالف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی هرگاه در استنباط از مواد قانون بین  – ۴۲ماده 
یوان کشور نظر خود را اعالم برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه ددیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دالئل آن 

 کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
حسبی اطالع حاصل کند که مهم و مؤثر ها راجع بامورها بشود یا باختالف نظر دادگاهدادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه – ۴۳ماده 

 ها مکلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.و دادگاه ها ابالغ شودیوان کشور را خواسته و بوزارت دادگستری اطالع میدهد که بدادگاهباشد نظر هیئت عمومی د
و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی ه کسانیکه تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شد – ۴۴ماده 

 که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
 مقررات آئین دادرسی مدنی راجع بنظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود. – ۴۵ماده 
کسی که طرف اعتماد او ست برای نیست و در صورت احتیاج بمترجم دادرس میتواند در امور حسبی اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم  – ۴۶ماده 

 ترجمه انتخاب نماید.
 انتخاب شود. ۸مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 

حکمی که در اینخصوص صادر میشود انون است ودر مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این ق – ۴۷ماده 
 مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

 باب دوم در قیمومت
 صالحیت دادگاه قیمومت –فصل اول 

دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه داشته باشدامور قیمومت راجع بدادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه ن – ۴۸ماده 
 سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.

 هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است. – ۴۹ماده 
معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور ۱۲۲۸مطابق ماده در صورتیکه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد  – ۵۰ماده 

 مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم بادادگاه نامبرده خواهد بود.
میتواند برای صغاری هم که در حوزه آن  ر از صغار بدوا تعیین قیم کرده استدر صورتیکه متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یکنف – ۵۱ماده 

و  –اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت بتمام صغار صالحیت خواهد داشت ترین صغیر در حوزه آندادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک
 در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.ها که صغیراز صغار کوچکترند هر یک از دادگاهاگر معلوم نباشد کدام یک 

 خواهد بود.هر گاه در اقامت گاه محجور دادگاه صالحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صالحیتدار باقامتگاه محجور – ۵۲ماده 
 محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود. در صورتیکه اقامتگاه – ۵۳ماده 
 عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع بدادگاه است با دادگاهی است که بدوًا تعیین قیم کرده است. – ۵۴ماده 

 ترتیب تعیین قیم –فصل دوم 
بخشدار در هر محل مکلفند پس از قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و ۱۲۲۱و  ۱۲۲۰و  ۱۲۱۹بر اشخاص مذکور در ماده  عالوه – ۵۵ماده 

 اطالع بوجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطالع دهند.
 اطالع بدهد.ه در جریان دعوی مطلع بوجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید بدادستان برای تعیین قیمها کهر یک از دادگاه – ۵۶ماده 
که اطالعات آن تواند اشخاصی میآورد و میاند هر گونه تحقیقی که الزم بداند بعمل در رسیدگی بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده – ۵۷ماده 

و تحقیقات الزم و احراز حجر حکم بحجر میدهد و در صورت عدم احراز ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی
 حجر درخواست حجر را رد مینماید.

دادگاه شخصا یا بوسیله نماینده در  ر معرفی شده تحقیق کند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرسهر گاه دادگاه الزم بداند از کسی که محجو – ۵۸ماده 
 خارج از دادگاه از او تحقیق مینماید.

دادستان پس از اطالع باین امر مکلف فه او را اطالع دهد وهر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن بسن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید بدادستان جنون یا س – ۵۹ماده 
غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دالیل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطالعات مطلعین و

 را هم بقیمومت ابقاء نمود.رت ممکن است قیم سابقباستمرار و بقاء حجر صادر مینماید در این صو
 برای چند نفر از اشخاص محتاج بقیم میتوان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آنها محتاج بقیم علیحده باشد. – ۶۰ماده 
 ن مقدم میباشد.پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگرا – ۶۱ماده 
 در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صالحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. – ۶۲ماده 
جوع ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رها یا بین قیم ودر مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختالف نظر بین قیم – ۶۳ماده 

 بینی نماید.نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختالف پیش
یا تمام تصرفات در اموال موقتا  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 بعضدادگاه می – ۶۴ماده 

 ماید.موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین مین ممنوع نماید، و در اینصورت دادگاه امینی
 گردد.بعد از قطعی شدن حکم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی بحجر اقدام به تعیین قیم می – ۶۵ماده 
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 حق پژوهش دارند:ش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنهادادستان و محجور و قیم محجور نسبت بتصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوه – ۶۶ماده 
 حکم حجر. – ۱
 حکم بقاء حجر. – ۲
 رفع حجر. – ۳
 رد درخواست حجر. – ۴
 رد درخواست بقاء حجر. – ۵
 رد درخواست رفع حجر. – ۶

 اه حاضر نباشد باید فورًا باو ابالغ گردد.نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورًا باو اعالم و اگر در دادگ – ۶۷ماده 
را اطالع نداد یا قیمومت را قبول 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 – ۶۸ماده 

 قیمومت مطلع میکند.نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری بسمت 
 و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قباًل بقیمومت معین شده قبول قیمومت را بدادستان اطالع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

 دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را بهر طریقی که مقتضی بداند بدادستان اطالع میدهد. – ۶۹ماده 
وجود علت حجر مترتب تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخاثر حجر از  – ۷۰ماده 

 شود.می
 د نماید.در مواردیکه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قی – ۷۱ماده 
شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت – ۷۲ماده 

 شده است ترتیب اثر دهد.
 میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی الزمدر صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و  – ۷۳ماده 

 اختیارات و مسئولیت قیم –فصل سوم 
 قیم از تاریخی که سمت قیمومت باو اطالع داده میشود شروع باعمال قیمومت خواهد نمود. – ۷۴ماده 
 اریخ نصب و قبل از ابالغ باو عملی بعنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.هر گاه قیم پس از ت – ۷۵ماده 
دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهائی  قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد امالک و تمام برگهائی که – ۷۶ماده 
 هاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارائی قید کند.که ب

 قیم باید اجرت کسیکه برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد. – ۷۷ماده 
حجر از او شده یا کسیکه بجای او اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوریکه رفعقیم میتواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را  – ۷۸ماده 

 بسمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
 قیم باید در تربیت و اصالح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید. – ۷۹ماده 
 باشد رفتار نماید.د اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا بترتیب دیگری که مصلحتقیم بای – ۸۰ماده 
 ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.قیم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقوله – ۸۱ماده 
هزینه تربیت اطفال محجور را النفقۀ او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه الزم دیگر از قبیلقیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب – ۸۲ ماده

 بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید بحسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
 اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان. – ۸۳ماده 
 معتبر گذاشته شود.اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطالع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای – ۸۴ماده 
 لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شاملیم میتواند در صورتیکه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال بکار یا پیشهولی یا ق – ۸۵ماده 
 محجور ممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید. – ۸۶ماده 
معین شد اموال را بتصرف قیم قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و بجای او شخص دیگری – ۸۷ماده 

 بعدی بدهد.
الزم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب نماید و هر گاه طالق زوجه مجنونتواند برای مجنون ازدواج در صورتیکه پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می – ۸۸ماده 

 دادگاه قیم طالق میدهد.
اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند بدادستان اطالع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در – ۸۹ماده 

 قیم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.رشید که 
خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه – ۹۰ماده 
 بود.
 بنماید.ر فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی رادر صورتیکه پس از تعیین قیم مورث محجو – ۹۱ماده 
 بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد. – ۹۲ماده 
 ول خسارت تأخیر تأدیه میباشد.هر گاه قیم در پول محجور بسود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئ – ۹۳ماده 
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بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران در صورتیکه قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر – ۹۴ماده 
 بود که تعدی یا تفریط کرده است.تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه بکسی خواهد 

 تأدیه میگردد.ای که برای رسیدگی بامور محجور و انجام وظایف قیمومت الزم میشود از اموال محجورهزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه – ۹۵ماده 
 عزل قیم –فصل چهارم 

شکایت را وارد دید دستوری که مناسب  ر تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاهمحجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او د – ۹۶ماده 
 است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.

 را خواهد شد.مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطالع بدهد اج
 دادگاه درخواست عزل قیم را مینماید.ای میتوانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطالع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید ازمحجور و هر ذیعالقه – ۹۷ماده 
 و موجه باشد.شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدللبرای رسیدگی بدرخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار  – ۹۸ماده 
نشده امور صغیر بوسیله دادستان یا قیمی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامیکه تکلیف قطعی معین – ۹۹ماده 

 ود انجام خواهد شد.شکه موقتا برای محجور معین می
 اعمال قیم بعد از ابالغ حکم عزل او نافذ نیست. – ۱۰۰ماده 
فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در ۱۲۴۴در مورد ماده  – ۱۰۱ماده 

 خص را بقیمومت ابقاء یا مجددًا او را به قیمومت معین نمود.بوده است ممکن است همان ش
خروج محجور را از تحت قیمومت محجور میتواند در موارد رفع حجر اعالم خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر – ۱۰۲ماده 

 اعالم مینماید.
 امور راجع بامین –باب سوم 

االرثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد برای اداره سهم – ۱عالوه بر مواردیکه مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:  – ۱۰۳ ماده
 در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

 شده و مدیری نداشته باشد. ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده۲
 او امین معین شود.الکسیکه در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره امو – ۱۰۴ماده 
اموال خود است دادگاه شهرستانی که ن در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسیکه عاجز از ادارهتعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی بعمل میآید که مادر جنی – ۱۰۵ماده 

صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج بتعیین امین حاصل شده شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی
 است.

 سایر امور مربوطه بامین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است. – ۱۰۶ماده 
 نماید.نفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی – ۱۰۷ماده 
اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که مت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بیندادستان میتواند اشخاصی را که برای س – ۱۰۸ماده 

 طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را بسمت امین معین مینماید.
 دیگران مقدم خواهند بود.یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین برمادر جنین در صورت داشتن صالحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صالحیت  – ۱۰۹ماده 
مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اوالد و زن و شوهر کسیکه امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صالحیت بترتیب – ۱۱۰ماده 

 قربا بر دیگران مقدم هستند.نبودن اشخاص مذکور سایر ا
 دادگاه میتواند عالوه بر امین یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید. – ۱۱۱ماده 
 صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید و نیز میتواند وظائف امناء متعدد را تفکیک کند. – ۱۱۲ماده 
 یافت میشود.نظارت اموال در مواردیکه محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده بعهده دادستانی است که اموال در حوزه اوحفظ و  – ۱۱۳ماده 
موقتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آنهاست – ۱۱۴ماده 

نامبرده وقتی قطعی میگردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی نصب امین –پس از نصب امین مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستری بفرستند 
 را تنفیذ کند.

ایران بعهده مأمورین کنسولی خواهد و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بتعیین امین مقرر است در خارج وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون – ۱۱۵ماده 
 بود.

خالف مقررات دو ماده فوق اتخاذ  براگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا میکند ترتیبی  – ۱۱۶ماده 
 کرد.شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند

 اشخاصی که نباید بقیمومت منصوب شوند بسمت امین معین نخواهند شد. – ۱۱۷ماده 
 نماید.اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیتواند او را ممانعتکسی که بعنوان عجز از  – ۱۱۸ماده 
 مقررات راجع بوظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین هم میشود. – ۱۱۹ماده 
امین شده است سمت امین زائل خواهد ل زائل میشود و در غیر اینمورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیینسمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طف – ۱۲۰ماده 
 شد.
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 مقررات راجع بعزل قیم نسبت به امین هم جاری است. – ۱۲۱ماده 
مصارف مخصوصه که مقرر شده است وافق مصلحت اموال را اداره و درامینی که برای اداره اموال مربوطه بمصارف عمومی تعیین میشود باید بترتیبی که مقرر شده و م – ۱۲۲ماده 

 صرف نماید.
 امینی که برای اداره اموال عاجز معین میشود بمنزلۀ وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است. – ۱۲۳ماده 
اطالع دهد و اگر در اینمدت قبول ین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاهامین باید در ظرف سه روز پس از ابالغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آئ – ۱۲۴ماده 

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

 هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد. – ۱۲۵ماده 
 راجع به غائب مفقوداالثر –باب چهارم 

 در صالحیت دادگاه –فصل اول 
 ده.امور راجع بغائب مفقوداالثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بو – ۱۲۶ماده 
 حوزه آن دادگاه بوده.هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در – ۱۲۷ماده 
اشد دادگاه محلی برای رسیدگی بامور غائب صالح است که ورثه غائب هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نب – ۱۲۸ماده 

 در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
 در صورتیکه ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد. – ۱۲۹ماده 

 در تعیین امین –فصل دوم 
 اث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل ور – ۱۳۰ماده 
نموده و پس از احراز غیبت و وجود پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی را برای ادارۀ اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق  – ۱۳۱ماده 

 قانون مدنی تعیین امین مینماید. ۱۰۱۲شرایط ماده 
 کسیکه در زمان غیبت غائب عمال متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود. – ۱۳۲ماده 
 غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع بتبعه ایران است. – ۱۳۳ماده 
 غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است. سایر احکام امین – ۱۳۴ماده 
 شود.بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زایل می – ۱۳۵ماده 

 دادن اموال بطور موقت بتصرف ورثه –فصل سوم 
 توانند از دادگاه درخواست کنند که دارائی غائب بتصرف آنها داده شود.ر غائب ورثه او میبعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خب – ۱۳۶ماده 
 درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: – ۱۳۷ماده 

 کننده.نام و مشخصات درخواست – ۱
 مشخصات غائب. – ۲
 تاریخ غیبت. – ۳
 کننده حق این درخواست را برای خود قائل است.درخواستادله و جهاتی که بموجب آن  – ۴

غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل کننده و دادستان بدالئل درخواست رسیدگی مینماید و نیز راجع باقامتگاهنامه دادگاه با حضور درخواستپس از وصول درخواست – ۱۳۸ماده 
دعوت اشخاصی که از غائب اطالعی دارند برای اظهار اطالع به دادگاه کننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده ودرخواست او بازجوئی الزم نموده و در صورت احراز صالحیت

 دهد.ترتیب می
و  ۱۰۲۵یط مذکور در ماده وجود شراشود و پس از یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورتآگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر می – ۱۳۹ماده 

 قانون مدنی اموال غائب بتصرف ورثه او داده میشود. ۱۰۲۶
از بین برود امین برای اداره اموال معین در صورتیکه غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا بجهت دیگری صالحیتش برای اداره اموال – ۱۴۰ماده 
 بصرف ورثه داده نمیشود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود. گردد و اموالمی

فروش با رعایت مصلحت غائب مالی هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه – ۱۴۱ماده 
 د مینماید.خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باش

نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاجهر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است می – ۱۴۲ماده 
 .موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که بصرفه غائب باشد بنمایند

قانون مدنی  ۱۰۲۶مشروط باینکه مطابق ماده له داده میشودشود هر گاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت بوصی یا موصیدر موردی که اموال غائب بورثه تسلیم می – ۱۴۳ماده 
 تأمین بدهند.

اداره اموال غائب بمنزله وکیل او را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در شود باید اموالله که اموال غائب موقتا به آنها تسلیم میورثه و وصی و موصی – ۱۴۴ماده 
 خواهند بود.



   17 

 

شود و اشخاص صورت در دفتر دادگاه بایگانی میدر مورد تسلیم اموال بامین یا ورثه دادگاه بدرخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم مینماید و این – ۱۴۵ماده 
 ذینفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.

بهای آنها قید شود دادگاه درخواست در صورتیکه ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال بتوسط کارشناس معین و در صورت اموال – ۱۴۶ماده 
 ه خواهد شد.پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشتنامبرده را می

فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود و در صورت عدم کفایت از اموال منقولهنفقه اشخاص واجب – ۱۴۷ماده 
 کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته میشود.

 ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.در غیر مورد ماده قبل  – ۱۴۸ماده 
 مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول – ۱۴۹ماده 
معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غائب از الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امینل غائب بتصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میتواند حقدر موردیکه اموا – ۱۵۰ماده 

 اموال غائب برداشته میشود.
 امینی معین و سهم شخص غائب بامین سپرده میشود.هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج بتعیین امین باشد برای او نیز  – ۱۵۱ماده 
 هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد. – ۱۵۲ماده 

 در حکم موت فرضی –فصل چهارم 
 اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند: – ۱۵۳ماده 

 ب.ورثه غائ – ۱
 له.وصی و موصی  – ۲

 درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: – ۱۵۴ماده 
 مشخصات غائب. – ۱
 تاریخ غیبت. – ۲
 کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.دالئلی که بموجب آن درخواست – ۳
 نمود.بموجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را قانون مدنی ممکن است ۱۰۲۲و  ۱۰۲۱و  ۱۰۲۰ادله و اسنادی که مطابق ماده  – ۴

 ۱۰۲۳موجه دانست آگهی مطابق ماده کننده را در نظر گرفته و در صورتیکه اظهارات و دالئل نامبرده رانامه دادگاه اظهارات و دالئل درخواست پس از وصول درخواست – ۱۵۵ماده 
 رسیدگی بدرخواست بفاصله یکسال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین میگردد.سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر میشود و جلسه قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در 

 شده باشد دادگاه بآن اکتفا مینماید.قانون مدنی آگهی  ۱۰۲۵مقررات این ماده در صورتی اجراء میشود که قبال در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 
 کننده مانع رسیدگی نیست.کننده و دادستان بعمل میآید عدم حضور درخواسترسیدگی با حضور درخواست – ۱۵۶ماده 
 دادگاه میتواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم میدهد. – ۱۵۷ماده 
 حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد: – ۱۵۸ماده 

 کننده.نام و نام خانواده درخواست – ۱
 مشخصات غائب. – ۲
 دالیل و مستندات حکم. – ۳
 تاریخ صدور حکم. – ۴

 کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.درخواست – ۱۵۹ماده 
 بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع میشود. – ۱۶۰اده م

مگر اقداماتیکه برای حفظ و اداره اموال غائب در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتیکه راجع بموت فرضی او بعمل آمده است بالاثر خواهد شد – ۱۶۱ماده 
 شده است.
 در امور راجع بترکه –باب پنجم 
 در صالحیت –فصل اول 

 و اداره ترکه و غیره.امور راجع بترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه  – ۱۶۲ماده 
با دادگاهی است که آخرین محل سکنای ت که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشتهامور راجع بترکه با دادگاه بخشی اس – ۱۶۳ماده 

 متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
دادگاهی که مال غیر منقول در جا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشدهر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترگه)ترکه( در آن – ۱۶۴ماده 

 که قبال شروع باقدام کرده.های متعدد باشد صالحیت با دادگاهی استحوزه آن واقع است صالحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه
آن دادگاه است اقدامات راجع به دگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزههر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دا – ۱۶۵ماده 

 د.ماده فوق برای رسیدگی بامور ترکه صالح است میفرستنحفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عملیات خود را بدادگاهی که مطابق دو
 در مهر و موم –فصل دوم 

 دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونۀ آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد. – ۱۶۶ماده 
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 اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند: – ۱۶۷ماده 
 هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها. – ۱
 له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.موصی – ۲
 هم برای تامین طلب نشده باشد.طلبکار متوفی که طلب او مستند بسند رسمی یا حکم قطعی باشد بمقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری – ۳
 کسیکه از طرف متوفی بعنوان وصایت معین شده باشد. – ۴

 نماید:دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطالع اقدام بمهر و موم می – ۱۶۸ماده 
 در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد. – ۱
 در صورتیکه از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد. – ۲

 ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطالع بدهند.در مورد شق اول این 
اشخاص صالحیتدار درخواست مهر و موم ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است بعمل میآید مگر اینکه ۲در مورد شق  – ۱۶۹ماده 

 را بنمایند.نسبت به بقیه اموال 
جائیکه دادستان نباشد بتوسط کالنتری در صورتیکه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه الزم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در – ۱۷۰ماده 

تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله دهبان دادستان میمیآید و در موردمحل و اگر مامورین شهربانی نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی بعمل 
معتمد محلی را متفقا بانجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آنرا مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر

 ه بخش میفرستند.بدادگا
 

خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم  در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم میشود مامورین نامبرده کلید قفلهائیرا که بروی آن مهر و موم – ۱۷۱ماده 
 نموده و بدادگاه بخش میفرستند.

 دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.اشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطالعدر صورتیکه بین ورثه محجوری ب – ۱۷۲ماده 
باو اطالع می دهد و اگر محل غائب در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای ادارۀ اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را – ۱۷۳ماده 

 معلوم نباشد بدادستان اطالع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور  البدل اقدام بمهر و موم نماید و اگر علتیرئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام بمهر و موم شود فورا باید خود یا بوسیله کارمند علی – ۱۷۴ماده 

 نویسد.را در صورت مجلس می
 دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطالع می – ۱۷۵ماده 
 شود:در موقع مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می – ۱۷۶ماده 

 تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام بمهر و موم شده است. – ۱
 نام و مشخصات کسیکه مباشر مهر و موم است. – ۲
 علتی که موجب مهر و موم شده است. – ۳
 صورت مجلس مینویسد.را درنام و مشخصات و محل اقامت کسیکه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم کرده باشد این نکته  – ۴
 اند.نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده – ۵
 صندوقخانه و گنجه. –تعیین جائیکه ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق  – ۶
 وصف اجمالی از اشیائیکه مهر و موم نشده است. – ۷
 ده است یا محل آن تغییری داده شده.اموال در محل خود مهر و موم ش – ۸
 نگهبان در صورتیکه معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقال معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع. – ۹

متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مشعر بر اینکه چیزی از اموال اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصیکه با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده – ۱۰
 مطلع نیستند که دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

یا نتوانند امضاء کنند مراتب در ر نخواهند صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتیکه اشخاص مزبو – ۱۷۷ماده 
 شود.صورت مجلس ذکر می

 شود.کلید قفل هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می – ۱۷۸ماده 
 رت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.نسبت باموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صو – ۱۷۹ماده 
شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد – ۱۸۰ماده 

 باشد.
چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق وهر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیتنامه یا  – ۱۸۱ماده 

متناع آنها از امضاء نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند اامضاء کنند امضاء مینوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند
 شود.نوشته می

 لفاف مذکور در ماده فوق بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است فرستاده میشود. – ۱۸۲ماده 
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نماید و مشخصات آن را در دریافت میاگر از عنوان روی لفاف یا عالئم دیگری معلوم شود که برگها متعلق بغیر متوفی است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسید – ۱۸۳ماده 
 نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامین میصورتمجلس می

 حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و اال مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
 است میفرستد.لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آنرا بدادگاهی که برای رسیدگی بامور ترکه صالحنامه در هر گاه وصیت – ۱۸۴ماده 
ن آن حاضر باشند میدارد و اال اگر صاحباکند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاهدادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آن را باز می – ۱۸۵ماده 

 متعلق بکیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.بآنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها
موجود باشد بترتیب مذکور در ماده درس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه اگر بدادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطالعی راجع بوجود وصیت نامه داده شود دا – ۱۸۶ماده 
 کند.عمل می ۱۸۳
 مذکور انجام داده شود.نامه معتبری بنظر دادرس میرسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه میدهد که اموردر مواردی که وصیت – ۱۸۷ماده 
بصاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء  وم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق بزن یا شوهر متوفی یا متعلق بغیر باشددر موقع مهر و م – ۱۸۸ماده 

 نامبرده در صورت مجلس نوشته میشود.
شود و اشیاء مزبور در صورت نمیدارد و همچنین اشیائیکه قابل مهر و موم نیست مهر و موم  البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اوالد متوفی ضرورتآن مقدار از اثاث – ۱۸۹ماده 

 گردد.مجلس توصیف می
رسد و بقیه مهر یبرداشته شده و بفروش مشود و اگر وجه نقد نباشد از ترکههزینۀ که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او الزم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می – ۱۹۰ماده 

 و موم خواهد شد.
 نماید.در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می – ۱۹۱ماده 
 گردد.تحریر نشده است مهر و موم میواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمیشود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخ – ۱۹۲ماده 
زحمت و اشغال مکان وسیعی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی – ۱۹۳ماده 

شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر النفقه نباشد فروختهود و در اینصورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجباست ممکن است مهر و موم نش
 شود.تودیع می

 در برداشتن مهر و موم –فصل سوم 
 را هم درخواست نمایند.توانند رفع مهر و موم کسانیکه حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می – ۱۹۴ماده 
دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی بامور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش – ۱۹۵ماده 

 دستور برداشتن مهر و موم را داده است میفرستد.عمل را بدادگاهی که ترکه بدستور دادگاه مذکور اقدام برفع مهر و موم مینماید و صورت مجلس مربوط باین 
محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه لهم که معروف ودادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی – ۱۹۶ماده 

 نماید.بخش باشد ابالغ می
مذکور اطالع داده نشود دادگاه بجای آنها نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابالغ وقت به آنها الزم نیست و اگر وقت باشخاص – ۱۹۷ماده 

 شود. برداشتهمتصدی دفتر رسمی یا یکنفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت میکند که با حضور او مهر و موم 
 عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم بآنها اطالع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود. – ۱۹۸ماده 
 خواهد آمد.در صورتیکه بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور بعمل  – ۱۹۹ماده 
 البدل رجوع نماید.دادرس دادگاه بخش میتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا بکارمند علی – ۲۰۰ماده 
 در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود: – ۲۰۱ماده 

 سال با تمام حروف. –ماه  –روز  –ساعت  –تاریخ  – ۱
 کننده.درخواستنام و مشخصات  – ۲
 حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است. – ۳
 عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دستخوردگی.مهر و موم صحیح و بی – ۴
 نام و سمت کسی که مهر و موم را بر میدارد. – ۵
 رد و سایر حاضرین.امضاء کسی که مهر و موم را برمیدا – ۶

تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر – ۲۰۲ماده 
 و موم میشود. نشود در آخر هر جلسه آنقسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجددًا مهر

و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه  اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا درخواست نمایند باید بکسیکه حق گرفتن اشیاء – ۲۰۳ماده 
 حبان آنها رد شود.صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا بصا

 در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود: – ۲۰۴ماده 
ترکه دیگری برای مهر و موم یا تحریر  کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علتدر صورتیکه درخواست – ۱

 نباشد.
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تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت در صورتیکه مهر و موم بدرخواست بستانکار بعمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون – ۲
 دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

 ر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مه – ۳
 شود.هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر – ۲۰۵ماده 

 در تحریر ترکه –فصل چهارم 
 است. مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی – ۲۰۶ماده 
 درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود. – ۲۰۷ماده 
 درخواست تحریر ترکه نمایند.امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابالغ سمت نامبرده بآنها در صورتیکه ترکه تحریر نشده باشد – ۲۰۸ماده 
نماید و همچنین است در صورتیکه پس در صورتیکه سهم محجور از ترکه متوفائی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید بمحض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه – ۲۰۹ماده 

 از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفائی بمحجور برسد.
کثیراالنتشار آگهی میدهد که ورثه یا هایتر از یکماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامهدادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کم – ۲۱۰ماده 

 ضر شوند.معین در دادگاه برای تحریر ترکه حانماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین بمتوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز
 احضاریه فرستاده میشود.له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقررعالوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی

دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و باشخاص ذینفع که معلوم و در حوزه دادگاه  هر گاه میزان ترکه کمتر از یکهزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق الزم نیست و – ۲۱۱ماده 
 مقیم باشند اطالع میدهد.

 اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.غیبت اشخاصی که احضار شده – ۲۱۲ماده 
 ر امور زیر باشد:برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت باید مشتمل ب – ۲۱۳ماده 

 توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن. – ۱
 تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طال آالت. – ۲
 مبلغ و نوع نقدینه. – ۳
 بهاء و نوع برگهای بهاءدار. – ۴
 اسناد با ذکر خصوصیات آنها. – ۵
 نام رقبات غیر منقول. – ۶

 یکه مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد بعمل میآید.ارزیابی اموال منقول بتوسط ارزیاب – ۲۱۴ماده 
 است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم – ۲۱۵ماده 
 مجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد: در موقع تحریر ترکه صورت – ۲۱۶ماده 

 نام و سمت متصدی تحریر ترکه. – ۱
 اند.نام و مشخصات کسانیکه احضار شده و کسانیکه حاضر شده – ۲
 محلیکه تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد. – ۳
 اظهارات اشخاص راجع بدارائی و بدهی و ترکه متوفی. – ۴
 کسیکه اسناد و اموال باو داده میشود.نام و مشخصات  – ۵

تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر میشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی – ۲۱۷ماده 
 شود.شد آنجا دو خط متقاطع کشیده میهائی که نوشته شده جای سفید مانده بامینماید و اگر بین صفحه

 در مدتیکه ترکه تحریر میشود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه الزم است. – ۲۱۸ماده 
 عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق میماند. – ۲۱۹ماده 
 توفی در مدت تحریر ترکه جاری نمیشود.مرور زمان نسبت به مطالبات م – ۲۲۰ماده 
 دعاوی راجعه بترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف میشود ولی بدرخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود. – ۲۲۱ماده 
 رونوشت بگیرند.بآن مراجعه نموده و صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذینفع میتوانند – ۲۲۲ماده 
و اال بدرخواست یکی از ورثه کسی را هر گاه در موقع تحریر ترکه اختالفاتی بین ورثه راجع باداره ترکه باشد دادگاه سعی میکند که اختالف آنها بطریق مسالمت مرتفع شود – ۲۲۳ماده 

 از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتا معین مینماید.
 شد.خاتمه تحریر ترکه بورثه اطالع داده میشود و هر گاه ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطالع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد – ۲۲۴ماده 

 راجع بدیون متوفی –فصل پنجم 
 استیفاء دین از ترکه –مبحث اول 

 ترکه باید از ترکه داده شود.های ضروری از قبیل هزینه حفظ و ادارهن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینهدیون و حقوقیکه بعهده متوفی است بعد از هزینه کف – ۲۲۵ماده 
میشود مگر اینکه آن  نسبت طلب آنها تقسیم ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به – ۲۲۶ماده 

 مسئول خواهند بود. ۲۴۶را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 
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 دارند:در موقع تقسیم دیونی که بموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک بترتیب حق تقدم بر دیگران
 طبقۀ اول

 خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.حقوق خدمه  –الف 
 حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت ششماه قبل از فوت. –ب 
 دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت. –ج 

 طبقۀ دوم
 است.یزانیکه متوفی از جهت والیت و یا قیمومت مدیون شدهطلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان والیت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت بم

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

 ف سال قبل از فوت رسیده است.اش در ظرطلب پزشک و داروفروش و مطالباتیکه بمصرف مداوای متوفی و خانواده
 طبقه چهارم

 قانون مدنی. ۱۲۰۶نفقه زن مطابق ماده  –الف 
 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال. –ب 

 طبقه پنجم
 سایر بستانکاران.

مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین اگر بهای مال مرهون از طلباگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و  – ۲۲۷ماده 
 بستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

 ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند. – ۲۲۸ماده 
 ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون. تصرفات ورثه در – ۲۲۹ماده 
 ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند بتقصیر آنها باشد. – ۲۳۰ماده 
 دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود. – ۲۳۱ماده 
ترکه بدست آنها نرسیده است مسئول دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید بطرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که – ۲۳۲ماده 

 اداء دیون نخواهند بود.
بطرفیت بعضی از ورثه صادر شده و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که اثبات دعوی بطرفیت بعضی از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است  – ۲۳۳ماده 

 اعتراض نماید.
 متوفی مستغرق ترکه او باشد.ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین – ۲۳۴ماده 
یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه بمقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می – ۲۳۵ماده 

 ید او است اقامه دعوی کند.
کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی باید طلب خود را از متوفی بطرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بردر مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی  – ۲۳۶ماده 

 نزد او میداند اقامه کند و میتواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
 فیت وصی و ورثه خواهد شد.در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین بطر – ۲۳۷ماده 
 گردد.در مورد ترکه متوفای بالوارث که مدیر ترکه معین میشود اثبات دین بطرفیت مدیر ترکه می – ۲۳۸ماده 
رکه است که در این عین جزو تدر دعاوی راجع بعین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که – ۲۳۹ماده 

 صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
بتحریر ترکه نمایند توانند قبول یا رد خود را منوط میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیزورثه متوفی می – ۲۴۰ماده 

 دادگاه بخواهند.و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از
 قیم محجور و امین غائب نمیتوانند ترکه و دیون را بطور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند. – ۲۴۱ماده 

 قبول ترکه –دوم  مبحث
 قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. – ۲۴۲ماده 

 دادگاه اطالع بدهند.ه قبول صریح آنست که بموجب سند رسمی یا عادی قبول خود را ب
 کشف از قبول ترکه نماید.امثال آن که بطور وضوح قبول ضمنی آنست که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و 

 طور کلی اقدامات راجع باداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.هآوری درآمد و وصول مطالبات و بحفظ ترکه و جمع – ۲۴۳ماده 
این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب ای آن نیست وارث میتواند آن را بفروشد وای باشد که متناسب با بهاگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج بهزینه – ۲۴۴ماده 

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

 توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.جای او میورثه آن وارث به اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند – ۲۴۵ماده 
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 توانند قبول یا رد نمایند.هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می – ۲۴۶ماده 
 ده میتواند رد نماید.وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکر – ۲۴۷ماده 
متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون – ۲۴۸ماده 

 صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.برای پرداخت دیون کافی نیست که در اینفوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه 
 رد ترکه –مبحث سوم 

 مشروط باشد.اوارثی که ترکه را رد میکند باید کتبًا یا شفاهًا بدادگاه اطالع بدهد اطالع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق ی – ۲۴۹ماده 
 خواهد بود. ۲۴۸مشمول ماده رد ترکه باید در مدت یکماه از تاریخ اطالع وارث بفوت مورث بعمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه بعمل نیاید در حکم قبول و – ۲۵۰ماده 
 .در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابالغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود – ۲۵۱ماده 
 اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد بورثه او منتقل میشود. – ۲۵۲ماده 
 اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند. – ۲۵۳ماده 
دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه ای بالوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود لیکن اگر ازهر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوف – ۲۵۴ماده 

 خواهد بود.
 قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه –مبحث چهارم 

مطلب را بدادگاه بخش اطالع دهند در کماه از تاریخ فوت مورث این در صورتیکه ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت ی – ۲۵۵ماده 
 ترکه ادعای طلب شده باشد.اینصورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر

 ًا تحریر شود.اطالع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبال ترکه تحریر شده یا بعد – ۲۵۶ماده 
میتواند به حسب اقتضاء اینمدت را زیاد بعد از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در ظرف یکماه از تاریخ اطالع بخاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش – ۲۵۷ماده 
 کند.
اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات الزمه را برای اداره ترکه ودر صورتیکه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد  – ۲۵۸ماده 

رکه را رد کرده است باو االرث وارثی که تتصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهمانجام میدهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی بعملیات او ندارد لیکن اگر پس از
 داده خواهد شد.

تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم در اینصورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت بسهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود
 تراضی با دادگاه است.

 دیون را قبول کرده باشد.در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکهدر صورت تحریر ترکه وارثی که  – ۲۵۹ماده 
 تصفیه –مبحث پنجم 

 مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. – ۲۶۰ماده 
 و هر یک از ورثه میتوانند از دادگاه کتبًا تصفیه ترکه را بخواهند. وصی – ۲۶۱ماده 
 هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را بخواهند. – ۲۶۲ماده 
 امور تصفیه را انجام میدهند.عین مینماید و آنها تحت نظر دادرسدادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را بسمت مدیر تصفیه م – ۲۶۳ماده 

 و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آنرا باداره نامبرده مراجعه مینمایند.
 اداره تصفیه میتواند یک یا چند نفر را بسمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

 صورتیکه متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه بوصی واگذار میشود.در  – ۲۶۴ماده 
تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع بدادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور الزم بمدیر – ۲۶۵ماده 

 تغییر دهد.
 میشود.پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم میشود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر – ۲۶۶ماده 
 ود.پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه بورثه داده میش – ۲۶۷ماده 
بفروش برساند در نگاهداری اموال مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را – ۲۶۸ماده 

آوری نموده و درآمد ترکه و محصول را جمع –در صورتیکه دایر باشد جلوگیری کند  مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی
 ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی الزم است تحصیل و یا تجدید کند.نظر به مقتضیات انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را که برای دائر

 الزم بوده خارج شود.اقداماتی که برای اداره ترکه الزم است بعمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتیکه عادتا برای انجام مأموریت اومدیر تصفیه کلیه  – ۲۶۹ماده 
 میدهد که در وقت معین حاضر شوند.عاند اطالبعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و بورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده – ۲۷۰ماده 
 مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میگیرد تأدیه مینماید. – ۲۷۱ماده 
صالحیتدار تا مقداریکه از ترکه بورثه داده او تصدیق نشده باشد میتواند در دادگاهبستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب  – ۲۷۲ماده 

 شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
 اقامه دعوی نماید. غرمائی خودواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصهو اگر چیزی بورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می
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میتواند در دادگاه صالحیتدار اقامه کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسیکه طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده – ۲۷۳ماده 
 دعوی نماید.

 رات تصفیه امور بازرگان متوقف است.تصفیه ترکه متوفی در صورتیکه متوفی بازرگان باشد تابع مقر – ۲۷۴ماده 
قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در فروش اموال متوفی بتوسط مدیر تصفیه باید بطریق مزایده باشد مگر اموالیکه دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در – ۲۷۵ماده 
 نامه وزارت دادگستری معین میشود.آئین

 راجع بوصیت –فصل ششم 
 تنظیم شود.نامه اعم از اینکه راجع باشد بوصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است بطور رسمی یا خودنوشت یا سریوصیت – ۲۷۶ ماده
 ترتیب تنظیم وصیتنامه رسمی و اعتبار آن بطوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. – ۲۷۷ماده 
 و بامضاء او رسیده باشد.نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن بخط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بخط موصی بودهوصیت – ۲۷۸ماده 
اد در قانون ثبت اسناد مقرر امانت اسننامه سری ممکن است بخط موصی یا بخط دیگری باشد ولی در هر صورت باید بامضاء موصی برسد و بترتیبی که برایوصیت – ۲۷۹ماده 

 میشود. نامه وزارت دادگستری معین میگردد امانت گذاردهگردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین
 کسی که سواد ندارد نمیتواند بترتیب سری وصیت نماید. – ۲۸۰ماده 
در حضور مسئول دفتر رسمی روی نامه را بخط خود نوشته و امضاء نماید و نیزمه سری تنظیم کند باید تمام وصیتناکسی که نمیتواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت – ۲۸۱ماده 

و نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور اوصیتنامه او است و در اینصورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی کهنامه بنویسد که این برگ وصیتوصیت
 نوشته است.

 نامه سری را موصی همه وقت میتواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.وصیت – ۲۸۲ماده 
واند بیکی از طرق مذکور وصیت نمیتالعاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و باین جهت موصیدر موارد فوق – ۲۸۳ماده 

 کند ممکن است وصیت بطریقی که در مواد بعد ذکر میشود واقع شود.
 خود را شفاها اظهار نمایند.افراد و افسران نظامی و کسانیکه در ارتش اشتغال بکاری دارند میتوانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت – ۲۸۴ماده 
بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی صورتیکه نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال بکاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس در – ۲۸۵ماده 

 آنجا ست اظهار نماید.
ای با خارج محصور باشند که مراودهجنگی باشند و یا در محلی زندانی یااشخاصی میتوانند بترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات  – ۲۸۶ماده 

 نباشد.
با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و موصی میتواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را ۲۸۳در سایر موارد مذکور در ماده  – ۲۸۷ماده 

 نامه قید میکنند.وصیتها این نکته را درها آنرا امضاء مینمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواهوشته و موصی و گواهمحل وقوع وصیت ن
نامه محلی که در آئیناسناد یا های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبتوصیت نزد آنها شده و همچنین گواه ۲۸۵و  ۲۸۴اشخاصی که مطابق ماده  – ۲۸۸ماده 

ضمنا اعالم کنند که این آخرین وصیت موصی است که با نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند ووزارت دادگستری تعیین میشود حاضر شده وصیت
 داشتن اهلیت اظهار داشته.

او دسترسی دارند حاضر شده و ت موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که بهاظهارا ۲۸۵و  ۲۸۴در صورتیکه اشخاص مذکور در ماده  – ۲۸۹ماده 
ها صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواهاظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهًا اظهار میدارند. اظهارات مزبور در

 میرسد.
 ۲۷۶بتواند بیکی از طرق مذکور در ماده در موارد غیر عادی( واقع میشود بعد از گذشتن یکماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی بمحلی کهوصیتی که مطابق مواد قبل ) – ۲۹۰ده ما

اعتبار میشود مشروط باینکه در مدت کی از طرق مذکور وصیت نماید بیبیوصیت کند یا گذشتن یکماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که بواسطه آن مانع نتوانسته موصی
 نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.

 مایند.هر وصیتی که بترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه بصحت وصیت اقرار ن – ۲۹۱ماده 
مکلف است بعد از اطالع بفوت موصی العاده وصیت در آنجا اظهار گردیدهنامه باو سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوقبنگاه یا شخصی که وصیت –اداره  –گاه هر داد – ۲۹۲ماده 

نامۀ نامبرده بحسب قانون قابل ترتیب م از اینکه وصیتصالح است بفرستد اعنامه یا صورت مجلس راجع بوصیت را بدادگاه بخشی که برای رسیدگی بامور راجع بترکه متوفیوصیت
 شود.نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستادهاثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت

اید و آن دادگاه مکلف است فورا نمنامه را بدادگاه محل خود تسلیمنامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد میتواند وصیتهر گاه کسی که وصیت – ۲۹۳ماده 
 نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.وصیت

است در مدت سه ماه بدادگاهی که از متوفی نزد او نامهدادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت میشود قید میکند که هر کس وصیت  – ۲۹۴ماده 
 درجه اعتبار ساقط است.نامه رسمی و سری( ابراز شود ازجز وصیتاز گذشتن این مدت هر وصیتنامه )آگهی نموده بفرستد و پس 

 میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.نامه تعیین و باشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطالعپس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت – ۲۹۵ماده 
نامه در حضور او باز اینکه وصیتنامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خالصه وصیت وهنگام ابراز وصیت – ۲۹۶ماده 

 نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و بامضاء حضار برساند.شده و خصوصیات وصیت
 حاضر هستند.بخش با حضور اشخاصی باز مینماید که لفاف آنرا امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاهنامه سری را دادرس دادگاه وصیت
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ع میتوانند از آن رونوشت اشخاص ذینف-نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میشود بدفتر امانات ثبت فرستاده میشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند اصل وصیت
 بگیرند.

 میدهد.اند مراتب را اطالعنامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت بنفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شدهبعد از باز شدن وصیت – ۲۹۷ماده 
 قسمتی از آن باشد مسموع نیست.نامه یااین دعوی نسبت بتمام وصیت نامه اعم از اینکهنامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیتوصیت – ۲۹۸ماده 
 دادگستری معین میشود.نامه وزارتله نسبت باموال غیر منقول که بنام مورث ثبت شده است در آئینترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی – ۲۹۹ماده 

 در تقسیم –فصل هفتم 
 یک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.در صورت تعدد ورثه هر  – ۳۰۰ماده 
به له و وصی راجع بموصیهمچنین موصیاالرث بعضی از ورثه باو منتقل شده است وولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسیکه سهم – ۳۰۱ماده 

 مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند. در صورتیکه وصیت بجزء
 را بنمایند.نسبت بدرخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانیکه ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت میتوانند این درخواست – ۳۰۲ماده 
 میشود و بعد تقسیم بعمل میآید.رخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدوًا برای غائب امین معینهر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقوداالثری باشد که وکیل نداشته و د – ۳۰۳ماده 
 درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: – ۳۰۴ماده 

 کننده و متوفی.نام و مشخصات درخواست – ۱
 ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک. – ۲

 میخواهد.کننده را احضار نموده و توضیحاتی که الزم است از اوپس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج بتوضیحاتی باشد درخواست – ۳۰۵ماده 
 کننده و اشخاص ذینفع را احضار مینماید.دادگاه برای رسیدگی بموضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست – ۳۰۶ماده 
شود که مراجعه نوشته شده و تذکر داده میهائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و بدادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریهکننده تقسیم میتواند زمینهواستدرخ – ۳۰۷ماده 

 های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.بزمینه
 الغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین اب – ۳۰۸ماده 
دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد اشخاص ذینفع میتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضی قراری راجع بمقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در اینصورت – ۳۰۹ماده 

 نامبرده تنظیم مینماید.
تصمیمی را که مربوط به شخص چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجههر گاه یک یا  – ۳۱۰ماده 

 یا عدم رضایت خود را اعالم دارد.مراجعه نموده و رضایت غائب است باو اعالم مینماید با ذکر اینکه میتواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد
اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را – ۳۱۱ماده 
 قضیه حل خواهد شد. ۳۰۹ماده 
دارد دادگاه وقت جدیدی برای او جهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعالمهر گاه شخص غائب در اثر عذر مو – ۳۱۲ماده 

 معین خواهد نمود.
یم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا تقسدر صورتیکه تمام ورثه و اشخاصیکه در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند بهر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود – ۳۱۳ماده 

 غائب باشد تقسیم ترکه بتوسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل میآید.
زیابی میگردد و اموال منقول در صورتی اردر صورتیکه ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید بتوسط کارشناس ارزیابی شود – ۳۱۴ماده 

 که بارزیابی در موقع تحریر ترکه بجهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
 ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع بکارشناس که در آئین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت میشود.

کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت  – ۳۱۵ماده 
 ارزیابی را در نظر بگیرد.

ر سهم بعضی از نباشد ممکن است آنرا دای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمتتقسیم طوری بعمل میآید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه – ۳۱۶ماده 
 میشود.ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج بضمیمه پول باموال باشد بضمیمه آن تعدیل 

 م شود.در صورتیکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسی – ۳۱۷ماده 
 فروش اموال بترتیب عادی بعمل میآید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را بطریق مزایده درخواست کند.

 در صورتیکه بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد. – ۳۱۸ماده 
 ننمایند سهام آنها بقرعه معین میشود.در صورتیکه پس از تعدیل سهام ورثه بتعیین حصه تراضی  – ۳۱۹ماده 
از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه ایکه برای قرعه معین شده باشخاص ذینفع اطالع داده شود و اگر بعضیدر موردیکه تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه – ۳۲۰ماده 

 نماید.بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعیین سهام می
 هر کاه)هرگاه( یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم بعمل میآید. – ۳۲۱ماده 
 ت منظور شده تصریح مینماید.وصیپس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء – ۳۲۲ماده 
نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند صورت مجلس مذکور فوق باید بامضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا – ۳۲۳ماده 

 دادگاه باقی خواهد ماند. جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید میشود و اینصورت مجلس در دفترخانه
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 نامه بعده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابالغ و تسلیم مینماید.دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم – ۳۲۴ماده 
 این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابالغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.

 نماید و بحصه دیگران حقی ندارد.هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می – ۳۲۵ماده 
 اموال جاری خواهد بود. تقسیم سایرمقررات قانون مدنی راجع بتقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد – ۳۲۶ماده 

 در ترکه متوفای بالوارث –فصل هشتم 
 در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود. – ۳۲۷ماده 
 بخواهد.م است بعمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه رادر مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتیکه برای حفظ ترکه الز – ۳۲۸ماده 
 پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یکهفته مدیر ترکه را معین نماید. – ۳۲۹ماده 
 در صورتیکه متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه بوصی واگذار میشود. – ۳۳۰ماده 
 ی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه بوصی یا قیم واگذار میشود.هر گاه متوف – ۳۳۱ماده 
 در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه بکسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد. – ۳۳۲ماده 
 جاری خواهد بود.توفائی هم که وارث او معلوم نیستنسبت بترکه م ۲۷۵و  ۲۷۴و  ۲۷۳و  ۲۷۱و  ۲۷۰و  ۲۶۹و  ۲۶۸و  ۲۶۶و  ۲۶۵مقررات مواد  – ۳۳۳ماده 
ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده – ۳۳۴ماده 

 نامه وزارت دادگستری نگاهداری نمایند.بترتیب مقرر در آئینزرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است بدادستان تسلیم میکند کههای باوجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه
تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت  مانده ترکه بخزانه دولتاگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه باو داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی – ۳۳۵ماده 

 بترکه از کسی بهر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در در صورتیکه قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه – ۳۳۶ماده 

بپردازد و اگر ترکه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند آنراصورتیکه حقی بموجب 
 اقامه دعوی نماید. ترکه و در صورتیکه ترکه بدادستان داده شده باشد بطرفیت اوبترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی میتواند بطرفیت مدیر

 راجع بترکه اتباع خارجه –فصل نهم 
مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر جز آنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه بهمان طریقی خواهد بود که – ۳۳۷ماده 

 است.
است بدرخواست هر ذینفع یا خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقعهر گاه تبعه  – ۳۳۸ماده 

باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطالع مقام در ایران نداشته قائمبدرخواست کنسول دولت متبوع متوفی بحفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتیکه متوفی وارث یا
 اقدام بحفظ و تصفیه ترکه مینماید.

 ۴۸درخواست یا اطالع متجاوز از دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و بمحض اطالع از فوت در مورد اخیر مادۀ فوق وقتی را که از تاریخ وصول – ۳۳۹ماده 
 در موقع اقدام بتامین حضور بهم رساند.از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتبًا بکنسول دولت متبوع اطالع میدهد که ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه

 عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعدًا میتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نماید.
تمام یا قسمتی از ترکه برود میتواند شخصا کنسول دولت متبوع متوفی قبال از وفات مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطالع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط  در صورتیکه – ۳۴۰ماده 

 نماید.اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ
اطالع یکنفر را برای اداره ترکه معین و ر موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت میکند باید بالفاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یاد – ۳۴۱ماده 

 معرفی نماید.
 مدیر ترکه معین کند.ینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمتو با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذ ۲۶۴دادگاه میتواند با رعایت ماده  – ۳۴۲ماده 

 اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
 در نقاطیکه اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمیشود و این وظیفه باداره تصفیه رجوع میشود.

و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی های کثیراالنتشار محلد سه آگهی هر یک بفاصله یکماه در مجله رسمی و یکی از روزنامهمدیر ترکه باید به محض ابالغ انتصاب خو – ۳۴۳ماده 
د در ظرف شش ماه از تاریخ و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نمایهای کثیراالنتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که بعنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمۀ متوفیاز روزنامه

 عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را باو تسلیم نمایند.انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا
 هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه الزم نیست.

 ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و باو تسلیم مینماید.پس از تعیین مدیر  – ۳۴۴ماده 
 برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر بدادستان و اشخاص مشروحه اطالع داده میشود: – ۳۴۵ماده 

 تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند. – ۱
 شد.وصی اگر معلوم و مقیم ایران با – ۲
 کسانی که وصیت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند. – ۳
 شریک متوفی اگر باشد در صورتیکه در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد. – ۴
 کنسول دولت متبوع متوفی. – ۵
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دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه ق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتیکه کنسولغیبت اشخاصیکه اعالم نامه مندرج در ماده فو – ۳۴۶ماده 
 حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده میشود.

 قع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.بصورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران وا – ۳۴۷ماده 
 ۳۴۳انتشار اولین آگهی مذکور در ماده مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هر گاه در مدت یکسال از تاریخدر صورتیکه ورثه یا وصی متوفی یا قائم – ۳۴۸ماده 

های دیگر قانونی که بعمل آمده است بتصرف آنها ها و هزینههزینه آگهیایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم
 داده میشود.

کننده از همان اموال متوفی است درخواستد و نیز ممکنتامین ممکن است بوسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر بعمل آی – ۳۴۹ماده 
 تامین بدهد.

 قبول یا رد تامین منوط بنظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
 معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.مبلغی که برای مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند بورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک – ۳۵۰ماده 

 در موردیکه اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش الزم نیست.
قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی ممقامدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی بدعاوی و مطالبات معین کرده بورثه یا وصی یا قائم ۳۴۳پس از انقضاء مدت مذکور در ماده  – ۳۵۱ماده 

تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه مینماید و اگر در محل باشد اطالع میدهد و در وقت مقرر شروع برسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و
 یکه اشخاص نامبرده اصال نباشند یا در ایران نباشند بکنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.بقیه را بورثه یا وصی یا قائمقام قانونی آنها و در صورت

دگاه( صالحیتدار اقامه یا خود را در دادکاه)دااشخاصیکه مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند دعوی – ۳۵۲ماده 
 تعقیب نمایند.

 اند نمیباشد.موجب سقوط حق اشخاصیکه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده ۳۴۳انقضاء مدت مقرر در ماده 
 دادگاه بعمل خواهد آمد.با رعایت قرار  ۳۵۱اگر نسبت بترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال باشخاص مذکور در ماده  – ۳۵۳ماده 
 بتصفیه امور بازرگان متوقف است.هر گاه متوفی بازرگان بوده و بموجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعالم شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع – ۳۵۴ماده 
 دگاه ایران است.رسیدگی بدعاوی راجع بترکه اتباع خارجه در ایران از صالحیت دا – ۳۵۵ماده 
حیث صدور و رعایت مقررات ن ازتصدیق صادره از مقامات صالحیت دار کشور متوفی راجع بوراثت اتباء ]اتباع[ خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایرا – ۳۵۶ماده 

 مربوطه باعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
 اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق باو فورًا بکنسول دولت متبوع او تسلیم میشود. – ۳۵۷ماده 
 هائیکه برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.از هزینه – ۳۵۸ماده 
در خاک آن دول نسبت به کنسولها یا دگان سیاسی خارجه مقرر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که حقوقی که بموجب این فصل برای کنسولها یا نماین – ۳۵۹ماده 

 نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
 در تصدیق انحصار وراثت –فصل دهم 

کننده و متوفی مشخصات درخواستنامه کتبی مشتمل بر نام واثت تحصیل کنند درخواستدر صورتیکه وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار ور – ۳۶۰ماده 
 و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده بدادگاه تسلیم مینماید.

 (۱۳۷۴/۴/۱۸نماید. )اصالحی مصوب کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی می دادگاه رسیدگی – ۳۶۱ماده 
و گواهی گواه و غیره در نظر کننده تصدیق را از برگ شناسنامه پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست – ۳۶۲ماده 

ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و جلسه نماید و در صورت اعتراض، دادگاهبه متوفی صادر می گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها
 (۱۳۷۴/۴/۱۸حکم برابر مقررات قابل تجدید نظر است. )اصالحی مصوب  دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. اینکننده تصدیق اطالع می درخواست

گواه یا  ها را احضار کرده و گواهی آنانرا استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه بوسیله دادگاه محل اقامته بخش میتواند گواهدادگا – ۳۶۳ماده 
 نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.

درخواست صدور گواهی حصر وراثت کننده رسیدگی و( ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست۱۰۰۰۰۰۰۰در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ) – ۳۶۴ماده 
ر و اماکن فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یکبار و در یکروز در معابنماید. در مورد وراث روستائیان در صورتیکه بهای ترکه بیش از مبلغ را حسب اقتضای دالیل قبول یا رد می

 کند. از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میعمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یکماه 
دهد.  )اصالحی مصوب  ایش یا کاهشتواند هر سه سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه، با توجه به شاخص قیمتها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزوزارت دادگستری می

۱۳۷۴/۴/۱۸) 
وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در در صورتیکه بواسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبال برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار – ۳۶۵ماده 

 ار وراثت صادر خواهد شد.صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحص
 رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است. – ۳۶۶ماده 
اساس است میتواند بدرخواست تصدیق وراثت اعتراض در کلیه مواردیکه دادستان تشخیص دهد که متوفی بالوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی – ۳۶۷ماده 

مسبوق بآگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای یتواند در صورتیکه متوفی را بالوارث بداند بتصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیقنماید و نیز م
 دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
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 وراثت اعتراض نماید.د بنام محجور و غائب بدرخواست تصدیق انحصارمادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان میتوان – ۳۶۸ماده 
نمایند و رأی دادگاه در این خصوص اشخاص ذی نفع میتوانند بدرخواست تصدیق و همچنین بتصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود اعتراض ۳۶۴در مورد ماده  – ۳۶۹ماده 

 قابل پژوهش و فرجام است.
متصرف مال متوفی هستند مطالبه اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یاتصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده اشخاصی که – ۳۷۰ماده 

ل در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و تسلیم مانمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا
 اند.وصول و یا مال متعلق باو را دریافت نمودهمدعی نامبرده حق رجوع بشخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را

خواستن تصدیق انحصار هزار ریال نبوده  ۵۰که بهای آن زاید از مبلغ  ( چنانچه دین یا مال یا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گیرد در صورتی۱ -تبصره
سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف یا مدیون  کنندگان مال یا دین میتوانند استشهادی که مثبتوراثت از طرف متصرف یا مدیون ضرورتی ندارد و در این مورد مطالبه 

 است به آنان تسلیم و تأدیه کند.ن را منکر نباشد باید آنچه را که مورد مطالبه واقع شدهاگر وجود مال یا سند یا دی
گواهی شده آن به اداره ثبت و هزار ریال نباشد تسلیم تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت  ۵۰االرث هر یک از ورثه از مجموع ترکه مورث بیشتر از معادل مبلغ ( در موردی که سهم۲

توافق داشته باشند تسلیم کنند تا ملک غیرمنقول که بنام مورث ثبت االرث هم رسمی الزامی نبوده و ورثه میتوانند استشهادی که وراثت و انحصار آنها را محرز نماید و در سهمدفتر اسناد 
 شده است بنام آنها ثبت گردد یا مورد معامله قرار گیرد.

 (۱۳۳۵/۷/۱۹هزار ریال مقرر میشود. )الحاقی مصوب  ۵۰امور حسبی از مبلغ یک هزار ریال به  قانون ۳۶۴( میزان بهای ترکه مذکور در ماده ۳
 مدیون که بدهی خود را بوراث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد. – ۳۷۱ماده 
 خود دارند از متروکات بنحو اشاعه معین شود. در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه بمورث – ۳۷۲ماده 
 در تصدیق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین مینماید. – ۳۷۳ماده 
نوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر رودر صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا – ۳۷۴ماده 

 تعیین سهام باشد باداره ثبت تسلیم نمایند.
 در هزینه –باب ششم 

قانون افزایش هزینه ریال( گرفته میشود: )اصالحی به موجب  ۵۰۰هزینه رسیدگی بامور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست یکصد ریال ) – ۳۷۵ماده 
 (۱۳۴۲/۹/۲۰های منظور در قانون آئین دادرسی مدنی و امور حسبی دادرسی و سایر هزینه

 درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه. – ۱
 درخواست حکم موت فرضی. – ۲
 درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی. – ۳
 درخواست مهر و موم ترکه. – ۴
 درخواست برداشتن مهر و موم ترکه. – ۵
 درخواست تحریر ترکه. – ۶
 درخواست تصفیه ترکه. – ۷
 درخواست تقسیم ترکه. – ۸
 درخواست تصدیق انحصار وراثت. – ۹

 هائی که دادستان از دادکاه)دادگاه( مینماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف بانجام آن است هزینه ندارد.درخواست – ۳۷۶ماده 
 برداشته میشود.کننده گرفته میشود و هزینه حفظ و ادارۀ ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکهتصدیق انحصار وراثت از درخواست هزینه آگهی – ۳۷۷ماده 
 های الزم برای اجرای این قانون را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.نامهوزیر دادگستری مجاز است آئین – ۳۷۸ماده 

 و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون که مشتمل بر سیصد 
 

 هاقانون تملک آپارتمان
 ۱۳۴۳/۱۲/۱۶مصوب 

 ۱۳۷۶/۳/۱۱با آخرین اصالحات تا تاریخ 
 ت.های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت اسهای مختلف و محل. مالکیت در آپارتمان۱ماده 

 های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.مالکیت قسمت
پیشه مخصوص نبوده و به کلیه . قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل۲ماده 

ه طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند گیرد بمالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می
 شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می

های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مت اختصاصی و حصه او در قسمت. حقوق هر مالک در قس۳ماده 
 مشترک قهری خواهد بود.
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ک متناسب است با نسبت مساحت ( . حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشتر11/۳/1376)اصالحی مصوب  ۴ماده 
خواهد شد و یا اینکه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیماختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینهقسمت

 ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است. های مشترک اعم از اینکهداخت هزینهبینی کرده باشند. پرمالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش
 کند. کنندگان را تعیین میـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده ۱تبصره 
تصویب مجمع عمومی های مشترک براساس نرخ معینی که بهباشند هزینهای اختصاصی ساختمان میـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربن ۲تبصره 

 شود. رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه میساختمان می
به آن باشد، هزینه حفظ و مسکونی، امکان دسترسیای باشد که تنها از یک یا چند واحد ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه ۳تبصره 

 کنندگان است. کننده یا استفادهنگهداری آن قسمت به عهده استفاده
شود از انجام سایر میپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا ۲۰. انواع شرکتهای موضوع ماده ۵ماده 

 معامالت بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.
های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از . چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت۶ماده 

 های اختصاصی را مالک باشند.نصف مساحت تمام قسمت
که مالک نشانی دیگری را در همان ها و اعالم تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینتبصره. نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه

 شهر برای این امر تعیین کرده باشد.
اجرای مقررات این قانون و پرداخت حل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای. هر گاه یک آپارتمان یا یک م۷ماده 

بر خواهد بود مگر این که عده حاضر بقیه مالکین نسبت به تمام معتحصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رأی اکثریت
 کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

انتخاب از بین خود یا از خارج . در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی۸ماده 
 نامه این قانون تعیین خواهد شد.مربوطه در آییننمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات

داند انجام دهد خود مفید میاستفاده بهتری از قسمت اختصاصیتواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای . هر یک از مالکین می۹ماده 
 قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در

اختصاص به ساختمان دارد مشاعًا د به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یانمای. هر کس آپارتمانی را خریداری می۱۰ماده 
زد مخارج مربوط صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پرداگردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در اینسهیم می

به طور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تأسیسات آن اقتضا دارد به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و
خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آن است صرفنظر نامه ذکر به ترتیبی که در آیینیک جا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک

 نماید.
( . در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه ۱۳۵۹/۳/۱۷مکرر )اصالحی مصوب  ۱۰ماده 

 بدهی وصورت ریز آن مطالبه میشود.  با ذکر مبلغ
خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات  هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص

ـ گاز و  ـ برق  ـ آب گرم  ـ تهویه مطبوع  غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یااستفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع مشترک از قبیل شوفاژ 
رسمی صورت  ق مقررات اجرای اسنادآپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابالغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وف

مجدد خدمات مشترک فورًا اقدام  خواهد گرفت و در هرحال مدیر یاهیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یاارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری
 نمایند. 
موظفند این گونه شکایات را خارج توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاههاموعه میـ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مج ۱تبصره 

 مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. شود محروم کنند و تا دو برابراز نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می
مجدد خواهد بود. )الحاقی های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفادهه پرداخت هزینهاستفاده مجدد از خدمات موکول ب

۱۳۷۶/۳/۱۱) 
نوشت اظهارنامه ابالغ شده بمالک یا استفاده کننده ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران وصورت ریز سهم مال یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رو ۲تبصره 

 (۱۳۵۹/۳/۱۷باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. )اصالحی مصوب 
و بدون رعایت  ارج از نوبتـ نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابالغ اظهارنامه بمالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خ ۳تبصره 

شده ورسیدگی سریع به  تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ
قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد. )اصالحی اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دالئل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم 

 (۱۳۵۹/۳/۱۷مصوب 
لف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ ـ در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجددًا و مکررًا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد عالوه بر سایر پرداختی ها مک ۴تبصره 

 (۱۳۵۹/۳/۱۷شد. )الحاقی مصوب محکوم بها بعنوان جریمه میبا
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اختصاصی و اشتراکی در مورد شهرکها و های مشترک مربوط به حفظ و نگاهداری اعیانات و تأسیساتمقررات قانون تملک آپارتمان در خصوص نحوه اداره و وصول هزینه – ۵تبصره 
ها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین خواهد کرد. )الحاقی حوه تشخیص هزینهنباشد. باشند قابل اجرا و اعمال میهای مسکونی که فاقد شهرداری میمجمتع

 (۱۳۵۸/۴/۹مصوب 
 گذارد.های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا بهنامه. دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین۱۱ماده 

 رای این قانون است.دولت مأمور اج
های مشترک را که به تایید مدیر یا هزینهباشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب. دفاتر اسناد رسمی موظف می۱۲ماده 

های موضوع این های معوق مالک نسبت به هزینهالیه را به پرداخت بدهیا موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقلمدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا ب
 (۱۳۷۶/۳/۱۱قانون در سند تنظیمی قید نمایند. )الحاقی مصوب 

فرسودگی کلی شده باشد و بیم به هر دلیل دیگری ساختمان دچار . در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا۱۳ماده 
توانند براساس حکم که قصد بازسازی مجموعه را دارند، میخطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان

ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین میبرای مالک یا مالکان که از همکاری خودداریدادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب 
است از اموال آنها از جمله همان مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شدههای انجام شده، سهمسهم هریک از مالکان از بنا و هزینه

.)الحاقی عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کردواحد استیفا کنند. در صورت
 (۱۳۷۶/۳/۱۱مصوب 

 توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.ف مالکان می. مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طر۱تبصره 
مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس . چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران۲تبصره 

 صادر خواهد کرد.سب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده رامجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن منا
اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای. مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش۱۴ماده 

 (۱۳۷۶/۳/۱۱باشند.)الحاقی مصوب سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میگر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتشاء اخذ و به بیمهتعیین و از شرک
 (۱۳۷۶/۳/۱۱. ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.)الحاقی مصوب ۱۵ماده 

تبصره که در تاریخ دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه یک قانون باال مشتمل بر یازده ماده و یک 
 هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 مهندس عبدالله ریاضی –رییس مجلس شورای ملی 
 

 قانون افراز و فروش امالک مشاع
 مجلس شورای ملی ۱۳۵۷/۰۸/۲۲مصوب 
چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی افراز امالک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتیکه مورد تقاضای یک یا –ماده اول 

 نماید.را افراز می رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با
 نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد. –تبصره 

ابالغ تصمیم مورد اعتراض میباشد.  ستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریختصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهر –ماده دوم 
 دادگاه شهرستان بدعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

 خواهد شد.ک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز بوسیله واحد ثبتی دریافتقانون اصالحی ثبت اسناد و امال ۱۵۰هزینه تفکیک مقرر در ماده  –ماده سوم 
 ملکی که بموجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء بدستور دادگاه شهرستان فروخته میشود. –ماده چهارم 
ای مقررات اجرائی این قانون طبق آئیننامهفروش امالک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و بطور کلیترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابالغ اوراق و ترتیب  –ماده پنجم 

 خواهد بود که بتصویب وزارت دادگستری میرسد.
خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در کم قرار میگیرد ولی اگرهای افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاهها مطرح میباشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حپرونده –ماده ششم 

 واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
ن ماه یکهزار و سیصد بیست و دوم آبا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۶قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دیماه 

 و پنجاه و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. 
 

 فروش ساختمانقانون پیش 
 ۱۳۸۹/۱۰/۱۲مصوب 

کور فروشنده( متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین )پیش1ماده 
قرارداد »خریدار( درآید، از نظر مقررات این قانون با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد )پیش

 شود.محسوب می« فروش ساختمانپیش
ـ اشخاص ذیل نیز می  فروش ساختمان نمایند:گیرد، اقدام به پیشموجب آن زمینی در اختیارشان قرار میدادی که بهتوانند در چهارچوب این قانون و قرارتبصره 
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گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و گذارانی که در ازای سرمایهـ سرمایه1
 یابد.به آنان اختصاص میموجب سند رسمی به
 موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به2

 فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:ـ در قرارداد پیش2ماده 
 ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی1
 ک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملکـ پال2
 ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه )پارکینگ( و انباریـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق3
ل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می۴

 های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت
 داختـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پر۵
 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی۶
 شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعیفروشـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش7
 ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معاملهها و قرارداد بیمهـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین٨
 صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی فروشنده به مرجعـ تعهدات پیش٩

 ـ معرفی داوران10
 ( این قانون20( و )1۶(، )1۴(، )12(، )11(، )٩( و تبصره آن، )٨( و )7(، )۶ـ احکام مذکور در مواد )11

( این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند 2ماده )فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ـ قرارداد پیش3ماده 
 مالکیت و ارسال خالصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

 فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:ـ تنظیم قرارداد پیش۴ماده 
گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به که مورد معامله در ازای سرمایهد رسمی حاکی از اینـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قراردا1

 فروشنده اختصاص یافته است.پیش
 ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد2
 ( این قانون٩نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده )ـ بیمه3
 یه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمانـ تایید۴
 ـ پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک۵

ـ در مجموعه ق دولتی و عمومی سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوفروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آمادههای احداثی که پیشتبصره 
%( پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه 30درصد )فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سیو نظارت آن دارد، اجازه پیش

 باشد.می
التحریر الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفا در قبال پرداخت حقرسمی با پرداخت حقفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد ـ تنظیم قرارداد پیش۵ماده 

 گیرد.طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می
( این 2( ماده )٩اجرای بند ) خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید عالوه برشده را تحویل پیشفروشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیشـ چنانچه پیش۶ماده 

خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای که به مبالغ بیشتری به نفع پیشخریدار بپردازد مگر اینقانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش
 خریدار نیست.پیش

خریدار، معادل برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیشاختصاصی نظیر توقفگاه )پارکینگ( و انباری در زمان مقرر قابل بهره هایشده و بخشفروشـ درصورتی که واحد پیش1
 نشده. المثل بخش تحویلاجرت

 خریدارنشده به میزان قدرالسهم پیشانجام%( بهای روز تعهدات 0 /۵درصد )ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم2
( این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در 2( ماده )٩های خدمات عمومی موضوع بند )ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمت3

 ارخریدهزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش
 ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد۴

التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابهـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت7ماده 
که بیش از پنج %( افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی ۵اهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد )قرار خو

خریدار حق فسخ شده باشد، پیش%( مقدار توافق ٩۵درصد )شده کمتر از نود و پنج %( باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل ۵درصد )
 فروشنده مطالبه کند.تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیشقرارداد را دارد یا می

فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد اید، پیشنمخریدار حق فسخ خود را اعمال میفروشنده، پیشـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش٨ماده 
 خریدار بپردازد.الطرفین به پیشکارشناس مرضی
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قانونی به  فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خساراتتبصرهـ  درصورت عدم توافق طرفین، پیش
 خریدار مسترد نماید.پیش
خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیشـ پیش٩ماده 

التفاوت خسارت فروشنده ضامن پرداخت مابهشود، پیشه بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت میمسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارد
 وارده خواهد بود.

فروشنده خریدار توسط بانک به حساب پیشدهند، وجه تسهیالت از طرف پیشفروش، تسهیالت خرید میخریداران براساس قرارداد پیشها به پیشـ درمواردی که بانک10ماده 
 گردد.خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ میشده و نیز حقوق پیشخریداریواریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش

وصول با تنظیم سند قطعی قابل  %( از بها همزمان 10فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد )ـ در پیش11ماده 
 توانند برخالف آن توافق کنند.خواهد بود و طرفین نمی

تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق خریدار مینداشته باشد، پیش ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت12ماده 
 ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یکی پیشپیشرفت از سو

د مهندس ناظر در فروش و اتمام ساختمان، با تاییگردد و در پایان مدت قرارداد پیششده میفروشخریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیشـ پیش13ماده 
تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، میکه تمام اقساط را پرداخت یا عوض صورتی

شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح فروشس از اعالم دفترخانه از انتقال رسمی مال پیشفروشنده حداکثر ظرف ده روز پانتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش
نفع نسبت به تفکیک و یا افراز نماید. اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذیخریدار یا قائم مقام وی میمراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش

 شده اقدام نماید.فروشملک پیش
فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر خریدار چنانچه پیشـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش1۴ماده 
تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد خریدار میپیشرفت فیزیکی مانده باشد(، پیش%«  ۱۰»که صرفا اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است )کمتر از ده درصد این

خریدار پرداخت فروشنده بوده و توسط پیشهایی که طبق مقررات بر عهده پیشرسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه
 ( این قانون نخواهد بود.20( و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده )11شده از محل ماده )مانع از استیفای مبلغ هزینهگردد، می

ر قابل توقیف و تامین به نفع خریداشده به پیشفروشفروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیشـ عرصه و اعیان واحد پیش1۵ماده 
 فروشنده یا طلبکار او نیست.پیش
کننده سند اعالم کند. دفترخانه مکلف است ظرف فروشنده باید مراتب را کتبا به دفترخانه تنظیمـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش1۶ماده 

 فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.صورت پیشید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این خریدار اخطار نمامهلت یک هفته به پیش
م قانونی آنها بالمانع مقاخریداران یا قائمفروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیشفروشنده نسبت به واحد پیشـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش17ماده 

 است.
 دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.خریدار عهدهفروشنده، پیششده بدون رضایت پیشفروشخریدار نسبت به واحد پیشـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش1٨ماده 
 باشند.فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه میقرارداد پیشفروش شده و انجام کلیه تعهدات، ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش1٩ماده 
فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور ـ کلیه اختالفات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش20ماده 

توانند از نظر پذیرد. درصورت نیاز، داوران میالطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام میدر صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین ومرضی
ید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایکارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین

 های عمومی و انقالب خواهد بود.قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه
ی گروهی و نصب هارسانی و سایر رسانهفروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطالعفروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشـ پیش21ماده 

های یادشده ارائه شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهنامه اجرایی این قانون مشخص میصالح که در آییندر اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی
فروش را ندارند. در ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیشات و رسانهنماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی، درج و به اطالع عموم رسانده شود. مطبوع

( ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات ۱۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰( ریال تا یکصد میلیون )۱۰/۰۰۰/۰۰۰غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون )
 محکوم خواهند شد.

ل صادر و به ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسـ شهرداری22ماده 
 متقاضی تسلیم نمایند.

سال یا جزای نقدی به روز تا یک ٩1جوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از فروش ساختمان یا بدون اخذ مـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش23ماده 
 شوند.میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می

ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی  شود.یب یا اجرای آن موقوف میشود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقتبصره 
توانند راسا فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی داللت نمایند و نمیـ مشاوران امالک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش2۴ماده 

سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم ول تا یکصورت برای بار افروش نمایند. در غیراینمبادرت به تنظیم قرارداد پیش
 شوند.می
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و پس از کشور تهیه  نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالکـ آیین2۵ماده 
 تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 ۲۹ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی
 د.به تأیید شورای نگهبان رسی ۱۳۸۹/ ۱۰/

 
 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

 ۱۳۶۳/۱۰/۰۲مصوب 
 ۱۳۷۵/۱۲/۱۲با آخرین اصالحات تا تاریخ 

 د.گردمییابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذاراز تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می – ۱ماده 
اختالف موقوف علیهم متوقف بر دخالت التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون الحقه و یا رفعاداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول – ۱

 ولی فقیه با شد.
 . به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.اداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است – ۲
 ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصالح به سازمان محول شده یا بشود.اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه – ۳
ای که به تشخیص انجمنهای خیریهم امین در مؤسسات وتا تعیین تکلیف از طرف دادگاه( ضای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد )اداره مؤسسات و انجمنهای خیریه – ۴

 در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد(.عدم صالحیت ناظر )تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه( و همچنین است در صورت نبودن یادادستان محل مدیر آن فاقد صالحیت باشد )
 ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم الزم در مورد آنها.موقوفهانجام امور مربوط به گورستانهای متروکه  – ۵
 کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسالمی. – ۶
چنانچه فاقد  عامه است و المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفاتاثالث باقیه، محبوسات، نذور ، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام-۷

اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد 
 (۱۳۷۵/۱۲/۱۲قی مصوب نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود. )الحاحبس
 سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد. – ۱تبصره 
تولی خاص نداشته مربوط به آنها که مشیراز( و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم)ع( و موقوفاتموسی )السالم و حضرت احمد ابنبقاع متبرکه حضرت رضا علیه – ۲تبصره 

 مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود. التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانونباشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب
منظور جلوگیری از تعدی و تفریط ( باال با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به ۷ل موضوع بند )سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموا – ۳تبصره 

 (۱۳۷۵/۱۲/۱۲در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.)الحاقی مصوب 
اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسالمی خارج از کشور و امور وزیری منتزع واز تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست – ۲ماده 

 شود.اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسالمی اداره می
 باشد.هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می – ۳ماده 
این قانون اقدام  ۱۷تا  ۱۴رعایت مواد متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با – ۴ماده 

 خواهد شد.
ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون شود تا رفعالمداخله میلی آنها ممنوعشود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متوموقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می – ۱تبصره 

 متولی است.
شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق باهر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده – ۲تبصره 

 التولیه است.قوفه مجهولحکم مو
مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل – ۳تبصره 

متولی ابالغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار فاء وظایف محوله نباشد مراتب کتبًا بهداشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ای
شود از دخالت ممنوع میموضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابالغ سازمان ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید

 اند خواهد بود.انتخاب شدهاین حکم شامل وکالیی که قباًل نیز
به امانت را به عنوان امین یا هیأت تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروفسازمان حج و اوقاف و امور خیریه می – ۵ماده 

 نماید.امناء تعیین 
حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره الزحمه آنان و همچنین نظامات راجع بهنحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حق – ۱تبصره 

رسد خواهد خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران میساس مقررات و سنن وهایی که بر انامهباشد به موجب آیینآن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می
 بود.

شود با جلب نظر اماکن اهداء مینذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل – ۲تبصره 
 شود:هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف میاداره اوقاف به وسیله 

 عمران و آبادی اماکن مذکور. –الف 
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 تدارک وسائل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه. –ب 
 نشر معارف اسالمی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل. –ج 
 کمک به مدارس علوم دینی در آن محل. –د 
 و مبرات مطلقه.خیرات  –ه 

برداری صحیح از آنها به منظور جهت بهرهصرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در – ۶ماده 
 اجرای نیات واقف فراهم آورد.

ذخیره و به موقع به مصرف خواهد اسالمی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ساله موقوفه یا اماکندر صورتی که درآمد یک –تبصره 
 رسید.

ررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با مقها ونامههر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین – ۷ماده 
 المداخله یا ضم امین خواهد شد.رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع

شود اوقاف حق ردی که ضم امین میمواالنظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و درالتولیه و حقالمداخله در زمان ممنوعیت حقبه متولی و ناظر ممنوع – ۱تبصره 
 امین را خواهد پرداخت.

 امین تعیین کنند.توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوانشود دادگاهها میدر مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می – ۲تبصره 
شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در ن و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهدنسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیرا – ۳تبصره 

 های آن خواهند بود.بینی شده در این ماده و تبصرهاین موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش
باشند در صورت تعدی یا تفریط یا میاز متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم – ۴تبصره 

طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و  عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد ازتخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه
 به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

معارف اسالمی و عمران موقوفات المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینهدر آمد موقوفات مجهول – ۸ماده 
 رسد.باشد زیر نظر سازمان به مصرف میمی

تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد بادرآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس –تبصره 
االمکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد متعارف باشد حتیرسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرفبه غرض واقف در محل به مصرف می

مقصود از متعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.
 نباشد. مقدورانتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف

یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی – ۹ماده 
موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام ه الزم بداند و مصلحتتواند در مواردی کثبت و سایر اقدامات الزم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می

 صادره اعتراض کند.
یه از دینی و مؤسسات و بنیادهای خیردر کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسالمی، مدارس علوم –تبصره 

 باشند.های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف میپرداخت مخارج و هزینه
 (۱۳۷۹/۰۲/۲۸( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه )مصوب ۹قانون استفساریه تبصره ذیل ماده )

 موضوع استفسار:
حج و اوقاف و امور خیریه ( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان ۹مذکور در تبصره ذیل ماده )« بقاع متبرکه»السالم به لحاظ اطالق عبارت آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه

 شود یا منصرف از آن است؟  تبصره میهای دادرسی و ثبتی و اجرائی این مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه ۱۳۶۳/ ۱۰/ ۲مصوب 
 نظر مجلس:
تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف ( قانون ۹بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السالم به لحاظ اطالق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ) –ماده واحده 

 شود. سی و ثبتی و اجرائی این تبصره میدادرهای  مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه ۱۳۶۳و امور خیریه مصوب 
  

 (۱۳۷۹/۰۶/۱۳( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه )مصوب ۹قانون استفساریه تبصره ذیل ماده )
 موضوع استفساریه:

قانون تشکیالت ( ۹لحاظ اطالق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ) آیا بقاع متبرکۀ حضرت عبدالعظیم )ع( و حضرت معصومه علیها سالم و موقوفات آنها به -ماده واحده
برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و السالم مشمول  همانند بقعۀ متبرکه حضرت امام رضا علیه ۱۳۶۳/ ۱۰/ ۲و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 

 شوند؟ اجرائی این تبصره می های دادرسی و ثبتی و هزینه
 نظر مجلس:

( قانون تشکیالت و اختیارات ۹تبصره ذیل ماده )بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم )ع( و حضرت معصومه علیها سالم و موقوفات آنها به لحاظ اطالق عبارت بقاع متبرکه مذکور در 
های  السالم مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینهعلیه تبرکه حضرت امام رضاهمانند بقعۀ م ۱۳۶۳/ ۱۰/ ۲سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 

 شوند. دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می
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سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. به موافقت در دفاتر اسناد رسمی موکول ۹ثبت معامالت راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده  – ۱۰ماده 
 اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.روز پس از ثبت به ۱۰ها و اسناد راجع به وقف را ظرف نامهدفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف

مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون اف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرفادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوق –تبصره 
 مربوط تسلیم دارند.های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقافرونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه

است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامهتولیت نسبت به موقوفات متصرفی( همچنین حقدر قبال اعمال التولیه متولی و یا سازمان )حق – ۱۱ماده 
 خالص خواهد بود.المثل از عایداتالتولیه به مقدار اجرتالنظاره در آن تعیین نشده باشد حقالتولیه و حقو یا میزان حق

سال تنظیم و به تصویب هیأت ای که هردارد طبق بودجهالنظاره دریافت میالتولیه و حقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حقسازمان حج و اوق – ۱۲ماده 
 رساند.دولت خواهد رساند رأسًا به مصرف می

 مصارف مقرره خواهد رسید.گردد از عواید همان موقوفات محسوب و بهیافت میوجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه در – ۱۳ماده 
 ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.نامهنحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین –تبصره 

این قانون  ۷با رعایت ماده موقوف علیهم )فاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر وتحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با م – ۱۴ماده 
 تفریط متولی نباشد.التولیه در صورتی که مظنه تعدی وهای آن( با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوصو تبصره

 گردد.میآن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمینهیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب  – ۱۵ماده 
دادگستری طرح نمایند. حکم این توانند پس از ابالغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاههایادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می –تبصره 

 و اماکن مذهبی اسالمی نیز جاری است.ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه 
تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب بادر مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می – ۱۶ماده 

اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هالل احمر تواند حسب مورد آن اراضی را درآن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می
 قرار دهد تا اقدام الزم به عمل آورند.محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد

 تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسد.های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب نامهآیین – ۱۷ماده 
 گردد.االجرا شدن این قانون لغو میکلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ الزم – ۱۸ماده 

به تأیید  ۶۳.۱۰.۶در تاریخ صت و سه مجلس شورای اسالمی تصویب وقانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و ش
 شورای محترم نگهبان رسیده است.

  ۱۳۶۳( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۹قانون استفساریه تبصره ذیل ماده )
 موضوع استفسار:

حج و اوقاف و امور خیریه ( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان ۹مذکور در تبصره ذیل ماده )« بقاع متبرکه»ظ اطالق عبارت السالم به لحاآیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه
 شود یا منصرف از آن است؟ تبصره میهای دادرسی و ثبتی و اجرائی این مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه ۲/۱۰/۱۳۶۳مصوب 

 مجلس :نظر 
تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف ( قانون ۹بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السالم به لحاظ اطالق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده ) –ماده واحده 

 شود. دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می هایمشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه ۱۳۶۳و امور خیریه مصوب 
سالمی تصویب و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای ا

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۲/۳/۱۳۷۹
 

 قانون زمین شهری
 ۱۳۶۶/۶/۲۲مصوب 

 ۱۳۷۰/۱۱/۰۳با آخرین اصالحات تا تاریخ 
عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه – ۱ماده 

قانون اساسی جمهوری  ۴۷و  ۴۵و  ۴۳و نیل به اهداف مندرج در اصول  ۳۱ر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه الزم جهت اجرای اصلتتر و وسیعبرداری هر چه صحیحو بهره
 االجراء است.اسالمی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور الزم

 شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. اراضی – ۲ماده 
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.  – ۳ماده 

 اختیار دولت میباشد.به بعد احیاء شده باشد همچنان در  ۵/۴/۱۳۵۸تاریخ 
 یا نداشته باشد. اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و – ۴ماده 
قانون صرفًا اراضی کشاورزی یا آیش اعم  برداری مالک است زمینهای دایر مشمول ایناند و در حال حاضر دایر و مورد بهرهودهاراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نم – ۵ماده 

 از محصور یا غیر محصور میباشد. 
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جمهوری اسالمی است و اسناد و مدارک باشد در اختیار دولت  کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقالبی دولتی و یا غیر دولتی – ۶ماده 
 ۱۱/ ۲۲شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و 

 توسط دولت واگذار شده باشد.  ۱۳۵۷/
و این قانون به اختیار دولت درآمده و  ۱۳۶۰اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و بموجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب  –تبصره 

 ت دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.میگردد مطالبا یا در میآیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی
استفاده نکرده و مسکن  ۱۳۶۰مصوب قانون اراضی شهری  ۸یا  ۶اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته – ۷ماده 

هزار( متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که ) ۱۰۰۰شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعًا معادل مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و 
 بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد. در آئیننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء

مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع با اسناد عادی دارای زمین بوده و در  ۱۳۵۸/ ۴/ ۵در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب  – تبصره
است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع اند و یا در شهرهائی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعالم نشده مربوطه تشکیل پرونده داده

 تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد. ذیصالح قضائی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آئیننامه اجرائی این قانون
 کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.  – ۸ماده 

دولتی در شهرهائی که به پیوست این  وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و – ۹اده م
 ری تأمین نماید.شههای بایر و دایر قانون بدلیل عدم تکافوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمین

شهرداریها را که موضوع این  نیاز دولت یا مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد
 ند.دولت و شهرداریها( بفروشقانون است بمنظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها )

 سازی مسکونی.ساختمان تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای –الف 
شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای ها ووزارتخانهایجاد تأسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد بوسیله  –ب 

 دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
 حفاظت از میراث فرهنگی کشور. –ج 

سازی زمین نسبت به تفکیک  عمران و آمادهلک میتواند پس ازدر صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعالم یا اعالن عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین ما – ۱تبصره 
 و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

قانون اراضی  ۸یا  ۶اینکه از مزایای مواد مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها بشرح این ماده است مشروط بر – ۲تبصره 
از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی  ۱۳۶۰شهری مصوب 

نه عین و نه منفعت( قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا اینکه با اجازه و زیر فروشند زائد بر آن )ب دولتی معادل )هزار( متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت
 عمران نموده واگذار نماید.نظر وزارت مسکن و شهرسازی 

باشند از شمول این ماده مستثنی تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقوداالثرها و همسران آنها  – ۳تبصره 
مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث  هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین

 د معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی بصورت عوض واگذار میگردد.آن در محل دیگری میسر نباش
بر حد نصاب مقرر در این ماده  واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد – ۴تبصره 

 این قانون بالمانع است. نگردد با رعایت شرایط مندرج در
محل وقوع زمین برای هر یک از  مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک ۱۳۶۰شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب  – ۵تبصره 

برداری از زمین خود را دارا وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره باشند در قالب ضوابطو این قانون استفاده نکرده  ۱۳۶۰اعضاء واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب 
 بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر 

شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی  صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعالن وزارت مسکن ودر  – ۶تبصره 
بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را  یا شهرداریها با سپردن و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکاالت حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت

نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای الزم و رفع هر مالک سند انتقال را امضاء میتملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی 
 ت امکان زمین معوض واگذار میگردد.یا در صورگونه اشکال بهای آن قابل پرداخت میباشد و 

سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و  توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنائی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهایدولت و شهرداریها می – ۷تبصره 
 های این ماده تملک نمایند.تبصره
ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به  ولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعالم مراتب به اداراتزمینهای دایری که د – ۸تبصره 

 دولت یا شهرداریها.
رسمی دادگستری بر اساس بهای  سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس ارزش معامالتی( زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی وای )تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه – ۹تبصره 

 عادله روز تعیین میگردد.
شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است بجای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و  – ۱۰تبصره 

 برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.زمین تملک شده 
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صاحب صالحیت برای تشخیص  العالی که در آن مجلس شورای اسالمی راحضرت امام خمینی مدظله 1٩/07/1360های آن با استفاده از اجازه مورخ این ماده و تبصره – ۱۱تبصره 
سال از تاریخ تصویب قابل اجراء  ۵شهرکهای سراسر کشور برای مدت آن در کلیه شهرها و  ۸و  ۷های ر پیوست این قانون و تبصرهاند صرفًا در شهرهای مندرج دموارد ضرورت دانسته

 سایر مواد قانون قابل اجراء خواهد بود. است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یادشده نیز مانند سایر شهرهای کشور
های وابسته به دولت و و سازمان هاها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکهای متعلق به وزارتخانهزمین ۀکلی ۱۳۶۰ضی شهری مصوب از تاریخ تصویب قانون ارا – ۱۰ماده 

 قرار میگیرد.مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقالبی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی 
 رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. ی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی بااراض – ۱تبصره 
اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند ه اراضی را بدون شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگون – ۲تبصره 

 مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض امالک واقع در طرحهای مصوب شهری.
ت بوده سند وقف زمین موات ابطال موااراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بعنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصالح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن  – ۳تبصره 

متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر
 گیرد.

 تأسیساتی مجانًا واگذار نماید. اده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری ووزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این م – ۴تبصره 
زمینهای خود مطابق طرحهای  سازی یا عمران و واگذاریوزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آئیننامه اجرائی نسبت به آماده – ۱۱ماده 

 مصوب قانونی اقدام کند.
به عهده وزارت مسکن و « شهرداریهاقانون  ۱۰۱موضوع ماده »های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن تطبیق نقشه – ۱تبصره 

 شهرسازی است.
 ازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.سهای ثبتی و معامالتی بابت آمادهدولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه – ۲تبصره 
ای تمام شده بیش از قیمت منطقه ارزشهای معامالتی( تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولتای زمان واگذاری )بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه – ۳تبصره 

وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری خدمات بر اساس بهرهسازی و عمران و تفکیک و یا سایراز آماده های ناشیباشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه
 ها تجاوز ننماید.محاسبه و بصورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینه

 را احداث و واگذار نماید.های مسکونی به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه – ۴تبصره 
به تشکیل شرکتهای عمرانی و وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت  – ۵تبصره 

 تصویب هیأت دولت خواهد رسید.ها به پیشنهاد وزارت مذکور به ساختمانی راسًا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکت
تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است این  – ۱۲ماده 

 میباشد.
)مصوب « ۱۳۶۶/۶/۲۲قانون زمین شهری مصوب  ۱۲تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده »خصوص مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

۱۳۷۰/۱۱/۳) 
ادر مینماید به مالکین ص وزارت راه و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً  –ماده واحده 

دو نوبت بفاصله ده روز نظریه  اعالم نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعالم سه ماه تعیین میگردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی
نند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور مذکور در روزنامه کثیراالنتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می توا

 تشخیص، قطعی و الزم االجراء است.
هرسازی در تشخیص وزارت مسکن و شدادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم الزم خواهد داد، اعتراض به  – ۱تبصره 

 گردد.دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی
سازی ها و دفاتر خانهنهادها و کمیتهوسیله دولت یا ارگانها و  ۱۳۵۷/ ۱۱/ ۲۲در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ  ۱۲مالک تشخیص مرجع مقرر در ماده  – ۲تبصره 

 در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.احداث اعیانی یا واگذار شده بدون 
یا هر گونه نقل و انتقال بموجب اسناد  هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و – ۱۳ماده 

اصالح و حذف »اصالحی قانون  ۱۴۸ماده  ۲متجاوزین بر اساس تبصره ر گونه عملی بر خالف این قانون جرم شناخته میشود و با عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا ه
 مجلس شورای اسالمی رفتار میشود.  ۱۳۶۵/ ۴/ ۳۱مصوب « و اصالحات بعدی آن ۱۳۱۰موادی از قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی این قانون( با رعایت ضوابط  ۲افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش )اراضی موضوع ماده  تبدیل و تغییر کاربری، – ۱۴ماده 
 و مواد این قانون بالاشکال است.

 است. نقل و انتقال اینگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بالمانع –تبصره 
 بالاشکال است. هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون – ۱۵ماده 
جبران خسارت وارده به دولت یا  ی کرده باشند عالوه برهر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخط – ۱۶ماده 

 اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه ون و ماه آئیننامه اجرائی مواد این قان ۳وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت  – ۱۷ماده 

 و بتصویب هیأت دولت برساند.
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 شهرهای مشمول ضرورت:
 تهران – ۱

 گرگان – ۱۷
 اصفهان – ۲

 آبادنجف – ۱۸
 تبریز – ۳

 آمل – ۱۹
 شیراز – ۴

 شهر رجائی – ۲۰
 اهواز – ۵

 بابل – ۲۱
 باختران – ۶

 خوی – ۲۲
 رشت – ۷

 قائمشهر – ۲۳
 اردبیل – ۸

 بوشهر – ۲۴
 کرج – ۹

 بهبهان – ۲۵
 اراک – ۱۰
 قرچک – ۲۶
 قزوین – ۱۱

 مهاباد – ۲۷
 اسالم شهر – ۱۲
 میاندوآب – ۲۸
 آبادخرم – ۱۳
 ورامین – ۲۹
 بروجرد – ۱۴
 مهرشهر – ۳۰
 دزفول – ۱۵
 الیگودرز – ۳۱
 ساری – ۱۶
 مالیر – ۳۲
 آبادان -۳۳
 خرمشهر -۳۴
 سوسنگرد -۳۵
 بستان – ۳۶
 هویزه – ۳۷
 آباداسالم – ۳۸
 ایالم – ۳۹
 مهران – ۴۰
 دهلران – ۴۱
 قصر شیرین – ۴۲
 پل ذهاب – ۴۳
 گیالنغرب – ۴۴
 شهرنفت – ۴۵
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 سومار – ۴۶
 بانه – ۴۷
 مریوان – ۴۸
 سردشت – ۴۹
 پیرانشهر – ۵۰
 نقده – ۵۱
 اشنویه – ۵۲
 بوکان – ۵۳
 سقز – ۵۴
 دیوان دره – ۵۵
 کامیاران – ۵۶
 قروه – ۵۷
 مریوان – ۵۸
 ایوان غرب – ۵۹
 شوش – ۶۰

 ۱اسالمی تصویب و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای 
 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱۳۶۶/ ۷/

 اشمیاکبر ه –رئیس مجلس شورای اسالمی 
 

 قانون ثبت احوال
 مجلس شورای ملی ۱۳۵۵/۴/۱۶مصوب 

 ۱۳۶۳/۱۰/۱۸با آخرین اصالحات تا تاریخ 
 کلیات –فصل اول 

 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: )اصالحی مصوب  – ۱ماده 
 ثبت والدت و صدور شناسنامه. –الف 

 ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات. –ب 
 های موجود در دست مردم.تعویض شناسنامه –ج 
 ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت. –د 

ـ   صدور گواهی والدت برای اتباع خارجه. –ه
 تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی. –و 
 آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.جمع –ز 

 به عهده سازمان گذاشته شده است. وظایف مقرر دیگری که طبق قانون –ح 
ها و روشهای فنی و تهیه دستورالعملآوری و انتشار آنهاهای سجلی و آماری و نحوه جمعهای فنی و اظهار نظر درباره اصالح یا تغییر فرمها و نمونهبرای مطالعه و پیشنهاد روش – ۲ماده 

ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمانآوری اوراق باطله و تنظیم و و سجلی و طرز جمع
گاه تهران و احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانششود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبتمی

دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر
 االجراء خواهد بود.باشد و رأی اکثریت الزمو رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او میوزارت کشور

تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران وآوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونهنحوه جمع –تبصره 
 خواهد شد.

آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور الف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگاندر مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اخت – ۳ماده 
 شود وظائف هیأت حل اختالف به قرار زیر است:به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می

از نظر مشخصاتیکه قایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی والدت یا وفات و تکمیل سندتصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل و -۱
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸این قانون. )اصالحی مصوب  ۲۹بوده است مندرج در ماده « نامعلوم»
 و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. هارفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیه – ۲
 شود.اعالم می ۴۴اند و طبق ماده هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهابطال اسناد و شناسنامه – ۳
 های ممنوع.ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه – ۴
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 زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.حذف کلمات  – ۵
 نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.ها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیینترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت

کنندگان سند ذیل توضیح امضاءآید واء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل میتصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امض –تبصره 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸را امضاء خواهند نمود. )اصالحی مصوب 

شهرستان یا دادگاه بخش مستقل دادگاه رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با – ۴ماده 
 پذیر است.آید و رأی دادگاه فقط پژوهشمحل اقامت خواهان به عمل می

 مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ است.
و اقامت خواهان هر دو در خارج از ل صدور سند و اگر محل تنظیم سندها با دادگاه محهرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی –تبصره 

 کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
حل استفاده نماید. موجود در م میسازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقالب اسال – ۵ماده 

 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸)اصالحی مصوب 
 مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند. – ۱تبصره 
 جرائی این قانون خواهد بود.نامه انحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آئین – ۲تبصره 

 منصوب شده باشد.نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعالمات – ۶ماده 
 نماید.رسمًا وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعالم تواند به شخص دیگریباشد و میکننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه میاعالم – ۱تبصره 
 کند.کننده را گواهی میگواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعالم – ۲تبصره 

 سال تمام باشد. ۱۸کننده نباید کمتر از سن گواه و اعالم – ۷ماده 
 توانند والدت یا وفات فرزند خود را اعالم نمایند.اند میردهسال تمام ازدواج ک ۱۸پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 

رسمی است و تا زمانی که بموجب تصمیم ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسنادها و اطالعیهدفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی والدت و اعالمیه – ۸ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بقوت خود باقی میباشد.)اصالحی مصوب هیئت حل اختالف یا رأی دادگاه بر 

برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیمًا توسط رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی والدت مراجعین بادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که – ۹ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸صالحی مصوب )اآن مراجع تهیه خواهد شد. 

 اسناد و دفاتر ثبت احوال –فصل دوم 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸والدت، ازدواج، طالق، رجوع و بذل مدت، وفات( در دفاتری بشرح زیر ثبت میرسد: )اصالحی مصوب وقایع حیاتی هر فرد ) – ۱۰ماده 
اوالد و وفات صاحب سند از روی وط به ازدواج، طالق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، والدت و وفات که در آن بدوًا والدت هر فرد ثبت و وقایع مرب –دفتر ثبت کل وقایع  –الف 

 ها و مدارک در آن ثبت میگردد.مندرجات اعالمیه
 که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد بثبت میرسد. –دفتر ثبت وفات  –ب 

 شهرستان یا نماینده او برسد.کشی و سرب و منگنه شده بامضاء دادستانود و با تعیین تعداد کل صفحات نخصفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاری ش – ۱تبصره 
 دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل میشود. – ۲تبصره 
طبق مدارک موجود در دست آنان پس رت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد بوسیله آگهیهرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صو – ۳تبصره 

 از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید میگردد.
گواهی ماما یا پزشک نیازی به ده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجودکننده و گواهان و مأمور یا نمایندفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعالم – ۱۱ماده 

 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸قانون خواهد بود. )اصالحی مصوب گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصرًا به موجب مقررات این
 ثبت والدت –فصل سوم 

اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به ر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعالم شود و والدتوالدت ه – ۱۲ماده 
 شود.ممأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعال

رسد. در این دفتر وقایع به ثبت میت کلوالدت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و والدت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثب – ۱۳ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸شود:)اصالحی مصوب اطالعات زیر قید می

 شهر. روستا( و تاریخ ثبت آن.دهستان ) –بخش  –شهرستان  –استان  –محل والدت ساعت، روز، ماه، سال و  – ۱
 نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس. – ۲
 پدر و مادر. نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت – ۳
 باشد.کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سندنام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعالم – ۴
 نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان. – ۵
 مأمور و مهر ثبت احوال.نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا  – ۶
 شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع. – ۷
 محل مخصوص ثبت و شماره کالسمان آثار انگشتان صاحب سند. – ۸
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 محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به ازدواج، طالق و یا وفات همسر. – ۹
 های صادره.محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه – ۱۰
 محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به اوالد. – ۱۱
 محل مخصوص ثبت وفات. – ۱۲
 محل توضیحات.  – ۱۳

احوال او باید قید گردد. )اصالحی گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبتبرای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می – ۱۴ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸مصوب 

واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورتثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه – ۱۵ماده 
 شود.می

اثناء سفر زمینی یا هوایی یا آید و در صورتی که والدت درآخرین روز مهلت به حساب نمیمهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است و تعطیل رسمی بعد از  –تبصره 
 شود.دریایی رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می

 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸اعالم و امضاء سند ثبت والدت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:)اصالحی مصوب  – ۱۶ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸یا جدی پدر. )اصالحی مصوب پدر  – ۱
 مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. – ۲
 حذف شده  -۳
 وصی یا قیم یا امین. – ۴
 باشند.دار نگهداری طفل میاشخاصی که قانونًا عهده – ۵
 است. ای که طفل به آنجا سپرده شدهمتصدی یا نماینده مؤسسه – ۶
 سال تمام به باال باشد. ۱۸صاحب واقعه که سن او از  – ۷

پدر و مادر در اعالم والدت میسر فاقدر صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امضاء اسناد متفقًا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه ات –تبصره 
 کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد.ز ابوین که مراجعه مینباشد سند طفل با اعالم یکی ا

 شود.کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده میاگر مادر اعالم
تکمیل مشخصات ناقص بموجب فرضی یا هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند یا نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم میگردد. تصحیح اسامی  – ۱۷ماده 

 طبق احکام مربوط بنام خانوادگی اصالح خواهد شد.قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت بعمل خواهد آمد و نام خانوادگی  ۱۲۷۳اقرارنامه موضوع ماده 
 موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

 نماینده یا مأمور ثبت احوال والدت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطالع خواهد داد. – ۱۸ماده 
ن سازمانها مکلف غیره، متصدیان ایدر صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصالح و تربیت و –تبصره 

 باشند.به اطالع واقعه و ایجاد تسهیالت الزم برای انجام وظایف صاحب واقعه می
 باشد.محل در مهلت اعالم میماما یا پزشکی که در حین والدت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی والدت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال – ۱۹ماده 
انتخاب خواهد شد. )اصالحی شودحسین، محمد مهدی و مانند آن( که عرفا یک نام محسوب میکننده است، برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب )تخاب نام با اعالمان – ۲۰ماده 

 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸مصوب 
 نامتناسب با جنس ممنوع است.قاب و نامهایی زننده و مستهجن یاگردد و همچنین انتخاب عناوین و الانتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می – ۱تبصره 
 کند.های آن را تعیین و به سازمان اعالم میباشد و این شورا نمونهتشخیص نامهای ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می – ۲تبصره 
 بان و فرهنگ دینی آنان است.انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع ز – ۳تبصره 
 شود.در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می – ۴تبصره 
ردد الزامی است مگر کسانی که گذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان به دالئل شرعی ثابت – ۵تبصره 

 خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعًا احراز شود.
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸شود.)الحاقی مصوب مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسالم همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می – ۶تبصره 

شد.)اصالحی مصوب از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت والدت تنظیم خواهد هرگاه – ۲۱ماده 
۱۳۶۳/۱۰/۱۸) 

 ثبت وفات –فصل چهارم 
 نماینده ثبت احوال اعالم شود.ا بالفاصله پس از والدت بمیرد باید به مأمور یاوفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین والدت طفلی که مرده به دنیا آمده ی – ۲۲ماده 

 شود.می وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعالم
مأموران یا نمایندگان ثبت و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعالم، مأموران کنسولی ایران،وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران 

 ت و امضاء و مهر گردد.مادر او و شناسنامه متوفی ثبکنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر واحوال ثبت می
 خارجه ارسال گردد.شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت اموروفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعالم می
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 گردد.گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می –تبصره 
 د اطالعات زیر قید گردد.در سند ثبت وفات بای – ۲۳ماده 

 محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت. – ۱
اقامت در گذشته. )اصالحی مصوب نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه – ۲

۱۳۶۳/۱۰/۱۸) 
 تی که مشخص باشد.علت وفات در صور – ۳
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته. )اصالحی مصوب  – ۴
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸کننده.)اصالحی مصوب نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعالم – ۵
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸ادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.)اصالحی مصوب نام و نام خانو – ۶
 نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر. – ۷
 شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات. – ۸
 محل توضیحات. – ۹

 پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.واقعه وفات باید طبق تصدیق  – ۲۴ماده 
پزشک گواهی دو نفر کافی در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن

 است.
علت وفات باید تصدیق شود و باشد و در صورتی امکان تشخیصهر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می شود درپزشکی که وقوع وفات به او اطالع داده می

 به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.
 ا وقوف بر آن است.مهلت اعالم وفات ده روز از تاریخ وقوع ی – ۲۵ماده 

 مقصد احتساب خواهد شد.آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن بهروز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی
 مه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.ناترتیب ثبت وقایع والدت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعالم شود در آیین –تبصره 

 اعالم وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است: – ۲۶ماده 
 نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است. – ۱
 متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او. – ۲
 وفات حاضر بوده است.هر شخصی که در موقع  – ۳
 مأموران انتظامی یا کدخدا. – ۴

 متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطالع وفات به ثبت احوال هستند. –تبصره 
سند درج و به منزله امضاء سند در در صورتی که وفات یا والدت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعالم شود شماره و تاریخ اعالمنامه – ۲۷ماده 

 خواهد بود.
 در موارد زیر اعالم وفات بعهده مقامات زیر است: – ۲۸ماده 

مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروههای امدادی حاضر در محلـ در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش ۱
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸نمایند. )اصالحی مصوب المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعالمصورت حاوی نام و نام خانوادگی و حتی

نام خانوادگی و شماره شناسایی و و شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین ناموفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می – ۲
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸گردد.)اصالحی مصوب محل صدور شناسنامه اعالم می

نامعلوم( مشخصات عبارت )در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطالعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای – ۲۹ماده 
 د تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختالف خواهد بود.شونوشته می

از آن دادگاه صادر شده مکلفند مدرک ثبت وفات فرضی غائب مفقوداالثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاههایی که حکم قطعی وفات فرضی غائب مفقوداالثر – ۳۰ماده 
 ل محل ارسال دارند.یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوا

 ازدواج و طالق –فصل پنجم 
و امضاء و مهر نمایند و حداکثر کنند در شناسنامه زوجین نیز درجدارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طالق مکلفند وقایع ازدواج و طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می – ۳۱ماده 

 ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.های مربوط تهیه و بهرسد روی نمونهرجوعی را که در دفاتر به ثبت میهر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طالق و 
ر وقایع ازدواج و یک ماه یک باشود ثبت و حداکثر هرهای مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه میازدواج و طالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری

 ثبت احوال کشور فرستاده شود.های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمانرسد روی نمونهطالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می
 شد.ت احوال طرفین ثبت خواهدطالق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طالق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثب – ۳۲ماده 

 ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.
 ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج. – ۱
 زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشددر موقع تنظیم اقرارنامه سن  – ۲
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 باشند.های زوجین به این که در تاریخ اعالم واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمیگواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه – ۳
 اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت  –تبصره 

 شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.کلیه وقایع ازدواج و طالق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در – ۳۳ماده 
 شد.یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهددر المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طالق 

 ازدواج و طالق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
 الح ممنوع است.افشای اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیص – ۳۴ماده 

 صدور شناسنامه –فصل ششم 
نامه اجرایی این قانون خواهد آیینصدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب – ۳۵ماده 

 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸بود. )اصالحی مصوب 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸باشد: )اصالحی مصوب دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطالعات زیر می شناسنامه از روی – ۳۶ماده 

 آرم جمهوری اسالمی ایران. – ۱
 نگاری و شماره کالسمان آن.محل مخصوص انگشت – ۲
 محل الصاق عکس. – ۳
 شماره شناسنامه. – ۴
 نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن. – ۵
 به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری. تاریخ تولد – ۶

 ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است. –تبصره 
 شهر. روستا(.محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان ) – ۷
 نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین. – ۸
 تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.تاریخ  – ۹

 شهر. روستا(.محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان ) – ۱۰
 کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم – ۱۱
 شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه. – ۱۲
 دواج، طالق و وفات همسر، والدت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.محل مخصوص ثبت از – ۱۳
 محل توضیحات. – ۱۴
 محل مخصوص مهر انتخابات. – ۱۵

 صاحب آن باشد.نگاریرسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کالسمان انگشتسال تمام می ۱۵های نمونه جدید افرادی که به سن شناسنامه – ۱تبصره 
 سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.شناسنامه اولیه باید در سی – ۲ تبصره

 صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.
 اجرایی این قانون خواهد بود.نامه صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی والدت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین – ۳تبصره 
اداره تشخیص هویت و پلیس های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور،به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق، نمایندگی – ۴تبصره 

هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند و بخش خصوصی حق نقش مهر و درجالمللی و اداره کل انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی بین
 متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ترک تابعیت و یا اخراج تابعیت را در سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعالم ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه – ۳۷ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید.)اصالحی مصوب 

 صدور کارت شناسایی –فصل هفتم 
همراه داشته باشند. کارت شناسایی سایی بوده و همیشه آن راسال به باال است باید دارای کارت شنا ۱۵در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم کند کسانی که سن آنان از  – ۳۸ماده 

 حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود.
اشخاصی که برای صغار و ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطالعات مربوط به سکونت و سایر اطالعات از قبیل گروه خون و

 نامه اجرایی تعیین خواهد شد.مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین
سرپرست هر خانوار موظف است به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجرای این قانون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعالم خواهد شد – ۳۹ماده 

کنند به کالنتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل سکونت خود میحلهای سکونت اعم از ملکی یا استیجاری را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادی که با او زندگینشانی محل یا م
ات خواهند بود. هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد کنند نیز مشمول این مقررزندگی میحسب مورد( کتبًا اعالم و رسید دریافت دارند. افرادی که به صورت انفرادی یا جمعی)

حسب مورد( اعالم کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کالنتری یا شهربانی یا ژاندارمری محل )زندگی میسرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادی یا جمعی
 کنند.
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ساعت به کالنتری یا  ۴۸وظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرفکلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز م
 حسب مورد( اعالم دارند. شهربانی یا ژاندارمری محل مورد اجاره )

گردند. در صورت تکرار به حداکثر میدی از پنج هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوممتخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعالم خالف واقع نمایند برای مرتبه اول به جزای نق
شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس میای تا سه سال محکومجزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه

 اند موجرین برای اطالع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.واگذار شدهاماکنی که قبل از اجرای این قانون به اجاره ای تا سه سال خواهد بود در موردجنحه
ع نکرده باشد به عنوان شریک جرم مطلدر صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقرر – ۱تبصره 

 قابل تعقیب خواهد بود.
سکونت دارند مکلفند به ترتیب مسئوالن اماکن عمومی در مورد واردین و ساکنان محل خود و مسئوالن مؤسسات و اشخاص حقوقی در مورد کسانی که در این محلها – ۲تبصره 

 مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود.جع مربوط اطالع دهند. متخلفان از مقررات این تبصره نیزمقرر در مورد موجرین مراتب را با مشخصات افراد به مرا
اشخاص حقوقی و چگونگی تنظیم طرز اعالم نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیین سرپرست یا مسئول خانوار و مسئوالن اماکن عمومی و مؤسسات و – ۳تبصره 

نامه های مسکونی در دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیینساختمانذف نام و مشخصات اشخاص در محلهای سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبتدفاتر و ثبت و ح
 شود.رسید معین میهای کشور و دادگستری خواهداجرایی این ماده که به تصویب وزارتخانه

 نام خانوادگی –فصل هشتم 
 نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. تغییر – ۴۰ماده 

 باشد.نامه اجرایی این قانون میموارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین –تبصره 
رسد و ثبت احوال به ثبت میاراتحق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی اد – ۴۱ماده 

توانند شخصی که نام خانوادگی او را یابد. هر یک از وراث میمیدیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال
 توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنان را اختیار نماید.وراث باالتفاق میو را از دادگاه بخواهد ولیاختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی ا

رای خود نام خانوادگی توانند بمییرنام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کب –تبصره 
 دیگری انتخاب نمایند.

و در صورت طالق ادامه استفاده از باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کندتواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت میزوجه می – ۴۲ماده 
 نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

 های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایعتعویض شناسنامه –نهم فصل 
های معین که سازمان ثبت احوال مهلتهای موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند درسازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه – ۴۳ماده 

اقامت خود برای اعالم هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و ه ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محلکشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و ب
 فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعالم شود.دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفاتهای ثبت نشده زوج و زوجه و

طبق مقررات گواهی موقت اجرای طرح، اشخاصی اعالم فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنانچنانچه در طول  –تبصره 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸صادر خواهد شد.)الحاقی مصوب 

شناسنامه موهوم یا استفاده از سنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافتهای معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شنااشخاصی که در مهلت – ۴۴ماده 
های معینه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مهلتشناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود و اال پس از انقضاء

 این قانون خواهند بود. ۴۹ و ۴۸مجازات مصرح در مواد 
مدارک ازدواج و طالق و اند و همچنینهویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده

 شود خواهد بود.شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می
ثبت والدت طفل شناسنامه پدر و کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقعتعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می –ره تبص

 مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.
تابعیت به شورای تأمین و برای اثبات هویت به مراجع انتظامیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت و تابعیهر گاه  – ۴۵ماده 

 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد. )اصالحی مصوب 
 داشت.گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهدرستان که به منظور فوق تشکیل میدر جلسات شورای تأمین شه –تبصره 

ای اعالم شده شناسنامه و گواهیهسازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت – ۴۶ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸هویت و تابعیت افراد خواهد بود.)اصالحی مصوب های جدید جمهوری اسالمی ایران سند رسمیصادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصرًا شناسنامه

 مقررات با آنان رفتار خواهد شد.های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعالم و طبق افرادی که در مهلت –تبصره 
 تهیه مقدمات اجرای قانون –فصل دهم 

تأمین کارکنان الزم و آموزش آنان فراهم وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و – ۴۷ماده 
 نماید.

 اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود. دولت اعتبار الزم برای
 مقررات کیفری –فصل یازدهم 
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یا با در دست داشتن شناسنامه خودداری کنند ۴۳و  ۳۸و مواد  ۳۶و تبصره یک ماده  ۲۶و تبصره ماده  ۳۵و  ۲۶و  ۲۴و  ۱۹و  ۱۶اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد  – ۴۸ماده 
 پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.عقیب قرار گرفته و عالوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تاادغام به اخذ المثنی نمایند مورد ت

ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار قانتظامی طب ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا
 خواهند گرفت.

 ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:اشخاص زیر به حبس جنحه – ۴۹ماده 
 اشخاصی که در اعالم والدت یا وفات یا هویت بر خالف واقع اظهاری نمایند. –الف 
یا به دریافت شناسنامه موهوم تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیهسال  ۱۸اشخاصی که عالمًا عامدًا پس از رسیدن به سن  –ب 

 مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
 الف واقع صادر کنند.ماما یا پزشکی که در مورد والدت و وفات گواهی خ –ج 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸اشخاصی که در مورد والدت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات گردد. )اصالحی مصوب  –د 

ای از سه ماه تا یک سال حبس جنحهسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند بهافراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم ا – ۵۰ماده 
 محکوم خواهند شد.

حکوم ماه تا سه سال م ۶ای از دریافت کند به حبس جنحههر کس عالمًا عامدًا پدر و یا مادر طفل را بغیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار یا شناسنامه – ۵۱ماده 
 (۱۳۶۳/۱۰/۱۸)اصالحی مصوب خواهد شد. 

 باشد.میدر مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی –تبصره 
مالک اجرای وظایف قانونی خود قرار ن قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خالف راای ۵۱و  ۵۰و  ۴۹مأمورانی که عالمًا یا عامدًا در جرائم مذکور در مواد  – ۵۲ماده 

 دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
 وزیران خواهد رسید.یب هیأتهای اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصوهای اجرایی این قانون و نمونهنامهآیین – ۵۳ماده 
لغو و هر قانونی که  ۱۳۱۹اردیبهشت و دوم ۱۳۱۲و اول بهمن  ۱۳۱۰آذر  ۱۱و  ۱۳۰۷مرداد  ۲۰های معین قوانین ثبت احوال مصوب از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت – ۵۴ماده 

 در مقام اجرا معارض این قانون باشد بالاثر است.
 ر، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.وزارت کشو – ۵۵ماده 

العاده روز چهارشنبه فوقدر جلسه ۲۵۳۵تیر ماه  ۱۰شنبه قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج
 پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید. شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و

 
 ایرانیان غیر شیعه در محاکم قانون اجازه رعایت احوال شخصیه

 کمیسیون قوانین عدلیه(شمسی ) 1312تیر ماه  31مصوب 
 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب -ماده واحده 

 عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان راکم باید قواعد وآنان به رسمیت شناخته شده محا
 جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت

 نمایند:
 در مسایل مربوطه به نکاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر - 1

 پیرو آن است.
 ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.در مسایل مربوطه به  - 2
 در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که - 3

 پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به) 1312تیر ماه  4چون به موجب قانون 

 قوانین عدلیه به موقع اجراءنماید پس از تصویب کمیسیونملی پیشنهاد میمجلس شورای 
 گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود

 نموده ثانیًا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهادرفع و قوانین مزبوره را تکمیل
 اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم( مشتملقانون نماید( علیهذا )

 ماده که در تاریخ سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویببر یک
 کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

 دادگر –رییس مجلس شورای ملی 
 

 به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه قانون بیمه اجباری خسارات واردشده
 ۱۳۹۵/۰۲/۲مصوب 
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ـ کلیات  بخش نخست 
 شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:کار بردهـ اصطالحات به۱ماده

ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با  الف  از جزئی یا کلی 
 ( این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون۳۵رعایت ماده )

ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.  ب 
ـ حوادث: هرگونه سانحه سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی ماده و محموالت آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشیل نقلیه موضوع بند )ث( این ناشی از وسا پ 

 از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به  استثنای راننده مسبب حادثهت 

ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی )تریلر( متصل به آنه  اث 
ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت  های بدنیج 

ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  چ 
ـ راهنمایی و ران  ندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایرانح 

دنی و مالی که در اثر حوادث وسایل ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت ب۲ماده
 ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.( این قانون نزد شرکت بیمه۸شود حداقل به مقدار مندرج در ماده )د مینقلیه مذکور به اشخاص ثالث وار

 شود.تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط مینامه موضوع این ماده را ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه۱تبصره
باشد. در هر حال خسارت نامه موضوع این قانون مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه۲تبصره

 د.گردنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میواردشده از محل بیمه
های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت۳ماده

رض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در ف
نامه اجرائی و حق عالم کند. آیینباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و امی

 رسد.عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران میپیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای نامه بهبیمه مربوط به این بیمه
 را اینجا بخوانید… قانون بیمه اجباری ۳نامه اجرایی ماده آیین
 ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:۴ماده

ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیم گر است. در صورت نیاز های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمهنامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارتهالف 
مسبب حادثه  های کیفری رانندهکند. این حکم، نافی مسؤولیتگر و مسبب حادثه طرح میمقام وی دعوی را علیه بیمهدیده یا قائمبه طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان

 نیست.
ـ در صورتی های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( این قانون باشد، خسارت۲۱نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده )که وسیله نقلیه، فاقد بیمهب 

 کند.مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میه یا قائمدیدشود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان( این قانون جبران می۲۵)
االجراء اعالم شده قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوف ۱۱۸پ )این بند در قسمت مربوط به واریز جزای نقدی به حساب درآمدهای اختصاصی به موجب تبصره یک ماده 

که مالک، شخص حقوقی امه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتینکه خودرو، فاقد بیمهاست(ـ  در صورتی
محکوم ( مجموع خسارات بدنی واردشده %۱۰درصد)که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده( و در صورتی%۲۰درصد)باشد، به جزای نقدی معادل بیست

( آن به صندوق %۱۰۰های ساالنه، صددرصد)بینی در بودجهشود و با پیشداری کل کشور واریز میشود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانهمی
 یابد.اختصاص می

با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای  های مربوط به آن،نامهـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین ۵ماده
نامه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیینتوانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمهبیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می

نامه رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیینعالی بیمه به تصویب هیأت وزیران مییمه مرکزی و تأیید شورای اجرائی که به پیشنهاد ب
نامه و پرداخت های الزم برای صدور بیمهاجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت

های مربوط به آن، با کلیه نامهکنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیینای را از بیمه مرکزی دریافت میخسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه
یمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد ب

 باشد.االجراء شدن این قانون میهستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ الزم
گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، شود و انتقالگیرنده منتقل میلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقالـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، ک ۶ماده
 شود.گذار محسوب میبیمه

ـ کلیه تخفیفاتی که به تواند تخفیفات دهنده میدهنده است. انتقالباشد، متعلق به انتقال در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده« نداشتن حوادث منجر به خسارت»واسطه تبصره 
نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد، منتقل کند. آیینمذکور را به

 رسد.به تصویب هیأت وزیران می عالی بیمهشورای
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شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از  آن به موجب ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می۷ماده
های بدنی و مالی که در اثر حوادث نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت شود بیمهای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته مینامهبیمه

 ( این قانون بیمه کنند.۸شود حداقل به میزان مندرج در ماده)نقلیه مزبور یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می
شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه ز کشور خارج میهمچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که ا

ین قانون بیمه کنند. در غیر ( ا۳( این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده )۸مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده )
 شود.ربط جلوگیری میصورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیاین

ـ حقوق و تعهدات بیمه  گذارگر و بیمهبخش دوم 
( این قانون است و در هر حال ۹ره ماده )بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت  ۸ماده
گذار ( تعهدات بدنی است. بیمه%۵/۲موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ) باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمهگذار موظف به اخذ الحاقیه نمیبیمه
 نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.ر بیمههای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدوتواند برای جبران خسارتمی

گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمههای مالی تقاضای پوشش بیمهگذار در خصوص خسارتـ در صورتی که بیمه۱تبصره
 گردد.گر تعیین میشود، توسط بیمهچهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعالم میباشد. حق بیمه در این مورد در گذار میبا بیمه
در این مورد اعمال  ۷/۲/۱۳۱۶( قانون بیمه مصوب ۱۳( و )۱۲گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد )ـ در صورت بروز حادثه، بیمه۲تبصره

 شود.نمی
نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران رت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفًا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهـ خسا۳تبصره

 خواهد بود.
 شود، باشد.ابتدای هر سال مشخص می( سقف تعهدات بدنی که در %۵۰درصد )ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه۴تبصره
( و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده ۳۹ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده ) ۵تبصره
 نظر کنند.اعالم

 الث مطابق مقررات این قانون است.های واردشده به اشخاص ثگر ملزم به جبران خسارتـ بیمه۹ماده
ـ در صورتی گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه دیدگان محکوم شود، بیمهکه در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیانتبصره 

 مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
نامه پرداخت کند. مراجع قضائی دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهگر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیانبیمهـ ۱۰ماده

 عنوان بیمه حوادث درج کنند.موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را  به 
گر در قرارداد به هر نحوی، دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمهگذار یا زیاننامه که برای بیمهـ درج هرگونه شرط در بیمه۱۱هماد

گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از دیده توسط بیمهاز زیانشود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه نامه نمیباطل و بالاثر است. بطالن شرط سبب بطالن بیمه
 ای بالاثر است.مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه

نامه با رعایت  تبصره ماده سقف تعهدات بدنی بیمه ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه دردیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصلگر در قبال زیانـ تعهد ریالی بیمه۱۲ماده
 ( این قانون است.۱۳( و ماده )۹)

دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان
های بدنی وفق دیدگان توسط صندوق تأمین خسارتالتفاوت خسارت بدنی هر یک از زیانگردد و مابهدیدگان بین آنان تسهیم میبه هر یک از زیان گر به نسبت خسارت واردهبیمه

 شود.مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می
های صنعت، معدن و تجارت و راه و ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانهنامهری آنها به موجب آیینمیزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کارب

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میشهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می
 شود.اضافه میدر هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو 

 ( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بخوانید۱۲نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده )آیین
ـ تعهد ریالی بیمه باشد. در ( این قانون می۱۳( و ماده )۹نامه با رعایت  تبصره ماده )تعهدات بدنی بیمهدیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف گر در قبال زیانتبصره 

گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهمواردی که مجموع خسارات بدنی زیان
 شود.های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میدیدگان توسط صندوق تأمین خسارتالتفاوت خسارت بدنی هر یک از زیانگردد و مابهن تسهیم میدیدگان بین آنااز زیان

ین و مقررات مربوط پرداخت کنند. االداء و با رعایت این قانون و سایر قوانگرفته به شخص ثالث را به قیمت یومگر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلقـ بیمه۱۳ماده
تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در ( این قانون باشد، می۸دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده )که خسارت بدنی که به زیانگر، در صورتیبیمه

 گر نباشد.افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر  بیمه صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه
( این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بالفاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات ۸دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده )که خسارت بدنی زیانتبصرهـ  در صورتی

 ( به صندوق و بیمه مرکزی اطالع دهد.۵۵ونیک موضوع ماده )پرونده مربوط را از طریق سامانه الکتر
علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی راه، ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس۱۴ماده

 تواند  به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می دیدهگر مکلف است خسارت زیانساز باشد، بیمهحادثه
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ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه  شدههای بدنی و مالی پرداخت( از خسارت%۵/۲نامه: معادل دو و نیم درصد )ساز راننده مسبب در طول مدت بیمهالف 
ـ   شدههای بدنی و مالی پرداخت( از خسارت%۵درصد)نامه: معادل پنجساز راننده مسبب در طول مدت بیمهدر دومین حادثه ناشی از تخلف حادثهب 

ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه  شدهاختهای بدنی و مالی پرد( از خسارت%۱۰درصد)نامه: معادل دهساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمهپ 
ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه  شود.تعیین می ۸/۱۲/۱۳۸۹( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۷ساز به موجب ماده )تبصره 

دیده از طریق مراجع قانونی برای مقامی زیانتواند به قائمدیده را پرداخت کند و پس از آن میگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیانـ در موارد زیر بیمه۱۵ماده
 شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت

ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی  الف 
ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که  به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد. ب 

ـ در صورتی  که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.پ 
ـ در صورتی  که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.ت 

 گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.ـ در صورت وجود اختالف میان بیمه۱بصرهت
االجراء است و از گر در حکم اسناد الزممقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمهگر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائمـ در مواردی که طبق این قانون بیمه۲تبصره

 باشد.طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قابل مطالبه و وصول می
دهنده گیرنده یا آزمونوسیله شرکت بیمه از آموزششده بهکه حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداختـ در صورتی۳تبصره

 شود.گیرنده، راننده محسوب میدهنده یا آزمونل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزشقاب
قلیه، یا ایجاد مانع توسط ـ چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله ن۱۶ماده

تواند برای بازیافت به نسبت درجه دیده میگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیانا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهدستگاههای اجرائی ی
 ربط مراجعه کند.شود به مسببان ذیتقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می

 ای تحت اختیار، بیمه کنند.های سرمایههای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییرا در قبال مسؤولیتکارکنان خویش ربط مجازند مسؤولیت دستگاههای ذی
ـ در صورتی شود در صورت ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعالم ۱۷که حسب نظریه افسران موضوع ماده )تبصره 

فات با نظر دادگاه ارجاع نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصاداعتراض ذی
 شود.می
 ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:۱۷ماده

ـ خسارت وارده به  وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموالت آن الف 
ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو  ب 

ـ جریمه یا جزای نقدی  پ 
ـ اثبات قصد زیان  دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائیت 

ـ در صورتی که در موارد بندهای )الف( و )ب( اختالفی وجود داشته باشد، معترض میت  تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.بصره 
عالی بیمه به تصویب شورایشود و پس از تأیید نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه میـ آیین۱۸ماده

 را در اینجا بخوانید.( ۱۸نامه ماده رسد. )متن کامل آیینهیأت وزیران می
 نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:در آیین

ـ ویژگی  های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آنالف 
ـ سوابق رانندگی و بیمه های جمهوری اسالمی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارتشده توسط نیروی انتظامیامل نمرات منفی و تخلفات ثبتای دارنده شب 

 گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به ویپرداختی توسط بیمه
ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودر  قیمتوهای سواری ارزانپ 

 نامه موضوع این ماده باید مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.در آیین
نامه شخص پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمهجمهوری اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی۱تبصره

های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ای شخصی که پالک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارتفراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه« راننده»های ثالث براساس ویژگی
 مالک عمل است.

 شود.صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین میاین ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه بهنامه موضوع ـ در آیین۲تبصره
شود. در الی بیمه، ابالغ میعوسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شوراینامه مصوب هیأت وزیران بهـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین۳تبصره

گران ایران با حق رأی نظر به انتخاب اتحادیه)سندیکای( بیمهگران و دو نفر صاحبعالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه)سندیکای( بیمهجلسات شورای
 .کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی داردشرکت می

( %۵/۲درصد )عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم( کمتر از نرخهای مصوب شورای%۵/۲توانند تا دو و نیم درصد )ـ شرکتهای بیمه می۴تبصره
پذیری شرکتهای ری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابتتوسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگ



   48 

 

شده توسط ( بیش از قیمتهای تعیین%۵/۲توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد )بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می
 کنند.گذار دریافت بیمه مرکزی، از بیمه

خطر را سپری نموده و موفق به اخذ های آموزشی رانندگی ایمن و کمـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره ۵تبصره
 رسد.انتظامی به تصویب هیأت وزیران مینامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی اند، اقدام کنند. آیینگواهینامه مربوط شده

 گر نیست.موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه نامهوی در صدور بیمه گر یا نمایندهـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه۱۹ماده
 دیگری توافق شده باشد. نامه به نحوهای بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران است مگر آنکه در بیمهـ پوشش۲۰ماده

ـ حقوق و تعهدات صندوق  بخش سوم 
نامه، بطالن قرارداد بیمه، های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهدیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتـ به منظور حمایت از زیان۲۱ماده

گر نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهیمهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بشناخته
تثنای موارد مصرح در اسگر مطابق مقررات این قانون است بههای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهطور کلی خسارت( این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به۲۲موضوع ماده )

 شود.جبران می« های بدنیصندوق تأمین خسارت»(، توسط صندوق مستقلی به نام ۱۷ماده )
 ( این قانون است.۱۳( و )۱۰( و مواد )۹( با رعایت  تبصره ماده )۸های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده )ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت۱تبصره
 عالی بیمه است.گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورایرد خارج از تعهد بیمهـ تشخیص موا۲تبصره
 ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.ـ صندوق مکلف است هر شش۳تبصره

عالی بیمه، دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورایآن از پرداخت خسارت به زیانـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی ۲۲ماده
گر است را پرداخته، پس از آن های موضوع این قانون به عهده بیمهنامهوسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمهیا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به

 کند.گر مراجعه میدگان به بیمهدیمقامی زیانبه قائم
 گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.های بیمهـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی۱تبصره
( قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و ۴۴کت بیمه مذکور است مشمول ماده )که برعهده شرـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی ۲تبصره

 خواهد بود. ۳۰/۳/۱۳۵۰گری مصوب بیمه
رمندان های اجتماعی یا سازمان بیمه کادیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمهکه زیانـ درصورتی۲۳ماده

های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد ها و صندوقهای ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازماندولت یا صندوق
دیده عالوه بر دریافت خسارت از که زیان. در هر حال در صورتیشده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطالعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهندخسارت پرداخت

 های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.ها و صندوقسازمان
 ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:۲۴ماده

ـ هشت  ( این قانون۱۸( ماده )۳ه مذکور در تبصره )( از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنام%۸درصد)الف 
ـ مبلغی معادل حداکثر یک  شود.ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول میسال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیهب 

 رسد.صندوق میصویب مجمع عمومیمیزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به ت
ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیانپ 

 کند.می
ـ درآمد حاصل از سرمایه  ( این قانون۲۷ماده )گذاری وجوه صندوق با رعایت ت 

ـ بیست  های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور( از جریمه%۲۰درصد)ث 
ـ بیست  های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی( از کل هزینه%۲۰درصد)ج 
ـ جریمه  ون( این قان۵۷( و بند )ت( ماده )۴۴(، ماده )۴های موضوع بند )پ( ماده )چ 

ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی  ح 
 کنند.ماه یکبار گزارش عملکرد بند )پ( را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعالم ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه۱تبصره
( %۱۰۰شود و صددرصد )داری کل کشور واریز میدوق نزد خزانهـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای )ث( و )ج( به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صن۲تبصره

 یابد.آن به صندوق اختصاص می
 ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.۳تبصره
االجراء معاف های دادرسی و اوراق و حقعوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه۴تبصره

 باشد.می
( از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد %۲تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد)ـ صندوق می ۵تبصره

ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، ها و دستگاههای اجرائی ذینامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانهثالث به اخذ بیمه نامه شخصبیمه
 های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.وزارتخانه

( قانون آیین دادرسی ۳۰۶( ماده )۲تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره )ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند )پ( این ماده، صندوق می ۶تبصره
 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند. ۲۱/۱/۱۳۷۹دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( مصوب 
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های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از تواند در بودجهـ دولت می۷رهتبص
 کند.نامه موضوع بند )الف( این ماده کاهش پیدا میمحل فروش بیمه

دیده از مقامی زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائمیا مسبب زیان، خسارت زیاندیده ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان۲۵ماده
 شده را بازیافت کند:طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت

ـ در صورتی  .کندنامه باشد به مسبب حادثه رجوع میکه پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطالن بیمهالف 
ـ در صورتی  کند.گر و مدیران آن رجوع می( این قانون باشد به بیمه۲۲گر موضوع ماده )که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمهب 
ـ در صورتی  کند.گر وی رجوع میرد به مسبب حادثه یا بیمهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب موکه پرداخت خسارت به سبب شناختهپ 
ـ در صورتی  کند.که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع میت 

 تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:ـ در موارد زیر صندوق نمی۱تبصره
 ( این قانون(۱۳نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه )پرداخت خسارت به استناد ماده )ران کسری پوشش بیمهـ در موارد جب۱
 ( این قانون۲۲گر موضوع ماده )ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه۲
 ( این قانون باشند.۱۲گر موضوع تبصره ماده )سقف تعهدات بیمه دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش ازـ در مواردی که زیان۳
 التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمانکند برای بازپرداخت مابهمقام قانونی وی پرداخت میدیده یا قائمـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان۴

ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع نامه، سوابق بیمهدرنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمهـ صندوق مجاز است با ۲تبصره
مقررات راجع به نحوه اجرای  یتو احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعا

 رسد.ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و  مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی مینامههای مالی و میزان بازیافت مطابق آیینمحکومیت
االجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک قابل مطالبه و وصول های خسارت صندوق در حکم اسناد الزمـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت۲۶ماده
 باشد.می
های گذاریگذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر )ریسک( خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایهـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده۲۷ماده

 ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.برنامهمذکور به نحوی 
شود و ظرف ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه میـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه۲۸ماده

 رسد:اء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میاالجرماه پس از الزممهلت شش
ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس  الف 

ـ اعضای مجمع عمومی تجارت، دادستان کل صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و ب 
العاده نیز به تقاضای هر یک از طور فوقعادی بهشود. مجمع عمومیبار در سال تشکیل میصندوق حداقل یککشور )بدون حق رأی( و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی

 شود.اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می
عنوان عضو ناظر و  بدون حق رأی در جلسات اسالمی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسالمی به یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای

 کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.مجمع شرکت می
رأی(، بیمه مرکزی و اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور)بدون حق پـ  اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه

 صورت غیرموظف خواهند بود؛گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق بهاتحادیه)سندیکای( بیمه
ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان  تبصره 

 کند.رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت مینیازمند بدون حق
ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می تخاب مجدد مدیر شود. انت 

 تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.صندوق برای یک دوره بالمانع است. مجمع عمومی می
ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می اقامه دعوی علیه صندوق در محل ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. تواند در مراکز استانث 

 استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
 شود.زیران تعیین میوظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت و

وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر وجود آید بهممکن است در اجرای این قانون بهـ کلیه اختالفات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ۲۹ماده
ضای گیری، رأی اکثریت اعشود. مالک تصمیمگران هر کدام یک نفر حل و فصل میدادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه )سندیکای( بیمه

 صالح اقامه دعوی کند.تواند ظرف مدت بیست روز از ابالغ رأی در مرجع قضائی ذیباشد. هریک از طرفین میاالجراء میهیأت است و رأی صادرشده الزم
های بدنی مراجعه ط و یا صندوق تأمین خسارتطور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربودیده حق دارند با ارائه مدارک الزم برای دریافت خسارت بهـ اشخاص ثالث زیان۳۰ماده

 گر یا صندوق مراجعه کند.دیده حسب مورد به بیمهتواند با ارائه مدارک الزم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیانکنند. همچنین مسبب حادثه می
 رسد.ماه از تاریخ ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میقتصادی و دارایی ظرف مدت سهشود و به پیشنهاد وزیر امور انامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه میآیین

ـ پرداخت خسارت  بخش چهارم 
 گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.ـ بیمه۳۱ماده



   50 

 

گر شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمهدیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعیت بدنی، زیانـ در حوادث منجر به خسار۳۲ماده
عدم مراجعه وی در مهلت  دیده پرداخت و در صورتمبلغ خسارت را به زیان شدن مبلغ خسارت،گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعیمراجعه کنند. بیمه

شود. صندوق مکلف است بالفاصله گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی میصورت تعهد بیمهمذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این
 دیده مبلغ مذکور را عینًا به وی پرداخت نماید.پس از درخواست زیان

مقام وی، تا بیست دیده یا قائمشدن مبلغ خسارت چنانچه زیانی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأسًا مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعیـ در موارد۱تبصره
مقام دیده یا قائممانده و در زمان مراجعه زیان عنوان امانت نزد صندوق باقیروز پس از ابالغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به

 شود.قانونی وی عینًا پرداخت می
گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده دیده یا وراث قانونی و بیمهـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفًا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان۲تبصره
 نند.اقدام ک
 شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.ـ مالک قطعی۳تبصره

گر تکلیف مقرر در ماده ( این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه۳۱گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده )ـ چنانچه بیمه۳۳ماده
 شود.مقام وی محکوم میدیده یا قائمازای هر روز تأخیر در حق زیانای معادل نیم در هزار بهن را انجام ندهد، به پرداخت جریمه( این قانو۳۲)

راه و یا کمیسیون یسدیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان۳۴ماده
)در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین  ۶/۷/۱۳۸۴( قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۲( ماده )۲جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره )

دیده ( از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان%۵۰درصد)ه حداقل پنجاهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بالفاصلشهری( و پزشکی قانونی، بیمه
 ( این قانون بپردازند.۳۲( و )۳۱شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد )را پس از معینمانده آنکرده و باقیپرداخت 

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳۰قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ) که مشمولدیده و راننده مسبب حادثه در صورتیهای معالجه اشخاص ثالث زیانـ هزینه۳۵ماده
 گر مربوط یا صندوق است.( حسب مورد برعهده بیمه۲)

ریافت گزارش کارشناس مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم۳۶ماده
( قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی )در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری ۲( ماده )۲آهن موضوع تبصره )راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه

توانند خسارت بدنی را به ورثه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میبیمهراه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی و بین شهری( یا پلیس
 ( این قانون بپردازند.۳۱قانونی متوفی با رعایت ماده )

 یع کند.( این قانون به صندوق تود۳۲تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده )گر میدر صورت عدم مطالبه نیز، بیمه
ـ چنانچه علی ( قانون دسترسی آزاد به شبکه ۲( ماده )۲آهن )موضوع تبصره )راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیستبصره 

رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت حمل و نقل ریلی( و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به 
 ( این قانون( به صندوق رجوع کند.۱۳التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی )موضوع ماده )تواند بابت مابهاالداء بوده و نمییوم

 ( این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.۳۲دیده پرداخت شده یا مطابق ماده )نای که به زیاگر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیهـ بیمه۳۷ماده
گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، ـ هرگاه پس از اینکه بیمه۳۸ماده

 علیه حکم قطعی، رجوع کند.تواند به همان میزان به محکومٌ گر یا صندوق مییمهب
گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در دیده و شرکت بیمه مربوط صورت میصورت نقدی و با توافق زیانـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به۳۹ماده

دیده دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده، وسیله نقلیه خسارترکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیانخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، ش
 نامه مذکور پرداخت کند.های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهباشد تعمیر نموده و هزینه

ـ در صورتی دیده ارجاع کور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت )دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی( به انتخاب و هزینه زیانکه اختالف از طریق مذتبصره 
طرفین در مهلت توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعالم نظر کتبی ارزیاب میمی

عالی بیمه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورایاالجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفهمقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و الزم
 ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.م شهرستانای عمل کند که در تماگونهرسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت بهمی
نامه معتبر بوده و دیده در زمان حادثه دارای بیمهـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان۴۰ماده

 ( این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.۸فی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده )بین طرفین حادثه اختال
ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط  بخش پنجم 

ربط را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی« حوادث رانندگیسامانه جامع »ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است ۴۱ماده
 های آن اقدام کند.ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده

و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ها(، سازمان پزشکی قانونی های پزشکی )اورژانس( و بیمارستاننیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )مراکز فوریت
 ایران موظفند اطالعات مربوط به سوانح رانندگی را فورًا در سامانه مذکور ثبت کنند.

 قوه قضائیه نیز مکلف است اطالعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
اندازی و دسترسی برخط )آنالین( به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی االجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راهالزمماه پس از دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش

 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
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درج کند. « سامانه جامع حوادث رانندگی»زمان با تعویض پالک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در تبصرهـ  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است هم
 شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.همچنین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم

نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه ـ حرکت وسایل۴۲ماده
های و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین راه ارائه کنند. مأموران راهنماییهمراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی  و یا پلیس

های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز نامه نسبت به اعمال جریمهنظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه
نامه نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آییننامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهمهنامه، وسایل نقلیه فاقد بیفقدان بیمه

شود و به تصویب هیأت می مه مرکزی تهیههای راه و شهرسازی و دادگستری و بیماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانهشخص ثالث ظرف مدت سه
 رسد.وزیران می

ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیونماه یکتبصره 
 .ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارسال کند

نامه موضوع این قانون برای  پلیس راهنمایی و ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه۴۳ماده
 راه فراهم شود.رانندگی و یا پلیس

ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مدارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به ۴۴ماده
را به باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف های کشور و راه وشهرسازی میشهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانهشهری و بروندرون

 ( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.۳۱( ماده)۱مراجع مذکور در تبصره )
صورت سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم بهماه تا یکدر صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک

 شود.دائم لغو می
های راه و شهرسازی و کشور فراهم صورت برخط برای وزارتخانههای الکترونیکی را بهنامه از طریق سامانهبیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه

 کند.
ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره )  شود.اداری رسیدگی میرانندگی در دیوان عدالتتخلفات( قانون رسیدگی به ۳۱( ماده)۱تبصره 

ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه۴۵ماده
 شود.باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میناد رسمی معامالت وسایل مذکور ممنوع میتعویض پالک وسیله نقلیه، تنظیم اس

ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی  نی است.گر مربوط، از حکم این ماده مستثربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمهتبصره 
کلیه اشخاص حقوقی در مواردی ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و ۴۶ماده

نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد یمهباشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بموجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز میکه به
 شود.تخلف اداری یا انتظامی محسوب می

برای  راه را به ابزار الزماالجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیسسال از تاریخ الزمـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک۴۷ماده
 استعالم برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

 نامه خودداری کند.ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه۴۸ماده
ـ  صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلفند اطالعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را بهتبصره 

 دهند.
از اصالت آن، صرفًا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده نامه معتبر و مکفی و احرـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه۴۹ماده

 مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف  ۱۷/۷/۱۳۹۰( قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳درجه سه موضوع ماده )تبصرهـ  عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی

قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت گذاران را به نحوی در اختیار قوهنامه و بیمه( این قانون اطالعات مربوط به بیمه۵۶ه )است با رعایت مفاد ماد
 نامه وجود داشته باشد.بیمه
کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا دگاههای رسیدگیـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دا ۵۰ماده

دادگاه را رسمًا به آنان اطالع شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات 
توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی گر یا صندوق میای از رأی صادرشده را به آنها ابالغ کند. در این موارد، بیمهاست پس از صدور رأی، نسخهدهند. همچنین دادگاه مکلف 

 د.مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنن
 ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.۱تبصره
گر مربوط یا صندوق یا عدم ابالغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی ـ عدم اعالم مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه۲تبصره

 بر رفتار قضات است. ( قانون نظارت۱۳درجه سه موضوع ماده )
گر ( قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه۱۰۹ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ) ۵۱ماده

ـ در صور  شود.( این قانون می۳۳تی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده )ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد 
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را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال  ۱/۲/۱۳۹۲( قانون مجازات اسالمی مصوب ۵۴۹قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده )ـ قوه ۵۲ماده
 بعد اعالم کند.

دیده و مسبب حادثه را به زیانای از آن، نسخه«سامانه جامع حوادث رانندگی»راه حسب مورد مکلفند عالوه بر ثبت جزئیات حادثه در ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس ۵۳ماده
 تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

 است. ۹/۱۰/۱۳۸۲( قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۳۸موضوع ماده )عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور 
االجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطالعاتی آن ماه از تاریخ الزمـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف مدت سه ۵۴ماده

های های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانهاز قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامهنیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز 
 ست.صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیالکترونیکی به

های الکترونیکی امکان االجراءشدن این قانون با استفاده از سامانهماه از تاریخ الزمـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ۵۵ماده
 صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.ای مربوط به آنها را بهههای صادرشده و خسارتنامهدسترسی به کلیه اطالعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه

( این قانون ۵۵( و )۵۴االجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطالعات مذکور در مواد )ماه از تاریخ الزمـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ۵۶ماده
 ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و صندوق فراهم شود.ذیبرای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه 

آورد. اعمال موارد زیر عمل میهـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را ب ۵۷ماده
 رسد:وزیران میعالی بیمه به تصویب هیأتای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شوراینامهد و تکرار آن به موجب آیینمتناسب با نوع قصور یا تخلف و تعد

ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه  الف 
ـ سلب صالحیت حرفه  عالی بیمهسال با تأیید شورایمدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنجای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأتب 

ـ سلب صالحیت افراد موضوع بند)ب( به  عالی بیمهطور دائم با تأیید شورایپ 
ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده)  ( این قانون در زمان پرداخت۸ت 

ـ تعلیق فعالیت شرکت بیم  عالی بیمهسال با تأیید شورایه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یکث 
ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به  طور دائم با تأیید شورای عالی بیمهج 

کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت بل از اتخاذ تصمیم، اخذ میگران ایران را قـ در مورد بندهای)ت(، )ث( و )ج( این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه۱تبصره
 کند.پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتبًا نظر خود را اعالم نکند بیمه مرکزی رأسًا اقدام می

تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد عالی بیمه میرایمدیره شرکت بیمه حسب اعالم بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شوـ در صورت سلب صالحیت اکثریت هیأت۲تبصره
ماه مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه)مجمع( موظفند حداکثر ظرف مدت یکعنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأتشرایطی را به

شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صالحیتمدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید اعضای هیأت
مدیره شرکت است و مسؤولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مدیره جدید دارای اختیارات هیأتسرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت

 شود.باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می¬ماه میت منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سهمزایای سرپرس
شود. مذکور تخصیص داده میهای سنواتی به صندوق بینی در بودجهداری کل واریز و با پیشـ جریمه موضوع بند )ت( این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه۳تبصره

 عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
 ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزیای است که ظرف مدت ششنامهـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند )ت( این ماده به موجب آیین۴تبصره

 رسد.عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میپس از تأیید شورای
برعهده «( الف»جز بندهای مندرج در این ماده )بهعالی بیمه مبنی بر اعمال مجازاتـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای ۵تبصره

باشد. گران مینفر نماینده اتحادیه )سندیکای( بیمهعنوان رئیس کمیسیون(، نماینده بیمه مرکزی و یکگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه )بهنفر قاضی دادکمیسیونی متشکل از یک
صالح است. دبیرخانه این ئی ذیاالجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضاگیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، الزمتصمیم

 باشد.مرکزی مستقر میکمیسیون در بیمه
وده و از کفایت ذخایر ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نم ۵۸ماده

 مه اطمینان حاصل کند.مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بی
 شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

ـ مقررات کیفری  بخش ششم 
در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در  گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوقـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه ۵۹ماده

 ( این قانون عالوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.۴۸( و )۴۶( و )۴۵مواد )
نی، در حکم کالهبرداری است و مرتکب عالوه بر مجازات کالهبرداری، ضامن گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونامه یا مبادرت به عملیات بیمهـ فروش هر نوع بیمه ۶۰ماده

 باشد.دیده یا صندوق به نرخ  روز جبران میجبران خسارت وارده حسب مورد به زیان
خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه ۶۱ماده

شود. شروع به جرم مندرج در این ماده عالوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسالمی، مستوجب شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می
 باشد.جزای نقدی درجه پنج می
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شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم میرا به ـ هرگاه شخصی برخالف واقع خود ۶۲ماده
 شود.کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می

های مالی در ( این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت۱۵) گر باشد، جز در موارد مصرح در مادهکه مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمهـ در صورتی ۶۳ماده
 خصوص وی قابل اجراء نیست.

ـ مقررات نهائی  بخش هفتم 
عالی بیمه تهیه ایسال از تاریخ ابالغ آن توسط بیمه مرکزی و شورهای اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یکنامهـ کلیه آیین ۶۴ماده
های اجرائی موجود، در نامههای مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آییننامهرسد. مادامی که آیینوزیران میشود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأتمی

 حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
(، ۱۹(، )۱۱(، مواد )۴االجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای )الف( و )ب( ماده )ز الزمهای صادره پیش انامهـ بیمه ۶۵ماده

وشش آنها پرداخت نشده نیز هایی که هنوز خسارات تحت پنامه( در مورد بیمه۶۰( و )۵۰(، )۴۹(، )۳۸(، )۳۷(، )۳۶های آن، مواد )( و تبصره۳۲( و ماده )۳۰(، )۲۵(، )۲۲)
 الرعایه است.الزم
نسخ « ۱۳۸۷قانون اصالح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب »االجراء شدن این قانون، ـ از تاریخ الزم ۶۶ماده
 شود.قوانین بعدی قید شود. هرگونه نسخ یا اصالح مواد این قانون باید صریحًا در می

ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت
 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۲۹/۲/۱۳۹۵و در تاریخ 

 
 کنندگانقانون حمایت از حقوق مصرف 

 ۱۳۸۸/۰۷/۱۵مصوب 
 تعاریف –فصل اول 

 تعاریف – ۱ماده 
 مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کاال یا خدمتی را خریداری می کند. -۱-۱
ت اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، عرضه کنندگان کاال و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان ، واردکنندگان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان کاال و ارائه کنندگان خدما -۲-۱

ا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کاال ی
 اطالق می شود.

چه دی است که تولیدکننده ، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کاال و خدمات می دهد تا چنانضمانتنامه کاال یا خدمات : سن -۳-۱
عیوب و یا دستگاه بدون أخذ ت مظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کاالی فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب ، یا تعویض قطعه یا قطعا

 وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
 عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده ، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کاال یا خدمات گردد. -۴-۱
ایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدودنمودن تولید یا عرضه کاال و خدمات یا تحمیل شرایط تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کاال و خدمات به منظور افز -۵-۱

 غیرعادالنه براساس عرف در معامالت.
 صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کاال یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. -۶-۱

مشخصات از خدماتی که ارائه آنها عرفًا با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، عالوه بر اطالعات مصرف و درخصوص آن دسته  –تبصره 
 کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

 کنندگانوظایف عرضه کنندگان کاال و خدمات در قبال حقوق مصرف  –فصل دوم 
ًً مسؤول صحت و سالمت کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در ق – ۲ماده  وانین و یا مندرجات قرارداد کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات، منفردًا یا مشترکًا

کاال با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفًا عوض سالم را مطالبه کند و مربوطه یا عرف در معامالت هستند اگر موضوع معامله کلی باشد درصورت وجود عیب یا عدم انطباق 
لم را مطالبه کند و فروشنده موظف است فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی )عین معین( باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کاالی معیوب و سا

 امله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.پرداخت کند. درصورت فسخ مع
در این قانون محکوم خواهند  چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، عالوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر –تبصره 

 شد.
 رمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مج

 عرضه کنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: – ۳ماده 
ده باشد به مصرف ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کاال یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج ش -۱-۳

 ارائه نمایند. کنندگان
 د.اطالعات الزم شامل ; نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرف کنندگان قرار دهن -۲-۳
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فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کاال را به نمونه کاالی موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در  -۳-۳
 اطالع مصرف کنندگان برسانند.

 فروش اجباری یک یا چندنوع کاال یا خدمت به همراه کاال یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. – ۱تبصره 
 داشتن نشان استاندارد در مورد کاال و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است. – ۲تبصره 

مدت چهارماه توسط  فهرست انواع کاال و خدمات ، نوع اطالعات ، نحوه اعالم آن ، سقف ارزش کاال و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف – ۳ره تبص
 وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعالم می شود.

داشت ، ازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهوزارت ب – ۴تبصره 
 درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعالم نماید.

له خودرو )سنگین یا سبک (، ماشین آالت صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهای سرمایه ای از جم – ۴ماده 
ارائه سرویس و خدمات بعد از  مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و

 فروش می باشند.
ت را به طور روشن و کلیه عرضه کنندگان کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کاال یا دستمزد خدم – ۵ماده 

 مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعالم نمایند.
، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ، سازمان ها – ۶ماده 

 می باشند در ابتدا کلیه اطالعات الزم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
ان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازم –تبصره 
 رسید.

برگه های تبلیغاتی شود،  ی وتبلیغات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانه های گروه – ۷ماده 
 ممنوع می باشد.

 وزیران خواهد رسید. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت –تبصره 
 دمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کاال و خ – ۸ماده 

 تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان –فصل سوم 
انجمن های حمایت از حقوق مصرف  به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون – ۹ماده 

 خوانده خواهد شد.« انجمن »کنندگان تأسیس می شود و در این قانون 
 انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. – ۱تبصره 
شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران عالوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می در مرکز استان ها و  – ۲تبصره 
 گردد.

 حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزۀ جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. – ۳تبصره 
 به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: اعضای زیر – ۱۰ماده 

 وزیر بازرگانی رئیس شورا. –
 وزیر دادگستری یا معاون وی. –
 وزیر کشور یا معاون وی. –
 ون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسالمی( به عنوان ناظر.دو نماینده از مجلس شورای اسالمی )یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسی –
 رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. –
 رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. –
 رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. –
 و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا  –
 یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. –
 سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. –
 یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. –
 رئیس کانون وکالی دادگستری. –

 جمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات الزم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.شورای عمومی مؤسس ان
 فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. – ۱۱ماده 
 وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: – ۱۲ماده 

 عمومی و تخصصی .آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی  – ۱۲-۱
 صرف کنندگان.ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق م -۲-۱۲
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 بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان. -۳-۱۲
 ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت درخواست خواهان. -۴-۱۲

 منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: – ۱۳ماده 
 کننده از محکوم علیه.أخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف  -۱-۱۳
 ( محکوٌم به استیفاء شده تجاوز کند.%۵میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد ) -تبصره
 کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. -۲-۱۳
 نجمن صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و نشریات و اطالع رسانی به مصرف کنندگان می شود.( از منابع ا%۱۰حداقل ده درصد ) –تبصره 

 نحوه رسیدگی و حمایت –فصل چهارم 
شکایات واصله از  انندبه منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان ، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تو – ۱۴ماده 

( این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین )شاکی و مشتکی عنه( یا جهت رسیدگی ۱۲(ماده )۴( و)۳(،)۲افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای)
صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به 

 براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم الزم را صادر و اجراء نماید.
رف کننده است ، وزارت بازرگانی مکلف است از به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مص – ۱۵ماده 

راتب را به سازمان تعزیرات طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف م
 حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

ارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود مسؤولیت جبران خسارات و – ۱۶ماده 
 خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. درمورد شرکت های خارجی عالوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.

مسؤول مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر در کلیه  –تبصره 
 شخص حقوقی است.

سبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای اتحادیه های صنفی موظفند شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و ن – ۱۷ماده 
( قانون نظام صنفی شکایات اشخاص را از تخلفات واحدهای ۵۲رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان کمیسیون های نظارت موضوع ماده )

 دگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسی
 جریمه ها و مجازات –فصل پنجم 

تخلف عالوه بر جبران چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کاال یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد م – ۱۸ماده 
 اکثر تا معادل چهاربرابر خسارت محکوم خواهد شد.خسارات به پرداخت جزای نقدی حد

( این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کاال و ۸( الی )۳عرضه کنندگان کاال و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد ) – ۱۹ماده 
 زای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهندشد.خدمات به مصرف کنندگان عالوه بر جبران خسارت وارده به ج

تأخیر انجام دهند مکلفند عالوه  در صورتی که عرضه کنندگان کاال و خدمات از ایفاء هریک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با –تبصره 
 ا جبران نمایند.بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده ر

را مجبور به جمع آوری مراجع ذی صالح رسیدگی کننده می توانند عالوه بر مجازات های مقرر قانونی ، عرضه کنندگان کاال و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان  – ۲۰ماده
 ه نمایند.کاالهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصالح و رفع عیب کاالهای فروخته شده یا خدمات عرضه شد

 سید.آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد ر – ۲۱ماده 
س مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب از زمان الزم االجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و براسا – ۲۲ماده
 مجلس شورای اسالمی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بالاثر می گردد. ۲۴/۱۲/۱۳۸۲

 زیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدید نظر قانون نظام صنفی از زمان الزم االجراء شدن این قانون به سازمان تع
لس شورای اسالمی تصویب و در قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مج

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۲۳/۷/۱۳۸۸تاریخ 
 

 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 
 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱مصوب 

 ۱۳۸۹/۰۵/۳۱با آخرین اصالحات تا تاریخ 
 تعاریف  –فصل یکم 

طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا آید بدون در نظر گرفتن و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می« پدیدآورنده»از نظر اینقانون بمؤلف و مصنف و هنرمند  – ۱ماده 
 شود. اطالق می« اثر»ایجاد آن بکار رفته 

 شرح زیر است:اثرهای مورد حمایت اینقانون ب – ۲ماده 
 کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری. – ۱
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 شعر و ترانه و سرود و تصنیف که بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. – ۲
 نشر شده باشد.لویزیون که بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یاهای نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تاثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه – ۳
 اثر موسیقی که بهر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. – ۴
رت ساده یا ترکیبی بوجود آمده روش بصوها و خطهای تزئینی و هر گونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که بهر طریق ونقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته – ۵

 باشد.
 مجسمه(.هر گونه پیکره ) – ۶
 اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان. – ۷
 اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد. – ۸
 اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم. – ۹

 فولکلور( یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.فرهنگ عامه )اثر ابتکاری که بر پایه  – ۱۰
 اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. – ۱۱
 هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.  – ۱۲

 حقوق پدیدآورنده –فصل دوم 
 برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است. رنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهحقوق پدیدآو – ۳ماده 
 حقوق معنوی پدیدآورنده محدود بزمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.  – ۴ماده 
 ی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر بغیر واگذار کند:پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق ماد – ۵ماده 

 تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. – ۱
 ای مانند تأتر و باله و نمایشهای دیگر.نمایش صحنه – ۲
 ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر. – ۳
 وسائل دیگر. پخش از رادیو و تلویزیون و – ۴
 ریزی و مانند آن.ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب  – ۵
 استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی. – ۶
 م این قانون درج شده است.بکار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دو – ۷

 ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.  اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده بوجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق – ۶ماده 
 مأخذ در حدود متعارف مجاز است. آموزشی و تربیتی و بصورت انتقاد و تقریظ با ذکرنقل از اثرهائیکه انتشار یافته است و استناد به آنها بمقاصد ادبی و علمی و فنی و  – ۷ماده 

 هائیکه برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر میشود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد. ذکر مأخذ در مورد جزوه –تبصره 
وزیران ای که بتصویب هیئت طبق آئیننامهآوری نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که بصورت غیر انتفاعی اداره میشوند میتوانند ومی و مؤسسات جمعهای عمکتابخانه – ۸ماده 

 رداری کنند.بمتناسب با فعالیت خود نسخهخواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن بمیزان مورد نیاز و
 استفاده قرار دهد. وزارت اطالعات میتواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد – ۹ماده 
 است کماکان مورد استفاده قرار دهد. ی چاپ و منتشر کرده وزارت آموزش و پرورش میتواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون بموجب قانون کتابهای درس – ۱۰ماده 
استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد های رادیوئی و تلویزیونی فقط در صورتیکه برایو ضبط برنامه ۲از ماده  ۱برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند  نسخه – ۱۱ماده 

 مجاز است. 
 فصل سوم 

 حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر مدت حمایت از 
شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود  ـ مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می ۱۲ماده 

 گیرد. مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسالمی )ولی فقیه( قرار می باشد برای هماننداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده 
ـ مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده )  (۱۳۸۹/۵/۳۱( این قانون پنجاه سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود. )اصالحی مصوب ۶تبصره 

مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق د تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق بسفارش دهنده است مگر آنکه برای حقوق مادی اثرهائیکه در نتیجه سفارش پدید میآی – ۱۳ماده 
 شده باشد. 

میگیرد متعلق به پدید آورنده ماده تعلق پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این  –تبصره 
 خواهد بود. 

 انتقال گیرنده حق پدیدآورنده میتواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر اینکه برای مدت کمتر توافق شده باشد. – ۱۴ماده 
در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در کور در صورت حیات پدیدآورنده متعلق بخود او وپس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذ ۱۴و  ۱۳در مورد مواد  – ۱۵ماده 
 خواهد بود.  ۱۲ماده 
 در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه بمدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود: – ۱۶ماده 

 اثرهای سینمائی یا عکاسی. – ۱
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 ق بشخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد. هر گاه اثر متعل – ۲
همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که الغاء ایکه معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمیتواند آنها را برای اثر دیگری ازنام و عنوان و نشانه ویژه – ۱۷ماده 

 ار برد. شبهه کند بک
عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا  ورنده را باانتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را بمنظور انتفاع دارند باید نام پدیدآ – ۱۸ماده 

 پدیدآورنده بترتیب دیگری موافقت کرده باشد.  تداول اعالم و درج نمایند مگر اینکههای چاپی یا تکثیر شده بروش معمول و مروی نسخه اصلی یا نسخه
 هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.  – ۱۹ماده 
میپردازد باید شماره دفعات چاپ و نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون ها و بنگاههای ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصیکه بچاپ یا چاپخانه – ۲۰ماده 

هائی که پخش میشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه نسخه تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام
 ربوط بر حسب مورد درج نمایند. م

 ثبت برسانند.به  پدیدآورندگان میتوانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی مینماید – ۲۱ماده 
 واست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. آئیننامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخ

شده باشد و قبال در هیچ کشوری بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجراحقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین  – ۲۲ماده 
 چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.

 فصل چهارم
 ها خلفات و مجازاتت

بنام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالمًا عامدًا  – ۲۳ماده 
 سال محکوم خواهد شد.  ۳پخش یا عرضه کند بحبس تأدیبی از شش ماه تا 

 خواهند شد.  دون اجازه ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکومهر کس ب – ۲۴ماده 
 این قانون بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.  ۲۰ – ۱۹ – ۱۸ – ۱۷متخلفین از مواد  – ۲۵ماده 
رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد این قانون در مواردی که بسبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با ۲۰ – ۱۹ – ۱۸ – ۱۷نسبت به متخلفان از مواد  – ۲۶ماده 

 است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت. 
 شود.ها بانتخاب و هزینه او آگهی اد حکم در یکی از روزنامهشاکی خصوصی میتواند از دادگاه صادرکننده حکم نهائی درخواست کند که مف – ۲۷ماده 
خسارات شاکی خصوصی از اموال  هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد – ۲۸ماده 

 مرتکب جرم جبران میشود. التفاوت از اموال بتنهائی تکافو نکند مابه شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتیکه اموال شخص حقوقی
ضبط آن دستور الزم بضابطین دادگستری مراجع قضائی میتوانند ضمن رسیدگی بشکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و – ۲۹ماده 

 بدهند. 
تصویب این قانون استفاده یا ب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ اثرهائی که پیش از تصوی – ۳۰ماده 
م او با رعایت این قانون. متخلفین، از حکم این ماده و مقا قائماند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر باجازه پدیدآورنده یا برداری کردهبهره

 محکوم خواهند شد. ۲۳برداری کنند بکیفر مقرر در ماده رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهرههمچنین کسانیکه برای فرار از کیفر بتاریخ مقدم بر تصویب اینقانون اثر را بچاپ 
 ون در مراجع قضائی مطرح گردیده باعتبار خود باقی است. دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قان

 های مذکور در اینقانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.تعقیب بزه – ۳۱ماده 
 قانون مجازات عمومی ملغی است.  ۲۴۸و  ۲۴۷و  ۲۴۶و  ۲۴۵مواد  – ۳۲ماده 
 خواهد رسید.  طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطالعات تهیه و به تصویب هیئت وزیرانهای اجرائی اینقانون از آئین نامه – ۳۳ماده 

یکهزار و سیصد و چهل و  در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دیماه ۱۳۴۸قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روزدوشنبه سوم آذر ماه 
 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. هشت

 
 های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه

 ۱۳۷۳/۰۴/۱۵مصوب 
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۴با آخرین اصالحات تا تاریخ 

کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( به منظور رسیدگی و حل و فصل  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱ماده 
 شوند.مواد آتیه تشکیل میهایی با صالحیت عام به شرحایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه

 های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاهتأسیس دادگاه – ۲ماده 
گردد. حوزه تشکیل مینسخ شده است( در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰طبق مادۀ ) – ۳ماده 

طبق قانون آئین دادرسی ادرسی مربوطه،شود تا زمان تصویب آئین دنامیده می« دادسرای عمومی و انقالب»که تشکیالت، حدود صالحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور
 باشد:قانون به شرح ذیل می کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی و مقررات مندرج در این ۲۸/۶/۱۳۷۸دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
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امور حسبیه للهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی بهاحقدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبهدادسرا که عهده –الف 
خصوصی دارد با دادیار، بازپرس و تشکیالت اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه باشد و به تعداد الزم معاون،وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می

 البدل برعهده دارد.دادستان را دادرس علیشود. در حوزه قضائی بخش، وظیفهوع میشکایت شاکی خصوصی شر
 برعهده دارند با دادستان است. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط –ب 
 فورًا به دادستان اطالع دهند. موظفند مراتب رامقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود، –ج 
 باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:نماید که قانونًا این حق را داشتهبازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می –د 
 ارجاع دادستان. – ۱
 نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. شکایت یا اعالم جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن – ۲
 در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصًا ناظر وقوع آن باشد. – ۳

ـ  را بخواهد آنتواند تکمیل الزمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می شود حق نظارت و دادن تعلیماتدادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می –ه
 ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

مراتب را به کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد صورتمجلس قید میبازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در
 شود.میدادستان اعالم و منتظر حل مشکل 

است که برای صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی باشد. در جرائمی که درتحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می –و 
 باشد.بازپرس مقرر می

دالیل و آثار جرم به  آوریدادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات الزم را برای حفظ و جمع درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است
س ارجاع کلی به آن بازپرتحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طورتواند انجام بعضی ازآورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان میعمل می

 کرده باشد.
 بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختالف نظر –ز 

 ۲۸/۶/۱۳۷۸ای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههتواند در تمام مراحل تحقیقاتیبازپرس رأسًا و یا به تقاضای دادستان می –ح 
قرار بازداشت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأسًا  کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی؛ قرار بازداشت موقت

موافق نباشد، نظر  برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمدهنده راموقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرو
نین خواهد شد و همچمرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفعدادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است 

 نباشد حل اختالف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود.درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق
تسلیم  ظرف ده روز از تاریخ بازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس مکلف است تواند از بازپرس درخواست رفعهرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می

 تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.متهم نمیدرخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال
 خواهد بود.ل اختالف با دادگاه عمومی یا انقالب محل ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حدرصورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان درخصوص صالحیت محلی و

منتهی به جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی اوهرگاه در جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر –ط 
تأمین صادر شده باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرارتخفیف قرار تأمین متهم می رکننده قرار مکلف به فک یاتصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صاد

مورد به دادگاه عمومی  وی حسب شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ بهمیوجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء 
بازپرس حل اختالف با دادگاه آید و درصورت حدوث اختالف بین دادستان وبازپرس با موافقت دادستان به عمل می یا انقالب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف

نباید از حداقل مجازات حبس  شود. به هر حال مدت بازداشت متهمچهار ماه یا هر دو ماه اعمال میبند حسب مورد هر خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این
 مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

تغییری در  ی رسیدگی نموده و هرگاهتواند به تحقیقات ضابطین دادگستراجرا نمایند. بازپرس میدرخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فورًا  –ی 
 اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، الزم باشد به عمل آورد.

 مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. تخلف از مقررات این بند عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط
که به عقیده فرستد. درصورتی با اعالم ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میتهم را استماع نموده پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع م –ک 

تقصیر متهم، رس برکافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپبازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصواًل جرمی واقع نشده و یا دالیل
 باشد.دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاعقرار مجرمیت درباره ایشان صادر می

 نظر خود را اعالم دارد.دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را مالحظه نموده و
بازپرس و  نماید و درصورت توافقصادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می گاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواستهر –ل 

 شود.خیر چنانچه متهم زندانی باشد فورًا آزاد میدهد و درمورد اشاکی خصوصی را میدادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابالغ قرار صادره به 
حسب مورد در دادگاه  موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد( رفع اختالفیکی عقیده به مجرمیت یاهرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد )

 شود.مییم دادگاه رفتارآید و موافق تصمعمومی و انقالب محل به عمل می
 در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود: –م 
 مجرد است یا متأهل.نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، – ۱
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 نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد. – ۲
 نوع اتهام. – ۳
 دالیل اتهام. – ۴
 مواد قانونی مورد استناد. – ۵
 باشد. سابقه محکومیت کیفری درصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری – ۶
 تاریخ و محل وقوع جرم. – ۷
به عمل  نوبت و بدون حضور دادستان دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج ازقرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در –ن 

 آید قطعی خواهد بود:می
 اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. – ۱
 خواسته به تقاضای متهم.اعتراض به قرارهای عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین  – ۲
 تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.اعتراض به قرار اناطه به  – ۳

 باشد.اعتراض به قرارهای مذکور در باال ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ آن می
آزادی  نتیجه قرار صادرهبازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه  اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات

 شود.متهم زندانی باشد فورًا اجرا می
صورت فقط توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دالئل جدید که در ایندیگر نمی هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد

این امر مانع از نماید.دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می دستان وی را تعقیب نمود. هرگاهتوان به درخواست دابرای یک مرتبه می
 باشد.رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی

 هرهای بزرگ.حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از ش – ۱تبصره 
 شود.قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می رسیدگی به جرائم داخل در صالحیت دادگاههای نظامی از شمول این – ۲تبصره 
( ۱۰۰۰۰۰۰میلیون )حبس و یا جزای نقدی تا یک همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه  هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،پرونده – ۳تبصره 

 باشد.شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته می باشد و جرائم اطفال مستقیمًا در دادگاههای مربوط مطرحریال می
چنانچه نیاز به است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد وجرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیمًا در دادگاه مطرح شده – ۴تبصره 

 نسبت به انجام آن اقدام کند. انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً 
 تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.ر انجامدابا ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده – ۵تبصره 
نظارت دادستان  که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحتالبدل دادگاه در جرائمیدر حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی – ۶تبصره 

 صدور رأی خواهد نمود.ایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به نماید و در سمربوطه اقدام می
دادگاههای جزائی شوند. دادگاههای حقوقی صرفًا به امور حقوقی وبه حقوقی و جزائی تقسیم می هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب – ۴ماده 

 د.فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمو
و جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایفتخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا

 اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
 ده جزائی ارجاع شود.حقوقی پرون درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه

سیاسی به یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو –تبصره 
 آمد.شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهدنحوی که در مواد بعدی ذکر می

قوه، سفرا، سهنمایندگان مجلس شورای اسالمی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای یه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،رسیدگی به کل
اطالعات استانها در ز درجه سرتیپ و باالتر و مدیران کلفرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی ادادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،

 صالحیت سایر مراجع قضائی است.باشد به استثناء مواردی که درصالحیت دادگاه کیفری استان تهران می
ر مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را های انقالب، دنسخ شده است( به تعداد مورد نیاز دادگاه ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۵ماده 

 نماید:گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی مینظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میدهد تحترییس قوه قضاییه تشخیص می
 االرض.کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی – ۱
 وری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری.توهین به مقام بنیانگذار جمه – ۲
 توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام. – ۳
 جاسوسی به نفع اجانب. – ۴
 کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. – ۵
 قانون اساسی. ۴۹دعاوی مربوط به اصل  – ۶

 توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.دعوا در صورت توافق میطرفین  – ۶ماده 
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های عموی و انقالب قطعی است مگر در مواردی که در این در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( احکام دادگاه ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۷ماده 
 بینی شده است.ض و تجدید نظر پیشقانون قابل نق

در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقالب مکلفند به دعاوی  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۸ماده 
 اساسی جمهوری اسالمی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.( قانون۱۶۷شکایات و اعالمات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم )و

ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( قرارها و احکام دادگاه ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۹ماده 
 و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.حکم صادر شده است. تخلف از این امر باشد که بر مبنای آن

معاضدت قضایی خواهد داشت و البدل، دفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد وهر حوزه قضایی به تعداد الزم شعبه دادگاه، دادرس علی – ۱۰ماده 
 صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود. در

گیریها به آن و نحوه اقدامات و تصمیمترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صالحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای –تبصره 
 ر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.ای است که به پیشنهاد و تهیه وزینامهموجب آیین

 معاون داشته باشد.تواند به تعداد الزمهای عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه میرییس شعبه اول دادگاه – ۱۱ماده 
کل  دادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیسرئیس شعبه اول در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و  – ۱۲ماده 

بر دادگستری هر حوزه های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیسدادگستریدادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و
 دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.

و شعبی از البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمودبرای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی – ۱۳ماده 
 االمکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.حتیمنحل خواهد کرد و دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرالزم تشخیص دهد

 بود.خواهد« رئیس کل دادگستری استان تهران»برابر گروه شغلی « دادستان تهران»گروه شغلی و« رئیس دادگستری شهرستان»برابر گروه شغلی « دادستانها»گروه شغلی  – ۱تبصره 
 بود.خواهد« البدل دادگاهدادرس علی»برابر گروه شغلی « دادیار»و گروه شغلی « دادگاه عمومی رئیس شعبه»برابر گروه شغلی « معاون دادستان و بازپرس»وه شغلی گر – ۲تبصره 
حداقل هشت سال و بقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظردادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابه جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل  – ۳تبصره 

 قضائی داشته باشند.دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار
 – ۱۴ماده 

وفق قانون البدلیس دادگاه یا دادرس علیشود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئتشکیل میالبدل دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی –الف 
 قاضی دادگاه است.گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی بادادرسی مربوط انجام میآیین
دادگاه اخذ  حکم توسط رئیس قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدورالمقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه دادگاههای خانواده حتی –ب 

 خواهد شد.
البدل و دادستان یا معاون او علینسخ شده است( دادگاههای عمومی جزائی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  –ج 

انشای رأی پس از استماع نظریات و نماید وئم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی میفقط به جراگردد ویا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می
 قاضی دادگاه است. مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده

بداند، خود تکمیل تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را الزم نسخ شده است( هرگاه دادگاه نقصی در ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱تبصره 
 از دادسرای مربوط درخواست کند.تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقصنماید و نیز میمی

ر حوزه دادگاه دیگری الزم باشد یا اطالعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه نسخ شده است( هر گاه تحقیق یا اقدامی د ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲تبصره 
 آوری اطالعات را بخواهد.تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمعکننده میرسیدگیآوری شود دادگاهباید جمع

حسب تعیین شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاهرؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع میه اموری هستند که از طرفدار انجام کلیالبدل عهدهدادرسان علی – ۱۵ماده 
 نمایند.رئیس کل دادگاهها شعبه بالمتصدی را تصدی و اداره می

ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط خ شده است( ترتیب رسیدگی در دادگاهدر رابطه با امور کیفری نس ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱۶ماده 
 ها خواهد بود.به دادگاه

انشاء در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( قاضی دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱۷ماده 
 باشد.رأی می

 نسخ شده است( ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱۸ماده 
 منسوخ – ۱۹

شود. کیل میدو عضو مستشار تشهای عمومی و انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس وبه منظور تجدید نظر در آراء دادگاه – ۲۰ماده 
 االجرا خواهد بود.شود قطعی و الزممستشار انشاء میجلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو

نفس یا اعدام یا رجم یا  قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نسخ شده است( رسیدگی به جرائمی که مجازات ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱تبصره 
نامیده « دادگاه کیفری استان»عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکورسیاسی ابتدائًا در دادگاه تجدیدنظر استان بهصلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و

رئیس و چهار مستشار یا دادرس  مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر) یدگی به جرایمی کهشود. دادگاه کیفری استان برای رسمی
رئیس و دو مستشار یا دادرس )جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر البدل دادگاه تجدیدنظر استان( و برای رسیدگی بهعلی
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دادرسی مناسب مطابق مقررات این آیینتشکیالت، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانونشود.البدل دادگاه تجدیدنظر استان( تشکیل میعلی
اسالمی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ۲۸/۶/۱۳۷۸انقالب در امور کیفری مصوب دادرسی دادگاههای عمومی وقانون و قانون آیین

 حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و 
« دادگاه کیفری استان»عنوان بی از دادگاه تجدیدنظر بهنسخ شده است( در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شع ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲تبصره 

 بود.یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهدشعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص مییابد. تعدادبرای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می
متهم، اظهارات دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ووظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام مین، دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستا

 شود.بیان می ای که دادستان معرفی کردهدادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره
امر به تشکیل دادگاه تواند موقتاً سهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه مینسخ شده است( برای ت ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۳تبصره 

مذکور به عهده خواهند  دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت
 یابد.رسمیت می یفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشارانداشت. دادگاه ک

و وجدان مشاوره نموده نسخ شده است( دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۴تبصره 
تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل نماید وأی میو با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور ر

شده حقوقی مجلس شورای اسالمی مقرر کمیسیون قضائی و ۲۸/۶/۱۳۷۸آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانونمی
 است.
 نمایند:توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظرنسخ شده است( اشخاص ذیل می ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۵تبصره 
 محکوم علیه یا نماینده قانونی وی. –الف 

 دادستان. –ب 
 .مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان –ج 

مرکز استان وفق مقررات توسط دادسرای شهرستان« دادگاه کیفری استان»نسخ شده است( اجرای احکام کیفری  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۶تبصره 
 خواهد بود.حقوقی مجلس شورای اسالمی کمیسیون قضائی و  ۲۸/۶/۱۳۷۸امور کیفری مصوب مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در

کل باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس دادگاه تجدیدنظر استان می در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول – ۷تبصره 
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.ئی، دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضا

قرار دارند. آراء جزائی و انقالب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و – ۲۱ماده 
 کشور است.قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی دادگاههای تجدیدنظر استان که دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء

قابل ظر از احکام در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدن ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲۲ماده 
حقوقی کمیسیون قضائی و ۲۸/۶/۱۳۷۸دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب دادرسیتجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقالب وفق مقررات قانونی آئین

 راء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.آید و در مورد آعمل میمجلس شورای اسالمی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به
متهم در زندان گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگرمتهم تبرئه میگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ واگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی – ۱تبصره 

 شود.باشد فورًا آزاد می
هرچند که  تواند مجازات او را تخفیف دهد،مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستداًل می ه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیفهرگاه دادگا – ۲تبصره 

 محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
خصوصی  مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی تواندنمیدر امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر – ۳تبصره 

 درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
هی متضمن اشتباتعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانوناگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوُم به یا خسارات یا – ۴تبصره 

 نماید و تذکر الزم را به دادگاه بدوی خواهد داد.حکم آن را تأیید میای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصالحباشد که به اساس حکم لطمه
 منسوخ – ۲۳ماده 
 منسوخ – ۲۴ماده 
 جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است: – ۲۵ماده 

 یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود. ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه – ۱
 ادعای مخالف بودن رأی با قانون. – ۲
 ادعای عدم صالحیت دادگاه یا عدم صالحیت قاضی صادرکننده رأی. – ۳
 ادعای عدم توجه قاضی به دالیل یا مدافعات. – ۴

تواند به آن جهت هم رسیدگی میت مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگراگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جها –تبصره 
 نماید.

جدید نظر در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست ت ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲۶ماده 
 را دارند:
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 در مورد احکام حقوقی. – ۱
 شود.گیرنده که از رأی دادگاه متضرر میمقام آنان مانند وراث، وصی، انتقالهر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم

 در مورد احکام کیفری: – ۲
 علیه یا نماینده قانونی او.محکوم –الف 

 نونی او.شاکی خصوصی یا نماینده قا –ب 
 دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. –ج 
 در مورد قرارها: – ۳

 هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
 باشد.ماه از تاریخ ابالغ رأی می۲باشند برای کسانی که خارج از کشور می روز و ۲۰برای اشخاص ساکن ایران  ۱۹مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده  – ۲۷ماده 
آن جا توقیف شده است تسلیم متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در – ۲۸ماده 

 نماید.
بدهد و در روی کلیه برگهای کنندهدادگاه یا بازداشتگاه باید بالفاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیممدیر دفتر 

 .گردددادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می
صورتی که تقاضای تجدید نظر در ده رأی دردفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکنن

 دارد.مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بالفاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می
در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱ه تبصر

 تجدید نظر آن را معین نماید.
ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه ان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است،هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امک – ۲تبصره 

 خواهد بود.
 دادرسی مدنی خواهد بود.آیینمتقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات  – ۳تبصره 

بعدًا حادث شده باشد که در متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت – ۲۹ماده 
 تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.صورت اخیر می

تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذدر صورتی  – ۳۰ماده 
 حکم متوقف خواهد شد.

 منسوخ – ۳۱ماده 
 بوده است.ست که قانونًا مکلف به رسیدگی به پروندهتشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی ا – ۳۲ماده 
الیه ادعای نماید، چنانچه دادگاه مرجوعمیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاه ذیصالح ارسالدر صورتی که دادگاه رسیدگی – ۳۳ماده 

 شود.ارسال میالیه به دادگاه تجدید نظر استانالف توسط دادگاه مرجوععدم صالحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اخت
 های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور خواهد بود.در صورتی که اختالف صالحیت بین دادگاه –تبصره 

انحالل دادسراهای عمومی و های عمومی واست حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه االجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلفاز تاریخ الزم – ۳۴ماده 
 سراسر کشور فراهم نماید.انقالب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در

کند و اجازه مذکور صرفًا برای های عمومی و انقالب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد الزم اقداممیل اعضاء دفتری دادگاهدادگستری مجاز است به منظور تک – ۳۵ماده 
 های عمومی است.تشکیالت مربوط به دادگاه

و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه های عمومی از قبیل محلدولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات الزم دادگاه – ۳۶ماده 
 اعتبار الزم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

 واهد رسید.نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خآیین – ۳۷ماده 
 نماید.تهیه وسایل و تجهیزات الزم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین دولت مکلف است در قالب قانون بودجه ساالنه، اعتبارات الزم را برای – ۳۸ماده 
قضائی و حقوقی کمیسیون ۲۸/۶/۱۳۷۸دگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب دادرسی داآئین( قانون۲۶۸( و )۲۳۵االجرا شدن این قانون، مواد )از تاریخ الزم – ۳۹ماده 

 گردد.مینسخ ۲۱/۱/۱۳۷۹دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آئین( قانون۴۱۲( و )۴۱۱( ، )۳۲۶مجلس شورای اسالمی و مواد )
 شود.مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی مییه قوانین و مقرراتهمچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کل

اسالمی تصویب و در تاریخ یقانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورا
 أیید شورای نگهبان رسیده است.به ت ۱۳۷۳.۴.۲۲

 
 قانون اجرای احکام مدنی

 ۱۳۵۶/۰۸/۰۱مصوب  
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۲با آخرین اصالحات تا تاریخ 
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 قواعد عمومی  –فصل اول 
 مقدمات اجرا -مبحث اول

 کند صادر شده باشد.که قانون معین میجرای موقت آن در مواردیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اموقع اجرا گذارده نمیهای دادگستری بههیچ حکمی از احکام دادگاه  – ۱ماده 
مقام قانونی او کتبا این نماینده و یا قائم له یامقام قانونی او ابالغ شده و محکومعلیه یا وکیل یا قائمشود که به محکومموقع اجرا گذارده میهای دادگستری وقتی بهاحکام دادگاه  – ۲ماده 

 دگاه بنماید.تقاضا را از دا
 باشد.حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی – ۳ماده 
 ترتیب دیگری مقرر شده باشد.آید مگر اینکه در قانون بهعمل میاجرای حکم با صدور اجرائیه به  – ۴ماده 

ها که سازمآنهمچنین در مواردی شودقبیل اعالم اصالت یا بطالن سند اجرائیه صادر نمیعلیه نیست از که دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومدر مواردی
دستور ها و مؤسسات مزبور مکلفند بهاجرائیه الزم نیست و سازمانها صورت گیرد صدور وسیله آنو مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به

 را کنند.دادگاه حکم را اج
 صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.  – ۵ماده 
باشد نوشته شده و به علیه میعهده محکومعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بهله و محکومدر اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم – ۶ماده 

 شود.هر دادگاه ممهور و برای ابالغ فرستاده میامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به م
علیه در پرونده اجرائی بایگانی شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابالغ به محکومعالوه دو نسخه صادر میعلیهم بههای اجرائیه بتعداد محکومبرگ – ۷ماده 
 شود.لیه داده میعگردد و یک نسخه نیز در موقع ابالغ به محکوممی

 سابقه ابالغ محسوب است.علیه در پرونده دادرسی برای ابالغ اجرائیهآید و آخرین محل ابالغ به محکومعمل میابالغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به – ۸ماده 
علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نکرده  عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکومبهقانون آئین دادرسی مدنی  ۱۰۰که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده در مواردی – ۹ماده 

یا صورت برای عملیات اجرائی ابالغ شود. در اینموقع اجرا گذاشته میبه گردد و ده روز پس از آناین قانون آگهی می ۱۱۹و  ۱۱۸ترتیب مقرر در مادتین باشد مفاد اجرائیه یک نوبت ببه
 قسمت اجرا اطالع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.اقامت خود را کتبًا بهعلیه محلعلیه الزم نیست مگر اینکه محکوماخطار دیگری به محکوم

علیه گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوممییا مدیر ترکه او ابالغ  علیه قبل از ابالغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم، امین، وصی، ورثهاگر محکوم – ۱۰ماده 
 شد.ها اطالع داده خواهدوسیله ابالغ اخطاریه به آنبعد از ابالغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به

تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء ت هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تواند رأسًا یا به درخواسهرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می – ۱۱ماده 
 کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

 مأمورین اجرا(دادورزها ) –مبحث دوم 
 مأمور اجرا( خواهد داشت.  کند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز )مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می – ۱۲ماده 
کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا فتر یاوسیله مدیر دمأمور اجرا( بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را بهمأمور اجرا( نداشته باشد و یا دادورز )اگر دادگاه دادورز ) – ۱۳ماده 

 ژاندارمری اجراء کرد. 
شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای توانند حسب مورد از مأمورینمأمورین اجرا( مقاومت یا سوء رفتاری شود میکه حین اجرای حکم نسبت به دادورزها )درصورتی – ۱۴ماده 

 باشند. مورین مزبور مکلف به انجام آن میاجرای حکم کمک بخواهند، مأ
کند تا توسط مدیر اجرا برای تنظیم میمأمور اجرا( صورتمجلسی در این خصوصمأمور اجرا( را انجام ندهند دادورز )هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز ) – ۱۵ماده 

 دار فرستاده شود. تعقیب به مرجع صالحیت
که حضور درصورتیو مأمورین انتظامی )مأمور اجرا( حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود گاه نسبت به دادورز )هر – ۱۶ماده 

 داشته باشند( میرساند. 
 باشند.میمقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیزمأمور اجرا( از انجام وظیفه شوند عالوه بر مجازات که مانع دادورز )کسانی – ۱۷ماده 
 توانند قبول مأموریت نمایند:مأمورین اجرا( در موارد زیر نمیمدیران و دادورزها ) – ۱۸ماده 

 ها باشد.امر اجرا راجع به همسر آن – ۱
 ( با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.مأمور اجراامر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز ) – ۲
 مأمور اجرا( قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.مدیر یا دادورز ) – ۳
ر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای در همأمور اجرا( یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز )که امر اجرا راجع بهوقتی – ۴

وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بهشود و اگر در آن حوزه مدیر یامأمور اجرا( دیگری محول میحکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز )
 د آمد.عمل خواهحسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به

 ترتیب اجرا –مبحث سوم 
 شود.وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میاجرائیه به – ۱۹ماده 
 کند. آن حوزه محول می عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاههرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به – ۲۰ماده 
 ترتیب در آن بایگانی شود.های مربوط، بهدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگای تشکیل میمدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده – ۲۱ماده 
 شود. آئین دادرسی مدنی اخذ مییا فتوکپی به میزان مقرر در قانون توانند پرونده اجرائی را مالحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت طرفین می – ۲۲ماده 
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 کند. عهده او محول میمأمور اجرا( را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بهپس از ابالغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز ) – ۲۳ماده 
دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا گر به موجب قرارتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد ممأمور اجرا( بعد از شروع به اجرا نمیدادورز ) – ۲۴ماده 

 به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.محکومله دائر به وصولدادگاهی که صالحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم
 نماید.شود رفع اشکال مییش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میهرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پ – ۲۵ماده 
 شود.اختالف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می – ۲۶ماده 
که حکم را صادر کرده رسیدگی به حادث شود در دادگاهییا محکوماجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات مربوط به – ۲۷ماده 
 شود.می

 باشد.  مرجع رفع اختالف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی – ۲۸ماده 
که کند و درصورتیرفع اختالف میالعاده رسیدگی وتواند رفع اختالف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقاز طرفین می در مورد حدوث اختالف در مفاد حکم هر یک – ۲۹ماده 

اعث تأخیر ها بکند ولی عدم حضور آنبرای رسیدگی دعوت میمحتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابالغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت
 رسیدگی نخواهد شد.

 درخواست رفع اختالف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. – ۳۰ماده 
گردد و قسمت اجرا به متوقف می و مدیرترکهعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین هرگاه محکوم – ۳۱ماده 

له معادل تواند بدرخواست محکوممأمور اجرا( میباشد دادورز )کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشدهله اخطار میمحکوم
 به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.محکوم

 شود به حساب نخواهد آمد.حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف می – ۳۲ماده 
جع به تصفیه امور تا طبق مقررات راشود علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعالم میهرگاه محکوم – ۳۳ماده 

 ورشکستگی اقدام گردد.
به بدهد یا مالی معرفی کند محکوم ترتیبی برای پرداختموقع اجرا بگذارد یا بهعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را بهعلیه ابالغ شد محکومکه اجرائیه به محکومهمین – ۳۴ماده 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را بهکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند بایددرصورتی به از آن میسر باشد وکه اجرای حکم و استیفاء محکوم
لیکن برای فرار از آن اموال  به بودهاجرای حکم و پرداخت محکومعلیه قادر بهمعلوم شود که محکوممالی ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور

ای از شصت و یک روز تا شش ماه دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحهخود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از
 خواهد شد.محکوم
 به مالی معرفی کند.تیفای محکومعلیه برای استواند به جای محکومشخص ثالث نیز می –تبصره 

گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن – ۳۵ماده 
امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به  ز بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی ا

 مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به  به به قسمتمین محکومعلیه را برای تأتواند بعد از ابالغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومله میمحکوم – ۱تبصره 

تواند هر وقت مالی له میبه از آن میسر باشد محکومحکم و استیفای محکومعلیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرایکه محکومقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز درصورتی
 ه را از آن مال بخواهد.بعلیه بدست آید استیفای محکوماز محکوم

 گردد.موقوف میمنوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات  ۳۵و  ۳۴تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد  – ۲تبصره 
به از اموال له معادل محکوممحکوم موال او دسترسی باشد به تقاضایکه به اشود درصورتیعلیه ابالغ میکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکومدر مواردی – ۳۶ماده 

 شود.علیه توقیف میمحکوم
مأمور اجرا( اموریکه از وظایف دادورز )تواند درمأمور اجرا( ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند طریق اجرای حکم را بدادورز )له میمحکوم – ۳۷ماده 

 است دخالت نماید.
له نباشد مراتب را جهت صدور به محکومبه نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی گیرد و هرگاه محکومله تسلیم نموده برگ رسید میبه را بمحکوممأمور اجرا( محکومدادورز ) – ۳۸ماده 

 کند.دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعالم می
حالت قبل دستور دادگاه اجراکننده حکم بهموجب حکم نهائی بالاثر شود عملیات اجرائی بهموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بههرگاه حکمی که به – ۳۹ ماده

دستور دادگاه اعاده عملیات اجرائی بهنماید. مثل یا قیمت آن را وصول میجرا(مأمور ابه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز )کهمحکومگردد و درصورتیاز اجرا برمی
 آید.عمل میترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بهبه

 قسمت اجرا اعالم دارند.تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بهعلیه میله و محکوممحکوم – ۴۰ماده 
 کند.اجرای حکم میترتیب مقرر در این قانون اقدام به مأمور اجرا( ببهعلیه طوعًا حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز )هرگاه محکوم – ۴۱ماده 
 دهد.له میمحکومته و به مأمور اجرا( عین آن را گرف له ممکن باشد دادورز )به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومهرگاه محکوم – ۴۲ماده 
له در ملک خلع ولی تصرف محکومشود،که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میدر مواردی – ۴۳ماده 

 ید شده مشمول مقررات امالک مشاعی است.
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یا منافع آن بوده و دالئلی هم ارائه  علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عینر از محکومبه در تصرف کسی غیاگر عین محکوم – ۴۴ماده 
ریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر که ظرف پانزده روز از تاصورتیدار مراجعه کند و دردهد تا به دادگاه صالحیتاو مهلت میمأمور اجرا( یک هفته بهصورت دادورز )نماید در این

 قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.اجرای حکم به
جرا( مأمور ادسترسی نباشد دادورز )اوعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا بههرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم – ۴۵ماده 

 کند:ترتیب زیر عمل میصورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به
 شود.ها سپرده می.اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ۱
شود تا به های مربوط به صندوق دادگستری سپرده میفروش پس از کسر هزینهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل ها متناسب با هزینه نگاه.اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن ۲

 صاحب آن مسترد گردد.
 دارد.میداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهمأمور اجرا( آندر مورد سایر اموال دادورز ) – ۳

تعیین و طبق مقررات این قانون از  وسیله دادگاهین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهبه عاگر محکوم – ۴۶ماده 
 تواند دعوی خسارت اقامه نماید.له میبه قابل تقویم نباشد محکومشود و هرگاه محکومعلیه وصول میمحکوم

تواند تحت نظر دادورز له میمحکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشدبه انجام عمل معینی باشد و محکوممهرگاه محکو – ۴۷ماده 
علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد جرا از محکوموسیله قسمت امأمور اجرا( آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه الزم را به)

 نماید.هزینه و معین میمذکور دادگاه با تحقیقات الزم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان
 به نقدی مقرر است.ترتیبی است که برای وصول محکومعلیه به بهالزحمه کارشناس از محکوموصول هزینه مذکور و حق

 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ۷۲۹که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده درصورتی –تبصره 
 شود:ترتیب زیر رفتار میکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بهدرصورتی – ۴۸ماده 

مربوط را تا زمان تحویل های مأمور اجرا( اقدام به برداشت محصول نموده و هزینهاید فورًا محصول را بردارد واال دادورز )علیه باگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم
های زراعت را بپردازد و له مخیر است که بباشد محکومنماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده علیه از او وصول میمحصول به محکوم

المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرتاجرتعلیه باقی بگذارد وملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم
 در این مورد قطعی است.

 توقیف اموال  –فصل دوم 
 مقررات عمومی  –مبحث اول 

حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند له برای اجرایعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعًا اجرا ننماید یا قراری با محکومکه محکومدرصورتی – ۴۹اده م
 توقیف گردد. بهمحکوم علیه معادلتواند درخواست کند که از اموال محکومله مییا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم

دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه مأمور اجرا( باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکومدادورز ) – ۵۰ماده 
 دادگاه مذکور بخواهد.

داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری به و هزینهشود که معادل محکومف میعلیه به میزانی توقیاز اموال محکوم – ۵۱ماده 
 گردد.اجرائی باشد توقیف می هایبه و هزینهصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکومتوقیف خواهد شد در این

صورت معادل به را نکند که در اینمحکوم آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافویعمل میبه از همان مال بهعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوماگر مالی از محکوم – ۵۲ماده 
 گردد.علیه توقیف میبه از سایر اموال محکومبقیه محکوم

به فروش درخواست تبدیل مالی را که عملیات راجعتواند یکبار تا قبل از شروع بهعلیه میبه توقف شده باشد محکومواسته یا محکومعلیه در قبال خهرگاه مالی از محکوم – ۵۳ماده 
تواند له نیز میباشد. محکومفروش از مالی که قباًل توقیف شده است کمتر ن شود از حیث قیمت و سهولتتوقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می

توانند به له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میعلیه یا محکومکه محکومشده را بنماید. درصورتیبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیفیک
 ی است.تصمیم دادگاه در این مورد قطعدادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.

مازاد ارزش مال مزبور را حسب له توقیف اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم – ۵۴ماده 
له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد محکومل دیگری بتقاضایصورت اگر مادهد در اینمورد به اداره ثبت یا مرجعی که قباًل مال را توقیف کرده است اطالع می

 شود.خود به توقیف اصل مال تبدیل میبهرفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود
 ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.هی معترض باشد به هزینه او مالعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدعلیه بهدر این مورد هرگاه محکوم

حسب مورد در صندوق ثبت یا تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولتله میدر مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم – ۵۵ماده 
سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله های صورت وثیقه و توقیفنموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این دادگستری تودیع

 شود.توقیف می
 ست.هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بالاثر ا – ۵۶ماده 
 کتبًا رضایت دهد. لهله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومهر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم – ۵۷ماده 
 ع توقیف خواهد کرد.به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفعلیه، محکومکه محکومدرصورتی – ۵۸ماده 
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های اجرائی کافی به و هزینهمحکوممأمور اجرا( مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداختتواند با نظارت دادورز )علیه میمحکوم – ۵۹ماده 
 عمل آمده کمتر باشد.لغی که در قبال آن توقیف بهبه توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبباشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم

 شود ولی توقیف مال به طرفین اعالم خواهد شد.علیه مانع از توقیف مال نمیله و محکومعدم حضور محکوم – ۶۰ماده 
 در توقیف اموال منقول  –مبحث دوم 

علیه توقیف عنوان مال محکومبهبت بآن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید علیه باشد و متصرف نسمال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم – ۶۱ماده 
 له خواهد بود.که خالف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومدرصورتینخواهد شد. 

 مالکیت او در دست باشد.شود که دالئل و قرائن کافی بر احراز ازی توقیف میعلیه باشد در صورتاموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم – ۶۲ماده 
اختصاصی مرد باشد متعلق به از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمواًل و عادتًا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده – ۶۳ماده 

 شود مگر این که خالف آن ثابت گردد.این قانون مشترک بین آنان محسوب می شوهر و بقیه از نظر مقررات
ژاندارمری یا دهبان محل اقدام الزم  مأمور اجرا( با حضور مأمور شهربانی یااگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز ) – ۶۴ماده 

 دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نمایندهکردن در و توقیف مال معمول میبرای باز 
 شود:اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی – ۶۵ماده 

 ه و خانواده او الزم است.علیلباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم – ۱
 النفقه او.علیه و اشخاص واجبماهه محکومآذوقه بقدر احتیاج یک – ۲
 وران و کشاورزان.وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه – ۳
 باشند.موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میاموال و اشیائی که به – ۴

مقام آنان توقیف ورثه یا قائمها بدون رضایت هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنهائی که تصنیفات و تألیفات و ترجمه –تبصره 
 شود.نمی
بدون رعایت تشریفات راجع  هاموال ضایع شدنی بالفاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورًا ارزیابی و با تصویب دادگا – ۶۶ماده 

 رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.بتوقیف و مزایده به فروش می
  برداری اموال منقول صورت –مبحث سوم 

که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم اندازه و غیره –وزن  –عدد  – مأمور اجرا( باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوعدادورز ) – ۶۷ماده 
کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر ها و درها معین باشد( و در جواهرات اسامی و مشخصات آنهرگاه عیار آنها )نماید، در مورد طال و نقره عیار آن

باشد( و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق اگر معلومیر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش )تاریخ تحریر یا چاپ و در تصو
 شود.مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میبهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر

در ذیل صورت آن را تصحیح و به مأمور اجرا(پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز )تراشیدن و  – ۶۸ماده 
 رساند.امضاء حاضران می

 کند.اظهارات او را قید می( مشخصات اظهارکننده و خالصهمأمور اجراشود اظهار حقی نمایند دادورز )هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف می – ۶۹ماده 
و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در مأمور اجرا( ایراد ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز )علیه یا نماینده قانونی آنله و محکومهرگاه محکوم – ۷۰ماده 

داشت واال صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابالغ طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند کند. آخر صورت قید می
 شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ شکایت نماید.می

ها از علیه یا نماینده قانونی آنمحکومله و مأمور اجرا( و حاضران برسد هرگاه محکومود و بامضاء دادورز )در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته ش – ۷۱ماده 
 شود. امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می

 ها خواهد داد.وال را به آنعلیه رونوشت گواهی شده از صورت امله یا محکوممأمور اجرا( به تقاضای محکومدادورز ) – ۷۲ماده 
 ارزیابی اموال منقول  –مبحث چهارم 

نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف تعیین میعلیه به تراضی له و محکومشود قیمت اموال را محکومآید و در صورت اموال درج میعمل میارزیابی اموال منقول حین توقیف به – ۷۳ماده 
 شود. در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میحاضر نباشند یا حاضر بوده و 

و در صورت نبودن کارشناس مأمور اجرا( از بین کارشناسان رسمی علیه دادورز )شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومارزیاب به تراضی طرفین معین می – ۷۴ماده 
له تعیین کرده برای توقیف مال مالک عمل قرار خواهد محکوم کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی کهمیرسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین 

 مال اقدام خواهد کرد. مأمور اجرا( به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویمصورت دادورز )بود. در این
 نماید.ه به طرفین ابالغ میقسمت اجرا ارزیابی را بالفاصل – ۷۵ماده 

گیرد شود، مورد رسیدگی قرار میوسیله آن اجرا میاعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به تواند ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی به نظریه ارزیابهر یک از طرفین می
 دادگاه در این مورد قطعی است.شود، تشخیص مال معین میو در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت

علیه است. هرگاه نسبت به میزان عهده محکومگردد و پرداخت آن بهمأمور اجرا( معین میوسیله دادورز )الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بهحق – ۷۶ماده 
تواند آن را بپردازد. در له میالزحمه ارزیاب امتناع نماید محکومعلیه از پرداخت حقهرگاه محکومواهد کرد. الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خحق
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و اگر  الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض استله خواهد داد. پرداخت حقعلیه وصول و به محکوماجرای حکم از محکوممأمور اجرا( وجه مزبور را ضمنصورت دادورز )این
 ترتیب اثر داده نخواهد شد.ابالغ اخطار نپردازد به اعتراض او بهظرف سه روز از تاریخ

 حفظ اموال منقول توقیف شده –مبحث پنجم 
 شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.شده در همان جا که هست حفظ میاموال توقیف – ۷۷ماده 
توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب که طرفین حینگردد و درصورتیشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میاموال توقیف ش – ۷۸ماده 

 شود.ها به امانت گذاشته میکی از بانکدر صورت اقتضا در یهاکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنمأمور اجرا( شخص قابل اعتمادی را معین میحافظ تراضی ننمایند دادورز )
 شود:اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمی – ۷۹ماده 

 مأمور اجرا( تا درجه سوم.اقربای سببی و نسبی دادورز ) – ۱
 م دارند.که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوعلیه و همسر آنان و کسانیله و محکوممحکوم – ۲

 گردد. شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میاموال توقیف – ۸۰ماده 
 نماید.میزان آن را تعیین میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت شخص حافظ می – ۸۱ماده 
اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه نماید. در صورت مطالبهپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء میله میعلیه تأدیه نکند محکوماجرت حافظ را اگر محکوم – ۸۲ماده 

 خطار اجرت حافظ را بپردازد. کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اله اخطار میآن مدیر اجرا بمحکوم
گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طورکلی هر – ۸۳ماده 

 مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. 
 هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد. – ۸۴ماده 
توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مأمور اجرا( معادل ارزش مالکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز )درصورتی – ۸۵ماده 
 نماید.می
تصویب دادگاه حافظ دیگری معین مأمور اجرا( پس ازداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز )هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاه – ۸۶ده ما

 خواهد کرد.
 علیه که نزد شخص ثالث استتوقیف اموال منقول محکوم –مبحث ششم 

از شخص ثالث دارد اخطاری در علیه علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومال متعلق به محکومهرگاه م – ۸۷ماده 
 گردد.علیه نیز ابالغ میفورًا به محکومشود و مراتبباب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابالغ و رسید دریافت می

نماید، در صورت تخلف مسئول علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عملشخص ثالث پس از ابالغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم – ۸۸ماده 
 له خواهد بود.جبران خسارت وارده به محکوم

مأمور اجرا( بدهد و رسید دریافت وقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز)هرگاه مالی که نزد شخص ثالث ت – ۸۹ماده 
 علیه خواهد بود.دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم

مأمور اجرا( به را از آن بنماید دادورز )محکوم له تقاضای استیفاءپردازد و محکومعلیه میدین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکومکه شخص ثالث در موردی – ۹۰ماده 
 کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.به شخص ثالث اخطار می

قسمت اجرا ابالغ اخطاریه مراتب را به علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخوجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومهرگاه شخص ثالث منکر  – ۹۱ماده 
 اطالع دهد.

علیه نزد خود گردد و یا محکوما طلب یا اجور و عوائدهرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خالف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال ی – ۹۲ماده 
 دار مراجعه نماید.صالحیتتواند برای جبران خسارت به دادگاه له میاطالعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم

به توقیف دارائی او برای استیفاء محکوم اجرا( به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن ازمأمور اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز ) – ۹۳ماده 
که دالئل درصورتیتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میدرصورتیخواهد شد. 

 کند.موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر می او را
 هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد. – ۹۴ماده 
 آن را قبول نماید.قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بهزد او توقیف شده میعلیه نشخص ثالثی که مال محکوم – ۹۵ماده 

 توقیف حقوق مستخدمین  –مبحث هفتم 
خصوصی و نظائر آن ها و بنگاههایها و شرکتانکها و بهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتاز حقوق و مزایای کارکنان سازمان – ۹۶ماده 

 شود.کهداری زن یا فرزند باشند ربع و اال ثلث توقیف میدرصورتی
 بگیر باشد.بازنشسته یا وظیفه توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص – ۱تبصره 

 )۱۳۹۴شود. )اصالحی حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی توقیف نمی – ۲ره تبص
قسمت اجرا علیه کسر نموده و به محکوم ایاینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزدر مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابالغ می – ۹۷ماده 

 بفرستد.
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اگر مال معرفی شده برای استیفای به توقیف گردد ولیعلیه معرفی شود برای استیفای محکومتوقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم – ۹۸ماده 
 شود.علیه موقوف میمی محکومبه کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامحکوم

 توقیف اموال غیر منقول  –مبحث هشتم 
 کند. قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پالک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعالم می – ۹۹ماده 
باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده اشد مراتب را در دفتر امالک و اگر ملک در جریان ثبت علیه ثبت شده بکه ملک بنام محکوماداره ثبت پس از اعالم توقیف درصورتی – ۱۰۰ماده 

 دارد.می علیه نباشد فورًا به قسمت اجرا اعالمدهد و اگر ملک به نام محکومقسمت اجرا اطالع میثبتی قید نموده به 
محکوم علیه به موجب حکم نهائی علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یاعلیه وقتی جائز است که محکوممحکومعنوان مال توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به – ۱۰۱ماده 

 مالک شناخته شده باشد. 
ادامه عملیات اجرائی موکول به ولی علیه جایز است علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومکه حکم بر مالکیت محکومدر موردی

 صدور حکم نهائی است.
به داده شود که از عوائد آن ملک، محکومعلیه حاضربه و هزینه اجرائی کافی باشد و محکومکه عوائد یکساله مال غیر منقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکومدرصورتی – ۱۰۲ماده 

 قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعالم نماید.صورت گردد، در اینبه از آن وصول میوقیف و محکومشود و فقط عوائد تشود عین ملک توقیف نمی
 گردد.توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی – ۱۰۳ماده 
 آید.عمل میهقانون آئین دادرسی مدنی ب ۲۵۷تا  ۲۵۴توقیف محصول امالک و باغات با رعایت مقررات مواد  – ۱۰۴ماده 

 برداری اموال غیر منقولصورت –مبحث نهم 
شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبًا نماید تا اگرعلیه ابالغ میای از آن را به محکوممأمور اجرا( پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخهدادورز ) – ۱۰۵ماده 

 نماید.مشخصات مال توقیف شده را اصالح یا تجدید میکه شکایت وارد باشد صورت جرا به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتیقسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر ابه
 مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود: – ۱۰۶ماده 

 تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه. – ۱
 محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است. – ۲
حقی دارند چه نوع حقی است و منافع مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگروصف  – ۳

 ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
 حدود ملک و مجاورین آن. – ۴

 کند.مأمور اجرا( مساحت تقریبی آن را در صورت قید میز )که مساحت ملک معین نباشد دادوردرصورتی – ۱۰۷ماده 
 مأمور اجرا( ارائه دهد.محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیر منقول را به دادورز ) – ۱۰۸ماده 
 مرجعی مورد رسیدگی است. شود که دعوی در چهرت قید و تصریح میهرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صو – ۱۰۹ماده 

 ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول –مبحث دهم 
 عمل خواهد آمد.این قانون به ۷۶تا  ۷۳ترتیب مقرر در مواد ارزیابی اموال غیر منقول به – ۱۱۰ماده 
که طبق صورت ملک را همانطوری شود و مشارالیه مکلف استموقتًا به مالک یا متصرف ملک تحویل می مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد – ۱۱۱ماده 

 تحویل گرفته تحویل دهد.
مأمور اجرا( رز )شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادواند سپرده میکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کردهدرصورتی – ۱۱۲ماده 

 گردد.قسمت اجرا تسلیم میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به معین می
 فروش اموال توقیف شده –فصل سوم 

 فروش اموال منقول –مبحث اول 
شود و هرگاه ترتیب رفتار میباشد بهمان بهعلیه تراضی شدهو محکوم لهکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکومبعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی – ۱۱۳ماده 

 کند.بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ) مأمور اجرا( مطابق مواد بعد اقدام می
 آید. عمل میفروش اموال از طریق مزایده به – ۱۱۴ماده 
معین شده است متعدد باشد فروش هائی کهآید و اگر محلعمل میول معین شده باشد فروش در آن محل بهاگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منق – ۱۱۵ماده 

طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه ازآید که برای منافع محکومدر محل به عمل می
 کند.را مدیر اجراء معین می فروش

 رسد. می شده به فروشکه حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میدر مواردی – ۱۱۶ماده 
 نماید.موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می – ۱۱۷ماده 
 های محلی یک نوبت منتشر شود. آگهی فروش باید در یکی از روزنامه – ۱۱۸ماده 
 موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد.  – ۱۱۹ماده 
کافی در معابر الصاق و تاریخ جای انتشار روزنامه به تعداد ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بهآندر نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت  – ۱۲۰ماده 

 شود.الصاق در صورتمجلس قید می
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 د. آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماینعمل میتوانند عالوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا بهعلیه میله یا محکوممحکوم – ۱۲۱ماده 
 شود:در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می – ۱۲۲ماده 

 شده.نوع و مشخصات اموال توقیف – ۱
 روز و ساعت و محل فروش. – ۲
 شود.قیمتی که مزایده از آن شروع می – ۳

 آگهی باید عالوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.  – ۱۲۳ماده 
 که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددًا آگهی خواهد شد. درصورتی – ۱۲۴ماده 
 رسد. ها میآید و صورتمجلس فروش به امضاء آنعمل میمأمور اجرا( و نماینده دادسرا بهفروش با حضور دادورز ) – ۱۲۵ماده 
 را که آگهی شده مالحظه نماید.  تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالیهرکس می – ۱۲۶ماده 
هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی مأمورین اجرا( و سایر اشخاصی که مباشر امر فروشتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها )له میمحکوم – ۱۲۷ماده 

 توانند در خرید شرکت کنند.آنان تا درجه سوم نمی
 است. شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را قبول کردهمعین شده شروع می ۷۵تا  ۷۳ترتیب مقرر در مواد ده از قیمتی که بهمزای – ۱۲۸ماده 
قسمت اجرا تسلیم نماید عنوان سپرده بهلمجلس بهاصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فیدر اینتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. مأمور اجرا( میدادورز ) – ۱۲۹ماده 

که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده کرد و درصورتی.حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد
 گردد. میتجدید

 پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او باالترین قیمت پیشنهادی را نقداً  تواندصاحب مال می – ۱۳۰ماده 
و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب  ی و تقاضای توقیفعلیه معرفتواند مال دیگری از محکومله میشود خریدار نداشته باشد محکومهرگاه مالی که مزایده از آن شروع می – ۱۳۱ماده 

در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و
 ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است. طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنباشد. و هرگاه له میه عهده محکومفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد ب

 مسترد خواهد شد.  علیهحکومله نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به مهرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم – ۱۳۲ماده 
 رسد.شده و بامضاء خریدار میمجلس نوشتهتاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و باالترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت – ۱۳۳ماده 
 تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.  – ۱۳۴ماده 
 گردد. شود و به صاحب آن مسترد میهای اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیبه و هزینهاگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم – ۱۳۵ماده 
 شود:در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می – ۱۳۶ماده 

 عمل آید.موجب آگهی تعیین گردیده بهیر محلی که بههرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غ – ۱
 هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا باالترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. – ۲
 که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.درصورتی – ۳
 شد.ممنوع از خرید بوده با ۱۲۷که خریدار طبق ماده درصورتی – ۴

در اتخاذ تصمیم دادگاه )شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل ازشکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می
 صورت وصول شکایت( مال بخریدار تسلیم نخواهد شد.

 فروش اموال غیر منقول –مبحث دوم 
 که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ترتیب فروش اموال غیر منقول باستثنای مواردیبه – ۱۳۷ماده 
 در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: – ۱۳۸ماده 

 نام و نام خانوادگی صاحب ملک. – ۱
 سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل  – ۲
 تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. – ۳
 تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. – ۴
 شود.تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می – ۵
 ه اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.تعیین حقوقی ک – ۶
 شود.قیمتی که مزایده از آن شروع می – ۷
 ساعت و روز و محل مزایده. – ۸

 گردد. ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میآگهی فروش به – ۱۳۹ماده 
های اجرائی از له و هزینهطلب محکومصورت که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینرسد مگر اینعلیه بفروش میحکومهرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم م – ۱۴۰ماده 

 شود. علیه پرداخت میحصه محکوم
شود و به ضمیمه پرونده نوشته میکه به فروش رسیده  پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی – ۱۴۱ماده 

 گردد. اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می
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تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز از مأمور اجرا( ظرف یک هفته شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ) – ۱۴۲ماده 
که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خالف مقررات العاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتیشود دادگاه در وقت فوقمأمور اجرا( در آنجا مأموریت دارد داده می)

 شود.شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیدادگاه در موضوع  شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که
 دهد و این دستور قطعی است. دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می – ۱۴۳ماده 
های کلیه بدهی و خسارات و هزینهتواندود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میله آن را در مقابل طلب خکه ملک خریدار نداشته و محکومدر مواردی – ۱۴۴ماده 

 له باشد خواهد داد. قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومله شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم
 نماید.میهرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء  – ۱۴۵ده ما

 ]در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد[
 اعتراض شخص ثالث –فصل پنجم 

یا سند رسمی باشد که تاریخ آن ه مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی هرگاه نسبت ب – ۱۴۶ماده 
تواند به رائی و اثبات ادعای خود میجلوگیری از عملیات اجگردد و مدعی حق برایصورت عملیات اجرائی تعقیب میشود در غیر اینمقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می

 دادگاه شکایت کند. 
شود و شکایت به طرفین ابالغ میشود. مفاد شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می – ۱۴۷ماده 

دالئل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین کهکند و درصورتیهر محل که الزم بداند رسیدگی میدادگاه به دالئل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در 
 نماید.تکلیف نهایی شکایت صادر می

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال ترض بدهد. تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معباشد دادگاه میصورت اگر مال مورد اعتراض منقولدر این
 ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. توقیف شده نیز به

شود و مورد اعتراض رفع توقیف می صورت آن مال توقیف و از مالعلیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینتواند مال دیگری را از اموال محکومله میمحکوم –تبصره 
 گردد.دگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میرسی

 حق تقدم –فصل ششم 
 زیر رعایت نماید:ترتیب لهم را بهمأمور اجرا( باید حق تقدم هر یک از محکومقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز ) های متعدد بهدر هر مورد که اجرائیه – ۱۴۸ماده 

له نسبت به مال مزبور به میزان محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد د محکومعلیه نزاگر مال منقول یا غیر منقول محکوم – ۱
 لهم حق تقدم خواهد داشت.به بر سایر محکوممحکوم

 علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم – ۲
 علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.نفقه زن و هزینه نگهداری اوالد صغیر محکوم – ۳
 بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران. – ۴

شود و در هر یک ها بقای بماند به طبقه بعدی داده میعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آناموال محکومترتیب هر طبقه طلب خود را از پس از اینکه بستانکاران به – ۱۴۹ماده 
 گردد.ها تقسیم میعلیه به نسبت طلب بین آناز طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم

 تأدیه طلب –فصل هفتم 
له داده خواهد شد و اگر زائد های اجرائی بمحکومبه و هزینهشود به میزان محکومعلیه وصول میوش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوموجوهی که در نتیجه فر – ۱۵۰ماده 

 شود.علیه مسترد میباشد بقیه به محکوم
 شود.علیه توقیف میسایر اموال محکومله برای وصول بقیه طلب او ازست محکومهای اجرائی باشد به درخوابه و هزینهکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکومدرصورتی – ۱۵۱ماده 
 گردد.پرونده اجرائی بایگانی میعلیه تسلیم و نسخه دیگر درگردد یک نسخه از آن به محکومشود دو نسخه رسید اخذ میله داده میدر مقابل وجهی که بمحکوم – ۱۵۲ماده 
طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند یک ازعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچله بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکومکه محکومدر موردی – ۱۵۳ماده 

اند به صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نمودهکه تا آن تاریخ اجرائیه شود و بقیه بین طلبکارانیاز وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده می
 شود.تقسیم می ۱۵۵و  ۱۵۴نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 

 نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.مأمور اجرا( تنظیم و به طلبکاران اخطار مینامه را دادورز )تقسیم – ۱۵۴ماده 
دادگاه ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. بهمأمور اجرا( راجع تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز )ترتیب تقسیم داشته باشد میاز هر یک از طلبکاران که شکایتی  – ۱۵۵ماده 

 .آیدصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل مینماید در ایندر جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می
 شود.مقرر گردیده مسترد می ۳۹که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد بنحویکه در ماده درصورتی – ۱۵۶ماده 
 .خواهد شدله محسوب نامه جزء طلب محکومکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمخسارت تأخیر تأدیه درصورتی – ۱۵۷ماده 

 های اجرائیهزینه –فصل هشتم 
 های اجرائی عبارت است از:هزینه – ۱۵۸ماده 

شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میپنج درصد مبلغ محکوم – ۱
 شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.ساب میتعیین و مورد حکم قرار گرفته ح

 الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقهزینه – ۲
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پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت  در سایر مواردی که قانونًا تعیین بهای خواسته الزم نیست از هزار ریال تادر تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و  – ۱۵۹ماده 
 شود.حق اجراء دریافت می

ترتیبی برای اجرای حکم خود بهبین که طرفین سازش کنند یاعلیه است ولی درصورتیپرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه بر عهده محکوم – ۱۶۰ماده 
 نخواهد گرفت.به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلقکه محکومبدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و درصورتی

علیه وصول نموده باشد و محکوم به راائی رأسًا محکومله بعد از شروع اقدامات اجرگردد و هرگاه محکومبه وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میاگر محکوم – ۱۶۱ماده 
علیه هائی که برای توقیف و فروش اموال محکومصورت هزینهدر اینگردد. علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میحاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم

 گردد.مسترد میول آن به صندوقالزم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وص
علیه نسخه از رسید مزبور را به محکوم مأمور اجرا( باید حق اجراء را بالفاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یکدادورز ) – ۱۶۲ماده 

 تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.
 ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.مأمور اجرا( باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بهورز )داد – ۱۶۳ماده 
 گردد. اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میاجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به  – ۱۶۴ماده 
ماند تا در صورت نقض حکم به میها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری ی فرجامی نسبت به آنراجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگ – ۱۶۵ماده 

 علیه مسترد گردد. محکوم
رسد و بقیه به حساب متصدیان اجراء میپاداشنامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل الزم برای تسریع اجرای احکام و پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین – ۱۶۶ماده 

 گردد. درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می
 اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابقباشند لیکن آن مقدار ازهائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میمقررات این قانون شامل اجرائیه – ۱۶۷ماده 

 عمل آمده معتبر است.به
در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده شود وله عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بالاثر تلقی میهرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم – ۱۶۸ماده 

 باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
 شود.مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت میگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی درتواند مجددًا از دادله میمحکوم

 االجراء کشورهای خارجی احکام و اسناد الزم –فصل نهم 
 ترتیب دیگری مقرر شده باشد:اینکه در قانون بهکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر های خارجی درصورتیاحکام مدنی صادر از دادگاه – ۱۶۹ماده 

در مورد اجرای احکام معامله متقابل های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یاموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاهحکم از کشوری صادر شده باشد که به – ۱
 نماید.

 بنظم عمومی یا اخالق حسنه نباشد.مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط  – ۲
 المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.اجرای حکم مخالف با عهود بین – ۳
 االجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.حکم در کشوری که صادر شده قطعی و الزم – ۴
 ف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.های ایران حکمی مخالاز دادگاه – ۵
 های ایران نداشته باشد.رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه – ۶
 حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. – ۷
 باشد.دار کشور صادرکننده حکم صادر شده دستور اجرای حکم از مقامات صالحیت – ۸

علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه محکومعلیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم – ۱۷۰ماده 
 شهرستان تهران است. 

ترتیب و شرائط متبع خواهد همان بهترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشدده حکم بهکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکنندرصورتی – ۱۷۱ماده 
 بود.
 ها قید گردد.علیه و مشخصات دیگر آنله و محکوماجرای حکم باید کتبًا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم – ۱۷۲ماده 
 ر پیوست شود:بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زی – ۱۷۳ماده 

شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهیای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بهنسخه – ۱
 آن به زبان فارسی.

 رجمه گواهی شده آن.دار مربوط صادر شده با ترونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صالحیت – ۲
اجع به صدور و دستور اجرای حکم گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایرآن ر – ۳

 دار.از مقامات صالحیت
 ایران از طرف وزارت امور خارجه. گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم  – ۴

االجراء بودن آن قرار قبول تقاضا و الزمالعاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمهفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوقهای آن را به دادگاه میمدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست – ۱۷۴ماده 
 نماید.ل و جهات رد تقاضا را اعالم میدهد و یا با ذکر علحکم را صادر و دستور اجراء می

 تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.برده میقرار رد تقاضا باید به متقاضی ابالغ شود و نام – ۱۷۵ماده 
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نماید و در غیر اجرای حکم صادر میامر بهخواسته العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهشدادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق – ۱۷۶ماده 
 رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.کند. صورت آن را تأیید میاین

عالوه باشد و بهگردیده قابل اجراء میهای خارجی در ایران مقررترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاهاالجراء در کشورهای خارجی به همان شده الزماسناد تنظیم – ۱۷۷ماده 
 محل گواهی نماید. نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین

 شود.احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می – ۱۷۸ماده 
عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به آید همچنین ترتیب توقیف اختالفات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکاالتی که در جریان اجراء پیش میترتیب رسیدگی به  – ۱۷۹ماده 

 باشد.می ۱۷۰های مذکور در ماده نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه
محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این  اجرای احکام در قانون تسریعقمری و مواد راجع به ۱۳۲۹م قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب موارد مندرج در باب شش – ۱۸۰ماده 

 قانون باشد ملغی است.
آبان ماه دو هزار و  پانصد و سی شنبه اول ، در جلسه روز یک۲۵۳۵.۱۱.۴قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 

 و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 عبدالله ریاضی –رئیس مجلس شورای ملی 

 
 های مالیقانون نحوه اجرای محکومیت

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۴/۰۳/۲۳مصوب 
له تسلیم  معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ  به عیندیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به ۱ماده
مقررات مربوط،  علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایرمعین نباشد، اموال محکومٌ به عین که رّد عین ممکن نباشد یا محکومٌ  شود و در صورتیمی

 شود.به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می مورد محکومٌ  توقیف و از محل آن حسب
شده در این قانون و نیز به هر نحو بینیله از طرق پیش رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ ـ مرجع اجراءکننده ۲ماده

 به اقدام کند. علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ  گر که قانونًا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ دی
ـ در موردی که محکومٌ   .له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است به عین معین بوده و محکومٌ  تبصره 

شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت  له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته علیه به تقاضای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ  ـ اگر استیفای محکومٌ ۳ماده
شود، مگر باشد حبس نمیاموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیهشود. چنانچه محکومٌ له حبس می محکومٌ 

 اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
ادی وی را بدون اخذ تأمین له آز علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ ـ چنانچه محکومٌ ۱تبصره

علیه به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ  علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ بپذیرد یا محکومٌ 
شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ گذار ابالغ می ی اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقهکند. در صورت رّد دعواخودداری و در صورت حبس، او را آزاد می

شود نسبت علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میواقعی نسبت به تسلیم محکومٌ 
شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید الکفاله اقدام می های اجرائی از محل وثیقه یا وجهبه و هزینهفای محکومٌ به استی

 بوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مر
 شوند نیز مجری است.ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می۲تبصره

مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  ( این قانون محکومٌ ۳ـ چنانچه به موجب ماده )۴ماده
شده را  صورت مال معرفی یا کشفگردد. در اینهای اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد میبه و هزینهمال مزبور تکافوی محکومٌ طبق نظر کارشناس رسمی 

 شود.به از محل آن استیفاء می کند و محکومٌ یف میمرجع اجراءکننده رأی توق
شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت )وزارت تعاون، کار و رفاه ( این قانون حبس می۳ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ) ۵ماده

 کرد اجرت این اشخاص مطابق آیینکارگیری، پرداخت و هزینهبرای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، بههای اقتصادی و درآمدزا را اجتماعی( زمینه انجام فعالیت
االجراء شدن این زمماه پس از ال شود و ظرف سهها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میوسیله سازمان زندانای است که بهنامه

 رسد.قضائیه می قانون به تصویب رئیس قوه
 جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به ۶ماده

ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است  .تبصره 
د اثبات اعسار برعهده اوست ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باش۷ماده

ن، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دیمگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این
دادرسی مدنی تشریفات مقرر در قانون آییناعسار نتواند مالئت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا مالئت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق 

 شود.پذیرفته می
طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد  ار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، بهـ مدعی اعس ۸ماده

او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از  بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که
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سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک
 ز در مواردی که سابقه مالئت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقلکه بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نی

ید عالوه بر هویت و اقامتگاه ور بادو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطالع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذک
 ( این قانون باشد.۹شاهد، متضمن منشأ اطالعات و موارد مندرج در ماده )

بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی  ـ شاهد باید عالوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاِش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که۹ماده
 وسیله آن دین خود را بپردازد. اطالع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به

علیه جهت ی وضعیت  مالی محکومٌ ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورًا با استعالم از مراجع ذی۱۰ماده
 روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

با مالحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ۱۱ماده
 کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میمی

 مطالبات وی نیست.آید یا دست می علیه بهبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ ۱تبصره
ا توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعالم مراجع رسمی قانونی کشور یعلیه میله یا محکومٌ  ٌـ هر یک از محکوم۲تبصره

 کند.اقدام میعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ 
به درخواست وی محکوم  ـ اگر دعوای اعسار رّد شود، دادگاه در ضمن حکم به رّد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط۱۲ماده
 کند.می
 شود.له اقامه می یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ  کننده به دعوای اصلیبه در دادگاه نخستین رسیدگی ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ ۱۳ماده
 شود.ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می۱۴ماده
 اید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.که مدعی اعسار باشند ب درصورتیشود. این اشخاص ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی۱۵ماده

خواهان، قرار رّد دادخواست وی را تبصرهـ  اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به 
 کند.صادر می

( این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعالم کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا ۸( و )۳ل خود موضوع مواد)علیه در صورت امواـ هرگاه محکومٌ ۱۶ماده
به حبس تعزیری درجه هفت علیه را است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخالف واقع خود را معسر قلمداد کرده

 محکوم خواهدکرد.
میزان کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به  ـ دادگاه رسیدگی۱۷ماده

 کند:های زیر محکوم مییا چند مورد از محرومیتماه تا دوسال  به یک بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش
 ـ ممنوعیت خروج از کشور۱
 ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی۲
 مدیره شرکتهای تجارتیـ ممنوعیت عضویت در هیأت۳
 ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی۴
 جز وامهای ضروریبانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بهـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیالت به هر عنوان از  ۵
 چکـ ممنوعیت دریافت دسته ۶

علیه تا زمان له، محکومٌ  مٌ ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخالف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکو۱۸ماده
( این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به ۵( و)۴له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد) ٌحکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوماجرای 

 شده را نپرداخته است نیز مجری است.ا اقساط تعیینشده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود ی( این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین۱۱موجب ماده)
علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ ۱۹ماده

ها دستور دهد که براساس نشانی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیرخواست محکومٌ مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به د
مراجعی که به هر نحو اطالعاتی علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعالم کند. این حکم در مورد تمامی  ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ  کامل ملک یا نام مالک پالک

 در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
علیه و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از  ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ ۱تبصره

 حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعالم کنند.سال قبل از صدور زمان یک
و نیز اجرای مفاد  ۱۳۷۹/۱/۲۱دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ( قانون آیین۱۰۸ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده)۲تبصره

 اسناد رسمی مجری است.
از  ( این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش۱۹ن مراجع مذکور در ماده )ـ هر یک از مدیران یا مسؤوال۲۰ماده

مکلفند اطالعات خود مطابق  شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤوالن کلیه مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند وخدمات عمومی و دولتی محکوم می
 ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
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موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به۲۱ماده
الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این شود و در صورتی که منتقٌل به یا هر دو مجازات میدرجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ 

 به از محل آن استیفاء خواهد شد. ٌگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومصورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال
 .های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رّد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بودـ کلیه محکومیت۲۲ماده
علیه یا جلب رضایت علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ الخروج بودن محکومٌ له قرار ممنوع ٌمحکوم ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای۲۳ماده

 له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.محکومٌ 
ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت ش  دهد.علیه اجازه خروج از کشور را میده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتًا به محکومٌ تبصره 

 ـ مستثنیات دین صرفًا شامل موارد زیر است:۲۴ماده
ـ منزل مسکونی که عرفًا در شأن محکومٌ   علیه در حالت اعسار او باشد. الف 

ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضرور  علیه و افراد تحت تکفل وی الزم است. ی محکومٌ ب 
ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم  شود.علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفًا آذوقه ذخیره می ٌج 

ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها  د 
ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه ـ   ن، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان الزم است.ورا ه

ـ تلفن مورد نیاز مدیون  و
ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می و باالتر از شأن  بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهز

 او نباشد.
علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشاٌرالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ ۱تبصره

ع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف وسیله مرج له به تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ 
 علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به ٌتری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومبه به طریق سهل ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌتأدیه دیون محکوم

 به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. صورت محکومٌ پذیر باشد که در اینشخص ثالث یا طلبکار امکان
، وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به۲تبصره

 پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. به از آن امکان عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ 
یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات  علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ ۲۵ماده

 به از محل آن  ٌعنوان جریمه اخذ و محکوممنظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد بهدین به
 استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

 علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و  ٌمورد در مواردی که محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب ٌج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومـ احکام مندر۲۶ماده
 شود.نسبت به مدیران و مسؤوالن متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می

عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و موجب قانون، اجرای آنها برهای اصالحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که بهـ مقررات این قانون در مورد گزارش۲۷ماده
 همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

ـ محکومیت  دادگاهها است.های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری تبصره 
 رسد.شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میدادگستری تهیه میوسیله وزارتآن بهاالجراء شدن از الزمماه پسنامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهـ آیین۲۸ماده
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور ( قانون آیین۵۲۴و ماده ) ۱۳۱۳/۹/۲۰و قانون اعسار مصوب  ۱۳۷۷/۸/۱۰های مالی مصوبـ قانون نحوه اجرای محکومیت۲۹ماده

 شود.نسخ می ۱۳۷۹/۱/۲۱مدنی مصوب 
شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه

 ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.از سو ۱۳۹۴/۳/۲۳
 

 قانون شوراهای حل اختالف
 برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال ۱۳۹۴مصوب 

 ( به مدت یک سال تمدید شد۱۳۹۷/۱۱/۲۲مهلت اجرای آزمایشی این قانون از تاریخ انقضای آن )
شوند، تحت نظارت نامیده می« شورا»اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختالف که در این قانون به اختصار  منظور حل اختالف و صلح و سازش بین ـ  به۱ماده

 گردد.قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می
ـ  تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می  باشد.تبصره 

 گردد.ـ  شوراهای حل اختالف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد الزم تشکیل می۲ماده
ـ  رئیس قوه قضائیه می  تواند برای رسیدگی به  امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.تبصره 

تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه البدل  است و در صورت نیاز مینفر عضو علی  ـ  هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک۳ماده
 شود.ربط وی صادر میقضائی مربوط پیشنهاد و ابالغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی
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 نمایند.شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه میکه قاضی شورا نامیده میـ  در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری ۴ماده
 تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.قضائیه میـ  قوه۱تبصره 
 ده نماید.وقت استفا وقت یا پاره صورت تمام تواند از قضات شورا بهـ  مرکز امور شوراها می۲تبصره
 تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.ـ  رئیس قوه قضائیه می۳تبصره

قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط  مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط ـ  حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه ۵ماده
 شود.شوراها صادر میرئیس مرکز امور 

 ـ  اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: ۶ماده
ـ  متدین به دین مبین اسالم  الف 
ـ  تابعیت جمهوری اسالمی  ایرانب 

ـ  التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه  پ 
ـ  حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل  ت 

ـ  عدم استف  اده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردانث 
ـ  حداقل سی  سال سن تمامج 
ـ  کارت پایان  یا معافیت از آن برای مشموالنخدمت وظیفه عمومی  چ 

ـ  حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختالف شهر و در شورای روستا سواد خوا  ندن و نوشتن و ترجیحًا داشتن دیپلم و باالترح 
ـ  متأهل بودن  خ 

ـ  سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش  ماه و تداوم سکونت پس از عضویتد
ـ  نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی  ذ

نفر  های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی در اولویت هستند و حداقل یکدانشگاهی یا حوزوی در رشتهـ  برای عضویت در شورا دارندگان مدرک ۱تبصره
 از اعضای شورای حل اختالف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

 اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای )ح( و )خ( ادامه عضویتشان بالمانع است.ها درآمده االجراء شدن این قانون به عضویت شوراـ  افرادی که پیش از الزم۲تبصره
ایران، شورای حل ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ۱۳های دینی موضوع اصل سیزدهم )تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیتـ  رئیس قوه قضائیه می۳تبصره

 دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. اختالف خاص آنان تشکیل
 شود، سوگند یاد نمایند.ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میکار مکلفند مطابق سوگند نامهـ  اعضای شورا قبل از شروع به۴تبصره

ایران و نیروهای اطالعاتی تا زمانی جمهوری اسالمی و انتظامیو کارکنان نیروهای نظامی  ـ  قضات، کارکنان دادگستری، وکال و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری۷ماده
 که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

 نمایند:ـ  در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می ۸ماده
ـ  کلیه امور مدنی و حقوقی  الف 

ـ  کلی  ه جرائم قابل گذشتب 
ـ  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت  پ 

ید، شورا که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعالم نماتبصرهـ   در صورتی
 نماید.می درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی

وارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می۹ماده  نماید:ـ  در ـم
ـ  دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست  ند.باشاالجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می جز مواردی که در تاریخ الزم(ریال به۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون ) الف 

ـ   تمامی  جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به ب 
ـ  دعاوی تعدیل اجاره  بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختالفی وجود نداشته باشد پ 

ـ   صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن  ت 
ـ  ادعای اعسا  به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشدر از پرداخت محکوٌم ث 

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

ـ جرائم تعزیری که   نقدی درجه هشت باشد. صرفًا مستوجب مجازات جزایح 
گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختالف حاصل شود و اختالف مؤثر در صالحیت شورا باشد، یا ـ  بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می۱تبصره

 کند.¬با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأسًا یا
 باشد.اختالف مجاز به صدور حکم شالق و حبس نمی ـ  شورای حل۲تبصره
 باشد.ـ  صالحیت شوراهای حل اختالف روستا مستقر در روستا صرفًا صلح و سازش می۳تبصره
 :ـ  دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست ۱۰ماده 
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ـ  اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب  الف 
ـ  اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت  ب 

ـ  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی  پ 
ـ  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی  ت 

ـ  اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی   باشد. غیردادگستری میث 
تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختالف و امکان حل و کننده می ـ  در کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی۱۱ماده

 ورا ارجاع نماید.ماه موضوع را به ش بار برای مدت حداکثر سهفصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک
عدم حصول سازش در مهلت  تبصرهـ   در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختالف و ایجاد صلح و سازش تالش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا

 اعالم نمایند.کننده  طور مستند به مرجع قضائی ارجاع شده برای تنظیم گزارش اصالحی یا ادامه رسیدگی بهتعیین
ماترک متوفای بالوارث و اموال ـ  شوراها باید اقدامات الزم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقوداالثر، همچنین ۱۲ماده

 یک از اموال مذکور را ندارند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچعمل آورند و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کنند. المالک به مجهول
 شود:ـ  در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می۱۳ماده

ـ  در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.  الف 
ـ  در مورد شوراهای واقع در   حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.های یک استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومیهای قضائی شهرستانحوزهب 

ـ  در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائًا به صالحیت شورای  ظر شده است.واقع در آن استان اظهارن پ 
حوزه قضائی مربوط میـ  در صورت بروز اختالف در صالحیت شورای حل اختالف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمو۱۴ماده

ن استان است. در صورت بروز اختالف شوراهای حل اختالف با شهرستان مرکز هماهای قضائی مختلف یک استان، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی است و در حوزه 
 شود.( این قانون عمل می۱۳مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند )پ( ماده )

 ست.االتباع ا ـ  در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی الزم۱۵ماده
 رسد.آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می عمل میـ  رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به۱۶ماده
 ـ  درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:۱۷ماده

ـ  نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی  الف 
ـ  موضوع خواسته و همچ  نین تقویم آن در امور مالیب 

ـ  موضوع درخواست یا اتهام  پ 
ـ  دالیل و مستندات درخواست یا شکایت  ت 

 ـ  رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.۱۸ماده
 دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است.ـ  اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق ۱تبصره
 ـ  مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.۲تبصره

 ـ  رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.۱۹ماده
 ت در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.ـ  منظور از تشریفا۱تبصره
اشد، شورا مکلف ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابالغ نبـ  چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه ۲تبصره

 است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
 توانند شخصًا در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند.ـ  طرفین می۲۰ماده
 آید.عمل میضائی صالح بهـ  در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع ق۲۱ماده
عمل تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء بهـ  شورای حل اختالف عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می۲۲ماده

 آورد.
( %۵۰درصد )کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختالف در کلیه مراحل، در دعاوی ۲۳ماده

 ( این قانون بدون هزینه دادرسی است.۸آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده )
( مبلغ واریزی از %۱۰۰داری کل کشور واریز و صددرصد)ارد قانونی به خزانهعشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موهای قانونی و نیمدرآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه

 صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:شود تا بهشود به شوراها اختصاص و پرداخت میمحل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می
ـ  پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان  شوراها الف 

ـ  هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه  های اداری مرکز امور شوراها ب 
ـ  بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا  پ 

ـ  رئیس قوه قضائیه می  دهد.کنند، اختصاص تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت میتبصره 
شود، در غیر ـ  در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد گزارش اصالحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابالغ می۲۴ماده
 شود.می صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعالماین
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 طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد. یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به علیه یا وکیل او در هیچـ  رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ ۲۵ماده
 دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین ـ  محکومٌ ۲۶ماده

باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد روز از تاریخ ابالغ،  قابل تجدیدنظرخواهی می( این قانون ظرف مدت بیست۹ـ  تمام آرای صادره موضوع ماده )۲۷ادهم
کند. این رأی، قطعی است و اگر أسًا مبادرت به صدور رأی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رحقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میدادگاه عمومی

 کند.¬رسیدگی به موضوع در صالحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می
 باشد و قطعی است.ـ  گزارش اصالحی شورا قابل اعتراض نمی۱تبصره
عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به ـ  هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صالحیت شورا باشد۲تبصره

 مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
 مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسبـ  هزینه ۳تبصره

ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور ظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ـ  هرگاه در تن۲۸ماده
شده د. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحشوشده به طرفین ابالغ میکند و رأی تصحیحنفع رأی را تصحیح میاعتراض نشده است، قاضی شورا رأسًا یا با درخواست ذی

 ممنوع است.
نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی ـ  اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی۲۹ماده

 آید.عمل میتوسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختالف محل به در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری
ـ گزارش  شود .¬های اصالحی تنظیم شده توسط شورای حل اختالف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اجراء میتبصره 

نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای دست نیاید، با تقاضای ذی از وی بهبه را پرداخت نکند و اموالی علیه، محکوٌم ـ  چنانچه محکوٌم ۳۰ماده
 شود.های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اعالم میمحکومیت

 کند.شورا پاداش مناسب پرداخت میقضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان ـ  عضویت در شورا افتخاری است. قوه۳۱ماده
 نماید.وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت میدر خصوص اعضاء و کارکنان تمام

 شود.البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می ـ  در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی۳۲ماده
 باشد.دار وظیفه وی می البدل عهدهـ  در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی  تبصره

یا شرایط عضویت در شورا  ـ  چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند۳۳ماده
 کند.( این قانون اعالم می۳۴کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده )رئیس حوزه قضائی مراتب را مستندًا جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی را از دست بدهند، 

شورای حل اختالف استان و مسؤول حفاظت و نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس  کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک ـ  هیأت رسیدگی۳۴ماده
 باشد.اطالعات دادگستری استان می

ـ  رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه  کند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.سال منصوب می تبصره 
 ـ  تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:۳۵ماده

ـ  اعمال و رفتار خالف شئو  ن شغلی یا عضویتالف 
ـ  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط  ب 

ـ  ایجاد نارضایتی در ارباب  رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیلپ 
ـ  تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه  کننده ت 

ـ  ترک خدمت در خالل   ساعات موظف اداری بدون مجوزث 
ـ   غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز  ج 

ـ  کم  شدهانگاری در انجام وظایف محولکاری یا سهل چ 
ـ  عدم رعایت حجاب اسالمی  ح 

ـ  عدم رعایت شئون و شعائر اسالمی  خ 
ـ  اخذ هرگونه وجه،   غیرحقمال یا امتیاز مند 

ـ  تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت  المال ذ 
ـ  ارائه گواهی یا گزارش خالف در امور مربوط به شورا  ر 

ـ  تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.  ز 
ـ  اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها  ژ 

ـ  غیبت غیرموجه به  صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماهس 
ـ  کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم  ی برای تحصیل مقاصد غیرقانونیکاری و یا اعمال فشارهای فرد ش 

ـ عضویت در یکی از فرقه  های ضاّله که مبانی آن از نظر اسالم مردود شناخته شده است.ص 
ـ  عضویت در سازمان  هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنهاض 
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رد نده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در موکنـ  چنانچه هیأت رسیدگی۳۶ماده
این ماده و در مورد تخلفات  های ردیف )الف( تا )پ(¬( برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات۳۵شده در بندهای )الف( تا )خ( ماده)بینیارتکاب به تخلفات پیش

شده در بندهای )ت( و یا )ث( این بینیهای پیش( و تکرار تخلفات بندهای )الف( تا )خ( در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات۳۵شده در بندهای )د( تا )ض( ماده )بینیپیش
 کند:ماده به شرح زیر محکوم می

ـ  اخطار کتبی بدون درج در پرونده  الف 
 ـ  توبیخ کتبی با درج در پرونده ب

ـ  کسر پاداش تا یک  سالماه تا یکسوم  به مدت یکپ 
ـ  محرومیت از کار در شورا از یک  سالماه تا یکت 
ـ  محرومیت دائمی از کار در شورا  ث 

روز پس از  عی و در مورد بندهای )ت( و )ث( آن ماده ظرف مدت بیست( قط۳۶های مقرر در بندهای )الف( تا )پ( ماده )ـ  آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات۳۷ماده
البدل است که از بین قضات کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علیابالغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی

 شوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع است.سال منصوب میئیس قوه قضائیه برای مدت سه( قضائی یا باالتر با ابالغ ر۹دارای پایه )
ـ  هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می  ها نیز بالمانع است.شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استانتبصره 

( قانون ۵۸۸مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده )ـ  چنانچه اعضای شورا در ۳۸ماده
ـ تعزیرات  مصوب مجازات اسالمی  شوند.( محکوم می۱۳۷۵/۳/۲)کتاب پنجم 

( این قانون به دادسرای ۳۴مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده ) ـ  چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا،۳۹ماده
 شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.انتظامی قضات اعالم می

سال سابقه همکاری با شورا  دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سهکارشناس رسمی ـ  چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا ۴۰ماده
 یابد.داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می

ـ  در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختالف موضوع این ماده در آز ( سهمیه استخدام برخوردار و %۲۰درصد)های استخدام اداری دادگستری از بیست¬مونتبصره 
بیمه مطابق مقررات مربوطه،  مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختالف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق

 ود.شجزء سنوات خدمت آنان محسوب می
ررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها  ـ  پرونده۴۱ماده ـایت مـق  شود.اتخاذ تصمیم میهایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رع
و  دادرسی دادگاه های عمومید، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیینکنـ  در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختالفات رسیدگی می۴۲ماده

 انقالب در امور مدنی الزامی است.
اداری و قضائی  ویژه تأمین و تخصیص نیرویها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، بهها و سازمان ـ  جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه۴۳ماده

 شدن کارکنان دولت در شوراها هستند. الزم از طریق مأمور به خدمت
 باشد.عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات میتواند حسب نیاز، ساالنه تعدادی از کارآموزان قضائی را بهـ  رئیس قوه قضائیه می۴۴ماده
کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و بینی  قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوهـ  دولت م۴۵ماده

 عهده قوه قضائیه است.امور مالی و پشتیبانی شوراها به
 رسد.شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه میماه از ت نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهـ  آیین۴۶ماده

طبق  و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمیو شش ماده و بیست قانون فوق مشتمل بر چهل 
 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۱۳۹۴/۱۰/۹( قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۸۵اصل هشتاد و پنجم )

 
 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 ۱۳۹۲/۳/۲۵مصوب 
( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و ۱۷۳)ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ۱ماده 
 شود زیرنظر رئیس قوه  میده می نا« دیوان»کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار  های دولتی خالف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب  نامه  آیین 

 گردد. قضائیه تشکیل می 
باشد. تشکیالت قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می ۲ماده 

 شود. رئیس قوه قضائیه تعیین می 
ـ رئیس دیوان   تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. عدالت اداری می تبصره 

 شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می  البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می  ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی ۳ماده 
 کثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.یابد و مالک صدور رأی، نظر ا

ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختالف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیو  شود. ان به آنان اضافه می تبصره 
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سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از  باید دارای ده  شوند و ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می ۴ماده 
 گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

 باشند. ن ماده مستثنی می ـ قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند از شمول ای۱تبصره 
س دیوان عدالت اداری می ۲تبصره   تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. ـ رئـی

تیارات خود را به معاونان تفویض تواند برخی اخ باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می  ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می  ۵ماده 
 نماید.
گردد. این دفاتر ا تأسیس میمنظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانه ـ به  ۶ماده 

 عهده دارند: وظایف زیر را به 
ـ راهنمایی و ارشاد  مراجعان الف 

ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان  ب 
ـ ابالغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگر  اند. ی از دیوان دریافت کرده پ 

ـ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در ح  وزه مربوط به آن دفترت 
عنوان مشاور دیوان داشته  سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا باالتر باشند، به  های مختلف که حداقل دارای ده  تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته  ـ دیوان می ۷ماده 

 باشد.
شود. در این صورت  کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و 
 نماید. ی می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با مالحظه نظر وی مبادرت به صدور رأ طور مکتوب به شعبه ارائه می  کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به 

 اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می  منصوب شده  ۲۵/۹/۱۳۸۵( قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹تبصرهـ  حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده )
 شود.
شود و مالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر  اون قضائی وی تشکیل می ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا مع ۸ماده 

 است.
توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات  ( این قانون می ۷تبصرهـ  مشاوران و کارشناسان موضوع ماده )

 کارشناسی خود را ارائه نمایند.
 نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. ـ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می ۹ماده 

ـ برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن م های حقوق و الهیات)گرایش  درک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته تبصره 
 فقه ومبانی حقوق اسالمی(یا همتراز حوزوی آن الزم است.

ـ آیین دادرسی  بخش دوم 
ـ صالحیت  فصل اول 

 ـ صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:۱۰ماده
 قی یا حقوقی از:ـ رسیدگی به شکایات و تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقی۱

ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه  ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری الف 
 مؤسسات وابسته به آنها

ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند   در امور راجع به وظایف آنها «الف»ب 
اختالف کارگر و های مالیاتی، هیأت حلهایی مانند کمیسیونـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون ۲

 ن و مقررات یا مخالفت با آنهاها منحصرًا از حیث نقض قوانی( قانون شهرداری ۱۰۰کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ) 
( و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون ۱ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند )۳

 نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
 ( این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.۲( و )۱ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ) ۱صره تب

 نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و  ۲تبصره 
 باشد.
کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد  ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ۱۱ماده 

 نماید. ده، صادر می ششکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع
ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوٌم  علیه عالوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه تبصره 

 است.
 شرح زیر است: ـ حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ۱۲ماده 
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ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری نامه به شـکایات، تظّلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین ـ رسیدگی ۱
یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام  علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات مقررات مذکور به 

 شود. وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می 
 ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. ۲
 صادر شده باشد.ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان  ۳

ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفًا آیین   ها ها، بخشنامه  نامه  تبصره 
 این ماده خارج است.و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول 

منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت  طال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به ـ اثر اب۱۳ماده 
 مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

 عالی کشور است. ان ـ مرجع حل اختالف در صالحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیو۱۴ماده 
عهده شعبه صادرکننده رأی  گیری مجدد است، به  ـ صدور حکم اصالحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ۱۵ماده 

 قطعی است.
ـ ترتیب رسیدگی  فصل دوم 

ـ رسیدگی در شعب بدوی  مبحث اول 
ـ   دادخواستاول 
 های مخصوص، تنظیم شود. ـ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ۱۶ماده 

 هزینه دادرسی ندارد.شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت  هایی که با صدور قرار عدم صالحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می  ـ پرونده ۱تبصره 
( این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از ۱۰( ماده)۲ـ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند)۲تبصره 

سی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا دادر کشور، شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین 
نفع ادعای عدم اطالع از آن را بنماید شعبه  تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابالغ، واقعی نبوده و ذی 

اند، مهلت مذکور، مالک محاسبه موجب قانون سابق، اشخاصی قباًل حق شکایت در مهلت بیشتری داشته نماید. در مواردی که به  به موضوع ابالغ رسیدگی می  دیوان در ابتداء
 است.

 به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگیکنند که شخص ذی ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ۱۷ماده 
 ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:۱۸ماده 

ـ مشخصات شاکی  الف 
 ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی۱
 خاص حقوقیـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اش۲

ـ مشخصات طرف شکایت  ب 
 ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان۱
 ( این قانون۱۰ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده)۲

ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط   آنانپ 
ـ موضوع شکایت و خواسته  ت 

ـ شرح شکایت  ث 
ـ مدارک و دالیل مورد استناد  ج 

ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست  چ 
ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی  ح 

صورت امر ابالغ به یکی از منظور ابالغ اوراق اعالم نماید که در اینبر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به تواند عالوه  اکی می تبصرهـ  ش
 طرق مزبور کافی است.

 (ریال است.۲۰۰.۰۰۰تجدیدنظر دویست هزار ) (ریال و در شعب۱۰۰.۰۰۰ـ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار )۱۹ماده 
بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و  وسیله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هر سه سال یک  تبصرهـ  مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعالم شده به 

 باشد. تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می 
ـاکی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـیـ ۲۰ماده   شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.ش

سناد رسمی، وکیل شاکی وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر ا ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به ۱تبصره 
ها یا  که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه  یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی 

 های جمهوری اسالمی ایران، گواهی شود. ها و یا دفاتر نمایندگی  کنسولگری 



   81 

 

که اساسًا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان  در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این  ـ۲تبصره 
 مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت شده، ترجمه گواهیبر تصویر یا رونوشت گواهیکه سند به زبان فارسی نباشد، عالوه یـ در صورت۲۱ماده 
 ر خارج از کشور، گواهی شود.های جمهوری اسالمی ایران دها و یا دفاتر نمایندگیها یا کنسولگری وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه  با اصل، باید به 

دهنده نیز ضمیمه  شده سند مثِبت سمت دادخواست  گواهی  مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت  ـ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم ۲۲ماده 
 گردد.
وسیله پست  اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به ۲۳ماده 

گردد. تاریخ ثبت  ستقر در مراکز استانها تسلیمسفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن م
 شود. ی دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر ادار

ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی  استهای واصل شده را به ـ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخو۲۴ماده 
 و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

انچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به ـ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چن۲۵ماده 
 برگه دادخواست ضمیمه نماید.

های ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می۲۶ماده   شود.ـ دادخواسـت
شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد  موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به  ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام ۲۷ماده 

 شود. شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطالع محاسبه می 
( این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد ۱۸که هر یک از موارد مذکور در بندهای )ب( تا )ث( و )چ( ماده) ـ در صورتی ۲۸ماده 

طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی  ای به  ( این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ۲۳( الی )۱۹)
رار مدیر دفتر یا جانشین او، ند. شاکی، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قک اعالم می 

البدل شعبه  نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض  رد می 
گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد  شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابالغ می  انجام می 

 شکایت نیست.
دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صالحیت و کامل  شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بالفاصله در اختیار قاضی شعبه قرار میـ پس از ارجاع دادخواست به ۲۹ماده 

ست و ضمائم آن به طرف شکایت، در کند تا پس از ابالغ دادخوا نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می  بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک 
 جریان رسیدگی قرار گیرد.

ـ چنانچه پرونده  ( این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابالغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر ۹۰ای مشمول تبصره ماده) تبصره 
 نماید. می 

ف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به ـ طرف شکایت موظف است ظر۳۰ماده 
 نماید. پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می 

سال انفصال از  ماه تا یک  کننده، متخلف را به سه ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این  تبصرهـ  در صورتی 
 روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. حکم ظرف بیست  نماید. این  خدمت محکوم می 

دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ۳۱ماده 
 نماید. کند و نسبت به آنچه که صالحیت ندارد، قرار عدم صالحیت صادر می  صورت جداگانه رسیدگی می  به 

ه شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به ک های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت۳۲ماده 
 شود. صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می  نماید. در غیر این  همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می 

ـ شاکیان در صورتی   ای را از میان خود جهت امر ابالغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند. در دادخواست، نماینده  توانند که بیش از پنج نفر باشند، می  تبصره 
گردد و شاکی مکلف است  ای به شاکی اعالم می  ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ۳۳ماده 

 نماید. صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می تاریخ ابالغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر اینظرف ده روز از 
ـ دستور موقت  دوم 

خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا  ـ در صورتی ۳۴ماده 
تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی،  گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می  ( این قانون، سبب ورود خسارتی می ۱۰مذکور در ماده)

 ائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ار
فه، کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظی ـ شعبه رسیدگی ۳۵ماده 

 نماید. صادر می 
ـ دستور موقت تأثیری در اصل   گردد. شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می تبصره 
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کند لکن در مواردی که ضمن درخواست  ای است که به اصل دعوی رسیدگی می  ( این قانون، شعبه ۳۴ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده)۳۶ماده 
شود و در صورت صدور  اع می ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارج

 شود. دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می 
 ورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.ـ شعبه دیوان موظف است در ص۳۷ماده 

ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به   نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. تبصره 
شود. تقاضای صدور دستور موقت  صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابالغ می  ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در۳۸ماده 

 ( این قانون نیست.۱۰قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده)
کلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، م۳۹ماده 

 نماید. متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می 
 نماید. لغو آن اقدام می  کننده نسبت بهـ در صورت حصول دالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی۴۰ماده

ـ رسیدگی و صدور رأی  سوم 
ع قضائی نیابت دهد. تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که الزم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراج کننده می ـ شعبه رسیدگی۴۱ماده 

کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا  ف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظر
 انتظامی است.

 امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این  ـ در صورتی ۴۲ماده 
( این قانون باشد، طرف ۱۰که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده) تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی  ـ شعبه دیوان می ۴۳ماده 

 شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
ه پس از ابالغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با مالحظه دادخواست اولیه و الیح ـ در صورتی که شاکی ۱تبصره 

 گردد. دادخواست صادر می  نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطالدفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می
ا که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او ر ـ در صورتی  ۲تبصره 

 کند. می سال محکوم ماه تا یک مدت یک  نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به  جلب می 
شده در مهلت اعالم شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی ۳تبصره 

 سال است. یک 
ماه از تاریخ ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یکرداریـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شه۴۴ماده 

ل توسط های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دالیل آن را به دیوان اعالم کنند. در صورت موجه ندانستن دالیابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده
سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه  ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک د و امتناع از ارسال ظرف یکدیوان و مطالبه مجد

مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در  شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دالیل و مدارک سال محکوم می  تا یک 
 گیرد. شده مطابق مقررات مربوط صورت می  بندی پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه

ـ شعبه دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیف  ه مرجع قضائی صالح اعالم نماید.ری بتبصره 
تواند  کند. شاکی می  تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می  ـ شاکی می ۴۵ماده 

 شود. تیب اثر داده نمی دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست تر
شود و همان شکایت مجددًا قابل طرح  نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می  تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف  ـ شاکی می ۴۶ماده 

 نیست.
 شود. حه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می های مطروـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده۴۷ماده 
مراتب را به شاکی اعالم  ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صالحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و۴۸ماده 
ـنانچه موضوع را در صالمی نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی  حیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید و چ

 است.
رف شکایت، مشروط بر این تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصالح کند. قبول تقاضای اصالح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای ط ـ شاکی می ۴۹ماده 

 ، رأی صادر نماید.است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصالح شده
نفع باید ظرف یک ماه از  شود. ذی  ناطه صادر و مراتب به طرفین ابالغ می دیگری است، قرار ا ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صالحیت مرجع  ۵۰ماده 

 صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می  بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این  تاریخ ابالغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی 
 گیرد. ی دهد و تصمیم مقتضی م

 شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می ۵۱ماده 
 آید. عمل می  ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به  ها در شعبه 

توقف  دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرارکه شعبه  ـ در صورتی  ۵۲ماده 
 شود. دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعالم می 



   83 

 

 کند: قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی  ۵۳ماده 
ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.  الف 

ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی   نفع نباشد. ب 
ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.  پ 

ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.  ت 
ـ شکایت   باشد. طرح شده از حیث موضوع قباًل بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشدهث 

ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.  ج 
تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر  الزم بداند، می  ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی ۵۴ماده 

ـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی  که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری  ظرف سی روز پس از ث
 صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می  خود را تقدیم نماید. در این تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست  بداند، می 

 کند.
تواند با تقدیم  ، می نفع بداند ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی  ۵۵ماده 

که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با مالحظه  دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی 
 نماید. طرف، مبادرت به صدور رأی می  پاسخ هر سه 

اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت  ۵۶ماده
 تواند رأسًا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید. نماید. شعبه دیوان می  اقدام می 

که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ  نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی  الث ذی ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ث ۵۷ماده 
 نماید. رأی می شود و شعبه مزبور با بررسی دالیل ارائه شده، مبادرت به صدور  کننده به پرونده، مطرح می  اطالع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی 

 نماید. ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعالم و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می  ۵۸ماده 
 ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: ۵۹ماده 

ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده  الف 
ـ مرجع رسیدگی و نام و نام   خانوادگی رئیس یا دادرس شعبهب 

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

ـ موضوع شکایت و خواسته  ث 
( این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده ۷که طبق ماده) نظریه مشاور، در صورتی  شده و اشاره به جـ  گردش کار، متضمن خالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام

 باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی
ـ رأی با ذکر جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی  چ 

ـ امضای رئیس یا دادرس علی   البدل و مهر شعبه ح 
 صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به  در مورد هر شکایت، به  ـ شعب دیوان مکلفند ۶۰ماده 
 گردد. روز برای ابالغ به طرفین ارسال می  شود و رونوشت آن ظرف پنج  ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می  ۶۱ماده 
 صورت گیرد: تواند به یکی از طرق زیر ـ ابالغ آراء دیوان می  ۶۲ماده 

ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه  الف 
ـ از طریق اداره ابالغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی  ب 

ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ا  بالغپ 
ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده)  ( این قانون۶ت 

ـ به   وسیله دادگستری محل اقامت ث 
طمه ( این قانون، اشتباه یا نقصی را مالحظه نماید که به اساس رأی ل۱۰( ماده)۲کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند )ـ هرگاه شعبه رسیدگی ۶۳ماده 

عاده نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط ا وارد نکند، آن را اصالح و رأی را ابرام می 
 می اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعال

شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و  کننده ارجاع می که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجددًا شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی در صورتی 
 نماید. صدور رأی ماهوی می  ( این قانون، مبادرت به ۷رات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده)مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقر

ـ شعبه می  اههای مربوط (، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگ۷تواند عالوه بر نظر مشاورین موضوع ماده) تبصره 
 استفاده نماید.

عهده کمیسیون یا هیأتهایی  ای الزم االجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صالحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به  ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه  ۶۴ماده
کنند و در صورت شکایت شاکی از  فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و 
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گردد با کسب نظر  ربط که توسط شعبه تعیین می  حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی 
 آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر  مبحث دوم 
 جدیدنظر است. مهلت ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب ت ۶۵ماده 

 از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است.تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج 
گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از  ـ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می  ۶۶ماده 

 شود. شعب تجدیدنظر ارجاع می 
 های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: باید روی برگه ـ دادخواست تجدیدنظر  ۶۷ماده 

ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه  الف 
ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته  ب 

ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته  پ 
ـ تاریخ ابالغ رأی تجدیدنظرخواسته  ت 
ـ دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی  ث 

ـ رعایت   ( این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.۲۳( تا )۲۰مقررات مواد )تبصره 
رار مدیر دفتر شعبه ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب ق ۶۸ماده 

گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر  ( این قانون اقدام می ۲۸ر قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده)شود. این قرا تجدیدنظر، رد می 
 کند. تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می 

تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه  در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله  ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن ۶۹ماده 
نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت  کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام  دهنده بدوی اخطار می  تجدیدنظر به دادخواست 

 شود. می  ه محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر دادخواست دهند
اثبات رسیده،  افتادگی در آن قسمت از خواسته که به  ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ۷۰ماده 

 کند. اصالح رأی، آن را تأیید می اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن 
صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور  ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این ۷۱ماده 

 نماید. رأی می 
نقض قرار، پرونده را  صورت پس از  کند. در غیر این  جدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می که قرار مورد ت ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی ۷۲ماده 

 نماید. برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می 
ه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعب۷۳ماده 

 صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
ر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظ۷۴ماده 

صورت قرار باشد پرونده را جهت  نماید و هرگاه رأی صادره به  کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می  نظر ارسال می 
 کند. صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می  بدوی اعاده و در غیر این  ادامه رسیدگی به شعبه

ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به  ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود۷۵ماده 
 دهد. عرض ارجاع می  رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم  دارند. رئیس دیوان اعالم می 

 ( این قانون نیست.۷۵( و )۷۴شود، مشمول مواد ) ـ صدور حکم اصالحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می ۷۶ماده 
 گردد. رسد و در پرونده بایگانی می  شود و به امضای آنان می  نویس رأی درج می نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیشأی بر مبنای اتفاقکه ر ـ در صورتی ۷۷ماده 
 باشد. ه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شد که به  شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این  ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می ۷۸ماده 
بار با ذکر دلیل پرونده را برای  ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خالف بّین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک ۷۹ماده 

 نماید. رأی صادرشده قطعی است.عرض ارجاع میرسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم
 گردد. صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می  ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این  تبصره

ـ رسیدگی در هیأت عمومی  مبحث سوم 
 درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:گیرد. در  ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می  ۸۰ماده 

ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست   کننده الف 
ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض  ب 

ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده  پ 
ـ دالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین ی  کننده ا خروج از اختیارات مرجع تصویب ت 

ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست  کنندهث 
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ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است.  نفع بودن درخواستتبصره 
 ، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.درخواستها توسط رئیس دیوان

 نماید: شرح زیر اقدام می  عمومی به ـ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت ۸۱ماده 
 نماید. ـ در مورد بند)الف( ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می ۱
 نماید. ( این قانون عمل می ۲۸ـ در مورد بند)ث( مطابق ماده)۲
صورت، قرار رد درخواست صادر ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغیراین۳

 شود. این قرار، قطعی است. می 
( این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده ۸۵رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده) نظر رئیس دیوان می  ـ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به  ۸۲ماده 

 گیرد. شود و در نوبت رسیدگی قرار می  کننده، به دفتر اعاده می  کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب  اقدام می 
ماه از تاریخ ابالغ،  کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک  کننده، ارسال می  ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب  ی نسخه ـ مدیر دفتر هیأت عموم ۸۳ماده 

 نماید. نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
ـ چنانچه مرجع تصویب تبص تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا  کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می  ره 

 سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
شود. رسمیت جلسات  أتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می ـ اموری که مطابق قانون در صالحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هی ۸۴ماده 

 کنند: زیر عمل می  ترتیب  تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به  هیأتهای 
ـ در صورتی   شود.عمومی ارسال می ه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همرا که نظر اکثریت مطلق هیأت  الف 

ـ درصورتی کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده  که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می ب 
شرح بند)الف( در هیأت عمومی  که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به  اعتراض و یا در صورتی نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت 

 شود. مطرح و اتخاذ تصمیم می 
 رسد. ـ تصمیمات هیأتهای تخصصی بالفاصله به اطالع قضات دیوان می ۱تبصره 
شود. نظر فقهای شورای  مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ ۲تبصره 

 االتباع است. نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الزم 
ی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعًا منتف ۸۵ماده 

 کند. این قرار قطعی است. در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می 
کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را  وج آن از اختیارات مقام تصویب که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خر ـ در صورتی  ۸۶ماده 

 در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
فقهای شورای  ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر که مصوبه  ـ در صورتی  ۸۷ماده 

 االتباع است. نگهبان برای هیأت عمومی، الزم 
 تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. ( این قانون می ۱۲( ماده)۱ـ هیأت عمومی، در اجرای بند ) ۸۸ماده 
محض اطالع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت  ان موظف است به ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیو ۸۹ماده 

نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری  عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می 
شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و  باع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی االت مربوط در موارد مشابه الزم 

شعبه تجدیدنظری که قباًل صورت پرونده به  نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این  غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی 
 شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. در پرونده دخالت نداشته ارجاع می 

مطرح و تقاضای تسری آن را تواند موضوع را در هیأت عمومی  ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می ۹۰ماده 
نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان،  نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می 

 االتباع است. ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم 
ـ پس از صدور رأی  ای از دادخواست و ضمائم آن برای  ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه تبصره 
 گیرد. طرف شکایت، انجام می 

ا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعالم اشتباه ازسوی رئیس قوه عمومی، در موارد ادعای اشتباه ی ـ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت ۹۱ماده 
 قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه  ـ چنانچه مصوبه ۹۲ماده
 کننده، در هیأت عمومی مطرح می  ( این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب ۸۳عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده)

 نماید.
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ـأت عمومی، خود را ذی۹۳ماده  رادی که در اجرای آراء هی ـفع میـ اـف توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را  ربط، می  دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤوالن ذی ن
و  کننده نفع بودن درخواست  شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی  از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می 

 نماید. ( این قانون اتخاذ تصمیم می ۱۰۹استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده)
 قضائیه تجدیدنظر می ـ درصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خالف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه ۹۴ماده 

 نماید.
گردد. واحد اجرای احکام  شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابالغ می ـ احکام صادر ۹۵ماده 

( این قانون ۱۱۰در صورت استنکاف طبق ماده)باشند و  ربط اعالم نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعالم نتیجه به دیوان می دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی
 شود. اقدام می 

تصویب رئیس قوه  ای است که ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، به  نامه  ـ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین ۹۶ماده 
 رسد. قضائیه می 

 گردد. می مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می ـ رأی هیأت عمو۹۷ماده 
ـ ابالغ و اصالح آراء هیأت   است. دادرسی مدنی  عمومی مطابق مقررات آیین  تبصره 

ـ اعاده دادرسی  بخش سوم 
 ان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:تو ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می ۹۸ماده 

ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.  الف 
ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.  ب 

ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.  پ 
که سبب قانونی  یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن تـ  حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قباًل توسط همان شعبه 

 موجب این تعارض باشد.
ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.  ث 

ـ پس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به  جریان دادرسی در اختیار وی نبوده  کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دالیل یادشده در لیل حقانیت درخواستدست آید که د ج 
 است.

 ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:۹۹ماده 
 شعبه( این قانون، بیست روز از تاریخ ابالغ رأی ۹۸ماده)« پ»تا « الف»ـ در مورد بندهای ۱
 ( این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی۹۸ماده)« ج»تا « ت»ـ درخصوص بندهای  ۲

 دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می  ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده ۱۰۰ماده
 شود.
 ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.۱۰۱ماده 
 قرار الزم را صادر می  ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صالحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست۱۰۲ماده 

 کند. و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می نماید 
 تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید. کننده به اعاده دادرسی می  ـ شعبه رسیدگی ۱۰۳ماده 
که دادخواست اعاده  نماید. در صورتی  ، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد۱۰۴ماده 

کننده پس از  گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی  دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح می 
 ماند. نماید و حکم اول به قوت خود باقی می  ده دادرسی، حکم دوم را نقض می قبول اعا

 گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست. ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می ۱۰۵ماده 
 تواند وارد دعوی شود. یا نماینده قانونی آنان، نمی ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و ۱۰۶ماده 

ـ اجرای احکام  بخش چهارم 
 ( این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ به فوریت اجراء نمایند.۱۰ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده)۱۰۷ماده 
ماه  علیه مکلف است ظرف یک  نمایند. محکوٌم  ا به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می علیه یک نسخه از آن ر ـ شعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکوٌم ۱۰۸ماده 

 طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. له اقدام و نتیجه را به  نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوٌم 
نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از  ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی  مومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤوالن ذی ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت ع۱۰۹ماده 

 شود. شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می 
ـ تقاضای ذی  شوند،  صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می  ع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به نف تبصره 

 توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. می 
 علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می  کند. ٌـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ۱۱۰اده م
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رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده  نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رئیس دیوان بالفاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می 
 را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

کم صادر شده استنکاف نمایند، ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت ح۱تبصره 
 شوند. می اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می تما

 ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.۲تبصره 
هفته مستنکف استمهال کند، حداکثر یکنماید. چنانچه  ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می ۳تبصره 

 گیرد.( این قانون قرار می۱۱۲صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده) شود و در غیراین  جهت اجرای حکم و اعالم به دیوان به وی مهلت داده می 
 کند: ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می ۱۱۱ماده 

 له در مدت معینـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ  ۱
 سال پس از ابالغ به در صورت عدم اجرای حکم یک  علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوٌم  ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوٌم  ۲
 نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امورمدنی( ذی ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست  ۳
های عمومی، عمرانی و نظامی دولت رنامهـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای ب۴

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵/۱۲/۱۳۷۰شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸مصوب 
ان خسارت وارده محکوم می علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبر که محکوٌم  ـ در صورتی ۱۱۲ماده 

 که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم  باشد و در صورتی  شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می  
 گردد. عرض ارجاع می 

کننده قرار توقف اجرای که شعبه رسیدگی بّین شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن  ضی و یا خالف ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعالم اشتباه قا۱۱۳ماده 
 حکم را صادر نماید.

تواند ادامه عملیات  له می  نماید، محکوٌم علیه به تعهدات خود عمل ن ٌـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ۱۱۴ماده 
 نماید. اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می 

ی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهت ٌـ در مواردی که محکوم ۱۱۵ماده 
گردد. شعبه مزبور در صورت ی ارجاع میاجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطع

صورت قرار رد صادر و پرونده برای نماید. در غیراین به صادر می  رای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوٌم تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اج
 شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است. ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می 

علیه باشد و مرجع اخیر در جریان  علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوٌم  رای حکم قطعی از اختیار محکوٌم ـ در مواردی که اج۱۱۶ماده 
عی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطماه از تاریخ اعالم، مرجع یادشده میدادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک

 االجراء است. این رأی قطعی و الزم 
 به صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شع۱۱۷ماده 

 نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، الزم االتباع است.نماید. 
مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات  ۸/۷/۱۳۸۶کشوری مصوب  ( قانون مدیریت خدمات ۵ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده)۱۱۸ماده 

 ( این قانون است.۱۱۲و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده) این ماده، عالوه بر تعقیب اداری
از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق  ( این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس ۱۱۱ماده)« ۱»ـ در اجرای بند ۱۱۹ماده 

 نماید. دام می ( این قانون، اق۴۳( ماده)۲تبصره)
ـ سایر مقررات  بخش پنجم 

 شوند. های موجود منحل می  ـ شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده ۱۲۰ماده 
ا حسب مورد به سازمان المال قرار گیرد، موظف است مراتب ر ـ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت ۱۲۱ماده 

 بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعالم نماید.
دادرسی دادگاههای  ر قانون آیین ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابالغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که د۱۲۲ماده 

 ی و انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.عموم
ـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می ۱۲۳ماده  ودجه دیوان در ردیف مس  گردد. ـ ـب
 ۲۶/۲/۱۳۷۹دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  آیین و اصالحات بعدی آن و  ۲۵/۹/۱۳۸۵اداری مصوب  االجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت  ـ از تاریخ الزم ۱۲۴ماده 

 شود. قوه قضائیه لغو می 
(، ۸۹(، )۱۲(، )۱۰مجلس شورای اسالمی تصویب شد و مواد) ۲۲/۹/۱۳۹۰شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه 

به  ۳۰/۹/۱۳۹۰از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ  ۲۵/۳/۱۳۹۲( این قانون در تاریخ ۹۴( و )۹۰)
 تأیید شورای نگهبان رسید.
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 قانون وکالت
 ۱۳۱۵/۱۱/۲۵مصوب 

 ۱۳۴۶/۳/۲۹با آخرین اصالحات تا تاریخ 
 فصل اول

 وکیل و شرایط وکالت
 عدلیه دارای درجات ذیل است:وکالت در  – ۱ماده 

 وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. – ۱
 وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. – ۲
 وکالت در محاکم صلح و بدایت. – ۳

 را محدود بحوزه معین نماید. ۳و  ۲وزارت عدلیه میتواند وکالت وکال درجه  – ۱تبصره 
نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه  گانه نیست مطابقمیتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سهوزارت عدلیه  – ۲تبصره 

 کالت بوده و صالحیت او برای درجات سهحین اجرای اینقانون مشغول واگر داوطلب مزبور در –های معین بدهد وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه
 نامیده میشوند.گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا 

وم از طبقه سوم وکالت بنمایند درجه داشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا – ۲ماده 
 ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

 وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد: – ۳ماده 
 به باال نداشته باشند. ۳ه باشد و محکومیت انتظامی از درجه به اشخاصی که سابقًا صالحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نمود – ۱
قضائی در طبقه دوم مقامات قضائی  یا با اشخاصی که شاغل خدمات –به اشخاصی که الاقل دارای رتبه پنج قضائی بوده و پنجسال متوالی یا متناوب خدمت قضائی داشته باشند  – ۲

 قضائی از آنها نشده باشد.غال بخدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صالحیت گردیده و مدت پنجسال متوالی یا متناوب اشت
 اند.وکالت کرده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یکسال قضاوت یا دو سالبه اشخاصی که از دانشکده – ۳
محکومیت انتظامی از درجه سه به باال سابقه شغل وکالت دارند با اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضائی و وکالت نه سال باشد و به کسانی که قبل از اجراء اینقانون نه سال – ۴

 نداشته و در حین اجرای اینقانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
 دوم بدهد:وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه  – ۴ماده 

 اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال بخدمات قضائی داشته و سلب صالحیت قضائی از آنها نشده باشد. – ۱
 های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستندباشخاصیکه از دانشکده – ۲
بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها بخدمات قضائی و وکالت شش سال باشخاصی که قبل از اجراء اینقانون شش سال سابقه  – ۳

 بباال نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند
 وزارت عدلیه میتواند بدوا باشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد . – ۵ماده 

 صیلهای کالس قضائی که یکسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.التحفارغ – ۱
 بباال نداشته باشند. ۳سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه  ۳اشخاصیکه قبل از اجراء اینقانون  – ۲
 بدهند با یکسال آزمایش.در مواقعی که وزارت عدلیه معین می نماید امتحان  التحصیل های کالس قضائی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کالس قضائی رابه فارغ – ۳

هر کاه  –استفاده نمایند  ۱ماده  ۲تبصره اند هر کاه]گاه[ موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات الوکاله شدهاشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع – ۶ماده 
مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخالقی از آنها مشاهده ز جهات اخالقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند ]گاه[ ممنوعیت فقط ا

 نمایند. استفاده ۱ماده  ۲میتوانند از مورد تبصره هر کاه ]گاه[ ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز –نشده باشد 
 باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی شود: – ۷ماده 

 اتباع خارجه. – ۱
شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت باستثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از – ۲

 معارف.
 سال است. ۲۵کمتر از  کسانیکه سن آنها – ۳
 محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی. – ۴
 اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است. – ۵
 اشخاص مشهور بفساد اخالق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت. – ۶
 اشخاصیکه تحت والیت یا قیمومت هستند. – ۷
محکمه محکومیت مزبور را در حکم  بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکهمحکومین  – ۸

 خود قید کرده باشد.
 محاکمه هستند.ای که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه – ۹
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 این قانون از شغل وکالت معلق هستند. ۴۷اشخاصیکه بامر وزیر عدلیه طبق ماده  – ۱۰
 اند.اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده – ۱۱
 وکال که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند. – ۱۲
 ننمایند.ماده یک این قانون در هر حوزه قضائی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت وکالئیکه در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای  – ۱۳

باید الاقل مدت یکسال در کانون وکال اشخاصیکه قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون  – ۸ماده 
 دوره آزمایش نامیده میشود. -یند. عمل مزبورعمل بنما

ند وزارتعدلیه بموجب نظامنامه معین ترتیب وکالت وکال را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضائی انجام ده
 مینماید:

 می گردد.است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده میشود وکالت بنمایند در آن قید برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر 
دمات است ولی با داشتن سوابق خهای داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول الزمدر مورد اشخاصیکه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده

 قضائی یا اداری در وزارتعدلیه وزیر عدلیه میتواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد. ۳ماده  ۳و  ۲وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد  – ۱تبصره 
است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف یکی از وکال در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی  در صورتیکه وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از – ۲تبصره 

 طرف معاضدت قضائی کار باو احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام وظیفه نماید.
 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده باعتبار خود باقی است. ۱۳۱۴ریور شه ۲۰که مطابق قانون  ۳و  ۲و  ۱اجازه وکالت درجات  – ۹ماده 
 وزارتعدلیه تعیین خواهد نمود. اشخاصیکه میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید بدفتر بازرسی و تشکیالت وکالء عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را – ۱۰ماده 
که برای تقاضاکننده در نظر گرفته فتر بازرسی و تشکیالت وکالء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۀ د – ۱۱ماده 

 در حدود مقررات این قانون صادر میشود.روانه وکالت بمشارالیه یا اقامت گاه قانونی او ابالغ نماید در صورتیکه تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبوره باشد پ
 نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیالت وکالء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین میکنند.

مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای کماه پس از ابالغ نظریه دفتراشخاصیکه بتصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیالت وکالء عدلیه تسلیم نیستند میتوانند تا ی – ۱۲ماده 
محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف رسیدگی نمایند عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمۀ انتظامی و در والیات بدفتر یکی از

 انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتا معتبر است.اختالف در محکمه  روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف ۳
تشکیالت وکالء عدلیه و شاکی ابالغ مینماید. محکمه انتظامی نسبت بجهه اختالف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخالقی او رأی مقتضی صادر و بدفتر بازرسی و – ۱۳ماده 

 رأی مزبور قطعی است.
 وکالء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند. – ۱۴ده ما

 ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود. پروانه وکالت باید همه – ۱۵ماده 
 ریال. ۴۰۰۰پروانه وکالت درجه یک  – ۱
 ریال. ۲۰۰۰پروانه وکالت درجه دو  – ۲
 ریال ۱۵۰۰پروانه وکالت درجه سه  – ۳
 ریال. ۵۰۰۰ریال تا  ۵۰۰کارگشایی به تفاوت نقاط از پروانه وکالت  – ۴
 گردد.تثبیت می ۲های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی کلیه هزینه – ۵

 پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب میشود. – ۱۶ماده 
 فصل دوم

 تشکیالت وکالء
 وزارت عدلیه در هر محلیکه مقتضی بداند کانون وکال تشکیل خواهد داد. – ۱۷ماده 
 ایست دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد.کانون وکالء مؤسسه – ۱۸ماده 
 وظایف کانون بقرار ذیل است: – ۱۹ماده 

 در اعمال وکال و تهیه موجبات ترقی علمی و اخالقی آن ها. نظارت – ۱
 بضاعت( مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بیمعاضدت قضائی ) – ۲
 اطالع هستند.راهنمائی و تعلیمات باشخاصیکه در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی – ۳
 مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.سرپرستی وکالء  – ۴

 کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد . – ۲۰ماده 
 هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکال انتخاب میکند.

 االمکان از وکالء درجه اول و یا دوم باشند.اعضای هیئت مدیره باید حتی
 رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود. –انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است  – ۲۱ماده 
 خواهد رسید.درآمد کانون هر محل بمصرف خود آن کانون –اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونۀ که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود  -دفتر – ۲۲ماده 
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الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو حقله واقع شود دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم ۳ساله در وکال عدلیه مکلفند همه  – ۲۳ماده 
 پنج بک آن متعلق بکانون است. –پرداخته خواهد شد 

تقاضاکننده باشد . طرز تقاضا و سایر د میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص الوکاله ندارنکسانی که قدرت تأدیه حق – ۲۴ماده 
 شرایط الزمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.

 فصل سوم
 حقوق و وظائف

 رت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت نمایند .وکال مکلفند نظاماتی را که وزا – ۲۵ماده 
 با احراز شرائط ذیل وکیل میتواند درجه وکالت باالتر نائل گردد. – ۲۶ماده 

 اشتغال بوکالت الاقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم. – ۱
 رجوع شده.حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدتهائی که باو  – ۲
 ترقی علمی و عملی در امر وکالت. – ۳

 ترتیب ترفیع وکالء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
 محکومیت انتظامی از درجه سه بباال یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می افزاید. –تبصره 

جنائی و دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان ( در صورتیکه وکیل در۱۳۴۶/۳/۱۴)اصالحی مصوب  -۲۸ماده 
 های دیگر الیحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاه

حاضر میشود و به اه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را الزم میداندوکیل در دو یا چند دادگدر صورتیکه 
 های دیگر الیحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.دادگاه

د مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر جهت تجدید نخواهد شجلسه رسیدگی در هر حال از این
ت تجدید فقط برای یک نوباخیر جلسه توکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن الیحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت حق

 خواهد شد.
های مذکور بر در هر یک از دادگاهیلوکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وک – ۱تبصره 

 حسب تقدم تاریخ ابالغ از طرف دادگاه خواهد بود.
عزل و تعیین وکیل جدید برای این استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا وعزل یا  – ۲تبصره 

 جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
دادگاه مکلف است بالفاصله وکیل ور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حض – ۳تبصره 

و از دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابالغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل
 از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد. متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و اال وکیل انتخابی دادگاه 

محکمه دعوت شده باشد باید بیکی هر گاه وکیلی در یکساعت در دو از وکالئی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمیشود.  – ۲۹ماده 
 بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل 

 نماید. وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ – ۳۰ماده 
 وکالء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند. – ۳۱ماده 

 مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود. –تبصره 
الوکاله و فهرست اسنادی که قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را بضمیمه وکالت نامه بدفتر محکمه تسلیم دارندد با موکل خود قرارداد حقوکال بای – ۳۲ماده 

 یه معین خواهد شد.وزارت عدلایست که از طرف موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه
 بدایت و استیناف و تمیز معین شود. به و نسبت بمراحل محاکمهالوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت بمدعیقرارداد حق – ۳۳ماده 

ایست که وزارت عدلیه مطابق تعرفهسافرتهائی که وکالء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیزعلیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مله میتواند از محکوممیزان خسارتی که محکوم
 تنظیم مینماید.

وان که باشد ولو الزمه بهر اسم و هر عن الوکاله و عالوه بر مخارجدریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او عالوه بر میزان مقرره بعنوان حق – ۳۴ماده 
 چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود .بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج بباال محکوم میشود و

هر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در یا سندی در ظادر صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال 
 و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.باطن برای خود بگیرد کالهبردار محسوب 

الحکمیه و خرج و خبره و حقالزحمه مصدقین و حق مخارج الزمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی – ۳۵ماده 
 تلگراف و پست و طبع اعالنات.

برای خود معین و بمحکمه معرفی  در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبال طوری بموکل و محکمه اطالع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع – ۳۶ماده 
 کند.
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را در آن موضوع بر علیه موکل  باید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالثوکالء ن – ۳۷ماده 
 مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.سابق خود یا قائم

 متوسل شوندآمیزی بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیلۀ خدعهوکالء نباید  – ۳۸ماده 
 بباال محکوم خواهند شد. ۴در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه 

پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات  باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن – ۳۹ماده 
 بباال محکوم خواهد شد. ۴انتظامی از درجه 

 اند قبول وکالت نمایند.وکالء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبال بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده – ۴۰ماده 
از شغل وکالت محروم  در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی – ۴۱ماده 

 خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت حکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکالء ووکال باید در مذاکرات شفاهی در م – ۴۲ماده 

 بباال محکوم خواهند شد ۴تخلف بمجازات انتظامی از درجه 
 ر قانون محکوم خواهند شد.جزائی باشد که در این صورت الاقل بحداکثر مجازات مقرره د مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین

دفتر بازرسی و تشکیالت وکالء معین طرز تنظیم و نگاهداری آنرا  –وکالء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسالت و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند  – ۴۳ماده 
 باری است.خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اج

متصدی امور او کتبا اطالع دهند بطوریکه  وکالء باید پس از ابالغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا – ۴۴ماده 
 تفویت حقی از او نشود.

اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار امریکه نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصا در وکالء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در – ۴۵ماده 
 الوکاله بموکل خاطر نشان نمایند.قبل از تنظیم قرارداد حق

 فصل چهارم
 در تعقیب و مجازات انتظامی وکالء

انتظامی آنان در محکمۀ بعمل بشکایات واصله از وکالء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیالت وکالء عدلیه است و محاکمه مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت  – ۴۶ماده 
 میکند.میآید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مامورین قضائی یا اداری عدلیه یا وکال و یا بطور مختلط تعیین 

پارکه انتظامی وکالء دفتر بازرس و تشکیالت  –دید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکالء را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه تعیین خواهد نمود طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تج
 وکالء عدلیه است.

و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر ل دیگر از سوء اعمال وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله دفتر بازرس و تشکیالت وکالء عدلیه یا بوسیله کانون وکالء و یا بوسائ – ۴۷ماده 
حیثیت وکالء و یا موجب ضرر برخالف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل  بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردیکه اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با

 وکالت معلق دارد.
تخلف به صالحیت اخالقی و لیاقت وکالء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه عالوه بر رسیدگی انتظامی از جهت  محکمه انتظامی – ۴۸ماده 

 رسیدگی بلیاقت علمی آنها الزم نیست. اول هستند که در اینصورتعلمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکالئی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه 
 تخفیف مجازاتست.عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی – ۴۹ماده 
در موعد مناسبی که برای او معین  زم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یادر صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی ال – ۵۰ماده 

 شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه میتواند او را موقتا تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
 مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است: – ۵۱ماده 

 محرومیت دائم از شغل وکالت. – ۶تنزل درجه  – ۵ماه الی یک دو سال  ۳ممنوعیت موقت از  – ۴توبیخ با درج در مجله رسمی  – ۳رج در پرونده توبیخ کتبی با د – ۲توبیخ شفاهی  – ۱
وزیر در این موضوع قابل شکایت نماید و رای  را درباره او مستقال اعمال ۴وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه 

 علیه قطعی است.نسبت بمحکوم ۳در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه  –نیست 
ساله بطور ثابت از طرف وزارت مه که همحکمه تجدید نظر تشکیل میشود از یکنفر از اعضاء محکمه بدوی که بحکم قرعه انتخاب میشود و دو نفر از مستخدمین قضائی  – ۵۲ماده 

 عدلیه معین میشود.
اختالل باقی است از اشتغال بامر وکالت وزیر عدلیه میتواند در صورتیکه رفتار وکیلی موجب اختالل مهمی در جریان امور قضائی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات  – ۵۳ماده 

 در آن حوزه ممنوع نماید.
 سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکالء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دو – ۵۴ماده 
ممنوع است اعم از اینکه عناوین و مداخله در عمل وکالت  الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهروکالء معلق و اشخاص ممنوع – ۵۵ماده 

را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از یک الی شش ماه حبس تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود 
 تادیبی محکوم خواهد شد.

 فصل پنجم
 مقررات مختلفه
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راجعه بانها را که نزد وکیل بوده با حضور  العموم بدایت و در نقاطیکه پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراقدر صورت فوت و حجر وکیل مدعی – ۵۶ماده 
مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و یا قائمموم العمتصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی

 و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.نماید مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می نماید و صورتبصاحبش رد می
آید و همچنین هر گاه از وکالتی بر نمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه نظمیهر کاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد اینقانون بی – ۵۷ماده 

 محکوم خواهند شد. ۴تخلف بمجازات انتظامی تا درجه در صورت  –سوء اخالق و اعمال وکیلی مطلع کردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه گزارش دهند 
شهریور ماه  ۲۰قانون وکالت مصوب و  ۱۳۰۹و قانون مصوبه اول مرداد  ۱۳۰۸خرداد  ۱۱قانون  ۶و ماده  ۱۳۰۷تیر ماه  ۲۷صل دوم قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب ف – ۵۸ماده 

 نسخ میشود. ۱۳۱۴
 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده

 حسن اسفندیاری –رییس مجلس شورای ملی 
 

 الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری 
 ۱۳۳۳/۱۲/۵مصوب 

به تصویب کمیسیونهای  ۳۳جم اسفندماه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری که به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در تاریخ پن
 گردد:باشد ذیاًل ابالغ میمشترک مجلسین رسیده و تا تصویب نهائی مجلسین موقتًا قابل اجرا می

 ۱ماده 
 شود.ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میکانون وکالی دادگستری مؤسسه

باشد و تا وقتی که عده وکال به حد  نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته ۶۰کیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل در نقاطی که کانون وکال وجود ندارد تش
 نصاب مزبور نرسیده وکالی آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکالی مرکز خواهند بود.

 شود:میکانون وکال از قسمت های ذیل تشکیل 
ـ هیأت عمومی.  الف 

ـ هیأت مدیره.  ب 
ـ دادسرای انتظامی وکال.  ج 

ـ دادگاه انتظامی وکال.  د 
 ۲ماده 

های اهشود و در سایر مراکز دادگالبدل تشکیل مینفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی ۱۲کانون وکال هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره کانون وکال مرکز از 
امور مربوط به کانون بوده و رییس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی دار البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهدهاستان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی

 د داد.و حقوقی کانون را انجام خواهکانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه اعمال اداری 
 بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد. -تبصره
 ۳ماده 

بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره سال یک شود و هر دوهیأت عمومی کانون وکال هر استان از وکالیی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می
 شرکت نمایند: توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانوندهد. وکالیی که واجد شرایط زیر باشند میتشکیل جلسه می

ـ وکال پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:  الف 
 به باال نداشته باشند ۴. محکومیت انتظامی از درجه ۱
 از وکالت نباشند . در حال تعلیق۲

 ۴ماده 
 شوند:اعضاء هیأت مدیره کانون وکال از بین وکال پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می

ـ الاقل   سال داشته باشند. ۳۵الف 
ـ لیسانسیه حقوق بوده و الاقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که   پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.ب 

ـ وکالیی که فاقد دانشنامه لیسانس می و قضاوت باشند به شرط آن که  سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت ۲۰توانند انتخاب شوند که دارای مدت باشند در صورتی میج 
 پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.

 نداشته باشند. ۴محکومیت انتظامی باالتر از درجه  دـ 
ـ سوء شهرت نداشته باشند.  ه 

عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در های انتظامی وکال و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکال نباید رییس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکال رؤساء و اعضای دادگاه-تبصره
دادسراهای انتظامی وکال محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف  گاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه وصورت تخلف داد

 است.است به محض اطالع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی
 ۵ماده 



   93 

 

ها نماید و در سایر حوزهسال انتخاب میرییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یکرییس و دو نفر نایب هیأت مدیره کانون وکال مرکز از بین اعضاء خود یک نفر
 رییس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.هیأت مدیره مرکب از یک رییس و یک نایب

 ۶ماده 
 وظایف کانون وکال به قرار زیر است:

ـ دادن پروانه وکالت به داوطل  بانی که واجد شرایط قانونی باشند.الف 
ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکال و کارگشایان.  ب 

ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکال و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکال.  ج 
ـ معاضدت قضایی.  د 
ـ فراهم آوردن وسایل   پیشرفت علمی و عملی وکال.ه 

 ۷ماده 
باشند.اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانسشود که از دانشکدهاز تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می

 شود.یک داده میبار و قبول آنان پروانه وکالت پایهمکلف هستند الاقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اخت
 (۱۳۷۳)اصالحی  ۸ماده 

 باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکالء داده میشود:
و سلب صالحیت قضائی از آنها از طرف باشد بکسانیکه دارای دهسال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضائ بوده و الاقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته –الف 

 دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
 آنها نشده باشد.سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صالحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از ۵کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و  –ب 
سال سابقه کار  ۵علمیه قم و اندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزهنمایندگان مجلس شورای اسالمی با گذر –ج 

 قضائی در محاکم باشند.
متناوب در سمتهای حقوقی در سال  ۱۰متوالی یا  سال سابقه کار ۵کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل  –د 

سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام  دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال
 نصف مدت مقرر کارآموزی.

مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ ه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این کسانیکه دارای دانش نام – ۱تبصره
 اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.

 ذ تصمیم نماید. کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخا – ۲تبصره 
 ۹ماده 

 شود.کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صالحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می
 ۱۰ماده 

 شود:به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی
 . اتباع خارجه۱
استثنای استادان دانشکده حقوق که خدمت بهاز سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به هایی که تمام یا قسمتی. قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه۲

 اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه
 سال باشد ۲۵. محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۳
 . محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی۴
 . اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت۵
هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت . محکومین به جنایت مطلقًا و محکومین به جنحه۶

 تاز بعضی حقوق اجتماعیس
 های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند. کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه۷
 اند. اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده۸

 ۱۱ماده 
 اخذ نمایند.دد گرنمایند باید عالوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیاًل درج میوکالیی که تقاضای ترفیع می

مقام آنها برسد و در صورتی قائم های مزبور و دادستان شهرستان یادر نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رییس دادگاه
 و دادستان استان برسد.های استان تصدیقات مذکور به گواهی رییس کل دادگاهکه اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید عالوه بر 

 نمایند.مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعالم از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهی می –تبصره 
 ۱۲ماده 
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باشد مستقیمًا یا با واسطه از قبول وکالت در آن س قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپر
 دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.

 ۱۳ماده 
طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به دستان و عده الزم دادیار که از دادسرای انتظامی وکال مرجع رسیدگی به تخلفات وکال و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دا

کند و تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میگردد.دادسرای انتظامی وکال پس از رسیدگی بهشوند تشکیل میرأی مخفی انتخاب می
اهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل در غیر این صورت قرار منع تعقیب خو

 نماید.مقتضی صادر میبود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکال قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم های انتظامی وکال خواهد شکایت در دادگاه
 ۱۴ماده 

که به انتخاب هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین  ۱نفر وکیل درجه  ۳رسیدگی به تخلفات وکال و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکال است دادگاه مزبور از 
نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی انتخاب می ۱البدل از بین وکال پایه علیشود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو گردد تشکیل میمی

نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و  ۳و  ۲و  ۱های درجه شرکت نمایند. مجازات
تواند ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی به باال می ۴های درجه ¬حکم برائت و از مجازاتادسرای انتظامی وکال و رییس کانون از همچنین د

 نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.مدنی تقاضای تجدید
 ۱۵ده ما

باید مراتب را کتبًا به دادسرای انتظامی وکال در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد 
کند و در غیر این صورت نظر خود را کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکال ارجاع می دوراطالع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با ص

 نماید.نظر دادسرای انتظامی وکال تسلیم نشد رأسًا از دادگاه انتظامی وکال رسیدگی به موضوع را تقاضا میدهد و اگر دادستان مزبور بهبا ذکر دلیل به دادستان استان اطالع می
 ۱۶ماده 
نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تواند از دادگاه انتظامی وکال با ذکر دالیل امر تقاضای رسیدگیه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میهرگا

 تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.
 ۱۷ماده 

 شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. توان ازاز تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی
 ۱۸ماده 

تواند از دادگاه انتظامی وکال تعلیق موقت نداند میدر صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون وکال به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی 
صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در  او را بخواهد و

تواند تقاضای تجدید نظر نماید مزبور وکیل معلق میدادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی  نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف است از ۶صورت درخواست 
ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی -رییس کانون وکال حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا

 قطعی است.دادگاه مزبور 
 ۱۹ماده 

خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعییناله در صورتی که قباًل بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهالوکمیزان حق
 الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق

 ۲۰ماده 
 محکوم خواهد گردید. به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماههر کس نسبت 

 ۲۱ماده 
تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان  در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکال

صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی  ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده درنماید. دادستان کل به وسیلهدیوان عالی کشور ارجاع می
 قضات احاله خواهد نمود.

 ۲۲ماده 
مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و نامهبا رعایت مقررات این قانون آیین کانون وکال

 شود.اجراء گذاشته مینماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقعوکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می
 ۲۳ماده 

وکال دادگستری مرکز و در مدت یک سال به برای تصفیه وکالی فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکال تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه 
وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکال برای رسیدگی بفرستد و حیت تصدی شغلسوابق وکال دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صال

ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صالحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو
توانند تجدید نظر بخواهند. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات وکال وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکال و وکیل محکوم مییت نماید. از حکم دادگاه انتظامی صالح

 رأی آن قطعی خواهد بود.است که 
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 ۲۴ماده 
مجلس شورای ملی و سایر  ۱۳۲۶بودجه سال از ماده اول قانون  ۸و بند  ۱۳۱۵قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه و آن  ۱۳۳۱الیحه قانونی استقالل کانون وکال مصوب اسفند 

 شود.قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می
 ۲۵ماده 

این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم ادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکال پایه یک دوزارت دادگستری می
 شود معین خواهد شد.سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می

 ۲۶ماده 
 وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.

 
 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

 ۱۳۷۶/۰۱/۱۷مصوب 
کارآموزی وکالت از طریق از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکالی دادگستری جمهوری اسالمی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه  -۱ماده 

اعالم نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن 
 نمایند.
س کانون وکالی مربوط می باشد تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب و رئی –تبصره 

 رئیس کانون وکالی هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. که به دعوت
یا معادل آن از دروس حوزوی و  برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که عالوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی -۲ماده 

 ایط ذیل باشند :دانشگاهی دارای شر
 اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسالم. –الف 

 اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران ، والیت فقیه، قانون اساسی. –ب 
 نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری. –ج 
 معاند با اسالم و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و  –د 

ـ   عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت. –ه
 عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسالمی ایران. –و 
 ال مشروبات الکلی.عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعم –ز 

 ماه پاسخ الزم را اعالم نمایند. ۲کانونهای وکال مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصالح مربوطه استعالم نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت  -۱تبصره 
 کالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه و -۲تبصره 
 مدت کار آموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود. -۳تبصره 
 اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند )الف( مستثنی می باشند. -۴تبصره 
ل است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است اعتبار پروانه وکالت سه سا -۵تبصره 

رأی مقتضی صادر می کند. پروانه ید پروانه موضوع و دالیل آنرا به دادگاه انتظامی وکال ، اعالم و در خواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمد
 این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

ه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و ( سهمیه مورد نیاز کانون وکالی هر حوزه به ایثارگران ) رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبه%۳۰سی درصد ) -۳ماده 
 به باال( اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد. %۵۰و باالتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ) %۲۵یا جانبازان 

 مره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی باشد.استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که ن –تبصره 
( واجد ۲های ) الف ( تا ) ز ( ماده )اعضای هیأت مدیره ) اعم از اصلی و علی البدل ( کانون وکال از بین وکالی پایه یک هر حوزه که عالوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بند – ۴ماده 

 گردند :شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می 
 سال سن. ۳۵داشتن حداقل  –الف 

 باشد. حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صالحیت قضایی آنها سلب نشده –ب 
 و باالتر. ۴عدم محکومیت انتظامی درجه  –ج 
 شهرت(عدم اشتهار به فساد اخالق )سوء  –د 

ـ   عدم ارتکاب اعمال خالف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت. –ه
صالحیت آنان را مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعالم سوابق از مراجع ذیربط،  -۱تبصره 

 ی که از نامزدها، سوابق یا اطالعاتی دارند در صورت استعالم موظف به اعالم آن می باشند.بررسی و اعالم نظر کند و مراجع ذیصالح قانون
 انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می باشد. -۲تبصره 
 ات کانونهای وکالی دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب -۳تبصره 
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ومیت دایم از عضویت در در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکالی دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات عالوه بر محر -۵ماده 
 وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. هیأت های مدیره کانونهای وکال به انفصال از

الیت وکالتی خود را در محل دیگری وکال نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عماًل فع -۶ماده 
در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه  ۵در نوبت دوم و درجه  ۴در نوبت اول و درجه  ۳نتظامی درجه متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات ا

 انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
 اشت.در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد د

رجه سوم از شمول این ماده مستثنی ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکالی متبوع، وکالت از خویشاوندان تا د -۱تبصره 
 است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکالی دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز الزم است.

 محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد. -۲تبصره 
ا تأیید رئیس کانون و رأی کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخالق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خالف آن احراز شود ب -۳تبصره 

 دگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.دا
 کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.

ت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدم -۴تبصره 
 خواهد بود. ۶الی  ۳درجه 

 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد. -۷ماده 
فدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ه

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱۹/۱/۱۳۷۶
 آیین دادرسی کار

 ۱۳۹۲مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال 
 

 آئین دادرسی کار
 مقدمه

مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادالنه و اصول خاص دادرسی  ۲۹/۸/۱۳۶۹کار جمهوری اسالمی ایران *، مصوب قانون  ۱۶۴به استناد ماده 
ات مربوط به گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررجانبهکار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه

 شود.چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختالف کار، به شرح ذیل تصویب می
ـ اصول کلی  فصل اول 

 باشد:نامه به شرح ذیل میـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین۱ماده
اجع حل اختالف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مر۱

 باشند.می
 نمایند.باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی میقانون کار می ۱۵۷بینی شده در ماده های تشخیص و حل اختالف پیشاختالف کار: هیأتـ مراجع حل۲
ـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختالف کار مقرر شده است.ـ ۳  صالح
 گردد.نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمیـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می۴
 حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد. ـ نماینده: شخص ۵
 ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد. ۶
 شود.ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می۷
 شود.سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صالحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می ـ ۸
 شود.ـ مأمور ابالغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابالغ داخلی به این سمت منصوب می۹

 .گویندـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می۱۰
قانون کار( و رعایت حداکثر ساعات  ۴۱ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی )موضوع تبصره ماده توان از اجرای آنـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی۱۱

 قانون کار(. ۵۱ماده  ۱قانونی کار )موضوع تبصره 
و اختالفات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر  ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی۲ماده

 شود.نامه در مراجع حل اختالف کار انجام میاساس این آئین
 ئم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.ـ مراجع حل اختالف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قا۳ماده
 شوند.ق شناخته میـ مراجع حل اختالف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند واال مستنکف از احقاق ح۴ماده
ر مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده ـ مراجع حل اختالف کار مکلفند د ۵ماده

 است.
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 می گیرد.ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختالف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت  ۶ماده
ه قانون ترتیب دیگری معین کرده ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنک۷ماده

 باشد. 
یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع باالتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده تواند رأی مراجع حل اختالف کار را تغییر دهد و ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی ۸ماده

 باشد.
ـ صالحیت  فصل دوم 

ـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صالحیت مراجع حل اختالف کار می۹ماده  باشد.ـ رس
 ه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفا۱۰ماده
 قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.  ۴۶ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۱۱ماده
ـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم ۱۲ماده نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز ـ چن

 مشخص نباشد، محل اقامت خوانده مالک تقدیم دادخواست خواهد بود.
رفین نباشد، مقررات کشور ایران توافق طـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد ۱۳ماده

 نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود. 
 باشد، مالک صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است. کننده میـ تشخیص صالحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی۱۴ماده
 باشد.، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختالف میـ چنانچه هیأت حل اختالف۱۵ماده
ور رأی به عدم صالحیت خود ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختالفات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختالف کار مراجعه نمایند و مراجع مزب۱۶ماده
 باشند.لت اداری مید و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختالف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدابدهن
قانون آیین دادرسی  ۲۸ندانند؛ به استناد ماده  ـ در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختالف کار خود را صالح به رسیدگی۱۷ماده

االتباع ، پرونده را برای تشخیص صالحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور الزم۲۹/۱/۱۳۷۹های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه
 است.

رفتار  ۱۸/۴/۱۳۸۷قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ۱۶دادگستری و مراجع حل اختالف کار طبق ماده  ـ در صورت اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف۱۸ماده
 خواهد شد.

 ـ چنانچه مراجع حل اختالف کار صالحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.۱۹ماده
اختالف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختالف در صالحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، ـ در مواردی که بین مراجع حل ۲۰ماده
 باشد.االتباع میالزم
یت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و ـ چنانچه بین مراجع حل اختالف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختالف در صالح۲۱ماده

 باشد.جبران خدمت الزم االتباع می
ـ وکالت  فصل سوم 

 االختیار انتخاب و معرفی نمایند.توانند برای خود یک نفر نماینده تامـ هر یک از طرفین دعوا می۲۲ماده
 شود.تخاب و معرفی میـ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی ان۲۳ماده
 کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعالم نماید.ـ چنانچه مرجع رسیدگی۲۴ماده
 دارد.االختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را ـ نماینده معرفی شده تام۲۵ماده
 د.االختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشـ نماینده تام۲۶ماده
االختیار بودن خود اشاره نماید؛ ه معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تاماالختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نمایندـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام۲۷ماده

نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر میپذیر باشد؛ مرجع رسیدگیدر این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان
 االختیار معرفی نماید.اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام مبادرت به تجدید جلسه نموده تا

ـ دادخواست  فصل چهارم 
ه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ رسیدگی در مراجع حل اختالف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان ب۲۸ماده
 گردد.ل تقدیم میمح
 شود.کننده دادخواست داده می ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاریخ تقدیم )روز، ماه ، سال( و شماره ثبت به تقدیم۲۹ماده
ه دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در  کنندـ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم۳۰ماده
 نخواهد بود. ۲۹ماده 
 ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:۳۱ماده

 های چاپی مخصوص نوشته شود.ـ بر روی برگه۱
 ـ به زبان فارسی باشد.۲
 شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می شود.ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد ، ۳
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 شود.که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب میـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی۴
 شرح آن. ـ خواسته و ۵
 دهنده.ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست ۶
 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد. ۷
ی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، الزم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه مل ۸

 مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
 های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.ـ دادخواست و پیوست۹

 و هیچ اثری نخواهد داشت. افتدباشد، ثبت نشده و به جریان نمی ۳۱ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۲ماده
ییس اداره تعاون، کار و ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص ر۳۳ماده

حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابالغ و روز جلسه کمتر از سه روز  رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر
 نباشد.

ـ ابالغ  فصل پنجم 
 شود.ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابالغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابالغ می۳۴ماده
شود. در غیر این صورت، ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابالغ میـ دادخواست و ۳۵ماده

 پذیرد.ابالغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می
 ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:۳۶ماده

 ـ مشخصات طرفین دعوا.۱
 ـ خواسته دعوا.۲
 ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.۳
 ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختالف.۴
 کننده ابالغ و امضای آنها.ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابالغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت ۵
 و سال با تمام حروف.ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابالغ به ساعت، روز، ماه  ۶

 گردد.غ تحویل میـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابالغ به طرفین دعوا به مأمور ابال۳۷ماده
نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابالغ را گواهی نماید ابالغ  ـ مأمور ابالغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابالغ۳۸ماده

 اوراق در نشانی اعالم شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
 بود.شود. ابالغ به نماینده در حکم ابالغ به اصیل خواهد ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابالغ می۳۹ماده
ت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت ـ هر گاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعالم شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعی۴۰ماده

 اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید. اوراق کافی باشد ابالغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا
الغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید ۴۱ماده نماید سپس برگ دوم را به نشانی و امضا میـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مأمور اـب

تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق نماید. در این صورت خوانده میر اوراق اعاده میاعالم شده الصاق و برگ اول را به همراه سای
 مربوط را دریافت کند.

سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابالغ ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به باالترین مقام ۴۲ماده
 خواهد شد.

 ، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابالغ خواهد شد.۴۲ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۳ماده
 تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابالغ خواهد شد.ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره ۴۴ماده
اره ثبت شرکتها معرفی شده است، ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحالل درآخرین محلی که به اد۴۵ماده

 ابالغ خواهد شد.
در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابالغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه،  ۴۵و  ۴۴، ۴۳، ۴۲مواد  ـ چنانچه اشخاص مذکور در۴۶ماده

 عمل خواهد شد. ۴۱ابالغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده 
ن در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابالغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابالغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، ـ در صورتی که نشانی اعالم شده از سوی خواها۴۷ماده

ـأمور ابالغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می شود تا نشانی جدید را وز مهلت داده میرسد و به وی ده رمورد موضوع به طور کتبی به اطالع خواهان مینماید؛ در اینم
 کننده رد خواهد شد.اعالم نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعالم نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی

نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعالم ناتوانی کند، بنا بر این آیین ۴۷مورد ماده  ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در۴۸( ماده۱۳۹۳/۱۱/۵)اصالحی 
های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختالف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه

 کمتر از یک ماه باشد.رسیدگی نباید 
 دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.



   99 

 

دهد باید نشانی محل گرفته، تغییر  ـ چنانچه در جریان رسیدگی  هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعالم داشته و یا از قبل ابالغی در آن نشانی به وی صورت۴۹ماده
 گردد.کننده اطالع دهد، در غیر این صورت ابالغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب میجدید خود را به مرجع رسیدگی

 الغ نمایند.توانند به جای استفاده از مأمور ابالغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می ۵۰( ماده۱۳۹۳/۱۱/۵)اصالحی 
 دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

باشد، امکانپذیر است. در اعی اعالم شده ـ ابالغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابالغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتم ۵۱ماده
غ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابالغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابال

 وط معتبر خواهد بود.و رفاه اجتماعی اعالم نشود، ابالغ از این طریق به واحد مرب
توانند به همراه ابالغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطالع مخاطب ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می ۵۲ماده

 برسانند.
 گیرد.اجتماعی دیگری باشد، ابالغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابالغ آن اداره صورت میـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه  ۵۳ماده
 ـ تمام مقررات مربوط به ابالغ به خوانده، در ابالغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد. ۵۴ماده

ـ جلسه رسیدگی  فصل ششم  
باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا د؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشوـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می ۵۵ماده

 اتخاذ خواهد شد.
ست جلسه گردد. ریایابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ مینفر از اعضا رسمیت می ۷ـ جلسه هیأت حل اختالف با حضور حداقل  ۵۶ماده

 با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.
توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا الیحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می ۵۷ماده

شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور ا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میکننده حضور شخص خواهان یرسیدگی
 خواهد یافت.

حضور نیابد و مرجع بدون  ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی ۵۸ماده
 نماید.اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می

 تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.کننده میـ مرجع رسیدگی ۵۹ماده
جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت کننده بایدـ مرجع رسیدگی ۶۰ماده

مضای اعضای حاضر در جلسه رسیده خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به ا
 و ضمیمه پرونده خواهد شد.

 شود:ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می ۶۱ماده
 ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.۱
 ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.۲
 به جهتی درج عین عبارت را الزم بداند.ـ در صورتی که هیأت ۳

 ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. ۶۲ماده
 دگی صورت خواهد گرفت.تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیـ خواهان می ۶۳ماده
ده الزم بداند، جلسه تجدید ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوان ۶۴ماده
 شود.می
ین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری الزم باشد، دالیل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دالیل موجه، ارایه شده از جانب طرف ۶۵ماده

 تجدید خواهد شد.
ـان می ۶۶ماده  تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.ـ خواه
السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حقکننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر میمرجع رسیدگیـ در مواردی که  ۶۷ماده

 نماید.لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می
 گردد.ه تجدید میـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلس ۶۸ماده
 نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.ـ در تمام موارد مذکور در این آیین ۶۹ماده
باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع  ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختالف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی۷۰ماده

 کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.رسیدگی
ـادر کننده بر اساس سازش حاصله رأی صپذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگیـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان۷۱ماده
نماید کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی مینماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگیمی

 اهد کرد.کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خوو چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی
 ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.۷۲ماده
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ـ ایرادهای رسیدگی  فصل هفتم 
 تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:ـ خوانده می۷۳ماده

 کننده صالحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.ـ مرجع رسیدگی۱
د که با ادعای خواهان ارتباط ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باش ۲

 کامل دارد.
 ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.۳
 ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.۴
 ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان )از قبیل وکیل، ولی و قیم( سمت نماینده محرز نباشد. ۵
 ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد. ۶
 ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.۷
 د دعوا مشروع نباشد.ـ مور ۸
 ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.۹

 ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.۱۰
 د، اعتراض نماید.ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا والیت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباش۷۴ماده
 تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.نچه خوانده اهلیت نداشته باشد میـ چنا۷۵ماده
 ـ خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.۷۶ماده
 ـ  ایراد عدم صالحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.۷۷ماده
گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع  ایراد را از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم ـ مرجع قبل۷۸ماده

مبادرت به  ۷۳نماید و در مورد سایر بندهای ماده د ارسال میاز رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دار ۷۳ماده  ۲صحیح دانست در مورد بند 
 کند.صدور قرار رد دعوا می

 کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد نمایند:ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی۷۹ماده
 دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در ۱
 ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.۲
 در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد. ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا۳
 .ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد۴
 شد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین با ۵

رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می ۸۰ماده
همان نمایندگی )کارگر، کارفرما یا دولت( است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در  دیگری که با عضو رد شده دارای

 محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.
ـ ادله اثبات دعوا  فصل هشتم 

 جوید.ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می ۸۱ماده
 تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.باشند. گواهی گواهان میـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می ۸۲ماده
ـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگریـ د ۸۳ماده  باشد.الزم نمی ر صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نم
 آن را ملزم قرار داده باشد.ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون  ۸۴ماده
د در کلیه مراحل دادرسی ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارن ۸۵ماده

رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و 
 شود.شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید میاداری تشکیل می

تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع  دالیل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدالل از ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و  ۸۶ماده
 ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.

نونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دالیل و مدارک بر تأدیه ـ ارایه دالیل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای باالتر از حداقل قا ۸۷ماده
 حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

 شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.ناخته میکننده دلیل بر امری شـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی ۸۸ماده
 تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.کننده میـ مرجع رسیدگی ۸۹ماده
 ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند الزم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.۹۰ماده
می یا پیمانی اداره تعاون، کار و ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رس۹۱ماده 

 رفاه اجتماعی که دارای اطالعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
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ام تحقیق موظف است کارت ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگ۹۲دهما
 شناسایی خود را ارایه کند.

 ل انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احواکننده میـ مرجع رسیدگی۹۳ماده
شوند یا افرادی که خود کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطالعات افرادی که از سوی طرفین معرفی میـ تحقیق۹۴ماده

و تحقیقات مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع   شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی الزم را به عمل آورده  دهد و با بررسیتشخیص می
 نماید.انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می

 روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.تواند با تعیین ـ تحقیق کننده می۹۵ماده
تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در کننده میـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی۹۶ماده

ه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق یق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت دقرار تحق
 را انجام و پرونده را  به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

کننده با تعیین مهلت، مراتب را به کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگیو تأیید مرجع رسیدگیـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین ۹۷ماده
سی در نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناکننده اعالم میشخص درخواست

 مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
باشد؛ چنانچه خواهان هزینه کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان میـ در صورتی که مرجع رسیدگی۹۸ماده

 نماید.نماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر میتعیین شده را پرداخت ن
کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه ـ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی۹۹ماده
 انده ملحوظ نماید.خو

ـ رأی  فصل نهم 
 کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی۱۰۰ماده
ک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی۱۰۱ماده

 باشد:شود. رأی شامل موارد زیر میاقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می
 ـ مرجع  صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.۱
 ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.۲
 به تفکیک و اعالم نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آنها.ـ موارد خواسته ۳
 ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.۴
 ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته. ۵
 ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض. ۶
 کننده و امضای آنها.یدگیـ اسامی و سمت اعضای مرجع رس۷

 باشد.ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی۱۰۲ماده 
م یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اص۱۰۳ماده  ـبه یا سهو قـل ـیم رأی اشتباه در محاس ع صادرکننده حاب دعوا رخ دهد مرجـ هرگاه در تنظ
ر مورد رأی اصالحی نیز رعایت گردد و رأی تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابالغ رأی باید دمی

 شود.اصالحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می
 رسد.کننده میجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز  به امضای اعضای مرجع رسیدگیـ رأی صادره در صورت۱۰۴ماده
 گردد.شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابالغ میـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می۱۰۵ماده
 دادنامه همان مقررات ابالغ دعوتنامه است.ـ مقررات ابالغ ۱۰۶ماده

ـ تجدیدنظرخواهی  فصل دهم 
هیأت حل اختالف ـ هیأت حل اختالف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به ۱۰۷ماده

 محول نموده باشد.
شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابالغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمیـ در احتساب مهلت ۱۰۸ماده

 گیرد.اعتراض پس از روز تعطیل صورت می
کننده به اعتراض قاطع رفاه اجتماعی اختالف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگینفع و اداره تعاون، کار و ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی۱۰۹ماده

 است.
مگر آنکه به طور ـ هیأت حل اختالف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ ۱۱۰ماده

 قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره 
قانون کار استفاده  ۱۶۵ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختالف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده۱۱۱( ماده۱۳۹۳/۱۱/۵)اصالحی 

 یأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهدبود.نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ رأی، دادخواست خود را تقدیم ه
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ـ سایر مقررات  فصل یازدهم 
 ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختالف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.۱۱۲ماده
های مطرح شده، تعیین ای تشخیص و حل اختالف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پروندههـ تعداد جلسات هیأت۱۱۳ماده
 شود.کننده ارجاع نمیشود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگیمی
الف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اخت۱۱۴ماده

 نماید.باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری میمراجعی که عضو آن می
های های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ۱۱۵ماده

 ارسالی استفاده نمایند.
ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ به تصویب وزی ۷/۱۱/۱۳۹۱توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ  ۷/۸/۱۳۹۱ماده در تاریخ  ۱۱۶نامه شامل ـ این آیین۱۱۶ماده

وزیر کار و امور  ۳/۱۰/۱۳۸۰قانون کار مصوب  ۱۶۴های تشخیص و حل اختالف موضوع ماده االجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتالزم ۱/۱/۱۳۹۲
 گردد.اجتماعی نسخ می

 دادرسی الکترونیکی -فصل دوازدهم
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آیین دادرسی کار الحاق شد( ۱۳۹۸/۱/۵مورخ  ۷۰۶بخشنامه شماره  )این فصل به موجب

کارشناسان و سایر اشخاص  معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوا، نمایندگان آنها اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی، -۱۱۷ماده 
 بط با پرونده حساب کاربری ایجاد نماید.مرت

کاربری و کلمه عبور حساب کاربری عبارت است از نام کاربری و کلمه عبور که برای اشخاص به منظور دسترسی به سامانه جامع روابط کار اختصاص یافته است. نام  -۱۱۸ماده 
 گیرد.¬مانند ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده، در اختیار شخص قرار می حساب کاربری، پس از احراز هویت و ثبت نام در سامانه، به طریق مقتضی

 های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.احراز هویت اشخاص از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا سایر روش -۱تبصره 
ت فراموشی و یا مفقودی، ایجاد حساب کاربری جدید مستلزم حضور در دفاتر پیشخوان دولت یا مسوولیت حفظ حساب کاربری برعهده صاحب آن است و در صور -۲تبصره 

 های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار خواهد بود.استفاده از سایر روش
 عضویت اشخاص حقوقی در این سامانه با درخواست باالترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود. -۳تبصره 

ترونیکی از طریق سامانه جامع رسیدگی در مراجع حل اختالف کار منوط به تسلیم دادخواستی است که از سوی کارگر، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنها به صورت الک -۱۱۹اده م
 گردد.روابط کار تقدیم می

 دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد: -۱۲۰ماده 
 است. الکترونیکی باید از صفحه شخصی )کارپوشه اختصاصی( خواهان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود که به منزله تأیید انتساب سند به شخص  دادخواست -الف

 به زبان فارسی باشد. -ب
 شانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره تلفن همراه.درج نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر ن -ج

 ای و نشانی دقیق محل انجام کار نیز قید گردد.¬چنانچه خواهان کارگر باشد عنوان شغل، میزان سابقه کار وی در کارگاه، میزان مزد، نوع قرارداد، وضعیت بیمه
اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحالل یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی چنانچه خواهان کارفرما و شخص حقوقی باشد درج نام، شناسه ملی و 

 مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.
بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب یر درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کدپستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دا -د

 شود.می
م خانوادگی مدیر تصفیه الزامی چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحالل یا ورشکستگی نام و نا

 خواهد بود.
ـ درج خواسته و شرح آن.  ه 

ـ بارگذاری پیوست ها در صو  رت ضرورتو 
گردد ابتدا خواهان باید از طریق صفحه شخصی )کارپوشه اختصاصی( خود در سامانه، نسبت به اعطای نمایندگی به در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم می -ز

رت نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صو
 گردد. ضمنًا باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد.نماینده مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره همراه در دادخواست قید می

کننده در باشد. اگر مرجع رسیدگییدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار میحضور نماینده در جلسه رس -۱۲۱ماده 
وص این موضوعات استعالم در خصاعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل 

 نماید.
ونه نقص یا ایراد شکلی در بعد از ارسال الکترونیکی دادخواست از سوی خواهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگ -۱۲۲ماده 

شود. دادخواست و ضمائم آن نیز به ن و همراه با مکان تشکیل جلسه، به خواهان و خوانده ابالغ میمفاد دادخواست ارسالی، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیی
ساعت  ۴۸کند و به او قدام میخوانده ابالغ خواهد شد. در صورت وجود هر گونه نقص یا ایراد شکلی در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان ا
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مقرر، دادخواست رد ا نسبت به رفع نقایص و ایرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال کند. در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت دهد تمهلت می
 گردد.می

صورت گونه نقص در پرونده، ابالغ احکام صادره و نظایر اینها بهـ ابالغ تمامی مکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مکان و زمان رسیدگی به دعوا، اعالم هر۱۲۳ماده 
 الکترونیکی و به صفحه شخصی )کارپوشه اختصاصی( او صورت خواهد گرفت.

و به صفحه شخصی )کارپوشه ـ ابالغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابالغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی ۱۲۴ماده
 اختصاصی( وی در سامانه جامع روابط کار صورت خواهد گرفت.

های مربوط به دم دریافت پیامکـ خواهان و خوانده باید هرگونه تغییر در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نمایند؛ در غیر این صورت مسوولیت ع۱۲۵ماده
 اق دعوا به صفحه شخصی )کارپوشه اختصاصی( آنها بر عهده خودشان خواهد بود.ابالغ احکام و اور

آید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عضویت در در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می -۱۲۶ماده 
آیین دادرسی  ۵۳تا  ۳۸مه ها و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابالغ فیزیکی اوراق دعوا )مواد سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنا

 کار( در ابالغ این دعوتنامه باید رعایت گردد.
ـ در این موارد فاصله ابالغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواهد بود.  تبصره 

 دعوتنامه موضوع ماده قبل باید حاوی مطالب زیر باشد: -۱۲۷ماده 
ـ حسب مورد نام کارگاه یا شخص حقوقی  الف 

ـ در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کارفرما و در مورد اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی باالترین مقام اجرایی و یا مدیر تص  فیهب 
ـ نشانی دقیق اقامتگاه خوانده مشتمل ب  ر نشانی و کدپستیج 

جامع روابط کار و دریافت حساب کاربری و دـ  آگاه نمودن وی از اینکه دعوایی علیه او در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه شده است و دعوت از او برای عضویت در سامانه 
 اطالع از مفاد دعوت نامه ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقرر

ـ محلی برای درج نام   کننده ابالغ و امضای آنهاو نام خانوادگی مامور ابالغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافته 
ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابالغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.  و 

شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی شود و در نسخه دیگر رسید اخذ میمی شود. یک نسخه از آن به خوانده به صورت فیزیکی ابالغـ دعوتنامه در دو نسخه صادر می۱۲۸ماده 
 منزله عدم ابالغ دعوتنامه است.مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به

 ـ خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطالعیه ها و اوراق دعوا است. ۱۲۹ماده 
حضور او  نتیجه عدمـ حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در ۱۳۰ماده 

با رعایت مقررات مربوط ۱۲۷ در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختالف نخواهد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده
 آیین دادرسی کار( به خوانده ابالغ خواهد شد. ۵۳تا  ۳۸به ابالغ فیزیکی اوراق دعوا )مواد 

شود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق ول الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابالغ محسوب میـ وص۱۳۱ماده
 شود.جزییات ثبت میمنزله رسید است و در این صورت، این ابالغ، واقعی محسوب خواهد شد. رویت اوراق و اطالعیه ها در سامانه، با زمان و سایر به

د ابالغ مطلع نشده است ابالغ باطل در ابالغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابالغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفا -تبصره
 شود.شده محسوب می

آیین دادرسی  ۶۰کننده از صفحه شخصی )کارپوشه اختصاصی(، با رعایت مفاد ماده هر یک از اعضای هیأت رسیدگیدر صدور رای، تأیید مفاد رای انشاء شده، توسط  -۱۳۲ماده 
 کار، به منزله انتساب رای صادره به آنهاست و نیازی به درج امضاء ذیل دادنامه نیست.

ولیت حفظ امنیت سامانه را بر عهده دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی های موضوع این فصل را در اختیار دارند و یا مسوچنانچه اشخاصی که داده -۱۳۳ماده 
های رسیدگی به عنوان خاطی به هیأت اطالعات را فراهم آورند یا به طور غیر مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صالحیت قرار دهند عالوه بر پیگیری قضایی به

 ی خواهند شد.تخلفات اداری معرف
ه و همچنین معاونت روابط کار مکلف است تمهیدات الزم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای مشمولین این فصل از آیین نام -۱۳۴ماده 

 فراهم آورد.آموزش دادرسی الکترونیکی برای اعضای مراجع حل اختالف کار و عوامل اجرایی مربوط با این فصل را 
به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳( تبصره در تاریخ ۵( ماده و )۱۹این الحاقیه مشتمل بر ) -۱۳۵ماده 

اندازی نشده است اجرای مفاد قبلی ادرسی الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار راهگردد؛ ولی مادام که در هر شهرستان د¬رسیده است و از تاریخ ابالغ، جایگزین مواد مغایر می
 همچنان الزم االجرا خواهد بود.

 قانون کار : ۱۶۴* ماده 
واموراجتماعی مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختالف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه وبه تصویب وزیر کار 

 خواهدرسید.
 

 االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائینامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآئین
 ۱۳۸۸رئیس قوۀ قضائیه با اصالحات  ۱۳۸۷مصوب 
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ـ تعاریف  فصل اول 
 شود:نامه بشرح ذیل تعریف میها و اصطالحات بکار برده شده در این آئینـ واژه۱ماده 

ـ س  ند الزم االجراالف 
 سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.

ـ سند ذمه  ب 
 رود.ربوط به معامالت با حق استرداد بکار میسند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطالحات ثبتی در معنی مقابل اسناد م

ـ سند وثیقه  ج 
ل منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام سندی است که داللت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی )اعم از اینکه مدیون باشد یا نه( عین ما

 اشد یا عمل دیگر.عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب ب
ـ دستور اجرا  چ 

 شود.ییعنی دستور به اجرای سند رسمی )و یا در حکم سند رسمی مانند چک( که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر م
ـ سند انتقال اجرائی  ح 

 نامند.شود، آن سند را سند انتقال اجرائی مینکار منتقل میبعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستا
ـ بازداشت  خ 

 توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
ـ حافظ  د 

 کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ـ صورتجلسه  ذ 

 کند.ای مفاد سند، عملی را در آن ثبت میسندی است که مقامی رسمی در جریان اجر
ـ کارشناس رسمی  ر 

 تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صالح پروانه برای این کار داشته باشد.کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می
ـ خبره  ز 

ی که به جـهت مهارت خود در  ـود صاحب نظر باشد.صاحـب فـن ن خ ه ـف وط ـب  موضوعات مرـب
ـ مازاد  س 

قه بستانکار اول بعد از مزایده برای در اصطالحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثی
 اند.د احتمالی هم نامیدهپرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازا

ـ اعتراض شخص ثالث  ش 
 باشد.شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی

ـ اعراض از رهن  ص 
وثیقه قط نماید. پس دین با وثیقه او مبّدل به دین بیاش را ساتواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقهاش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او مییعنی مرتهن از وثیقه

 شود.ای بر آن مترتب میگردد و مقررات اجراء اسناد ذمهای میشود و سند رهنی او سند ذمهمی
ـ فک رهن  ض 

 آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ـ فسخ سند  ط 
 الل سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و امالک.یعنی ثبت انح

ـ مزایده  ظ 
 شود.صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده باالترین قیمت واگذار می

ـ نیابت اجرائی  ع 
 ارد بدهد.ی ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دنیابتی که اجرا

ـ هیأت نظارت  غ 
وه قضائیه که به کلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس ق

 نماید.حوزه قضائی استان رسیدگی می
ـ شورای عالی ثبت  ف 

 گردد.عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه امالک و اسناد تشکیل می
ـ ممنوع  الخروجق 

 شود.کاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری میبده
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ـ حق استرداد  ک 
 تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.حقی است که به موجب آن مدیون می

ـ حق االجرا  گ 
 گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.ست به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی میحقی ا

ـ حق الحفاظه  ل 
 گیرد.ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق میالزحمهحق

ـ قبض اقساطی  ن 
 شود.میقبوضی است که در معامالت اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر 

ـ حق سکنی  م 
 حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.

ـ صدور اجرائیه  فصل دوم 
 آید:ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می۲ماده 

ـ در مورد اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به دیون و اموال منقول  و امالک ثبت شده و نیز امالک مورد وثیقه و اجاره )مشمول قانون روابط موجر و مستأجر( اعم از اینکه ملک الف 
راء مفاد ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به امالکی که ثبت در دفتر امالک نشده است برای اجمورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه

 سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدۀ قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانام ه به ثبت محل داده شود. در تهران ب 

 د.شوتقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می
ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات )به استثنای غیرمنقول( از دف تری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به ج 

 اموال غیرمنقول که در دفتر امالک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.
ـ   ید.در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماد 

 شود و باید شامل نکات زیر باشد:ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می۳ماده 
ای که سند در آن ثبت پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانهـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام ۱

 شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
ت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهد و در صورت فو۲

عهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه مت
 ز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عج

 ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.۳
 ارند.ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانونًا حق دریافت آن را د۴
 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه. ۵

ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدا رکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست تبصره 
 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.۲۲۶متعهدله باشد با توجه به ماده شود و اگر اختیار انجام تعهد با 

 ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:۴ماده 
 ـ میزان اصل طلب۱
 ـ میزان سود۲
 بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.ـ حق ۳
 ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.۴

ـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله )در مورد بانکها و مراجعی که قانونًا حق دریافت آنها را شود و بعد از آن با دارند( تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می تبصره 
 اداره ثبت مربوطه است.

ساعت با خط خوانا در سه  ۲۴های ویژه ظرف ـ سر دفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صالحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ ۵ماده 
شود( تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می نسخه )اگر متعهد یک نفر

را امضا کرده و به مهر ویژه )اجراء شود( های اجرائیه ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ۴۸شود در محل مخصوص آن نوشته )در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد( ظرف 
 شود.کند، عملیات اجرائی بالفاصله آغاز میفرستد و رسید دریافت میرسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می

 تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید(.)سردفتر می
ـ هرگاه سردفتر در صدور  ور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعالم و کسب تکلیف نماید و اداره مذکتبصره اول 

 مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.
ـ ورقه   توان صادر کرد که در سند منجزًا قید شده باشد.اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی میتبصره دوم 
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ـ در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره  شود.های مذکور فوق رعایت میتبصره سوم 
گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میصادر میـ نسبت به معامالت امالک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه  ۶ماده 

 شود.وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطالع دهد و تا وصول این اطالع جز ابالغ اجرائیه اقدامی نمی
االرث آنان تواند علیه سایر وراث نسبت به سهممقام طلب کار مید را پرداخت نماید، پرداخت کننده به عنوان قائمـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خو۷ماده 

 مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
 با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.االجراء صدور اجرائیه را در مالحظات ثبت مربوطه ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند الزم ۸ماده 
تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می۹ماده 

شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی تعهد به اداره ثبت سپرده میسهم االرث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد 
 خواهد بود.

بستانکار حق استرداد خود را ا جلب رضای ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد )اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه( با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد ب۱۰ماده 
 واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد.

حکم قطعی شود، نیازی به ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعالم ورشکستگی متعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این ۱۱ماده 
 یات قانونی انجام شده قبلی نیست.تجدید عمل

 ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.۱۲ماده 
 های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.ـ اجرای ثبت باید اجرائیه۱۳ماده 

ـ ابالغ  فصل سوم 
نامه باید آن را در دفاتر الزمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور این آئین ۱۳ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۴ماده 

 اجرائیه باشد. نام مأمور ابالغ را در آن نوشته و جهت ابالغ به مأمور تسلیم کند.
شود. در صورت نبودن مأمور ابالغ در اداره ثبت به محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال میساعت به ثبت  ۲۴اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 

گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه )نیروی انتظامی( محل جهت ابالغ ارسال می
 طبق مقررات ابالغ نمایند. شود کهارسال می

ـ سازمان ثبت می ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست یا شرکتتبصره   های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.تواند در امر ابالغ اجرائیه 
جرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. ساعت از زمان دریافت اوراق ا۴۸ـ مأمور اجرا مکلف است ظرف ۱۵ماده 

که در آن باشد به یکی از بستگان یا خادمان او اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصًا و کتبًا گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته 
دارد تعارض منفعت نباشد. اگر کند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میمحل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابالغ می

هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این نکته را با مسئولیت خود ها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و اشخاص نامبرده بی سواد باشند اثر انگشت آن
 نسخه دیگر بنویسد.قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در 

شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحالل شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابالغ میها اوراق اجرائی به الفـ  در مورد شرکت
متگاه شرکت یا نشانی مدیر و کند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقاامضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصًا و کتبًا گواهی می

 یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحالل شرکت الصاق خواهد شد.
ـ در مورد وزارتخانه ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیمًا به وسیله پست سفارشی برای مسئول های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها و ادارات دولتی و سازمانب 

شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می وزارتخانه
 مدنی اجرائیه ابالغ شده محسوب است.

ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان  شود.و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابالغ می های وابسته به آنج 
ـ در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه د 

 شود.ابالغ شده محسوب می
نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت ر اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابالغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده میهــ  د

 شود.ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابالغ شده محسوب می ۴۸گیرد. در این صورت پس از گذشت می
شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از له و علیه او انجام میشود و یا عملیات اجرائیها و اوراق به او ابالغ میور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریهـ مأم۱تبصره 

 ی مطرح باشد.طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدن
را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام ـ مأمورین اجرا و ابالغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابالغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابالغ ۲تبصره 

 شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه ای که به 
م که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور ـ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادا۱۶ماده 

ائیه را به آنجا به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پالک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجراجرائیه به دفترخانه و قبل از ابالغ 
ـ اخطاریه تواند به عذر عدم اطالع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و شود و متعهد نمیهای اجرائی به محلی که در سند قید شده ابالغ میابالغ کرد، اطالع ندهند کلیه برگهای اجرائیه 
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های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر ازدواج و طالق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطالع دهند و برگ
 ملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.مدارک جهت تشکیل پرونده و ابالغ اجرائیه و ع

نماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می۱۷ماده 
تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که داللت بر 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.
محل مزبور از بین رفته و اساسًا شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی ۱۸ماده 

زبور های کثیراالنتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیراالنتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مساعت در یکی از روزنامه ۲۴ظرف 
انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابالغ واقعی خواهد  باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از

 شد.
گردد. در صورتی که ابالغ بالغ واقعی میـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ا۱۹ماده 

رد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابالغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعالم ندا
 آید.فوق الذکر وسیله درج در جراید به عمل می ۱۸جرائیه با رعایت ماده ابالغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابالغ ا

ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز ابالغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.  تبصره 
 شود.مورد به ولی یا قیم او ابالغ میـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب ۲۰ماده 

ـ ترتیب اجراء  فصل چهارم 
 فی کند که اجرای سند را میسر گرداند.ـ از تاریخ ابالغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معر۲۱ماده 

ر مدت د اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم کند. بدهکاری که داگر خود را قادر به اجرای مفا
 مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.

ـ   شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.مقررات این ماده مانع نمیتبصره 
 رز باشد.شود باید متناسب با دین بوده و نیز بالمانع بودن آن جهت استیفای موضوع الزم االجراء از هر جهت محـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می۲۲ماده 
 ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد.۲۳ماده 
 تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصراف ندارد.ـ ثالث می۲۴ماده 

، موکل حق ندارد به توسط مدیون سند وکالتًا از جانب مالک در صورت داللت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مالمعرفی مال ثالث 
 تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

گر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد، در این صورت پس ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دی۲۵ماده 
 شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.از بازداشت، معادل آن از اموالی که قباًل بازداشت شده است رفع بازداشت می

 توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی۲۶ ماده
غ اجرائیه نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بالفاصله پس از ابالاین آئین ۲۱تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ـ متعهدله می۲۷ماده 

 کند.معادل موضوع الزم االجراء را از اموال متعهد بازداشت می
ن را )در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آ۲۸ماده 

این صورت مأمور اجرا  به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که درشده باشد( 
 تواند به دادگاه مراجعه کند.شود و متعهدله میمتعرض آن نمی

اشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک )که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده ب
 اجعه کند.تواند به دادگاه مرشود متعهدله در صورتی که معترض باشد میباشد( دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می

تواند ل آن در خارج یافت نشود متعهدله میـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مث۲۹ماده 
یله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وس

 شود.مقرر شده باشد که طبق آن عمل می
 نامه اقدام کند.شود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئینای به حوزه دیگر ارجاع میهای اجرائیه که از حوزهـ برگ۳۰ماده 
شود، ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود نامه داده میاین آئین ۳۰هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده ـ در ۳۱ماده 

ت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثب
 می از این جهت به عمل نیاورد.نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بالفاصله اطالع خواهد داد تا دیگر اقدا

الحیت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صتوانند نیابت ـ ادارات ثبت نمی۳۲ماده 
 های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.توانند توقیف امالک و مطالبات و دریافت سپردهخود می

کند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء بدهی متعهد، ضمانت میـ شخصی که در اجرا از ۳۳ماده 
 خواهدکرد.
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ثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابالغ اجرائیه اقدام به ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و ام۳۴ماده 
تواند با اطالع اداره ثبت به هزینه خود تعهد نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله میهای الزم برای انجام آن میانجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه

هد یا هزینه آن تعیین ر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعمزبور را انجام دهد و اگ
ها را از متعهد توسط اجرای ثبت هدله حق دارد کلیه هزینهگردد و متعها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میخواهدکرد، و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه

 مطالبه و دریافت نماید.
ب بانکی متعهدله باشد و یا حکم ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حسا۳۵ماده 

 ن را از بانک بخواهد.بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آ دادگاه را که مشعر
باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد د نمیـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعه۳۶ماده 

 تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.متعهدله فقط می
الحی قانون وکالت در نامه اصئینـ حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آ۳۷ماده 

 صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهدبود.
ر صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و د۳۸ماده 

 گردد.واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می
های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و ینهتواند تمام دیون و هزـ در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار بازداشت کننده مازاد می۳۹ماده 

ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف
 رسد.روش میمجموع وجوه تودیع شده بالفاصله توقیف و از طریق مزایده به ف

ـ در کلیه پرونده تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت شود، بدهکار میهای اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میتبصره 
 بدهی خود نماید.

باشد و مانند اصل طلب های قانونی بعهده متعهد میرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینهـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق االج۴۰ماده 
 شود.وصول می

همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب در هر مورد که نتوان این هزینه
 شود.

ـ بازداشت اموال منقول  فصل پنجم 
گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می۴۱ماده 

 نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.علق به متعهد میبه بازداشت اموال مت
ارزش نداشته باشد، بدون ا ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجر۴۲ماده 

و از اموال متعهد معادل طلب و  نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد
 شود.میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از یک تا دو عشر اضافه بازداشت می

ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می  شود.تبصره 
زوم به جای محـفوظی نقل میـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می۴۳ماده  اید مال بازداشت شـده به حافظ گـردد. در هر حال بشود در صـورت ـل

 سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
 نخواهدشد.کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می۴۴ماده 
 ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.۴۵ماده 

ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامنًا مسئول خو  اهدبود.تبصره 
دون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپارد:ـ مأمور اجرا نمی۴۶ماده  د ـب  تواـن

ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دّوم.  الف 
ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درج ه سوم از طبقه دّوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری ب 

 برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
از گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه ـ مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می۴۷ماده 

 دهد.صورتمجلس اموال را به آنان می
باشد و اگر تعلق مال مورد ـ حافظ حق مطالبۀ حق الحفاظه )اعم از کرایه محل و غیره( را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می۴۸ماده 

 ننده است.حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی ک
 توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.در مورد تعیین حق الحفاظه می

ت محل از طریق مزایده اقدام به ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثب۴۹ماده 
شود این موضوع بایستی قبل هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت می فروش آن نموده و به

 از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابالغ شود.
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دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل  ۵۰ماده 
 باشد.بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت می

ساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ ـ هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و ح ۵۱ماده 
از محل منافع موجود در غیر اینصورت  تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطالع و تأیید مسئول اجرا در صورت داشتن منافعمی

 از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.قسمتی 
ید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با ق ۵۲ماده 

 گر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند.بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دی
 ـ بازداشت منافع جایز است. ۵۳ماده 
ده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صور ۵۴ماده  ت به سرقفلی جایز است لکن مزاـی ـون نسـب ت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به ـ بازداشت حقوق مدی

 گردد.اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابالغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم می
گردد در این صورت هرگاه مال ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت  ۵۵ماده 

 بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
 د بازداشت حق تقدم دارد.ـ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مور ۵۶ماده 

اشت بین بستانکاران به های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداگر اجرائیه تبصرهـ 
 شود.نسبت طلب آنان قسمت می

 نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.آئیناین  ۵۶ـ قرارداد خصوصی برخالف ترتیب مذکور در ماده  ۵۷ماده 
 های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.کند که اجرائیهمذکور تفاوتی نمی ۵۶ـ در مورد ماده ۵۸ماده 
مقام طلبکار با وثیقه شده و از ثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائمای، از ثالـ هرگاه مدیون سند ذمه ۵۹ماده 

 حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد.
قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین  ۲۲۶ورثه با رعایت ماده ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ـ در اجرای اسناد ذمه ۶۰ماده 

 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد. ۲۵۰و  ۲۴۹
 شود:ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی ۶۱ماده 

 اشخاص واجب النفقه او.ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و ۱
 ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او الزم است.۲
 ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.۳
 آنان. النفقهـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب۴
 النفقه او.ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب ۵
 باشد.ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می ۶

 شود.ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می۱تبصره 
اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل،  ـ در صورت بروز۲تبصره 

 نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.این آئین ۱۶۹مطابق ماده 
گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می ها و مؤسسات دولتی که درآمدـ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه ۶۲ماده 

ی مصوب   گیرد.صورت می ۱۴/۲/۱۳۶۱و قانون راجـع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب  ۱۵/۸/۱۳۶۵دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولـت
 کند، ممنوع است.لی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میـ بازداشت مال منقو ۶۳ماده 
عدد اشیاء معین شود و در  ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و ۶۴ماده 

 شود.آنها معین میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی ه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میمورد طال و نقره آالت هرگا
ح های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشدـ  در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریدر کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبعـ  در تصویر و پرده

 شود.می
 شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می

ـلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.۱تبصره  د با تمام حروف نوشته شود و صورتمج ل و وزن باـی  ـ عدد و کـی
رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجراء و حاضرین می۲بصره ت

 است.
 های چاپی تنظیم خواهدشد.ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگ۳تبصره 

 وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است: ـ مازاد احتمالی مال مورد ۶۵ماده 
ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده   اصالحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه. ۳۴الف 

ـ حق مزایده )حق حراج(.  ب 
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ـ حق االجرا.  ج 
 شد.حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند با -هـ

ـ حق بیمه و سایر هزینه  نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.هائی که بستانکار با وثیقه )و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است( پرداخته و برابر مقررات این آئینو 
 کند.ا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرـ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می ۶۶ماده 
رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می ۶۷ماده 
 گردد.می

 توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن درـ اشخاص مذکور در ماده قبل می ۶۸ماده 
 نماید.صورتمجلس قید می

هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی نماید و ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می ۶۹ماده 
 توانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند.کند، متعهدله و متعهد نیز میالصاق کرده و مهر می

ء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و های پشمی و غیره اشیاـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه۷۰ماده 
 مراقبت نمود.

 شت.ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد دا۷۱ماده 
نمایند؛ از اثاث البیت آنچه که عادتًا مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتًا مورد استعمال مردانه است، یک خانه زندگی میـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در ۷۲ماده 

 ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه خالف ترتیب فوق ثابت شود.
 شود مگر اینکه خالف آن ثابت شود.شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود بین متعهد و ـ هرگاه مالی که بازداشت می۷۳ماده 

ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث  فصل ششم 
های اجرائی برابری کند عهد و سایر هزینهای که با دین متـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه۷۴ماده 

شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابالغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابالغ میبازداشت می
 او حال باشد یا مؤجل.

 ونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مص۷۵ماده 
را اداره ثبت از او وصول  کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و ااّل معادل آن وجه یا قیمت آن اموالـ ابالغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می۷۶ماده 

 خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
 ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.۷۷ماده 
 نامه خواهدبود.شت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئینـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازدا۷۸ماده 
نامه به شخص او مراتب را به  ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ بازداشت۷۹ماده 

 ت اطالع دهد و ااّل مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.رئیس ثب
عملیات اجرائی نسبت  دهدـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابالغ بازداشت نامه اطالع  ۸۰ماده 

اء طلب خود تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفشود و متعهدله میبه او متوقف می
 را بخواهد.

ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب  سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست. تبصره 
ـوهی که به تدریج  ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز الزم الرعایه است که مال االجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این ۸۱ماده  صورت باید وج

 شود تا استهالک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور الزم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.میوصول 
 ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است. ۸۲ماده 
ؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتـ از حـقوق و مزایای کارکنان ادا ۸۳ماده  ـانها و ـم های های دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاهرات، سازم

 شود.النفقه باشند ربع وااّل ثلث توقیف میخصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب
ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی  یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای تبصره 

 شود.شود، چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد بشرح فوق اقدام میمسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می
اید در بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری )در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد( بـ در مورد ماده قبل پس از ابالغ  ۸۴ماده 

 ود(.کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود )این نکته باید در بازداشت نامه نوشته ش
ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می کند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه تبصره 

 نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی
ـ بازداشت اموال غیرمنقول  فصل هفتم 

آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نامه مقرر است به عمل میاین آئین ۴۲و ۴۱ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد  ۸۵ماده 
 ونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:نم

ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.  الف 
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ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارۀ ملک، اگر داشته باشد.  ب 
ـ حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن.  ج 

ـ مساحت تخمینی ملک.  د 
ـ مشخصات دیگر از قبیل این که م ـ  شتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد ه

 شود.عالوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آالت و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید 
 شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است.ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح می ۸۶ماده 
از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در ـ اجراء مکلف است فورًا بازداشت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را  ۸۷ماده 

نماید و اگر ملک به موجب دفتر صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر امالک توقیف شده )دفتر بازداشتی( و در ستون مالحظات دفتر ثبت امالک، بازداشت را یادداشت می
 کند.دهد و اجراء از آن رفع بازداشت میمحرز نباشد، ثبت محل فورًا مراتب را به اجرا اطالع میامالک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد 

 ـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد: ۸۸ماده 
اینکه مجهول المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی  ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا۱

 شود.یادداشت می
ثبت عمومی گذارده شده نباشد،  ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسًا مورد بازداشت جزو نقاطی که به۲

 شود.اطالع داده می مراتب به اجرا
تقال بعد از بازداشت مادام که ـ پس از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به ان ۸۹ماده 

اشد( مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت شود )هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده ببازداشت باقی است، داده نمی
 باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.

تعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت م۹۰ماده 
شود، ادعای شخص ثالث اگر اخته میاین ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد امالکی که در دفتر امالک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شن

 شود.اخته شده و بازداشت میچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شن
منفعت نباشد. در این صورت ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت ۹۱ماده 

 باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
ی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، ـ در بازداشت محصول امالک مزروع۹۲ماده 

 نظارت و مراقبت کامل نماید.
 جرا بفروشد یا وثیقه بدهد.تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطالع مأمور اـ در دو مورد زیر متعهد می۹۳ماده 

ـ در مواردی که قباًل و الاقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدًا تأدیه کند در این صو رت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء الف 
 بالفاصله رفع بازداشت خواهدشد.

 فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.در صورت رضایت کتبی متعهدله در  -ب
 ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتًا در تصرف مالک باقی می۹۴ماده 
 نامه خواهدبود.از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئینـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده ۹۵ماده 
 شود:ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده )اعم از منقول و یا غیرمنقول( اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می۹۶ماده 

 ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.۱
 ت.که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوسـ در موردی ۲
 ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.۳
 هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.ـ ۴
 ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد. ۵
 باشد.ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده  ۶

شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می ۴و نیز در مورد بند  ۲و ۱درمورد بندهای 
 در مراجع مربوط خواهد بود.

 اشت اموال دیگر متعهد را بکند.تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازدمتعهدله می
ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و  ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره۱تبصره 

 سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
تواند به دادگاه که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث میـ در صورتی ۲تبصره 

 مراجعه نماید.
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ایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزـ متعهدله می۹۷ماده 
شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال دهد و در آگهی و صورت جلسه و سند انتقال قید میثبت به برنده مزایده سند انتقال می

 ست در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکاالتی که ممکن ا
های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه

 ی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.اجرائ
ـ معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی  شود.تبصره 

ـ ارزیابی  فصل هشتم 
معامله، جهت ارزیابی( هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ شود )اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین ـ در هر مورد که مالی معرفی می۹۸ماده 

تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل ارزیابی معترض باشد فقط می
 شود.ز طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابالغ مینماید. در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز ا

 ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به عهده هر یک خواهدبود.۹۹ماده 
از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی تواند تا قبل ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می۱۰۰ماده 

شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می
 به عهده متعهدله است.آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد می

اس مجدد آن را ایداع و ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطالع از میزان دستمزد کارشن۱۰۱ماده 
شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مه نتیجه ارزیابی ابالغ مینااین آئین ۹۸قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 

روز از تاریخ ابالغ باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب  ۵مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 
 نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.مقرر فوق اعتراض 

 ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.۱تبصره 
 گردد.ه ارزیابی تجدید میـ در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزاید۲تبصره 

را به طرفین و کارشناس  ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب۱۰۲ماده 
 شود که اظهارنظر نماید.منتخب ابالغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می

ثبت محل معین  ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ـ دستمزد۱۰۳ماده 
 شود.می

ـ در وثیقه  فصل نهم 
 درخواست بازداشت آن را بکند. تواند بالفاصله بعد از ابالغ اجرائیهـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می۱۰۴ماده 
اسناد رهنی و معامالت با حق استرداد ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معامالت با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی ۱۰۵ماده 

 درباره آن مجری خواهدبود.
ای است و متعهدله گردد مانند اجرائیه اسناد ذمهای که برای وصول اجرت المسمی صادر میبه وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیهـ هرگاه منافع مورد وثیقه  ۱۰۶ماده 

 تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.می
 ایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.ـ در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابالغ اجرائیه و س۱۰۷ماده 
تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای ـ در معامالت رهنی و یا با حق استرداد و وثایق ُحسن انجام خدمات معامله کننده می۱۰۸ماده 

گیرد، معامالت بعدی باید در همان دفترخانه هد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میهای دیگر وثیقه یا تأمین دوام
ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در مالحظات 

ی تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائالیه میاسترداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل
دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی الیه صادر و تعقیب گردد مگر باید علیه آخرین منتقل

رداد را ندارد که در این قبیل الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استمرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل
 مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم

ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند  تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی تبصره 
 باشد.ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی

اید نحوه پرداخت یا تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نمـ بستانکار معامله مؤخر می۱۰۹ماده 
باشد و دفتر تنظیم کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار نامه میاین آئین ۱۴۶سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده 

 نماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می
موده و تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نـ بستانکار معامله مؤخر می۱۱۰ماده 

گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد وق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأمًا انجام میتقاضای استیفای حق
 انجام خواهد شد. ۱۴۶پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده 
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 های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی الزم اگر نقصی در ابالغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را رویئیهـ بعد از ابالغ کلیه اجرا۱۱۱ماده 
 نسخه ابالغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.

از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با  تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی استـ مرتهن می۱۱۲ماده 
به  صدور اجرائیه رهنی اعراضذکر توضیح در مالحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از 

 ای عمل بنماید.ابر مقررات اسناد ذمهعمل آید باید مراتب کتبًا به اجراء اعالم و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابالغ کرده و بر
ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می  گردد.تبصره 

اعراض در دفترخانه  اض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعالم کند. در این مورد و نیز در موردی کهـ هرگاه اعر۱۱۳ماده 
ضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق آید دفتر اسناد رسمی اطالعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقاسناد رسمی به عمل می

ی که گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتعینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می
ام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تم

داشت شده باشد در صورت بازشود که حق مطالبۀ دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر پذیرفته می
 گردد.اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می

اتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مر۱۱۴ماده 
ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل رد ابالغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معاملهبازداشت به مج

آن را در مالحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بالفاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابالغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد 
 اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعالم دارد.

که طبق ارزیابی باقی مانده به اعتبار ی ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئ۱۱۵ماده 
 خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.

آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی۱۱۶ماده 
 تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.متعهدله می رسدنمی
 ای خواهد بود.ـ هرگاه مورد وثیقه واقعًا یا حکمًا تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه۱۱۷ماده 
 غیرمنقول( مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.ـ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال )منقول و ۱۱۸ماده 
اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات ۱۱۹ماده 

قرار  ز ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبورو حق االجرا در صورت صدور اجرائیه ا
 فع او آزاد خواهد شد.گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم االرث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نمی

ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات ـ هرگاه بعد از ابالغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعالم شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطالعیه۱۲۰ماده 
اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالعیه موصوف یک نوبت در کند چنانچه ابالغ ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میاجرایی در چه مرحله

شود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر امالک به نام خریدار یا روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می
ر وراثت و گواهی دارائی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصبستانکار محتاج 

 است.
ـ در صورت فوت مدیون در خالل عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد ب  ود.تبصره 

ـ در مزایده  فصل دهم 
 گردد:ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر میـ در اجرای اسناد ذمه۱۲۱ماده 

ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول  الف 
 شود:در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می

 ـ نام و نام خانوادگی مالک.۱
 محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.ـ ۲
ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال االجاره و ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه۳

 گردد.های الصاقی قید میگهیآخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آ
 ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.۴
 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. ۵
دهی مالیاتی و عوارض های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی ۶

 شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
 ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.۷
 شود.ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می ۸

ـ آگهی مزایده اموال منقول  ب 
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 شود:ل نکات زیر تصریح میدر آگهی مزایده اموال منقو
 ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.۱
 ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.۲
 شود.ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می۳

 ۱۵کثیراالنتشار نزدیک ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه ۱۲۲ماده 
نداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت روز کمتر باشد و عالوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرما

 شود.می اسناد محل الصاق
 شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.در مورد اموالی که به کمتر از ده میلیون ریال به مزایده گذاشته می

ده در گردد که جلسه مزایشود و در آگهی تصریح میـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می۱۲۳ماده 
 است تشکیل خواهد شد.…. اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر 

 شود باید به بیمه گر اعالم گردد.ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعالم گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می۱۲۴ماده 
نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که این آئین ۱۲۱بند الف ماده  ۶تواند وجوه پرداختی موضوع فراز ود مازاد، برندۀ مزایده میـ پس از مزایده در صورت وج۱۲۵ماده 

 همان اجرائیه قابل وصول است.های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب شود کلیه هزینهمورد مزایده به بستانکار واگذار می
ـ هرگاه آگهی مزایده برخالف ماده   گردد.باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می ۱۲۴الی  ۱۲۱تبصره 

بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت شود در صورتی که مال برگزار می ۱۲تا  ۹ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۱۲۶ماده 
 گردد.شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میشود به بستانکار واگذار میاالجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میحق

ـ درصورتی که بستانکار )دارنده وثیقه( قاد  شود.ر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار میتبصره 
 ـ اجراء عالوه بر دفاتر اداری الزم دارای دفاتر زیر خواهد بود:۱۲۷ماده 

 دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
 اشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مب۱۲۸ماده 
 یل خواهد شد.ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشک۱۲۹ماده 

 نماید.ایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت میدر مز
 ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.۱۳۰ماده 
 شود.ص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل مینامه مخصوـ حق مزایده )حق حراج( طبق آئین۱۳۱ماده 
 تسلیم و رسید بگیرد.ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورًا به اجراء  ۱۳۲ماده 
 ـ کتب و رساالت و مقاالت خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.۱۳۳ماده 
شود به دستور مسئول اجرا بالفاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده ـ مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می۱۳۴ماده 

 آید.ستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل میداد
 .ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد۱۳۵ماده 
ا قبول و مدیون نیز مازاد را نقدًا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه ر۱۳۶ماده 

 شود.وصول خواهند بود و حق مزایده، نقدًا دریافت می
و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق االجرا و حق مزایده ۱۳۷ماده 

 باشد.ل میو دستور تهیه پیش نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت مح
 آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود: ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید۱۳۸ماده 

 ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.۱
 ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا باالترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.۲
 آید.ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل ۳
 ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.۴

شود و اگر قانونًا سند االجرا و حق مزایده بالفاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم میـ اموال منقول پس از وصول حق۱۳۹ماده 
 شود.رای مال منقول الزم باشد پیش نویس سند انتقال تهیه میانتقال اجرائی ب

 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد. ۴۸ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۱۴۰ماده 
ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفت  ر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهدبود.تبصره 

ر مراتب را جهت ولی بستانکاـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وص۱۴۱ماده 
 نماید.فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعالم می

روز  ۱۰الغ مؤخر مبداء احتساب ـ در مورد معامالت رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابالغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ اب۱۴۲ماده 
 باشد.می
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 ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:۱۴۳ماده 
 ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.۱
 ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.۲
 ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.۳
 بستانکار و حقوق اجرائی.ـ پرداخت کلیه مطالبات ۴

شد اقدام به فروش و تنظیم ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار با۱۴۴ماده 
شود و در این مورد هی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری میصورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بد

ل و یا بستانکار معادل طلب تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کاًل نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویبدهکار می
 ول کند که در این صورت شخصًا مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.خود فروش نسیه را قب

ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته می  شود.تبصره 
خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم تواند با تودیع کلیه بدهی اصالحی قانون ثبت بدهکار می ۳۴ـ در کلیه معامالت مذکور در ماده ۱۴۵ماده 

مانع بودن فک و فسخ معامله ضروری مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بال
 تواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.اموال بدهکار را دارد نیز می خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت

بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی اصالحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه  ۳۴ـ در کلیه معامالت مذکور در ماده ۱۴۶ماده 
شود مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میرا )در صورت صدور اجرائیه( بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و 

 و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
ضای فسخ پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقا ـ در صورت صدور اجرائیه با۱

 سند را خواهد کرد.
دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعالم و به واحد ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به ۲

مذکور در همان اجراء در جریان باشد  ثبتی مربوطه نیز اطالع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده
 عکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی الزم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده وبالفاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه من

 ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعالم شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.شماره نامه
 باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطالع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده۳

یداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام به ادفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی الزم دایر 
 پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

ریان به دایرۀ اجرائی که پرونده در آن دایره در جـ در موردی که پرونده اجرائی در دایرۀ دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را ۴
 است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایرۀ اخیرالذکر مکلف است بالفاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.

بدهکار یا بازداشت ردن وجه از طرف ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپ ۵
 گردد که موضوع را در مالحظات ثبت سند قید نماید.گردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعالم میکننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می

 بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی ۱۴۵ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده  ۶
ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی  فصل یازدهم 

 نماید.یه ملک خودداری میـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخل۱۴۷ماده 
 شود اجاره نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا میـ در محل۱تبصره 
 ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است.۲تبصره 

ل مورد رهن به تخلیه اه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه ماـ هرگ۱۴۸ماده 
 مورد تصرف خواهد بود.

وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه ۱۴۹ماده 
 تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.

ه و تحویل قسمتی از بنا که ه است تخلیـ هرگاه وثیقه پالک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدًا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفت۱۵۰ماده 
 از پالک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صالحیت ادارات ثبت خارج است.

 شکال ندارد.وضع موجود اـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با ۱۵۱ماده 
 ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.۱۵۲ماده 
ضور متعهد و بستگان و ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم ح۱۵۳ماده 

ذارده و درب نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی االمکان در همان محل در مکان محفوظی گ خادمینش مانع تخلیه
 کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.آن را مهر و موم می

 حق مطالبه حق الحفاظه را دارد. ـ در مورد فوق بستانکار یا امین۱تبصره 
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نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد وااّل ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می۲تبصره 
های اجرائی، وجه به مالک اموال مسترد حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینهطبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه 

 گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت.
راتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعالم دارند که در ستون های اجرائی باید مـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده۱۵۴ماده 

 مالحظات ثبت دفتر قید و اقدام الزم معمول گردد.
 ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:۱۵۵ماده 

ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه  های قانونی.الف 
ـ تحویل مال   منقول به برنده مزایده.ب 

ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.  ج 
ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.  د 

ـ اجرای تعهد متعهد.  و 
ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شو  د ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.تبصره 

ـ هزینه  های اجرائیفصل دوازدهم 
تواند نظر به مبلغ حق االجرا هر طریق دیگری را که برای ـ وصول حق االجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می۱۵۶ماده 

 بداند اختیار کند. وصول مناسب
 شود.شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال میاالجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میـ حق۱۵۷ماده 
شود مگر اینکه مرجعی که االجرا وصول میمربوطه )حسب مورد( پس از ابالغ اجرائیه حققانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات  ۱۳۱ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۵۸ماده 

 االجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.پرداخت حق
 االجرا معاف خواهد بود.حق روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت ۱۰ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف مدت ۱تبصره 
 شود.االجرا وصول میـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق۲تبصره 

 گیرد.االجرا تعلق نمیاعتبار سند صادر نشده است حقـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهًا منتهی به صدور اجرائیه و ابالغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر ۱۵۹ماده 
گیرد موارد االجرا تعلق نمید حقـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابالغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باش۱۶۰ماده 

 حکم مستثنی است.قانون ثبت از این  ۱۳۱مذکور در تبصره ماده 
گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و شود، حق االجرا تعلق نمیـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می۱۶۱ماده 

 عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
 الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.د و همین طور است حقگیراالجرا تعلق میـ به خسارت تأخیر حق۱۶۲ماده 
 قانون ثبت باید وصول شود. ۱۳۱شود و برابر تبصره ماده ـ ابراء ذمه متعهد، بعضًا یا کاًل پس از ابالغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق االجرا نمی۱۶۳ماده 
االجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال االجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابالغ زمـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع ال۱۶۴ماده 

تخلیه عین مستأجر االجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق
 االجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حقخودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می

ر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت تبصرهـ  در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع الزم االجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق االجرا مقر
شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده مالک عمل ارزش شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین میمی

 واهد بود و در صورت نبودن قیمت معامالتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.های مستقیم خمعامالتی موضوع قانون مالیات
 گیرد.ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابالغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق االجرا تعلق نمی۱۶۵ماده 
ر صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صالحیت ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابالغ اجرائیه خودداری شود، فقط د۱۶۶ماده 

 گیرد.دار ابالغ شده است حق االجرا تعلق می
احدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد االجرا باشد به مسئول حسابداری و در ومقام او بر عدم تعلق حقـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم۱۶۷ماده 

قانون ثبت اصالحی سال  ۲۵ماده  ۸ به حسابدار ابالغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند
 قطعی است. ۱۳۵۱

 گیرد.ایده تعلق نمیـ مادام که مزایده صحیحًا واقع نشده حق مز۱۶۸ماده 
ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات  فصل سیزدهم 

تواند ت داشته باشد میـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا )مهر اجرا شود( شروع و هر کس )اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع( که از عملیات اجرائی شکای۱۶۹ماده 
هر حال برابر  یل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورًا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت بهشکایت خود را با ذکر دل

یخ ابالغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت توانند ظرف ده روز از تارشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میمقررات به اشخاص ذینفع ابالغ می
 اصالحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود. ۲۵ماده  ۸نظارت صالحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 
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و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت  ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح۱۷۰ماده 
 به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.۱
 ثبت بوده است.ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ۲
 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.۳
 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.۴
 هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است.ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ ۵

 تواند توضیحات الزم را بخواهد.توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به ۱۷۱ماده 
شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی۱۷۲ماده 

نامه به اشخاص ذینفع ابالغ و قابل شکایت و این آئین ۱۶۹راء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده مال، رئیس ثبت محل عمل اج
 رسیدگی در هیأت نظارت است.

ـ امور متفرقه  فصل چهاردهم 
ه اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابالغ مخصوص واگذار کند و این تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط بـ مدیرکل ثبت استان می۱۷۳ماده 

 کند.واگذاری از رئیس ثبت سلب صالحیت نمی
ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعالجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه  تبصره 

 ی عضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود.به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابالغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برا
 حیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صال۱۷۴ماده 
باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میـ در مورد مطالبات بانک۱۷۵ماده 

 دار خواهد بود.اه صالحیتباشد مرجع رفع اختالف دادگ
آید و روز بعد نامه روز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمیـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین۱۷۶ماده 

 از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
نمایند معتبر و قابل ها منعقد میت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صالحیت قانونی آنـ قراردادهایی که طرفین نسب۱۷۷ماده 

 ترتیب اثر است.
د به استناد سند ضمان )مستند پرونده اجرایی( اجرائیه را توانعنه را پرداخته است وقتی میقانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون ۷۰۹ـ در اجرای ماده ۱۷۸ماده 

 تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ثیقه از ثبت محل صادر روی اوراق اجرائی اسناد و ۲/۱۰/۱۳۴۰نامه انبارهای عمومی اصالحی در تاریخ تصویب ۱۰ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۷۹ماده 

 گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.می
یر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به و اصالحات بعدی باید اوراق ز ۱۳۵۱ها مصوب تبصره به قانون تملک آپارتمان ۲مکرر و  ۱۰های راجع به قانون الحاق ماده ـ برای اجرائیه۱۸۰ماده 

 :اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است
 ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.۱
 ـ رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک یا استفاده کننده.۲
 های مشترک.ت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینهـ رونوش۳

باید اوراق  ۲۷/۱۱/۱۳۴۵قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب  ۷۷ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۱۸۱ماده 
 شود:زیر به ثبت محل تسلیم 

 ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.۱
 ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختالف.۲
 ـ اخطاریه ابالغ شده رأی مذکور به مؤدی.۳

واد دیگر از قانون آن و م ۱و تبصره  ۱۳۴۷قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  ۱۳ـ  ۸و مواد  ۱۳۳۴قانون شهرداری مصوب  ۷۷ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده۱۸۲ماده 
 نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعالم دارد.شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می

چک باید اوراق زیر به آید برای صدور اجرائیه درمورد ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می۱۸۳ماده 
 ثبت محل تسلیم شود:

 ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.۱
 ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.۲

ـ درخواست اجرای چک  آید.های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل میهای صادره از شعب بانکتبصره 
 مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد.ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از ۱۸۴ماده 
 های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.ـ هرگاه گواهینامه۱۸۵ماده 
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شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت تن چک نوشته میدر م… ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت۱۸۶ماده 
 باشد.باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میقابل رسیدگی نمی

ی وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه محل به مقامات صالحیت دار مانع درخواست صدور اجرائیه براـ اعالم جرم علیه صادرکننده چک بی۱۸۷ماده 
 دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.

باشد در اداره ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی ۱۸۸ماده 
 ائیه صادر نخواهد شد.ثبت اجر

های در وجه رمورد چکـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک )د۱۸۹ماده 
 حامل(.

ننده چک و صاحب حساب متضامنًا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرک۱۹۰ماده 
 شود.بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می

 گردد.ـ در مواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می۱۹۱ماده 
 دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.های وعدهـ درمورد چک۱۹۲ماده 
تواند ضمن اعالم انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد الشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابالغ شده ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می ۱۹۳ماده 

 این مورد پرونده مختومه محسوب است.االجرا را باید بپردازد و در باشد، حق
به عهده ادارات و دوایر اجرای  ۱۳۸۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۳۷ماده ۵ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره ۱۹۴ماده 

 باشد.ثبت اسناد و امالک می
های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به های تعاونی کشاورزی و اتحادیههای تعاونی روستائی و شرکتنی روستائی و اتحادیههای تعاوـ هر یک از شرکت۱۹۵ماده 

و بودجه  ۱۳۵۲اصالحی سال  ماده واحده قانون بودجه ۶۳و تبصره  ۱۳۴۸قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال  ۱۱استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان بر طبق ماده
 کل کشور و اصالحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند. ۱۳۵۳سال 

 د.اداره ثبت پس از مالحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمو
های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق ها و شرکتـ درصورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان۱۹۶ماده 

قانون وصول بهای آب  ۱۳۴۶بر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و عدم تواقق ]توافق[ برا
نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئینها و شرکتسازمان

رارداد پس از مقابله کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا ق یک نسخه از قرارداد یا رأی
 شود.و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می

قانون توزیع عادالنه آب مصوب  ۳۴و  ۳۳و مواد  ۱۳۴۷انون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ق ۵۳ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب بها طبق ماده ۱۹۷ماده 
ماده مذکور را به انضمام  ۶تبصرهو اصالحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابالغ شده موضوع  ۱۳۶۱

 نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.که برطبق ماده یادشده تنظیم می ایتقاضانامه
نامه اجرائی قانون آب و برق آئین ۱۸و ماده  ۱۳/۳/۱۳۸۶نامه اجرائی قانون استقالل شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب آئین ۱۷ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۹۸ماده 

 درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند. ۱۳۳۹مصوب خوزستان 
مبادله  ۱۳۷۶و  ۱۳۶۵و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای  ۱۳۶۲قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  ۱۵ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۹۹ماده 
ه و ادامه عملیات اجرائی طبق گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختالفی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیمی
 باشند.نامه اجرای اسناد رسمی میآئین
های قانون اصالح قانون تأسیس شرکت ۴های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ها و مجتمعهای احداثی در پایانهغرفهـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و ۲۰۰ماده 

ل خواهد بود با اجرای ثبت مح ۲۶/۱/۱۳۷۵قانون فوق الذکر مصوب  ۴نامه موضوع تبصره آئین ۴ماده  ۲و تبصره  ۱۳۶۷های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب سهامی خاص پایانه
 اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.

ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک  ۱۳۵۱قانون گذرنامه مصوب سال  ۱۷ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۲۰۱ماده 
بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می ۶دت نوبت حداکثر به م

شت ملک و انعکاس در بازدابازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت 
گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعالم می

 مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک می
باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا میـ وظایفی که در این آئین۲۰۲ماده 

 گردد.اسناد رسمی محول می
 شود.های قبلی لغو مینامهنامه، آئینـ با تصویب این آئین۲۰۳ماده 

 
 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری
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 مجلس شورای اسالمی ۱۳۶۴/۰۶/۲۸مصوب 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۶۷/۰۹/۱۵مصوب 

موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار ( هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا ۱ماده  
دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا  نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی

سال و پرداخت جزای  ۷از یک تا  ض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبسقبو
 نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای در صورتیکه شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان یا سمت 
ائل ارتباط جمعی ز تبلیغ عامه از طریق وسانقالبی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده ا

ت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دول
تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل  ۲ل به صاحبش به حبس از دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی بخدمت عمومی باشد عالوه بر رد اصل ما

 مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
ا فقط تا حداقل مجازات ب ر: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتک۱تبصره  

 مقرر در این ماده ) حبس ( وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
شروع کننده به مجازات آن : مجازات شروع به کالهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، ۲تبصره  

 جرم نیز محکوم میشود.
ر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا باالتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و د

 م می شوند.ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکو
ا موافقت اصولی گفته ( هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرف۲ماده  

بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کاالهائی که مقرر 
جریمه نقدی معادل دو برابر مال تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا 

 بدست آمده محکوم خواهد شد .
 این قانون خواهد بود . ۱ماده  ۱ه: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره تبصر
و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای  ( هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و بطور کلی قوای سه گانه۳ماده  

که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد  دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری
مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است  وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر

ده یا نبوده باشد به ترتیب زیر نجام یا عدم انجام آن موثر بوا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در ا
 مجازات می شود .

ل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر ک
از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش 

محکوم خواهد  دائم از مشاغل دولتی شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال
 شد.

نقدی معادل قیمت مال یا وجه در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزای 
پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه  ۷۴ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 

 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
ائم از یا وجه ماخوذ و انفصال د در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزای نقدی معادل قیمت مال

ا سه سال محکوم ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه ت ۷۴خدمات دولتی و تا 
 خواهد شد .

 دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم۱تبصره 
تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی ۲تبصره  

 خواهد شد .
است در شروع به ارتشاء : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود) در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده ۳صره  تب

 وم خواهد شد .بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ( و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محک
ست واین قرار درهیچ یک از : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دالیل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی ا۴تبصره  

اشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازد
 ایی تعلق نخواهد گرفت .موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزای
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ل میشود و ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عم: در هر مورد از موا رد ۵تبصره  
ی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به و

 میگردد.
منقولی که از طریق رشوه کسب کرده  ( کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر۴ماده  

تالس و کالهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اخ
 حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی االرض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی االرض خواهد بود.

نقالبی و دیوان محاسبات و از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای ا( هر یک ۵ماده  
ی مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروها

اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده  وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا
 ب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاح

ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال : در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ۱تبصره  
 مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود . حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر

سال انفصال موقت و  ۵سال حبس و یک تا  ۵تا  ۲: چنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲تبصره  
محکوم می تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی معادل دو برابر آن  ۷ش از این مبلغ باشد به هر گاه بی

 شود .
اید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء : هر گاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نم۳تبصره  

 مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
واقع شده و جمع مبلغ مورد  : حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات۴تبصره  

 اختالس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
ن قرار در هیچ یک از مراحل : هر گاه میزان اختالس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و ای۵تبصره  

زیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین و
 ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

ف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و : در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکل۶تبصره  
 یا انفصال دائم خواهد بود.

ه مجازات آن کننده ب( مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع ۶ماده  
 جرم نیز محکوم میشود.

ر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا باالتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ود
 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

د از تاریخ صدور کیفر خواست را ( در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باش۷ماده  
لیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش به اداره یا سازمان ذیربط اعالم دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تع

 نگرفته دریافت خواهد کرد.
 لغو میشود. ( کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون۸ماده  

با اصالحاتی به تأیید و تصویب مجمع  ۱۳۶۷/۹/۱۵مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۱۳۶۴/۰۶/۲۸تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ  ۱۴ماده و   ۸مشتمل بر 
 تشخیص مصلحت نظام اسالمی رسیده است.

 
 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور

 ۱۳۶۹/۰۹/۱۹مصوب 
 ۱۳۸۴/۱۰/۱۴با آخرین اصالحات تا تاریخ 

 شود:شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می – ۱ماده 
 از داخلی و خارجی و امثال آن.عماخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها ا –الف 
خرید فراوان تولیدات و پیشبور اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کالن ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مز –ب 

 د انحصار یا کمبود در عرضه آنها.کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجا
مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده اخالل در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات –ج 

 امثال آنها.ختالل در سیاستهای تولیدی کشور شود ودر امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب ا
خارج کردن از کشور در نظر گرفته هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای –د 

 گردد.یشده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط م
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 اخالل در نظام اقتصادی شود.وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا –ه 
 …گذاری کاالهای صادراتی وقیمتیا تأدیه آن و تقلب دراقدام باندی و تشکیالتی جهت اخالل در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی  –و 

میزان خسارات وارده و مبالغ مورد الذکر عالوه بر ملحوظ نظر قرار دادنقاضی ذیصالح برای تشخیص عمده یا کالن و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق –تبصره 
 تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.می سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن

منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به -ز
ابد. )الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم ی

 (۱۳۸۴آن مصوب  ۲و اصالح تبصره یک ماده  ۱۳۶۹
وجبقانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات شود. )الحاق به مهایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی میپرونده -تبصره

 (۱۳۸۴آن مصوب  ۲و اصالح تبصره یک ماده  ۱۳۶۹اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 
مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام آن و یا با علم به چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله با ۱هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده  – ۲ماده 

شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به محکوم میاالرض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سالمزبور چنانچه در حد فساد فی
 ضبط

ضربه شالق در انظار عمومی محکوم  ۷۴تا  ۲۰تواند عالوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به دادگاه میآمده باشد حکم خواهد داد. کلیه اموالی که از طریق خالف قانون به دست
 نماید.
الوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا ( عمده یا کالن یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد ع۱در مواردی که اخالل موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ) -۱تبصره 

 سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق
و  ۱۳۶۹شود. )اصالحی به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب مذکور به دست آورده محکوم می

 (۱۳۸۴مصوب  آن ۲اصالح تبصره یک ماده 
تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ۱در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده  – ۲تبصره 

این قانون منطبق باشد به  ۲اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده اند بر حسب این کهدخالت داشته ایافرادی که در انجام این اقدامات عالمًا و عامدًا مباشرت و یا شرکت و یا به گونه
ز ای از انجام تمام یا قسمتی ابازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهمجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا

آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا
 انجام تکلیف

 شوند.جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میخودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون مقرر در این تبصره
شروع به جرم موضوع قسمت اخیر مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات – ۳تبصره 

این ماده شش ماه تا یک سال و نیم  ۱مجازات شروع به جرم موضوع تبصره و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست
 حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

مورد به محرومیت از هر گونه و معاونین هر یک از جرائم مزبور عالوه بر مجازاتهای مقرر حسب آن و کلیه شرکاء ۳تا  ۱های مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره – ۴تبصره 
 خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل از خدماتهیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم  – ۵تبصره 
 باشد.تخفیف یا تقلیل نمی

این قانون  ۱مورد جرائم موضوع ماده رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صالحیت دادسراها و دادگاههای انقالب اسالمی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در – ۶تبصره 
 نوبت رسیدگی نمایند.مکلفند فورًا و خارج از 

 باشند ملغی است.میاالجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانوناز زمان الزم – ۷تبصره 
اسالمی تصویب و در تاریخ اه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورایقانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر م

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱۳۶۹.۹.۲۸
 رهبر انقالب با آن ۲۰/۵/۱۳۹۷قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور و موافقت مورخ درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای 

 الرحمن الرحیمبسم الله 
 محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای )ادام الله ظله الوارف( رهبر معظم انقالب اسالمی

 سالم علیکم
اهداف دشمن موجبات م در راستای با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخالل گران و مفسدان اقتصادی ه

رمائید در چارچوب قانون مجازات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صالحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه ف
 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید. ۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب  ۲۸۶با اصالحات و الحاقات بعدی و ماده  ۱۳۶۹ /۹/  ۱۹اخالل گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 

سال سابقه قضائی )یک نفر رئیس و دو مستشار( تشکیل دهد.  ۲۰قانون مذکور شعبی از دادگاه انقالب اسالمی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل  ۲ماده  ۶حسب مفاد تبصره  -۱
 ضاء خواهد بود.رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اع
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س قوه قضائیه حسب ضرورت در محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئی -۲
 مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

 سانه ها می باشد.به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در ر -۳
 روز تعیین می شود. ۵کلیه مواعد قانونی الزم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابالغ و اعتراض حداکثر  -۴
 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود. ۴۸مفاد تبصره ماده  -۵
 احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی  -۶
 د.کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شو -۷
 ان اقتصادی ممنوع است.هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخالل گران و مفسد -۸
م رسیدگی و صدور حکم قطعی در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دالیل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا خت -۹

 پذیرد.قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در صادر می
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ۱۰آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و الزم االجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر  -۱۰
 تصویب می شود.آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و  -۱۱
 این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد. -۱۲

 واالمر الیکم و السالم علیکم و رحمه الله و برکاته
 صادق آملی الریجانی

 بسمه تعالی
 احکام دادگاهها دقت الزم را توصیه فرمائید. شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام گیرد. در مورد اتقانبا پیشنهاد موافقت می

 والسالم علیکم و رحمه الله
 سیدعلی خامنه ای

۱۳۹۷/۵/۲۰ 
 

 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
 مجلس شورای ملی ۱۳۰۸/۰۱/۰۵مصوب 

قانون مجازات  ۲۳۸محسوب و مطابق ماده منفعتًا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کاله بردارکسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینًا یا  -۱ماده 
 شود.عمومی محکوم می

 گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.و همچنین است انتقال
اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی هاریه برای ابالغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبتاگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطالع اظ

 رف برسانند.مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطهر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در –از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد 
 ذیل عمل نمایند:گیرنده یا مالک باید به ترتیبنسبت بانتقاالتیکه بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال -۲ماده 

جبرا ]جبران[ کد  گیرنده و مالک راده و یا خسارات وارده بر انتقالانتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نمو
 نماید.ای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبرانگیرندهانتقال]کند[.

از تاریخ حصول اطالع در د مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد ومالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشو
 خود مستحضر نماید.مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیتگیرنده یا قائمصورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال

قانون مجازات عمومی محکوم خواهد اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کالهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات ۲متخلف از مقررات ماده  -۳ماده 
 شد.
 کرده است در توقیف بماند.مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران ن ۳و  ۱عالوه بر مجازات مذکور در مواد  -۴ماده 
 از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.نسبت بانتقاالتیکه قبل از اجرای اینقانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط بشکایت مدعی خصوصی است لیکن پس -۵ماده 
گیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت عقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقالنسبت به انتقاالتی که قبل از این قانون واقعشده هر گاه قبل از شروع بت –۶ماده 

 ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجهراجع بتبانی یا بموجب همین قانون در  ۱۳۰۷مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون بموجب قانون سوم مرداد  -۷ماده 

 قانون مجازات عمومی نخواهد بود. ۴۵ماده شود مشمولنتیجه تبانی در دعوی مربوطه بعین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می
قوانین مربوطه باینموضوع مجازات خواهند ا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابقکسانی که معامالت تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده ی -۸ماده 
 شد.
 شود.بموقع اجرا گذاشته می ۱۳۰۸این قانون از اول اردیبهشت ماه  -۹ماده 
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د می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنها ۱۳۰۷آذر  ۴چون به موجب قانون مصوب 
من جریان ممکن است معلوم شود رفع و موقع اجرا گذارده و پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ض

 صویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای ت
کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی  علیهذا )قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر( مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب

 رسیده قابل اجرا است.
 

 بانی مینمایندقانون مجازات اشخاصیکه برای بردن مال غیر ت
 ۱۳۰۷/۰۵/۰۳مصوب 
بوسایل متقلبانه برای بردن مال  تشبثهر کاه )هرگاه( اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق بغیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء  –ماده اول 

 مزبوره محکوم خواهند شد. ه است محسوب و بمجازات مندرجه در مادهبینی شدقانون مجازات عمومی پیش ۲۳۸دیگری که بموجب ماده 
مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها اشخاصیکه بعنوان شخص ثالث در دعوائی وارد شده یا بعنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم بحکمی  –ماده دوم 

محسوب و عالوه بر تادیه خسارات وارده بمجازات کاله برداری محکوم  برداررای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کاله ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی ب
 خواهند بود.

 –تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کاله برداری است و مرتکب بمجازات مذکوره محکوم میگردد 
این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نمودهاشخاصی –تبصره 
 نمایند.

مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه ملی پیشنهاد نموده و وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ۱۳۰۷اردیبهشت ماه  ۱۸چون بموجب قانون مصوب 
علیهذا قانون مجازات اشخاصیکه برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مشتمل مجلس شورای ملی بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید 

 شمسی بتصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است. ۱۳۰۷بر دو ماده که در تاریخ سیم مرداد ماه 
 حسین پیرنیا –رئیس مجلس شورای ملی 

 
 قانون صدور چک

 ۱۳۵۵/۰۴/۱۶مصوب 
 ۱۳۹۷/۸/۱۳با آخرین اصالحات تا تاریخ 

 ( انواع چک عبارتند از:۱۳۷۲)الحاقی  –۱ماده 
 کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.ها به حساب جاری خود صادر میبانکچکی است که اشخاص عهده  . چک عادی،۱
 شود.ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک۲
 شود.بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان. چک تضمین۳
 گردد.. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می۴

الرعایه است. بانک مرکزی شوند نیز الزمهایی که به شکل الکترونیکی )داده پیام( صادر میقوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک -(۱۳۹۷تبصره )الحاقی 
های الزم را صادر های الکترونیکی )داده پیام( را انجام داده و دستورالعملاالجراء شدن این قانون، اقدامات الزم در خصوص چکسال پس از الزممکلف است ظرف مدت یک

 نماید.
االجرا است و دارنده شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد الزمهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میهای صادر عهده بانکچک -۲ماده 

تواند طبق به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میچک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی 
 های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.نامهقوانین و آیین

 ثبت اسناد محل تسلیم نماید. را به اجرای ۵نامه مندرج در ماده و یا گواهی ۴نامه مذکور در ماده برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی
 کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می

 وجه حامل( یا قائم مقام قانونی آنان.های در نویسی شده یا حامل چک )در مورد چکدارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت
های وارد شده که مستقیما تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینهدارنده چک می -مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام( ۱۳۷۶تبصره )الحاقی 

ه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنک
 های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.جبران خسارت و هزینه

 مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶/۳/۱۰وادی از قانون صدور چک مصوب مورخ قانون اصالح م ۲قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده 
 موضوع استفسار :

، کلیه خسارات و هزینه های الزم از قبیل هزینه  ۱۳۷۶/۱۰/۳( قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده )
بانکی است یا  الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقرراتهای دادرسی، حق 

 مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.
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 یص مصلحت نظام:نظر مجمع تشخ
 ۱۳۷۶/ ۳/ ۱۰( قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲مذکور در تبصرۀ الحاقی به ماده )« …کلیه خسارات و هزینه های وارد شده »ماده واحده : منظور از عبارت 

توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده و هزینه دادرسی  مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که
 و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

به اعتبار آن که  صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را -(۱۳۸۲)اصالحی  ۳ماده 
ه عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک ب

 اید.قلم خوردگی در متن چک، یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نم
 هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

 چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. -(۱۳۸۲مکرر )الحاقی  ۳ماده 
پرداخت بودن آن را در ( پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورًا غیرقابل۲اده )هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در م -(۱۳۹۷)اصالحی  ۴ماده 

ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه
 ضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.پرداخت را صریحًا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع ق عدم

داری( از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور رف بانکدر برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک )در حدود ع
م و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده اطالع صادرکننده چک، فورًا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نا

 چک نیز قید گردد.
پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده  ۳هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده  -۴متن سابق ماده 

 در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
 طابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک )در حدود عرف بانکداری( و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.در برگ مذکور باید م

 بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
 باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.در برگ مذبور 

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب  –(۱۳۹۷)اصالحی  ۵ماده 
شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فورَا کسری مبلغ چک را در سامانه را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت

فاقد کد رهگیری در ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه
 شود.مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی

شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک میچک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی
 حساب ارسال نماید. است اعالمیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب

دارنده  در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به -۵متن سابق ماده 
نماید. نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت میگواهیچک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، 

 نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.محل محسوب و گواهیچک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی
 ده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعالمیه مذکور در ما

ها و بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک -(۱۳۹۷مکرر )الحاقی  ۵ماده 
ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت انکدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بمؤسسات اعتباری اطالع می

 به صاحب حساب اعمال نمایند:
 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ -الف

نوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عها و کارتمسدود کردن وجوه کلیه حساب -ب
 اعالمی از سوی بانک مرکزی؛

 های ارزی یا ریالی؛عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا صدور ضمانت نامه -ج
 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی. -د

های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخالل در امنیت ی )الف(، )ج( و )د( در خصوص بنگاههای مذکور در بندهاچنانچه اعمال محرومیت -۱تبصره 
هایی مانند نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارآید. آییناقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می

شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب االجراءمیزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از الزم
 هیأت وزیران می رسد.

اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده عالوه بر صاحب حساب، در  در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب -۲تبصره 
ها مکلفند گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکمورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می

 ر گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.به هنگام صدو
 :شوددر هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعالم کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر  -۳تبصره 
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علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال -الف
 الع دارنده چک برساند.بخش و قابل استناد به اطای اطمینانمراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه

 علیه؛ارائه الشه چک به بانک محال -ب
 شده در دفاتر اسناد رسمی( از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛نامه رسمی )تنظیمارائه رضایت -ج
 ات اجرائی در خصوص چک؛صالح مبنی بر اتمام عملیارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی -د
 ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛ -ه
 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.سپری شدن مدت سه -و

 ( این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.۱۴عدم پرداخت طبق ماده ) چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور -۴تبصره 
 ثالث وارد گردیده است. بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص -۵تبصره 

انه پس ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفًا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامبانک -(۱۳۹۷)اصالحی  ۶ماده 
د نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب موراز اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام هویت

ها های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکقانون تسهیل اعطای تسهیالت و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح( »۵سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده )
اقدام نموده و متناسب با « ۱۳۸۴/۹/۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ( »۱)( ماده ۲۱بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند )یا رتبه« ۱۳۸۶ /۴ /۵مصوب 

سال دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سهنتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می
شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی هاییاست و چک

شود و به نون توسط بانک مرکزی تهیه میاالجراء شدن این قاسال پس از الزمموارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک
 رسد.تصویب شورای پول و اعتبار می

بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطالعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبهبانک -(۱۳۹۷)الحاقی  ۱تبصره 
 باشند.ت صحیح و کامل میدهند، مکلف به ارائه اطالعامی

االجراء دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزمبه منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده -(۱۳۹۷)الحاقی  ۲تبصره 
اندازی اصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخ

نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه
( مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، ۵ب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای )الف( تا )د( ماده )برای پرداخت چک موردی، صاح

 باشد.صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می
ی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک -(۱۳۹۷)الحاقی  ۳تبصره 

شود و در سالمی محکوم میتسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات ا
 شود.مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان

 ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.بانک -۶متن سابق ماده 
 هرکس بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: -(۱۳۸۲)اصالحی  ۷ماده 
 ه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.چنانچ -الف

 سال حبس محکوم خواهد شد.ماه تا یکچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش -ب
چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در ل بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دستهچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریا -ج

 ها مالک عمل خواهد بود.صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بالمحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک
 باشد.های بالمحل بابت معامالت نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیمواردی که ثابت شود چکاین مجازات شامل  -(۱۳۸۲تبصره )الحاقی 

 های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.هایی که در ایران عهده بانکچک -(۱۳۷۲)اصالحی  ۸ماده 
ت بل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبادر صورتی که صادرکننده چک ق –۹ماده 

 پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
 را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده

محل خواهد بود و به حداکثر مجازات هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی -(۱۳۷۲)اصالحی  ۱۰ماده 
 مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.محکوم خواهد شد و  ۷مندرج در ماده 

به بانک مراجعه ننماید  جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن -۱۱ماده 
 دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید

 منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
چک با ذکر تاریخ ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک

 قید نمایند.
 کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.



   126 

 

چک محفوظ باشد،  محل بودندر صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی
کند و حق را به نام صاحب چک صادر می ۵و  ۴باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعالمیه مذکور در ماده 

 شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
 ال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتق -تبصره
جبات هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا مو -(۱۳۸۲)اصالحی  ۱۲ماده 

صادر خواهد کرد. و خسارت مذکور )از تاریخ ارائه چک به بانک( را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی  پرداخت وجه چک
 کند.صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر 

سارات مندرج در حکم را هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خ
حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در فراهم نماید اجرای حکم موقوف می

 خواهد شد.
مجمع  ۱۳۷۶.۳.۱۰قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب  ۲میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده  -(۱۳۸۲تبصره )الحاقی 

 تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
 در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست: -(۱۳۸۲)اصالحی  ۱۳ماده 
 در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. -الف

 هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. -ب
 چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. -ج
 قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هرگاه بدون -د
 در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. -ه

نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم صادرکننده چک یا ذی -(۱۳۷۲)اصالحی  ۱۴ماده 
خواهد کرد و در صورت  تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداریدیگری تحصیل گردیده می

 نماید.ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالم شده صادر و تسلیم می
جازات مقرر در تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده عالوه بر مدارنده چک می

 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. ۷ماده 
اگذار ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد )یا چک در وجه حامل به او و -(۱۳۷۶)اصالحی  ۱تبصره 

 گردیده(
شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی اخت مطابق این ماده صادر میدر موردی که دستور عدم پرد

 نگهداری نماید.
هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به دستور دهنده مکلف است پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک -(۱۳۷۲)الحاقی  ۲تبصره 

 کند.بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می
نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده شده و مسافرتی را نمیهای تضمینپرداخت چک -(۱۳۷۶)الحاقی  ۳تبصره 

 محفوظ خواهد بود. ۱۴چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 
 تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.دارنده چک می -۱۵ماده 
 شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.رسیدگی به کلیه  -۱۶ماده 
 وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خالف این امر ثابت گردد. -۱۷ماده 
های دادرسی دادگاهقانون آیین ۱۳۴از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده کننده جرائم مربوط به چک بالمحل،یمرجع رسیدگ -(۱۳۷۲)اصالحی  ۱۸ماده 

نقد یا  حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه )اعم از وجه -کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی ۱۳۷۸.۶.۲۸مصوب  –عمومی و انقالب )در امور کیفری( 
 نماید.نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول( اخذ میضمانت

ا مسول در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامن -۱۹ماده 
شود. به عالوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد اس تضامن علیه هر دو نفر صادر میپرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اس

صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری که در این داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،
 خواهد بود.مسوول 

 نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.مسولیت مدنی پشت -۲۰ماده 
محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیبانک -(۱۳۷۲)اصالحی  ۲۱ماده 
 سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.و تا 

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و  –۱۳۹۷به موجب اصالحات  ۲۱عبارت حذف شده از انتهای ماده 
 ه تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.قانون رسیدگی ب ۹های مقرر در ماده مراتب جرم به یکی از مجازات



   127 

 

های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطالعات گواهینامه -(۱۳۹۷)اصالحی  ۱تبصره 
های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعالم گواهینامهها و مؤسسات اعتباری را به سوابق برخط بانک

ره به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباعدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم
 های مالی فراهم نماید.( این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت۱۴های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده )چک

اند به صورت مرتب ور چک بالمحل نمودهبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صد -(۱۳۷۲)الحاقی  ۱متن سابق تبصره 
 های کشور قرار دهد.و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک

ای خواهد بود که ظرف مدت نامهها به موجب آیینمات بانکضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعال -(۱۳۷۲)الحاقی  ۲تبصره 
 رسد.ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میسه

از پرداخت محکوم به یا  االجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسربانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از الزم -(۱۳۹۷مکرر )الحاقی  ۲۱ماده 
امکان استعالم آخرین دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین 

نشده را صرفًا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، های تسویهچکسال اخیر و میزان تعهدات وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه
تای برگه چک توسط صادرکننده بوده فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یک

پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختالف سقف دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط
 های تسویه نشده بیشتر باشد.اعتبار مجاز و تعهدات چک

ند، تسویه چک صرفًا در سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج شواالجراء شدن این قانون صادر میهایی که پس از گذشت دو سال از الزمدر مورد چک -۱تبصره 
که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی

نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشتها مکلفند از پرداخت وجبانک
 باشد.هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور مینویسی چک خواهد بود. چک

مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب های این ماده در ممنوعیت -۲تبصره 
 کنند نیز مجری است.حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می

شود و هرگونه ابالغی به نشانی علیه اقامتگاه قانونی او محسوب میانک محالدر صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در ب -(۱۳۸۲)اصالحی  ۲۲ماده 
 آید.مزبور به عمل می

شود و رسیدگی به متهم بدون شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابالغ اوراق تلقی میهرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین
 زوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.ل

تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را دارنده چک می -(۱۳۹۷)اصالحی  ۲۳ماده 
 زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط

 در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ -الف
 در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ -ب
 های آن صادر نشده باشد.( این قانون و تبصره۱۴)گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده  -ج

دهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن ب
به مورد اجراء گذاشته و « ۱۳۹۴/۳/۲۳های مالی مصوب قانون نحوه محکومیت»جرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق صورت حسب درخواست دارنده، امیسر کند؛ در غیر این

 نماید.نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می
یانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداری یا خ

جبران ناپذیر وارد گردد که در این کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر 
صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی 

 دگی خواهد شد.خارج از نوبت رسیشدن چک بوده و مرجع قضائی دالیل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور 
 شود.نسخ می ۱۳۴۴قانون چک مصوب خرداد  -۲۳متن سابق ماده 

ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک -(۱۳۹۷)الحاقی  ۲۴ماده 
شوند که محکوم می« ۱۳۷۲/۹/۷قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ( »۹های مقرر در ماده )شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتمربوط حسب مورد با توجه به 

 رسیدگی به این تخلفات در صالحیت بانک مرکزی است.
 

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 ۱۳۹۲/۱۰/۰۳مصوب 

 ۱۳۹۴/۰۷/۲۱با آخرین اصالحات تا تاریخ 
 تعاریف، مصادیق و تشکیالت -فصل اول

 روند:اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -۱ماده 
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یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و  قاچاق کاال و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس این قانون و -الف
 تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. برای آن مجازات

 کاال: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد. -ب
 ست که در مبادالت مالی کاربرد دارد.ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی ا -پ
ن و مقررات به منظور وارد یا تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای الزم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانی -ت

 کردن کاال یا ارز، انجام دهند.خارج
 یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. کاالی ممنوع: کاالیی که صدور -ث
 ذیربط قانونی است. کاالی مجاز مشروط: کاالیی که صدور یا ورود آن عالوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع -ج
 نکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.کاالی مجاز: کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و با -چ
زمان کشف و سایر ارزش کاالی قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کاال)مجموع قیمت خرید کاال در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل( به اضافه حقوق ورودی  -ح

 شود.توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه میگیرد که براساس باالترین نرخ ارز اعالمی هایی که به آن کاال تا محل کشف تعلق میهزینه
هایی مانند عوارض ویژه فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینهترین بازار داخلی عمدهارزش کاالی قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کاال در نزدیک -خ

 گیرد.هایی که به آن کاال تعلق میصادراتی و کلیه یارانه
های نفتی و محصوالت پتروشیمی حسب مورد متناسب با باالترین قیمت خرید کاال در بازارهای هدف و یا فهرست و ارزش کاالی قاچاق خروجی مربوط به فرآورده -رهتبص

 شود.براساس باالترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعالم می
 گردد.خ اعالمی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان کشف اعالم میبهای ارز: باالترین نر -د
شود و به صورت بندی کاالست و مشخصات ماهوی هر قلم کاال احصاء و در یک سامانه ثبت میای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقهشناسه کاال: شناسه -ذ

 گردد.ی کاال نصب یا درج میرمزینه)بارکد( و یا نظایر آن بر رو
بندی با ابعاد مشخص اختصاص ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کاالست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کاال به کلیه کاالهای دارای بستهشناسه رهگیری: شناسه -ر

شناسه قابل استعالم و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کاالهای مزبور نصب یا درج  یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کاال در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر اینمی
 شود.می

 د و یا جعلی باشد.اسناد خالف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کاالی ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کاالی اظهار یا کشف شده تطبیق ننمای -ز
ی و رکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کاال، حواله فروش و یا قبض خرید کاالی متروکه، ضبطاسناد مثبته گم -ژ

، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و بری)کابوتاژ(بالصاحب، پروانه عبور)ترانزیت(،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران
شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می

 ا توجه به نوع کاال و نحوه مصرف آن متناسب باشد.کاال از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کاال ب
 شوند.اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که داللتی بر ورود و یا صدور قانونی کاال از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی

یک گروه نسبتًا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه -س
 گیرد.یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می

 ( ریال باشد.۱۰.۰۰۰.۰۰۰ده میلیون) ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش ازقاچاقچی حرفه -ش
( قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ۵دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده) -ص

 کشف آن را برعهده دارد.
 باشد.های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت میستگاهدستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از د -ض

 ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است. -ط
 شود:ق محسوب میذکر شده است، موارد زیر نیز قاچا ۱۳۹۰/۸/۲۲عالوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب  -۲ماده 
 بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن  صادرات قطعی آن کاالبرنگرداندن کاالی اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران -الف

 های عبوری در داخل کشوراضافه کردن کاال به محموله عبوری )ترانزیتی( خارجی و تعویض یا کاهش محموله -ب
 کاال به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلیاظهار  -پ
 تعویض کاالی صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کاالی جایگزین شده -ت
 ۱۳۹۰/۸/۲۲( قانون امور گمرکی مصوب ۱۲۲ورود کاالی موضوع بند)ر( ماده) -ث
 عالمت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانهاظهار کاالی وارداتی با نام یا  -ج
سهیالت همراه مسافر، واردات کاال به صورت تجاری با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کاالهای مورد مصرف شخصی مانند ت -چ

 عدم اظهار کاال به عنوان تجاری به تشخیص گمرکهای مرزنشینی و ملوانی در صورت تعاونی
 های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونیخروج کاالهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کاالهای مشمول تسهیالت مرزنشینی و ملوانی از استان -ح
 رود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارزشده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای وعدم رعایت ضوابط تعیین -خ
 ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حوالهآوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاههای فروش سازمان جمععرضه کاال به استناد حواله -د
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( آمده بود که طبق اصالحیه ۱۰( این قانون ]در متن اولیه ماده)۱۳)عرضه کاالهای وارداتی فاقد شناسه کاال و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده  –ذ  -ذ
 ( اصالح شد[۱۳به ماده ) ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

 هرگونه اقدام به خارج کردن کاال از کشور برخالف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصالح با استناد به قرائن و امارات موجود -ر
 ین دیگرسایر مصادیق قاچاق به موجب قوان -ز

از ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز متشکل گذاری، برنامهبه منظور سیاست -۳ماده 
ت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزیران دادگستری، اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجار

های تعزیرات حکومتی، های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمانمعاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون
ی جمهوری اسالمی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیماجمع

و معاون معادن و کشاورزی ایران رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
 گردد.جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میاالختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیسقضائیه و نماینده تام اجتماعی و پیشگیری قوه

ط با قاچاق کاال و ارز برای تمامی اساسی در موضوعات مرتب( قانون۱۲۷جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم)تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس
 االجراء است.های اجرایی الزمدستگاه

های قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله قوهسایر دستگاه
 حدود اختیارات این ستاد، همکاری الزم را با آن داشته باشند. عضو ستاد وظیفه دارند در

 شود.ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل میریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانکمیسیون برنامه -تبصره
های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز متشکل تواند حسب مورد کارگروهت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد میبه منظور هماهنگی و نظار -۴ماده 

 های عضو ستاد تشکیل دهد.از نمایندگان دستگاه
 قاچاق کاال و ارز را برعهده دارد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از -۱تبصره 
 االجراء است.ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون الزمکلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه -۲تبصره 

های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد جمهور سامانهمند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابالغ رئیسدولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام -۵ماده 
 اندازی نماید.نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال و ارز را ایجاد و راه

ص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا باشند و اشخاشده میاندازیهای راهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه
 شوند.یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می

ماه تا دوسال حبس از شششده به موجب این قانون و افشای اطالعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات های راه اندازیهرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانه -۱تبصره 
 شود.محکوم می

های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه -۲تبصره 
 شود.عمومی محکوم می

های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی)گمرک جمهوری اسالمی ایران(، بانک مرکزی با همکاری وزارتخانه ستاد موظف است از طریق وزارت اطالعات و -۳تبصره 
 برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق اقدام نماید.های ذیربط به تهیه، اجراء و بهرهو سایر دستگاه

 باشند.ر، موظف به ارائه و تبادل اطالعات از طریق این سامانه میکلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشو
ای که به پیشنهاد نامهشود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیینبینی می( که در بودجه ساالنه پیش۱۱های اجرای حکم موضوع این ماده و بند)ب( ماده)هزینه -۴تبصره 

 رسد، به مصرف خواهد رسید.شود و به تصویب هیئت وزیران میستاد و وزارت دادگستری تهیه می
 پیشگیری از قاچاق -فصل دوم

 های بروز قاچاق کاال و ارز:( و به منظور کاهش زمینه۵( ماده)۳مذکور در تبصره) سازی اطالعات مربوط به سامانهها و یکپارچهبه منظور تجمیع داده -۶ماده 
افزاری برداری از سامانه نرمهای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهرهموظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسالمی ایران و سایر دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت -الف

 سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.جامع یکپارچه
 برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطالعات از طریق آن اقدام نمایند.بهرههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و کلیه دستگاه -تبصره

ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کاال موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفوزارتخانه -ب
 ی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.حمل و نقل به امکانات فن

کند و به های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه میوزارت کشور با همکاری ستاد، الیحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت -پ
 دهد.ن ارائه میهیئت وزیرا

بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه -ت
کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و  صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران صدور، تمدید و ابطال

 قاچاق کاال و ارز ساماندهی نماید.
و ثبت  دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کاالافزاری به شناسههای اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرموزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه -ث

 مشخصات مالک کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کاالهای قاچاق اقدام نماید.
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و توقف شناورها ها و خورها و انضباط بخشی به تردد های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکلهوزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه -ج
 اقدام نماید.

ای کاال به سامانه فنی ردیاب ونقل جادهونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حملوزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل -چ
 شده اقدام نماید.و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی

 های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کاال، مدنظر قرار دهد.و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویتوزارت امور اقتصادی  -ح
 گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات الزم را معمول دارد. -خ
نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت ( آیین۱یب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کاالهای پیشنهادی در کارگروه ماده)در صورت عدم تصو -د

 هد.وزیران قرار دهای اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئتتواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزهمی
 رسد.شود و به تصویب هیئت وزیران میهای مربوط تهیه مینامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاهآیین -تبصره
 بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادالت غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: -۷ماده 
 نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیلتعیین و اعالم میزان ارز قابل  -الف

 ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنهاایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی -ب
ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و به گونهدولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را  -۱تبصره 

 عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
 شود.فتار میعرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون ر  -۲تبصره 
 کند.ود و مقررات استفاده از ارز را تعیین میدولت حد -۳تبصره 

باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز می -۸ماده 
 بینی نماید.شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیشمالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه میضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و 

 شود.های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه میاعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه
ها براساس باشند، متناسب با حجم فعالیتهایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کاال و ارز میهای انسانی کلیه دستگاهبه منظور صیانت از سرمایه -۹ده ما

 رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:دستورالعملی که به تصویب ستاد می
 دانش کارکنان و صیانت از آنان های ضمن خدمت به منظور ارتقایآموزش -الف

 به کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص الزم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به صورت موقت -ب
 فرهنگی به منظور ارتقای سالمت روحی و روانی کارکنان -های رفاهیاجرای برنامه -پ

 تاد عالوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:های عضو سدستگاه -۱۰ماده 
 حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:

 ارز ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و -الف
 های کاشفهای آموزشی با محوریت دستگاهای و کارگاههای سراسری و منطقهبرگزاری رزمایش -ب
 های الزم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کاالی قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونیپذیر و نظارتشناسایی و کاهش نقاط آسیب -پ
 مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کاال به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاقنظارت بر  -ت
 های کاشفهای مردمی در دستگاهآوری گزارشایجاد واحد جمع -ث
 های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزهشناسی فعالیت دستگاهنظارت و بازرسی برای آسیب -ج

ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کاال و ارز اقدامات زیر را به عمل قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده -۱۱ه ماد
 آورند:

 اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیه -الف
نامه مصوب هیئت وزیران توسط عب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئیناختصاص ش -ب

 سازمان تعزیرات حکومتی
( قضائی تعیین ۸( تا)۱های)اده ویژه مستمر قضات در گروهالع( فوق%۸۰العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد)میزان فوق -۱تبصره 

االجراء شدن این قانون به تصویب ماه از تاریخ الزم ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سهنامهگردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آئینمی
 رسد.وزیران می هیئت
 شود.( تأمین می۵( ماده)۴ای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره)های اجرهزینه -۲تبصره 

های نشده و علل آن، درباره پروندههای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراءارائه گزارش -پ
 ریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستادقاچاق کاال و ارز به ط

 های قاچاق کاال و ارز به ستادهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پروندهارائه گزارش -ت
 رزتدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کاال و ا -ث
 های علمیشناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کاال و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشآسیب -ج
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 های قاچاق کاال و ارز توسط رئیس قوه قضائیهتشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده -چ
( ۱۲۵در مورد جرم قاچاق کاال و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم) های حقوقی و قضایینامه همکاریانعقاد موافقت -ح

 اساسیقانون
جهت بررسی و  های ساالنه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز دستگاه متبوعه خود راشده، برنامه های تعیینهای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویتکلیه دستگاه -۱۲ماده 

 تصویب به ستاد ارائه نمایند.
شود و تشخیص آنها از کاالهای قاچاق یا فاقد مجوزهای الزم از قبیل کاالی به منظور شناسایی و رهگیری کاالهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می -۱۳ماده 

های فوق توسط ها و شماره شناسههای دریافت شناسه کاال، شناسه رهگیری، ثبت گواهیمنوط به ارائه گواهی جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کاالی تجاری
 گمرک است.

 شوند.اچاق محسوب میدر هر حال توزیع و فروش کاالهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کاالهای مذکور ق
گیری های با بهرههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کاال از بدو ورود تا سطح عرضه سامانوزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه -۱ره تبص

 ر فراهم نماید.های مرتبط را از سامانه مزبوگیری دستگاههای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهرهاز فناوری
ز کشور منوط به نصب شناسه کاال و توزیع و فروش کاالهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه ا -۲تبصره 

 ۲۲/۸/۱۳۹۰( قانون امور گمرکی مصوب ۱۲۰و ماده) ۶/۷/۱۳۸۴ندهی مبادالت مرزی مصوب ( قانون ساما۹باشد. تشریفات قانونی این کاالها با رعایت ماده)شناسه رهگیری می
 شود.انجام می

های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کاالیی و روش نصب شناسه نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاهآیین -۳تبصره 
 ه رهگیری بر روی کاال و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.کاال و شناس

رشاد های فرهنگ و اهای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، سازمان تبلیغات اسالمی و وزارتخانهدستگاه -۱۴ماده 
های ابالغی شورای عالی انقالب فرهنگی و های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاستاسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه

 ی تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کاالی قاچاق، اجراء نمایند.های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کاالاولویت
های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، نامهالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتهای مرتبط در عرصه تجارت بیندستگاه -۱۵ماده 

 عایت نمایند.های مصوب ستاد را رها و برنامهسیاست
 شود.های مربوط نمیستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطالعات و آمار در امر قاچاق کاال و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه -۱۶ماده 

 نماید.های مختلف را تصویب میستگاهبندی آمار و اطالعات دستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع -۱تبصره 
کبار به کمیسیون اقتصادی ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطالعات قاچاق کاال و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه ی -۲تبصره 

 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز را در حل مشکالت پیش روی گیری از تمام ظرفیتت با بهرهوزارت امورخارجه موظف اس -۱۷ماده 

 های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.نامهمبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت
 ای و ارزکاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانهقاچاق  -فصل سوم

 شود:های نقدی زیر محکوم میهر شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه بر ضبط کاال یا ارز، به جریمه -۱۸ماده 
 کاالی مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کاال -الف
 دی معادل یک تا سه برابر ارزش کاالکاالی مجاز مشروط: جریمه نق –ب 
 ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کاالکاالی یارانه –پ 
بر بهای د، فروش یا حواله ارز، دو براارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خری –ت 

 ریالی آن
 شود.های مقرر در این ماده محکوم میعرضه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات -۱تبصره 
 رسد.تصویب هیئت وزیران میشود و به های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میای با پیشنهاد وزارتخانهفهرست کاالهای یارانه -۲تبصره 
 وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کاالهای مجاز مشروط را اعالم نماید. -۳تبصره 
تخلف  های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولتصورت تجاری مانند فرآوردهگیرند بهخرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار می -۴تبصره 

شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می
 شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.االجراءالزم
ها تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط های صنفی یا صرافی( این قانون حسب مورد توسط واحد۱۸موضوع ماده) قاچاق زکاال و ار یا فروش ، عرضهنگهداری -مکرر ۱۸ماده 

 شود:کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه می
 دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق معادل نقدی : جریمهاول ـ مرتبه الف

 چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق معادل ینقد : جریمهدوم ـ مرتبه ب
 مدت به کسب محل و تعطیل صنفیمتخلف  عنوانبه کسب یا تابلو بر سر در محل پارچه برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصبشش  معادل نقدی : جریمهسوم ـ مرتبه ج

 ماهشش
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های ماده ( این قانون با کاالی دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کاال ضبط و پس از کسر جریمه۱۸که کاالی قاچاق موضوع ماده)در صورتی  -۱۹ماده 
 شود.های قانونی به نسبت کاالی غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میمذکور و سایر هزینه

 (۱۸ده در حمل قاچاق کاالی موضوع ماده )وسایل نقلیه مورد استفا -۲۰ماده 
 گردد:این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می

 (ریال یا بیشتر باشد.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ) -الف
 (ریال یا بیشتر باشد.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰الی قاچاق مکشوفه سیصد میلیون )سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاوسایل نقلیه نیمه –ب 
 (ریال یا بیشتر باشد.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه نهصد میلیون)وسایل نقلیه نیمه –پ 
 (ریال یا بیشتر باشد.۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰د)وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه یکمیلیار –ت 
 (ریال یا بیشتر باشد.۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه سه میلیارد) –ث 

الغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابشود و در صورتی که محکومٌ در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می -۱تبصره 
 گردد.وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می

باشد وسیله نقلیه ه ز مبالغ این ماددر صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کاال در مجموع معادل یا بیشتر ا -۲تبصره 
 ضبط می شود.

 رسد.مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می -۳تبصره 
د با علم و اطالع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شو -۴تبصره 

 گردد.شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میقرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می
شود و یا با هماهنگی و أخذ الک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل میالمکه وسیله نقلیه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولدرصورتی -۵تبصره 

رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز آوری و فروش اموال تملیکی به فروش میمجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمع
 شود.می

(ریال یا کمتر باشد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰( این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون )۱۸در صورتی که ارزش کاالی قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده ) -۲۱ماده 
، کاال ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب موردبا قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می

شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابالغ آوری و فروش اموال تملیکی تحویل  میجمع
 گردد.می

بالغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف  به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از تواند ظرف ده روز از تاریخ اصاحب کاال و یا ارز می -۱تبصره 
 سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کاال نگهداری شود.

 گردد.( این قانون محکوم می۱۸ز به جریمه نقدی موضوع ماده )مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم  و باالتر عالوه بر ضبط کاال و یا ار -۲تبصره 
 گیرد.به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی -۳تبصره 

 قاچاق کاالهای ممنوع –فصل چهارم
( مجازات ۲۴( و )۲۳شرح زیر و مواد )د یا بفروشد، عالوه بر ضبط کاال بههرکس مرتکب قاچاق کاالی ممنوع گردد یا کاالی ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نمای -۲۲ماده 
 شود:می

 (ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق۱۰.۰۰۰.۰۰۰کاال تا ده میلیون )که ارزشدر صورتی -الف
 ( ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰یلیون )( تا یکصد م۱۰.۰۰۰.۰۰۰در صورتی که ارزش کاال از ده میلیون ) -ب
(ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تا یک میلیارد )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰در صورتی که ارزش کاال از یکصد میلیون ) -پ

 االی ممنوع قاچاقپنج تا هفت برابر ارزش ک
 (ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کاالی ممنوع قاچاق۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰در صورتی که ارزش کاال بیش از یک میلیارد ) -ت

 تولیدشده در داخل کشور است. فقط شامل مشروبات الکلی ۲۲/۸/۱۳۸۷( قانون مجازات اسالمی اصالحی مصوب ۷۰۲حکم ماده) -۱تبصره 
 شود.وجوه حاصل از قاچاق کاالی ممنوع، ضبط می -۲تبصره 
شود. مواردی که استفاده کننده گیرد، ضبط میآالت و ادواتی که جهت ساخت کاالی ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کاالی ممنوع مورد استفاده قرار می -۳تبصره 

 باشد.ک عامدًا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمیمالک نبوده و مال
طور غیرمجاز، آالت و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کاالی  فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به -مشروبات الکلی، اموال تاریخی -۴تبصره 

 ممنوع است.
شود و در ( این قانون نشود، توقیف و پلمب می۲۴حل نگهداری کاالهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده)م -۵تبصره 

 شود.ه مالک مسترد میصورتی که محکوٌم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی ب
( گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کاالی مزبور، درصورت وجود هر یک از ۲۲در مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای)پ( و )ت( ماده) -۲۳ماده 

 شود:شرایط زیر، ضبط می
 وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد. -الف
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جهت استفاده برای حمل کاالی قاچاق دراختیار  با استناد به دالیل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامدًا، آن را -ب
 مرتکب قرار داده است.

 شود.ن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میدرغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آ -تبصره
رار گرفته باشد و ارزش محل نگهداری کاالی قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامدًا جهت نگهداری کاالی قاچاق در اختیار دیگری ق -۲۴ماده 

، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این گردد( ریال باشد، مصادره می۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰کاال بیش از یک میلیارد )
گیرد و چنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کاالی قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می

 گردد.ین منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره میدوبار به ا
 شود.شده به جزای نقدی وی افزوده میدر صورتی که مرتکب بدون اطالع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کاالی قاچاق نگهداری

 رسد.االجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه میالزمشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخماده توسط قوه قضائیه تهیه می نامه اجرائی اینآیین -تبصره
وحشی عادی، در  بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیواناتهرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش -۲۵ماده 

ی این حیوانات مبادرت کند، یا در حین معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزا
 د، به مجازات قاچاق کاالی ممنوع محکوم می گردد.صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشو

 تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
مجوز این شود، بدون صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیالت تعیین می  -۲۶ماده 

 سازمان مشمول مجازات قاچاق کاالی ممنوع است.
های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآوردههرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل -۲۷ماده 

 شود.چاق به شرح زیر محکوم میانجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کاالهای قا
 های وارده نیست:این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت

 باشد.( این قانون می۲۲ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کاالهای ممنوع موضوع ماده)های دارویی، مکملقاچاق مواد و فرآورده -الف
کننده مکلف است نسبت به استعالم مجوز مصرف های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگیمکشوفه شامل مواد و فرآوردهکه کاالی قاچاق در صورتی -ب

 انسانی کاالهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعالم پاسخ دهد.
( این قانون ۱۸ر موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند)ب( ماده)هرگاه کاالی مکشوفه مذکو

الهای ممنوع گذشته و یا مضر به سالمت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کاصورت کاالی مکشوفه، کاالی تقلبی، فاسد، تاریخ مصرفخواهد شد و در غیر این
 باشد.می

 های این ماده است.حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات -۱تبصره 
پزشکی، های بهداشت، درمان و آموزش نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان الزم از کاال برای استعالم مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانهآیین -۲تبصره 

 رسد.تصویب هیئت وزیران میاالجراء شدن این قانون بهشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزمصنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می
 ایقاچاق سازمان یافته و حرفه -فصل پنجم

 شود:ترتیب زیر محکوم می( این قانون به۲۲بر جزای نقدی مندرج در ماده) نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب عالوه که قاچاق کاالهای ممنوع بهدر صورتی -۲۸ماده 
 ( به نود و یک روز تا شش ماه حبس۲۲درخصوص بند)الف( ماده) -الف

 ( به بیش از شش ماه تا دو سال حبس۲۲درخصوص بند)ب( ماده) -ب
 ای مذکور( به حداکثر مجازات حبس مندرج در بنده۲۲درخصوص بندهای )پ( و )ت( ماده) -پ

های مقرر در بندهای یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان -تبصره
 شوند.)الف( و )ب( محکوم می

( این قانون، حسب مورد مرتکب به ۱۸های موضوع ماده )ز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، عالوه بر مجازاتای و یا اردرصورتی که کاالهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه -۲۹ماده 
 شود.های زیر محکوم میمجازات

کاال بیش از مبلغ (ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰چنانچه ارزش کاالی مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ) -الف
 مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

(ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کاال بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ای یا ارز تا یکصد میلیون )چنانچه ارزش کاالی یارانه -ب
 مجازات مذکور در این بند

های مقرر در بندهای)الف( و )ب( یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازاتدر جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان کسانی که -تبصره
 شوند.محکوم می

جمهوری اسالمی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام  در صورتی که ارتکاب قاچاق کاال و ارز به -۳۰ماده 
گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور می ۱۹/۹/۱۳۶۹در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب  اخالل گسترده

 شود.مجازات می
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تروریسم و اقدام ز شود مرتکب جرائم قاچاق کاال و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی در صورتی که احرا -۳۱ماده 
حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیاالرض  های مقرر در این قانونهای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، عالوه بر مجازاتعلیه امنیت ملی و تقویت گروه

 گردد.محکوم می
شوند، عالوه بر ضبط کاال و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و ای محسوب میکسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه -۳۲ماده 

 شوند:های حبس بهشرح زیر محکوم میمجازات
 (ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کاال و ارز با ارزش تا یک میلیارد ) -الف

 (ریال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بیش از شش ماه تا دو سال برای کاال و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ) -ب
 شوند.مقرر در این ماده محکوم می ( این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس۲۲های مندرج در ماده )ای کاالهای ممنوع عالوه بر مجازاتمرتکبین قاچاق حرفه -تبصره

 جرائم مرتبط -فصل ششم
و فروش اموال تملیکی، مؤسسه هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی)دیجیتالی(، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری  -۳۳ماده 

سه کاال و رهگیری، مرتکب ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شنامل
ون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد عالوه بر مجازات حبس مذکور در قان

 شود.کاالی موضوع اسناد مجعول محکوم می
جازات فوق محکوم خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قباًل در ترخیص کاال استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به م -تبصره

 شود.می
از مصادیق دست بردن به در صورتی که شخص حامل یا مالک کاال و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور  -۳۴ماده 

 د و چهار ضربه شالق محکوم میشود.های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاسالح و سلب امنیت مردم نباشد عالوه بر مجازات
های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، عالوه بر مجازات قاچاق مقرر در صورتی که مأموران دستگاه -۳۵ماده 

 شوند.در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می
مختلسین ا علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مأمورانی که ب -۱تبصره 

 شوند.ر محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتاموال دولتی محکوم می
آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعها و سازمانکارکنان تمامی دستگاه -۲تبصره 

 شوند.( آن می۱)
 مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کاال -فصل هفتم

 شوند:های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب میدستگاه -۳۶ماده 
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -الف

 وزارت جهاد کشاورزی -ب
 گمرک جمهوری اسالمی ایران در محدوده اماکن گمرکی –پ 
 کنندگان و تولیدکنندگانسازمان حمایت مصرف -ت
 محیط زیست سازمان حفاظت -ث
 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی -ج
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -چ
 های نفتی ایرانشرکت ملی پخش فرآورده -ح
 شرکت سهامی شیالت ایران -خ
 شرکت دخانیات ایران -د

 شوند.ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می -تبصره
کل گمرک جمهوری اسالمی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کاالهای موجود در آنها و امور اجرائی های کشور زیر نظر رئیسموجب این قانون، حفاظت گمرک به -۳۷ماده 

دادرسی کیفری ضابط خاص  شرایط مذکور در قانون آیینمبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با 
 شوند.قضائی محسوب می

های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب رئیس حفاظت گمرک -۱تبصره 
 شود.می

شود و های کشور، حمل و به کارگیری سالح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه میاظت گمرکنحوه تسلیح نیروهای حف -۲تبصره 
 رسد.به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می

بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد  هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت -۳۸ماده 
های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کاالی مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت

 ونی به مقام قضائی اعالم نمایند:امارات مزبور برای انجام اقدامات قان
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 وقوع جرم به صورت سازمان یافته -الف
 تعلق کاالی قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم –ب
 سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم  -پ

یافته قاچاق کاال و  های سازمانهای اصلی، گروهود یا بنا بر اعالم دستگاه کاشف، شبکهوزارت اطالعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذیصالح قضائی، خ -۳۹ماده 
 های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند. ارز و دارایی

 ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند. -۴۰ماده 
( این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کاال و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را ۲۱به استثنای موارد منطبق با ماده ) -۴۱اده م

اچاق، مالک و حامالن آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کاال و یا ارز ق
 برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند.

رجع صالح ارسال نزد م ضابطین مکلفند بالفاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را
 نمایند.
های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بالفاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به در مواردی که دستگاه -۱تبصره 

 ضابطین یا مراجع قضائی اطالع دهند.
هایی با ارزش کاالی قاچاق مکشوفه ( این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده۲۱ه)در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماد -۲تبصره 

 ( ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰باالی یکصد میلیون)
 

توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی  به انبارها و اماکن و مستغالت محل وجود کاال و یا ارز قاچاق، ضابطین میدر صورت داللت قرائن و امارات قوی بر  -۴۲ماده 
گی به مرجع المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام  نمایند و حسب مورد جهت رسیداختفاء یا نگهداری کاال و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی

 صالح ارجاع دهند.
 تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است. -۱تبصره 
 بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد. -۲تبصره 

حب کاال و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذیصالح و با همکاری تمامی نهادهای ذیربط، هایی که صادر پرونده -۴۳ماده 
د به صورت غیابی ح  بایبالفاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذیصالح، مرجع رسیدگی صال

 رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
 های قاچاق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کاالی قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائمدر رسیدگی غیابی به پرونده -۱تبصره 

 مالک کاال نیست.
فقیه تحویل یا حسب درخواست المالک باشد، کاالی مزبور عینًا به ستاد مأذون از سوی ولیق مکشوفه بالصاحب، صاحب متواری و یا مجهولکه کاالی قاچادر صورتی -۲تبصره 

 شود.رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می
 مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق -فصل هشتم

ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و م قاچاق کاال و ارز سازمان یافته و حرفهرسیدگی به جرائ -۴۴ماده 
 دادگاه انقالب است.

ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی چنانچه پروندههای قاچاق کاال و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. سایر پرونده
 شود.از آنان در صالحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می

الیه ی در صالحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکاب -تبصره
 مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصالح ارسال نماید.

( قانون ۲۸عی است. مقررات این تبصره از شمول ماده)این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعالم نظر آن مقام ظرف یک هفته، قط
 مستثنی است.۲۱/۱/۱۳۷۹های عمومی و انقالب)در امور مدنی( مصوب آیین دادرسی دادگاه

دگی و رأی نهائی را صادر کنند، هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسی -۴۵ماده 
کننده موظف است سیدگیمگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع ر

 علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.
 گردد.ومیت انتظامی تا درجه سه میعدم ارسال این گزارش موجب محک

های مزبور را دارند جز در در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده -۴۶ماده 
 .مواردی که در این قانون به ضرورِت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است

های قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده -۱تبصره 
 گیرند.ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی
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های مرکز شوند در دادسرا و دادگاههای قاچاق کاال و ارز مرتکب میسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پروندهبه کلیه اتهامات رؤ -۲تبصره 
 شود.رسیدگی می

حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کاال و یا ارز های مأمور وصول درآمدهای دولت شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان -۴۷ماده 
 نماید.مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعالم می

ا ارسال گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعالم، پاسخ آن رهای مذکور و متهم ابالغ میهمچنین وقت رسیدگی به سازمان
 ت.و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیس

(ریال است، مرجع ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )هایی که ارزش کاالی قاچاق مکشوفه بیش از یکصد ای و یا پروندههای قاچاق کاالی ممنوع، سازمان یافته، حرفهدر پرونده -۴۸ماده 
م از ادارات ثبت اسناد و رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعال

 ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید.امالک، مخابرات، بانک
 طرف استعالم نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ الزم را به مرجع رسیدگی اعالم کنند. مراجع

های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کاال وارز به پیشنهاد رئیس به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده -۴۹ماده 
 شوند.دادگستری از بین قضات دارای پایه ُنه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابالغ ایشان منصوب میسازمان پس از تأیید وزیر 

 جهت ایجاد وحدت رویه به در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد -تبصره
 گردد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می

 ( ریال باشد، قطعی است.۲۰.۰۰۰.۰۰۰آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کاال و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ) -۵۰ماده 
 اهی است.علیه قابل تجدیدنظرخودر سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ با درخواست محکومٌ 

 جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. -۱تبصره 
 .آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کاال و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست -۲تبصره 
ان یا شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ و پس از درخواست دادستآراء صادره از  -۳تبصره 

 دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است.
 تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان

 االجراء است.رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و الزم
ی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأدر کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده -۴تبصره

 تواند تقاضای تجدیدنظر کند.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می
 شود.دادرسی کیفری رفتار میبینی نشده است، مطابق قانون آییندر کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش -۵۱ماده 
 کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند.متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می -۵۲ماده 

ها ارائه شود ترتیب اثری داده ه اسنادی که خارج از این مهلتاین مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. ب
 شود.نمی

 اموال ناشی از قاچاق -فصل نهم
، اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون های کاشف و ضابطین موظفند کاالهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیهدستگاه -۵۳ماده 

( این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کاال، بالفاصله پس از ۵۶استثنای کاالی ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده) شوند، بهتوقیف می
 آوری و فروش اموال تملیکی نمایند.کشف، تحویل سازمان جمع

 روش کاالی قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.این سازمان اقدام به نگهداری کاال نموده و ف
شود و یا با فقیه تحویل میالمالک باشد، عین کاالی مزبور به نهاد مأذون از سوی ولیدر کلیه مواردی که کاالی قاچاق مکشوفه بالصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول -۱تبصره 

رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی آوری و فروش اموال تملیکی به فروش میط سازمان جمعهماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توس
 شود.فقیه واریز میولی

سبب ایجاد تغییرات  االشتعال، احشام و طیور و یا کاالهایی که مرور زمانالفساد، سریعآوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کاالهای سریعسازمان جمع -۲تبصره 
 کننده، بالفاصله کاال را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکّمی و کیفی در آنها می

داری کل ز فروش آن وجه حاصله را به خزانههای نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس اهای نفتی موظف است فرآوردهشرکت ملی پخش فرآورده -۳تبصره 
 کشور واریز نماید.

داری کل را به حساب ویژه خزانهدستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظّن قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن -۴تبصره 
 کشور واریز کند.

 شود.( این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می۱تبصره از مصادیق قید شده در تبصره) که وجوه موضوع ایندر صورتی
مورد مستحق دریافت صورت حسبکاال درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر ایندر موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کاال، صاحب -۵۴ماده 

باشد. حکم این ماده شامل االداء میت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعًا یا قانونًا جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوممثل یا بهای کاال به قیم
 گردد.کاالهایی که فروش آنها قانونًا جایز نیست، نمی
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 شود.اب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد میدر مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حس -تبصره
 ای است.فروش کاالی قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه -۵۵ماده 

واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع در صورتی که فروش کاال مطابق ضوابط فوق بالمانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز 
 شود.آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می( این قانون، توسط سازمان جمع۱۳ماده )

 رسد.شود و به تصویب هیئت وزیران مینامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میآیین
فقیه قرار دارد مانند کاالهای قاچاق بالصاحب و صاحب ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولیاز کاالهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان درباره آن دسته –تبصره 

 المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.متواری و مجهول
ای است و کاالهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کاالهای موضوع کردن کاالهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهصدور یا معدوم -۵۶ه ماد

 رسد.شود و به تصویب هیئت وزیران میاد تهیه میای است که توسط ستزند برابر آیین نامه( که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می۵۴ماده)
 مقررات عمومی -فصل دهم

 شود.قاچاق کاال و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می  -۵۷ماده 
مورد عالوه بر محکومیت به در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کاال و ارز، در صورت موجود نبودن عین کاال و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب  -۵۸ماده 

 شود.شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کاال و ارز مشمول این ماده نمیهای مقرر، به پرداخت معادل ارزش کاال و ارز نیز محکوم میمجازات
که وسیله نقلیه متعلق به زا با مأموران کاشف باشد، درصورتیگرم و آتش که کشف کاال و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سالحدرصورتی -۵۹ماده 

ر داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدًا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرا
 شود.امر مبارزه با قاچاق ضبط می کاشف جهت استفاده در

 شود.صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می در غیر این
های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از جریمههای نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی به پرداخت در صورتی که محکومان به جریمه -۶۰ماده 

شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد میشده محکومٌ شده و یا فروش اموال شناساییهای سپردهمحل وثیقه
ن آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانو

ه سال شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزد( این قانون انتخاب می۴۹که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده)
 بیشتر باشد.

های حوزه قضائی مربوطه که در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه -۱تبصره 
 ضی معمول نمایند.گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتشود ارجاع میتوسط رئیس قوه قضائیه تعیین می

 گردد.علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میجزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ  -۲تبصره 
گی به پرونده را از بدو تشکیل تا های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدتواند درخصوص پروندهستاد می -۶۱ماده 

 کننده تقاضا نماید.مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی
ساالنه در اختیار سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کاالهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعالمی توسط بانک مرکزی به صورت  -۶۲ماده 

 ف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد.های کاشکلیه دستگاه
 شود.ای رخ دهد، توسط سازمان ذیربط اعالم میدر صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کاالهای وارداتی تغییرات عمده

 جازات اسالمی است.حکم تعّدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون م -۶۳ماده 
ضبط کاال یا ارز، به  هر شخصی که با علم و اطالع مرتکب جرم حمل کاال یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، عالوه بر -۶۴ماده 

 شود.های مقرر درمورد مالک کاال و ارز نیز محکوم میمجازات
ام بازدارنده به عمل قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطالع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کاال و ارز باشد و مالک نیز اقدچنانچه قرائنی از  -۶۵ماده 

و در مورد ضبط محل نگهداری کاالی ممنوع، ماده  شود( این قانون، ضبط می۲۰نیاورده باشد عالوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده )
 گردد.های آن اعمال می( این قانون و تبصره۲۲)

 گردد.علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد میدر صورتی که محکومٌ 
رداخت آن ا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی عالوه بر حکم به ضبط کاالی قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پچنانچه دو ی -۶۶ماده 

 نماید و در صورتی که کاال یا ارز  قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.محکوم می
 گردد.جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شالق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شالق مقرر محکوم میچنانچه  -تبصره
کند و شخص حقوقی، عالوه بر محکومیت به اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کاال و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می -۶۷ماده 
 شود:ترتیب زیر محکوم می ای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی بهجز

 در مورد قاچاق کاالی غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحالل شخص حقوقی -الف
 و یا سازمان یافته، انحالل شخص حقوقیدر مورد قاچاق کاالی ممنوع  -ب

 یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می -۱تبصره 
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های مربوط حسب ان مرتکب قاچاق را عالوه بر مجازاتکننده، کارکنان و مدیرچنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی -۲تبصره 
 نماید.مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می

محل دارایی شخص حقوقی وصول ها از اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه -۳تبصره 
 شود.می

شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطالع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می -۴تبصره 
 گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.است که اختیار نمایندگی یا تصمیم

 مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است.جازات شروع به قاچاق، عالوه بر ضبط کاال یا ارز حسبم -۶۸ماده 
شود و یا  های تحت نظارت جمهوری اسالمی ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احرازچنانچه وسایل نقلیه حامل کاالی ممنوع به آب -تبصره

 شود.اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می
این قانون، وی را به های مقرر در تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، عالوه بر مجازاتمرجع رسیدگی کننده ذیصالح حسب مورد می -۶۹ماده 

 های زیر محکوم نماید:عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت
 تعلیق موقت یا ابطال دائم: -الف

 کارت بازرگانی -۱
 کارت مبادالت مرزی -۲
 کارت ملوانی -۳
 کاریالعملبرداری یا حقپروانه کسب، تأسیس، بهره -۴
 پروانه حمل و نقل -۵
 گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی -۶

 تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت -ب
 محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال -پ
 محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال -ت
 خروج از کشور تا پنج سالممنوعیت  -ث

المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کاال یا حمل کاالی خارجی فاقد ونقل داخلی و بینها و مؤسسات حملمرجع رسیدگی کننده ذیصالح در مورد شرکت -۷۰ماده 
 نماید:های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم میکب عالوه بر مجازاتاند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتاسناد مثبته گمرکی شده

 مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان -الف
 مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان -ب

تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از  -تبصره
 گردد.شود و در صورت تکرار، شرکت منحل میتعلیق می

ای و م قاچاق کاالهای ممنوعه، حرفههای حبس و شالق در جرائجزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات -۷۱ماده 
 باشد.سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی

های قاچاق و اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کاال و ارز و یا دستگیری سرشبکههرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده -۷۲ماده 
 شود.سب داده میرا فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کاال و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسایر متهمان 

 و ارز در مرکز فن آوری و اطالعاتمنظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطالعات محکومان قاچاق کاال  به -۷۳ماده 
 گردد.قوه قضائیه تشکیل می

 های راجع به قاچاق کاال و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند.تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت
 ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.نحوی باشد که امکان تعامل دادهباید بهمبادله اطالعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه  

شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه مینامهها به موجب آییننحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده -تبصره
 رسد.این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می االجراء شدنالزم
های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پروندهمسئوالن مستقیم دستگاه -۷۴ماده 

گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعالم نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار میرسیدگی
گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر های بعدی محکوم میاشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت

 باشد.وجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صالحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها میم
ه و اسالمی ایران موظف است برای ابالغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائینیروی انتظامی جمهوری -۷۵ماده 
 رات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات الزم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.تعزی

ادی و دارایی و دادگستری و سایر های کشور، اموراقتصاالجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانههای اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهآیین -۷۶ماده 
 رسد.شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران میهای عضو ستاد تهیه میدستگاه
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ومتی راجع به قاچاق کاال با اصالحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حک  ۱۳۱۲/۱۲/۲۹از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  -۷۷ماده 
( ۳۶( و )۳۵، مواد )۱۳۳۶/۸/۹مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب  ۱۳۷۴/۲/۱۲و ارز مصوب 

( ۹( و بند )ب( ماده )۸(، ماده)۳، تبصره ماده )۲۴/۱۲/۱۳۸۲مصوب  ( قانون نظام صنفی۶۲، ماده) ۲۴/۱۰/۱۳۷۰آوری و فروش اموال تملیکی مصوب قانون تأسیس سازمان جمع
، تبصره ۱۳۷۴/۶/۱۴( قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۲، بند )د( ماده)۱۳۷۳/۱۱/۲۳قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 

( و ۲(، )۱، بندهای )۱۳۷۹/۱۲/۱۰( قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۳(  و اصالح ماده )۱)( قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳( ماده )۱)
استخدامی سازمان بنادر  ( قانون اختیارات مالی و۷( و )۶(، )۵(، )۴(، )۳، مواد )۱۳۸۴/۸/۵( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۲( ماده)۴)

 شود.شورای انقالب نسخ می ۱۳۵۸/۹/۱۴و الیحه قانونی انحالل گارد بنادر و گمرکات مصوب  ۱۳۴۸/۴/۱۹و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 
کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از  –است(  االجراء اعالم شدهقانون برنامه پنجساله ششم توسعه موقوف ۱۱۸تبصره )این تبصره به موجب تبصره یک ماده 

 گردد.کل کشور واریز میداریای نزد خزانهحساب ویژههای وصولی بهفروش کاال و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه
های های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامهق کاال و ارز متناسب با تأثیر دستگاه( ریال برای مبارزه با قاچا۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰از وجوه واریزی، ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد)

کننده هزینه های ذیربط و مراجع رسیدگیرسد، میان کاشفان، دستگاهوزیران می تصویب هیئت شود و بهپیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می ای که بهنامهارائه شده مطابق آیین
 گردد.می

 شود.این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می
 الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است.کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حقدرمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی

 شود.نامه مذکور تعیین و پرداخت میهای مترتبه بر کاالی موضوع این قانون در آیینمحل نگهداری و تأمین سایر هزینه میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه
مجازات مجازات مقرر در قانون مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به 

 شود.اسالمی محکوم می
 های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون

یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ماه شنبه مورخ سوم دیقانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه
 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

 
 قانون جرایم رایانه ای

 ۱۳۸۸/۰۳/۰۵مصوب 
ـ جرایم و مجازاتها  بخش یکم 

ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی  فصل یکم 
ـ   دسترسی غیرمجازمبحث یکم 

ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای های رایانهها یا سامانههرکس به طور غیرمجاز به داده -۱ماده 
 و مجازات محکوم خواهد شد.(ریال یا هر د۲۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا بیست میلیون)۵.۰۰۰.۰۰۰نقدی از پنج میلیون)

ـ شنود غیرمجاز  مبحث دوم 
ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا های رایانههرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه -۲ماده 

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۴۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا چهل میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون)
ـ جاسوسی رایانه  ایمبحث سوم 

ازات های ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجهای رایانههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانههرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده -۳ماده 
 مقرر محکوم خواهد شد:

(ریال تا شصت ۲۰.۰۰۰.۰۰۰های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون )الف( دسترسی به داده
 (ریال یا هر دو مجازات.۶۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )

 ذکور برای اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال.های مب( در دسترس قرار دادن داده
 های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.ج( افشاء یا در دسترس قرار دادن داده

 زند.ملی لطمه میهایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع های سری دادهـ داده۱تبصره 
های بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانههای سری و نحوه طبقهنامه نحوه تعیین و تشخیص دادهـ آیین۲تبصره 

 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای های رایانه( این قانون، تدابیر امنیتی سامانه۳های سری موضوع ماده )هرکس به قصد دسترسی به داده -۴ماده 

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۴۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا چهل میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰نقدی از ده میلیون)
های مربوط هستند و به آنها آموزش الزم داده شده است یا داده ها یا سامانه های ( این قانون یا سامانه۳های سری مقرر در ماده )چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده -۵ماده 

های ها، حامل های داده یا سامانهمباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صالحیت به دادهاحتیاطی، بیمذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی
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فصال از خدمت (ریال یا هر دو مجازات و ان۴۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا چهل میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون)
 از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی  فصل دوم 
ـ جعل رایانه  ایمبحث یکم 

(ریال تا یکصد میلیون ۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست -۶ماده 
 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانهداده به آنها،الف( تغییر یا ایجاد داده
 ها یا عالئم به آنها.ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهای یا مخابراتی یا تراشههها یا عالئم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانب( تغییر داده

 ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.ها یا کارتها یا تراشههرکس با علم به مجعول بودن داده -۷ماده 
ـ تخریب و اخالل در داده  ای و مخابراتیهای رایانهمانهها یا سامبحث دوم 

ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو های رایانههای دیگری را از سامانههر کس به طور غیرمجاز داده -۸ماده 
 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۴۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا چهل میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰)سال یا جزای نقدی از ده میلیون 

ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده -۹ماده 
(ریال تا چهل میلیون ۱۰.۰۰۰.۰۰۰یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون) ایهای رایانهسامانه

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۴۰.۰۰۰.۰۰۰)
ای یا مخابراتی های رایانهها یا سامانهده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به دادههرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن دا -۱۰ماده 

 خواهدشد.(ریال یا هردومجازات محکوم ۲۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا بیست میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )
( این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه ۱۰( و )۹(، )۸هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد ) -۱۱ماده 

 نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و
ـ سرقت و کالهبرداری مرتبط با رایانه  فصل سوم 

ال تا بیست (ری۱.۰۰۰.۰۰۰های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون )هرکس به طور غیرمجاز داده -۱۲ماده 
(ریال تا بیست میلیون ۵.۰۰۰.۰۰۰(ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال ی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادههرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابرات -۱۳ماده 

ی از بیست یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقد
 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یکصد میلیون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون)

ـ جرائم علیه عفت و اخالق عمومی  فصل چهارم 
فساد تولید یا ذخیره یا نگهداری ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا اهای رایانههرکس به وسیله سامانه -۱۴ماده 

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۴۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا چهل میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )
 تهای فوق می شود.ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازا -۱تبصره 

 محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.
(ریال جزای نقدی محکوم خواهد ۵.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا پنج میلیون )۱.۰۰۰.۰۰۰هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ) -۲تبصره 

 شد.
شود، به حداکثر هر دو مجازات نانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی االرض شناخته نـ چ۳تبصره 

 مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان اطالق می ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی۴تبصره 
 است.

 های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههرکس از طریق سامانه -۱۵ماده 
بس حتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حالف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به م

 .(ریال یا هردومجازات محکوم خواهدشد۲۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا بیست میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )
 (ریال است۵.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا پنج میلیون )۲.۰۰۰.۰۰۰ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون)

یب یا تهدید یا دعوت کرده آمیز تحریک یا ترغگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان
(ریال تا بیست میلیون ۵.۰۰۰.۰۰۰لیون )یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج می

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
انتشار یا  ( شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا۱۴ماده ) تبصرهـ  مفاد این ماده و

 معامله می شود.
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ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب  فصل پنجم 
یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که ای یا مخابراتی، فیلم های رایانههرکس به وسیله سامانه -۱۶ماده 

مجازات (ریال یا هر دو ۴۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا چهل میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰عرفًا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون)
 محکوم خواهد شد.

ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.  تبصره 
موارد قانونی منتشر کند یا در  ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز درهای رایانههرکس به وسیله سامانه -۱۷ماده 

(ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ز پنج میلیون)دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفًا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی ا
 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۴۰.۰۰۰.۰۰۰چهل میلیون )

در دسترس دیگران قرار دهد یا با ر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا ه -۱۸ماده 
لویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت، رأسًا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا ت

زای نقدی از پنج انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت )درصورت امکان(، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا ج
 دو مجازات محکوم خواهد شد. (ریال یا هر۴۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا چهل میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰میلیون)

ـ مسؤولیت کیفری اشخاص  فصل ششم 
 ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه -۱۹ماده 

 ای شود.الف( هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه
 ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهب( 

 ای شود.ج( هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه
 فته باشد.ای اختصاص یاد( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه

 گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم۱تبصره 
قی ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقی۲تبصره 

 مسؤول خواهد بود.
ه تا شش برابر حداکثر جزای اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، عالوه بر س -۲۰ماده 

 نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ُنه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا  الف( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال

 پنج سال.
وقی منحل خواهد ب( چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حق

 شد.
ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند تب  گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیماین ماده منحل می« ب»صره 

ع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه)کمیته( تعیین مصادیق موضوارائه -۲۱ماده 
کنند. در صورتی که عمدًا از پاالیش)فیلتر( تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پاالیش )فیلتر( 

مباالتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از احتیاطی و بیو چنانچه از روی بیمحتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد 
(ریال تا یک میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یکصد میلیون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰بیست میلیون )

 (ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
یه و مؤسسات عمومی چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای )وب سایت های( مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائ -۱تبصره 

و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن  ۱۹/۴/۱۳۷۳ست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب غیردولتی موضوع قانون فهر
لق داشته باشد، با دستور مقام ود دارد تعهای اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وج
 لتر( نخواهدشد.قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما )وب سایت(مزبور تا صدور حکم نهایی پاالیش)فی

 ه به پرونده انجام خواهد گرفت.پاالیش)فیلتر( محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کنند -۲تبصره 
تشکیل دهد. وزیر یا قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه)کمیته(تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور  -۲۲ماده 

دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطالعات، اطالعات، نماینده وزارتخانه
ی و یک نفر از صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطالعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالم رئیس سازمان

ن قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسالمی اعضای کارگروه)کمیته( را تشکیل خواهند داد. ریاست نمایندگان عضو کمیسیو
 کارگروه)کمیته( به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

 می یابد وتصمیمات کارگروه)کمیته( با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.جلسات کارگروه)کمیته(حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت  -۱تبصره 
 کارگروه)کمیته( موظف است به شکایات راجع به مصادیق پاالیش)فیلتر(شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. -۲تبصره 
 لتر( محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.کارگروه)کمیته( موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پاالیش)فی -۳تبصره 
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ده به پرونده مبنی بر وجود ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه)کمیته( تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی کنن -۲۳ماده 
 ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدًا از اجرای دستور کارگروه)کمیته( یا مقام قضائی خودداری کنند، منحلرایانه سامانه های محتوای مجرمانه در

م کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مباالتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراه
(ریال و در ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یک میلیارد)۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون)۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یکصد میلیون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون)

 مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
ـ ارائه دهن  دگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه)کمیته( تعیین مصادیق اطالع دهند.تبصره 

استفاده کند, به حبس از یک  المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکسهرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین -۲۴ماده 
 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا یک میلیارد)۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون)

ـ سایر جرائم  فصل هفتم 
(ریال ۲۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا بیست میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰از پنج میلیون)هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی  -۲۵ماده 

 یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
 رود.ای به کار میافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفًا به منظور ارتکاب جرائم رایانهها یا نرمالف( تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده

ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم های رایانهها یا سامانهای که امکان دسترسی غیرمجاز به دادهب( فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده
 کند.می

 ز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخالل در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.ج( انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجا
ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.  تبصره 

ـ تشدید مجازات ها  فصل هشتم 
 مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:در موارد زیر، حسب  -۲۶ماده 

لت یا نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسسه هایی الف( هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دو
اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی که زیر نظر 

 ای شده باشند.یانههمچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم را
 ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.های رایانهب( متصدی یا متصرف قانونی شبکه

 ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.های رایانهها یا سامانهج( داده
 ن یافته ارتکاب یافته باشد.د( جرم به صورت سازما

 ای ارتکاب یافته باشد.هـ( جرم در سطح گسترده
خذ نام دامنه مرتبه باالی کشوری و در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، ا –۲۷ماده 

 ی محروم کند:بانکداری الکترونیک
 الف( چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

 ب( چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
 سال.ج( چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج 

ـ آیین دادرسی  بخش دوم 
ـ صالحیت  فصل یکم 

 عالوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: -۲۸ماده 
نه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی الف( داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایا

 و هوایی جمهوری اسالمی ایران ذخیره شده باشد.
 ب( جرم از طریق تارنماهای )وب سایت های( دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای )وب سایت های( مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا  ج( جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از
کد کشوری ایران در سطح گسترده سایت های( دارای دامنه مرتبه باالی دهد یا علیه تارنماهای )وبای که خدمات عمومی ارائه مینمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه

 ارتکاب یافته باشد.
 دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزهد( جرائم رایانه

سرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادچنانچه جرم رایانه -۲۹ماده 
 کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می

ای اختصاص دادسراها، دادگاه های عمومی و انقالب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهقوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از  -۳۰ماده 
 دهد.

ـ قضات دادسراها و دادگاه  های مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.تبصره 
 ف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواهد بود.در صورت بروز اختالف در صالحیت، حل اختال -۳۱ماده 
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ـ جمع آوری ادله الکترونیکی  فصل دوم 
ـ نگهداری داده ها  مبحث اول 

 حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطالعات کاربران رادهندگان خدمات دسترسی موظفند دادهارائه -۳۲ماده 
ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این ای در زنجیره ارتباطات رایانههای رایانهای است که سامانهـ داده ترافیک هرگونه داده۱تبصره 

 شود.مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه میها شامل اطالعاتی از قبیل داده
رس جغرافیایی یا پستی یا ـ اطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آد۲تبصره 

 و سایر مشخصات فردی اوست. (، شماره تلفنIPپروتکل اینترنتی)
ترافیک حاصل از تغییرات ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده  –۳۳ماده 

 ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ـ حفظ فوری داده ه  ای رایانه ای ذخیره شدهمبحث دوم 

تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقام قضائی میهای رایانههرگاه حفظ داده -۳۴ماده 
 ۲۴توانند رأسًا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ها، ضابطان قضائی میبین رفتن دادهکنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از 

های حفاظت شده را افشاء کنندیا دهساعت به اطالع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا دا
شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به های مزبور به آنها مربوط میخاصی که دادهاش

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.۱۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال تا ده میلیون )۵.۰۰۰.۰۰۰حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون )
 ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.ـ حفظ داده۱تبصره 
 ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.۲تبصره 

ـ ارائه داده ها  مبحث سوم 
( فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از ۳۴( و )۳۳(، )۳۲های حفاظت شده مذکور در مواد )تواند دستور ارائه دادهقضائی می مقام –۳۵ماده 

 ( این قانون محکوم خواهد شد.۳۴اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده )
ـ   تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتیمبحث چهارم 

آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میهای رایانهها یا سامانهتفتیش و توقیف داده –۳۶ماده 
 داشته باشد.

ها انجام ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانههای رایانهها یا سامانهداده تفتیش و توقیف -۳۷ماده 
 خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

کند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می -۳۸اده م
 رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف. هایافزارها، نحوه دستیابی به دادهافزارها و نرمهای مورد نظر، نوع و تعداد سختو توقیف، نوع و میزان داده

 ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه -۳۹ماده 
 ای یا مخابراتی.های رایانهالف( دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه

 ای فشرده یا کارت های حافظه.ها یا لوح ههای داده از قبیل دیسکتب( دسترسی به حامل
 های حذف یا رمزنگاری شده.ج( دستیابی به داده

ها، برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از دادهها، کپیهایی از قبیل چاپ دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشدر توقیف داده -۴۰ماده 
 هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.ها با روشن دادهغیرقابل دسترس کرد

 ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:های رایانهدر هریک از موارد زیر سامانه -۴۱ماده 
 های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،الف( داده

 پذیر نباشد،افزاری امکانها بدون سامانه سختتجزیه و تحلیل دادهب( تفتیش و 
 ج( متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

 پذیر نباشد،ها به لحاظ فنی امکانبرداری( از دادهد( تصویربرداری)کپی
 شود،ها داده هـ( تفتیش در محل باعث آسیب

راتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخاب -۴۲ماده 
 سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد  چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی -۴۳ماده 
 توقیف خواهند کرد.ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا 

 ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخالل در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.های رایانهمانهها یا ساچنانچه توقیف داده -۴۴ماده 
های توقیف شده مجرمانه یا منافی با دهنفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داشود، ذیها توقیف میدر مواردی که اصل داده -۴۵ماده 

 ای وارد نشود.محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه
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افزارهای مورد رمافزارها و نها و نوع و تعداد سختای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان دادههای رایانهها یا سامانهدر مواردی که اصل داده -۴۶ماده 
 نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ز به مرجع ه با دالیل ظرف ده رومتضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همرا -۴۷ماده 
 قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه  ایمبحث پنجم 
 مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.ای یا های رایانهشنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه –۴۸ماده 

ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط اس  ت.تبصره 
ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی  فصل سوم 

 امیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، الزم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.به منظور حفظ صحت و تم -۴۹ماده 
ای یا مخابراتی مربوط به رایانه باشد و سامانهای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده های رایانهچنانچه داده -۵۰ماده 

 ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده
 شود.گیرد نیز میکه ادلهالکترونیکی در آنها مورداستناد قرارمیای شامل سایرجرایمی های دوم و سوم این بخش، عالوه بر جرائم رایانهکلیه مقررات مندرج در فصل -۵۱ماده 

ـ سایر مقررات  بخش سوم 
بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشرایانه در مواردی که سامانه –۵۲ماده 

 مل خواهد شد.ع
ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری  تبصره 

 اقدام خواهد شد.
انک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم ب -۵۳ماده 

 است.
همکاری وزارت ارتباطات و آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با  –۵۴ماده 

 طالعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.فناوری ا
( قانون ۷۲۹( قانون مجازات اسالمی)بخش تعزیرات( با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده)۷۸۲( تا)۷۲۹( این قانون به عنوان مواد)۵۴( تا)۱شماره مواد) -۵۵ماده 

 ( اصالح گردد.۷۸۳مجازات اسالمی به شماره )
 قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. -۵۶ماده 

 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
 الف( محتوای علیه عفت و اخالق عمومی

 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۲ـ اشاعه فحشاء و منکرات ) بند ۱
قانون مجازات  ۶۴۹ای و ماده قانون جرائم رایانه ۱۵جنسی ) بند ب ماده  ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات۲

 اسالمی(
 ای(قانون جرائم رایانه ۱۴قانون مطبوعات و ماده  ۶ماده  ۲ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خالف عفت عمومی )مبتذل و مستهجن( بند ۳
 ای(قانون جرائم رایانه ۱۵به محتویات مستهجن و مبتذل ) ماده  ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی۴
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۱۰قانونی )بند ـ استفاده ابزاری از افراد) اعم از زن و مرد( در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجمالت نامشروع و غیر ۵

 ب( محتوای علیه مقدسات اسالمی
 قانون مجازات اسالمی( ۶ماده  ۱حتوای الحادی و مخالف موازین اسالمی )بند ـ م۱
 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۳قانون مجازات اسالمی و ماده  ۶ماده ماده  ۷ـ اهانت به دین مبین اسالم و مقدسات آن )بند ۲
 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۳) ماده ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین )ع( یا حضرت صدیقه طاهره )س( ۳
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۹ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسالم ) بند ۴
 طبوعات(قانون م ۶ماده  ۹های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسالم به نحوی که تبلیغ از آنها باشد )بند ها و احزاب و گروهـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه۵
 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۴ـ اهانت به امام خمینی )ره( و تحریف آثار ایشان )ماده ۶
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۷ـ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید )بند ۷

 ج( محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
 قانون مجازات اسالمی( ۴۹۸سایبر( با هدف برهم زدن امنیت کشور) ماده ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ) ۱
 قانون مجازات اسالمی( ۵۱۱ـ هرگونه تهدید به بمبگذاری )ماده ۲
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۱ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسالمی ایران لطمه وارد کند )بند ۳
 قانون مطبوعات( ۶اده م ۱۲ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی )بند ۴
 قانون مجازات اسالمی( ۵۰۰ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی ایران )ماده ۵
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 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۴ـ اخالل در وحدت ملی و ایجاد اختالف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی )بند ۶
قانون مجازات  ۵۰۴نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی )ماده ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به ۷

 اسالمی(
 ون مطبوعات(قان ۶ماده  ۵ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایران در داخل یا خارج از کشور )بند ـ تحریص و تشویق افراد و گروه۸
 قانون مجازات اسالمی( ۵۰۰های مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران )ماده ها و سازمانـ تبلیغ به نفع گروه ۹

افشای اسناد محرمانه  قانون مجازات انتشار و ۳و  ۲ماده قانون مطبوعات و مواد  ۶فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی )بند  -۱۰
 ای(قانون جرایم رایانه ۳و سری دولتی و ماده 

 ماده قانون مطبوعات( ۶ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح )بند ۱۱
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی) بند ۱۲
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶یر علنی مجلس شورای اسالمی )بند ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غ۱۳
 قانون مطبوعات( ۶ماده  ۶ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی )بند ۱۴

 د( محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
 قانون مجازات اسالمی( ۷۰۰و  ۶۰۹قانون مطبوعات و مواد  ۶ماده  ۸تی و عمومی )بند ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکوم۱
 قانون مجازات اسالمی( ۶۹۷قانون مطبوعات و  ۶ماده  ۸ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی )بند ۲
 قانون مجازات اسالمی( ۶۹۸قانون مطبوعات و  ۶ماده  ۱۱)بند  های حکومتیـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان۳

ـ ( محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه  ای و سایر جرایم بکار می روده
 ای(قانون جرائم رایانه ۲۵ ای به کار می رود )مادهها یا نرم افزارهای که صرفًا برای ارتکاب جرایم رایانهـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده۱
ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند ) های رایانهها با سامانههایی که امکان دسترسی غیر مجاز به دادهها و دادهـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه۲

 ای(قانون جرایم رایانه ۲۵ماده 
 ۲۵ای و مخابراتی )ماده های رایانهها یا سیستمای، تحریف و اخالل در دادهقراردادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانهـ انتشار یا در دسترس ۳

 ای(قانون جرایم رایانه
 ای(قانون جرایم رایانه ۲۱ای )ماده ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه۴
 های هرمی )قانون اخالل در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین(ای مجرمانه مانند شرکتت تجاری و اقتصادی رایانهـ انجام هر گونه فعالی۵
 ای(ای دارای محتوای مجرمانه )مواد مختلف قانون مجازات اسالمی و قانون جرایم رایانهـ انتشار ویروس دهی بازی های رایانه۶
 ای(قانون جرایم رایانه ۲۵آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ )بند ج ماده ـ انتشار فیلتر شکن ها و ۷
قانون جرایم  ۱۵ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی )ماده ۹قانون مطبوعات(  ۶ماده  ۳ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر )بند ۸

 ای(رایانه
 (۱۳۸۵قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  ۳ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار )ماده ـ تبلیغ و ۱۰
 یر قانونیه گروه ها و جریانات منحرف و غـ باز انتشار و ارتباط )لینک( به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته ب۱۱
رداری، قاچاق موادمخدر، ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخالل در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختالس، کالهب۱۲

 قانون مجازات اسالمی( ۴۳قاچاق مشروبات الکلی و غیره )ماده 
 امنیت ملی منع شده باشد. ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی۱۳
 قانون تجارت الکترونیکی( ۷۴ای و ماده قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ۱ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی )ماده ۱۴
 صی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند(قانون نحوه مجازات. اشخا ۱ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز )ماده ۱۵
 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند( ۲ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )ماده ۱۶
 

 قانون مبارزه با پولشویی 
 ۱۳۸۶/۱۱/۰۲مصوب 

 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵تا تاریخ با آخرین اصالحات 
ـ اصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۱ماده   رود:(

مبارزه با قاچاق جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون  ۱۳۹۲/۲/۱( قانون مجازات اسالمی مصوب ۲الفـ  جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده )
 شود.کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم محسوب می

ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر یکی مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبّین حق اعم از کاغذی یا الکترونب 
 ا اوراق بهادار.نظیر اسناد تجاری، سهام ی

ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به  شوددست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل میپ 
 مده از جرم است.آدستهمچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به
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ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد )  ( این قانون.۶( و )۵ت 
کنندگان مسکن یا فروشصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیشثـ  مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معامالت زیادی را به

 قیمت.جات و هرنوع محصول گرانشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقهخودرو، طالفروشان، صرافان، فرو
باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات نیاز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میجـ  خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش

 کنند.ه میمکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجع
ـ معامالت و عملیات مشکوک:  چ 

دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، 
 ظن وقوع جرم را ایجاد کند:

 ط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.ـ معامالت و عملیات مالی مربو۱
 دمات پایه.ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خ۲
 ری بوده و مالک شخص دیگری است.ـ معامالت یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاه۳
نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون ـ معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین۴

 دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ـ پولشویی عبارت است از:۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب ۲ماده   ) 

ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به  منشأ مجرمانه آن.الف 
مرتکب جرم دست آمده یا کمک بها غیرمستقیم از ارتکاب جرم بهکردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یبـ  تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان

 نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.منشأ به
ـ   شده باشد.یل طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصجایی یا مالکیت عوایدی که بهکردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهپنهان یا کتمان پ 

یزان دارایی در یک زمان مشخص ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعًا و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن م۱تبصره
( همان است که در قانون مجازات اسالمی برای علم قاضی تعریف ۳و تبصره ) وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره

 شده است.
(ریال برای سال پایه و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰باشد. عالوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد )ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می۲تبصره

های مربوطه مطابق قوانین و مقررات الزم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل افته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانهیمعادل افزایش
ل موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل ماآزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکراستی

 شود.صورت ضبط میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراینمی
که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به صورتیـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در۳تبصره

 شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.حبس درجه شش محکوم می
تکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و (ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ار۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۳ماده 

 پولشویی، به دست آمده باشد.
شده در خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران نیز ـ جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع۱تبصره

 مطابق قانون جرم باشد.
تصاص یافته و در هر ت و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اخـ کلیه آال۲تبصره 

اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع  شود. این ابزار ومرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطالع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می
 خواهد بود. ۱۳۹۲/۱۲/۴( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۴۷مقررات ماده )

ـ به۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۴ماده  رائم پولشویی و منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از ج(
عدن و تجارت، اطالعات، کشور، تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، م

ان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطالعات سپاه، رئیس کل بانک دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازم
های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونمرکزی جمهوری اسالمی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به

 شود:می تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل
 ـ تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون.۱
 وزیران.های الزم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأتنامهـ تهیه و پیشنهاد آیین۲
اصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطالعات و گزارشهای وـ هماهنگ۳

 معامالت مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات الزم.
 ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ۱تبصره
 وزیران خواهد رسید.تـ ساختار و تشکیالت اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأ ۲تبصره
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االجراء خواهد ( این قانون الزم۱۴ربط، با رعایت ماده )وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیالذکر پس از تصویب هیأتهای اجرائی شورای فوقنامهـ کلیه آیین ۳تبصره
 سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج 

ـ( کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۵ماده 
های بازنشستگی، نهادهای عمومی الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوقمرکزی، صندوقهای قرض ها، بیمهایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه

که  گذاری و همچنین مؤسساتیها و شرکتهای سرمایهها، بازار سرمایه )بورسهای اوراق بهادار( و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقهای اعتباری، صرافیغیردولتی، تعاونی
وزیران در ارتباط با این قانون های اجرائی هیأتنامهباشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیینشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می

 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم  را اجراء کنند.
( این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و ۵(ـ کلیه اشخاص موضوع ماده )۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۶ماده 

در اجرای این قانون را طبق رد نیاز امالک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مو
 وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالی به آنها ارائه نمایند.مصوبات هیأت

ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون )موضوع مواد ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۷ماده  ( برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت ۶و  ۵(
 زیر هستند: موارد

ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.  الف 
ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت بهموجب قوانین و مقررات دیگر نیست.  تبصره 

ـ ارائه اطالعات، گزارش  وزیران.نامه مصوب هیأتارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب قانون و آیینها، اسناد و مدب 
ـ ارائه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به پ 

 مرکز اطالعات مالی.
اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، تبصرهـ  معامالت و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر

 موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
 مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ـ معامالت و عملیات مالی۱
 دمات پایه.ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خ۲
 ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.ـ معامالت یا عملیات مالی که به هر ۳
 شود.شورا مشخص میـ معامالت یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر )از نظر پولشویی( واقع شده است. فهرست این مناطق توسط ۴
اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل نامه ـ معامالت یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ۵

 منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام  تـ  نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به

 شود.نامه اجرائی این قانون تعیین میمعامله موردی است که شیوه آن بهموجب آیین
ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد  شده الزامی نموده نخواهد بود.تبصره 

ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش  های اجرائی آن.نامهمدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین ث 
عالمًا و عامدًا و به قصد تسهیل جرائم موضوع این  ۱۳۸۶/۷/۸( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵تبصرهـ  هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

شود. خودداری نماید عالوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می« ث»هر یک از بندهای فوق به استثنای بند  قانون از انجام تکالیف مقرر در
و بخشهای ههای حاکمیتی درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگا

 گردند.، به جزای نقدی درجه شش محکوم می«ث»غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند 
با ساختار و « مالیمرکز اطالعات »به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا،  -(۱۳۹۷/۱۰/۱۵مکرر )الحاقی مصوب  ۷ماده 

 شود:¬( این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می۲ترکیب مندرج در تبصره )
ریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال الفـ  دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و بررسی معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی ترو

 اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ـ وزارت اطالعات، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانکها، سازما احوال کشور، بیمه مرکزی ن ثبت ب 

با قاچاق کاال و ارز، ستاد مبارزه با مواد  ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه
های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن طالعات تکمیلی مرتبط با معامالت و تراکنشمخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعالمات مرکز در مورد ا

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ۱۱۷به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطالعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده )
 در اختیار قوه قضائیه قرار میگیرد. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴مصوب 

ـ واگذاری اطالعات امنیتی طبقه  شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطالعاتی ارائه خواهد شد.بندیتبصره 
ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذی برای رسیدگی در مواردی که به صالح قضائی پ 

 احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ـ جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطالع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق ح  ( این ماده.۱کم تبصره )ت 
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ـ ارائه مشاوره ب  ه اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابالغ اصول راهنما.ث 
ر هیأت های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معامالت مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب د¬نامه¬جـ  تدوین آیین

 ربط.به مراجع ذیوزیران و سپس ارجاع 
های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوهچـ  تهیه برنامه

 پیشگیری از وقوع جرم.
ـ همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای   دولتی و سازمانهای مردمنهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکنند.ح 

ـ تهیه و ارسال منظم گزارش  شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم.هایی درباره اقدامات انجامخ 
ـ همکاری و تبادل اطالعات با مراکز مش  ها، مجامع منطقهای، بینالدولی و بینالمللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات.ابه در سایر کشورها، سازماند 

ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی نامهضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطالعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین
 رسد.می

ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.  ذ 
اخذ مجوز از مراجع قضائی ذیصالح  ـ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به۱تبصره

ثر تا به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطالعات مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداک است؛ مگر در موارد فوری که
ت و چهار ساعت مجوز مراجع بیست و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیس

 قضائی صادر نشود، رفع توقیف میشود.
ای کارشناسی از قبیل کارگروه ـ مرکز اطالعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد الزم معاون و گروهه۲تبصره

باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی ررسی اطالعات مالی میحقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و ب
ب این قانون بر بار مجاز است. تشکیالت این مرکز در چهارچوشود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکحداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهای است که توسط شورا تدوین مینامهاساس آیین
 عالوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

 ـ وثاقت و حسن شهرت۱
 ـ توانایی انجام وظایف۲
 فریـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کی۳
 ـ سالمت مالی، اخالقی و امنیتی۴
 ـ تعهد به اسالم، انقالب، نظام اسالمی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به والیت فقیه  ۵

مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این شود و صرفًا پس از احراز کلیه شرایط ( از وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه استعالم می۵( و )۴(، )۱شرایط مقرر در بندهای)
گانه و نیروهای شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سهدو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می

شوند و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطالعات مالی
 همکاری الزم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

 باشند.طالعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری میـ عالوه بر ضابطین عام، وزارت اطالعات و سازمان ا۳تبصره
موجب دستورالعملی است که توسط  ـ نحوه و سطح دسترسی به اطالعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به ۴تبصره

 رسد.تصویب شورای عالی امنیت ملی میشود و بهشورا تهیه می
ـ اطالعات و اسناد گردآوری۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۸ماده  شده در اجرای این قانون، صرفًا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطالعات و اسناد (

رمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غی
 « محکوم خواهد شد.

مرتکبین جرم پولشویی (ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب  ۹ماده 
( ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد )مصادره می

 شوند.الی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میتعزیری درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش م
 شود.از اموال مرتکب ضبط میـ چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن ۱تبصره 
 از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل ۲تبصره 
شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. بینیهای مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیشـ مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی عالوه بر مجازات۳تبصره 

 شوند.صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفًا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می مرتکبین جرم پولشویی در
 ـ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمانیافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.۴تبصره 
( قانون مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه ۲۰های مقرر در ماده )ازاتـ در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند عالوه بر مج۵تبصره 

 شوند.یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می
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الک رضایت نداشته  و این امر را به مراجع قانونی اعالم ـ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطالع مالک استفاده شده یا اینکه م۶تبصره 
 شود.نموده یا اینکه امکان اعالم نداشته است به مالک آن مسترد می

 ی نماید.ات همکارـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقرر۱۰ماده 
امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص ها به ـ(  شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان۱۳۹۷/۱۰/۱۵)اصالحی مصوب ۱۱ماده 
 باشد.بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمییابد. تخصصیمی

ـ در مواردی که مرتکب جرم پولش ( قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم ۳۰۸( و )۳۰۷ویی از مقامات موضوع مواد )تبصره 
 پولشویی حسبمورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود

کشورها قانون معاضدت قضایی و اطالعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سایر ۱۲ماده 
 مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

ـ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مج۱۳۹۷/۱۰/۱۵)الحاقی مصوب  ۱۳ماده ازات، حسب مورد تابع قانون (
 مجازات اسالمی است

شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه االجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میماه از تاریخ الزمنامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهآیین -(۱۳۹۷/۱۰/۱۵)الحاقی مصوب  ۱۴ماده 
 رسدقضائیه به تصویب هیأت وزیران می

شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشتم
 به تایید شورای نگهبان رسید. ۱۷/۱۱/۱۳۸۶
 

 قانون مبارزه با قاچاق انسان
 ۱۳۸۳/۰۴/۲۸مصوب 

مجلس شورای اسالمی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و  ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ی روز یکشنبه مورخ قانون مبارزه با قاچاق انسان در جلسه علن
 به دولت جهت ابالغ ارسال شده است. ۱۳۸۳/۵/۲۱چهارم قانون اساسی، به تاریخ 

 قاچاق انسان عبارتست از: -۱ماده 
خود یا سوء مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت  خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت –الف 

 استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
 دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند )الف( این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.تحویل گرفتن یا انتقال  –ب 

 اعمال زیر در حکم "قاچاق انسان" محسوب می شود: -۲ماده 
 باشد.( این قانون ۱تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ) –الف 

( این قانون هرچند ۱ایر مقاصد موضوع ماده )عبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت( ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا س –ب 
 بارضایت آنان باشد.

 ال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضایت آنان باشد.عبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت( ، حمل یا انتق –ج 
ورت به حبس از دو تا ده چنانچه عمل مرتکب "قاچاق انسان" از مصادیق مندرج درقانون مجازات اسالمی باشد مطابق مجازات های مقرر درقانون یاد شده و درغیر این ص – ۳ماده 

ا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه ی
 شود.

ازات مقرر دراین ماده جچنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام دشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی االرض نباشد، مرتکب به حداکثر م -۱تبصره 
 محکوم می شود.

 گردد.کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می  – ۲تبصره 
و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده مجازات معاونت درجرم "قاچاق انسان" به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد  – ۳تبصره 

 یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.
مومی غیر دولتی یانهادهای انقالب اسالمی یا بطور کلی هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای ع – ۴ماده 

ه نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء درجرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، عالوه بر مجازاتهای مقرر دراین قانون باتوجه ب
 محکوم خواهند شد.

مقرر، پروانه ات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، عالوه بر اعمال مجازاتهای چنانچه موسس – ۵ماده 
 فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.

 شد. با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان عالوه بر مجازات مقرر دراین قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند چنانچه ، "قاچاق انسان" توام – ۶ماده 
 بود. هر تبعه ایرانی که درخارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد – ۷ماده 
 تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالما" و عمدا" به امر "قاچاق انسان " اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. – ۸ماده 
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ورای اسالمی تصویب و نظر شورای قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو هشتادو سه مجلس ش
 ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران واصل نگردید.۹۴نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم )

 
 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

 ۱۳۸۶/۱۰/۱۶مصوب 
ه هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت ب -۱ماده 

تعویض نوار یا ( و یا CDری )تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصوی
سارت مالی است در محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خ

 ( ریال محکوم می شود.۲۰۰۰۰۰۰۰ریال تا بیست میلیون )( ۲۰۰۰۰۰۰صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون )
 در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را مالک عمل قرار دهد. –تبصره 

ه صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد. هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرد – ۲ماده 
 ( ریال محکوم می شوند.۱۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا یکصد میلیون )۱۰۰۰۰۰۰۰متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون )

 سبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز ن – ۱تبصره 
 در خصوص شخصیت های حقوقی، باالترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود. – ۲تبصره 

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت  – ۳ماده 
 محتوای اثر حسب مورد عالوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:

( ریال جریمه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون )عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط  –الف 
( ریال جزای نقدی و ۲۰۰۰۰۰۰۰۰نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون )

 ذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی االرض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند.محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق ال
 تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه -۱
 تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران -۲
 عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن -۳

 سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده )سرمایه گذار(، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی.عوامل اصلی تولید آثار  -۱تبصره 
 تلقی می گردد.« عمده»به عنوان « ده نسخه»تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از  – ۲تبصره 
مصادیق افساد فی االرض نباشند به مجازات شالق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون  چنانچه از« الف»سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند  – ۳تبصره 

 ( ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.۵۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا پنجاه میلیون )۱۰۰۰۰۰۰۰)
( ریال و سی تا هفتاد و ۱۰۰۰۰۰۰۰( تا ده میلیون )۱۰۰۰۰۰۰خه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون )تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نس -۴تبصره 

 چهار ضربه شالق محکوم خواهند شد.
 سی باشد.به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جن« مستهجن»آثار سمعی و بصری  -۵تبصره 
 چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی االرض نباشد مجازات مفسدفی االرض ندارد. -۶تبصره 

رتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و متهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده شو و نمایش های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی االرض نباشند در  –ب 
( ریال تا سی میلیون ۵۰۰۰۰۰۰( ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون )۱۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا ده میلیون )۲۰۰۰۰۰۰یا دو میلیون )

( ریال جزای نقدی و ضبط کلیه ۵۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا پنجاه میلیون )۱۰۰۰۰۰۰۰ده میلیون ) ( ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا۳۰۰۰۰۰۰۰)
 تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

 بلیغ و نتیجه گیری کند.به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه مخالف شریعت و اخالق اسالمی را ت« مبتذل»آثار سمعی و بصری  – ۱تبصره 
( ریال و نیز ۵۰۰۰۰۰۰( ریال تا پنج میلیون )۵۰۰۰۰۰دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشره مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار ) – ۲تبصره 

 می گردد. ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مکشوفه امحاء
ات های مقرر برای عامل استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجاز -۳تبصره 

 خواهد بود.
باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و  عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون –ج 

( ریال جرای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون ۱۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا ده میلیون )۲۰۰۰۰۰۰فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون )
 ( ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.۵۰۰۰۰۰۰۰میلیون )( ریال تا پنجاه ۵۰۰۰۰۰۰)

ف ا وی زنا نماید به مجازات زنای به عنهر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق ب -۴ماده 
کثر مجازات تعزیری محکوم محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حدا

 خواهد شد.
 ضربه شالق محکوم می شوند:مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار  -۵ماده 
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 وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. –الف 
 ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام –ب 
 تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن. -ج

 رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد. -۶ماده 
(، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به ۴ذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده )زیان دیده از جرایم م -۷ماده 

وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو )حسب مورد( محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان 
 اقامت خود اقامه نماید.

ر اختیار آنها قرار می مأموران صالحیت دار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن د -۸ماده 
ی و ستفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی االرض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعگیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای ا

 هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می شوند.
( ریال تا بیست میلیون ۱۰۰۰۰۰۰۰حبس و مجازات نقدی از ده میلیون )در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال 

 ( ریال محکوم می شود.۲۰۰۰۰۰۰۰)
شود. در صورت برائت  اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن )در صورت اطالع قبلی مالک( به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می -۹ماده 

 ر قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صالح می باشد.متهم یا صدو
تشار محسوب و مرتکب حسب انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و ان – ۱۰ماده 

 مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.
 رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت دادگاه های انقالب است. -۱۱ماده 
سالمی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد ا -۱۲ماده 

 تحویل شده از سوی مراجع ذی صالح در شهرستان ها نیز به همین نحو عمل می شود.
ایند مصوب ی نماز تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز م -۱۳ماده 

 ملغی االثر می باشد. ۱۳۷۲/۱۱/۲۴
ی اسالمی تصویب و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورا

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۱۳۸۶/۱۰/۱۹
 

 قانون جرم سیاسی
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۰مصوب 

های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون ( این قانون چنانچه با انگیزه اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست۲ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده)۱ماده
 شود.زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میآنکه مرتکب قصد ضربه

 شوند.( این قانون جرم سیاسی محسوب می۱م زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده)ـ جرائ۲ماده
ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای الف 

 سؤولیت آنانشورای نگهبان به واسطه م
ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده )  ( قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات۵۱۷ب 

شده مصوب های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتی و انجمنهای سیاسی و صنفها، انجمن( قانون فعالیت احزاب، جمعیت۱۶پـ  جرائم مندرج در بندهای)د( و )هـ( ماده)
۷/۶/۱۳۶۰ 

ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به استثنای مجریا  ن و ناظران انتخاباتت 
ـ نشر اکاذیب  ث 

 شود:شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیـ مباشرت، مشارکت، معاونت و ۳ماده
ـ جرائم مستوجب حدود،  قصاص و دیات الف 

ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی  ب 
ـ آدم  گیریربایی و گروگانپ 

ـ بمب  ربایی و راهزنی دریاییگذاری و تهدید به آن، هواپیمات 
ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی  ث 

ـ حم  ل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سالح، موادمخدر و روانگردانج 
ـ رشا و ارتشاء، اختالس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور  چ 

ـ جاسوسی و افشای اسرار  ح 
ـ تحریک مردم به تجزیه  طلبی، جنگ و کشتار و درگیریخ 
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ـ اختالل در   شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتیکار گرفتهای و مخابراتی بههای رایانهها یا سامانهدادهد 
ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخالق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به  ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آنهای رایانهوسیله سامانهذ 

 است. ۴/۱۲/۱۳۹۲دادرسی کیفری مصوب یاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیینـ نحوه رسیدگی به جرائم س۴ماده
تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می ۵ماده

دادرسی نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیینکننده طی قراری در این مورد اظهارنظر میغیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی نسبت به
 کیفری است.

 شود:ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می ۶ماده
ـ مجزا بودن محل ن  گهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادیالف 

ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس  ب 
ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم  پ 

ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی  ت 
ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام  قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش ث 

 از پانزده روز باشد.
ـ حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس  ج 

ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس  چ 
به  ۲۹/۲/۱۳۹۵تصویب شد و در تاریخ ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی ه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتقانون فوق مشتمل بر شش ماد

 تأیید شورای نگهبان رسید.
 

 به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قانون مجازات خودداری از کمک
 1354.3.5مصوب 

 -ماده واحده 
 مراجع یا مقامات صالحیتدار از وقوعخود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوریهرکس شخص  - 1

این  ا داللت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام بهوجود استمداد ییا دیگران شود و با خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او
توانسته می ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود هزارای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاهامر خودداری نماید. به حبس جنحه
دولتی یا خصوصی که  ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئوالن مراکز درمانی اعم از تا دو سال یا جزای نقدی ازماه ای از سهکمک مؤثری بنماید به حبس جنحه

 شوند.امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیهشخص آسیباز پذیرفتن
 ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.نامهآیین ن این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجبنحوه تأمین هزینه درما

 الزم و کمک به آنها خودداری کنند،نمایند از اقدام معرض خطر جانی قرار دارند کمک دیده یا اشخاصی که درهرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب - 2
 ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.به حبس جنحه

 نماید. فوری دارند ایجاد و فراهمکه احتیاج به کمک و وسایل انتقال مصدومین و بیماران اورژانس(دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری ) - 3
 رسانند بشوند.مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می دیده را بهود متهم نبوده و اشخاص آسیبمأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خ - 4

 خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه ودر جلسه روز دوشنبه پنجم 1354اردیبهشت ماه  16شنبه قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه
 یب مجلس سنا رسید.چهار شمسی به تصو

 امامیجعفر شریف -رییس مجلس سنا
 

 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
 ۱۳۷۶/۰۸/۱۷مصوب 

 ۱۳۹۶/۷/۱۲با آخرین اصالحات تا 
 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:۱ماده 

 های صنعتی غیرداروئی.گردانکوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روانـ کشت خشخاش و  ۱
 های صنعتی غیرداروئی.گردانـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان ۲
 های صنعتی غیرداروئی.گردانـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان ۳
 های صنعتی غیرداروئی.گردانـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان ۴
 های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.گردانـ استعمال موادمخدر  یا روان ۵
 های صنعتی غیرداروئی.گردانروش، نگهداری آالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روانـ تولید، ساخت، خرید، ف ۶
 های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.گردانـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان ۷
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 مجرمان.ـ امحا یا اخفا ادله جرم  ۸
 های صنعتی غیرداروئی یا آالت و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.گردانـ قرار دادن مواد مخدر یا روان ۹

توسط وزارت بهداشت  و اصالحات بعدی آن احصا یا ۱۳۳۸ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱تبصره 
 ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعالم می گردد.

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹باشد. )الحاقی مصوب های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میگردانـ رسیدگی به جرائم مواد روان۲تبصره 
های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد عالوه بر امحای کشت، برحسب گرداند و یا برای تولید موادمخدر یا روانـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کن۲ماده 

 میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
 ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی. ۱
 اد ضربه شالق.ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفت ۲
 ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق و دوتا پنج سال حبس. ۳
 ـ بار چهارم، اعدام. ۴

ت ، شخص دستور دهنده که سبب بوده تبصرهـ  هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته اس
میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل  ۳۰تا  ۱۰است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به 

 ضربه شالق محکوم خواهد شد.
میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق  ۳۰ر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذ۳ماده 

 های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.گردانمحکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان
های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای گردانگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانـ هر کس بن۴ماده

یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند اسالمی می
 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹شود: )اصالحی مصوب با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می

 ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق. ۱
 یلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و در صورتی که دادگاه الزم بداند تا سه سال حبس.ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه م۲
 پانزده سال حبس.ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا  ۳
 نج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.ـ بیش از پ۴

این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با  ۴تبصرهـ  هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 
تاد و چهار ضربه شالق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان باالی بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هف

 شوند.
های ذیل همین ماده به مجازات را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ۴ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۵ماده 

 زیرمحکوم می شود:
 ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق. ۱
 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شالق. ۲
 انزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس.ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پ ۳
س و در صورت تکرار برای بار دوم ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و پنج تا ده سال حب ۴

 عالوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
ضافه می گردد و در صورت تکراراعدام به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب ا ۴ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، عالوه بر مجازات مقرر در بند  ۵

 و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. ۵و ۴ـ بیش از یکصد کیلوگرم، عالوه بر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در بندهای  ۶

ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود  ۴ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده  تبصره 
 نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند  ۵و ۴دو ماده  ۳و۲، ۱ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۶ماده 
برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار … سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و

 ضربه است.
میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و  ۴نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده چنانچه در 

 محکوم خواهد شد. ۵از ماده  ۴برسد به دو برابر مجازات بند  مواد به بیش از پنج کیلوگرم ۵یا بندهای مذکور در ماده  ۵و ۴چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 
از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی  ۵و ۴ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۷ماده 

ر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد عالوه ب
 ازخدمات دولتی محکوم می شود.



   154 

 

آمفتامین )ام.دی.ام.آ. یا مت  )ال.اس.دی(، متیلن دی اکسیاتیل آمید ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ۸ماده 
های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به گردانآکستاسی(، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید )جی.اچ.بی(، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین )شیشه( و یا دیگر مواد مخدر یا روان

د کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، رسد را وارتصویب مجلس شورای اسالمی می
 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. )اصالحی مصوب 

 زار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شالق.ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصده۱
 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شالق. ۲
 حبس و سی تا هفتاد ضربه شالق. ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال ۳
 شالق.ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه  ۴
 سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق.ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده  ۵
 ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. ۶

د ( این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکص۶ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند )۱تبصره 
ه اموال ناشی از همان جرم، حکم گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادر

 خواهد داد.
سات وابسته به دولت باشد، عالوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موس۲تبصره 

 خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
قرر در هر بند خواهدبود. برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان م ۸ماده  ۵تا  ۱ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۹ماده 

 مجازات شالق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
د. حکم اعدام در صورت چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی االرض است و به مجازات اعدام محکوم می شو

ریال  محکوم و در مال عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیونمصلحت در محل زندگی 
 جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می شود.

 ـ حذف شد.۱۰ماده 
های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی گردانمواد مخدر یا روانـ مجازات اقدام به قاچاق ۱۱ماده 

 مرتکب در مال عام اجرا خواهدشد.
بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه گردانـ هر کس مواد مخدر یا روان۱۲ماده 

 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود. ۹تا  ۴مذکور در مواد 
 کز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات:هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مرا

 الف : تنزل درجه.
 ب : انفصال موقت.

 ج : انفصال دایم محکوم می شوند.
روئی  معد سازد و یا های صنعتی غیرداگردانـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان۱۳ماده 

امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطالع یا اجازه وی مرتکب این 
 های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحد

های صنعتی غیرداروئی  مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار گردانهر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان -۱۴ماده 
 دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود.ضربه شالق و یک تا دو سال حبس وانفصال 

ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد عالوه بر مجازات مقرر در این ماده ، موافقت اص یدی و نیز ولی و پروانه بهره برداری واحدتولتبصره 
 پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.

دام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به نهاد درمان و کاهش آسیب، اقهای مردمـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان۱۵ماده 
باشد. معتادانی که مبادرت به معاف میمراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری 

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹صوب درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. )اصالحی م
های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این ای که توسط وزارتخانهنامهـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین۱تبصره 

 شود.رسد، تعیین میقانون تهیه و به تصویب ستاد می
های پایه و های ترک اعتیاد را مشمول بیمهبضاعت، تمام هزینهماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بیـ وزارت رفاه و تأمین اجت۲تبصره 

 بینی و تأمین نماید.ساله در لوایح بودجه، اعتبارات الزم را پیشبستری قرار دهد. دولت مکلف است همه
 جاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام الزم را به عمل آورد.ـ دولت مکلف است برای احیا و ای۳تبصره 
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( و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز ۱۵( فاقد گواهی موضوع ماده )۸( و )۴گردان مذکور در دو ماده )ـ معتادان به مواد مخدر و روان۱۶ماده 
ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بالمانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سهمجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میدولتی و 

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹باشد. )اصالحی مصوب ( این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع می۱۵قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده )
باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می۱تبصره 

 د.رسهای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میهمکاری دستگاه
( این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی ۱۵تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده )ـ مقام قضایی می۲تبصره 

تاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان مع
شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک صورت طبق مفاد این ماده اقدام میصدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین

 دیگر بالمانع است. ماههدوره سه
 شود.ماه محکوم می( این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش۲ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره)۳تبصره 

شدن رج از کشور نمایند، از زمان قطعیـ چنانچه اتباع جمهوری اسالمی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خا۱۷ماده 
شوند. صدور هرگونه الخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میحکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹باشد. )الحاقی مصوب اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده میم موضوع این قانون محکوم شدهگذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائ
ـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا م۱۸ماده  ور های مذکدیریت کند و از فعالیتـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ق

ـایر موارد بهپشتیبانی مالی یا سرمایه صادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در س حداکثر مجازات  گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و ـم
 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹ب شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. )الحاقی مصوعمل مجرمانه، محکوم می

 های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:گردانـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان۱۹ماده 
 به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی . ۴ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۱
 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی . ۸ـ استعمال مواد مذکور در ماده  ۲

میلیون های صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند عالوه بر ضبط آنها به یک گردانـ هر کس آالت و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان۲۰ماده 
در، عالوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شالق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آالت و ادوات استعمال مواد مخ

 ین ماده مستثنی می باشند.صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شالق محکوم می شوند. عتایق از شمول ا
ادن او همکاری کند در هر مورد، به یک ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار د۲۱ماده 

 ست محکوم می شود.پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده ا
 ی شود.در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم م

 ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.۱تبصره 
 فصل می شود.صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، عالوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز مندر  -۲تبصره 

همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها ۲۲ماده 
 حکوم می شود.مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق م

و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می  ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان۱تبصره 
 شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود.

س ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بالفاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به در صورتی که متهم اصلی پ ۲۲و  ۲۱ـ در موارد مشمول دو ماده ۲تبصره 
 این قانون قابل تجدیدنظر می باشد. ۳۲جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 

های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در گردانمواد مخدر یا روانـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم ۲۳ماده 
 مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

گاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا ـ هر یک از اعضای شورای اسالمی روستا موظف است به محض آ۲۴ماده 
ای تفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورحوزه انتظامی اطالع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده باالتر خود، به ا

 نمایند. اسالمی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصالح قضایی تحویل
ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین )نیروی انتظامی ، شهرداری ،  نیروی مقاومت بسیج منطقه( حسب مورد تبصره 

تفاق نماینده مرجع قضایی ذیصالح وفق موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطالع دهند و مسووالن مربوطه به ا
 مقررات این ماده اقدام نمایند.

و و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی  ۲۴ـ اشخاص مذکور در ماده ۲۵ماده 
ضویت شوراهای اسالمی محروم می از عبار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسالمی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه 

 شوند.
های صنعتی غیرداروئی و یا آالت و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم گردانـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روان۲۶ماده 

 محکوم خواهد شد.



   156 

 

در مراجع ذیصالح ، تعمدا و به خالف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه  ـ هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب۲۷ماده 
 شالق محکوم خواهد شد.

ن قانون در صورت وجود ادله کافی برای های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع ایگردانـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر یا روان۲۸ماده 
 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد. ۵۳مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 

ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان  زمان عمل کننده ضبط می کند.های صنعتی غیرداروئی  به دست می آید دادگاه آن را به نفع ساگردانتبصره 
اف طرح ملی مبارزه با مواد ـ دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهد۲۹ماده 

واد مخدر را تحت همین عنوان ، ساالنه در الیحه بودجه کل کشور منظور می نماید. )اصالحی مصوب مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با م
 (۲۹/۳/۱۳۸۱مورخ  ۱۶۶۸۹روزنامه رسمی شماره  ۲۶/۸/۱۳۸۰

وسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تبصرهـ  اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، ت
 (۲۶/۸/۱۳۸۰اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. )الحاقی مصوب 

چنانچه حمل ار می گیرد. ـ وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قر۳۰ماده 
 موادمخدر بدون اذن و اطالع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.

ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به ابی و درغیر آن عنوان معاون در جرم ارتک تبصره 
 از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.

مراکز اشتغال و حرفه آموزی  باز و یا ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و۳۱ماده 
وافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئوالن اداره مراکز و م

 روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.
ی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن ـ تقسیط جزای نقد۱تبصره 

 بیش از سه سال نباشد.
 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.۲تبصره 

ن قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و الزم االجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به ـ احکام اعدامی که به موجب ای۳۲ماده 
رییس دیوان عالی کشورو یا نیست ، نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خالف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح 

 دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و الزم االجرا بودن حکم نیست.
یع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزگردانـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان۳۳ماده 

عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در  دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش
 :این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند

 ـ رییس جمهور۱
 ـ دادستان کل کشور۲
 ـ وزیر کشور۳
 ـ وزیر اطالعات۴
 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی۵
 ـ وزیر آموزش و پرورش ۶
 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ۷
 ـ فرمانده نیروی انتظامی ۸
 ـ سرپرست دادگاه انقالب اسالمی تهران ۹

 ندانها و اقدامات تأمینی و تربیتیـ سرپرست سازمان ز ۱۰
 ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج۱۱
 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۲

 ـ رییس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.۱تبصره 
 ت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابالغ نماید.ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دول۲تبصره 

 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.۳۴ماده 
ر کند و ان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون واداـ هرکس اطفال و نوجوان۳۵ماده 

برابر حداکثر مجازات وارد بدن وی نماید به یک ونیمگردان نماید و یا مواد مذکور را جبرًا به وی تزریق و یا از طریق دیگری یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان
شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹شود. )الحاقی مصوب محکوم می
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شوند، دادگاه مکلف است مشخصات یه مواردی که در این قانون، مرتکبین عالوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم میـ در کل۳۶ماده 
باشد. )اصالحی به باال می ۴ومیت از درجهشده را دقیقًا در حکم یا در حکم اصالحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکدقیق اموال مصادره

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹مصوب 
ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.  تبصره 

منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به  ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی ۴ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۳۷ماده 
 ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود.فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با 

جود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل دادگاه می تواند در صورت و -۳۸ماده 
کمیسیون سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به ۱۵باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 

 عفوارسال خواهد شد.
ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف ش بکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تبصره 

 اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصالح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس 
 مناط اعتبار است .۱۳۶۷ال ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر س۳۹ماده 
های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری ، حمل، ورود، صدور و عرضه گردانعامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روانـ هر کس عالما ۴۰ماده 

کنوانسیون مبارزه با قاچاق  ۱۲و دو ضمیمه به ماده  مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک
میالدی و اصالحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور  ۱۹۸۸مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 

 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد. ۵واد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار م
جوز وزارت ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با م۴۱ماده 

 شمول این قانون مستثنی است. بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از
فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای تبصرهـ  کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بالمانع است. )الحاقی مصوب 
های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص )با شرایط سخت و عادی( گردانـ به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان۴۲ماده 

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹ه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. )الحاقی مصوب نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیالت و مقررات الزم را برای تهیه و اداره این اردوگا
 ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .۱تبصره 
 ـ دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.۲تبصره 

ها با مشارکت مأمورین دیگر های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسالمی ایران و سایر دولتدارد در چارچوب موافقتنامه انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازهـ نیروی۴۳ماده
لید یا ساخت های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا توکشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله

های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله
کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در ای که او تعیین میشور یا قاضیآن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل ک

 حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بالمانع است.
های موضوع و یا اجازه عبور محمولهباشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می۱تبصره 

ت موردنیاز توسط ضابطان طبق این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقداما
 حکم دادستان کل کشور بالمانع است. های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی بانامهموافقت
 شود.ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صالحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می۲تبصره 

یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در المللی قاچاق سازمانبینای و های اصلی منطقهآوری اطالعات الزم در زمینه شبکهـ وزارت اطالعات مکلف است ضمن جمع۴۴ماده 
کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطالعاتی به نیروی انتظامی و ای که او تعیین میحوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹)الحاقی مصوب مراجع ذیصالح نیز اقدام نماید. 
ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد۱۳۹۶/۷/۱۲)الحاقی مصوب  ۴۵ماده  االرض فی( 
به حبس درجه یک تا سی سال و جزای « مشمولین به اعدام»صورت حسب مورد در غیر اینباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و می

گردان محکوم به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان« مشمولین به حبس ابد»نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و 
 شوند:می

ـ مواردی که  شند.مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سالح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سالح گرم و یا شکاری به همراه داشته با الف 
ـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  د، سالح سرد و سالح و مهـمات موضوع ق ـنظور از سالح در این بـن  باشد.می ۱۳۹۰/۶/۷مصوب م

ـ درصورتی گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ( یا پشتیبان مالی و یا سرمایه۱۳۹۲/۲/۱( قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۰که مرتکب نقش سردستگی )موضوع ماده )ب 
 هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

ـ مواردی  به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. که مرتکب پ 
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ـ کلیه جرائم موضوع ماده ) باشد و درخصوص سایر  ( این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم۸( این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده )۴ت 
االجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از الزم( درصورتی۸جرائم موضوع ماده )

 باشد.بندهای )الف(، )ب( یا )پ( نیز می
(، ۳۸که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده )ون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتیتبصرهـ  در مورد جرائم موضوع این قان

مند نخواهد ن اساسی بهره( قانو۱۱۰( اصل یکصد و دهم )۱۱استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند )مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به
تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه میشد و درصورتی
 سال تعلیق کند.

 (۱۳۸۹/۰۵/۰۹الحاقی مصوب اصالح این قانون توسط مجلس شورای اسالمی بالمانع است. ) -۴۶ماده 
ـ فهرست مواد مخدر و روان  گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا الیحه در مجلس شورای اسالمی به تصویب خواهدرسید.تبصره 

 العالی( رسید.ائید مقام معظم رهبری )مدظلهبه ت ۱۳۸۹/۷/۱۰در تاریخ  ۱۳۷۶اصالحیه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
 

 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز
 ۱۳۹۰/۶/۷مصوب 

ـ کلیات  فصل اول 
 غیرمجاز است.ـ قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور ۱ماده 
 زنی و مهمات مربوط به آنها است.زنی و غیرگلولهـ مقصود از سالح و مهمات در این قانون انواع سالحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله۲ماده 

ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سالح سالحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سالح را تبصره 
 باشند.کننده تابع احکام سالح شکاری میگیرند و سالحهای آموزشی و بیهوشگرم قرار می

آور کننده و اشکحسکننده، بیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوشـ اقالم و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادی۳ماده 
 ها )شوکرها( و تجهیزات نظامی و انتظامی است.دهندهو شوک

ه معامله آنها بدون میر و هرگونـ وارد کردن هر نوع سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تع۴ماده 
 شود.صالح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم میمجوز مراجع ذی

ـ سالح و مهمات  فصل دوم 
هر یک از آنها اقدام کند به  ـ هر کس مرتکب قاچاق سالح گرم یا سرد جنگی یا سالح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع ۵ماده 

 شود:ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می
ـ سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال  الف 

ـ سالح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال  ب 
ـ سالح گرم سبک خودکار، مهمات یا   قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سالپ 

ـ سالح گرم نیمه  سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سالت 
ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می  شود.تبصره 

معامله دیگری انجام دهد، به  ر کس به طور غیرمجاز سالح گرم یا سردجنگی یا سالح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنهاـ ه ۶ماده 
 شود:ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می

ـ سالح سرد جنگی، سالح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک ر  وز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریالالف 
ـ سالح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش  ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریالب 
ـ سالح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج   سالپ 

ـ سالح گرم نیمه  سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سالت 
ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می  شود.تبصره 

ت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزار۷ماده 
 نماید.آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می

ـ آیین های دفاع و پشتیبانی نیروهای این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه نامه اجرائیتبصره 
 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میمسلح، دادگستری و اطالعات تهیه می

قرار دهد در مورد سالح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سالح شکاری به جزای نقدی از  ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سالح ۸ماده 
 شودپنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می

از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سالح ـ دارنده پروانه حمل سالح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس ۹ماده 
 گردد.شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم میغیرمجاز تلقی می
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دی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آالت متحرک هر نوع سالح نماید یا شماره یا نشانه )آرم( سالح را جعل نماید به جزای نق۱۰ماده 
 شود.شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم میمحکوم می

ـ اقالم و مواد تحت کنترل  فصل سوم 
 شود:و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می ـ هر کس مرتکب قاچاق اقالم یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت۱۱ماده 

ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال  الف 
ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال  ب 

فجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج ـ مواد ناریه یا مـن ـیرامنیتی از قبیل  پ  سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غ
 برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سالبهره

ـ گازهای بی  آور به حبس از دو تا پنج سالکننده و اشککننده، بیهوشحست 
ـ مواد   ها )شوکرها(، به حبس از شش ماه تا دو سالدهندهمحترقه و شوکث 

گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ـ هر کس به طور غیرمجاز اقالم یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر ۱۲ماده 
 شود:محکوم می ترتیب زیر به مجازات تعزیری

ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال  الف 
ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال  ب 

ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف رتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل شده و در صوپ 
 برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماهبهره

ـ گازهای بی  آور، به حبس از شش ماه تا دو سالکننده و اشککننده، بیهوشحست 
ـ مواد محترقه و شوک  ا شش ماهها )شوکرها(، به حبس از نود و یک روز تدهندهث 

ها و مراسم استفاده می ـاز که برای جشـن ای که به شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقهتبصرهـ  خـرید و حمل مواد محترقه غیرمج
 تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

مواد تحت کنترل، قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقالم یا ـ در صورتی که ۱۳ماده 
 نماید.از بیست و پنج تا سی سال محکوم می با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری

ـ تشدید و تخفیف مجازاتها  فصل چهارم 
 شود.یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید میـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان۱۴ماده 
شود و چنانچه در برابر مأموران ( این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می۱۲( و )۱۱(، )۶(، )۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد )۱۵ماده 

 شوند.دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می
االجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز سلحه، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ الزمـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع ا۱۶ماده 

ر در قوانین مربوط به همان شوند و در صورتی که با سالح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرنظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می
 شوند.جرم محکوم می

راجع ذی۱تبصره  ـفند سالح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به ـ چنانچه سالح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد ـم ربط مکل
 ایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرتحویل
 شود.تخفیف میـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه ۲تبصره 

نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب  ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران۱۷ماده 
کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی

 شود.معافیت از مجازات قانونی می درجه هفت و هشت موجب
ـ سایر مقررات  فصل پنجم 

 شود.شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( ضبط میـ کلیه سالحها، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل کشف۱۸ماده 
ناشی از وجود اقالم موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف ـ با توجه به معضالت امنیتی و اجتماعی ۱۹ماده 

می کشور در اختیار شورای از محل بودجه عمواست ساالنه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سالح، اعتبار الزم را 
 امنیت کشور قرار دهد.

های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطالعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانهـ آیین۲۰ماده 
 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه می

و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح  ۱۳۱۲/۱۲/۲۹( قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۴۵االجراء شدن این قانون، ماده )ز تاریخ الزمـ ا۲۱ماده 
 گردد.لغو می ۱۳۷۰/۱۰/۲۴صوب آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن م( قانون تأسیس سازمان جمع۴۳( ماده )۲( تبصره )۲و بند ) ۱۳۵۰/۱۱/۲۶مصوب 

می تصویب شد و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسال
 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۱۳۹۰/۶/۲۳
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 قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید

 1337بهمن ماه  1٩مصوب 
علیه فقدان یکی از حواس مجنیهر کس عمدًا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا -ماده واحده 

سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد 2از اعضاء بشود به حبس مجرد از گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی 
 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.
 عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست.قانون کیفر  44در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده 

 قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 رضا حکمت -رییس مجلس شورای ملی 

 به تصویب مجلس سنا رسیده است. 1337.12.16قانون باال در جلسه 
 

 قانون ثبت اسناد و امالک 
 ۱۳۱۰/۱۲/۲۶مصوب 

 با اصالحات بعدی 
 باب اول تشکیالت اداری ثبت

 دارای شعبی باشد.شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و امالک تأسیس می –ماده اول 
آن ها در خارج از آن اقدامات-توانند انجام وظیفه نمایند کان ]نمایندگان[ ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمیمدیران و نمایند –ماده دوم 

 محل اثر قانونی ندارد
 ملغی شده است. ۵و  ۴و  ۳مواد 
ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از رسیدگی بکلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس ىبرا – ۶ماده 

این هیأت  ىبرانماید. بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می شود. هیأت مزبور بکلیه اختالفات و اشتباهات مربوطتشکیل می ىقضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستر
 تعیین خواهد شد. ىیا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستر ىالبدل از قضات دادگسترعلی یک عضو

 شود معین خواهد شد.زارت عدلیه تنظیم می. دفاتر الزم برای ثبت اسناد و امالک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامۀ که از طرف و۷ماده 
 . مراجعه بدفاتر امالک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است۸ماده 

 ثبت عمومی –باب دوم 
 اعالن ثبت و تحدید حدود -فصل اول

یا دائره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده  قاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر ادارهدر نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر ن -۹ماده 
 کند.و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می

اعالن  –جراید باطالع عموم خواهد رسید ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعالن در. قبل از اقدام به ثبت عمومی امالک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که امالک واقعه در آن ۱۰ماده 
 شودمرتبه منتشر می ۳روز  ۳۰مزبور در ظرف 

قع در آن ناحیه بوسیله نسبت بامالک وا ۳۲و  ۲۷تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده  ۱۰. از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده  ۱۱ماده 
ای که از طرف اند با نوع ملک و شمارهاداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه دادهاظهارنامه درخواست ثبت نمایند 

ها پس از انتشار و شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مأمور انتشار آگهی ها آگهی نماید و این آگهی تاثبت برای هر یک معین شده در روزنامهاداره 
ت تی باید به مأمورین ثبت مساعدها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مأمورین دولالصاق آگهی

 (۱۳۱۷نموده و گواهی الزم را به مأمور ثبت بدهند. )اصالحی مصوب 
یا بر تصرف سابق خود بعنوان شود که بر مالکیت در مورد اراضی و امالکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می –تبصره 

باشد  ۳۲و  ۲۷چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل امالک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده مقام قانونی مدارکی داشته باشد از مالک یا قائممالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی 
مقام قانونی او محسوب  اضا کننده قائمتقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تق شود کهدر صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می

 باشد. شود داشتهمی
قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از  توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای اینالمالک اعالن شده اشخاصیکه حق تقاضای ثبت دارند مینسبت بامالکی که مجهول -۱۲ماده 

الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت عالوه دریافت از حق ۲۵صدی شود و ل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیگذشتن مدت دو سال معامالت راجع بآن امالک قب
ضای ثبت در دفاتر اسناد معامالت این امالک بهیچ عنوان قبل از تقا ۱۱اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده  خواهد شد و نسبت بامالکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار

 ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت عالوه دریافت خواهد شد. از حق ۲۵از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال 
اضافی  ۲۵پرداخت صدی یمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از الثبت بکلی معاف هستند و امالکی که قدر این موارد امالکی که قیمت آنها تا پنجهزار ریال است از پرداخت حق

 معاف خواهند بود.
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  -۱۳ماده 
مجاورین برای روز تحدید اید و تقاضاکنندکان ]کنندگان[ ثبت وتحدید حدود امالک واقعه در هر ناحیه متدرجا بترتیب نمره امالک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می –۱۴ماده 

بعالوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعالنی  شوداین اعالن الاقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر می –شوند ه اعالن احضار میحدود بوسیل
 منتشر خواهد شد

 خواهد شد.ضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدیداش حاضر نباشد ملک مورد تقااکر ]اگر[ تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده -۱۵ماده 
شود و اکر ]اگر[ برای میک تجدیدهر کاه]گاه[ مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نکردد ]نگردد[ اعالن تحدید حدود نسبت به ان امال

 الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حقمرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک 
آمد و در این مورد در صورتیکه هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد –تبصره 

ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم  ىحدود با حضور نمایندگان سازمانهاو یا حریم قانونی آنها باشد تحدید ىاز اموال عمومی مربوط بدولت و شهرداریک یا چند حد ملک مورد تحدید 
 حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

 اعتراض –فصل دوم 
مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور ۹۰د از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا هر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد بای -۱۶ماده 

ا نزد محقق عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان رشود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی کهکه در ضمن اعالن نوبتی معین شده است تسلیم می
تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد  دارد اکر]اگر[ اداره ثبتثبت و یا دفتر محکمۀ که مرجع رسیدکی]رسیدگی[ است ارسال می

لیه رسیدکی]رسیدگی[ کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عددهد تا حاکم مزبور درو بحاکم محکمه ابتدائی محل اطالع می
 موضوع قاطع است

کسیکه ده و در جریان باشد هر کاه ]گاه[ راجع بملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیکری ]دیگری[ قبل از انتشاز ]انتشار[ اولین اعالن نوبتی دعوائی اقامه ش –ماده هفدهم 
 نماید و اال حق او ساقط خواهد شد. روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم ۹۰ضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا طرف دعوی یا تقا

 عمل خواهد شد. ۱۶در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده  –تبصره 
دوسیه عمل را برای در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صالحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی –ماده هیحدهم ]هیجدهم[ 

 مرجع صالحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال الزم نیست.
مستدعی ثبت قرار اسقاط  مسکوت گذاشت( محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضایعوای خود را تعقیب نکرد )اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز د

 رای استیناف قابل تمیز نیست. –توان استیناف داد دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار می
 ىوراث را معرفی نماید به تقاضااین قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از ىد از اجرادر صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بع –مکرر  ۱۸ماده 

 شود:او بشرح زیر اقدام می
را سه  ىموضوع و جریان دعو بعالوهاقدام شود و ىدادگاه مراتب را به دادستان محل ابالغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعو –در مورد اول  – ۱

تعقیب  ىمینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعومحل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی ىهاکثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه ىهادفعه متوالی در یکی از روزنامه
محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر  ىهاابالغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامهصادر گردد.  ىنشود قرار سقوط دعو

 االجرا است.قرار مزبور قطعی و الزمخواهی نشودپژوهش
در مورد درخواست تعقیب مبادرت کند. باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه به تقدیم ىعوشود در صورتیکه در مقام تعقیب دبوراث شناخته شده اخطار می –در مورد دوم  – ۲

 خواهد شد.را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل ىوراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابالغ اخطاریه دعو
در برگ درخواست قید نماید. در االرث خود را صریحاً تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم از طرف یکی از وراث ىهرگاه دعو –تبصره 

یل اگر مدت مقرر درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابالغفوق باشد به متقاضی اخطار می طىمواردیکه درخواست تعقیب فاقد شرأ
 صادر خواهد شد. ىمکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعو ۱۸در بند یک ماده 

حقوقی بتقاضای در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدکی ]رسیدگی[ محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات –ماده نوزدهم 
بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ال کردد ]گردد[ تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابالغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهدمستدعی ثبت عرضحال او ابط

 ثبت یا دفتر محکمه سالحیتدار داده خواهد شد.
 الرعایه است.مفاد این ماده الزمشود اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد می ۱۷و  ۱۶در مواردی نیز که بموجب مواد  –تبصره 

نفر باشد بدرخواست معترض یا ۱۵منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از  ىاعتراض دارا ىهرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعو –مکرر  ۱۹ماده 
کثیراالنتشار  ىهاآن در یکی از روزنامه ىهادادخواست و پیوستشود و بعالوه مفاددارند ابالغ می ىام زیادترپژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سه

رف دو نفر از ط ىدر جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعو ىهرگاه دعوشد. محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد ىهامرکز و یکی از روزنامه
محل یا نزدیک  ىهاکثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه ىهااطالع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه ىانتخاب و مراتب براابالغ اوراق اخطاریه ىدارند برا ىدیگر که سهام زیادتر
انتخاب شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص ىد شود که براو در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید صریحًا قی شودمقر دادگاه آگهی می

و پاسخ لوایح و  ىدادگاه از جریان دعواطالع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه بدفتر ىشده مزبور با ذکر اسامی ابالغ خواهد شد و سایرین حق دارند برا
در  ىداشته باشند و بوسیله وکیل دادگستر ىوراث ولو آنکه سهم کمتردر دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا ىه وکیل دادگستروقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیل
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مداخله داشته  ىدر دعو ىدادگسترباید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابالغ شود. در صورتیکه وکیل دارند ىشریک ملک و یا وراثی که سهم زیادتر ىدادرسی مداخله نمایند بجا
بودن حکم صادر  ىشود حضوراز خواندگان ابالغ می ىااز طریق انتشار آگهی بعده ىکه دادخواست و یا جریان دعو ىالزامی است. در موردباشد ابالغ اوراق اخطاریه بکلیه وکال

 شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد. ىآنان موکول بدعوت آنان برانسبت به
حدود بوسیله ادارۀ ثبت بمرجع  مجلس تحدید تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می –ماده بیستم 

 صالحیتدار عرضحال دهد.
اش در موقع تحدید حدود حاضر باستثنای مدت اعتراض که سی روز است( در اینمورد نیز رعایت خواهد شد تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده) ۱۹ – ۱۸ – ۱۷ – ۱۶مقررات مواد 

 ق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.تواند مطابتحدید شده می ۱۵نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده
اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هر گاه –تبصره 

مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در  حدودی که در صورتسند مالکیت از طرف معترض یا آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی بموجب سند رسمی یا اخذ
 خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادرجلسه اداری فوق

شده در صورتمجلس تحدید حدود در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعییننسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل میآید 
اثر بودن اعتراض به معترض ابالغ مینماید. معترض خود را در بیسند مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر

 هیئت نظارت قطعی است. تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رأیمی
تشار تواند طرف ده روز از تاریخ انمیهای ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترضای که برای آگهیدر صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه

 آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.
 در آثار ثبت –فصل سوم 

 شود.پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر امالک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر امالک داده می –ماده بیست و یکم 
منتقل کردیده و این انتقال نیز ط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باوهمینکه ملکی مطابق قانون در دفتر امالک به ثبت رسید دولت فق –ماده بیست و دوم 

 در دفتر امالک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
اختالف حکم نهائی در آن باب االرث بین انها توافق بوده و یا در صورتو انحصار انها محرز و در سهم شود که وراثتدر مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر امالک باسم وراث ثبت می

 صادر شده باشد.
دعاوی  حکم در ان موضوع صادر شده ازحکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که –تبصره 

 مختومه محسوب شود.
 آورد.نمیاعم از دائر و بائر( دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خللی واردثبت ملک بحقوق کسانیکه در ان ملک مجرای اب یا چاه قنات ) –ماده بیست و سوم 

ی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنوان عین نه بعنوان قیمت نه بهیچ عنوان پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کس –ماده بیست و چهارم 
 دیکر ]دیگر[ خواه حقوقی باشد خواه جزائی.

قانون رفتار خواهد باب ششم این مطابق مقررات جزائی مذکور در ۱۱۷ – ۱۱۶ – ۱۰۹ – ۱۰۸ – ۱۰۷ – ۱۰۶ – ۱۰۵و در موارد مذکور در مواد  ۴۵مطابق ماده  ۴۴در مورد مذکور در ماده 
 شد.
 حدود صالحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است: – ۲۵ماده 

تصرف اشخاص تزاحم و تعارض ثبت اختالفی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در ىمقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضا ىهرگاه در اجرا – ۱
 عیین تکلیف و یا ابطال و یا اصالح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.باشد رفع اختالف و ت

آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت درهرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت امالک اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور  – ۲
 اصالح میگردد.طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا 

همچنین در صورتیکه ثبت دفتر صرفًا بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر امالک اشتباه قلمی رخ دهد و ىهرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقاالت بعد – ۳
 اصالح ثبت دفتر امالک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.از وقوع اشتباه دستورامالک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهائی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احر

به آن متوجه گردد در هیأت ره ثبتاشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر امالک مورد توجه قرار نگرفته بعدًا ادا – ۴
خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصالح آنرا ر صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصالح اشتباه بحق کسیشود و دنظارت مطرح می

بت دستور رفع اشتباه یا اصالح آنرا پس از تواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثاخطار میکند که میصادر مینماید و در صورتیکه اصالح مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع
 تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.

 رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کاًل یا بعضًا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است. – ۵
اشتباه مزبور خللی بحق کسی رخ دهد و منتج بانتقال رسمی یا ثبت دفتر امالک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفعرسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی  – ۶

 نرساند.
 بود.هدارت خواهرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور الزم با هیأت نظ – ۷
 رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت بنظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیأت نظارت است. – ۸

د یک نوبت خواهد بونوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط  ىهادر مواردیکه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی – ۱تبصره 
 معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
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 کننده خواهد بود.نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواستکننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آئیندر صورتیکه اشتباه از طرف درخواست – ۲تبصره 
 ماده تا وقتی است که ملک در دفتر امالک بثبت نرسیده باشد.یک و دو این  ىرسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندها – ۳تبصره 
ولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد عالی ثبت خواهد بود ىیک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورا ىآراء هیئت نظارت فقط در مورد بندها – ۴تبصره 

 ىعالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأ ىرسیدگی و اعالم نظر بشورا ىمتناقض و یا خالف قانون صادر شده باشد موضوع را برا نظارت ىوحدت رویه در مواردیکه آراء هیأتها
نظارت  ىهیأتها ىعالی ثبت برا ىدر مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراشود. ثبت بموقع اجرا گذارده میعالی ىهیأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورا

 االتباع خواهد بود.الزم
شود. را گذاشته میاعالنات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اج ىاطالع ذینفع بمدت بیست روز در تابلو ىهیأت نظارت برا ىیک و پنج و هفت رأ ىدر مورد بندها – ۵تبصره 

ثبت در  عالیىبود هرگاه شورأعالی ثبت خواهد ىرا موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورا ىرأ ىباشد اجرا ىرأ ىوصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرا
 هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد. ىتجدید رسیدگی رأ

 دو شعبه بشرح زیر است: ىثبت خواهد بود که دارأ عالیىجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورأمر -مکرر۲۵
 شعبه مربوط به امالک. –الف 

 شعبه مربوط به اسناد. –ب 
قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل امالک و مسئول و مسئول قسمت امالک در شعبه ىهر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگستر

 میگردد.
 متوقف بماند.در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری الزم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجۂ رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی  -۱تبصره 
شورای عالی طرح و رسیدگی نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخالف قانون تشخیص شده بشرح فوق در  هایآرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئت – ۲تبصره 

 خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.
اد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه در مورد امالکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افر – ۳تبصره 

وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت  ۱۳۳۱دوم و سوم مذکوره در ماده اول الیحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه 
 و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطالن تقاضای ثبت اظهار دارد. نیست

ری تشخیص نشده است تواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شواداره کل ثبت می
 مجددًا طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .

 وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است .
امالت راجع بانتقال منافع معدر مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و –ماده بیست و ششم 

 ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد.
خالصه کلیه انتقاالت در دفتر  شود و بهمین طریقسند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معامالت غیر منقول ثبت و خالصه ان در دفتر امالک ذیل صورت ثبت ملک قید می

 یکدیکر]یکدیگر[ به ثبت خواهد رسید.امالک بترتیب تاریخ ذیل 
 شرایط و ترتیب ثبت خالصه انتقاالت در دفتر امالک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

عرضحال اعتراض داده و ثبت این قبیل امالک بایدکسانی که در مورد امالک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به  –ماده بیست و هفتم 
 حقوق وقف و حبس و ثلث باقیرا حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

عرضحال اعتراض و تعقیب دادنهر کاه ]گاه[ نسبت باین قبیل امالک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف ب –ماده بیست و هشتم 
 محکوم خواهد شددعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننماید بمجازات خیانت در امانت

تبانی بتکلیف ه[اشخاص مذکور در فوق در اثردر مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیکری ]دیگری[ بدون ذکر حقوق ارتفاقی امالک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر کاه ]گا
 شوند.خود عمل ننمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم می

همچنین مخارج مخارج راجع به ثبت امالک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و –ماده بیست و نهم 
 ]گرفته[ نخواهد شد. شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج کرفتهالمصرف داده میاض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهولمحاکمه اعتر
 در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود. –ماده سی ام 

 مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شدالثبت وانبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حقبرای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب
 ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست. –ماده سی ویکم 
امالک دولت بعهده مالیه محل و نسبت بامالک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت بامالک شرکت ها بعهده مدیر تقاضای ثبت نسبت ب –ماده سی و دوم 

 شرکت و در مورد امالک محجورین بعهده ولی یا قیم انها است.
نسبت بامالکی که بعنوان صلح یا ن قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت بامالکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوا –ماده سی و سوم 

مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و  بهر عنوان دیکر ]دیگر[ با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی
الیه پذیرفته تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مکر ]مگر[ در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقلگیرنده حقلک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقالاعم از اینکه م

 شود:می
 اشد.الیه محکوم شده ب در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهائی بملکیت قطعی منتقل -۱
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 کیرنده ] گیرنده[ را کتبا تصدیق کرده باشدبدون حق استرداد( انتقالدر صورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی )-۲
موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته نقضاء گیرنده بوده و الاقل پنجسال از املک مورد معامله در تصرف انتقال ۱۳۰۸بهمن ماه  ۲۱در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب  ۳

 باشد مشروط بدو شرط ذیل:
گیرنده رسمی اعتراض بمالکیت انتقالمقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامهدهنده یا قائماز طرف انتقال ۱۳۰۸الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 

 نشده باشد.
 مقام قانونی او صادر نشده باشد.گیرنده یا قائم[ حکم قطعی بر بیحقی انتقال۱۳۱۲]۳۱۲دیماه  ۲۸یکه تا تاریخ تصویب اینقانون ب در صورت

اعم از اینکه معامله بین خواهد بود کلیه معامالت با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعامالت با حق استرداد – ۱تبصره 
 متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی رابای نحو کان مداخله داده باشند.

اعالن با تصریح باسم طرف ضمن کیرنده ]گیرنده[ را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال – ۲تبصره 
 ذکر خواهد شد.

( قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت ۳۳)اصالحی( در مورد کلیه معامالت رهنی و شرطی و دیگر معامالت مذکور در ماده) -۳۴ماده 
دور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق ص

ز تاریخ طعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه اتاریخ ابالغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و ق
 قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

 .شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شددر مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می -۱تبصره 
ن نامه ای است که ظرف مدت نحوه ابالغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئی -۲تبصره 

 سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
 این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است. -۳تبصره 
 شود:( در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می۱۳۹۴)الحاقی  -۴تبصره 

های دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییبانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیالت -۱
کند تا مشخص ر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار مینماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بگذاری میواحد تولیدی را قیمت

پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می
 شود.م واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میخریدار، آن بخش از سه

است به خریدار سهام که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف درصورتی
د نقدی بخش دیگری از سهام ر اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خریواحد تولیدی بدهکا

 هد.العاده، افزایش داین واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق
الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای در مورد معامالت بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی -۲

مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا  شود تا طلب بانک یا مؤسسهگیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میبستانکار و ضمن اخطار به تسهیالت
 بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش ( %۷۰چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد )
که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بالمانع است. هرگاه ارزش مال مورد شود. در صورتیرسیده و طلب بستانکار وصول می

باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری به اختیار بانک می وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه
 د.مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کاال در اولویت قرار داروصول باقی

نسبت مدت تاخیر حکم نداده و  و معامالت استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به ۳۳در هیچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معامالت مذکور در ماده محاکم عدلیه  – ۳۵ماده 
 االجراء صادر نخواهند کرد.ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه الزم

در صورتیکه بوسیله اداره ثبت قانون تسریع محاکمات خواهد بود و ۴۴و  ۴۲محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد  خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه در –ماده سی و ششم 
 شود.ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار داده می

قانون تسریع محاکمات است و  ۴۴و  ۴۲صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد وجه التزام در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از 
ده منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبکار دا له داده خواهد شد و هر کاه وجه التزام بوسیله اداره ثبت ماخوذ شودچنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محکوم

 شود.می
 بود.الرعایه خواهدالزم ۳۴که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده  ۳۳نسبت به معامالت مذکور در ماده  –ماده سی و هفتم 
تقاضای ثبت به انتقال دهنده  کلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حقکه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم م ۳۳در موضوع انتقاالت مذکور در ماده  –ماده سی وهشتم 

کیرنده ]گیرنده[ بدهند اعم از اینکه است حکم بمالکیت انتقالگیرنده داده شدهحکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال  ۳۴داده شده بر طبق ماده 
 قاضای ثبت شده یا نشده باشد.نسبت بملک مورد معامله ت

 را بموقع اجراء کذارند.]گذارند[ ۳۴که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده  ۳۳نسبت بمعامالت مذکوره در ماده 
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مخالف این ترتیب باطل و هر قرارداد –انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست برای انتقال دهنده مقرر است قبل از  ۳۸و  ۳۷و  ۳۴و  ۳۳حقوقی که در مواد  –ماده سی و نهم 
 یکن خواهد بود خواه قبل از اینقانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.لمکان

 بباال است. ۴مستلزم مجازات انتظامی از درجه  ۳۹ – ۳۸ – ۳۷ – ۳۶و  ۳۵و  ۳۴و  ۳۳تخلف قضاه و مامورین دولت از مقررات مواد  –ماده چهلم 
تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا  دهنده مکلف استدر صورتیکه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کال یا بعضا بدیگری منتقل کند انتقال - ۴۱ماده 

 سناد حاضر و معامله خود را کتبا اطالع دهد.الوکاله در اداره ثبت ایا بتوسط وکیل ثابت
از وجود معترض و در  کیرنده راهر کاه ]گاه[ مورد انتقال ملکی باشد که نسبت بان عرضحال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال  –ماده چهل و دوم 

دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده کیرنده ]گیرنده[ بوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اکر ]اگر[ انتقالال و اسم انتقال ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتق
له اظهارنامه رسمی از وقوع روز از تاریخ اطالع رسمی معترض را بوسی است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده

مقام انتقال دهنده الیه بمحض ابالغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممنتقل –وقوع اعتراض مسبوق کند کیرنده ]گیرنده[ را در همان مدت و بهمان طریق ازالیه و انتقالانتقال و اسم منتقل
انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر . او جریان خواهد یافت شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت

 کیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است بتقاضای انتقال کیرنده یا معترض توقیف خواهد شد. انتقال
معترض در تاریخ انتقال مقام او شده و از مواعدی که برایقوق ادعائیه خود را بدیکری ]بدیگری[ انتقال دهد ان شخص بدون تجدید عرضحال قائمهر کاه ]گاه[ معترض ح –تبصره 

 باقی است استفاده خواهد کرد.
مطابق مقررات عرض حال  الیهنداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقلدهنده معامله خود را باداره ثبت اطالع  هرکاه ]هرگاه[ انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال – ۴۳ماده 
مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه تصدیق  دهنده اخطار نماید هر گاهتواند بوسیله اظهارنامه بانتقال الیه میدهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقلمی

 دهنده را تعقیب نماید.تواند انتقالمی ۱۱۴و  ۱۰۵گیرنده بموجب ماده انتقالدهنده ثبت و یرنده ثبت و اال ملک بنام انتقالگ نمود ملک بنام انتقال
 عمل نماید و یا انتقال بموجب سند رسمی باشد بترتیب ذیل عمل خواهد شد: ۴۱دهنده مطابق ماده هر کاه ]هرگاه[ انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال 

شود و اگر رجوع اصالح میگیرنده با قید انتقال شود و اکر ]اگر[ اعالنات در جریان باشد بقیه اعالنات به نام انتقالگیرنده اعالن میاگر اعالنات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال 
 سید.کیرنده ]گیرنده[ بثبت خواهد رباداره ثبت بعد از اتمام اعالنات باشد ملک باسم انتقال 

 خواهد شد: ( درباره او مجری۱۱۴سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بعالوه مفاد ماده ) ۱۵تا  ۵اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به 
یا محجور شود فوت کرده یا مجنون ۱۹ – ۱۸ – ۱۷هرکاه ]گاه[ کسیکه نسبت بملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد  –ماده چهل و چهارم 

طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار مقام قانونی باو از مستدعی ثبت مکلف است مراتب را باداره ثبت و پارکه بدایت صالحیت دار کتبا اطالع داده و پس از معین شدن قائم
مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار  هر کاه ]گاه[ قائمعوی را تعقیب کند. نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابالغ اخطاریه د

 اینقرار فقط قابل استیناف است. –اسقاط دعوا را صادر میکند 
فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق بعلت ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم  ۱۹ – ۱۸ – ۱۷اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد  –ماده چهل و پنجم 

مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور  با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت بفوت یا جنون یا حجر عالم بوده بعمل نیامده است قائم
مبدء پنج سال مذکور فوق در بوسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید. ابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق تواند در ظرف پنج سال از بمی

شود. ن قیم یا مدیر تصفیه محسوب میموارد از تاریخ تعیی الوصایه( دارند از تاریخ فوت و در غیر اینمورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص )پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم
ادای حق طرف و ثابت شود برای فرار ازدر مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم کردد ]گردد[ و ملک را قبال بدیکری ]بدیگری[ انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد 

خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف تعقیب جزائی در اینمورد منوط بشکایت مدعی –د خود را مفلس کرده بحبس تادیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد ش
 شود.می

 ثبت اسناد –باب سوم 
 مواد عمومی –فصل اول 

 ثبت اسناد اختیاری است مکر ]مگر[ در موارد ذیل: –ماده چهل و ششم 
 دفتر امالک ثبت شده باشد. کلیه عقود و معامالت راجع بعین یا منافع امالکی که قبال در -۱
 کلیه معامالت راجع بحقوقی که قبال در دفتر امالک ثبت شده است. -۲

 در نقاطی که اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: –ماده چهل و هفتم 
 ین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر امالک ثبت نشده.کلیه عقود و معامالت راجعه بع -۱
 نامه نامه و شرکتصلحنامه و هبه  -۲

 سندیکه مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. –ماده چهل و هشتم 
 قرار ذیل است:وظایف مسئولین دفاتر از  –ماده چهل و نهم 

 ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. -۱
 دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حق کرفتن سواد دارند -۲
 تصدیق صحت امضاء -۳
 قبول و حفظ اسنادی که امانت میکذارند. -۴
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انان را تصدیق نموده و  تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویتهر کاه ]گاه[ مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که  –ماده پنجاهم 
 مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

 تواند معرف طرف دیکر ]دیگر[ باشد.را معرفی مینماید نمیدر مورد ماده فوق شاهدی که یکطرف از اصحاب معامله  –ماده پنجاه و یکم 
 وقتیکه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. –ماده پنجاه ودوم 

درجه چهارم یا سببی تا درجه  ه در تحت والیت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تاتواند اسنادیرا که به منفعت خود یا کسانیکمسئول دفتر نمی –ماده پنجاه و سوم 
 سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماموریت دارد واکذار دیکری ]دیگری[ که در ان حوزه در مواقعیکه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت ابعهده مسئول دفتر –ماده پنجاه و چهارم 
 العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.اکر ]اگر[ مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی ۵۳در مورد ماده ]واگذار[ خواهد شد 

خود معضی و بمهر دائره ثبت شود قید کرده و بامضای با تعیین دفتری که سند در ان ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را –ماده پنجاه و پنجم 
 برساند.

 اسناد باید حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود. –ماده پنجاه و ششم 
اینکه معامله به وسیله ا که مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیکر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مکر ]مگر[ مسئول دفتر نباید معامالت اشخاصی ر –ماده پنجاه و هفتم 

 مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود. قائم
 سجل احوال( خود را ارائه دهندشهود باید موثق باشند عالوه بر این ورقه هویت ) –ماده پنجاه و هشتم 

 شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: –پنجاه و نهم ماده 
 غیر رشید یا محجور – ۱
 کور یا کنک ]گنگ[ – ۲
 اشخاص ذی نفع در معامله – ۳
 خدمه مسئول دفتر – ۴
 خدمه اصحاب معامله – ۵

 ضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معامالتی را که مدلول ان مخالفت صریح با قوانین مو –ماده شصتم 
 خواهد شد.جمههر کاه ]گاه[ طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسیله مترجم رسمی تر –ماده شصت و یکم 

شود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و
 معین خواهد شد.

ا در محل کلمات تراشیده شده و ی تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و امالک ممنوع است کلیه الحاقات و انچه که بجای –ماده شصت و دوم 
 شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.پاک شده نوشته می
در مورد تصدیق کردد. ]گردد[  طرفین معامله یا وکالی آنها باید ثبت سند را مالحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت –ماده شصت و سوم 

 نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.هد میاسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تع
خود یکنفر از  سواد باشند عالوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیتدر صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و کنک ]گنگ[ بی –ماده شصت و چهارم 

معتمد مزبور در مورد  –اعتماد انها است بت و امضای ان حضور بهمرسانند مکر ]مگر[ اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ث
مالحظات دفتر باید قید شود و در ستون مراتب در سندی که ثبت میاشخاص کر و کنک ]گنگ[ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده 

 کردد.
 امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکالی انها دلیل رضایت انها خواهد بود. –ماده شصت و پنجم 

باشد الزم است مکر در سواد بیسواد است عالوه بر معرفین حضور یکنفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص در موقعی که معامله راجع باشخاص بی –ماده شصت و ششم 
 سواد است.صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی

کننده ه معاملکردد ]گردد[ ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء  –ماده شصت و هفتم 
 سواد نیز باید عالمت انکشت ]انگشت[ خود را ذیل ثبت سند بکذارد ]بگذارد[.بی

خسارات وارده نیز یه هر کاه ]گاه[ سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید عالوه بر مجازات های مقرره از عهده کل –ماده شصت و هشتم 
 براید.

مقابل حاضر نبوده یا  رفهر کاه ]گاه[ بر طبق شرایط مقرربین طرفین و با اطالع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و ط –ماده شصت و نهم 
یا مال منقول دیکر ]دیگر[ باشد و پس از  ه در صورتی که عبارت از وجه نقدنشود مراجع مزبور پس از مالحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه کذاردن ]گذاردن[ مورد معامل

 برای باطل نمودن ثبت حاضر کردد.نماید که حق خود را اخذ وتامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار می
 فصل دوم آثار ثبت اسناد

 ثابت شود.ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مکر ]مگر[ اینکه مجعولیت آن سند  سندی که مطابق قوانین به – ۷۰ماده 
 انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
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رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا  راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوصمامورین قضائی یا اداری که از 
 تسلیم مال معتبر ندانند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او درهر گاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار به  –تبصره 
]نگردیده[ است این دعوی قابل رسیدکی  یافته طلب پرداخت نکردیده یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک

 ]رسیدگی[ خواهد بود.
مقام قانونی انان محسوب قائماسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعامالت و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که –ماده هفتاد و یکم 

 شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.می
قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای مقام کلیه معامالت راجعه باموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت امالک ثبت شده است نسبت بطرفین معامله و قائم –ه هفتاد و دوم ماد

 اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
صورتی که این تقصیر شوند و دربار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میقضات و مامورین دیکر ]دیگر[ دولتی که از اعت –ماده هفتاد و سوم 

انتظامی یا اداری عالوه بر مجازات اداری ان ها را بجبران قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه
 خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود

 دفتر.سوادی که مطابقت ان با ثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مکر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت –ماده هفتاد و چهارم 
 فصل سوم در امانت اسناد

شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم ارد باید ان را در پاکت و یا لفاف دیکری که الک و مهر شده باشد کذاشته وهر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذ -۷۵ماده 
 روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنندامانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را

مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر – ۷۶ماده 
 شهود نیز خواهد رسانید.و کذارکند و بمهر و امضای امانتکذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اکر باشند قید میکرده باسم امانت

توانند قبل از انکه انها را در پاکت و یا لفافه دیکری ]دیگری[ کذارده ]گذارده[ مهر کنند تقاضای سواد بنمایند کذارند ]می گذارند[میاشخاصی که سند خود را امانت می – ۷۷ماده 
امالک امانت کذاشته ]گذاشته[ مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد واین صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد در

تواند سواد مصدق سند را بطوریکه در امالک میشده و بهیچوجه رسمیت ندارد مکر ]مگر[ اینکه ان سند قبال مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و
 ین قانون مقرر است بدهد.ا

کذار و بامضاء خود و امانت در موقع امانت کذاشتن ]گذاشتن[ اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده -۷۸ماده 
 یا لفافه امانت است باامانتکذار ]امانتگذار[ بدهد ]گذار[ و شهود ممضی دارد و پس از ان رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت

کیرد ]می گیرد[ با شخصی که سند را پس میآید که در ستون مالحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند بعمل امده استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می -۷۹ماده 
 نماید.میحضور دو نفر شاهد رسید نوشته و انرا امضاء 

 شد.شود درجه خواهدالحفاظه که اخذ میتاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق -۸۰ماده 
 باب چهارم دفاتر اسناد رسمی

مرکب است از یکنفر صاحب دفتر و هر دفتر رسمی اسناد –ی معین خواهد کرد در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی بعهده کاف -۸۱ماده 
 الاقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد.

 ماید.ثبت اسناد تعهد ن توان رسمیت داد مکر ]مگر[اینکه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع بههیچ دفتری را نمی – ۸۲ماده 
 های وزارت عدلیه معین خواهد شد.حوزه صالحیت هر یک از دفاتر اسناد زسمی بموجب نظامنامه -۸۳ماده 
شود پس می معامله و تعهدی که واقعشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هرنمایندۀ که از طرف اداره کل ثبت اسناد و امالک برای هر دفتری تعیین می – ۸۴ماده 

 شده است قید کردد. از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیکری ]دیگر[ که سند در ان ثبت
اجازه وزارتعدلیه( در دفتر الزم  بشرطشرایط باشد حضور نماینده )ال( معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع۸۲هر کاه ]گاه[ دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ) – ۸۵ماده 

 اداره بثبت خواهد رسید.نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر
تعاملین یا طرفی که تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اکر ]اگر([ مشارالیه شخصا آنها را نشناسد در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت م – ۸۶ماده 

 این قانون خواهد بود. ۱۰۲باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 
امضاء اصحاب معامله کافی  ( این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط۶۳و  ۵۰شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ) -۸۷ماده 

 خواهد بود.
و هر نوع معامله و تعهد و نقل  تواننددر دفتر مخصوص( میدر مورد امالکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و امالک ) -۸۸ماده 

 مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.و قائمانتقالی را راجع بعین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت بطرفین یا طرفی که تعهد کرده
 الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:از درآمد حاصل از حق -۸۹ماده 

نسبت بمازاد از چهار هزار ریال از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال  –ریال در ماه نصف تا ششصد 
 یکدهم و از ده هزار و یکریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

 شد.الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد حاصله از حقعایدات  –۹۰ماده 
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تبار اسناد ثبت شده در دفاتر الرعایه و اعالزمباستثنای مواردیکه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز -۹۱ماده 
 ( مقرر شده است.۷۱و  ۷۰رسمی همان است که در ماده )

 باب پنجم اجراء مفاد اسناد رسمی
ثی متصرف عین منقولی که شخص ثالاالجرا است مگر در مورد تسلیممدلول کلیه اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه الزم -۹۲ماده 

 و مدعی مالکیت ان باشد
 االجراء استکلیه اسناد رسمی راجع بمعامالت امالک ثبت شده مستقال و بدون مراجعه بمحاکم الزم -۹۳ماده 
 اجرائیه اقدام کنند. شود در اجرای مفاد ورقهعموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مامورین اجرا بانها مراجعه می -۹۵ماده 
 العموم هم موافقت کرده باشد.مدعیادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع باجرای انرا موقوف نمیکند مکر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و -۹۹ماده 

 باب ششم جرائم و مجازات
رسمی محسوب و بمجازاتی که برای  حبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسنادهر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و امالک و صا – ۱۰۰ماده 

 جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
 اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. –اوال 
 ثبت نماید.سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند  –ثانیا 
 اند ثبت کند.سندی را باسم کسانی که انمعامله را نکرده –ثالثا

 تاریخ سند یا ثبت سندیرا مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. –رابعا 
 استفاده بیندازد.اعتبار وتمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیکر ثبت سندیرا از  –خامسا 
 اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهند ثبت کند. –سادسا 
 سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند. –سابعا 
سال از خدمات دولتی منفصل خواهد  کتی داشته ثبت کنند از یکسال تا سههر کاه اعضاء ثبت اسناد و امالک سندی را که مفاد ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه ممل – ۱۰۱ماده 
 شد.
ثبت نماید بمجازات اداری فوق هر یک از اعضاء ثبت اسناد و امالک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا  -۱۰۲ماده 

 محکوم خواهد کردید.
 هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امالک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود -۱۰۳ماده 
شوند موافق یتقصیر اداری مدر موارد تقصیراتی که مجازات انها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امالک که مرتکب جرم عمومی و یا  -۱۰۴ماده 

 مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد
علم اینکه بنحوی از انحاء راجع ببیع شرط و امثال ان( هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبال بدیکری ]بدیگری[ انتقال داده یا با) ۳۳جز در مورد مذکور در ماده  – ۱۰۵ماده 

بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت امالک  شود و همچنین است اکر در موقع تقاضا مالکلکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کاله بردار محسوب میقانونی سلب ما
 حق طرف نباشد.برای تصدیق مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بکیرد ]بگیرد[ یا سند مالکیت نکرفته ]نگرفته[ ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر

سلب مالکیت از مورث او شده بوده است مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود یا باعلم باینکه بنحوی از انحاء قانونی  – ۱۰۶ماده 
در تمام اینموارد علم  –ماده فوق پس از اخطاو ]اخطار[ اداره ثبت رفتار نکند ت اخیرتقاضای ثبت آنملک یا تقاضای صدور سند مالکیت ان ملک را باسم خود کرده و یا مطابق قسم

 وارث باید بوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.
مالکیت تقاضای ثبت انرا بکند بمجازات نوان هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت بملکی امین محسوب بوده و به ع -۱۰۷ماده 

 کاله بردار محکوم خواهد شد.
ملک بنام دیکری بثبت برسد بطریق هر کاه شخصی که ملک را بیکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او – ۱۰۸ماده 

 ذیل عمل خواهد شد:
بردار محکوم شده و  باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی بمجازات کاله ۱۰۹و  ۱۰۶و ۱۰۵که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد اکر کسی  -الف

 نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی نباشد شخص مزبور بهیچ عنوان اعم از ۱۰۹و۱۰۶و۱۰۵واد هر کاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات م -ب

در صورتیکه در ظرف جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند  قانون مجازات عمومی محکوم شده و بعالوه برای ۲۳۸امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 
 او را استدعا میکند.دیه خسارت یا از طریق دیکری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفوپنج سال نتوانست با تا

اختالفات راجع بتصرف در حدود  -شودهر کس نسبت بملکی که در تصرف دیکری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کالهبردار محسوب می -۱۰۹ماده 
 مشمول این ماده نیست.

 است.شود بمنزله تقاضانامهکه در مورد ثبت عمومی امالک داده می در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیکر اینقانون اظهارنامه – ۱۱۰ماده 
 در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است. -۱۱۱ماده 
علیه را بعنوان والیت و یا قیمومیت المنفعه را بعنوان متولی با ]یا[ متصدی و یا امالک مولیمتهم کسی باشد که امالک موقوفه عام ۱۰۸و  ۱۰۷مورد مواد اکر ]اگر[ در  –مکرر  ۱۱۱ماده 

 در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.
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 خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد. در صورتیکه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهائی شکایت -۱۱۲ماده 
 شود.تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی – ۱۱۳ماده 
کاله برداری تا موقعی که بوسیله ( مجرم عالوه بر مجازات مقرر برای جرم۱۰۸باستثنای مورد مذکور در بند ب ماده ) ۱۰۹و  ۱۰۸و  ۱۰۷و  ۱۰۶و  ۱۰۵در مورد مواد  -۱۱۴ماده 
و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله  یق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت امالک یا بوسائل دیکر خساراتی را که مستقیما بواسطه تقاضای ثبتتصد

ه بجنبه جزائی رسیدکی کرده ولو انیکه عرضحال خسارت است ک تعیین میزان خسارت با محکمه –ماند  عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد
 خسارات ناشی از محاکمه( مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.خسارت غیر مستقیم ) –جزائی داده شده باشد  از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم

بوسیله تصدیق حق طرف در  ۱۳۰۹مرتکب شده و تا اول خرداد  ۱۳۰۸را قبل از اول اسفند  ۱۰۹و  ۱۰۸و  ۱۰۷و  ۱۰۶و  ۱۰۵هر کس بیکی از اعمال مشروحه در مواد  -۱۱۵ماده 
مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را دفاتر ثبت یا بوسائل دیکر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کاله بردار محسوب شده و عالوه بر

 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند. ۱۱۴مطابق ماده 
در طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده مکلف است حق ۳۳در مورد امالکی که برهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده  – ۱۱۶ماده 

تواند تا یکسال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کیرنده میالصورتیکه راهن یا انتقال دهنده باین تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتق
با او رفتار خواهد  ۱۱۴مطابق ماده  ۱۱۳و  ۱۱۲و  ۱۱۱محسوب و با رعایت مواد روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کاله بردار ۱۰هر کاه در ظرف  –کند 
 شد.

او حق طرف را تا ده روز پس از  ملکیتاکر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک ب
شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق اقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهدابالغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیکه ملک به ملکیت او ب

 کیرنده را تادیه نکند.مرتهن یا انتقال
طلب خود را خواهد  مطالبه کیرنده ]گیرنده[ که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حقمرتهن یا انتقال –تبصره 

 داشت.
نسبت بهمان عین یا منفعت اعم از منقول و یا غیر منقول( حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت بعین یا منفعت مالی ) – ۱۱۷ماده 

 قه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شا
 باب هفتم تعرفه و مخارج ثبت اسناد و امالک

 شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:حقوقی که در اداره ثبت اسناد و امالک و دفاتر رسمی اخذ می -۱۱۸ماده 
 ( ریال.۱/۵۰۰( یک هزار و پانصد)۱۰/۰۰۰) برای ثبت ملک در دفتر امالک عالوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ریال – ۱۱۹ماده 
 الثبت امالک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.حق – ۱۲۰ماده 
 ریال است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد ۲۰.۰۰۰ریال تا  ۴۰۰الثبت اسم تجارتی از حق – ۱۲۱ماده 
و نقل بحری و هوائی های حملالثبت شرکتو حق ۳۱۰آذر ماه  ۶های بیمه مطابق قانون مصوب الثبت شرکتها و حقنون ثبت شرکتها مطابق قاالثبت شرکتحق -۱۲۲ماده 

 مقرر است. هابرای شرکت ۳۱۰الثبتی است که مطابق قانون خرداد های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حقالثبت شرکتمعادل نصف و حق
 های حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.الثبت شرکتحق –تبصره 

 شود.تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردیکه مقررات خاصی دارد بشرح ذیل دریافت می – ۱۲۳ماده 
 در هزار ۱۵( ریال ۴۰۰۰۰۰۰۰تا چهل میلیون )
 هزار  در ۲۰( ریال به باال ۴۰۰۰۰۰۰۰از چهل میلیون )

 ساله اخذ خواهد شد.  الثبت از منافع دهدر مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق
 اهد بود.این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و امالک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خو

 گردد.می الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظوراز مجموع درآمد حاصل از حق
 شود:میه بر اساس این ماده وصولاصالحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است ک ۸۹محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده  ىمبنا – ۱تبصره 
 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد. ۷آباد بر اساس ماده عباس ىبرنامه نوساز ىسهم شیر و خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجرا – ۳تبصره 

شود هر تصدیقی برای تصدیقاتی که از اداره ثبت کرفته)گرفته( میماخوذ خواهد شد برای ثبت اسنادیکه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند بیست ریال  – ۱۲۴ماده 
ریال یا کمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و در صورتیکه قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیست ریال و برای المثنی سند مالکیت در صورتیکه مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنجهزار

 خواهد شد.اشد بیست ریال برای هر نسخه اخذبیش از پنجهزار ریال ب
 شود.دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می ۲۵برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال  – ۱۲۵ماده 
روزی بیست است برای مهندسین شبانهو نقل که بعهده مستدعی ثبتاز بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت ر مورد ثبت امالک عالوه بر مخارج حمل  – ۱۲۶ماده 

 شود.ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می
 شود.مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در امالک گرفته میدر موقع ثبت عمومی امالک خرده -۱۲۷ماده 
 از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است. الودیعه اسناد و اوراقحق  – ۱۲۸ماده 
 الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبال تادیه خواهد شد.شود معادل حق برای اسناد و اوراقی که بطور دائم باداره ثبت امانت داده میالودیعه ششماهه قبال اخذ خواهد شد حق 
 شود.صفحه تمام محسوب می کسر صفحه یک –صفحه که نمونه آنرا وزارت عدلیه معین مینماید ده ریال است  برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر – ۱۲۹ماده 
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 شود کسر صفحه یکصفحه محسوب است.نشده صفحه دوازده ریال کرفته)گرفته( میبرای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت – ۱۳۰ماده 
نموده باشد که در این صورت نسبت نیم عشر و از کسیکه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مکر)مگر( اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا االجرااالجرای اسناد الزمحق – ۱۳۱ماده 

 به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میکردد.
نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم  اط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیبهر گاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابالغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقس –تبصره 

 مسئول پرداخت حق اجرا میباشد بوسیله اجرا وصول نماید.تواند آنرا از طرفی که قانونًا عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد می
 شود.تصدیق صحت هر امضا ده ریال ماخوذ می برای – ۱۳۲ماده 
ترتیب دیکر ]دیگر[ مقرر شده االجراء بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مکر ]مگر[ اینکه بین طرفین متعاهدینالذکر باستثنای حقکلیه مخارج و حقوق فوق – ۱۳۳ماده 

 باشد.
سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی کهعمومی و مستنطقین تقاضا میسوادهائی که از طرف محاکم و مدعیان  – ۱۳۴ماده 

 تقاضا کرده باشند عالوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
 شود.االجراء صدی بیست و پنج اضافه میرد باستثنای حقبر کلیه حقوقی که اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدا -۱۳۵ماده 

منحصرا و بترتیب ذیل بمصرف سرمایه مزبور –الذکر در حساب مخصوصی کذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق
 خواهد رسید:

 اد و امالک در مملکت منتها سی درصدبرای تکمیل تشکیالت و توسعه اداره ثبت اسن -الف
 برای تکمیل تشکیالت عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد در صد -ب

 الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.صرف ذخیره فوق
 های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ – ۱۳۶ماده 

 باب هشتم مواد مخصوصه
مقامی را که متکفل است دریافت دارد  هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل باالتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه -۱۳۷ماده 

 دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.یکی از شعب یا معاونت یا ریاست –مدیریت ضبط  –مسئولیت دفتر  –مشروط بر اینکه شغل باالتر نمایندکی 
جزء امالک خصوصی شهر کردد و اگر اراضی که قبال جزء شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و – ۱۳۸ماده 

 تواند نسبت بان اراضی تقاضای ثبت نماید.الک جدید مییا از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا م
منتشر شده اداره ثبت نسبت بامالکی ها منقضی کردیده و اعالن نوبتی در هر نقطه که اعالن ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه – ۱۳۹ماده 

 هائیشصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامهنشده است اعالنی منتشر و بکسانی که حق تقاضای ثبت دارند های مربوط بانها عودت دادهکه اظهارنامه
 عمل خواهد شد ۱۳از مدت داده شده است مطابق ماده شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارجکه در ظرف مدت مزبور داده می

قبل از تاریخ اجرای اینقانون اداره خواهد بود اگر چه ۱۲المالک اعالن و تابع مقررات مذکور در ماده ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهولامالکی که نسبت به آن
 ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعالن کرده باشد.

قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعالن نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات امالکی که قبل از تاریخ اجرای این -۱۴۰ماده 
مگر[ اینکه تقاضاکننده ثبت این قانون بعمل خواهد آمد مکر ]به ثبت خواهد رسید و هر کاه ]گاه[ اولین اعالن نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات ۱۳۰۸بهمن ماه  ۲۱

از اعتراض و اعالن و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات الذکر بجریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشارتقاضا نماید که اعالنات مطابق قانون فوق
 غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود

 محسوب خواهد شد.قانون تسریع محاکمات مقرر است ۱۷ن قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده بهمان ترتیب که در ماده از تاریخ اجرای ای – ۱۴۱ماده 
بموقع اجرا  ۱۳۱۱فروردین ماه اول نسخ و این قانون از ۱۳۰۹مهر ماه  ۲۹و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب  ۱۳۰۸بهمن ماه  ۲۱قانون ثبت اسناد و امالک مصوب  –۱۴۲ماده 

 کذارده ]گذارده[ خواهد شد
قانون اصالحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج  ىثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرا ىالمالک و امالکی که درباره آنها تقاضانسبت به امالک مجهول – ۱۴۲ماده 

بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت  ىاشود پروندهبت محل مکلف است بر طبق انتقاالتی که واقع شده یا میالیه ندارد ثثبت از طرف منتقل ىبه تقاضا
الثبت و پرداخت هر گونه حق این عملیات ازمتصرفی را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید. نوبتی حصه ىهامشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی

 های مربوط معاف میباشد.های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینههزینه
ن اخذ ثم ىثبت محل تقاضاتوانند ازامالک خود را دریافت دارند می ىبخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بها ۱۴۲هرگاه مالکین سابق امالک موضوع ماده  – ۱۴۳ماده 

اطالع عموم اعالم و در آن  ىنوبتی برا ىضمن آگهی هامعامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب
مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا  ىآگهی شده از جهت ادعاپرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او  ىتصریح خواهد شد که هرگاه افراد

در دادگاه گواهی الزم تحصیل و به  ىآگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوحدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین
شود و در غیر تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می ىدر صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعومهلت مقرر ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء

 الرعایه است.قانون ثبت الزم ۱۹و  ۱۸ – ۱۷ – ۱۶در این موارد مقررات مواد صادر عمل خواهد شد.  ىاینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رأ
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تبدیل شده به نقد حق ثبت و قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط  ۱۲این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده  ىعملیات ثبتی مربوط به اجرا – ۱تبصره 
 هزینه مقدماتی دریافت میگردد.

اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصولموضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده  ىقبل از قبول تقاضا – ۲تبصره 
متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول  ىکه قبل از قبول تقاضا ىدر مواردثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.  ىهاپرداخت هزینه

 ثبتی خواهد بود. ىهانسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینهصدیق مالکیت متقاضیبت
تقسیم و یا مستثنیات قانون مقررات اصالحات ارضی نسبت بهر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت ىبا اجرا – ۱۴۴ماده 

ات ارضی متصل بهم باشند امالک مشمول مقررات اصالحمحل انجام میگیرد. هرگاه ىاصالحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعالم از اداره تعاون و امور روستاها
از امالک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابالغ شود. که مجاور ملک ىتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردمی

 ام تحدید حدود نخواهد بود.مراجع صالح مانع انجعدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر
معتمدین و مطلعین محل انجام عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا – ۱تبصره 

 میگیرد.
 هد بود.خوا ىنامه وزارت دادگسترمقررات این ماده بموجب آئین ىاجرا – ۲تبصره 

انجام وظایف زیر تشکیل  ىتشخیص براو وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت  ىنامه مصوب وزارت دادگستردر مرکز هر استان یا فرمانداریکل بموجب آئین – ۱۴۵ماده 
 شود:می

یا وجود اختالف رسیدگی ات قانونی اصالحات ارضی در صورت وصول اعتراضدر تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنی –الف 
یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد بموضوع و رفع اختالف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید 

 گردد.اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم میدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بوداعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید ح
 گیرد.میاین قانون انجام ۱۴۴امالکی که طبق ماده  ىرسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدید –ب 
 باشد.م قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصالحات ارضی از او خلع ید شدهتشخیص و تعیین قائم مقا –ج 
رت وجود تعیین مالک آن در صواراضی مکانیزه و ىتشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصالحات ارضی برا –د 

 اختالف.
بالمنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او این قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف ىدر مورد امالکی که قبل از اجرا – ۱۴۶ماده 

شود و عملیات ثبت مفروز اصالح می ىمشاعی با تفکیک قسمتهاهارنامه سهامباشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظ
این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عماًل تمام یا قسمتی  ىدر مورد امالکی که قبل از اجرانوبتی ادامه مییابد.  ىمشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیها ىقسمتها

هر یک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت  ىتمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضارف بالمنازعاز ملک بصورت مفروز در تص
و باشد بصورت و با حدود از ا ىمتلقا ىثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بالمنازع متقاضی ثبت یا ایاد ىهیأت مزبور درخواستها ىتشخیص و رأطرح و بر طبق

درخواستهائی که بصورت مشاع باقی میماند بدون شود و عملیات ثبتمفروزاز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصالح می ىمفروز اصالح و قسمتها
شروع میگردد درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه  نوبتیىمفروز با انتشار آگهیها ىنوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتها ىاحتیاج بتجدید آگهیها

ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر امالک  ىنظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست هااین قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت ىسال از تاریخ اجرا
 و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.بطرح نشده باشد و موضوع نیز مسبوق

رسمی برای آنها میسور نبوده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند بر روی زمینهایی ایجاد نموده ۱۳۷۰/۱/۱برای تعیین وضع ثبتی اعیان امالکی که اشخاص تا تاریخ  – ۱۴۷ماده 
برداری متصرفین از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهرهاعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارجهای زراست، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق

 شود .صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یااست و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده
ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالمنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس  – ۱

 بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس رف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی واعم از رسمی یا عادی( بنحو مشاع و تصهر گاه انتقال ) – ۲

ر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستوقطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بالمنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر
یابد و در صورت عدم دسترسی به مفروزی خواهد داد واال عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت

 شود.این قانون ارجاع می ۲حل اختالف موضوع ماده  مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت
سند مالکیت است هیأت موضوع الیه متقاضی باشد و آخرین منتقلدر مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبًا مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرًا اعیان ملک می – ۳

حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف مل، واال با حفظاین ماده ع ۱به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند  ۲ماده 
 محل خواهد داد.

توافق طرفین را احراز و مدعی با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت  ۲اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده  – ۴
 نماید.تب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعالم میبالمعارض باشد مرا
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عرصه، اوقاف یا دولت یا  چنانچه بین اشخاص در تصرف اختالف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک – ۵
 شود.این قانون ارجاع می ۲ شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختالف موضوع ماده

شود، هیأت رسیدگی نموده و میاین قانون ارجاع  ۲در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختالف موضوع ماده  – ۶
آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی صله پانزده روز به نحو مقتضی پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعالم تا در دو نوبت بفا

ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت شود و اقدامات ثبت موکل بهاعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می
 مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.هد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانعرا صادر خوا

باشد و با رعایت  –وزارت کشاورزی حسب مورد به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی یا –در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابالغی  – ۷
 مشمول این قانون نخواهد بود. – ۱۳۵۲مصوب –رویه درخت حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی( قانون ۴( ماده )۱مقررات تبصره )

 ثبت صادر خواهد شد.چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات – ۱تبصره 
مدعی بال معارض باشد و یا هیأت ر صورتیکه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرفد – ۲تبصره 

 شود.دگاه ارجاع میموضوع به دانماید و در غیر اینصورتتوافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعالم می
هیأت رسیدگی و پس از احراز در مواردیکه متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این – ۳تبصره 

آگهی مینماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین روز به نحو مقتضی ۱۵له تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعالم و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاص
میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.  آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله

 دادگاه نخواهد بود.نع مراجعه متضرر بهصدور سند مالکیت جدید ما
و رعایت مفاد وقفنامه و با در صورتیکه ساختمان کاًل یا جزئًا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطالع اداره اوقاف و رعایت مفاد – ۴تبصره 

اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در ه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت ادارهموافقت متولی منصوص و اطالع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنام
ن مقرره معین اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمینظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف

 خواهد کرد.
مذکور در این مواد شده و منتهی به ، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأتهای۱۴۸، ۱۴۸، ۱۴۷نسبت به درخواستهائیکه طبق مواد  – ۵تبصره 

 صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
محل و الصاق آگهی در اماکن و ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک به ۳االجرءا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ادارات ثبت مکلفند از تاریخ الزم – ۶تبصره 

توانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت نتشار آگهی میامعابر عمومی مراتب را به اطالع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ
 مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.

 ۱اء مدت مقرر در تبصره انقضس ازکلیه درخواستهای واصله به ادارات ثبت باید عالوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پ – ۷تبصره 
 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

ای خواهد بود که با مطابق آئیننامهترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون – ۸تبصره 
 و امالک کشور بتصویب وزیر دادگستری میرسد. پیشنهاد سازمان ثبت اسناد

دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه  شود. اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضاتدر هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختالف در ثبت تشکیل می – ۱۴۸ماده 
 تخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به ان

خبرگان امور ثبتی استفاده کند و تواند برای کشف واقع از نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور مینحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین
شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از میصادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابالغ همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را 

هد شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خوامعترض به دادگاه هدایت میباشند در صورت وصول اعتراض تاریخ ابالغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می
 بود.

 هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند. – ۱تبصره 
وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته  در صورتیکه اعیان کال یا جزئًا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطالع اداره اوقاف و رعایت مفاد – ۲تبصره 

جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را  اشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیعب
 زمین مقرر و معین خواهد کرد. نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت

مرجع ذیربط و احراز واقع، به  ندهدر مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نمای – ۳صره تب
 نماید:شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می

( ۲۵۰ساختمان( تا مساحت )فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابلی واجد شرایط باشد )در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاض –الف 
 ( مترمربع به قیمت عادله روز.۱۰۰۰( مترمربع تا سقف )۲۵۰مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد )

 تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز. –ب 
 هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. – ج
براساس مقررات، مکلف به خلع ( مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کال به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف۱۰۰۰تصرفات مازاد ) –د 

 ید و رفع تصرف خواهد بود.
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ـ  واجد شرایط  موضوع بند الف( مشروط بر این که متصرفبزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر )راضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهایا –ه
مشموالن جزء اول بند الف( مذکور باشند و ی که فاقد شرایط بند )تقویم دولتی( و مازاد بر آن و همچنین افرادای )الف( باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقهمندرج در بند )

 د( به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.)
 باشد.می تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط

معرفی تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و تالف بهدرصورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیأت حل اخ
 نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.می

 باشد.کارشناسی به عهده معترض میپرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه
 توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.ثبت اسناد و امالک میانون فقط برای یک پرونده متشکله در اداراتمتصرفان موضوع این ق – ۱تبصره 
 شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.درصورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین – ۲تبصره 
حاصله از نقل و ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد منطقه کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت – ۳تبصره 

 انتقال این گونه امالک تأمین خواهد شد.
استان استعالم نمایند و درصورت ها( و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازییر هزینهای و ساشامل بهای منطقههیأتها باید قیمت تمام شده زمین ) –و 

 موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
 هیأت، تعیین خواهد شد.رسمی، توسط خبره محلی به انتخابقیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس  –ز 

داشته باشد در صورتی که ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قراردر تمامی موارد باال، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه –ح 
 باشد.تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از

 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.۱/۱/۱۳۷۰شود که تا تاریخ به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می –ط 
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران ت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالکنامه اجرائی این تبصره ظرف مدآئین –ی 
 رسد.می

اظهارنامه به واحد ثبتی ابالغ کند ثبت چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم  – ۴تبصره 
اطالع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل امالک با در خواست نامه قانون ثبت بهآئین ۵۹مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 

 شود.متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می
 اقدام خواهد نمود. ۴در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره  اگر ملک – ۵تبصره 
مراتب در مالحظات دفتر امالک بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد،در صورتی که ملک قبال ثبت دفتر امالک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می – ۶تبصره 

 ید و در دفتر امالک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.ق
 نامه استمالک اتباع خارجه در ایران است.رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین – ۷تبصره 
تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال متقاضی اشتباهًا تقاضای خود را تسلیم نموده است چنانچه در خالل رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و  – ۸تبصره 

 شود.شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی میمی
 –مکرر  ۱۴۸ماده 
متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک زمین از طرفوجود سند عادی انتقال  ۱۳۵۴قانون متمم قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۴در مورد ماده قبل و ماده  –الف 

قانون اصالح قانون ثبت  ۱۴۸های مذکور در ماده مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئتبموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از
نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت  ۱۳۵۴مصوب سال قانون ثبت قانون متمم ۴و ماده  ۱۳۵۱اسناد و امالک مصوب سال 

 المثل نخواهد بود.عرضه یا اجرتصاحب اعیان به پرداخت قیمت
قانون اصالح قانون ثبت  ۱۴۷اخیر ماده ی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمتدر صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را بمرجع قضائ –تبصره 

 اسناد و امالک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ور مصوب سال و امالک کشقانون متمم قانون ثبت اسناد ۴و تبصره یک ماده  ۱۳۵۱قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال  ۱۴۸مهلت مقرر در تبصره یک ماده  –ب 

 شود.از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می ۱۳۵۴
قانون متمم قانون ثبت اسناد و ۴قانون اصالح قانون ثبت اسناد و امالک و ماده  ۱۴۸تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده وزارت دادگستری می –ج 

 باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.الذکر داشتهدر نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق امالک و مفاد بند الف این قانون را
 های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.های دادگستری مجلسین مهلتکمیسیون

اساس ارزش مندرج در اولین سند تواند قیمت اضافی را بربملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدًا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع مینسبت  – ۱۴۹ماده 
 ىحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوزاصالح سند خود را بنماید. در صورتیکه اضافه مسا ىقانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضا ىهاانتقال و سایر هزینه

 –داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصالح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد  ىقرارنشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکور
 شود.زائد بر ده سال از تاریخ اصالح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می وجه در مدتی دریافتىعدم مراجعه فروشنده برا

 که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله بوسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد. ىدر موارد –تبصره 
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مورد تفکیک بر اساس ارزش تفکیک شود این تقاضا باداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش ىلک یا قائم مقام او تقاضاهرگاه نسبت به ملکی از طرف ما – ۱۵۰ماده 
معامله  ىود هر چند بهاتفکیک ارزش معامالتی روز خواهد بوصول هزینه ىمعامالتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قباًل پرداخت گردد. مبنا

 بیش از ارزش معامالتی روز باشد.
شود اسناد و امالک تعیین میالثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی بحساب بانکی که از طرف ثبت کلالثبت امالک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حقحق – ۱۵۱ماده 

 رد ملغی است.پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موا
ثبتی مرکب از یک  ىواحد یا واحدها ىاسناد و حسابدار ىانجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به امالک و اجرا ىتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براثبت کل می – ۱۵۲ماده 

 یا چند بخش تشکیل دهد.
 حسابداری ثبت نخواهد بود.بانک ملی پس از اعالم ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوقتودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب  – ۱۵۳ماده 
 ۱۳۶۵اصالحی مصوب  – ۱۵۴ماده 

شهرها و حریم آنها اقدام محدوده رها و ادارات ثبت اسناد و امالک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع ددادگاه
به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت

 ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسًا اقدام خواهند نمود.دادگاهورت کننده اعالم دارند در غیر اینصنظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال
و یکنواخت کردن و ساده نمودن نامه خاص بمنظور تسریع کارثبتی را با تنظیم آئین ىهاثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده – ۱۵۵ماده 

 ییر دهد.امور در بایگانی تغ
الوه بر وظایف بمنظور تشخیص حدود و موقعیت امالک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه امالک بصورت کاداستر تهیه خواهد شد.اداره امور امالک ثبت کل ع – ۱۵۶ماده 

 دار تهیه امالک بصورت نقشه کاداستر خواهد بود.فعلی خود عهده
نقشه  ىرفع اختالف حدودمطروحه در مراجع قضائی ىامالک مذکور در این ماده و تحدید حدود امالک مجاور و همچنین در دعاو تفکیک و افراز ىدر مورد تقاضا – ۱تبصره 

 کاداستر مالک عمل خواهد شد.
 مزبور را بسند مالکیت خود بنمایند.الصاق نقشه ىتوانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضانسبت به امالکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان امالک مزبور می – ۲تبصره 
خواهد  ىنامه وزارت دادگسترآئینمقررات این قانون به موجب ىحدود وظائف و تشکیالت اداره امور امالک از جهت تهیه نقشه امالک بصورت کاداستر و همچنین اجرا – ۳تبصره 

 بود.
 تهیه و تصویب خواهد کرد. ىدادگستر اجرائی این قانون را وزارت ىهانامهآئین – ۱۵۷ماده 

کمسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب»  ۱۳۱۰چون بموجب قانون دوم آبان ماه 
مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد ممکن است معلوم شود رفع و قوانینکذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان 

ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه قانون ثبت اسناد و امالک( مشتمل بر یک صد و چهل و دوعلیهذا )«نماید
 اجراستورای ملی رسیده قابلمجلس ش

 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

 مقدمه
انعکاس خواست قلبی امت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است که 

یافت این خواست اطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمیمبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای ق اسالمی می باشد. ماهیت انقالب عظیم اسالمی ایران و روند 
 طلبد.اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می

س از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسالمی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پویژگی بنیادی این انقالب نسبت به دیگر نهضت
های اخیر ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت

ها به سرعت به رکورد داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسالمی، جنبش خط فکری اسالمی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده
بی و اسالمی را دریافت و این کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکت

های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. )آغاز نهضت اخیر ملت ایران در کشور که همواره در صف مقدم نهضت بار روحانیت مبارز
 باشد.(سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می

 طلیعه نهضت
های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به که گامی در جهت تثبیت پایه« انقالب سفید»نده امام خمینی به توطئه آمریکایی اعتراض در هم کوب

ت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و که در حقیق ۴۲امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقالب عظیم و خونبار امت اسالمی در خردادماه 
کاپیتوالسیون )مصونیت مستشاران آمریکایی(  کسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسالمی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین

 مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت 
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شی را در باال بردن گیر و ثمر بخهای علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقالبی و پربار اسالم تالش پیدر این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه
های پرخروش انشگاه و همه کانونسطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسالمی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و د

های های قرون وسطایی و زندانهای اعدام، شکنجهردم دست زد و در این میان جوخهانقالب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقالبی م
« الله اکبر»های تیر فریاد پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میداندرازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می

های مختلف، آگاهی و عزم های پی درپی امام به مناسبتها و پیامگرفتند انقالب اسالمی را تداوم بخشید، بیانیه های دشمن قرار میدر میان کوچه و بازار هدف گلوله دادند یا سر می
 تر داد.امت اسالمی را عمق و گسترش هر چه فزون

 حکومت اسالمی
ج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و طرح حکومت اسالمی بر پایه والیت فقیه که در او

 تر ساخت.راه اصیل مبارزه مکتبی اسالم را گشود که تالش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده
ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان ام نارضاییدر چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانج

ح باز کردن فضای سیاسی کشور های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطالمبارز در سطح جهانی، بنیان
خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و 

 یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
 خشم ملت

تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع ۱۳۵۶دی  ۱۷هین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در انتشار نامه تو
های انقالب جاری خون بیشتری در رگ کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود

تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و و هر چه فزون های یاد بود شهدای انقالب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچهها و چهلمدرپی انقالب در هفتمهای پیساخت و طپش
خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعاالنه جستند. همبستگی های کشور با اعتصاب یکپارچه در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمان

های این جهاد های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصًا زنان به شکل بارزی در تمامی صحنهگسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح
داد بیانگر سهم عمده و تعیین های مسلسل نشان میهایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لولهای داشتند، صحنهو گستردهبزرگ حضور فعال 

 کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
 بهایی که ملت پرداخت

یگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی نهال انقالب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پ
نهضت و به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز « استقالل،آزادی، حکومت اسالمی»در میان فریادهای: 

دی بر انقالبات گسترده مردمی در نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدی
 جهان شد.

تبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و اس ۲۲و  ۲۱
 طلیعه حکومت اسالمی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.

ایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسالمی ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسالم و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسالمی تصمیم نه
 به نظام جمهوری اسالمی رای مثبت داد. %۲/۹۸اعالم کرد و با اکثریت 

ت اسالمی و ارائه های حکومیم پایهاکنون قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحک
 های نظام طاغوتی قبلی گردد.دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه

 شیوه حکومت در اسالم
دهد تا در گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میحکومت از دیدگاه اسالم، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه

نگارهای طاغوتی زدوده شد و از وند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی )حرکت به سوی الله( بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقالبی خود از غبارها و زر
که با موازین اسالمی جامعه نمونه )اسوه( خود را بنا کند. بر چنین های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسالمی بازگشت اکنون بر آن است آمیزده

 های واال و جهانشمول اسالمی پرورش یابد.های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشای، رسالت قانون اساسی این است که زمینهپایه
کند؛ به سالمی انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم میقانون اساسی با توجه به محتوای ا

تکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون( و استمرار کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. )ان هذه امهای اسالمی و مردمی میالملی، با دیگر جنبشویژه در گسترش روابط بین
 مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

 باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردنگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میبا توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین
 کند. )ویضع عنهم اصرهم واالغالل التی کانت علیهم.(سرنوشت مردم به دست خودشان تالش می

گردند. )ان االرض یرثها عبادی دار حکومت و اداره مملکت میدر ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده
یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسالم شناسان معادل و پرهیزگار و های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان میکه مبین ضابطه الصالحون( و قانون گذاری

لمصیر( تا زمینه بروز و شکوفایی الله امتهد )فقای عادل( امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است )والی
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تواند اجتماع در روند تحول جامعه نمی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید )تخلقوا باخالق الله( و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر
 باشد.

سازد تا در مسیر تکامل انسان هر ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میهای سیاسی و سرنوشتگیریتمام مراحل تصمیم با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در
و  الذین استضعفوا فی االرضفردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. )و نرید ان نمن علی

 نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین.(
 والیت فقیه

شود )مجاری االمور، بیدالعلماء بالله االمناء بر اساس والیت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می
 های مختلف از وظایف اصیل اسالمی خود باشند.انحراف سازمانکند تا ضامن عدم علی حالله و حرامه( آماده می

 اقتصاد وسیله است نه هدف
های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام

شود؛ ولی در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میمادی، اقتصاد خود 
 توان داشت.راه وصول به هدف نمی

وت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه های متفابا این دیدگاه برنامه اقتصادی اسالمی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیت
 افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسالمی است.

 زن در قانون اساسی
یابند و در این بازیابی جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز میدر ایجاد بنیادهای اجتماعی اسالمی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه 

اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده
جهت نیل به این  افق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکاناتانسان است و تو

مت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده مقصود از وظایف حکومت اسالمی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت )شیء بودن( و یا )ابزار کار بودن( در خد
باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و های فعال حیات مینهای مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میداو ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان
 د.در دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بو

 ارتش مکتبی
داران انقالب در انطباق با هدف در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسالمی و سپاه پاس

دار خواهند ه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در رافوق شکل داده می
 بود )و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم(.

 قضا در قانون اساسی
ظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی، به من

بینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن الزم است به دور قضایی بر پایه عدل اسالمی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش
 الناس ان تحکموا بالعدل.(ع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. )و اذا حکمتم بیناز هر نو

 قوه مجریه
این مساله  ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسالمی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی کهقوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه

ست و پا گیر پیچیده که تی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسالمی باشد. نتیجتًا محصور شدن در هر نوع نظام دحیا
های طاغوتی است به شدت طرد خواهد حاصل حاکمیتدار کند از دیدگاه اسالمی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و وصول به این هدف را ُکند و یا خدشه

 تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون
 وسایل ارتباط جمعی

های گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشهتلویزیون( بایستی در جهت روند تکاملی انقالب اسالمی در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار  –وسایل ارتباط جمعی )رادیو 
 های تخریبی و ضد اسالمی جدًا پرهیز کند.متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت

است و الزم است که امت مسلمان با گشاید بر عهده همگان پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می
ی جامعه نمونه اسالمی )اسوه( که بتواند انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعاالنه در ساختن جامعه اسالمی مشارکت جویند به امید اینکه در بنا

 امه وسطًا لتکونوا شهداء علی الناس.(الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. )وکذالک جعلنا 
 نمایندگان

های مختلف مردم رسیده بود در نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروهمجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش
الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسالم با اهداف در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی باشددوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می

  های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد و انگیزه
 فصل اول: اصول کلی

 اصل اول:
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مرجع عالیقدر تقلید  رهبری پیروزمند خود به اسالمی انقالب ، در پیقرآن و عدل حق حکومت به اش اعتقاد دیرینه ، بر اساسایران ملت که است اسالمی جمهوری ایران ومتحک
یکهزار و سیصد و نود  سال االولی جمادی و دوم برابر با اول شمسی هجری و هشت و سیصد و پنجاهیکهزار  ماه فروردین و یازدهم دهم پرسی ، در همهخمینی امام العظمی الله آیت
 داد. مثبت رای آن داشتند، به رای حق که کسانی کلیه %۹۸/۲ با اکثریت قمری هجری و نه

 دوم: اصل
 به: ایمان بر پایه است ، نظامیجمهور اسالمی

 در برابر امر او. تسلیم او و لزوم و تشریع به حاکمیت ( و اختصاص االالله تا ) الالهیک خدای-۱
 .قوانین در بیان آن بنیادی و نقش الهی وحی- ۲
 خدا. سوی به انسان در سیر تکاملی آن سازنده معاد و نقش- ۳
 و تشریع. خدا در خلقت عدل- ۴
 .اسالم انقالب در تداوم آن اساسی ر و نقشمستم و رهبری امامت-  ۵
 : از راه او در برابر خدا، که با مسئولیت توام و آزادی انسان واالی و ارزش کرامت- ۶

در پیشبرد آنها،  و تالش بشری پیشرفته و تجارب و فنون از علوم استفاده – ، باجمعین علیهم الله سالم معصومین و سنت کتاب جامع الشرایط بر اساس اجتهاد مستمر فقهای – الف
 کند. می را تأمین ملی و همبستگی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیاسی و استقالل ، قسط و عدلپذیری و سلطه گری و سلطه کشی و ستم ستمگری هر گونه نفی – ج

 سوم: اصل
 کار برد: امور زیر به خود را برای امکانات ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف نایرا جمهور اسالمی دولت

 .مظاهر فساد و تباهی با کلیه و مبارزه و تقوی ایمان بر اساس اخالقی رشد فضایل ایجاد محیط مساعد برای-1
 دیگر. و وسایل گروهی های و رسانه از مطبوعات صحیح با استفاده ها زمینه در همه عمومی های آگاهی سطح باال بردن-2
 .عالی آموزش و تعمیم ، و تسهیلسطوح در تمام همه برای رایگان بدنی و تربیت و پرورش آموزش-3
 .محققانوتشویقمراکزتحقیق تأسیس از طریق و اسالمی ، فرهنگی، فنیعلمی های زمینه ر در تمامو تتبع و ابتکا بررسی روح تقویت-4
 .از نفوذ اجانب استعمار و جلوگیری طرد کامل-5
 .و انحصارطلبی استبداد و خودکامگی محو هر گونه-6
 .ر حدود قانوند و اجتماعی سیاسی آزادیهای تأمین-7
 .خویش و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادیسیاسی سرنوشت در تعیین مردم عامه مشارکت-٨
 .و معنوی مادی های زمینه ، در تمامهمه برای عادالنه ناروا و ایجاد امکانات رفع تبعیضات-٩

 غیر ضرور. تشکیالت و حذف صحیح اداری ایجاد نظام-10
 کشور. اسالمی و نظام ارضی و تمامیت حفظ استقالل برای عمومی نظامی آموزش از طریق ملی دفاع بنیه کامل تقویت-11
و  و کار و بهداشت و مسکن تغذیه های در زمینه حرومیتم هر نوع ساختن و رفع فقر و برطرف ایجاد رفاه جهت ضوابط اسالمی بر طبق و عادالنه صحیح اقتصادی ریزی پی-12

 .بیمه تعمیم
 و مانند اینها. و امور نظامی و کشاورزی و صنعت و فنون در علوم خودکفایی تأمین-13
 .در برابر قانون عموم و تساوی همه برای عادالنه قضایی و مرد و ایجاد امنیت افراد از زن جانبه همه حقوق تأمین-14
 .مردم همه بین عمومی و تعاون اسالمی برادری و تحکیم توسعه-15
 .جهان دریغ ازمستضعفان بی و حمایت مسلمانان همه به نسبت ، تعهد برادرانهاسالم معیارهای کشور بر اساس خارجی سیاست تنظیم-16

 م:چهار اصل
 قانون اصول همه یا عموم بر اطالق اصل باشد. این اسالمی موازین و غیر اینها باید بر اساس ، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزاییمدنی و مقررات قوانین کلیه

 .است نگهبان فقهای شورای هدهامر بر ع این و تشخیص است دیگر حاکم و مقررات و قوانین اساسی
 پنجم:  اصل

 ، مدیر و مدبر است، شجاعزمان به ، آگاهو با تقوی عادل فقیه بر عهده امت امر و امامت والیت  ایران اسالمی " در جمهوریفرجه تعالی الله عصر "عجل ولی حضرت غیب در زمان
 گردد. می دار آن عهده یکصد و هفتم اصل طبق که

 ششم:اصل  
شوراها و نظایر اینها، یا  ، اعضاءیاسالمی شورای مجلس جمهور، نمایندگان رئیس انتخاب :انتخابات شود از راه اداره اتکاء آراء عمومی امور کشور باید به ایران اسالمی در جمهوری

 گردد. می معین قانون دیگر این در اصول که در مواردی پرسی همه از راه
 هفتم: اصل
 ، روستا و نظایر اینها از ارکان، بخش، شهر، محل، شهرستاناستان ، شورایاسالمی شورای ساالمر" شوراها، مجل فی " و "شاورهمبینهم شوری : "و امرهمکریم دستور قرآن طبق

 کند. می معین از آن ناشی و قوانین قانون شوراها را این و وظایف و حدود اختیارات امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و اداره گیری تصمیم
 هشتم: اصل
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 به نسبت و مردم مردم به نسبت یکدیگر، دولت به نسبت مردم بر عهده و متقابل همگانی است ای از منکر وظیفه و نهی معروف خیر، امر به به دعوت ایران میاسال در جمهوری
 المنکر". عن و ینهون بالمعروف یأمرون اء بعضاولی بعضهم و المؤمنات کند. "والمؤمنون می معین را قانون آن . شرایط و حدود و کیفیتدولت
 نهم: اصل

 حق یا مقامی فرد یا گروه . هیچاست و آحاد ملت دولت ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه کشور از یکدیگر تفکیک اراضی و تمامیت و وحدت و استقالل آزادی ایران اسالمی در جمهوری
 و تمامیت حفظ استقالل نام ندارد به حق مقامی وارد کند و هیچ ای خدشه کمترین ایران ارضی و تمامیت ، نظامی، اقتصادی، فرهنگیسیاسی استقالل ، بهاز آزادی استفاده نام ندارد به
 کند. ، سلبو مقررات را، هر چند با وضع قوانین مشروع کشور آزادیهای ارضی
 دهم: اصل

 و استواری آن از قداست ، پاسداریخانواده تشکیل کردن آسان مربوط باید در جهت ریزیهایو برنامه و مقررات قوانین ، همهاست اسالمی جامعه واحد بنیادی خانواده آنجا کهاز 
 باشد. اسالمی و اخالق حقوق بر پایه روابط خانوادگی

 یازدهم: اصل
و اتحاد  ائتالف خود را بر پایه کلی سیاست است موظف ایران اسالمی جمهوری اند و دولتامت یک مسلمانان " همهفاعبدون و انا ربکم امه واحده امتکم هذه "ان کریمه آیه حکم به

 بخشد. را تحقق اسالم جهان و فرهنگی ، اقتصادیسیاسی آورد تا وحدت عمل پیگیر به قرار دهد و کوشش اسالمی ملل
 :دوازدهم  اصل
 دارای و زیدی ، حنبلی، مالکی، شافعیاز حنفی اعم دیگر اسالمی و مذاهب تغییر است االبد غیر قابل الی اصل و این است عشری اثنی جعفری و مذهب ، اسالمایران رسمی دین

 ( و دعاوی و وصیت ، ارث، طالق) ازدواج شخصیه و احوال دینی و تربیت آزادند و در تعلیم خودشان فقه ، طبقمذهبی مراسم در انجام مذاهب این شند و پیروانبا می کامل احترام
خواهد  مذهب آن شوراها بر طبق در حدود اختیارات محلی باشند، مقررات داشته کثریتا مذاهب از این هر یک پیروان که ای دارند و در هر منطقه ها رسمیت در دادگاه آن مربوط به

 .سایر مذاهب پیروان بود، با حفظ حقوق
 سیزدهم: اصل

 خود عمل آیین بر طبق دینی و تعلیمات شخصیه خود آزادند و در احوال دینی مراسم در انجام در حدود قانون شوند که می شناخته دینی تنها اقلیتهای و مسیحی ، کلیمیزرتشتی ایرانیان
 میکنند.

 چهاردهم:اصل 
و  ایران اسالمی وریجمه " دولتالمقسطین یحب الله ان و تقسطوا الیهم تبروهم ان دیارکم من یخرجوکم و لم الدین فی یقاتلوکم لم الدین عن الله "الینهاکم شریفه آیه حکم به

بر ضد  اعتبار دارد که کسانی در حق اصل کنند. این را رعایت آنان انسانی نمایند و حقوق عمل اسالمی و قسط و عدل حسنه با اخالق افراد غیر مسلمان به موظفند نسبت مسلمانان
 نکنند. و اقدام توطئه ایران اسالمی و جمهوری اسالم

 : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشورصل دوم ف
 پانزدهم: اصل
و  در مطبوعات و قومی محلی از زبانهای استفاده و خط باشد ولی زبان باید با این درسی و کتب رسمی و متون . اسناد و مکاتباتاست فارسی ایران مردم و مشترک و خط رسمی زبان

 .آزاد است فارسی ، در کنار زبانآنها در مدارس ادبیات و تدریس هیگرو های رسانه
 اصل شانزدهم:

 السها و در همهک در همه متوسطه دوره تا پایان ابتدایی از دوره باید پس زبان این است آمیخته کامال با آن فارسی و ادبیات است عربی اسالمی و معارف و علوم قرآن زبان از آنجا که
 شود. ها تدریس رشته

 اصل هفدهم:
 هجری دولتی کار ادارات ، اما مبنایهر دو معتبر است قمری و هجری شمسی هجری و تاریخ ( است و سلم و آله علیه الله ) صلی پیامبر اسالم کشور هجرت رسمی مبدأ تاریخ

 .است جمعهروز  هفتگی رسمی . تعطیلاست شمسی
 هجدهم:اصل 
 .اکبر" است و شعار "الله اسالمی جمهوری مخصوص با عالمت سبز و سفید و سرخ رنگهای به ایران رسمی پرچم

 فصل سوم: حقوق ملت
 نوزدهم: اصل
 امتیاز نخواهد بود. و مانند اینها سبب ، نژاد، زبانبرخوردارند و رنگ مساوی باشند از حقوق که و قبیله از هر قوم ایران مردم

 اصل بیستم:
 برخوردارند. اسالم موازین با رعایت و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیانسانی حقوق قرار دارند و از همه قانون در حمایت و مرد یکسان از زن اعم افراد ملت همه

 بیست و یکم: اصل
 دهد: نماید و امور زیر را انجام تضمین اسالمی موازین با رعایت جهات را در تمام زن حقوق است موظف دولت

 او. و معنوی مادی و احیاء حقوق زن رشد شخصیت مساعد برای های ایجاد زمینه  ۱-
 .سرپرست بی از کودکان حمایتفرزند، و  و حضانت بارداری در دوران ، بالخصوصمادران حمایت ۲-
 .خانواده و بقای حفظ کیان برای صالح ایجاد دادگاه۳-
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 .سرپرست و بی سالخورده و زنان بیوگان خاص ایجاد بیمه ۴-
 .یشرع ولی نبودن آنها در صورت غبطه در جهت شایسته مادران به فرزندان قیمومت اعطای ۵-

 بیست و دوم: اصل
 تجویز کند. قانون که مگر در مواردی است مصون از تعرض اشخاص و شغل ، مسکن، حقوق، مال، جانحیثیت

 بیست و سوم: اصل
 قرار داد. و مؤاخذه مورد تعرض ای عقیده داشتن صرف به را نمی توان و هیچکس است عقاید ممنوع تفتیش
 و چهارم: بیست اصل

 کند. می معین را قانون آن باشد. تفصیل عمومی یا حقوق اسالم مبانی به مخل آزادند مگر آنکه مطالب در بیان و مطبوعات نشریات
 اصل بیست و پنجم:

 است ممنوع تجسس سمع و هر گونه آنها، استراق و نرساندن مخابره سانسور، عدم ،و تلکس تلگرافی مخابرات ، افشایتلفنی مکالمات کردن ها، ضبط و فاش نامه و نرساندن بازرسی
 .قانون حکم مگر به
 بیست و ششم: اصل

 اسالمی ، موازینملی ، وحدت، آزادیاستقالل اصول که این آزادند، مشروط به شده شناخته دینی یا اقلیتهای اسالمی و انجمنهای و صنفی سیاسی های ها، انجمن ، جمعیتاحزاب
 .از آنها مجبور ساخت در یکی شرکت در آنها منع کرد یا به از شرکت توان را نمی نکنند. هیچکس را نقض جمهوری اسالمی و اساس

 بیست و هفتم: اصل
 .نباشد آزاد است اسالم مبانی به مخل که شرط آن ، بهسالح حمل ها، بدون پیمایی و راه اجتماعات تشکیل

 بیست و هشتم: اصل
 ، برایگوناگون مشاغل به نیاز جامعه با رعایت است موظف برگزیند. دولت نیست دیگران و حقوق عمومی و مصالح اسالم و مخالف است مایل بدان را که دارد شغلی حق هر کس

 ایجاد نماید. احراز مشاغل را برای کار و شرایط مساوی به اشتغال افراد امکان همه
 بیست و نهم: اصل

 پزشکی و مراقبتهای و درمانی بهداشتی خدمات ، نیاز بهو سوانح ، حوادثماندگی ، در راهسرپرستی ، بی، ازکارافتادگی، پیری، بیکاریاز نظر بازنشستگی اجتماعی از تأمین برخورداری
را  فوق مالی و حمایتهای ، خدماتمردم از مشارکت حاصل و درآمدهای عمومی درآمدهای از محل قوانین طبق است موظف . دولتهمگانی است ، حقیو غیره بیمه صورت به

 کند. افراد کشور تأمین یک یک برای
 سی ام: اصل

 طور رایگان کشور به را تا سر حد خودکفایی عالی تحصیالت سازد و وسایل فراهم متوسطه دوره تا پایان ملت همه را برای رایگان شو پرور آموزش وسایل است موظف دولت
 دهد. گسترش

 سی و یکم: اصل
 این اجرای زمینه و کارگران روستانشینان خصوص نیازمندترند به آنها که برای ویتاول با رعایت است موظف . دولتاست ایرانی هر فرد و خانواده با نیاز، حق متناسب مسکن داشتن
 کند. را فراهم اصل
 سی و دوم: اصل

شود و  و تفهیم ابالغ متهم کتبآ به فاصلهبال باید با ذکر دالیل اتهام ، موضوعبازداشت کند. در صورت می معین قانون که و ترتیبی حکم دستگیر کرد مگر به توان را نمی هیچکس
 مجازات قانون طبق اصل از این گردد. متخلف فراهم وقت ، در اسرعمحاکمه و مقدمات ارسال قضایی مراجع صالحه به مقدماتی پرونده و چهار ساعت بیست مدت حداکثر ظرف

 شود. می
 سی و سوم: اصل

 دارد. مقرر می قانون که ، مگر در مواردیمجبور ساخت در محلی اقامت یا به ممنوع اش مورد عالقه در محل خود تبعید کرد یا از اقامت اقامت از محل توان را نمی هیچکس
 سی و چهارم: اصل

باشند و  داشته ها را در دسترس دادگاه گونه دارند این حق افراد ملت نماید. همه رجوع صالح های دادگاه به منظور دادخواهی تواند به می و هر کس هر فرد است مسلم حق دادخواهی
 را دارد منع کرد. آن به مراجعه حق قانون موجب به که توان از دادگاهی را نمی هیچکس

 سی و پنجم: اصل
 گردد. فراهم وکیل تعیین آنها امکانات باشند باید برای را نداشته وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب خود وکیل برایدارند  حق دعوی ها طرفین دادگاه در همه

 سی و ششم: اصل
 باشد. قانون موجب و به صالح دادگاه باید تنها از طریق و اجرا آن مجازات به حکم
 سی و هفتم: اصل
 گردد. ثابت صالح او در دادگاه جرم که شود، مگر این نمی شناخته مجرم از نظر قانون و هیچکس است ، برائتاصل
 سی و هشتم: اصل
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. و اعتبار است فاقد ارزش ر و سوگندیو اقرا شهادت و چنین ، اقرار یا سوگند، مجاز نیستشهادت به . اجبار شخصاست ممنوع اطالع اقرار و یا کسب گرفتن برای شکنجه هر گونه
 شود. می مجازات قانون طبق اصل از این متخلف

 سی و نهم: اصل
 .است مجازات و موجب باشد ممنوع که هر صورت ، بهیا تبعید شده ، زندانیدستگیر، بازداشت قانون حکم به که کسی و حیثیت حرمت هتک
 چهلم: اصل

 قرار دهد. منافع عمومی غیر یا تجاوز به اضرار به را وسیله خویش حق تواند اعمال نمی هیچکس
 چهل و یکم: اصل

 درآید. کشور دیگری یتتابع به که خود او یا در صورتی درخواست کند، مگر به تابعیت سلب ایرانی تواند از هیچ نمی است و دولت هر فرد ایرانی مسلم حق کشور ایران تابعیت
 چهل و دوم: اصل
 آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست تابعیت دیگری دولت که است ممکن در صورتی اشخاص اینگونه تابعیت در آیند و سلب ایران تابعیت به توانند در حدود قوانین می خارجه اتباع

 کنند.
 ی: اقتصاد و امور مالفصل چهارم 

 چهل و سوم: اصل
ضوابط  بر اساس ایران اسالمی او، اقتصاد جمهوری رشد، با حفظ آزادی در جریان انسان نیازهای و برآوردن فقر و محرومیت کردن کن و ریشه جامعه اقتصادی استقالل تأمین برای

 شود: زیر استوار می
 .همه برای خانواده تشکیل برای الزم و امکانات و پرورش ، آموزش، درمان، بهداشت، پوشاکوراک، خ: مسکناساسی نیازهای تأمین – ۱
 ، از راهتعاونی کار ندارند، در شکل یلوسا کارند ولی قادر به که کسانی کار در اختیار همه وسایل و قرار دادن کامل اشتغال به منظور رسیدن به همه کار برای شرایط و امکانات تأمین – ۲

باید  اقدام درآورد. این مطلق بزرگ کارفرمای یک صورت را به دولت شود و نه منتهی خاص های افراد و گروه در دست ثروت تمرکز و تداول به نه دیگر که مشروع یا هر راه بهره بدون وام
 گیرد. رشد صورت از مراحل اقتصاد کشور در هر یک عمومی ریزیبر برنامه اکمح های ضرورت با رعایت

و  ، سیاسیمعنوی خودسازی برای کافی و توان ، فرصتشغلی بر تالش هر فرد عالوه باشد که کار چنان و محتوا و ساعت شکل که صورتی کشور به اقتصادی برنامه تنظیم – ۳
 باشد. و ابتکار داشته مهارت کشور و افزایش در رهبری فعال و شرکت اعیاجتم

 .از کار دیگری کشی از بهره و جلوگیری معین کاری اجبار افراد به ، و عدمشغل انتخاب آزادی رعایت – ۴
 .و حرام طلبا غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت منع اضرار به – ۵
 .، تولید، توزیع و خدماتگذاری ، سرمایهاز مصرف اقتصاد، اعم مربوط به شئون و تبذیر در همه منع اسراف – ۶
 اقتصاد کشور. و پیشرفت توسعه برای احتیاج نسبت افراد ماهر به و تربیت و فنون از علوم استفاده – ۷
 بر اقتصاد کشور. بیگانه اقتصادی از سلطه جلوگیری – ۸
 برهاند. برساند و از وابستگی خودکفایی مرحله کند و کشور را به را تأمین عمومی نیازهای که و صنعتی ، دامیکشاورزی تولیدات تأکید بر افزایش – ۹

 چهل و چهارم: اصل
، صنایع مادر، صنایع بزرگ کلیه شامل دولتی . بخشاستوار است و صحیح منظم ریزیبا برنامه و خصوصی ، تعاونیدولتی بخش سه بر پایه انایر جمهور اسالمی اقتصادی نظام

و مانند  آهن و راه ، راه، کشتیرانی، هواپیماییو تلفن و تلگراف ست، پ، رادیو و تلویزیونآبرسانی بزرگ های نیرو، سدها و شبکه ، تأمین، بیمه، بانکداریبزرگ ، معادنخارجی بازرگانی
 مکمل شود که می و خدمات ، تجارت، صنعت، دامداریاز کشاورزی قسمت آن شامل خصوصی . بخشاست و در اختیار دولت عمومی مالکیت صورت به که اینها است
 رشد و توسعه نشود و موجب خارج اسالم قوانین باشد و از محدوده مطابق فصل دیگر این با اصول که تا جایی بخش سه در این . مالکیتاست تعاونیو  دولتی اقتصادی فعالیتهای
 کند. می معین را قانون بخش شرایط هر سه ضوابط و قلمرو و . تفصیلاست اسالمی جمهوری قانون نشود مورد حمایت جامعه زیان کشور گردد و مایه اقتصادی

 چهل و پنجم: اصل
 که ، مراتعیطبیعی های ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه ها، دره ، کوهعمومی ها و سایر آبهای ، رودخانه، دریاها، دریاچه، معادنیا رها شده موات زمینهای از قبیل عمومی و ثروتهای انفال

 آنها عمل به نسبت عامه مصالح تا بر طبق است اسالمی شود در اختیار حکومت مسترد می از غاصبین که عمومی و اموال المالک مجهول ، و اموالوارث بدون ، ارثیستن حریم
 کند. می معین را قانون از هر یک استفاده و ترتیب نماید. تفصیل

 چهل و ششم: اصل
 کند. سلب و کار را از دیگری کسب و کار خود امکان کسب به نسبت مالکیت عنوان تواند به نمی و هیچکس است خویش و کار مشروع کسب حاصل مالک هر کس

 چهل و هفتم: اصل
 کند. می معین را قانون . ضوابط آناست باشد محترم مشروع از راه که شخصی مالکیت

 چهل و هشتم: اصل
 که طوری در کار نباشد، به کشور، باید تبعیض مختلف استانها و مناطق میان اقتصادی استانها و توزیع فعالیتهای در سطح ملی از درآمدهای و استفاده از منابع طبیعی برداری در بهره

 باشد. داشته در دسترس الزم و امکانات فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه هر منطقه
 چهل و نهم: اصل
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و  موات زمینهای ، فروشدولتی کاریها و معامالت از مقاطعه ، سوء استفادهاز موقوفات استفاده، قمار، سوء ، سرقت، اختالس، رشوهاز ربا، غصب ناشی ثروتهای است موظف دولت
و  و تحقیق باید با رسیدگی حکم بدهد. این المال بیت او به نبودن معلوم رد کند و در صورت حق صاحب و به را گرفته فساد و سایر موارد غیر مشروع اماکن ، دایر کردناصلی مباحات

 اجرا شود. دولت وسیله به شرعی ثبوت
 پنجاهم: اصل

 رو فعالیتهای گردد. از این می تلقی عمومی باشند، وظیفه داشته رشدی رو به اجتماعی حیات بعد باید در آن نسلهایامروز و  نسل که محیط زیست ، حفاظتاسالمی در جمهوری
 .است پیدا کند، ممنوع مالزمه آن جبران غیر قابل یا تخریب محیط زیست با آلودگی که و غیر آن اقتصادی

 پنجاه و یکم: اصل
 شود. می مشخص قانون موجب به مالیاتی و تخفیف و بخشودگی . موارد معافیتقانون موجب شود مگر به وضع نمی یاتمال نوع هیچ
 پنجاه و دوم: اصل

 بودجه تغییر در ارقام گردد. هر گونه می تسلیم اسالمی شورای مجلس به و تصویب رسیدگی و برای تهیه دولت شود از طرف مقرر می در قانون که ترتیبی کشور به کل ساالنه بودجه
 خواهد بود. مقرر در قانون نیز تابع مراتب

 پنجاه و سوم: اصل
 یرد.گ می انجام قانون موجب به مصوب پرداختها در حدود اعتبارات شود و همه متمرکز می کل داری خزانه در حساب های دولت دریافتهای کلیه

 پنجاه و چهارم: اصل
 خواهد شد. تعیین قانون موجب و مراکز استانها به در تهران امور آن و اداره باشد. سازمان می اسالمی شورای کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس محاسبات دیوان
 پنجاه و پنجم: اصل
 مقرر می قانون که ترتیبی کنند به می کشور استفاده کل از انحاء از بودجه نحوی به که هایی و سایر دستگاه دولتی ، شرکتهایمؤسساتها،  وزارتخانه حسابهای کلیه به محاسبات دیوان

 ، حسابها و اسناد و مدارکمحاسبات باشد. دیوان رسیده مصرف خود به در محل و هر وجهی تجاوز نکرده مصوب از اعتبارات ای هزینه هیچ نماید که می یا حسابرسی دارد رسیدگی
 شود. گذاشته عموم باید در دسترس گزارش نماید. این می تسلیم اسالمی شورای مجلس خود به نظرات انضمام را به هر سال تفریغ بودجه و گزارش جمع آوری را برابر قانون مربوطه

 لت و قوای ناشی از آنفصل پنجم: حق حاکمیت م
 پنجاه و ششم: اصل

کند یا در  سلب را از انسان الهی حق تواند این نمی . هیچکساست ساخته حاکم خویش اجتماعی را بر سرنوشت او، انسان و هم خداست از آن و انسان بر جهان مطلق حاکمیت
 کند. می آید اعمال بعد می در اصول که خداداد را از طرقی حق این قرار دهد و ملت خاص منافع فرد یا گروهی خدمت

 پنجاه و هفتم: اصل
قوا  گردند. این می اعمال قانون این آینده اصول بر طبق امت امر و امامت مطلقه زیر نظر والیت که قضائیه و قوه مجریه ، قوهمقننه عبارتند از: قوه ایران در جمهوری اسالمی حاکم قوای

 از یکدیگرند. مستقل
 پنجاه و هشتم: اصل

 قوه اجرا به آید برای بعد می در اصول که مراحلی از طی پس آن شود و مصوبات می تشکیل مردم منتخب از نمایندگان که است اسالمی شورای مجلس از طریق مقننه قوه اعمال
 گردد. می ابالغ ضائیهو ق مجریه

 پنجاه و نهم: اصل
آراء  به مراجعه گیرد. در خواست صورت آراء مردم به مستقیم و مراجعه پرسی همه از راه مقننه قوه اعمال است ممکن و فرهنگی ، اجتماعی، سیاسیاقتصادی بسیار مهم در مسائل

 برسد. مجلس نمایندگان عمجمو دو سوم تصویب باید به عمومی
 شصتم: اصل

 .جمهور و وزراءء است رئیس ، از طریقشده گذارده رهبری مستقیمآ بر عهده قانون در این که جز در اموری مجریه قوه اعمال
 شصت و یکم: اصل

 و اقامه عدالت و اجرای و گسترش عمومی و حفظ حقوق دعاوی و فصل حل شود و به تشکیل اسالمی زینموا باید طبق که است دادگستری های دادگاه وسیله به قضائیه قوه اعمال
 بپردازد. حدود الهی

 فصل ششم : قوه مقننه
 مجلس شورای اسالمی -مبحث اول

 شصت و دوم: اصل
 گردد. می شوند تشکیل می انتخاب خفیم و با رأی طور مستقیم به که ملت از نمایندگان اسالمی شورای مجلس

 خواهد کرد. معین را قانون انتخابات و کیفیت شوندگان و انتخاب کنندگان شرایط انتخاب 
 شصت و سوم: اصل
 نباشد. مجلس بدون زمان کشور در هیچ که طوری د بهبرگزار شو قبل دوره از پایان باید پیش هر دوره . انتخاباتاست چهار سال اسالمی شورای مجلس نمایندگی دوره

 اصل شصت و چهارم:
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 ، با در نظر گرفتنسال از هر ده پس شمسی هجری و هشت یکهزار و سیصد و شصت سال پرسی همه و از تاریخ و هفتاد نفر است دویست اسالمی شورای مجلس نمایندگان عده
 مجموعآ یک و کلدانی آشوری و مسیحیان نماینده یک هر کدام و کلیمیان شود. زرتشتیان تواند اضافه می نفر نماینده و نظایر آنها حداکثر بیست ، جغرافیایییاسی، سانسانی عوامل
 کند. می معین را قانون و تعداد نمایندگان انتخابیه های حوزه کنند. محدوده می انتخاب نماینده یک هر کدام و شمال جنوب ارمنی و مسیحیان نماینده

 شصت و پنجم: اصل
 می انجام داخلی مصوب نامه آیین طبق طرحها و لوایح یابد و تصویب می رسمیت نمایندگان مجموع با حضور دو سوم اسالمی شورای مجلس ، جلساتانتخابات از برگزاری پس

 .است الزم حاضران دو سوم موافقت داخلی نامه آیین تصویب باشد. برای شده تعیین خاصی نصاب اساسی در قانون که مگر در مواردیگیرد 
 شصت و ششم: اصل

 گردد. می معین مجلس داخلی نامه آیین وسیله به مجلس انتظامات و مذاکرات آنها و امور مربوط به تصدی و تعداد کمیسیونها و دوره مجلس رئیسه و هیأت رئیس انتخاب ترتیب
 شصت و هفتم: اصل

 را امضا نمایند. نامه قسم زیر سوگند یاد کنند و متن ترتیب به مجلس جلسه باید در نخستین نمایندگان
 الرحیم الرحمن الله بسم
 اسالمی انقالب دستاوردهای و نگاهبان اسالم پاسدار حریم که نمایم تعهد می خویش انسانی بر شرف و با تکیه کنم سوگند یاد می قادر متعال خدای مجید، به در برابر قرآن "من

 به و همواره نمایم را رعایت و تقوی ، امانتوکالت وظایف و در انجام کنم پاسداری عادل امینی عنوان به ما سپرده به ملت را که ای ، ودیعهباشم اسالمی جمهوری و مبانی ایران ملت
 و تأمین مردم کشور و آزادی ها و اظهارنظرها، استقالل ها و نوشته و در گفته کنم دفاع اساسی ، از قانونپایبند باشم مردم به و خدمت ملت کشور و حفظ حقوق و اعتالی استقالل
 ."باشم آنها را مد نظر داشته مصالح

 کنند مراسم حضور پیدا می که ای جلسه ندارند باید در اولین شرکت نخست در جلسه که خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی آسمانی سوگند را با ذکر کتاب این دینی اقلیتهای نمایندگان
 آوردند. جای سوگند را به

 هشتم: شصت و اصل
 مدت برای مملکت یا تمامی شده نقاط اشغال انتخابات نگهبان و تأیید شورای نمایندگان مجموع چهارم سه جمهور و تصویب پیشنهاد رئیس کشور به نظامی و اشغال جنگ در زمان

 خواهد داد. کار خود ادامه به نهمچنا سابق جدید، مجلس مجلس تشکیل عدم شود و در صورت می متوقف معینی
 شصت و نهم: اصل

 امنیت رعایت که ، در صورتیمنتشر شود. در شرایط اضطراری عموم اطالع برای رسمی رادیو و روزنامه از طریق آن کامل باشد و گزارش باید علنی اسالمی شورای مجلس مذاکرات
با حضور  که معتبر است در صورتی غیر علنی جلسه شود. مصوبات می تشکیل غیر علنی ، جلسهنفر از نمایندگان از وزراءء یا ده جمهور یا یکی یسرئ تقاضای کند، به کشور ایجاب

 منتشر گردد. عموم اطالع برای شرایط اضطراری شدن از بر طرف باید پس جلسات این و مصوبات برسد. گزارش نمایندگان مجموع چهارم سه تصویب به نگهبان شورای
 هفتادم: اصل
 الزم نمایندگان که باشند و در صورتی داشته خود را همراه توانند مشاوران را دارند و می مجلس علنی در جلسات شرکت یا به انفراد حق اجتماع به او و وزیران جمهور و معاونان رئیس

 شود. می استماع تقاضا کنند مطالبشان حضورند و هر گاه به وزراءء مکلف بدانند،
 اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی –مبحث دوم 

 هفتاد و یکم: اصل
 وضع کند. تواند قانون می اساسی در حدود مقرر در قانون مسائل در عموم اسالمی شورای مجلس

 هفتاد و دوم: اصل
 نود و ششم در اصل که ترتیبی امر به این باشد. تشخیص داشته مغایرت اساسی کشور یا قانون رسمی مذهب و احکام با اصول وضع کند که تواند قوانینی نمی اسالمی ورایش مجلس

 .است نگهبان شورای بر عهده آمده
 هفتاد و سوم: اصل
 .کنند نیست می ، از قوانینتمیز حق در مقام دادرسان که مانع از تفسیری اصل . مفاد ایناست اسالمی شورای مجلس حیتدر صال عادی و تفسیر قوانین شرح
 هفتاد و چهارم: اصل
 .است طرح قابل اسالمی شورای ، در مجلسنفر از نمایندگان پانزده پیشنهاد حداقل به قانونی شود و طرحهای می تقدیم مجلس به وزیران هیأت از تصویب پس قانونی لوایح
 هفتاد و پنجم: اصل
 رحط قابل انجامد، در صورتی می عمومی هزینه یا افزایش درآمد عمومی تقلیل کنند و به می عنوان قانونی لوایح در خصوص نمایندگان که و پیشنهادها و اصالحاتی قانونی های طرح

 باشد. شده جدید نیز معلوم هزینه درآمد یا تأمین کاهش جبران طریق در آن که است در مجلس
 هفتاد و ششم: اصل

 امور کشور را دارد. در تمام و تفحص تحقیق حق اسالمی شوری مجلس
 هفتاد و هفتم: اصل

 برسد. اسالمی شورای مجلس تصویب باید به المللی بین های هنام ها، قراردادها و مؤافقت نامه ها، مقاوله عهدنامه
 هفتاد و هشتم: اصل
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 و به نزند کشور لطمه ارضی و تمامیت استقال نباشد و به طرفه یک که شرط این کشور، به مصالح با رعایت جزئی مگر اصالحات است ممنوع تغییر در خطوط مرزی هر گونه
 برسد. اسالمی شورای مجلس نمایندگان مجموع چهار پنجم تصویب

 هفتاد و نهم: اصل
را برقرار نماید،  ضروری موقتآ محدودیتهای اسالمی شورای مجلس دارد با تصویب حق ، دولتنظیر آن و شرایط اضطراری جنگ . در حالتاست ممنوع نظامی حکومت برقراری

 مجوز کند. کسب مجددآ از مجلس است موظف باشد دولت باقی همچنان ضرورت که روز باشد و در صورتی از سی تواند بیش نمی هر حال به آن مدت ولی
 هشتادم: اصل

 باشد. اسالمی شورای مجلس باید با تصویب دولت از طرف و خارجی داخلی عوض بدون یا کمکهای وام و دادن گرفتن
 هشتاد و یکم: اصل
 .است مطلقآ ممنوع خارجیان به و خدمات و معادن و کشاورزی و صنعتی در امور تجارتی شرکتها و مؤسسات امتیاز تشکیل دادن
 هشتاد و دوم: اصل

 .اسالمی شورای مجلس با تصویب مگر در موارد ضرورت است ممنوع دولت از طرف خارجی کارشناسان استخدام
 هشتاد و سوم: اصل

 فرد نباشد. منحصر به از نفایس که در صورتی هم آن اسالمی شورای مجلس مگر با تصویب غیر نیست به انتقال باشد قابل ملی از نفایس که بناها و اموال دولتی
 هشتاد و چهارم: اصل

 کشور اظهار نظر نماید. و خارجی داخلی مسائل دارد در همه و حق است مسئول ملت در برابر تمام هر نماینده
 هشتاد و پنجم: اصل

تواند اختیار  می در موارد ضروری واگذار کند ولی یا هیأتی شخص را به تواند اختیار قانونگذارینمی . مجلسنیست دیگری به واگذاری و قابل است شخص به قائم نمایندگی سمت
 آزمایشی صورت نماید به می تعیین مجلس که در مدتی قوانین این صورت کند، در این خود تفویض داخلی های کمیسیون به هفتاد و دوم اصل را با رعایت از قوانین وضع بعضی

را  دولت به یا وابسته دولتی سازمانها، شرکتها، مؤسسات اساسنامه دائمی تواند تصویب می اسالمی شورای لسمج خواهد بود. همچنین آنها با مجلس نهایی شود و تصویب اجرا می
کشور و یا  رسمی مذهب و احکام نباید با اصول دولت مصوبات صورت بدهد. در این دولت آنها را به تصویب ذیربط واگذار کند و یا اجازه کمیسیونهای به هفتاد و دوم اصل با رعایت

 و مقررات نباید مخالف قوانین دولت ، مصوباتبر این . عالوهاست نگهبان با شورای نود و ششم مذکور در اصل ترتیب امر به این باشد. تشخیص داشته مغایرت اساسی قانون
 برسد. اسالمی شورای مجلس رئیس اطالع اجرا به برای ابالغ مزبور باید ضمن آنها با قوانین یرتمغا عدم و اعالم منظور بررسی کشور باشد و به عمومی

 هشتاد و ششم: اصل
 ایفای در مقام که اند یا آرائی اظهار کرده در مجلس که نظراتی سبب آنها را به توان خود کاماًل آزادند و نمی در اظهار نظر و رای نمایندگی وظایف ایفای در مقام مجلس نمایندگان

 کرد. یا توقیف اند تعقیب خود داده نمایندگی وظایف
 هشتاد و هفتم: اصل
 تواند از مجلس می و مورد اختالف مهم لنیز در مورد مسائ تصدی اعتماد بگیرد. در دوران رای دیگر باید از مجلس از هر اقدام و پیش از تشکیل پس وزیران هیأت جمهور برای رئیس
 اعتماد کند. رای تقاضای وزیران هیأت برای

 هشتاد و هشتم: اصل
 کنند، رئیس سوال آنان فاز وظای یکی ، دربارهاز وزیر مسئول از نمایندگان جمهور و یا هر یک از رئیس اسالمی شورای مجلس نمایندگان کل چهارم یک حداقل در هر مورد که

تأخیر افتاد مگر با  روز به از ده و در مورد وزیر بیش ماه از یک جمهور بیش نباید در مورد رئیس جواب دهد و این جواب سوال حاضر شود و به در مجلس است جمهور یا وزیر موظف
 .اسالمی شورای مجلس تشخیص به عذر موجه

 د و نهم:هشتا اصل
با  که است در مجلس طرح قابل وقتی کنند. استیضاح از وزراءء را استیضاح یا هر یک وزیران دانند هیأت می الزم که توانند در مواردی می اسالمی شورای مجلس نمایندگان – ۱

گوید و از  پاسخ آن حاضر شود و به در مجلس آن از طرح روز پس ده مدت باید ظرف یا وزیر مورد استیضاح وزیران شود. هیأت تقدیم مجلس به نفر از نمایندگان ده حداقل امضای
 مجلس که صورتی دهند و در را می الزم خود توضیحات استیضاح مزبور درباره ، نمایندگانپاسخ یا وزیر برای وزیران حضور هیأت عدم اعتماد بخواهد. در صورت رأی مجلس
توانند  نمی مورد استیضاح وزراءی شود. در هر دو صورت می عزل یا وزیر مورد استیضاح وزیران اعتماد نداد هیأت رأی اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس عدم رأی بداند اعالم مقتضی

 پیدا کنند. شود عضویت می تشکیل بعد از آن بالفاصله که وزیرانی در هیأت
قرار  کشور مورد استیضاح امور اجرایی و اداره مجریه قوه مدیریت وظایف اجرای جمهور را در مقام رئیس اسالمی شورای مجلس از نمایندگان سوم یک حداقل که در صورتی – ۲

 از بیانات پس که بدهد. در صورتی کافی توضیحات شده مطرح مسائل ر شود و در خصوصحاض در مجلس آن از طرح پس ماه یک مدت جمهور باید ظرف دهند، رئیس
 مقام اطالع به یکصد و دهم اصل بند ده اجرای جهت دادند مراتب جمهور رأی رئیس کفایت عدم به نمایندگان کل دو سوم جمهور، اکثریت رئیس و پاسخ و موافق مخالف نمایندگان

 رسد. می رهبری
 نودم: اصل

 شکایات این به است موظف کند. مجلس عرضه اسالمی شورای مجلس خود را کتبآ به تواند شکایت باشد، می داشته قضائیه یا قوه مجریه یا قوه از طرز کار مجلس شکایتی هر کس
نماید و در  را اعالم نتیجه متناسب از آنها بخواهد و در مدت کافی و پاسخ رسیدگی مربوط است قضائیه و یا قوه مجریه قوه به شکایت که دهد و در مواردی کافی کند و پاسخ رسیدگی

 برساند. عامه اطالع باشد به عموم مربوط به که موردی
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 نود و یکم: اصل
 شود. می زیر تشکیل با ترکیب نگهبان شورای نام به اسالمی با آنها، شورایی شورای مجلس مصوبات مغایرت از نظر عدم اساسی قانونو  اسالم از احکام منظور پاسداری به
 .است رهبری با مقام عده این روز. انتخاب و مسائل زمان مقتضیات به و آگاه عادل نفر از فقهای شش – ۱
 انتخاب مجلس شوند و با رای می اسالمی معرفی شورای مجلس به قضائیه قوه رئیس وسیله به که مسلمانی حقوقدانان ، از میانحقوقی مختلف های ، در رشتهنفر حقوقدان شش – ۲

 گردند. می
 نود و دوم: اصل 

 ای تازه یابند و اعضاءی تغییر می قید قرعه به هر گروه از اعضاءی ، نیمیسال سه از گذشتن پس دوره در نخستین شوند ولی می ابانتخ سال شش مدت برای نگهبان شورای اعضاءی
 شوند. می آنها انتخاب جای به

 اصل نود و سوم:
 .نگهبان شورای اعضاءی نفر حقوقدان شش و انتخاب نمایندگان اعتبارنامه مورد تصویب ندارد مگر در اعتبار قانونی نگهبان وجود شورای بدون اسالمی شورای مجلس

 نود و چهارم: اصل
و  اسالم بر موازین طباقاز نظر ان وصول روز از تاریخ ده را حداکثر ظرف آن است موظف نگهبان شود. شورای فرستاده نگهبان شورای باید به اسالمی شورای مجلس مصوبات کلیه

 .اجرا است قابل مصوبه صورت بازگرداند. در غیر این مجلس تجدید نظر به را مغایر ببیند برای آن قرار دهد و چنانچه مورد بررسی اساسی قانون
 نود و پنجم: اصل

خواستار تمدید  روز دیگر با ذکر دلیل ده حداکثر برای اسالمی شورای تواند از مجلس نداند، می کافی ر نهاییو اظهار نظ رسیدگی روز را برای ده مدت نگبهان شورای که در مواردی
 شود. وقت
 نود و ششم: اصل

 همه اکثریت بر عهده اساسی نها با قانونآ تعارض عدم و تشخیص نگهبان شورای فقهای با اکثریت اسالم با احکام اسالمی شورای مجلس مصوبات مغایرت عدم تشخیص
 .است نگهبان شورای اعضاءی

 نود و هفتم: اصل
 ای الیحه یا طرح کنند. اما وقتی را استماع حاضر شوند و مذاکرات در مجلس قانونی یا طرح الیحه درباره مذاکره توانند هنگام منظور تسریع در کار می به نگهبان شورای اعضاءی

 حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. باید در مجلس نگهبان شورای قرار گیرد، اعضاءی در دستور کار مجلس فوری
 نود و هشتم: اصل

 شود. می انجام آنان چهارم سه با تصویب که است نگهبان شورای عهده به اساسی تفسیر قانون
 نود و نهم: اصل

 دارد. را بر عهده پرسی و همه آراء عمومی به و مراجعه اسالمی شورای ، مجلسجمهوری ، ریاسترهبری خبرگان مجلس بر انتخابات نظارت نگهبان شورای
 فصل هفتم: شوراها

 اصل یکصدم:
امور هر روستا،  ، ادارهمحلی مقتضیات به با توجه مردم همکاری از طریق و سایر امور رفاهی ، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادیاجتماعی های پیشبرد سریع برنامه برای

کنند. شرایط  می خابانت محل همان را مردم آن اعضاءی گیرد که می صورت یا استان ، شهر، شهرستان، بخشده شورای نام به شورایی با نظارت یا استان ، شهر، شهرستانبخش
 و تمامیت ملی وحدت اصول باید با رعایت آنها را که مراتب مذکور و سلسله شوراهای و نظارت انتخاب و نحوه و اختیارات و حدود وظایف شوندگان و انتخاب کنندگان انتخاب
 کند. می معین نباشد قانو مرکزی حکومت و تابعیت اسالمی جمهوری و نظام ارضی
 یکصد و یکم: اصل

استانها  شوراهای از نمایندگان استانها مرکب عالی آنها، شورای هماهنگ بر اجرای استانها و نظارت و رفاهی عمرانی های برنامه در تهیه همکاری و جلب از تبعیض منظور جلوگیری به
 کند. می معین شورا را قانون ینا و وظایف تشکیل شود. نحوه می تشکیل

 یکصد و دوم: اصل
قرار  مورد بررسی طرحها باید در مجلس پیشنهاد کند. این اسالمی شورای مجلس به دولت و مستقیمًا یا از طریق تهیه خود طرحهایی دارد در حدود وظایف استانها حق عالی شورای

 گیرد.
 یکصد و سوم: اصل

 آنها هستند. تصمیمات رعایت به شوراها ملزم شوند در حدود اختیارات می تعیین دولت از طرف که کشوری و سایر مقامات ، بخشداران، فرمانداراناستانداران
 یکصد و چهارم: اصل

و  کارگران از نمایندگان مرکب ، شوراهاییو کشاورزی ، صنعتیتولیدی امور در واحدهای رفتدر پیش ها و ایجاد هماهنگی برنامه در تهیه و همکاری قسط اسالمی منظور تأمین به
 این لتشکی شود. چگونگی می واحدها تشکیل اعضاء این از نمایندگان مرکب و مانند اینها شوراهایی ، خدماتی، اداریآموزشی ، و در واحدهایو مدیران و دیگر کارکنان دهقانان

 کند. می معین آنها را قانون و اختیارات شوراها و حدود وظایف
 یکصد و پنجم: اصل

 کشور باشد. و قوانین اسالم موازین شوراها نباید مخالف تصمیمات
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 یکصد و ششم: اصل
کند. شورا در  می معین مجدد آنها را قانون شوراها و طرز تشکیل انحالل و ترتیب انحراف . مرجع تشخیصنیست ممکن قانونی از وظایف انحراف شوراها جز در صورت انحالل
 کند. رسیدگی آن به از نوبت خارج است موظف کند و دادگاه شکایت صالح دادگاه دارد به حق انحالل به اعتراض صورت

 : رهبر یا شورای رهبریفصل هشتم 
 یکصد و هفتم: اصل
 اکثریت از طرف " کهالشریف سره "قدس خمینی امام العظمی الله آیت حضرت ایران اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالم جهانی از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقالب پس

و یکصد  پنجم فقها واجد شرایط مذکور در اصول همه درباره رهبری . خبرگاناست مردم منتخب خبرگان عهده رهبر به شدند، تعیین و پذیرفته شناخته و رهبری مرجعیت به قاطع مردم
از  در یکی خاص یا واجد برجستگی عامه مقبولیت یا دارای و اجتماعی سیاسی یا مسائل فقهی و موضوعات احکام به را اعلم از آنان یکی کنند؛ هر گاه می و مشورت بررسی و نهم

 نمایند. رهبر منتخب می و معرفی رهبر انتخاب عنوان را به از آنان یکی صورت کنند و در غیر این می انتخاب رهبری دهند او را به تشخیص یکصد و نهم مذکور در اصل صفات
 .است با سایر افراد کشور مساوی . رهبر در برابر قوانینداشت خواهد را بر عهده از آن ناشی های مسئولیت امر و همه ، والیتخبرگان

 یکصد و هشتم: اصل
 تصویب آراء آنان و با اکثریت تهیه نگهبان شورای فقها اولین وسیله باید به دوره نخستین برای آنان جلسات داخلی نامه آنها و آیین انتخاب ، کیفیتتعداد و شرایط خبرگان مربوط به قانون

 .است خود آنان در صالحیت خبرگان وظایف مربوط به سایر مقررات و تصویب قانون تغییر و تجدید نظر در این هر گونه پس برسد. از آن رهبر انقالب نهایی تصویب شود و به
 یکصد و نهم: اصل

 رهبر: شرایط و صفات
 .فقه مختلف افتاء در ابواب برای زمال علمی صالحیت – ۱
 .اسالم امت رهبری برای الزم و تقوای عدالت – ۲
تر  قوی یاسیو س فقهی بینش دارای که ، شخصیشرایط فوق تعدد واجدین . در صورترهبری برای کافی و قدرت ، مدیریت، تدبیر، شجاعتو اجتماعی سیاسی صحیح بینش – ۳

 .است باشد مقدم
 یکصد و دهم: اصل

 رهبر: و اختیارات وظایف
 .نظام مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس ایران اسالمی جمهوری نظام سیاستها کلی تعیین – ۱
 .نظام کلی سیاستهای اجرای بر حسن نظارت – ۲
 .پرسی همه فرمان – ۳
 .مسلح نیروهای کل فرماندهی – ۴
 .نیروها و بسیج و صلح جنگ اعالم – ۵
ـ ستاد مشترک یسرئ –. د ایران اسالمی جمهوری صدا و سیمای سازمان رئیس – . جقضائیه قوه مقام عالیترین – . بنگهبان شورای فقهای – : الف استعفای و قبول و عزل نصب – ۶  –. ه

 .و انتظامی نظامی نیروهای عالی فرماندهان –. و اسالمی انقالب پاسداران سپاه کل فرمانده
 .گانه سه روابط قوای و تنظیم اختالف حل – ۷
 .نظام مصلحت تشخیصمجمع  ، از طریقنیست حل قابل عادی از طرق که نظام معضالت حل – ۸
 تأیید شورای به از انتخابات آید، باید قبل می قانون در این که شرایطی دارا بودن از جهت جمهوری ریاست داوطلبان . صالحیتمردم از انتخاب پس جمهوری ریاست امضا حکم – ۹

 برسد. تأیید رهبری به اول و در دوره نگهبان
 بر اساس وی کفایت عدم به اسالمی شورای مجلس ، یا رایقانونی از وظایف وی تخلف کشور به عالی دیوان از حکم کشور پس مصالح جمهور با در نظر گرفتن رئیس عزل – ۱۰

 .هشتاد و نهم اصل
 .قضائیه قوه از پیشنهاد رئیس پس اسالمی زیندر حدود موا محکومین مجازات عفو یا تخفیف – ۱۱

 کند. تفویض دیگری شخص خود را به و اختیارات از وظایف تواند بعضی رهبر می
 یکصد و یازدهم: اصل

 ، از مقاماست از شرایط بوده شود از آغاز فاقد بعضی گردد، یا معلوم و یکصد و نهم پنجم از شرایط مذکور در اصول شود یا فاقد یکی خود ناتوان قانونی وظایف رهبر از انجام هر گاه
 وقت موظفند، در اسرع رهبر، خبرگان یا عزل گیری یا کناره فوت باشد. در صورت می یکصد و هشتم مذکور در اصل خبرگان عهده امر به این خود بر کنار خواهد شد. تشخیص

 مجمع تشخیص به انتخاب نگهبان شورای از فقهای و یکی قضائیه قوه جمهور، رئیس از رئیس مرکب رهبر، شورایی معرفی نمایند. تا هنگام رهبر جدید اقدام معرفیو  تعیین به نسبت
مجمع، با حفظ  انتخاب نماید، فرد دیگری به وظیفه نتواند انجام هر دلیل به از آنان یکی مدت در این گیرد و چنانچه می عهده به طور موقت را به رهبری وظایف ، همهنظام مصلحت

از  ، پسیکصد و دهم اصل ۶( و ) و ( بند  ) د ( و ) هـ هایو قسمت ۱۰و  ۵و  ۳و  ۱ بندهای وظایف شورا در خصوص گردد. این می منصوب وی جای فقها، در شورا به اکثریت
 شورای مدت شود، در این ناتوان رهبری وظایف موقتًا از انجام یا حادثه دیگری رهبر بر اثر بیماری کند. هر گاه می اقدام نظام مصلحت اعضاءء مجمع تشخیص چهارم سه یبتصو

 دار خواهد بود. او را عهده وظایف اصل مذکور در این
 یکصد و دوازدهم: اصل 
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با در  بداند و مجلس اساسی و یا قانون شرع موازین خالف نگهبان را شورای اسالمی شورای مجلس مصوبه که در مواردی مصلحت تشخیص برای نظام مصلحت مجمع تشخیص
 دستور رهبری به است ذکر شده قانون در این که دهد و سایر وظایفی می ارجاع آنان هب رهبری که در اموری نکند و مشاوره را تأمین نگهبان نظر شورای نظام مصلحت نظر گرفتن

 سید.خواهد ر رهبری تأیید مقام و به و تصویب مجمع توسط خود اعضاءء تهیه مربوط به نماید. مقررات می تعیین رهبری مجمع را مقام و متغیر این شود. اعضاءء ثابت می تشکیل
 : قوه مجریهفصل نهم 

 ریاست جمهوری و وزراء -مبحث اول
 یکصد و سیزدهم: اصل
شود، بر  مربوط می رهبری مستقیمًا به که را جز در اموری مجریه قوه و ریاست اساسی قانون اجرای و مسئولیت کشور است رسمی مقام جمهور عالیترین رئیس رهبری از مقام پس

 دارد. عهده
 یکصد و چهاردهم: اصل
 .بالمانع است دوره یک تنها برای متوالی صورت مجدد او به شود و انتخاب می انتخاب مردم مستقیم با رای چهار سال مدت جمهور برای رئیس
 یکصد و پانزدهم: اصل
و معتقد  ، مومنو تقوی و امانت سابقه حسن ، مدیر و مدبر، دارای، تابع ایراناالصل گردد: ایرانی یر باشند انتخابواجد شرایط ز که و سیاسی مذهبی رجال جمهور باید از میان رئیس

 کشور. رسمی و مذهب ایران اسالمی جمهوری مبانی به
 یکصد و شانزدهم: اصل

 کند. می معین را قانون جمهوری رئیس انتخاب برگزاری کنند. نحوه را رسمًا اعالم خود آمادگی انتخابات از شروع باید قبل جمهوری ریاست نامزدهای
 یکصد و هفدهم: اصل
 بار دوم بعد برای فتهه نیاورد، روز جمعه بدست اکثریتی از نامزدها چنین هیچیک نخست در دوره هر گاه شود، ولی می انتخاب کنندگان آراء شرکت مطلق جمهور با اکثریت رئیس

 در انتخابات آراء بیشتر، از شرکت دارنده از نامزدهای اگر بعضی کنند، ولی می اند شرکت داشته آراء بیشتری در دور نخست تنها دو نفر از نامزدها که شود. در دور دوم می گرفته رای
 شوند. می مجدد معرفی انتخاب اند برایداشته رای از دیگران بیش ستدر دور نخ ، دو نفر کهبقیه شوند، از میان منصرف

 یکصد و هجدهم: اصل
 قانون که است نظارتی انجمن بر عهده نگهبان شورای نخستین از تشکیل قبل ولی است نگهبان شورای بر عهده نود و نهم اصل طبق جمهوری ریاست بر انتخابات نظارت مسئولیت

 کند. می تعیین
 یکصد و نوزدهم: اصل

 جمهوری ریاست دوره جمهور جدید و پایان رئیس انتخاب باشد و در فاصله شده انجام قبلی جمهوری ریاست دوره از پایان پیش ماه یک جمهور جدید باید حداقل رئیس انتخاب
 دهد. می را انجام جمهوری رئیس وظایف جمهور پیشین ، رئیسسابق
 یکصد و بیستم: اصل

دور  افتد. اگر در فاصله تاخیر می به دو هفته مدت به کند، انتخابات فوت احراز شده قانون این او طبق صالحیت که از نامزدهایی یکی گیری از رای روز پیش ده در فاصله هر گاه
 شود. تمدید می دو هفته برای انتخابات کند، مهلت فوت دور نخست از دو نفر حایز اکثریت نیز یکی و دور دوم نخست

 یکصد و بیست و یکم: اصل
را امضاء  کند و سوگندنامه سوگند یاد میزیر  ترتیب شود به می تشکیل نگهبان شورای و اعضاءی قضائیه قوه با حضور رئیس که ای در جلسه اسالمی شورای جمهور در مجلس رئیس

 نماید. می
 الرحیم الرحمن الله بسم
 اساسی قانونو  اسالمی جمهوری و نظام رسمی پاسدار مذهب که کنم سوگند یاد می خداوند قادر متعال به ایران و در برابر ملت کریم قرآن جمهور در پیشگاه رئیس عنوان به "من

، و اخالق دین کشور، ترویج و اعتالی مردم به خدمت و خود را وقف کار گیرم به ام گرفته بر عهده که مسئولیتهایی ایفای را در راه خویش استعداد و صالحیت و همه کشور باشم
 . در حراستکنم حمایت است شناخته ملت برای اساسی قانون که و حقوقی اشخاص و حرمت و از آزادی بپرهیزم خودکامگی و از هر گونه سازم عدالت و گسترش از حق پشتیبانی

 به ملت را که قدرتی السالم لیهماطهار ع و ائمه از پیامبر اسالم از خداوند و پیروی و با استعانت دریغ نورزم اقدامی کشور از هیچ و فرهنگی و اقتصادی سیاسی از مرزها و استقالل
 ."از خود بسپارم پس ملت منتخب را به و آن پارسا و فداکار نگاهدار باشم امینی همچون است سپرده من به مقدس امانتی عنوان

 یکصد و بیست و دوم: اصل 
 .است مسئول اسالمی شورای و رهبر و مجلس دارد در برابر ملت عهده به عادی و یا قوانین اساسی نقانو موجب به که و وظایفی جمهور در حدود اختیارات رئیس
 یکصد و بیست و سوم: اصل
 بگذارد. را در اختیار مسئوالناج امضاء کند و برای وی به و ابالغ قانونی مراحل از طی را پس پرسی همه یا نتیجه مجلس مصوبات است جمهور موظف رئیس

 اصل یکصد و بیست و چهارم:
 عهده سایر معاونتها را به هماهنگی و مسئولیت وزیران هیأت اداره وی جمهور با موافقت رئیس اول باشد. معاون داشته خود معاونانی قانونی وظایف انجام تواند برای جمهور می رئیس

 .خواهد داشت
 اصل یکصد و بیست و پنجم:
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 مجلس از تصویب پس المللی بین های اتحادیه مربوط به های پیمان امضای با سایر دولتها و همچنین ایران دولت ها و قراردادهای نامه ها، موافقت نامه ها، مقاوله عهدنامه امضای
 .او است یقانون جمهور یا نماینده با رئیس اسالمی شورای

 یکصد و بیست و ششم: اصل
 بگذارد. دیگری عهده آنها را به تواند اداره دارد و می کشور را مستقیمًا بر عهده و استخدامی و امور اداری و بودجه امور برنامه جمهور مسئولیت رئیس

 اصل یکصد و بیست و هفتم:
یا  نماینده موارد تصمیمات نماید. در این تعیین مشخص با اختیارات ویژه ، یا نمایندگاننماینده وزیران هیأت با تصویب ضرورت ، بر حسبتواند در موارد خاص جمهور می رئیس

 خواهد بود. وزیران جمهور و هیأت رئیس تصمیمات مذکور در حکم نمایندگان
 :یکصد و بیست و هشتم  اصل

 پذیرد. دیگر را می کشورهای سفیران کند و استوارنامه را امضا می سفیران جمهور استوارنامه شوند. رئیس می جمهور تعیین رئیس و تصویب پیشنهاد وزیر امور خارجه به سفیران
 یکصد و بیست و نهم: اصل

 .جمهور است با رئیس دولتی نشانهای اعطای
 یکصد و سی ام: اصل
 دهد. می خود ادامه وظایف انجام به است نشده او پذیرفته استعفای که کند و تا زمانی می رهبر تقدیم خود را به مهور استعفایج رئیس
 و یکم: یکصد و سی  اصل

 هنوز انتخاب جمهور جدید بر اثر موانعی و رئیس یافته پایان جمهوری استری مدت که جمهور و یا در موردی رئیس از دو ماه بیش یا بیماری ، استعفاء، غیبت، عزلفوت در صورت
و  قضائیه قوه و رئیس مجلس از رئیس متشکل گیرد و شورایی می را بر عهده وی و مسئولیتهای اختیارات رهبری جمهور با موافقت رئیس اول ، معاونقبیل از این و یا امور دیگری نشده

 مانع انجام که و یا امور دیگری اول معاون فوت شود. در صورت جمهور جدید انتخاب روز رئیس پنجاه مدت حداکثر ظرف دهد که ترتیبی است جمهور موظف رئیس اول معاون
 کند. می او منصوب جای را به فرد دیگری رهبری باشد مقام نداشته اول جمهور معاون رئیس که گردد و نیز در صورتی وی وظایف

 یکصد و سی و دوم: اصل
کرد  استیضاح توان گردد، وزراءء را نمی می منصوب و یکم یکصد و سی اصل موجب به که است یا فرد دیگری اول معاون جمهور بر عهده رئیس و مسئولیتهای اختیارات که در مدتی

 نمود. اقدام پرسی و یا امر همه اساسی تجدید نظر در قانون برای توان اعتماد داد و نیز نمی عدم یرا آنان یا به
 یکصد و سی و سوم: اصل

 و حدود اختیارات . تعداد وزیراننیست وزراء الزم ید برایاعتماد جد رای ، گرفتنشوند. با تغییر مجلس می معرفی مجلس اعتماد به رای گرفتن و برای جمهور تعیین وزراء توسط رئیس
 کند. می معین را قانون از آنان هر یک

 یکصد و سی و چهارم: اصل
، وزیران پردازد و با همکاری می دولت و هیأت وزیران های تصمیم ساختن هماهنگ به دارد و با اتخاذ تدابیر الزم نظارت بر کار وزیران که جمهور است با رئیس وزیران هیأت ریاست

 نداشته تفسیر یا تغییر قانون نیاز به که در صورتی دولتی های دستگا ه قانونی در وظایف نظر و یا تداخل کند. در موارد اختالف را اجرا می و قوانین را تعیین دولت و خط مشی برنامه
 .است وزیران هیأت اقدامات مسئول جمهور در برابر مجلس . رئیساالجرا است شود الزم جمهور اتخاذ می پیشنهاد رئیس به که وزیران أتهی باشد، تصمیم

 یکصد و سی و پنجم: اصل
یا هر  وزیران هیأت مانند. استعفای می خود باقی در سمت است اعتماد نداده عدم آنها رای به اعتماد، مجلس رای یا درخواست اند و یا بر اثر استیضاح نشده عزل که وزراء تا زمانی

زیر ندارند حداکثر و که هایی وزارتخانه تواند برای جمهور می خواهند داد. رئیس خود ادامه وظایف جدید به دولت تا تعیین وزیران می شود و هیأت جمهور تسلیم رئیس به از آنان یک
 نماید. تعیین سرپرست ماه سه مدت برای

 اصل یکصد و سی ششم:
 از نیمی دولت به از ابراز اعتماد مجلس پس که اعتماد بگیرد، و در صورتی رای جدید از مجلس وزیر یا وزیران باید برای صورت کند و در این تواند وزراءء را عزل جمهور می رئیس
 اعتماد کند. رای تقاضای وزیران هیأت برای اسالمی شورای تغییر نماید باید مجددًا از مجلس وزیران هیأت
 یکصد و سی و هفتم: اصل

 .نیز هست دیگران اعمال رسد مسئول می وزیران هیأت تصویب به که و در اموری است جمهور و مجلس در برابر رئیس خویش خاص وظایف مسئول از وزیران هر یک
 یکصد و سی و هشتم: اصل
 و تنظیم قوانین اجرای و تأمین اداری وظایف انجام دارد برای حق وزیران شود، هیأت می قوانین اجرایی های نامه آیین مأمور تدوین یا وزیری وزیران هیأت که بر مواردی عالوه

 را دارد ولی و صدور بخشنامه نامه وضع آیین حق وزیران هیأت و مصوبات خویش نیز در حدود وظایف از وزیران بپردازد. هر یک نامه و آیین نامه وضع تصویب به اداری سازمانهای
 از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات متشکل کمیسیونهای خود را به وظایف از امور مربوط به برخی ویبتواند تص می باشد. دولت مخالف قوانین و روح نباید با متن مقررات مفاد این

 برای ابالغ ، ضمنصلا مذکور در این کمیسیونهای و مصوبات دولت های نامه ها و آیین نامه . تصویباالجرا است جمهور الزم از تأیید رئیس پس قوانین کمیسیونها در محدوده این
 بفرستد. وزیران هیأت تجدید نظر به برای بیابد با ذکر دلیل قوانین آنها را بر خالف که رسد تا در صورتی می اسالمی شورای مجلس رئیس اطالع اجرا به
 یکصد و سی و نهم: اصل
 دعوی طرف که برسد. در مواردی مجلس اطالع و باید به است وزیران هیأت تصویب به در هر مورد، موکول داوری به آن یا ارجاع و دولتی عمومی اموال راجع به دعاوی صلح

 کند. می تعیین را قانون نیز برسد. موارد مهم مجلس تصویب باید به داخلی باشد و در موارد مهم خارجی
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 یکصد و چهلم: اصل
 شود. می انجام دادگستری عمومی های در دادگاه اسالمی شورای مجلس با اطالع عادی در مورد جرایم او و وزیران جمهور و معاونان رئیس اتهام به رسیدگی

 یکصد و چهل و یکم: اصل
 از سرمایه یا قسمتی تمام که دیگر در مؤسساتی شغل هر نوع باشند و داشتن داشته یدولت شغل از یک توانند بیش نمی دولت و کارمندان جمهور، وزیران رئیس جمهور، معاونان رئیس

 مدیره در هیأت یا عضویت عامل و مدیریت و نیز ریاست حقوقی و مشاوره دادگستری و وکالت اسالمی شورای مجلس و نمایندگی است عمومی یا مؤسسات دولت به متعلق آن
 مستثنی ، حکماز این تحقیقاتی ها و مؤسسات در دانشگاه آموزشی . سمتهایاست ممنوع آنان برای و مؤسسات ادارات تعاونی ، جز شرکتهایخصوصی شرکتهای مختلف واعان

 .است
 یکصد و چهل و دوم: اصل

 نیافته ، افزایشحق بر خالف شود که می رسیدگی قضائیه قوه ، توسط رئیسو بعد از خدمت قبل آنان ر و فرزندانو همس جمهور، وزیران رئیس جمهور، معاونان رهبر، رئیس دارایی
 باشد.

 ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی -مبحث دوم
 یکصد و چهل و سوم: اصل
 دارد. کشور را بر عهده اسالمی جمهوری و نظام یارض و تمامیت از استقالل پاسداری ایران اسالمی جمهوری ارتش
 یکصد و چهل وچهارم: اصل
 حققت و در راه مؤمن اسالمی انقالب اهداف به بپذیرد که خدمت را به شایسته و باید افرادی است و مردمی مکتبی ارتشی باشد که اسالمی باید ارتشی ایران اسالمی جمهوری ارتش

 فداکار باشند. آن
 یکصد و چهل و پنجم: اصل
 شود. نمی کشور پذیرفته انتظامی و نیروهای در ارتش عضویت به فرد خارجی هیچ
 یکصد و چهل و ششم: اصل

 .است آمیز باشد ممنوع صلح های استفاده عنوان در کشور هر چند به خارجی نظامی پایگاه استقرار هر گونه
 یکصد و چهل و هفتم: اصل

 به که کند در حدی استفاده اسالمی عدل موازین کامل ، با رعایت، و جهاد سازندگی، تولیدی، آموزشیامدادی در کارهای ارتش فنی از افراد و تجهیزات صلح باید در زمان دولت
 وارد نیاید. آسیبی رزمی آمادگی

 چهل و هشتم:یکصد و  اصل
 .است و نظایر اینها ممنوع شخصی ، رانندهگماشته صورت از افراد آنها به شخصی و استفاده ارتش و امکانات از وسایل شخصی برداری بهره هر نوع

 یکصد و چهل و نهم: اصل
 .است قانون موجب به آن و سلب نظامیان ترفیع درجه

 اهم:یکصد و پنج اصل
و  ماند. حدود وظایف پابرجا می آن و دستاوردهای از انقالب خود در نگهبانی نقش ادامه شد، برای تشکیل انقالب این پیروزی روزهای در نخستین که اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 شود. می تعیین قانون وسیله آنها به میان برادرانه و هماهنگی دیگر با تاکید بر همکاری مسلح نیروهای و قلمرو مسئولیت با وظایف در رابطه سپاه این قلمرو مسئولیت
 یکصد و پنجاه و یکم: اصل

افراد  همه برای است موظف " دولتیعلمهم الله همال تعلمون دونهم من و آخرین و عدوکم عدوالله به ترهبون رباط الخیل و من قوه من مااستطعتم "و اعدوا لهم کریمه آیه حکم به
 را داشته ایران اسالمی جمهوری از کشور و نظام مسلحانه دفاع توانایی افراد همواره همه که طوری نماید، به فراهم اسالمی موازین را بر طبق نظامی آموزش و امکانات کشور برنامه
 باشد. رسمی مقامات باید با اجازه اسلحه داشتن باشند، ولی
 : سیاست خارجیفصل دهم 

 یکصد و پنجاه و دوم: اصل
 و عدم مسلمانان همه از حقوق کشور، دفاع ارضی و تمامیت جانبه همه ، حفظ استقاللپذیری و سلطه جویی سلطه هر گونه نفی بر اساس ایران اسالمی جمهوری خارجی سیاست

 .استوار است غیر محارب با دول آمیز متقابل گر و روابط صلح سلطه های تعهد در برابر قدرت
 یکصد و پنجاه و سوم: اصل

 .است کشور گردد ممنوع و دیگر شؤون ، ارتش، فرهنگو اقتصادی بر منابع طبیعی بیگانه سلطه موجب قرارداد که هر گونه
 نجاه و چهارم:یکصد و پ اصل

 در عین شناسد. بنا بر این می جهان مردم همه را حق و عدل حق و حکومت و آزادی داند و استقالل خود می را آرمان بشری جامعه در کل انسان سعادت ایران اسالمی جمهوری
 کند. می حمایت از جهان در هر نقطه در برابر مستکبرین مستضعفین طلبانه حق بارزهدیگر، از م ملتهای در امور داخلی دخالت از هر گونه کامل خودداری

 یکصد و پنجاه و پنجم: اصل
 شوند. هو تبهکار شناخت خائن ایران قوانین بر طبق که دهد مگر این بخواهند پناه سیاسی پناهندگی که کسانی تواند به می ایران اسالمی جمهوری دولت

 فصل یازدهم: قوه قضائیه
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 یکصد و پنجاه و ششم: اصل
 : زیر است دار وظایف و عهده عدالت به بخشیدن تحقق و مسئول و اجتماعی فردی حقوق پشتیبان که مستقل است ای قوه قضائیه قوه

 می معین قانون ، کهاز امور حسبیه قسمت در آن الزم و اقدام و اخذ تصمیم و رفع خصومات دعاوی و فصل ، حلشکایات، ، تعدیاتدر مورد تظلمات و صدور حکم رسیدگی – ۱
 کند.

 .مشروع و آزادیهای عدل و گسترش عامه حقوق احیای – ۲
 .قوانین اجرای بر حسن نظارت – ۳
 .اسالم جزایی مدون حدود و مقررات و اجرای و تعزیر مجرمین تمجازا و تعقیب جرم کشف – ۴
 .مجرمین و اصالح جرم از وقوع پیشگیری برای مناسب اقدام – ۵

 یکصد و پنجاه و هفتم: اصل
 عنوان به سال پنج مدت و مدیر و مدبر را برای امور قضایی به و آگاه نفر مجتهد عادل یک رهبری مقام و اجرایی و اداری امور قضایی در کلیه قضائیه قوه های مسئولیت منظور انجام به

 .است قضائیه قوه مقام عالیترین نماید که می تعیین قضائیه قوه رئیس
 یکصد و پنجاه و هشتم: اصل

 :زیر است شرح به قضائیه قوه رئیس رئیس وظایف
 .و ششم یکصد و پنجاه اصل های مسئولیت تناسب به در دادگستری الزم ایجاد تشکیالت – ۱
 .اسالمی با جمهوری متناسب قضایی لوایح تهیه – ۲
 .قانون ، طبقو مانند اینها از امور اداری آنانو ترفیع  مشاغل و تعیین مأموریت آنها و تغییر محل و نصب و عزل و شایسته عادل قضات استخدام – ۳

 یکصد و پنجاه و نهم: اصل
 .است قانون حکم آنها منوط به صالحیت ها و تعیین دادگاه . تشکیلاست ، دادگستریو شکایات تظلمات مرجع رسمی

 یکصد و شصتم: اصل
 کند انتخاب جمهور پیشنهاد می رئیس به قضائیه قوه رئیس که کسانی دارد و از میان را بر عهده مقننه و قوه مجریه با قوه قضائیه وابط قوهر به مربوطه مسائل کلیه مسئولیت وزیر دادگستری

 همان دارای وزیر دادگستری صورت کند. در این تفویض وزیر دادگستری را به غیر قضات استخدامی و نیز اختیارات و اداری مالی تام تواند اختیارات می قضائیه قوه گردد. رئیس می
 شود. می بینی پیش اجرایی مقام عالیترین عنوان وزراءء به برای در قوانین خواهد بود که و وظایفی اختیارات

 یکصد و شصت و یکم: اصل
 که ضوابطی شود بر اساس می محول آن به قانون طبق که مسئولیتهایی و انجام قضایی رویه و ایجاد وحدت در محاکم قوانین صحیح بر اجرای منظور نظارت کشور به عالی دیوان
 گردد. می کند تشکیل می تعیین قضائیه قوه رئیس
 یکصد و شصت و دوم: اصل
 سمت این به سال پنج مدت کشور آنها را برای عالی دیوان قضات با مشورت قضائیه قوه باشند و رئیس امور قضایی به و آگاه باید مجتهد عادل کل کشور و دادستان عالی دیوان رئیس

 کند. می منصوب
 :یکصد و شصت و سوم  اصل 

 ود.ش می معین قانون وسیله به فقهی موازین طبق و شرایط قاضی صفات
 یکصد و شصت و چهارم: اصل

یا  خدمت او محل رضای کرد یا بدون منفصل یا دایم طور موقت به است انفصال موجب که یا تخلفی جرم و ثبوت محاکمه بدون است آن شاغل که از مقامی توان را نمی قاضی
ضوابط  بر طبق قضات ای دوره و انتقال . نقلکل کشور و دادستان عالی دیوان با رئیس از مشورت پس قضائیه قوه رئیس تصمیمبا  جامعه مصلحت اقتضای را تغییر داد مگر به سمتش

 گیرد. می کند صورت می تعیین قانون که کلی
 :یکصد و شصت و پنجم  اصل

 طرفین خصوصی باشد یا در دعاوی عمومی یا نظم عمومی عفت منافی آن بودن ، علنیدادگاه تشخیص به که مگر آن راد بالمانع استشود و حضور اف می انجام ، علنیمحاکمات
 نباشد. علنی محاکمه دعوا تقاضا کنند که

 یکصد و شصت و ششم: اصل
 .است صادر شده حکم آن بر اساس باشد که و اصولی مواد قانون و مستند به ها باید مستدل دادگاه احکام
 :یکصد و شصت و هفتم  اصل

 بهانه تواند به را صادر نماید و نمی قضیه معتبر، حکم یا فتاوای منابع معتبر اسالمی بیابد و اگر نیابد با استناد به مدونه هر دعوا را در قوانین کند حکم کوشش است موظف قاضی
 ورزد. امتناع دعوا و صدور حکم به از رسیدگی مدونه قوانین یا تعارض یا اجمال یا نقص سکوت

 یکصد و شصت و هشتم: اصل
 جرم و تعریف منصفه هیأت اختیارات، شرایط، انتخاب گیرد. نحوه می صورت دادگستری در محاکم منصفه و با حضور هیأت است علنی و مطبوعاتی سیاسی جرایم به رسیدگی
 کند. می معین اسالمی موازین بر اساس را قانون سیاسی

 یکصد و شصت و نهم: اصل
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 شود. نمی محسوب جرم است وضع شده بعد از آن که استناد قانونی به فعلی یا ترک فعلی هیچ
 یکصد و هفتادم: اصل

کنند و هر  خودداری است مجریه قوه از حدود اختیارات یا خارج اسالمی و مقررات با قوانین مخالف که دولتی های نامه ها و آیین نامه تصویب مکلفند از اجرایها  دادگاه قضات
 تقاضا کند. اداری عدالت را از دیوان مقررات گونه این تواند ابطال می کس
 د و یکم:یکصد و هفتا اصل

 اسالمی موازین تقصیر، مقصر طبق گردد، در صورت کسی متوجه یا معنوی ، ضرر مادیبر مورد خاص حکم یا در تطبیق یا در حکم در موضوع قاضی در اثر تفسیر یا اشتباه هر گاه
 گردد. می حیثیت اعاده از متهم هر حالشود، و در  می جبران دولت وسیله به خسارت صورت و در غیر این است ضامن
 یکصد و هفتاد و دوم: اصل
گردد،  می تشکیل قانون مطابق نظامی ، محاکماسالمی انقالب پاسداران و سپاه ، شهربانی، ژاندارمریاعضاء ارتش یا انتظامی نظامی خاص وظایف مربوط به جرایم به رسیدگی برای
کشور و  قضائیه از قوه ، بخشینظامی های و دادگاه شود. دادستانی می رسیدگی عمومی شوند در محاکم مرتکب ضابط دادگستری در مقام که یا جرایمی آنان عمومی رایمج به ولی

 هستند. قوه این مربوط به اصول مشمول
 یکصد و هفتاد و سوم: اصل

 " زیر نظر رئیساداری عدالت "دیوان نام به آنها، دیوانی حقوق و احقاق دولتی های نامه یا واحدها یا آیین مأمورین به نسبت مردم و اعتراضات ، تظلماتیاتشکا به منظور رسیدگی به
 د.کن می تعیین را قانون دیوان این عمل و نحوه گردد. حدود اختیارات می تأسیس قضائیه قوه

 یکصد و هفتاد و چهارم: اصل
 قضائیه قوه کشور" زیر نظر رئیس کل بازرسی "سازمان نام به سازمانی اداری های در دستگاه قوانین صحیح امور و اجرای جریان حسن به نسبت قضائیه قوه نظارت حق بر اساس

 کند. می تعیین را قانون زمانسا این و وظایف گردد. حدود اختیارات می تشکیل
 : صدا و سیمافصل دوازدهم 

 یکصد و هفتاد و پنجم: اصل
 جمهوری صدا و سیمای سازمان رئیس و عزل گردد. نصب کشور باید تأمین و مصالح اسالمی موازین و نشر افکار با رعایت بیان ، آزادیایران اسالمی جمهوری در صدا و سیمای

. خواهند داشت سازمان بر این دو نفر ( نظارت ) هر کدام اسالمی شورای و مجلس قضائیه قوه جمهور و رئیس رئیس از نمایندگان مرکب و شورایی است رهبری با مقام ایران المیاس
 کند. می معین را قانون بر آن و نظارت سازمان اداره و ترتیب خط مشی

 زدهم: شورای عالی امنیت ملیفصل سی
 یکصد و هفتاد و ششم: اصل

 گردد. می زیر تشکیل جمهور، با وظایف رئیس ریاست " بهملی امنیت عالی "شورای ملی و حاکمیت ارضی و تمامیت اسالمی از انقالب و پاسداری منافع ملی منظور تأمین به
 .رهبری مقام از طرف شده تعیین کلی سیاستهای کشور در محدوده امنیتی – دفاعی سیاستهای تعیین – ۱
 .امنیتی – دفاعی در ارتباط با تدابیر کلی و اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، اطالعاتیسیاسی های فعالیت نمودن هماهنگ – ۲
 نیروهای کل ستاد فرماندهی رئیس – گانه سه قوای رؤسای –شورا عبارتند از:  . اعضاءیو خارجی داخلی با تهدیدهای مقابله ور برایکش و معنوی مادی از امکانات گیری بهره – ۳

 .و سپاه ارتش مقام د وزیر مربوط و عالیترینمور حسب – ، کشور، اطالعاتامور خارجه وزرای – رهبری مقام انتخاب به دو نماینده – و بودجه امور برنامه مسئول – مسلح
جمهور یا  با رئیس فرعی از شوراهای هر یک می دهد. ریاست کشور تشکیل امنیت و شورای دفاع شورای از قبیل فرعی خود شوراهای وظایف تناسب به ملی امنیت عالی شورای

 شورای تصویب آنها به کند و تشکیالت می معین را قانون فرعی شوراهای و وظایف شود. حدود اختیارات می جمهور تعیین رئیس از طرف که است عالی شورای از اعضاءی یکی
 .اجراست قابل رهبری از تأیید مقام پس ملی امنیت عالی شورای رسد. مصوبات می عالی

 اساسیفصل چهاردهم: بازنگری در قانون 
 یکصد و هفتاد و هفتم: اصل

 گیرد: می زیر انجام ترتیب به ، در موارد ضروریایران اسالمی جمهوری اساسی در قانون بازنگری
 با ترکیب اساسی قانون بازنگری شورای را به سیاسا قانون یا تتمیم جمهور موارد اصالح رئیس به خطاب حکمی طی نظام مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس رهبری مقام

 نماید: زیر پیشنهاد می
 .نگهبان شورای اعظای – ۱
 .گانه سه قوای رؤسای – ۲
 .نظام مصلحت مجمع تشخیص ثابت اعضای – ۳
 .رهبری خبرگان مجلس نفر از اعضای پنج – ۴
 .رهبری مقام انتخاب نفر به ده – ۵
 .وزیران نفر از هیأت سه – ۶
 .قضائیه نفر از قوه سه – ۷
 .اسالمی شورای مجلس نفر از نمایندگان ده – ۸
 .نفر از دانشگاهیان سه – ۹
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 شرکت مطلق اکثریت تصویب به آراء عمومی به مراجعه باید از طریق رهبری مقام از تأیید و امضای شورا پس کند. مصوبات می معین را قانون و شرایط آن انتخاب کار و کیفیت شیوه
 کلیه و ابتنای نظام بودن اسالمی مربوط به اصول ای. محتونیست " الزماساسی در قانون "بازنگری پرسی در مورد همه و نهم پنجاه اصل ذیل برسد. رعایت پرسی در همه کنندگان

 امور کشور با اتکاء به و نیز اداره امت امر و امامت و والیت حکومت بودن و جمهوری ایران اسالمی جمهوری و اهداف ایمانی های و پایه اسالمی موازین بر اساس و مقررات قوانین
 .تغییر ناپذیر است ایران رسمی و مذهب و دین آراء عمومی

 
 های عمومی و انقالبقانون تشکیل دادگاه

 ۱۳۷۳/۰۴/۱۵مصوب 
 ۱۳۹۲/۱۲/۰۴با آخرین اصالحات تا تاریخ 

لیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( به منظور رسیدگی و حل و فصل ک ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱ماده 
 شوند.مواد آتیه تشکیل میهایی با صالحیت عام به شرحایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه

 های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاهتأسیس دادگاه – ۲ماده 
گردد. حوزه تشکیل مینسخ شده است( در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰بق مادۀ )ط – ۳ماده 

طبق قانون آئین دادرسی درسی مربوطه،شود تا زمان تصویب آئین دانامیده می« دادسرای عمومی و انقالب»که تشکیالت، حدود صالحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور
 باشد:قانون به شرح ذیل می کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی و مقررات مندرج در این ۲۸/۶/۱۳۷۸دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 

امور حسبیه لهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی بهالحقدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبهدادسرا که عهده –الف 
خصوصی دارد با دادیار، بازپرس و تشکیالت اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه باشد و به تعداد الزم معاون،وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می

 البدل برعهده دارد.دادستان را دادرس علیشود. در حوزه قضائی بخش، وظیفهع میشکایت شاکی خصوصی شرو
 برعهده دارند با دادستان است. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط –ب 
 فورًا به دادستان اطالع دهند.موظفند مراتب را مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود، –ج 
 باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:نماید که قانونًا این حق را داشتهبازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می –د 
 ارجاع دادستان. – ۱
 نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. شکایت یا اعالم جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن – ۲
 در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصًا ناظر وقوع آن باشد. – ۳

ـ  بخواهد  راتواند تکمیل آنالزمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می شود حق نظارت و دادن تعلیماتدادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می –ه
 ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

مراتب را به کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد صورتمجلس قید میبازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در
 د.شودادستان اعالم و منتظر حل مشکل می

است که برای صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی باشد. در جرائمی که درتحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می –و 
 باشد.بازپرس مقرر می

دالیل و آثار جرم به  آوریستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات الزم را برای حفظ و جمعداد درمورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است
اع کلی به آن بازپرس ارجتحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طورتواند انجام بعضی ازآورد و درمورد سایر جرایم؛ دادستان میعمل می

 کرده باشد.
 بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و درصورت اختالف نظر –ز 

 ۲۸/۶/۱۳۷۸دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب درموارد مقرر در قانون آئین دادرسی تواند در تمام مراحل تحقیقاتیبازپرس رأسًا و یا به تقاضای دادستان می –ح 
قرار بازداشت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. درصورتی که بازپرس رأسًا  کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی؛ قرار بازداشت موقت

موافق نباشد، نظر  برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمدهاعت پرونده راموقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار س
د و همچنین خواهد شمرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفعدادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است 

 نباشد حل اختالف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود.درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق
تسلیم  کلف است ظرف ده روز از تاریخبازداشت خود را بنماید که دراین صورت بازپرس م تواند از بازپرس درخواست رفعهرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می

 تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.متهم نمیدرخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هرحال
 خواهد بود.مورد حل اختالف با دادگاه عمومی یا انقالب محل  ذاتی و همچنین نوع جرم حسبدرصورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان درخصوص صالحیت محلی و

منتهی به جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی اوهرگاه در جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر –ط 
تأمین صادر شده باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرارتخفیف قرار تأمین متهم می تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا

مورد به دادگاه عمومی  شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به وی حسبمیوجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء 
بازپرس حل اختالف با دادگاه آید و درصورت حدوث اختالف بین دادستان وبازپرس با موافقت دادستان به عمل می ماید. فک قرار بازداشت متهم از طرفیا انقالب محل شکایت ن
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نباید از حداقل مجازات حبس  ازداشت متهمشود. به هر حال مدت ببند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میخواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این
 مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

تغییری در  تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاهاجرا نمایند. بازپرس میدرخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فورًا  –ی 
 کمیلی در تحقیقات، الزم باشد به عمل آورد.اقدامات آنان یا ت

 مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود. تخلف از مقررات این بند عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی؛ برابر قانون مربوط
که به عقیده فرستد. درصورتی قیده خود، پرونده را نزد دادستان میبا اعالم ختم تحقیقات و اظهار عپس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده  –ک 

تقصیر متهم، کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بربازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصواًل جرمی واقع نشده و یا دالیل
 باشد.دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاعقرار مجرمیت درباره ایشان صادر می

 نظر خود را اعالم دارد.دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را مالحظه نموده و
بازپرس و  نماید و درصورت توافقصادر، پرونده را ازطریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می باشد کیفرخواستهرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق  –ل 

 شود.دهد و درمورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورًا آزاد میشاکی خصوصی را میدادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابالغ قرار صادره به 
حسب مورد در دادگاه  موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد( رفع اختالفیکی عقیده به مجرمیت یااه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد )هرگ

 شود.میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتارعمومی و انقالب محل به عمل می
 ذیل تصریح شود:در کیفرخواست باید نکات  –م 
 مجرد است یا متأهل.نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، – ۱
 نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد. – ۲
 نوع اتهام. – ۳
 دالیل اتهام. – ۴
 مواد قانونی مورد استناد. – ۵
 باشد. رصورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفریسابقه محکومیت کیفری د – ۶
 تاریخ و محل وقوع جرم. – ۷
به عمل  دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستانقرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در –ن 

 بود: آید قطعی خواهدمی
 اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی. – ۱
 خواسته به تقاضای متهم.اعتراض به قرارهای عدم صالحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین  – ۲
 اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان. – ۳

 باشد.ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ آن می اعتراض به قرارهای مذکور در باال
آزادی  بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات

 شود.متهم زندانی باشد فورًا اجرا می
صورت فقط توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دالئل جدید که در ایندیگر نمی ه علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشدهرگاه ب

این امر مانع از نماید.ازپرس، رسیدگی و قرار مقتضی صادر میدادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند ب توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاهبرای یک مرتبه می
 باشد.رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی

 حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. – ۱تبصره 
 شود.قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می دادگاههای نظامی از شمول اینرسیدگی به جرائم داخل در صالحیت  – ۲تبصره 
( ۱۰۰۰۰۰۰میلیون )همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک  هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است،پرونده – ۳تبصره 

 باشد.شود، مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته می شد و جرائم اطفال مستقیمًا در دادگاههای مربوط مطرحباریال می
چنانچه نیاز به ادسرا رسیدگی خواهد شد واست در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دجرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیمًا در دادگاه مطرح شده – ۴تبصره 

 نسبت به انجام آن اقدام کند. انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً 
 ان خواهد بود.تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستدار انجامبا ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده – ۵تبصره 
نظارت دادستان  که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحتالبدل دادگاه در جرائمیدر حوزه قضائی بخشها، رئیس یا دادرس علی – ۶تبصره 

 هد نمود.صدور رأی خوانماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به مربوطه اقدام می
دادگاههای جزائی شوند. دادگاههای حقوقی صرفًا به امور حقوقی وبه حقوقی و جزائی تقسیم می هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب – ۴ماده 

 فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
و جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایفبه دعاوی حقوقی یا تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی

 اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
 حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه
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سیاسی به یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضورسیدگی به جرائمی که مجازا –تبصره 
 آمد.شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهدنحوی که در مواد بعدی ذکر می

قوه، سفرا، سهنمایندگان مجلس شورای اسالمی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،
اطالعات استانها در فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و مدیران کلدادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،

 صالحیت سایر مراجع قضائی است.باشد به استثناء مواردی که درصالحیت دادگاه کیفری استان تهران می
های انقالب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را نسخ شده است( به تعداد مورد نیاز دادگاه ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۵ماده 

 نماید:گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی مینظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل میدهد تحته قضاییه تشخیص میرییس قو
 االرض.کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی – ۱
 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری. – ۲
 هوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.توطئه علیه جم – ۳
 جاسوسی به نفع اجانب. – ۴
 کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. – ۵
 قانون اساسی. ۴۹دعاوی مربوط به اصل  – ۶

 ت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.توانند برای احقاق حق و فصل خصومطرفین دعوا در صورت توافق می – ۶ماده 
های عموی و انقالب قطعی است مگر در مواردی که در این در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( احکام دادگاه ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۷ماده 

 بینی شده است.قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش
در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقالب مکلفند به دعاوی  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۸ماده 

 را اتخاذ نمایند.اساسی جمهوری اسالمی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضائی ( قانون۱۶۷شکایات و اعالمات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم )و
ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( قرارها و احکام دادگاه ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۹ماده 

 ستناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.و انشاء رأی بدون اباشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر
معاضدت قضایی خواهد داشت و البدل، دفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد وهر حوزه قضایی به تعداد الزم شعبه دادگاه، دادرس علی – ۱۰ماده 

 در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
گیریها به آن و نحوه اقدامات و تصمیمترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صالحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای – تبصره

 ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.نامهموجب آیین
 معاون داشته باشد.تواند به تعداد الزمهای عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه میرییس شعبه اول دادگاه – ۱۱ ماده

کل  رکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیسدادگاه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مدر شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول  – ۱۲ماده 
دادگستری هر حوزه بر های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیسدادگستریدادگاهها تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و

 دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
و شعبی از البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمودی تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علیبرا – ۱۳ماده 

 ادگاهها انجام خواهد شد.االمکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دحتیدادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرالزم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و
 بود.خواهد« رئیس کل دادگستری استان تهران»برابر گروه شغلی « دادستان تهران»گروه شغلی و« رئیس دادگستری شهرستان»برابر گروه شغلی « دادستانها»گروه شغلی  – ۱تبصره 
 بود.خواهد« البدل دادگاهدادرس علی»برابر گروه شغلی « دادیار»و گروه شغلی « دادگاه عمومی عبهرئیس ش»برابر گروه شغلی « معاون دادستان و بازپرس»گروه شغلی  – ۲تبصره 
حداقل هشت سال و دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظربه جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل  – ۳تبصره 

 قضائی داشته باشند.دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار
 – ۱۴ماده 

وفق قانون البدلشود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علیتشکیل میالبدل دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی –الف 
 قاضی دادگاه است.گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی باربوط انجام میدادرسی مآیین
دادگاه اخذ  قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیسالمقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه دادگاههای خانواده حتی –ب 

 خواهد شد.
البدل و دادستان یا معاون او علینسخ شده است( دادگاههای عمومی جزائی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  –ج 

انشای رأی پس از استماع نظریات و نماید ویدگی میفقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسگردد ویا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می
 قاضی دادگاه است. مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده

خود تکمیل  بداند،نسخ شده است( هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را الزم ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱تبصره 
 از دادسرای مربوط درخواست کند.تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقصنماید و نیز میمی

ایی آن دادگاه نسخ شده است( هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری الزم باشد یا اطالعاتی از حوزه قض ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲تبصره 
 آوری اطالعات را بخواهد.تواند با اعطاء نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمعکننده میرسیدگیآوری شود دادگاهباید جمع
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حسب تعیین شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاهنین به آنان ارجاع میرؤسای دادگاهها در چارچوب قوادار انجام کلیه اموری هستند که از طرفالبدل عهدهدادرسان علی – ۱۵ماده 
 نمایند.رئیس کل دادگاهها شعبه بالمتصدی را تصدی و اداره می

ر در آیین دادرسی مربوط ها طبق مقررات مزبودر رابطه با امور کیفری نسخ شده است( ترتیب رسیدگی در دادگاه ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱۶ماده 
 ها خواهد بود.به دادگاه

در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( قاضی دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱۷ماده 
 باشد.رأی می

 نسخ شده است( ۱۳۹۲ی کیفری مصوب قانون آیین دادرس ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱۸ماده 
 منسوخ – ۱۹

شود. دو عضو مستشار تشکیل میهای عمومی و انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس وبه منظور تجدید نظر در آراء دادگاه – ۲۰ماده 
 االجرا خواهد بود.شود قطعی و الزممستشار انشاء میز رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضوجلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس ا

نفس یا اعدام یا رجم یا  نسخ شده است( رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱تبصره 
نامیده « دادگاه کیفری استان»عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکورسیاسی ابتدائًا در دادگاه تجدیدنظر استان بهیا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و صلب و

رئیس و چهار مستشار یا دادرس  رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر)مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا  شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی کهمی
رئیس و دو مستشار یا دادرس جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر) البدل دادگاه تجدیدنظر استان( و برای رسیدگی بهعلی
دادرسی مناسب مطابق مقررات این آیینتشکیالت، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانونشود.( تشکیل میالبدل دادگاه تجدیدنظر استانعلی

ادگاه کیفری استان در اسالمی خواهد بود. دکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ۲۸/۶/۱۳۷۸انقالب در امور کیفری مصوب دادرسی دادگاههای عمومی وقانون و قانون آیین
 حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و 

« دادگاه کیفری استان»عنوان نسخ شده است( در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲تبصره 
 بود.یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهدشعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص مییابد. تعدادسیدگی به جرائم مربوط اختصاص میبرای ر

متهم، اظهارات ل از استماع اظهارات شاکی ودهد. قبوظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، 
 شود.بیان می ای که دادستان معرفی کردهدادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره

امر به تشکیل دادگاه تواند موقتاً نسخ شده است( برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۳تبصره 
مذکور به عهده خواهند  دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت

 یابد.رسمیت می داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران
و وجدان مشاوره نموده نسخ شده است( دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۴صره تب

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور رأی ظرف مهلت مقرر قابل نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این نماید وو با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می
حقوقی مجلس شورای اسالمی مقرر شده کمیسیون قضائی و ۲۸/۶/۱۳۷۸آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانونمی

 است.
 نمایند:توانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظرنسخ شده است( اشخاص ذیل می ۱۳۹۲وب قانون آیین دادرسی کیفری مص ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۵تبصره 
 محکوم علیه یا نماینده قانونی وی. –الف 

 دادستان. –ب 
 مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان. –ج 

مرکز استان وفق مقررات توسط دادسرای شهرستان« دادگاه کیفری استان»نسخ شده است( اجرای احکام کیفری  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۶تبصره 
 خواهد بود.کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی  ۲۸/۶/۱۳۷۸امور کیفری مصوب مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در

کل باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس دادگاه تجدیدنظر استان می استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اولدر شهرستان مرکز  – ۷تبصره 
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، 

قرار دارند. آراء جزائی و انقالب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان رجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی وم – ۲۱ماده 
 کشور است.ای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالیقابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر بر دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که

قابل در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲۲ماده 
حقوقی کمیسیون قضائی و ۲۸/۶/۱۳۷۸دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب دادرسیمقررات قانونی آئینتجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقالب وفق 

 آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.عمل میمجلس شورای اسالمی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به
متهم در زندان گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگرمتهم تبرئه میگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ودر دادگاه تجدیدنظر متهم بی اگر – ۱تبصره 

 شود.باشد فورًا آزاد می
هرچند که  تواند مجازات او را تخفیف دهد،مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستداًل می هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف – ۲تبصره 

 محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
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خصوصی  دستان یا شاکیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دانمیدر امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر – ۳تبصره 
 درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

متضمن اشتباهی تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانوناگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوُم به یا خسارات یا – ۴تبصره 
 نماید و تذکر الزم را به دادگاه بدوی خواهد داد.حکم آن را تأیید مییدنظر با اصالحای وارد نسازد، مرجع تجدباشد که به اساس حکم لطمه

 منسوخ – ۲۳ماده 
 منسوخ – ۲۴ماده 
 جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است: – ۲۵ماده 

 ت، در شهود.ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهاد – ۱
 ادعای مخالف بودن رأی با قانون. – ۲
 ادعای عدم صالحیت دادگاه یا عدم صالحیت قاضی صادرکننده رأی. – ۳
 ادعای عدم توجه قاضی به دالیل یا مدافعات. – ۴

تواند به آن جهت هم رسیدگی میدر صورت وجود جهتی دیگر اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر –تبصره 
 نماید.

در رابطه با امور کیفری نسخ شده است( در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر  ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۲۶ماده 
 را دارند:

 در مورد احکام حقوقی. – ۱
 شود.گیرنده که از رأی دادگاه متضرر میمقام آنان مانند وراث، وصی، انتقالیک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائمهر 

 در مورد احکام کیفری: – ۲
 علیه یا نماینده قانونی او.محکوم –الف 

 شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. –ب 
 قانونی متهم. دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر –ج 
 در مورد قرارها: – ۳

 هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
 باشد.ریخ ابالغ رأی میماه از تا۲باشند روز و برای کسانی که خارج از کشور می ۲۰برای اشخاص ساکن ایران  ۱۹مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده  – ۲۷ماده 
آن جا توقیف شده است تسلیم متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در – ۲۸ماده 

 نماید.
بدهد و در روی کلیه برگهای کنندهمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیممدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بالفاصله آن را ثبت و رسیدی مشت

 گردد.دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می
صورتی که تقاضای تجدید نظر در ر بالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی دردفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظ

 دارد.مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بالفاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می
رابطه با امور کیفری نسخ شده است( دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رأی و مرجع  در ۱۳۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۷۰)طبق مادۀ  – ۱تبصره 

 تجدید نظر آن را معین نماید.
ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه ست،هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده ا – ۲تبصره 

 خواهد بود.
 دادرسی مدنی خواهد بود.نمتقاضی تجدید نظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیی – ۳تبصره 

بعدًا حادث شده باشد که در جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهتمتقاضی تجدید نظر باید تمام علل و  – ۲۹ماده 
 تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.صورت اخیر می

تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای مور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذدر صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در ا – ۳۰ماده 
 حکم متوقف خواهد شد.

 منسوخ – ۳۱ماده 
 بوده است.تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونًا مکلف به رسیدگی به پرونده – ۳۲ماده 
الیه ادعای نماید، چنانچه دادگاه مرجوعمیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به دادگاه ذیصالح ارسالدادگاه رسیدگیدر صورتی که  – ۳۳ماده 

 شود.ارسال میالیه به دادگاه تجدید نظر استانعدم صالحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختالف توسط دادگاه مرجوع
 های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور خواهد بود.در صورتی که اختالف صالحیت بین دادگاه –ه تبصر
دسراهای عمومی و انحالل داهای عمومی واالجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاهاز تاریخ الزم – ۳۴ماده 

 سراسر کشور فراهم نماید.انقالب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در
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کند و اجازه مذکور صرفًا برای ه تعداد الزم اقدامهای عمومی و انقالب نسبت به استخدام کارمند اداری بدادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه – ۳۵ماده 
 های عمومی است.تشکیالت مربوط به دادگاه

و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیهدولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات الزم دادگاه – ۳۶ماده 
 ار الزم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.اعتب

 نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.آیین – ۳۷ماده 
 نماید.تهیه وسایل و تجهیزات الزم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین الزم را برایدولت مکلف است در قالب قانون بودجه ساالنه، اعتبارات  – ۳۸ماده 
ی قضائی و حقوقکمیسیون ۲۸/۶/۱۳۷۸دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب آئین( قانون۲۶۸( و )۲۳۵االجرا شدن این قانون، مواد )از تاریخ الزم – ۳۹ماده 

 گردد.مینسخ ۲۱/۱/۱۳۷۹دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آئین( قانون۴۱۲( و )۴۱۱( ، )۳۲۶مجلس شورای اسالمی و مواد )
 شود.حوزه ملغی میمغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات

اسالمی تصویب و در تاریخ یقانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورا
 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱۳۷۳.۴.۲۲

 
 شهروندی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق

 ۱۳۸۳/۲/۱۵مصوب 
ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقالب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قا نونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و ماده واحده 

 خواهند شد:اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم 
مشخص و شفاف صورت گیرد و از ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی ۱

 و بدون ضرورت اجتناب شود. اعمال هرگونه سالیق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی
ل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی ـ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستد۲

 و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد. معتبر )در صورت نبودن قانون( قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده
 .ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند۳
ایع و کال  در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین اسالمی کامال  مراعات ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وق۴

 گردد.
صالح مهلت مقرره پرونده به مراجع  ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف ۵

 قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
 ردد.ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گ ۶
 سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کال  اقدام های خالف قانون خودداری ورزند.ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت  ۷
یاط انجام شود و از تعرض ـ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احت ۸

و ضبط بی مورد آنها  اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگینسبت به اسناد و مدارک و 
 خودداری گردد.

 بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده ۹
ات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای ـ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت الزم صورت گیرد و با کسانی که ترتیب۱۰

 براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.وظایف خود به روش های خالف آن متوسل شده اند، 
ذشته افراد و پرداختن به موضوعات ـ پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گ۱۱

 غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
بنویسند تا شبهه کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را ـ پاسخ ها به همان ۱۲

 تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص ۱۳

 نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و ـ از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و ۱۴

و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده  اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول گردیده
 ه عمل آید.شخصی و اداری ب

ین موارد قرار دارند موظفند با این هیات ـ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با ا۱۵
الوه بر مساعی در اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع همکاری الزم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، ع

 صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
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 ۱۳۸۳/۰۲/۱۶هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و
 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 ۱۳۸۳قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  ۱۵دستورالعمل اجرایی بند 
این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان  ۱۵موضوع بند « هیأت نظارت مرکزی» ی، برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروند -۱ماده 

 قوه قضائیه تشکیل می شود.
 رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را برعهده دارد و می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند. -۱تبصره 
 از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می آید.از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس  -۲تبصره 

 وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است : -۲ماده 
 الف( نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛

 ب( اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
 گونگی اجرای قانون؛ج( بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چ

 د( اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛
 هـ( ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛

 و( پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی؛
 قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛ ز( تهیه گزارش درخصوص روند اجرای

 ماه یکبار به مردم ۶ح( ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 
 قضایی و باالتر با ابالغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود. ۸دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه  -۳ماده 

ی گروهی، جراید کثیراالنتشار و تبصره : دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه ها
 پایگاه )سایت( اطالع رسانی اقدام می نماید.

» ی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاض -۴ماده 
 تشکیل می شود.« هیأت نظارت و بازرسی استان

 ادگستری استان تشکیل می شود.رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل د -۱تبصره 
 ضائیه منصوب می شوند.اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابالغ رئیس قوه ق -۵ماده 
 دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعالم       می کند.رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت، برنامه نظارت و بازرسی  -۶ماده 
مشمول این دستورالعمل  رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای -۷ماده 

 اعزام می نماید.
 وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است : -۸ماده 

 الف( انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
 ارجاع می کند؛ب( رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها 

 ج( ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصالح روشها
زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و مالحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و  -۹ماده 

 قضائیه انجام  می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش الزم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کنند. اقدامهایی که به منزله ضابط قوه
پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که الزم بدانند، مالقات و مصاحبه کرده و از  -۱۰ماده 

 قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
 و ابالغ می کند.تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، براساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین  -۱۱ماده 
یر الزم برای رعایت گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تداب -۱۲ماده 

 یه         می فرستد.آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائ
اید مراتب را فورًا به صورت درصورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، ب -۱۳ماده 

 مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
جبران ی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار گروههای نظارت و بازرس -۱۴ماده 

ی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعالم کنند. اعالم گروه نظارت و بازرس
 داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.

به  ا برای رسیدگیدرصورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعالم جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع ر -۱۵ماده 
 أت نظارت مرکزی پیگیری می نماید.مرجع قضایی یا اداری صالحیت دار و یا دادستان انتظامی اعالم می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعالم به هی

 تبصره : رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.
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دادسراها و دادگاهها که از ادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطالعات قوه قضائیه در استانها و هریک از قضات د -۱۶ماده 
 ظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت ن

و دادستانها و قضات تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقالب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست  -۱۷ماده 
این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و  ۱۴نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده  دادسراهای عمومی و انقالب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده

 بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
زایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقالب و نظامی و دادگاههای ج -۱۸ماده 

و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین         می کنند 
 در همان شعبه ها انجام می شود.

 ل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال می نماید.رئیس ک -تبصره
مقررات این دستورالعمل بوده و  کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطالعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول -۱۹ماده 

 رعایت و همکاری در اجرای آن اند.ملکف به 
 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابالغ می شود. ۳۰/۸/۸۳تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ  ۵ماده و  ۱۹این دستورالعمل در  -۲۰ماده

 
جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و آیین

 های معین محل
 رییس قوه قضائیه ۱۳۹۸/۳/۲۷مورخ  ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۲۰۰نامه شماره آیین

حوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع نامه نآیین» ۱۳۹۲( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۵۴۹و ماده ) ۱۳۹۲( قانون مجازات اسالمی مصوب ۲۱۶در اجرای ماده )
 گردد.¬به شرح مواد آتی ابالغ می« های معینعضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل

 فصل اول: مواد عمومی
 عانی زیر است:نامه در مـ اصطالحات و اختصارات به کار رفته در این آیین ۱ماده 

ـ قانون مجازات اسالمی: قانون مجازات اسالمی مصوب   ؛۱۳۹۲الف 
ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   ؛۱۳۹۲ب 

ـ آیین مت اجباری و منع از اقامت در محل یا نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقانامه: آیینپ 
 های معین؛محل

ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می  شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛ت 
ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛  ث 

ـ   قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛ج 
ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به   طور مستمر تحت مراقبت باشد؛ که به¬نحوی¬چ 

ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به  طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی که به ¬نحوی¬سکونت در مکان خاص؛ بهح 
 نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به  شود؛دگاه تعیین میموجب حکم داخ 
ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل  شود.موجب حکم دادگاه تعیین می های معین در مدتی که بهد 

هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا ¬چنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزهـ اجرای احکام کیفری و هم۲ماده
 کند.تشکیل شده است، این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام می

ـ در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی  البدل است.تبصره 
دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به جرایم داخل در صالحیت این دادگاه در ( قانون آیین ۲۹۶( ماده )۱ـ در اجرای تبصره )۳ماده

 شود، اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.ترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی مینزدیک
  

 نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.( این آیین۲مفاد ماده )های نظامی با رعایت ـ اجرای احکام دادگاه۴ماده
( قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابالغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم ۴۹۰االجرا موضوع ماده )¬الزم¬ ـ احکام ۵ماده

 شود.نزد دادستان ارسال می تشکیل این معاونت،
ـ در اجرای مواد ) االجرا شده است، بدل پرونده را که ¬ها الزم¬( قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آن۴۹۳( و )۴۹۰تبصره 

 ادستان ارسال کند.مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا د
را به همراه  ی و محکومـ در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطالع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خوددار ۶ماده

 نماید.الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام و معرفی میپرونده تحت



   199 

 

مین کیفری مناسب صادر ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأتبصرهـ  در 
 کند.می
مجلس منعکس موارد ذیل را احراز، بررسی و در صورت محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم،ـ قاضی اجرای احکام کیفری به ۷ماده
 کند:¬می

ـ ابالغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛  الف 
ـ نبود ابهام یا اجمال در حکم؛  ب 

ـ استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.  پ 
دهد. ، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابالغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می«الف»کم به جهت مندرج در بند تبصرهـ  در صورت قابل اجرا نبودن ح

 کند.¬همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم، پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال می
اند پیش از اجرای حکم، هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دالیل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه یفری و رئیس یا معاون زندان مکلفـ قاضی اجرای احکام ک ۸ماده

 طبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.چه در حکم دادگاه آمده است ت¬و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی، از طریق استعالم از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط، با آن
 االجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.ـ اجرای حکم فوری است و پس از الزم۹ماده
مجلس و ذکر علت، انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر م کیفری با تنظیم صورتـ در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر، قاضی اجرای احکا۱۰ماده

 کند:دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر می پزشکی قانونی و تأیید این نظر،
ـ دوران بارداری؛  الف 

ـ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده  یا مرده بودن مولود؛ ب 
ـ پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات  قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛¬ پ 

ـ دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛  ت 
ـ بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان   که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛¬بهبودی؛ منوط به آنث 

ـ ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شالق در این ایام؛  ج 
ـ جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.  چ 

 شود.دان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام میوصول و در صورت فق به از اموال محکومهای مالی، محکومٌ ـ در مورد مجازات۱تبصره
برد، در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری سر میـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به ۲تبصره

 شود.سبه میشود. این ایام جزء محکومیت وی محامی
کند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی می۱۱ماده

 افتد.د. در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق میشواعالم شود. در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن، در این خصوص اقدام و حکم اجرا می
 ۷۴۲های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتـ شعبه دیوان ۱۲ماده

های کیفری مانند حبس، صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به دهد. در دیگر محکومیتستور توقف اجرای حکم را میهیأت عمومی دیوان عالی کشور، د ۶/۵/۱۳۹۴مورخ 
عاونت ( قانون آیین دادرسی کیفری، با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط م۴۷۷عالی کشور است. در اجرای ماده )تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان 

 گردد.قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعالم می
شود، قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرار ت أ مین کیفری، گزارش تنظیمی در ـ در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج می۱۳ماده

 کند.¬عالی کشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه مییدنظر استان یا دیوان دادگاه تجد
( قانون آیین ۲۹۲چه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده )ـ در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنان۱۴ماده

محض دستگیری یا حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای  چنین به¬ربط ابالغ گردد. همکند تا از آن طریق به مراجع ذیب را به دادستانی کل کشور اعالم میدادرسی کیفری مرات
 کند.حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام می

چه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات ¬شود. چنانمعین صادر شده است، حسب تصمیم دادگاه اقدام می ـ در مواردی که حکم به اجرای علنی مج ا زات در مکان۱۵ماده
 شود.مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین می

صورت، اجرای رأی وفق این شود و در غیر اینای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل می( قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجر۴۹۸ـ در اجرای ماده )۱۶ماده
 نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.آیین
فراهم شود، ابتدا قصاص اجرا های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن ـ در محکومیت توأمان به مجازات۱۷ماده
 شود.شود؛ همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا میمی

 شود.د اجرا میعلیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه، ابتدا مجازات حـ در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی۱تبصره
 های حدی مقدم است.ـ اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات۲تبصره

الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری های حد و تعزیر، در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حقـ در محکومیت توأمان به مجازات۱۸ماده
 شود.تأخیر حد نشود، ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا می موجب
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الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شالق حدی و شالق تعزیری، ابتدا مجازات حدی های حد غیرسالب حیات و تعزیر حقـ در محکومیت توأمان به مجازات۱۹ماده
 شود.اجرا می

های قصاص شود و در صورت محکومیت به مجازاتالناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا میهای قصاص نفس و تعزیر حقیت توأمان به مجازاتـ در محکوم۲۰ماده
 شود.الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا میعضو و تعزیر حق

شود و حبس و تبعید و نفی بلد غیر از قصاص نفس و حبس، تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا می های سالب حیات¬ـ در محکومیت توأمان به مجازات۲۱ماده
( قانون ۴۲۹های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده )مانع اجرای آن نیست. در محکومیت توأمان به مجازت

 شود.ازات اسالمی، مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمیمج
 شود.های حبس و قصاص نفس یا عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمیـ در محکومیت توأمان به مجازات۲۲ماده
 باشد.ها نمیا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازاتها در یک یـ در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات۲۳ماده
این  (۲۲۵شود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده )( قانون مجازات اسالمی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می۱۳۲( ماده )۳ـ در اجرای تبصره )۲۴ماده

 شود.زات اجرا میقانون به شالق تبدیل شود، هر دو مجا
 های شالق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبعید و یا نفی بلد بالمانع است.ـ اجرای مجازات۲۵ماده
م، زمینه اجرای نامه، قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکـ در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین۲۶ماده

 قسمت دیگر را منتفی نکند.
چه محکوم ¬کند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بالفاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر میـ ۲۷ماده

 ضی اجرای احکام کیفری اعالم کند.به علت دیگری بازداشت نباشد، وی را فورًا آزاد و مراتب را به قا
چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی  ( قانون آیین دادرسی کیفری، چنان ۵۴۲( قانون مجازات اسالمی و )۱۱۴ـ در اجرای مواد )۲۸ماده

تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا مت و اصالح مرتکب را احراز کند، میچه دادگاه ندا¬کند. چناناجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال می
افتد. کمیسیون مذکور بار به تأخیر مینماید. در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعالم نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک 

 کلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعالم کند.م
ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم، مفاد این ماده را به محکوم اعالم و تفهیم می  کند.تبصره 

( قانون مجازات اسالمی، قاضی اجرای احکام کیفری ۳۴۶( و )۱۹۸برخی سوگندها موضوع مواد )ـ در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطالن همه یا ۲۹ماده
 نماید.( پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می۳۴۶( رأسًا و در خصوص ماده )۱۹۸مراتب را به دادستان اعالم و دادستان در مورد ماده )

ها، قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی ، نفی بلد، اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازاتـ با شروع به اجرای مجازات حبس، تبعید۳۰ماده
 های اجرا نشده دیگری باشد.¬که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیتنماید؛ مگر آنرفع اثر می

آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای ب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل میهای سالـ اجرای مجازات۳۱ماده
 های مذکور، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطالع دهد.مجازات

له و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای چه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرح¬ـ چنان۳۲ماده
کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس مجازات مقرر در این ( قانون مجازات اسالمی پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می۱۷۳احکام کیفری در اجرای ماده )

 کند.نماید. همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم، مفاد ماده مذکور  را به محکوم تفهیم می ماده حکم صادر
 فصل دوم: مواد اختصاصی

 های سالب حیات¬مبحث اول: نحوه اجرای مجازات
 پذیرد.مقام رهبری یا نماینده او صورت میـ اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن ۳۳ماده
 کند.م اعالم نظر میـ پیش از اجرای حکم، پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حک۳۴ماده
چه تقاضای مالقات با افرادی را دارد ¬چناندهد تا قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطالع می ـ در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد،۳۵ماده

که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، به زندان دعوت اعالم کند. در صورت تقاضای مالقات، افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی
 شود.آورد. در صورت ضرورت از مترجم استفاده میس زندان یا معاون وی موجبات مالقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم میشوند و رئیمی
بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در ـ ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحًا شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد ۳۶ماده

 چه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد، اعالم نماید.¬گردد که چنانشود و به محکوم تفهیم میغیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می
شود و پس از اجرای حکم، در قبال ارائه به ورثه، اخذ و ضمیمه پرونده مینامه محکوم پس از مالحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعالم بالمانع بودن تسلیم آن ـ وصیت۱تبصره

 گردد.رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می
آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می ـ در مورد محکوم غیر مسلمان، آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر۲تبصره

 باشد.وی مانع اجرای حکم نمی
تشریفات و شرایط ـ نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات الزم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت ۳۷ماده

یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با الحفظ به محل اجرای حکم انتقال میمجلس تحتوم با تن ظیم صورتمذکور، محک
 آید.رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می
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یدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام ـ در صورت تقاضای خوردنی یا آشام۳۸ماده
 باشند.کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می

مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری، رئیس الب حیات با تنظیم صورتـ در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است، مجازات س۳۹ماده
شود. رئیس زندان یا معاون او با مالحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا می

 کند.چه در حکم دادگاه آمده است، بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء میز حیث تطبیق مشخصات با آنهویت زندانی را ا
 شود.آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد، اجرا می¬های اعدام و قصاص نفس به صورت حلقـ مجازات۴۰ماده
 که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آنـ زمان ۴۱ماده
ینان حاصل کند. استفاده از ـ مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آالت و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطم۴۲ماده

چنین عملیات اجرایی باید توسط افراد ¬تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است. هم ای که موجب شکنجه،چه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونهغیر از آن ایوسیله
 دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.آموزش

از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطالع داده تا جهت انجام وظیفه ـ قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش ۴۳ماده
 محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:

ـ قاضی صادرکننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون الزم باشد؛  الف 
ـ رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ  نظم محل اجرا؛ ب 

ـ فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛  پ 
ـ پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعالم نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و مع  اینه جسد پس از اجرای حکم؛ت 

ـ فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنان  چه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛¬ث 
ـ منشی دادگاه برای قرائت حکم؛  ج 

ـ اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آ  ها در اجرای قصاص نفس؛نچ 
ـ وکیل محکوم؛  ح 

ـ شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون الزم باشد.  خ 
 باشد.مانع اجرای حکم نمی« ح»و « ث»ـ عدم حضور افراد موضوع بندهای ۱تبصره
 اجرای احکام کیفری ممنوع است.ـ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی ۲تبصره

مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، اولیای ـ قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت۴۴ماده
 رساند.میدم یا وکیل یا نماینده آنان )در صورت حضور( و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی 

در پرونده محکوم ثبت و ـ به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان یا مأموران انتظامی، فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و ۴۵ماده
 شود.نگهداری می

صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غیر  ـ انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم، نوع جرم و خالصه حکم، در۴۶ماده
 ( قانون مجازات اسالمی، انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بالمانع است.۳۶احکام موضوع ماده )

از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس ¬ـ چنان۴۷ماده
 نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده ونماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آییندستورالعملی اقدام می

 رسد.به تصویب رئیس قوه قضاییه می
مل حیات چه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس، مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود، اجرای حکم تا سلب کا¬ـ چنان۴۸ماده

شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم، محکوم حراز گردد، حکم اعدام اجرا میکه مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی ایابد. در صورتیادامه می
ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم چه ولی دم قاتل را به گونه-شود. در فرض اخیر چنانمجدد قصاص می

دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد، به شرح کند. هرگاه ولی می در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم می( قانون مجازات اسال۴۳۸مفاد ماده )
 شود:ذیل اقدام می

ـ اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجددًا اجرا می  شود؛الف 
صالح ارسال شد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذیبـ  اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح با 

 کند.می
در غیر این  شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد وـ پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می۴۹ماده

 شود.المال پرداخت میهای مربوطه از بیتصورت، طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه
 گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم

مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده ( قانون مجازات اسالمی پیشنهاد تبدیل ۲۲۵ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده ) ۵۰ماده
کند. در صورت موافقت رئیس قوه دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال میباشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می

 شود.شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میدادگاه ارسال می قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به
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ر غیاب وی توسط ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحًا در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و د ۵۱ماده
شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعالم کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی و به وی تفهیم می قاضی اجرای احکام کیفری انجام

 کند.یادآوری می
 ال و آزاد باشد.ها خارج از گودکه دست¬نحوی¬دهند بهـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می ۵۲ماده
ای باشد که عنوان سنگ بر آن چنین کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه ۵۳ماده

 صدق نکند.
یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ربط اقدامات انجاممأموران ذی ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی ۵۴ماده

 کند.مجلس میضبط در پرونده صورت
که با شهادت شهود و در صورتیزنند و سپس دیگران ـ هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادرکننده حکم بدوی سنگ می ۵۵ماده

 زنند.ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ میثابت شده باشد، 
 زنند.یعالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ م( قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان۴۷۷چه در اجرای ماده ) ـ چنان ۱تبصره
 ـ عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.۲تبصره

 ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست. ۵۶ماده
شود و اگر با علم قاضی یا ی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده میـ هرگاه محکوم به رجم از گودال ۵۷ماده 

 شود.اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی
 گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب

که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین ¬نحوی¬کنند؛ بهفضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان میـ در اجرای حد صلب محکوم را در  ۵۸ماده 
 کنند.مان حال رها میهای محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به هچنین دست¬فاصله داشته باشد. هم

 ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.ـ نحوه بستن محکوم نباید به گونه۱تبصره
چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز  شود. چنان محکوم از چوبه دار پایین آورده می ـ منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم،۲تبصره

 شود.برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده می گردد، جسد
چه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد، اقدامات درمانی بالمانع است و در صورت فوت مطابق ماده  کنند و چنان ـ اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها می ۵۹ماده

 شود.نامه اقدام می( آیین۴۹)
 نفس : نحوه اجرای مجازات قصاصگفتار سوم

 ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید. ۶۰ماده
احد از مقتوالن خواهان قصاص باشد و دم  چه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی ( قانون مجازات اسالمی، چنان ۳۸۳ـ در اجرای ماده ) ۶۱ماده

 کند.اولیای دم دیگر مقتوالن تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا می
رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص، قاضی اجرای احکام اجرای قصاص به تعویق افتد، با  گذشت مشروط و یا معلق، ـ هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، ۶۲ماده

 آورد.کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می
( قانون مجازات اسالمی ۴۴۷مجلس کرده و در اجرای ماده )ـ در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت ۶۳ماده

 دارد.عیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال میپرونده را جهت ت
علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف ـ در صورتی که محکوم و مجنی ۶۴ماده

 کند.( قانون مجازات اسالمی به دادگاه ارسال می۳۱۰( ماده )۲ی تبصره )اجرای حکم، پرونده را در اجرا
شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند. قاضی اجرای دم محسوب میـ اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسالمی ولی  ۶۵ماده

 رساند.مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان میست کتبی افراد مذکور را اخذ، مراتب را صورتاحکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخوا
ـ در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی از پرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بل ( ۴۲۹وغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده )تبصره 

 شود.قانون مجازات اسالمی اقدام می
 کند.( قانون مجازات اسالمی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال می۴۲۴( یا )۳۵۶ـ اگر موضوع مشمول مواد ) ۶۶ماده
، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که چه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود¬ـ چنان ۶۷ماده

 کند.نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد، بر این اساس اقدام می
شود و بیشتر از دو ری تعیین میشود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیف( قانون مجازات اسالمی به متقاضی قصاص اخطار می۴۲۳ـ در اجرای ماده ) ۶۸ماده

 حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه بهماه نخواهد بود، سهم دیه ذی
 شود.حساب صندوق سپرده دادگستری، حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا می

 ـ استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد: ۶۹ماده
ـ مشخصات پرونده؛  الف 
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ـ مشخصات هویتی محکوم ، مقتول و اولیای  دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه، کارت ملی، گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ ب 
 کمتر از هجده سال تمام شمسی؛

ـ   محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛پ 
ـ ادله اثبات  کننده جنایت )اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی(؛ت 

ـ نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛  ث 
ـ نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛  ج 

ـ ن  ها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنحوه پرداخت سهم دیه اولیای چ 
ـ تصویر دادنامه  های بدوی و قطعی ابالغ شده به محکوم یا وکیل وی؛ح 

ـ درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی  علیه برای اجرای قصاص؛خ 
ـ مشخ  کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛¬صات و امضای تنظیمد 

ـ دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.  ذ 
در زمان مشخص  ـ پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص۷۰ماده

 منظور اجرای حکم شخصًا حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند.توانند بهکند. مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان میعوت مید
ـ چنان افتد. در صورت عدم حضور آنان بدون به تأخیر مییک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند، اجرای حکم چه هیچ¬تبصره 

( قانون مجازات اسالمی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم ۴۲۹عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده )
 کند.قانونی به دادگاه اعالم می

نامه اقدام ( آیین۴۷نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده )چه محکوم به قصاص ¬ـ چنان۷۱ماده
 شود.می
می تشخیص دهد، به منظور صدور دستور ( قانون مجازات اسال۴۲۸ـ هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده )۷۲ماده

المال اقدامات کند. پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیتالمال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میپرداخت دیه از بیت
 شود.حبان حق طبق مقررات اجرا میدهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاالزم را انجام می

( قانون مجازات اسالمی قاضی اجرای ۴۳۵ـ در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود، در اجرای ماده )۷۳ماده
آورد و در صورت احراز عدم دسترسی، مراتب را به دادستان اعالم و ی دسترسی به وی به عمل میدر فرض فرار محکوم بدوًا تحقیقات و اقدامات قانونی الزم را برا احکام کیفری،

 کند.صورت موافقت وی، پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می
باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به چه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده ـ چنان۷۴ماده

علیه باشد. در صورت تحقق شرط یا معلقافتد. در صورت حصول توافق، چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد، آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب میتأخیر می
کند. هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد، پس از ری به دادگاه ارسال میقاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزی

 شود.انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام می
قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم  ـ اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی، با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم۷۵ماده

( قانون مجازات اسالمی برای ۴۲۴ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم، پرونده را در اجرای ماده )
 کند.تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می
ـ حکم این ماده در موردی   کند نیز جاری است.که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی دم غایب پس از حضور مطالبه قصاص میتبصره 
 های قطع و قصاص عضومبحث دوم: نحوه اجرای مجازات

 توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:ـ اشخاص ذیل می۷۶ماده
ـ مجنی  علیه یا ورثه او؛الف 

ـ ولی قهری افراد مذکور   در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛« الف»در بند ب 
ـ وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی  علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛پ 

ی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته ( قانون مجازات اسالمی؛ در صورت۳۵۶تـ  رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده )
 باشند.

ـ قیم نمی  تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.تبصره 
 توصیه کند.ـ قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش ۷۷ماده
( قانون مجازات ۴۴۷مجلس و پرونده را در اجرای ماده )ـ در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت۷۸ماده

 کند.اسالمی به دادگاه ارسال می
که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب ¬نحوی¬های متعارف به عمل آید؛ بهبهداشتی و مناسب و به شیوههای قطع و قصاص عضو باید با ابزار ـ اجرای مجازات۷۹ماده

 آسیب زاید بر جنایت نشود.



   204 

 

ـ قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات الزم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم می ی با جنایت باشد. که از حیث طول و عرض و عمق مساو¬نحوی¬کند؛ بهتبصره 
 شود.در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ می

مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است. در صورت عدم علیه یا قائمـ هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی، مجنی ۸۰ماده
چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر  افتد و چنان عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو، اجرای حکم به تأخیر میمقام وی یا علیه یا قائمحضور مجنی

 که به جهت دیگری بازداشت نباشد.شود؛ مشروط بر آنکه محکوم در بازداشت باشد، با اخذ تأمین متناسب آزاد میموجه حاضر نشوند در صورتی 
شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات الزم با الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میهـ  محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحتتبصر

 قاضی اجرای احکام کیفری است.
شود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات الزم با محل اجرای حکم اعزام میالحفظ به به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت ـ محکوم ۸۱ماده

 قاضی اجرای احکام کیفری است.
که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از شود؛ مگر آنحس کردن عضو اجرا میـ قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی ۸۲ماده

 آید.حسی محکوم به عمل میعلیه، قصاص عضو با بیهوشی و یا بیاین صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی محکوم شود. در
الذکر ¬های فوق¬علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیتحسی مجنیتبصرهـ  در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بی

 شود.¬اجرا می
( قانون ۳۹۷مجلس و در اجرای ماده )چه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت ـ چنان  ۸۳ماده

 کند.التفاوت دیه به دادگاه ارسال میمجازات اسالمی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه
ای جلوگیری از خونریزی ـ پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات الزم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز بر ۸۴ماده

اشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ضروری ب چه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکومو عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان
 شود.( قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می۵۲۲ماده )

 گردد.ـ چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد، اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می ۸۵ماده
برای تعیین ه به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را کـ در صورتی ۸۶ماده

 کند.تکلیف به دادگاه ارسال می
چه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی  رود و چنان میـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طوالنی باشد، حق قصاص از بین ن ۸۷ماده

 کند.( قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر می۵۰۷اجرای احکام کیفری در اجرای ماده )
اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده ـ اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول ، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی  ۸۸ماده

علیه، در صورت مطالبه قصاص کمتر، نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعالم و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ( قانون مجازات اسالمی به مجنی۴۰۰)
 ارسال کند.

ص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به علیه پیش از اجرای قصاـ اگر مجنی ۸۹ماده
 کند.دادگاه ارسال می

مجلس تنظیمی را به طرفین تفهیم و صورت ( قانون مجازات اسالمی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را۳۹۰( و )۳۸۹که موضوع مشمول مواد )ـ در صورتی۹۰ماده
( قانون مجازات اسالمی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی ۳۸۹کند. در اجرای ماده )که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده می

( قانون مجازات اسالمی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را ۳۹۰اساس ماده ) چنین در صورتی که صاحب حق قصاص برجنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و هم
کند. در صورت استعالم میقصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور 

 کند.صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال مینی، حکم صادره را اجرا و در غیراینتأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانو
چه  کند. چنان یـ در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعالم م۹۱ماده

جرای قصاص پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند، قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات ا
صورت اجرای کند. در اینم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعالتوسط صاحب حق را فراهم می

نامه ( آیین۸۰طبق ماده ) قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت
 شود.اقدام می

ند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند تواند نسبت به پیوـ محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی۹۲ماده
 عضو موضوع جنایت.

عهده چنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری الزم باشد، بر های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همـ هزینه۹۳ماده
 دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.

 بینی شده است.( قانون مجازات اسالمی برای سارق پیش۲۷۸ـ نحوه اجرای حد قطع دست و پای محارب همان است که در ماده )۹۴ماده
کند. در موانع قانونی برای اجرای مجازات به پزشکی قانونی معرفی میـ قاضی اجرای احکام کیفری در مدت مناسب پیش از اجرای قطع عضو، محکوم را به منظور احراز نبود ۹۵ماده

شود و در غیر این صورت تا برطرف شدن مانع، اجرای قطع عضو به فرض تشخیص مانع قانونی و فراهم بودن موجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا می
 افتد.تأخیر می
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 خیص پزشکی قانونی گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود ، قطع عضو باید در هوای معتدل انجام گیرد.چه به تش ـ چنان ۹۶ماده
 مبحث سوم: نحوه اجرای محکومیت به دیه

نحوه پرداخت و امکان توافق با چه محکوم صرفًا به پرداخت دیه محکوم شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وی را احضار و زمان حال شدن دیه، مبلغ دقیق،  ـ چنان ۹۷ماده
کند. در صورت توافق طرفین بر نحوه پرداخت، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ مفاد توافق ¬( قانون مجازات اسالمی به او تفهیم می۴۸۸له به نحو دیگری را وفق ماده )¬محکوم

( پرونده را تا زمان حال شدن دیه جنایت عمدی و یا تا یک سال پس از زمان وقوع جنایات ۴۸۹ی ماده )دهد  و در غیر این صورت در اجرا-اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار می
( و ۵۰۷دهد. در صورتی که محکوم در اجرای قرار تأمین کیفری در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای مواد )عمد و خطای محض در وقت نظارت قرار میشبه

 آورد.یین دادرسی کیفری اقدام الزم را به عمل می( قانون آ۵۰۸)
ها غیر از دیه اجرا شده باشد؛ اما مهلت قانونی برای پرداخت دیه به اتمام نرسیده ـ در مواردی که قرار تأمین کیفری برای اتهامات متعدد صادر و حکم نسبت به همه محکومیت۹۸ماده

 کند.ا در صورت مطالبه به پرداخت منتهی نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین متناسب صادر میباشد یا دیه از ناحیه صاحب حق مطالبه نشده و ی
تواند پیش از انقضای مهلت باشد. محکوم میـ مهلت پرداخت دیه به شرح مذکور در قانون مجازات اسالمی است و شامل دیه غیر مقدر )ارش( و دیه تغلیظ شده نیز می۹۹ماده
صورت ذمه محکوم نسبت به دیه پرداختی بری ی نسبت به واریز تمام یا بخشی از دیه به حساب اعالمی از سوی اجرای احکام کیفری اقدام کند و رسید آن را تحویل دهد. در اینقانون

 کند تا نسبت به دریافت آن اقدام کند.له اعالم میاست و قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به محکوم
که پس از انقضای مواعد شود؛ بدون آنله پیش از رسیدن مواعد مذکور در قانون مجازات اسالمی تقاضای دیه نماید، درخواست وی در پرونده درج میچه محکوم ـ چنان ۱۰۰ماده

محکوم نیز دیه را نپردازد، قاضی اجرای احکام کیفری در له پس از انقضای مواعد تقاضای اجرای حکم را نکند و نیازی به درخواست جدید برای اجرای حکم باشد. هرگاه محکوم
 آورد.دادرسی کیفری اقدام الزم را به عمل می( قانون آیین۵۴۱اجرای ماده )

جا صورت یکرا بهله دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن ـ هرگاه تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم۱۰۱ماده
های ( قانون نحوه اجرای محکومیت۳های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد، پرونده در اجرای ماده )پرداخت کند. در مواردی که محکوم قادر به پرداخت دیه در مهلت

 شود.به دادگاه ارسال می ۱۳۹۴مالی مصوب 
ـ دادگاه اقساط را بر اساس سهمی از تقسیط دیه بر کند. در صورت حکم به( قانون مجازات اسالمی اقدام می۴۹۰نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده )دیه تعیین می تبصره 

 اساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.
مقامی قائمله، ورثه بهمعتبر توسط قاضی اجرای احکام کیفری است. در صورت فوت محکومله منوط به احراز هویت وی بر اساس مدارک هویتی ـ پرداخت دیه به محکوم۱۰۲ماده

حساب اعالمی از له فاقد ورثه باشد، ولی امر مسلمین وارث او است و قاضی اجرای احکام کیفری دیه وصول شده را بهکنند و در مواردی که محکوموی عملیات اجرایی را پیگیری می
 شود.کند. در صورت عدم شناسایی وارث یا عدم دسترسی به آنان، دیه به حساب سپرده قوه قضاییه واریز میواریز میسوی قوه قضاییه 

نون نحوه اجرای ـ در تمام مواردی که به موجب حکم دادگاه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، در صورت فوت و یا فرار مرتکب و عدم دسترسی به وی، مطابق قا۱۰۳ماده
المال شود و در صورت عدم کفایت یا فقدان اموال، پرونده برای صدور حکم به پرداخت دیه حسب مورد از بیتدیه از اموال مرتکب استیفا می ۱۳۹۴های مالی مصوب میتمحکو

 شود.یا عاقله به دادگاه ارسال می
های مالی مصوب ( قانون نحوه اجرای محکومیت۱۱( ماده )۱ی احکام کیفری وفق تبصره )ـ هرگاه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه محکوم متمکن شود، قاضی اجرا۱۰۴ماده

 کند.با اعالم قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می لحاظ تمکن محکوم تعدیل اقساط را خواستار شود،له به چه محکوم کند. چنان اقدام می ۱۳۹۴
االرث او از دیه طبق قانون مدنی به دیگر وراث پرداخت برد و سهم( قانون مجازات اسالمی از دیه قتل ارث نمی۴۵۱مرتکب وارث مقتول باشد، مطابق ماده) کهـ در صورتی۱۰۵ماده
 شود.می
دهد و در صورت عدم پرداخت در ی به وی میچه محکوم تقاضای مهلت نماید، دادگاه مهلت مناسب شود. چنان ـ دیه جنایت بر میت حال است و فوری پرداخت می۱۰۶ماده

 شود.اقدام می ۱۳۹۴های مالی مصوب مهلت اعطایی، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت
ت ندارد و ( قانون مجازات اسالمی در این مورد والی۳۵۸علیه خود اعم از صغیر یا مجنون شود، به موجب  ماده )¬چه ولی قهری مرتکب جنایت نسبت به مولیـ چنان۱۰۷ماده

 شود.( قانون مذکور اقدام می۳۵۶مطابق ماده )
آورد. ها حسب مورد اقدامات اجرایی الزم را به عمل میـ در مورد اطفال محکوم به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری با اخطار به ولی، قیم یا سرپرست قانونی آن۱۰۸ماده

 شود.¬محکوم به پرداخت دیه شده باشد به همراه ولی، قیم یا سرپرست قانونی احضار میچه فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی چنان
دهنده بازداشت شود و به تشخیص دادستان ادامه بازداشت وی در احضار محکوم مؤثر نباشد و یا در چه فراری ( قانون مجازات اسالمی، چنان ۴۳۴ـ در اجرای ماده )۱۰۹ماده

کند. در صورت تأیید نظر دادستان و دهنده، دادستان پرونده را به دادگاه ارسال میحکوم، فوت وی و یا رضایت صاحب حق قصاص به آزادی فراریصورت متعذر شدن دستگیری م
دهد. قاضی اجرای احکام کام کیفری اعاده میدهنده را به میزان دیه صادر و پرونده را به واحد اجرای احدم، دادگاه دستور توقیف اموال محکوم یا فراریعلیه یا اولیای تقاضای مجنی

 کند.چه به سبب دیگری در بازداشت نباشد، آزاد می دهنده را چنان کیفری با رعایت مقررات قانونی، نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و فراری
 شود:کوم دسترسی حاصل شود، به ترتیب زیر اقدام میالمال به محدهنده و یا از محل بیتچه پس از پرداخت دیه از سوی فراری ـ چنان ۱۱۰ماده

ـ چنان  ( قانون مجازات اسالمی و به منظور تعیین مجازات تعزیری و ۴۴۷چه نسبت به قصاص نفس یا عضو گذشت شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ) الف 
 کند؛الحفظ به همراه پرونده به دادگاه اعزام می)در صورت مطالبه( محکوم را تحتدهنده المال و یا فراریصدور حکم به استرداد دیه در حق بیت

علیه محفوظ است؛ اما باید پیش از بـ  در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد و محکوم در بازداشت باشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی
 کند.ند. در صورت امتناع از استرداد دیه دریافتی، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت تعیین تکلیف به دادگاه اعالم میاجرای قصاص، دیه گرفته شده را مسترد ک
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اخذ رضایت وی  چه اجرای قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، تبدیل قصاص به دیه منوط به مصالحه با مرتکب و ( قانون مجازات اسالمی چنان ۳۵۹ـ در اجرای ماده )۱۱۱ماده
کند. در دم، قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را احضار و اظهارات وی را اخذ می علیه یا ولیاست. در صورت مشروط نمودن انصراف از حق قصاص به مطالبه دیه توسط مجنی

شود و در غیر این ات تعزیری مطابق مقررات قانونی به دادگاه ارسال میمنظور صدور حکم به مجازصورت موافقت محکوم با مصالحه و تحقق و اجرای شرط مورد نظر، پرونده به
 شود.صورت قصاص مطابق مقررات اجرا می

نظر کرده و به گرفتن دیه رضایت دهد، قاضی اجرای تبصرهـ  در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به محکوم باشد و صاحب حق قصاص از حق خود صرف 
 کند.در خصوص وصول دیه اقدام می ۱۳۹۴های مالی مصوب جلسه کرده و وفق قانون نحوه اجرای محکومیت¬فری مراتب را صورتاحکام کی

ه کند. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقلـ در صورت محکومیت عاقله به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری عاقله را شناسایی و برای اجرای حکم احضار می۱۱۲ماده
 شود.تفهیم و وفق قوانین مربوطه نسبت به اجرای حکم اقدام می

 دهد. چنا ¬ها تحقیقات الزم را انجام میبه باشند، قاضی اجرای احکام کیفری در مورد وضعیت مالی آنـ در صورتی که عاقله مدعی عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم۱۱۳ماده
 شود.عدم تمکن باشد، حکم این ماده تنها در مورد وی جاری است و مفاد حکم نسبت به سهم دیگران مطابق مقررات اجرا میچه یک یا چند نفر از عاقله مدعی  ن 

 کند.اقدام میل وی چه عاقله با وجود تمکن مالی از پرداخت دیه امتناع کند، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه به میزان سهم عاقله متمکن از اموا ـ چنان ۱۱۴ماده
 شود.ـ در صورت فوت عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت، دیه از ماترک او تأمین می۱۱۵ماده
 آورد. در حوادث ناشی از وسایلچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت دیه توسط بیمه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام الزم را به عمل می ـ چنان ۱۱۶ماده

های بدنی به استثنای موضوع ماده نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه، قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت
لحاظ نپرداختن نماید و در هرصورت بازداشت راننده بهمی وصول« ۱۳۹۵قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ( » ۱۷)

 دیه ممنوع است.
علیه آن مرد نیست، قاضی اجرای احکام کیفری نسبت به اخذ دیه از محکوم به میزان ( قانون مجازات اسالمی موضوع دیه جنایتی که مجنی۵۵۱ـ در اجرای تبصره ذیل ماده )۱۱۷ماده

 کند.های بدنی معرفی میله را به همراه مدارک الزم به صندوق تأمین خسارتالتفاوت آن، محکومورد مابهمحکومیت وی اقدام کرده و در م
المال صادر شده است، قاضی اجرای احکام کیفری رونوشتی از حکم را به همراه دیگر مدارک الزم برای پرداخت دیه به ـ در تمام مواردی که حکم به پرداخت دیه از بیت۱۱۸ماده

 کند.واحد اجرای احکام کیفری اعالم میخانه مذکور پس از پرداخت نتیجه را بهکند. وزارتارت دادگستری ارسال میوز
 کند:زیر اقدام میـ پس از وصول دیه، قاضی اجرای احکام کیفری در احکام مربوط به قتل و غیر آن و در مواردی که اولیای دم مقتول متعدد باشند، به ترتیب ۱۱۹ماده

ـ اگر اولیای دم همگی کبیر بوده و وکیل یا نماینده قانونی معرفی کرده باشند، در این  گردد و در غیر اینصورت دیه به شماره حساب اعالمی از سوی وکیل یا نماینده قانونی واریز میالف 
 شود؛االرث هریک و به شماره حساب اعالمی از سوی آنان واریز میصورت، دیه به نسبت سهم

شود و در خصوص محجور دارای قیم، بنا به پیشنهاد قیم و تشخیص دادستان، با لحاظ غبطه دم محجور، دیه حسب نظر ولی قهری یا وصی پرداخت می ـ در خصوص ولی ب
 شود.شود. در صورت فقدان قیم، دیه تا معرفی قیم به حساب سپرده دادسرا واریز میانداز میمحجور هزینه یا پس

ـ ا  شود.له کبیر و بعضی صغیر یا مجنون باشند، حسب مورد مطابق بندهای فوق عمل میگر برخی از افراد محکومتبصره 
 مبحث چهارم: نحوه اجرای مجازات تراشیدن موی سر

 شود.زنان اجرا نمیـ مجازات تراشیدن موی سر از احکام اختصاصی مردان است و نسبت به۱۲۰ماده
 وی سر، تراشیدن کامل آن است و تراشیدن بخشی از آن یا کوتاه کردن موی سر بدون تراشیدن آن کافی نیست.ـ منظور از تراشیدن م۱۲۱ماده

ـ تراشیدن موی سر برای یک مرتبه و به وسیله تیغ یا دیگر وسایل متعارف مشابه آن انجام می  شود.تبصره 
 مبحث پنجم: نحوه اجرای مجازات شالق

متر که فاقد گره باشد انجام متر و به قطر تقریبی یک و نیم سانتیصد و بیست سانتیصد الی یکوسیله نوار چرمی به هم تابیده شده به طول یکـ اجرای مجازات شالق به۱۲۲ماده
 شود.می
 ای باشد که ضربات به جلوی بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت نکند.گونهـ نحوه اجرای شالق باید به۱۲۳ماده
شود، نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار چه مجازات شالق در فضای سرپوشیده اجرا شود، باید دمای هوای آن معتدل باشد و در صورتی که در فضای باز اجرا می  ـ چنان۱۲۴ماده

 شود.گرم باشد. در نقاط سردسیر حکم در ساعات گرم و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک اجرا می
 های جلوی بدن مورد اصابت قرار گیرد.ای باشد که به علت پیچیدن شالق، قسمتگونهد بهـ اجرای شالق نبای۱۲۵ماده
 حسی و ضد درد پیش از اجرای شالق ممنوع است.ـ استفاده از هرگونه داروی بی۱۲۶ماده
شود. پس از موارد تردید در تعداد ضربات، بنا بر اکثر گذاشته میشود. در ـ اجرای حکم شالق با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری انجام و توسط نماینده وی شمارش می۱۲۷ماده

 شود.مجلس شده و به امضای قاضی اجرای احکام کیفری، مأمور اجرا و محکوم رسیده و ضم پرونده میاجرای شالق، مراتب صورت
ـ مأمور اجرای حکم شالق نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی یا دشمنی با محکو  م یا یکی از طرفین دعوا داشته باشد.تبصره 

چه محکوم به علت  افتد. در این صورت چنان شود و تا بهبودی وی به تأخیر میـ در صورت بیهوش شدن محکوم هنگام اجرای مجازات شالق، اجرای حکم متوقف می۱۲۸ماده
 کند.آیین دادرسی کیفری در مورد وی قرار تأمین متناسب صادر می ( قانون۵۰۷دیگری در بازداشت نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده )

بودی محل اصابت ـ هرگاه فرد به دو یا چند محکومیت شالق حدی و یا محکومیت حدی و تعزیری محکوم شود، پس از اجرای محکومیت اولیه، اجرای حکم دوم تا به۱۲۹ماده
هان اجرای حکم دوم پیش از بهبودی باشد و به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حکم دوم بدین نحو برای سالمتی محکوم که محکوم خواافتد؛ مگر آنضربات شالق به تأخیر می

 شود.آمیز نباشد. در فرض تأخیر در اجرای شالق، قرار تأمین متناسب صادر میمخاطره
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تشخیص کند. هرگاه بهبرای اجرای مجازات شالق، وی را به پزشکی قانونی معرفی میـ قاضی اجرای احکام کیفری در صورت ادعای محکوم دایر بر وجود مانع پزشکی ۱۳۰ماده
( قانون آیین دادرسی کیفری اقدام ۵۰۲افتد و در غیر این صورت، در شالق تعزیری وفق ماده )پزشک قانونی امید به رفع مانع باشد، تا زمان بهبودی اجرای مجازات شالق به تعویق می

 ها به بدن او نرسد.شود؛ هرچند همه آنبار به محکوم زده میحدی به دستور دادگاه با یک دسته ترکه یا شالق )ضغث( که به تعداد ضربات حد است، فقط یک شود و در شالقمی
ـ چنان   رسد.و نوبت به ضغث نمیشود چه پزشکی قانونی اجرای شالق حدی بر قسمتی از بدن محکوم را بالمانع بداند، بر اساس این نظر اقدام می تبصره 

شود. محکوم باید پوششی داشته باشد که بدن وی ـ ضربات شالق حدی محکومان زن از شانه تا پایین کمر و به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور نواخته می۱۳۱ماده
 شود.نمایان نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب و بدون حضور مردان اجرا می

ـ در صورتی  که محل اجرای حکم شالق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی تعیین شده باشد، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست.تبصره 
تفخیذ و شرب خمر در حالی  شود و در حد زنا، لواط،ـ شالق حدی محکوم مرد به نحو ایستاده از شانه تا مچ پا به صورت مساوی و غیر متمرکز در تمام نقاط مذکور اجرا می۱۳۲ماده

 شود.که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس متعارف اجرا می
ـ حد شالق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.  تبصره 

 تعارف باشد و تشخیص آن با قاضی اجرای احکام کیفری است.ـ پوشش محکوم حین اجرای شالق تعزیری باید م۱۳۳ماده
شود. ضربات یـ شالق تعزیری در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس متعارف است، به پشت بدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده م۱۳۴ماده

 شود.ه موجب خطر جانی یا نقص عضو محکوم نشود، نواخته میای کشالق به نحو یکنواخت در یک مجلس و با شدت متوسط به گونه
ـ حکم شالق در مورد محکوم مؤنث، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مأمور مجرب زن و بدون حضور مردان به نحو فوق اجرا م که محل اجرای شود؛ مگر اینیتبصره 

 شود.در این صورت حضور مردان مانع اجرای حکم نیست و شالق در حالت نشسته اجرا می حکم شالق در رأی دادگاه یکی از اماکن عمومی باشد که
 بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معینهای تبعید و نفیمبحث ششم: نحوه اجرای مجازات

های تکمیلی نامه اجرایی راجع به نحوه اجرای مجازاتآیین»ن به موجب های معین یا اقامت اجباری در محل معیـ نحوه اجرای مجازات منع از اقامت در محل یا محل۱۳۵ماده
 شود.باشد. در مورد نحوه اجرای مجازات تبعید و نفی بلد ، به شرح مواد آتی عمل میمی« رئیس قوه قضاییه ۱۳۹۳( قانون مجازات اسالمی مصوب ۲۳موضوع ماده )

های دادگستری، کشور و باشد، توسط وزارتخانهامنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمیهایی که به لحاظ شرایط سیاسی، تبصرهـ  فهرست محل
 اطالعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه اعالم تا به مراجع قضایی ابالغ گردد.

مجلس به وی ای اجرای حکم تبعید یا نفی بلد احضار و مفاد حکم و محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را با تنظیم صورتـ قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را بر۱۳۶ماده
 کند.تفهیم می

امی یا دیگر ضابطان دادگستری ـ اعزام محکوم به تبعید یا نفی بلد به محل تعیین شده، پس از تنظیم نیابت قضایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری به عهده نیروی انتظ۱۳۷ماده
ای از کند و نسخهت درخواست میمربوط است. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری با صدور قرار نیابت قضایی، اجرای حکم را از دادسرا یا دادگاه عمومی بخش مجری نیاب

 شود.ید. نتیجه آن نیز از همین طریق به مرجع معطی نیابت گزارش مینماای مربوط به آن مرجع ارسال میمفاد قرار نیابت را از طریق سامانه رایانه
 تواند شخصًا به محل تعیین شده عزیمت و خود را معرفی کند.ـ در صورت موافقت قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم می۱تبصره
اجرای آن به کند تا پس از تحمل حبس نسبت بهتبعید یا نفی بلد را به زندان اعالم میـ در صورتی که محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب محکومیت به ۲تبصره

 شرح فوق اقدام شود.
 شود.الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میـ چنانچه محکوم متواری باشد یا از رفتن به محل امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری جلب و تحت۳تبصره
 د.رتی که اعزام محکوم به محل تعیین شده به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیرمترقبه و بیماری ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شـ در صو۴تبصره
 ـ شروع محکومیت تبعید یا نفی بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود. ۵تبصره

حکوم به دادسرای محل تبعید یا نفی بلد نتیجه اقدامات انجام شده در مورد نیابت اعالم نشود، قاضی اجرای احکام کیفری چه ظرف یک ماه از تاریخ اعزام یا معرفی مـ چنان۱۳۸ماده
 کند.معطی نیابت مراتب را پیگیری و نتیجه را در پرونده درج می

ی انتظامی محل معرفی و ضمن اعالم کیفیت اجرای حکم به نحو مندرج در قرار ـ قاضی مجری نیابت با حضور محکوم در دادسرای محل تبعید یا نفی بلد ، وی را به نیرو۱۳۹ماده
 کند.نیابت، نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعالم می

پایان مدت ـ نیروی انتظامی مکلف است مشخصات محکوم را در دفتر مخصوص ثبت کند؛ فرمانداری و اداره اطالعات محل را از حضور محکوم مطلع کند و تا ۱۴۰ماده
 های الزم را وفق دستور قاضی مجری نیابت به عمل آورد.محکومیت مراقبت

الم کند و صبح هر ـ محکوم مکلف است پس از استقرار در محل تعیین شده، نشانی محل اقامت خود را در اسرع وقت به مرجع مجری حکم و نیروی انتظامی مربوط اع۱۴۱ماده
بار خود را به نیروی انتظامی محل اقامت )پاسگاه یا کالنتری( معرفی و دفتر ظامی با محل تبعید بیش از چهل کیلومتر باشد، هر دو روز یک چه فاصله نیروی انت روز و چنان 

اجرای مفاد این ماده بر عهده  چنین در صورت تغییر نشانی باید مراتب را به شرح فوق اعالم کند. نظارت بر عملکرد نیروی انتظامی درمخصوص حضور و غیاب را امضاء کند. هم
 قاضی مجری نیابت است.

که دادگاه حین صدور حکم به تبعید یا نفی بلد، محکوم را از اشتغال به شغل ـ اشتغال محکوم به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل تعیین شده بالمانع است؛ مگر آن۱۴۲ماده
گیرد. محکوم در محکومیت به نفی بلد حق مالقات، معاشرت و رفت و آمد با نیروی انتظامی تحت مراقبت قرار می معین منع کرده باشد که در این صورت وفق مقررات توسط

 د.های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کنتواند از رسانهدیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد؛ اما می
باشد. جدا کردن کودک تحت حضانت زن محکوم به نفی بلد، جز در فرض احراز عدم تبصرهـ  ممنوعیت مراوده و معاشرت با دیگران در نفی بلد شامل حال خانواده محکوم نمی

 شود.صالحیت وی ممنوع است. در صورت احراز این امر، وفق قوانین مربوط اقدام می
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نماید تا در اجرای یری از مراوده و معاشرت محکوم با دیگران نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه منعکس میچه امکان جلوگـ چنان۱۴۳ماده
 حکم حکومتی مقام معظم رهبری )حبس در تبعید( تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

الحفظ به محل اجرای حکم اعاده ن اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحتـ در صورتی که محکوم به تبعی د یا نفی بلد ، محل را بدو۱۴۴ماده
 شود.می
محض اطالع از خروج غیرمجاز محکوم از محل تبعید یا نفی بلد، مراتب را به قاضی اجرای اند به ـ نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان دادگستری محل اجرای حکم مکلف۱۴۵ماده
 کام کیفری گزارش کنند.اح

نامه اجرای احکام قصاص، رجم، آیین»و « ۱۳۷۰نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو مصوب آیین»نامه، االجرا شدن این آیینـ از تاریخ الزم۱۴۶ماده
 باشد.ملغی می« ۱۳۸۲قتل، صلب، اعدام و شالق مصوب 

 نامه با دادستان کل کشور است.ن آیینـ نظارت بر حسن اجرای ای۱۴۷ماده
 االجرا است.به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابالغ الزم ۲۶/۳/۱۳۹۸تبصره در تاریخ   ۴۰ماده و  ۱۴۸نامه مشتمل بر ـ این آیین۱۴۸ماده

ـ سیدابراهیم رئیسی  رئیس قوه قضائیه 
 

 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
 ۱۳۱۸/۴/۲۴مصوب 

 سازمان اداره تصفیه -مبحث اول
 موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این –ماده اول 
 اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت. –دمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولت انتخاب شود رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خ –ماده دوم 

راد را موجه مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ای موارد رد رئیس و قائم –ماده سوم 
 است.بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت میدهد و چنان چه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس 

 ارد.در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطالع داده امر او را به موقع اجرا میگذ
 دادگاه است.تکلیف با در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین

باطل است و متخلف تعقیب د طرف معامله واقع شوند آن معاملههر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خو –ماده چهارم 
 انتظامی خواهد شد.

مگر در موارد مهم که عمل  مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند –ماده پنجم 
معجاًل و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت  ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف استناپذیر و مورد شکایت جبران

مورد ممکن است عمل اداره تصفیه  شکایت دستور الزم باداره تصفیه میدهد و باقتضایرسیدگی کرده تصمیم خود را اعالم دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن
 را باطل نماید.

تصفیه که مجاز از طرف وزارت استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود بحواله دو نفر از کارکنان اداره –ماده ششم 
 دادگستری باشند خواهد بود.

 اره تصفیه و تقاضاها و اعالماتیکه بآن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.کلیه عملیات اد –ماده هفتم 
 همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود. –ماده هشتم 

در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه  میتواند اقداماتی را که الزم است از اداره تصفیه محل چنان چه در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره –ماده نهم 
 آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.

می شود یا از طرف متوقف ارسال  ن متوقف فرستادههایی که بعنوااداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته –ماده دهم 
 ها حضور داشته باشد.متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکت ها و بسته –گردیده برای آن اداره بفرستد 

 قراض نماید.اداره تصفیه در صورت لزوم می تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارایی موجود ورشکسته است –ماده یازدهم 
 طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت برنامهوظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین –ماده دوازدهم 

 اقدامات تأمینی اداره تصفیه -مبحث دوم
را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها  را شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات الزمههمین که حکم ورشکستگی قابل اج –ماده سیزدهم 
 بعمل میآورد.

ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد از سه ماه تا ششورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات  –ماده چهاردهم 
 شد.

دخالت دارند این تکلیف را خواهند ف واگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصر
 داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.

 دهد.اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می
 نماید.کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره –کاال -ها مغازه –اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها  –ماده پانزدهم 
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دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتیکه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم  –دفاتر تجارتی  –برگهای بهادار  –اداره بوسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد 
 فظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را الزم بداند باقی خواهد ماند بعالوه اقدام بح

 مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد. –ماده شانزدهم 
 صورت ذکر خواهد شد.اموال قید شده مراتب ضمناشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت  –ماده هفدهم 

 صورت اموال قید نماید. اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن –ماده هیجدهم 
 کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود. –ماده نوزدهم 

 صورت قید شده و بامضای او میرسد.پاسخ ورشکسته در –صورتی که باین ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارایه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر  –ه بیستم ماد
اداره تصفیه میتواند اقدام در صورت اقتضاء –این تکلیف معاف شده باشد  متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحًا از –ماده بیست و یکم 

 خواهد.بجلب او نماید و چنانچه توقیف او الزم شود قرار توقیف را از دادگاه می
 نموده رفع آن را بخواهد. رار توقیف شکایتورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار بدادگاه صادرکننده ق –رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل میآید 

تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و النفقه او را مخصوصًا در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد باو بدهند و نیزاداره تصفیه میتواند نفقه عادالنه ورشکسته و واجب
 نمایند.اند سکنی اش میتوانند در خانه که بودهخانواده

اصول ورشکستگی را در ظرف هر گاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضًا یا کاًل درخواست اجراء –ماده بیست و دوم 
 مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

 دعوت بستانکاران –مبحث سوم 
اختصاری می نماید مگر اینکه  اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه –ماده بیست و سوم 

 ه و هزینه آن را قباًل بدهند.یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نمود
می کند بدون رعایت تشریفاتی  اقتضا در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران

 را اعالم میدارند.اقدام به فروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه 
 در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

 اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید: –ماده بیست و چهارم 
 در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد(.تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف ) – ۱
 رونوشت گواهی شده( باداره تسلیم دارند.اصل باار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعالم نمایند و مدارک خود را )اخط – ۲

 اداره میتواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
دین به نفع صندوق )ب( مذکور در ماده  که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بجریمه نقدی معادل صدی بیست و پنجاخطاریه بدهکاران متوقف  – ۳

 نماید.دادگاه میتواند عالوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم –محکوم خواهند شد  ۵۴
حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر اخطار به کسانی که بهر – ۴

 خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
مسوولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند ی تشکیل خواهد شد ضمنًا قید شود کسانیکه با متوقفروز از تاریخ آگه ۲۰دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف  – ۵

 می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
آگهی برای هر یک از بستانکارانی ایننسخه از  –های کثیراالنتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه –ماده بیست و پنجم 

 که شناخته شده است فرستاده میشود.
 اداره اموال –مبحث چهارم 

مربوطه بمتوقف را برای بستانکاران اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور –ماده بیست و ششم 
 خواند.می

ر کلی اداره تصفیه نماینده بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط بمتوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطو –ماده بیست و هفتم 
 منافع هیئت بستانکاران میباشد.

آن می نماید وگرنه ده روز مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم اداره تصفیه نسبت باشیائی که –ماده بیست و هشتم 
 د بود.دیگر دعوای او مسموع نخواه بایشان مهلت می دهد که در دادگاه صالحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صالحیت دار رجوع ننماید

 اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد. –ماده بیست و نهم 
 اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.

 شد فروخته میشود.بورسی( و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعدًا ذکر خواهدبرگهای بهادار )همچنین اقدام بفروش 
 رسیدگی بمطالبات –مبحث پنجم 

دسترس او باشد خواهد کرد و می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد –ماده سی ام 
 اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

 اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد. –ماده سی و یکم 
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 کی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.مطالباتی که بموجب سند رسمی وثیقه مل –ماده سی و دوم 
 خواهند نمود. پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه –ماده سی و سوم 

 اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.بستانکارانیکه مردود شده –ماده سی و چهارم 
 اینصورت از طریق آگهی باطالع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانیکه ادعای حقی نسبت بمتوقف مینمایند گذاشته میشود. –ماده سی و پنجم 

 خواهد شد.اره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیمًا مراتب اعالمبه بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اد
 دعوی کند.روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه  ۲۰هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف  –ماده سی و ششم 

حق رجحان کسی که قبول شده ردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یااگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گ
 مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

ه در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی باو اختصاص پیدا خواهد کرد و در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شد
 مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

 در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری بعمل خواهد آمد.
که در اثر این تأخیر پیش آمده بر این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد –ماده سی و هفتم 

 عهده مدعی طلب است.
 .اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع میسازد

 تصفیه –مبحث ششم 
و اگر درخواست قرارداد پس از رسیدگی بمطالبات بستانکارانیکه یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند –هشتم ماده سی و 

 شود.ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می
ذکر میکند ولی تصمیم با خود  مجلس بات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورتاداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطال –ماده سی و نهم 

 اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.
 شود.اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته می –ماده چهلم 

 ایده اقدام بفروش اموال کرد.در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مز
 قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.« ۴۸۰»اگر هیئتی از بستان کاران که دارای شرایط مذکور در ماده  –۱
 بورس( و یا در بازار قیمت معینی دارد.وقتیکه مال در ) –۲

 بستان کارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود. اشیاء مورد وثیقه را نمی توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت
 نماید.  شرایط فروش الاقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطالعات الزمه را کسب –ماده چهل و یکم 

 آید.رد اموال غیر منقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل میساعت مزایده خواهد بود و در مو –روز  –آگهی فروش شامل مکان 
 برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده به آنها اعالم خواهد گردید.

شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت میگردد حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میاموال منقول پس از سه مرتبه بصدای بلند حراجچی بکسیکه  –ماده چهل و دوم 
دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید الاقل دو ماه مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت

 پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد.پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول بکسی که باالترین قیمت را
 اشیاء سیم و زر نباید ببهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد. –ماده چهل و سوم 

 عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و  –ماده چهل و چهارم 
 موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند. –اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد 

 تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
 کروز مهلت جایز است.در مورد پرداخت نقدی ی

 بود.هداگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خوا
 نمایند.یی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظرقانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوا ۴۸۰اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده  –ماده چهل و پنجم 

کننده تعلق گرفته و  دارد به درخواست در اینمورد حاصل فروش مالیکه از این راه به دست میآید در حدود طلبی که –هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی باو واگذار شود 
 مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود.

 تقسیم وجوه حاصله از فروش -فتممبحث ه
 نهائی آن تنظیم خواهد نمود. وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب –ماده چهل و ششم 

بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطالع  میشود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترسنامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قباًل موضوع هزینه توقف که بموجب آئین
 آنها خواهد رسید بعالوه خالصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

 را به اداره تسلیم کندرسد باید سند مربوطهبستان کاری که کاماًل به حق خود می –نماید پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می –ماده چهل و هفتم 
 در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.

 در مورد فروش غیر منقول اقداماتیکه در دفتر امالک الزم است از طرف اداره بعمل میآید.
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حقوق آنها قساط می بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط بآن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانی که اگر طلبی معلق باشد و یا با
 دعا نماید.سند بقیه طلب خود را اکاماًل تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد مالئت ورشکسته میتواند به موجب

 ممکن است بعمل آید. ۳۶تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده  –ماده چهل و هشتم 
 اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.ببستانکارانی که جزو صورت نیامده

 خاتمه ورشکستگی –مبحث هشتم 
آنها را بتصرف خود درآورده و هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره –خواهد شد  پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعالم –ماده چهل و نهم 

 حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستان کاران تقسیم میکند.
 مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعدًا تصرف در آنها  نسبت بسهمیه

 ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد. –ماده پنجاهم 
 تواند این مدترا تمدید نماید.هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می

 مقررات مالی -مبحث نهم
 الف( و صندوق )ب(صندوق ) –ندوق است اداره تصفیه دارای دو ص –ماده پنجاه و یکم 
 وزیران تعیین خواهد شد.نامه هیئتالف( عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئیندرآمد صندوق ) –ماده پنجاه و دوم 

 رسید.گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی الزم داشته باشد خواهد الف( بمصرف سازمان و برداشت هردرآمد صندوق ) –ماده پنجاه و سوم 
 درآمد صندوق )ب(: –ماده پنجاه و چهارم 

فقط نصف از کل وجوه شده و  قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه ۱۱و ماده  ۳۱۰خرداد ماه  ۲بحقوقیکه به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب  ۵۰% – ۱
 باشد.دریافتی جزو درآمد صندوق )ب( اداره تصفیه امور ورشکستگی می

درآمد عمومی کشور منظور و نصف ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو ۱۰قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر  ۲۹۳نامه که بموجب ماده از مبلغ موضوع اعتراض – ۲
 ق )ب( خواهد بود.دیگر آن متعلق بصندو

وزارت دادگستری نسبت به آن -الف( میتواند از صندوق )ب( در صورت اقتضا وام بگیرد هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق ) –ماده پنجاه و پنجم 
 دو نظارت تام خواهد داشت.

 ی کشور منظور نخواهد شد.درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عموم –ماده پنجاه و ششم 
 وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

 نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین –ماده پنجاه و هفتم 
 مقررات مخصوص -مبحث دهم

 میشود.اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار دادهبستانکارانی که دارای وثیقه –ماده پنجاه و هشتم 
نامه  یکدیگر مقدمند و در تقسیمه بترتیب طبقات زیر برهائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشدطلب

 حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.
 طبقه اول

 حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف. –الف 
 حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف. –ب 
 ا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.دستمزد کارگرانیکه روزانه ی –ج 

 طبقه دوم
ه است. این نوع طلب در صورتی طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان والیت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت والیت و یا قیمومت مدیون شد

 باشد. مت یا والیت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعالم شدهدارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمو
 طبقه سوم

 اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده
 طبقه چهارم

 قانون مدنی. ۱۲۰۶نفقه زن مطابق ماده  –الف 
 میشود. به شرط آنکه ازدواج اقاًل پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب مهریه زن تا میزان ده هزار ریال –ب 

 طبقه پنجم
 سایر بستانکاران.
های وزارت دادگستری نامهآئیننون تخلف کنند مطابقاعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه( در صورتی که از مقررات این قارئیس و کارمندان اداره تصفیه ) –ماده پنجاه و نهم 

 مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
 نامه مربوط باین قانون را تهیه مینماید.وزارت دادگستری آئین –ماده شصتم 

 ب مجلس شورای ملی رسید.این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصوی
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 هاقانون راجع به ثبت شرکت

 شمسی 1310خرداد ماه  2مصوب 
ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی  محسوب است. ماده اول 

و  تعاونی( که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت های ایرانی مذکور در قانون تجارت )سهامیـ  ضمانتی مختلطـ ماده دومـ  کلیه شرکت
تقاضای ثبت کنند  تشکیالت خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور 1310 اند باید مهر تا آخر شهریور ماهتطبیق تشکیالت خود با قانون مزبور عمل نکرده

و در صورت تقاضای  ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کردعمل آید محکمه مدیران آن جا بهتقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آنواال به 
ابتدایی  ت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمهکه مدت فوق برای تطبیق تشکیالت با قانون تجار مدعی العموم حکم انحالل شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی

 ماه مهلت اضافی خواهد داد. محل به تقاضای شرکت تا سه
ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این ت اصلی خود مملک شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در که بتواند به وسیلهماده سوم 

 باشد. شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده
مزبور  نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ ماده چهارمـ  هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا

مهلت اضافی  اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق الزمه به تقاضای ثبت
 خواهد داد.

ـ اشخاصی که به نکنند  کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت جارتی یا صنعتی یا مالیاقدام به امور ت های خارجی در ایرانعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتماده پنجم 
پس از صدور  نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به عالوه محکمه برای هر روز تأخیر به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای

عملیات نماینده یا مدیر  حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابالغ آن تخلف ادامه یابد دولت از الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم متخلف را به تادیه پنج
 شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور و  ها به موجب امتیازنامه صحیحهای خارجی که شرایط عملیات آنماده ششمـ  در مورد شرکت
ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز خارجه  تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است. تصدیق نماید 

مدیر سابق به نام  اسناد کتبًا اطالع داده شود تا وقتی که این اطالع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت ماده هفتمـ  تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا
 که شرکت اطالعشرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این

 به ثبوت رساند. یا مدیر خود کنند از تغییر نمایندهاشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می
ـ شرکت  شود.که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می هایی خواهند بودهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامهماده هشتم 

 د.های مزبوره خواهد بومقررات نظامنامه ها منوط به رعایتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنقبول تقاضای ثبت شرکت
 های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحًا تعیین تکلیف شود:خواهد شد در نظامنامه های الزمه تنظیمبرای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه ماده نهمـ 

 اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند. -1
 نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود. -2
 ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آناوراق و  -3
 نکاتی که در صورت تغییر باید مجددًا به ثبت برسد. -4
 طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید. -5
 آید. اعالناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل -6
 صحت ترجمه. تعریف راجع به ترجمه و تصدیق -7

ـ حق الثبت شرکت  ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:ماده دهم 
 تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.

 از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
 زاد یک در بیست هزار.از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به ما

 و از پنجاه میلیون تومان به باال نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
 پنج تومان. تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که

های بیمه شرکت مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل 1310آذرماه  6های بیمه مصوب پاورقی : به موجب قانون حق الثبت شرکت*<<
 نخواهد بود. >>

ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخالف ماده  مالی  ا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یابه سمت نمایندگی ی قبل از ثبت 3ماده یازدهم 
 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد. 5نماید مطابق ماده 

 تکلیف خود عمل نکنند مطابق مادهمکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به  شوند کسانی کههای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میدر مورد شرکت
 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد. 2

ـ مواد   شود.به موقع اجرا گذارده می 1310خرداد ماه  15از  ثبت اسناد نسخ و این قانون 241قانون تجارت و ماده  141و  66ماده دوازدهم 
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 که بعد از این 1311اردیبهشت  13تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب  1304-1303 ت که در دوره پنجمقانون تجارت قانونی اس 141و  66*<<پاورقی : مقصود از مواد 
قانون  که بعد از این 1310اسفند  26قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب  قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که 241قانون تصویب شده است و همچنین ماده 

 ب شده است.>>تصوی
 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده

ـ دادگر  رئیس مجلس شورای ملی 
 

 رسمی ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدارقانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه
 مالی واحدهای مزبور در جهت حفظهمچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی وبه  -ماده واحده 

 ایی استفاده از خدمات تخصصی و حرفهترتیبات الزم را براحسب مورد و نیاز، شودمنافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می
 حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

 اوراق بهادار. حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس -الف 
 حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی. -ب 
 غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی. حسابرسی شرکتهای -ج 
 .1366اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 7الف( و )ب( ماده حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای ) -د 
 حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی -ه 

تصویب  امور اقتصادی و دارایی بهباشد که به پیشنهاد وزیرای مینامهآنان مطابق آیین ان رسمی و چگونگی انتخابشرایط و ضوابط مربوط به تعیین صالحیت حسابدار - 1تبصره 
 رسد.هیأت وزیران می

 ( نفر10با نصاب حداقل ده )رسمی بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران ایبه منظور تنظیم امور و اعتالی حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه - 2تبصره 
 انتفاعی و دارای استقالل مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند.غیر دولتی، غیر ایجامعه حسابداران رسمی ایران" را به صورت مؤسسهتوانند به عنوان هیأت مؤسس، "می

 رسد.میاساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران
 دهند.آید، مؤسسه حسابرسی تشکیلحسابداران رسمی ایران" می جامعهتوانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه "حسابداران رسمی می - 3تبصره 
 باشد که به پیشنهاد وزیر امورمیای نامهآیینرسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران - 4تبصره 

 رسد.اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می
 الذکررسمی و مؤسسات حسابرسی فوقیا حسابداران -شود حسابرسی دولتی محسوب می که تنها سازمان -توانند از خدمات سازمان حسابرسی های دولتی میدستگاه - 5تبصره 

 استفاده کنند.
 1372.10.2٩تصویب و در تاریخ ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسالمی مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم دیقانون فوق 

 تأیید شورای نگهبان رسیده است. به
 اکبر ناطق نوریعلی -رئیس مجلس شورای اسالمی 

 
 مشارکتقانون نحوه انتشار اوراق 

 ۱۳۷۶/۰۶/۳۰مصوب 
 ۱۳۷۹/۱۲/۰۷با آخرین اصالحات تا تاریخ 

و ساختمانی و خدماتی ، به دولت و به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی -۱ماده 
وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و المنفعه و شرکتهاینهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عامها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری

تهیه مواد اولیه مورد نیاز از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی الزم برای شود طبق مقررات این قانون قسمتیشرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می
 عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه

، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگانتشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی  –تبصره 
لوایح بودجه ساالنه کل کشور با عالمت مشخص درج خواهد های عمرانیباشد . این قبیل طرحها در پیوست طرحسازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می

 شد.
گذارانی که قصد مشارکت سرمایهشود و بهمشخص برای مدت معین منتشر میموجب این قانون به قیمت اسمی نامی است که بهاوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی -۲ماده 

مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند نسبت قیمت اسمی و مدت زمان( را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به۱دراجرای طرحهای موضوع ماده )
 بود.

 باشد.یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می خرید و فروش این اوراق مستقیما و
( به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه ۱انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده) – ۳ماده 

 شود مجاز خواهد بود.بینی میکل کشور پیش
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خاصی که توسط سازمان برنامه و هایالحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفبازپرداخت اصل و سود علیتضمین 
 عمل خواهد آمد.شود بهبینی میهمین منظور در قوانین بودجه ساالنه کل کشور پیشبودجه به

ها شرکتهای دولتی و یا کشور که مجری آنمشارکت به منظور تامین منابع مالی الزم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه کل انتشار اوراق –تبصره 
 باشد.باشند نیز مشمول حکم این ماده میها میشهرداری

ها و شرکتهای دولتی، شهرداری( را که توسط۳قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده ) بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طرحهای مشمول این – ۴ماده 
اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل( ارائه می۱موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده )

 صادر خواهد کرد.یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان الزم موسسه و
عمومی و یا شورای عالی شرکتهای درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باید به تصویب مجمع – ۱تبصره 

 مربوط رسیده باشد.
توسط شورای پول و اعتبار تعیین و سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال باتوجه به سیاستهای پولی و مالی کشورحداکثر میزان ) – ۲تبصره 

 گردد.اعالم می
ها منهای مجموع داراییهای وی )داراییبایستی متناسب با خالصمورد هریک از متقاضیان میسقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در میزان ) – ۳تبصره 

 ها( باشد.مجموع بدهی
بازپرداخت اصل و سود متعلق را در اند(، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف۱ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده )شرکتهای دولتی، شهرداری – ۵ماده 

مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده ررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهایس
 ( راسا اقدام نماید.۴)

 باشد.شود مجاز میالحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید میپرداخت سود علی –تبصره 
نامه اجرایی این این قبیل اوراق طبق آیینتوانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویضشرکتهای سهامی عام می – ۶اده م

 قانون خواهد بود.
مشارکت و معامالت اوراق مذکور باشد و به سود اوراق( می%۵ول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد )مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشم -۷ماده 

در هر پرداخت یاتخصیص ، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر الحساب و قطعی مکلفندگیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علیهیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی
شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان تعیین میداریکله روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانهو ظرف مدت د

 سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
 خواهند بود. ۱۳۶۶ماه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۹۹ف مذکور مشمول مقررات متن ماده پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالی

ماده برعهده دستگاههای منتشرکننده پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این –تبصره 
 باشد.مذکور می اوراق
مشارکت شرکتهای مزبور در خرید ( این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق۱های سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده )در صورتی که شرکت – ۸ماده 

 باشند.سهام از اولویت برخوردار می
 گردد.محسوب می( قانون مالیاتهای مستقیم۱۴۸های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده )زو هزینهسود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت ج – ۹ماده 
 محسوب خواهد شد.مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط ، درحکم تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال عمومی - ۱۰ماده 
 گردد.اند نیز میاجرای آن منتشر شدههای ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از( این قانون و تبصره۱۲( و )۱۰( و )۹( و )۸( و )۷( و )۵و )( ۲مقررات مواد ) – ۱۱ماده 
و سازمان تأمین اجتماعی و ی اسالمی ایران کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهور – ۱۲ماده 

مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین وکلیه وزارتخانه
نمایند به اوراق عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت میاز وجوهی را که به هر مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی

ن تعیین ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیراهمچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپردهمشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.
 (۱۳۷۹/۱۲/۰۷)الحاقی مصوب شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. می

 باشد.از شمول حکم این ماده مستثنی می -۱۳۷۶/۱۱/۲۶مصوب  -وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت  – ۱تبصره 
کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران ریزی آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه – ۲تبصره 

 رسد. می
عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و ی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار ونامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانآیین – ۱۳ماده 

قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این
 ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.ی اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارو بانک مرکزی جمهور

هر سال را همراه با اظهارنظر در وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی -۱۴ماده 
 دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسالمی ارسال نمایند.ر اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطالع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون وخصوص آثا

 
 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
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 ۱۳۷۷مرداد  ۱۸مصوب 
قانون  ۱۲اد ماده مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار و به استنهیات وزیران بنا به پیشنهاد 

 ۱۳۷۶نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 
 ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است:۱ماده 

 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکتـ قانون: 
ـ انتفاعی دولت: منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع بهره برداری عالوه بر تأمین هزینه های جاری و استهال ک سرمایه سود متناسبی به تبعیت ـ طرحهای عمرانی 

 حوی که فایده های ناشی از بهره برداری طرح قابل فروش و قابل تقویم به پول باشد.از سیاست دولت را نیز عاید نماید. منظور از انتفاع، انتفاع مالی است به ن
ای مدت معین و برای تأمین بخشی اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به قیمت اسمی مشخص بر –

طرحهای سودآور ز طرحهای عمرانیـ  انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه کشور یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه از منابع مالی مورد نیا
، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی الزم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکتهای دولتی

که قصد المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی غیردولتی و مؤسسات عام
 می گردد. مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار

شده در سازمان بورس اوراق بهادار ـ اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکتهای پذیرفته 
 تعویض می شود.

شر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق ـ اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منت
 مشارکت، تبدیل می گردد.

 ( قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد.۱ـ ناشر: دستگاه دولتی یا غیردولتی است که به موجب ماده )
الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سر رسید مربوط یا باز خرید ای فروش، پرداخت سود علیـ عامل: بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق بر

 ( قانون و انجام سایر امور مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد.۷آن قبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده )
طرف بانک مرکزی انتخاب می شود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در ـ امین: شخص حقیقی یا حقوقی است که از 

یف امین اظهارنظر می نماید. وظاطرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده ، مستمرًا رسیدگی و 
ـ انتفاعی دولت به مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.مسؤو لیتی که حسابرس شرکتها نامه نافی مسؤولیت امین به ترتیب مقرر در این آییندر مورد طرح های عمرانی 

 باشد.برعهده دارد نبوده و جایگزین آن نمی
 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ی عمرانی دولت را مورد تأیید قرار می هیأت تشخیص: هیأتی است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی که انتفاعی بودن طرحها –
 دهد.
 ز اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.ـ دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل ا ۲ماده 
« ناشر»و خریدار اوراق محقق می شود. « ناشر»ـ هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین  ۳ماده 

حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کاال، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام  به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه
 ق نافذ و معتبر است.نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی نماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اورا

 ه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.ـ مصرف وجو ۴ماده 
ـ اقتصادی و مالی طرحهای مشمول قانون که از طرف متقاضیان با تأیید عامل ارایه می شود ۵ماده  ر نظر داشتن شرایط انتشار ، با دـ بانک مرکزی در صورت تأیید گزارش توجیهی فنی 

 اوراق مشارکت، مجوز الزم را ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این آیین نامه صادر می نماید.
ـ اقتصادی و مالی طرحهای غیردولتی مذکور باید قبل از ارسال به بانک مرکزی مورد بررسی و تأیید عامل قرار گ۱تبصره  یرد. مدت رسیدگی بانک عامل حداکثر ـ گزارش توجیهی فنی 

 یک ماه خواهد بود.
ـ انتفاعی دولت، مطابق ماده ) ۲تبصره   ( این آیین نامه عمل خواهد شد.۷ـ در مورد طرحهای عمرانی 

ی پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین ( قانون در هر سال با توجه به سیاستها۴ـ حداکثر میزان )سقف( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع ماده ) ۶ماده 
 و اعالم می گردد.

ه گزارش مزبور را همراه با نظرات ـ گزارش توجیه فنیـ  اقتصادی و مالی طرحهای عمرانیـ  انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. سازمان برنامه و بودج ۷ماده 
ـ انتفاعی دولت، مذکور در ماده ) کارشناسی خود ظرف یک ماه در ( این آیین نامه مطرح و هیأت تشخیص حداکثر ظرف یک ماه ۱هیأت تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی 

 نظر قطعی خود را در مورد انتفاعی بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی اعالم می نماید.
ـ انتفاعی دولت  ی که به تأیید هیأت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در الیحه بودجه سال آینده با عالمت مشخص درج خواهد شد.طرح های عمرانی 

 ( قانون خواهد بود.۳الحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشارکت عمرانی دولت طبق ماده )تضمین بازپرداخت اصل و سود علی
ی در هر طرح )اعم از آورده نقدی و غیرنقدی( و میزان )سقف فردی( اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع اوراق مشارکت )به استثنا الشرکه ناشرـ حداقل سهم ۸ماده 

ـ انتفاعی دولت( با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی تعیین می شود.  طرحهای عمرانی 
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بانک مرکزی  شار و عرضه اوراق به پیشنهاد ناشر و با موافقت بانک مرکزی، با توجه به شرایط بازار سرمایه تعیین می شود. تمدید مهلت عرضه با تأییدـ تاریخ، شرایط و مراحل انت ۹ماده 
 امکانپذیر است.

 اند. متن اطالعیه انتشار باید قباًل به تأیید عامل برسد.ـ ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطالع عموم برس ۱۰ماده 
آوری شده را به ناشر خواهد داد و در صورت عدم فروش ـ در صورت فروش صد در صد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر، بانک مرکزی اجازه برداشت از وجوه جمع۱۱ماده

گیرد. بانک مرکزی در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاه ن اوراق فروخته شده، وجوه مربوط در اختیار دستگاه اجرایی قرار میربط، به میزاصد در صد، با درخواست دستگاه اجرای ذی 
 نماید.ربط از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر کسری منابع مورد نیاز طرح را تعیین می اجرایی ذی

 رداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمینهای الزم نزد عامل می نماید.ـ بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از بازپ ۱۲ماده 
مرکزی خواهد ه تأیید بانک ـ میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و ب ۱۳ماده 

 رسید.
 الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طی قرارداد منعقد شده با وی تعیین می نماید.ـ بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق ۱۴ماده 
م را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط ـ ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق، تعهد کند و وثایق الز ۱۵ماده 

التفاوت د. مهلت پرداخت مابهعامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر، عامل مکلف است از محل تضمین مذکور رأسًا اقدام نمای
 ب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق، خواهد بود.الحساب پرداخت شده برحسسودهای قطعی و سودهای علی

دهد. هر گونه تاخیر در ـ ناشر موظف است طبق اعالم عامل وجوه الزم را جهت پرداخت سود واصل اوراق مشارکت، در سررسیدهای مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار  ۱۶ماده 
 تزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه ال

 
 ـ ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق، پذیرفته و آن تعهدات، مورد تأیید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. ۱۷ماده 
ز جمله اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی و اخذ تضمینات الزم ـ اعطای هرگونه امتیازی به دارندگان اوراق مشارکت ا ۱۸ماده 

 توسط عامل است.
انی و افزایش قیمت خواهد شی از تأخیر زمتبصرهـ  اعطای این گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می آید که باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطای آنها مشمول خسارت نا

 بود.
ه و قابل بازخرید قبل از ـ ناشر موظف است چنانچه اوراق عالوه بر سازمان بورس اوراق بهادار )که با مجوز سازمان بورس صورت می گیرد( توسط عامل نیز قابل معامل ۱۹ماده 

 یار عامل قرار دهد.سررسید باشد، وجوه الزم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اخت
سیستم  الزحمه انجام خدمات امین را به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و امین پرداخت نماید و بالفاصله پس از فروش اوراق،ـ ناشر موظف است حق ۲۰ماده 

 ر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیتهای خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد.حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظ
ـ انتفاعی دولت از مفاد این ماده مستثنی است. ـ امین طرحهای عمرانی   تبصره 

از کسب مجوز انتشار اطالعیه از بانک مرکزی، حداقل هر ـ ناشر موظف است اطالعیۀ حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، پس  ۲۱ماده 
 شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد از طریق یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر نماید.

ید و گزارشهای مربوط را حداکثر هر شش ماه یک بار به ـ امین موظف است نسبت به مصرف وجوه، نگهداری حسابها و صورت های مالی طرح رسیدگی و اظهارنظر نما ۲۲ماده 
 بانک مرکزی ارایه دهد.

یدگی و اظهارنظر ـ امین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معامالت ناشر در طرح همچنین انطباق معامالت انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رس ۲۳ماده 
ی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین می شود، نسبت به کفایت روشهای حسابداری ناشر در طرح رسیدگی و اظهار نماید. همچنین امین مکلف است ظرف مدت

 نظر نماید.
 الحساب اوراق را پس از کسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت می نماید.ـ عامل، اوراق مشارکت را برای فروش عرضه و سود علی ۲۴ماده 
 ( این آیین نامه بازپرداخت می نماید.۱۵ـ عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده ) ۲۵ه ماد

 ـ عامل، سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات و تأیید بانک مرکزی پرداخت می نماید. ۲۶ماده 
 ماه پس از ابالغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تعیین می شود. ( قانون، حداکثر سه۷ـ چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ) ۲۷ماده 
 ـ شرکتهای سهامی عام و رعایت ضوابط مربوط می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند. ۲۸ماده 
یر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق ـ اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سا ۲۹ماده 

 مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکتهای مذکور را تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.
العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا امی عام( باشد در این صورت مجمع عمومی فوقـ اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت )سه ۳۰ماده 

جازه را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و ابازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود 
 افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد.

ـ مابه  الحساب می تواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.التفاوت سود قطعی و سود علیتبصره 
 د بود.العاده شرکت منتفی خواهـ حق تقدم سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق ۳۱ماده 
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ه درخواست دارنده ورقه ـ شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل ورقه مشارکت به سهام باید در ورقه مشارکت قید شود. تبدیل و تعویض ورقه مشارکت به سهم منوط ب ۳۲ماده 
 مشارکت است.

ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت ( هیأت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ۳۰ـ در مورد ماده ) ۳۳ماده 
و به دارندگان اوراق مذکور معادل  تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر خواهد کرد

 که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد.مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی 
( تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمی تواند اوراق مشارکت جدید قابل ۳۰ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ) ۳۴ماده 

زایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا نسبت به کاهش یا اف
بشود شامل سهامی که یا تقلیل تعداد سهام  اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارد شده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام
وراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب می دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند نیز می گردد این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار ا

 شوند.
شارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال ( تا سررسید نهایی اوراق م۳۰ـ از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ) ۳۵ماده 

خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان  اندوخته سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع
اید تدابیر الزم را اتخاذ که متعاقبًا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالک می شوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باوراق مشارکت 

 حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند. کند تا دارندگان اوراق که متعاقبًا اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط
 ـ در قراردادهای مشارکت در صورت توافق طرفین می توان داور تعیین نمود. ۳۶ماده 
طرفهای معامله در وثیقه  ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی موظفند اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را به عنوان ۳۷ماده 

 قراردادهای مربوط بپذیرند.
آثار و تعهدات ناشی از مقررات این ـ دریافت مجوز انتشار اوراق از سوی ناشر، قبولی عاملیت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین طرح به منزله قبول کلیه  ۳۸ماده 

 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن است.
 

 کت هاي تعاونيقانون شر 
 تعاریف :  -فصل اول 

 اصطالحاتي که دراین قانون به کاربرده شده است از نظراجراي این قانون به شرح زیرتعریف مي شود:  -1ماده
  عضو: در شرکت ها و اتحادیه هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقي یا حقوقي باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده مي شود. - 1
 سهم : سهم واحدي از سرمایه یك شرکت یا اتحادیه تعاوني است که میزان آن در اساسنامه ذکر مي شود.  - 2
 ي شود. درآمد ویژه : مبلغي است که از عملیات و معامالت یك شرکت یا اتحادیه تعاوني در یك دوره مالي پس از وضع هزینه ها و استهالکات حاصل م - 3
 سود سهم : مبلغي از درآمد ویژه ساالنه شرکت یا اتحادیه تعاوني است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي شود.  - 4
دیه تعاوني در حدود مقررات این قانون اد برگشتي : مبلغي از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاوني است که براي تقسیم بین اعضا به تناسب میزان معامالت آنها با شرکت با اتحاماز - 5

 اختصاص داده مي شود. 
 داري باشد. کشاورز: کسي که حرفه اصلي او تولید محصول به وسیله عملیات زراعي و یا باغ - 6
 دامدار: کسي که حرفه اصلي او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.  - 7
 آمد مي کند. صاحب حرفه : کسي که با کمك نیروي کار شخصي و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کاال به منظور فروش یا عرضه خدمت معین براي کسب در - ٨
 صورت خرده و جزئي است و عملیات عمده فروشي ندارد.  کاسب : صاحب کسبي که فروش آن به - ٩

 صاحب شغل آزاد: کسي که بدون وسائل و یا با وسائل الزم ، خدمت یا خدماتي را عرضه و بدینوسیله کسب درآمد مي کند.  - 10
 کلیات  -فصل دوم 

زمندیهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شرکا از طریق خودیاري و کمك متقابل شرکت تعاوني شرکتي است از اشخاص حقیقي و یا حقوقي که به منظور رفع نیا - 2ماده 
 و همکاري آنان و تشویق به پس اندازي موافق اصولي که در این قانون مطرح است تشکیل مي شود. 

 عضو کمتر باشد.  7تعداد اعضاي شرکت تعاوني نباید از  -تبصره 
راي تمام اشخاصي که محل عملیات یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتي از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد عضویت در شرکت تعاوني ب - 3ماده 

 است . 
 شرط عضویت در شرکت تعاوني خرید و پرداخت تمام بهاي الاقل یك سهم مي باشد.  - 4ماده 
در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فني تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه  هیچگونه تبعیض یا محدودیتي براي عضویت - 5ماده 

 در اساسنامه تصریح شده باشد. 
نه توسعه وسائل و یا امکانات شرکت مي توان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضاي جدید را عالوه بر خرید سهام پرداخت مبلغي به عنوان حق عضویت متناسب با هزی -تبصره 

 براي انجام خدمات اضافي موکول کرد. 
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روج عضو از شرکت نقدا خروج هر عضو از شرکت اختیاري است و نمي توان آن را منع کرد و بهاي سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمي باید ظرف یك سال از تاریخ خ - 6ماده 
 پرداخت گردد. 

خود را درباره  عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعي اعضا براي اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاحق دارند حضور به هم رسانند و راي مجمع عمومي - 7ماده 
 موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومي هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط داراي یك راي است . 

عضوي نمي  عضاي شرکت تعاوني مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن راي در مجمع عمومي به یك عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچهر یك از ا - ٨ماده 
 تواند عالوه بر راي خود بیش از یك راي با وکالت داشته باشد. 

عداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق راي به وسیله نماینده یا نمایندگان منتخب اعضا در حوزه هاي مختلف در مجامع عمومي شرکتهاي تعاوني با حوزه عمل وسیع و یا ت - ٩ماده 
 فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبي از تعداد اعضا و مجموع معامالت همان حوزه به نحوي که در اساسنامه 

 مقرر خواهد شد انجام شود. 
ه است و حداکثر سود سرمایه شرکت تعاوني نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمي است که از سرمایه شرکت خریداري و یا تعهد نمود - 10ماده 

 تجاوز کند.  %6ساالنه سهام نباید از 
 ق خرید سهام به وسیله اعضاي جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضاي قبلي شرکت صورت مي گیرد. افزایش سرمایه شرکت تعاوني از طری -تبصره 

 ك هفتم کل سرمایه تجاوز کند. میزان سهام هر عضو را مي توان در اساسنامه به نسبت امکان معامالت او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یك عضو نباید از ی - 11ماده 
مدت معین که هر قسط  به موجب اساسنامه مي توان پرداخت بهاي سهام خریداري شده هر عضو را به استثناي نخستین سهم خریداري از شرکت که نقدي است به اقساط با -تبصره 

 بابت  از یك دهم مبلغ تعهدي کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختي و مازاد برگشتي از
 معامالت عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق مي گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدي او بابت سهام خریداري . 

 انتقال سهام شرکت تعاوني به غیر عضو شرکت مجاز نیست .  - 12ماده 
 ان در صورتي که سهام هر یك از اعضاي شرکت تعاوني به عنو - 13ماده 

پرداخت سهام مذکور در این قانون تضمین بدهي یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع قانوني بازداشت شود ترتیب استیفاي طلب بستانکاران مشمول مقررات باز
سایر طلب کارها از کل مطالبات آنها بابت سهام و یا سود آن ، همچنین خواهد بود. شرکت تعاوني مي تواند طلب خود را از اعضایي که از شرکت خارج شده اند با حق تقدم نسبت به 

 مازاد برگشتي مربوط و یا سپرده هاي 
 درآمد ویژه شرکت در صورتي که موافق اساسنامه قابل تقسیم  - 14آنها در شرکت برداشت کند. ماده 

به صورت مازاد برگشتي به تناسب میزان معامالت هر عضو با شرکت قابل تقسیم است . مازاد درآمد  باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون
ني غیر قابل تقسیم شرکت منتقل مي حاصل از معامالت با غیر اعضا در صورتي که موافق اساسنامه این نوع معامالت آزاد باشد قابل تقسیم به اعضا نیست و به حساب ذخیره قانو

 شود. 
 از محل درآمدویژه ساالنه شرکتهاي تعاوني مبالغ زیر کسر و به حسابهاي مربوط منظور مي شود:  - 15 ماده

 درصد به حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم .  12حداقل  - 1
ذخیره حاصل از درآمدهاي مذکور به میزان معدل سرمایه  احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معامالت با اعضا در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زماني که مبلغ کل

عملیات جاري آن باشد بدون  سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامي خواهد بود ولي مبالغ حاصل از معامالت با غیر اعضا و سایر درآمدهاي مجاز شرکت که خارج از حدود
 ل تقسیم منتقل مي شود. رعایت معدل مذکور همه ساله به حساب ذخیره قانوني غیر قاب

مور روستاها گذاشته مي شود تا به سه درصد از درآمد ویژه ساالنه براي توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاوني مربوط و در سراسر کشور در اختیار وزارت تعاون و ا - 2
 ي همآهنگي تعاونیهاي کشور مي رسد به مصرف برسد. موجب آیین نامه اي که به وسیله آن وزارت تنظیم مي شود و به تصویب شوراي عال

 رسانید.  در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعي دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات تعاوني کارگران خواهد
 ذخایر دیگري که در اساسنامه مقرر شده باشد.  - 3

به وسیله آن اوني مانده حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به موجب آیین نامه اي که با انحالل شرکت تع - 16ماده 
عاوني که با همان مقاصد در حوزه مربوط وزارت تهیه و به تصویب شوراي عالي هماهنگي تعاونیهاي کشور مي رسد یا به وجوه ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم شرکت یا اتحادیه ت

که مصارف  1٨گري موضوع تبصره ماده فعالیت مي کنند انتقال داده مي شود و یا به مصرف امور اجتماعي و عام المنفعه همان حوزه خواهد رسید مگر در مورد شرکتهاي تعاوني کار
 الي هماهنگي مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي و تصویب شوراي ع

 تعاونیهاي کشور معین خواهد شد. 
 شرکت تعاوني داراي ارکان زیر است :  - 17ماده 

 مجمع عمومي .  - 1
 هیات مدیره .  - 2
 بازرس یا بازرسان .  - 3

 انواع شرکتهاي تعاوني در سه رشته تعاوني به شرح زیر طبقه بندي مي شود:  - 1٨ماده 
 رشته کشاورزي : شامل تعاونیهاي کشاورزي و روستایي .  - 1
 اعتبار و آموزشگاه ها.  -مسکن  -رشته مصرف : شامل تعاونیهاي مصرف کنندگان  - 2
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 صاحبان حرف و صنایع دستي  -رشته کار و پیشه : شامل تعاونیهاي کار  - 3
 صیادان .  -صاحبان صنایع کوچك و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد 

ت نزد سازمان بیمه هاي هر یك از انواع شرکتهاي تعاوني در رشته هاي مصرف و کار و پیشه که با عضویت کارگران صنایع و خدمات و حرف تشکیل شده باشد و اعضا شرک -تبصره 
 ن نوع خوانده مي شود. اجتماعي بیمه باشند شرکت تعاوني کارگري از هما

 تشکیل و ثبت شرکتهاي تعاوني  -فصل سوم 
 شرکت تعاوني طبق تصمیم مجمع عمومي موسس تشکیل مي گردد.  - 1٩ماده 

رسان شرکت به اکثریت یا باز در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با اکثریت حداقل دو سوم اعضا حاضر در جلسه به تصویب مي رسد و همچنین اولین هیات مدیره و بازرس
 نسبي اعضا حاضر انتخاب و ماموریت ثبت شرکت به هیات مدیره اي که قبولي خود را کتبا اعالم کرده باشند داده مي شود. 

 باشد.  7در جلسات مجمع موسس تعداد اعضا موافق با اساسنامه نباید کمتر از  -تبصره 
صوبات مجمع موسس موافق نباشد حق استرداد تقاضاي عضویت خود و مبالغي را که براي خرید سهم یا سهام پرداخته اند آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با م - 20ماده 

 دارند. 
 رسید. این قانون باید فورا مسترد شود به ثبت خواهد  6در این صورت سرمایه شرکت تعاوني به مبلغي پس از کسر وجوه سهام اینگونه اشخاص که بدون رعایت مفاد ماده 

وني با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و نام اعضاي موسس و هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل همچنین هر گونه تغییرات بعدي در شرکتها و اتحادیه هاي تعا - 21ماده 
 تحادیه به ثبت مي رسد. در مورد در این قانون و تایید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مرکز اصلي شرکت یا ا

 تعاون و امور روستاها برساند. شرکتهاي تعاوني کارگري ثبت شرکت با تایید وزارت کار و امور اجتماعي انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتبا به اطالع وزارت 
 کات زیر باشد: اساسنامه شرکت تعاوني با توجه به مقررات این قانون باید شامل ن - 22ماده 

 مدت و حوزه عملیات شرکت .  -مرکز اصلي و نشاني شرکت  -نام )با قید کلمه تعاوني (  - 1
 موضوع و حدود عملیات شرکت .  - 2
 مسئولیت اعضا.  -ت اعضا حقوق و تعهدا -فوت و یا ترك عضویت (  -استعفا  -خروج از عضویت )اخراج  -مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت  -شرایط عضویت  - 3
مقررات مربوط به وکالت یا  -بازپرداخت یا انتقال سهام  -حداکثر تعداد و میزان سهامي که یك عضو ممکن است داشته باشد  -ارزش هر سهم  -سرمایه و تعداد سهام اولیه  - 4

 نمایندگي از طرف عضو. 
مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومي و حد نصاب براي تشکیل آن و فاصله بین دو  -دعوت مجامع مقررات مربوط به مجامع عمومي و ضرب االجل مربوط به  - 5

 جلسه . 
فوت ( و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضاي مجاز و حدود اختیارات و  -وظایف عزل و استعفا  -نحوه انتخاب  -اعضاي هیات مدیره و بازرسان )تعداد  - 6

 ولیتهاي آنان همچنین مقررات مربوط به انتصاب و استخدام . مسئ
 سرمایه گذاري و نحوه به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج شرکت .  -استقراض  -مقررات مربوط به نگاهداري وجوه نقدي و افتتاح حساب بانکي  - 7
حسابرسي شرکت  -بودجه مخارج و عملیات شرکت  -شهاي هیات مدیره و بازرسان و طرحها و برنامه ها مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزار -سال مالي  - ٨
 . 
 طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر.  - ٩

 سود ساالنه سهام و مازاد برگشتي .  - 10
 طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالي .  - 11
 و آگهي تصمیمات شرکت به اعضا.  چگونگي اعالم - 12
 مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتهاي تعاوني و اتحادیه هاي تعاوني .  - 13
 مقررات مربوط به تغییر اساسنامه .  - 14
 موارد انحالل و طرز تصفیه شرکت .  - 15
 امکان ادغام با شرکت تعاوني دیگر و ضوابط آن .  - 16

مورد شرکتهاي تعاوني کارگري این وزارت تعاون و امور روستاها مي تواند به دالئل زیر تقاضاي ثبت شرکت تعاوني را رد کند و نظر خود را مستدال به شرکت اعالم دارد. در  - 23ماده 
 وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعي است . 

 نون . عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قا - 1
 عدم تطبیق هدفهاي شرکت با مقاصد و هدفهاي انواع شرکتهاي تعاوني مقرر در این قانون .  - 2

ر اعتراض داشته باشد مي هر گاه شرکت تعاوني که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعي رد شده است به تصمیم مذکو - 24ماده 
 ظرف ده روز از تاریخ وصول اعالم نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دالئل و مدارك مربوط به تقاضاي ثبت و رونوشت  تواند

 ست . اعالم نظر دائر به رد تقاضاي ثبت به شوراي رسیدگي و داوري در اختالفات تعاونیها ارسال دارد. نظر شوراي مذکور قطعي و الزم االجرا ا
ر مرکز شرکت و اماکن و ثبت شرکت و تغییرات در اساسنامه آن به وسیله آگهي در روزنامه رسمي کشور و در صورت لزوم در یکي از جراید و یا از طریق الصاق آگهي د - 25ماده 

 معابر عمومي به اطالع عموم مي رسد. 
 در روزنامه رسمي کشور و جرائد مورد لزوم نیست . در مورد شرکت هاي تعاوني روستایي انتشار آگهي ثبت شرکت و تغییرات آن  -تبصره 
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 مجمع عمومي :  -فصل چهارم 
 شود: مجامع عمومي با تصمیم اکثریت اعضاي هیات مدیره ، یا بر اساس درخواست مقامات . یا اشخاص زیر به وسیله هیات مدیره دعوت به تشکیل مي  - 26ماده 

 بازرس یا اکثریت بازرسان .  - 1
 اعضاي شرکت .  یك پنجم - 2
 وزارت تعاون و امور روستاها.  - 3
در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت تشکیل مجمع عمومي وزارت تعاون و امور روستاها )یا  -وزارت کار و امور اجتماعي در مورد شرکت هاي تعاوني کارگري . تبصره  - 4

 ( مي تواند مستقیما مجمع عمومي را براي موضوع یا موضوعاتي که  وزارت کار و امور اجتماعي در مورد شرکت هاي تعاوني کارگري
 مورد نظر است دعوت کند. 

ید محلي و یا الصاق آگهي دعوت مجامع عمومي با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهي در جرا - 27ماده 
 در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبي انجام گیرد. 

 روز از تاریخ مقرر براي جلسه اي که تشکیل نشده است به طول انجامد.  10مجمع عمومي نباید بیش از  تجدید دعوت تشکیل -تبصره 
و یك نایب رییس ، یك  جلسه مجمع عمومي را رییس هیات مدیره و در غیاب او یکي از اعضاي هیات مدیره افتتاح مي کند. در جلسه مجمع ابتدا براي انتخاب یك رییس - 2٨ماده 

 سه نفر ناظر از میان اعضا اقدام خواهد شد. منشي و 
 این قانون دعوت و تشکیل مي شود به وسیله مسن ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.  26مجمع عمومي که طبق مفاد تبصره ماده  -تبصره 

ت مي شود و به امضاي رییس و منشي مجمع و نظار خواهد رسید صورت جلسات مجامع عمومي و تصمیمات متخذ در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوصي ثب - 2٩ماده 
 و رونوشت آن به وسیله رییس مجمع به هیات مدیره ابالغ مي گردد. 

 صورت جلسات مجامع عمومي به عنوان اسناد شرکت باید همواره عینا در شرکت محفوظ بماند.  -تبصره 
 قبل از تشکیل مجمع عمومي موضوع دیگري را غیر از موضوعاتي که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده  هر یك از اعضا مي تواند منتها ظرف پنج روز - 30ماده 

را در مجمع طرح کند تا در است براي طرح در همان مجمع توسط مقامي که مجمع عمومي را دعوت کرده است پیشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط 
ب ستور قرار گیرد در غیر این صورت پیشنهاد طرح موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یك از اعضا موکول است به موافقت رییس مجمع و تصویصورت تصویب در د

 اکثریت اعضا حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم 
 روز بعد تشکیل مي گردد موکول خواهد شد.  25شود به جلسه بعدي که حداکثر  درباره موضوع یا موضوعاتي که عالوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پیشنهاد مي

 مجمع عمومي شرکت تعاوني به سه صورت زیر تشکیل مي شود:  - 31ماده 
 مجمع عمومي موسس موضوع فصل سوم این قانون .  - 1
 مجمع عمومي عادي .  - 2
 مجمع عمومي فوق العاده .  - 3

ل مجمع عمومي مجمع عمومي عادي حداقل سالي یك بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالي شرکت تشکیل مي شود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سا - 32ماده 
 عادي را به طور فوق العاده تشکیل داد. 

 وظایف مجمع عمومي عادي به شرح زیر است :  - 33ماده 
 ه و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یك از آنها. انتخاب هیات مدیر - 1
 رسیدگي و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان .  - 2
 اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهاي حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسي شرکت .  - 3
ت )بنا به رنامه هاي شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهاي الزم براي حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعي مدیر عامل و کارکنان شرکتعیین خط مشي و ب - 4

 پیشنهاد هیات مدیره (.
 اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه .  - 5
 میم درباره پیشنهادهاي هیات مدیره در مورد اعتبارات درخواستي و یا سرمایه گذاریهاي شرکت . اتخاذ تص - 6
 تصویب آیین نامه هاي معامالت و سایر آیین نامه هاي داخلي شرکت .  - 7
نشده است یا ارجاع امر به هیاتي مرکب از پنج نفر از اعضا  اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوي که اخراج شده و یا کسي که درخواست عضویت او از طرف هیات مدیره پذیرفته - ٨

 مجمع عمومي ، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومي یا هیات پنج نفري قطعي است . 
روستاها )یا وزارت کار و امور اجتماعي در عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتبا به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق نماینده وزارت تعاون و امور  -تبصره 

 مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( اعالم دارد تا در نخستین مجمع عمومي مطرح گردد و در این صورت مي تواند براي دادن 
 توضیحات الزم بدون داشتن حق راي در مجمع شرکت نماید. 

 بلغي که بابت باز پرداخت سهام اعضاي سابق در دوره مالي بعد باید پرداخت شود. تصویب تغییرات سرمایه در دوره مالي قبل همچنین تعیین م - ٩
 ن قانون . اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني و میزان سهام یا حق عضویت ساالنه پرداختي به اتحادیه طبق موازین ای - 10
 وري که به مجمع پیشنهاد مي شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد. رسیدگي و اتخاذ تصمیم درباره سایر ام - 11



   221 

 

عمومي باید با  مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف به عالوه یك اعضا یا وکالي آنها رسمیت پیدا مي کند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور مجمع - 34ماده 
 بعد با همان دستور جلسه قبلي تجدید دعوت شود. روز  15حداکثر براي  27رعایت مفاد تبصره ماده 

به موضوع و یا انحالل شرکت به  جلسه دوم با عده حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت خواهد یافت . در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحق مي تواند براي رسیدگي
 در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( مراجعه نماید. وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت کار و امور اجتماعي 

 تصمیمات مجمع عمومي عادي با اکثریت اعضا حاضر در مجمع اتخاذ مي شود.  - 35ماده 
عقیب مذاکرات و اتخاذ در صورتي که در جلسه مجمع عمومي مذاکرات به اخذ تصمیم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل مي گردد و جلسه بعدي که منحصرا براي ت -تبصره 

 ساعت به طول انجامد.  4٨تصمیم درباره دستور جلسه قبلي تشکیل مي شود نباید از جلسه اول بیش از 
 مجمع عمومي فوق العاده براي رسیدگي و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل مي شود:  - 36ماده 

 تغییر مواد اساسنامه . - 1
 ادغام با شرکت دیگر.  - 2
 انحالل شرکت .  - 3

 34ایت ماده مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاي شرکت و یا وکالي آنان رسمیت پیدا مي کند. در صورت عدم حصول این حد نصاب با رع - 37ماده 
 آگهي دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر مي شود. 

عوت مي شود. ضور حداقل نصف به عالوه یك اعضا یا وکالي آنان رسمیت پیدا مي کند و در صورت عدم حصول حد نصاب ، مجمع براي بار سوم با همان ترتیب داین جلسه با ح
ي تواند براي رسیدگي به موضوع و جلسه سوم مجمع با حضور اعضاي حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا مي کند. در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذیحقي م

 انحالل شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت 
 کار و امور اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( مراجعه نماید. 

 تصمیمات مجمع عمومي فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي گردد.  -تبصره 
این قانون آن را  ٨مالك تشخیص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غیابي است که حاضران در بدو ورود اصالتا و یا وکالت موضوع ماده  - 3٨ماده 

 امضا مي کنند. 
 هیات مدیره  -فصل پنجم 

حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلي و حداقل یك نفر به عنوان عضو علي البدل خواهد بود که در مجمع  اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره اي مرکب از - 3٩ماده 
 مانع است . عمومي عادي از میان اعضاي شرکت با راي مخفي و براي حداکثر مدت سه سال انتخاب مي شوند. تجدید انتخاب هر یك از اعضاي هیات مدیره بال

ترك عضویت و یا ممنوعیت قانوني که مانع از انجام وظیفه هر یك از اعضا اصلي بشود یکي از اعضا علي البدل براي بقیه مدت مقرر به  -وت ف -در صورت استعفا  - 1تبصره 
 جانشیني وي در جلسات هیات مدیره دعوت مي شود. 

یك پنجم اعضاي  در صورت استعفاي دسته جمعي هیات مدیره مجمع عمومي به تقاضاي هر یك از اعضاي مستعفي و یا اعضاي علي البدل و یا بازرس یا بازرسان یا - 2تبصره 
 ب هیات مدیره جدید دعوت مي شود. شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت کار و امور اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( براي انتخا

فوت و یا ممنوعیت قانوني ، هیات مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شرکت خارج گردد مجمع عمومي دعوت خواهد شد تا  -در صورتي که به علل استعفا  - 3تبصره 
 نسبت به تکمیل اعضاي هیات مدیره اقدام کند. 

اجتماعي در مورد  دت الزم براي انتخاب و تکمیل اعضاي هیات مدیره براي اداره امور جاري شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت کار و اموردر فاصله م - 4تبصره 
 شرکتهاي تعاوني کارگري ( براي جانشیني اشخاصي که به یکي از علل فوق در هیات مدیره شرکت نمي کنند از میان اعضاي شرکت 

هیات مدیره در این فصل پیش بیني عداد الزم موقتا انتخاب خواهد شد. مسئولیت اعضاي هیات مدیره که بدین نحو موقتا انتخاب مي شوند عینا همان مسئولیتهایي است که براي ت
 شده است . 

 هیات مدیره از بین خود یك رییس و یك نایب رییس و یك منشي انتخاب خواهد کرد.  - 40ماده 
  تصمیمات هیات مدیره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هیات مدیره ثبت مي گردد و به امضاي اعضاي هیات مدیره حاضر در هر جلسه مي رسد. - تبصره
ذ مي شود. براي اتخاذ تصمیم ، تصمیمات هیات مدیره در جلساتي که با اکثریت اعضاي هیات مدیره به دعوت رییس یا نایب رییس یا مدیر عامل تشکیل مي گردد اتخا - 41ماده 

 راي اکثریت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است . 
 خدمات هیات مدیره در شرکت افتخاري و بالعوض است .  - 42ماده 
 عمل آورد. نخستین هیات مدیره شرکت موظف است ظرف یك ماه از تاریخ جلسه مجمع موسس براي ثبت شرکت در مراجع ذیصالحیت اقدام قانوني به  - 43ماده 
کت بر اساس استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتي است که از طرف مجمع عمومي تصویب مي شود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان شر - 44ماده 

عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاري و مصوبات مجمع عمومي همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج 
ت مجامع عمومي شرکتها و اتحادیه رسیدگي به حسابهاي شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه ساالنه شرکت به بازرسان و مجمع عمومي و تعیین نماینده براي حضور در جلسا

 ه است . هایي که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیات مدیر
گونه موارد با مجمع عمومي هیات مدیره حق اخراج عضوي را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومي وظیفه یا ماموریتي به وي محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این -تبصره 

 عادي شرکت است . 
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ز بین اعضاي شرکت )غیر از اعضاي هیات مدیره و بازرسان ( و یا از خارج به صورت موظف و به هیات مدیره مي تواند براي انجام امور شرکت فرد واجد صالحیتي را ا - 45ماده 
 عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیات طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومي انجام وظیفه نماید. 

 پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومي خواهد رسید. وظایف مدیر عامل طبق آیین نامه اي خواهد بود که بنا به 
سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت  هیات مدیره نماینده قانوني شرکت است و مي تواند مستقیما و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگي را در دادگاه ها و مراجع قانوني و - 46ماده 

 یل در مقابل موکل است . هیات مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وک
تصویب هیات مدیره با دو کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثناي مواردي که هیات مدیره به منظور اداره امور جاري شرکت ترتیب خاصي داده باشد پس از  - 47ماده 

 امضاي مجاز شرکت معتبر خواهد بود. 
ت جمعي انجام مي دهد و هیچیك از اعضاي هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص با هیات مدیره وظایف خود را به صور - 4٨ماده 

 داشتن وکالت یا نمایندگي از طرف هیات مدیره . 
 رعایت این قانون به شرکت وارد شود. اعضاي هیات مدیره مشترکا مسئول جبران هر گونه زیاني هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم  - 4٩ماده 
مدیره جدید کماکان  پس از انقضاي مدت ماموریت هیات مدیره در صورتي که انتخاب هیات مدیره جدید انجام نشده باشد هیات مدیره سابق تا انتخاب و قبولي هیات - 50ماده 

 ند داشت . وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواه
س شرکت تعاوني هیچیك از اعضاي هیات مدیره یا بازرسان و یا مدیر عامل یك شرکت تعاوني نمي تواند عضویت هیات مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت یك بازر - 51ماده 

 دیگري از همان نوع را قبول کند. 
 یا بازرس شرکت تعاوني در حدود مقررات جاري کشور بالمانع خواهد بود.  انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیات مدیره یا مدیر عامل - 52ماده 
یات مدیره و بازرس محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسي که به علت ارتکاب به جنایت یا یکي از جنحه هاي موثر سابقه محکومیت دارد نمي تواند سمت عضویت در ه - 53ماده 

 و مدیر عامل شرکت را داشته باشد. 
 بازرسان :  -ششم  فصل
ان قبلي بالمانع مجمع عمومي شرکت تعاوني بازرس یا بازرساني را از میان اعضاي شرکت براي مدت یك سال مالي انتخاب مي کند تجدید انتخاب بازرس یا بازرس - 54ماده 

 است . 
 وظایف بازرس به شرح زیر است :  - 55ماده 

ي توانند هر موقع که مقتضي بدانند نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین نامه هاي مصوب و تصمیمات مجامع عمومي ، براي این منظور بازرسان م - 1
 ي نقدي و برگهاي بهادار و موجودي کاال و غیره را رسیدگي کنند. به نحوي که به عملیات جاري شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك مالي و دارای

 اعالم کتبي تخلفات و بي ترتیبیهاي احتمالي موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیات مدیره و تقاضاي رفع نقیصه .  - 2
 روز قبل از جلسه مجمع عمومي ساالنه .  20مه ساالنه و اعالم نظر خود تا رسیدگي به حسابهاي شرکت حداقل سالي دو بار و مخصوصا رسیدگي به صورت حسابها و ترازنا - 3
 این قانون در صورت لزوم .  5٨و ماده  26دعوت مجمع عمومي بر اساس ماده  - 4
ني کارگري ( و حسابرساني که از شرکت حسابرسي نظارت در اجراي تذکرات و پیشنهادهاي وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت کار و امور اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاو - 5

 کرده اند و تقدیم گزارش الزم در این باره به مجمع عمومي . 
ل جاري شرکت اظهار بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و مي توانند بدون حق راي در جلسات هیات مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائ -تبصره 

 ، این نظرات باید در صورت جلسه هیات مدیره با امضا آنها درج شود. دارند
 ه خواهند داشت . با خاتمه مدت ماموریت بازرسان تا زماني که بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان قبلي کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهد - 56ماده 
 ق دریافت هیچگونه وجهي اعم از حقوق و دستمزد و یا پاداش ندارند. بازرسان براي انجام وظیفه خود ح - 57ماده 
ها مخالف در صورتي که هر یك از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیات مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتي شده است و عملیات آن - 5٨ماده 

 هاي مصوب مي باشد باید مجمع عمومي را براي رسیدگي به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم الزم دعوت نماید. اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومي و مقررات آیین نامه 
 . تعاوني هاي کشور برسد انعقاد قرارداد شرکت با هر یك از اعضا هیات مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود که باید به تصویب شوراي عالي همآهنگي - 5٩ماده 

 اتحادیه هاي تعاوني :  -فصل هفتم 
ه هاي تعاوني با یکدیگر اتحادیه تعاوني بر اساس مقررات پیش بیني شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهاي تعاوني از عضویت شرکتهاي تعاوني یا اتحادی - 60ماده 

 تشکیل مي شود. 
 مي شود: اتحادیه تعاوني به سه منظور زیر تشکیل  - 61ماده 
 تشکیل مي شوند. اتحادیه تعاوني براي پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهاي عضو و ایجاد هماهنگي و توسعه تعلیمات و حسابرسي آنها که به تدریج  -اول 

 این نوع اتحادیه ها به دو شکل منطقه اي و مرکزي تشکیل مي شود:  - 1تبصره 
 ر یك از رشته هاي تعاوني مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاوني نظارت و هماهنگي تعاونیهاي رشته مربوط در منطقه . اتحادیه منطقه اي براي ه -الف 

 اتحادیه مرکزي تعاونیهاي رشته مورد نظر.  -ب 
بند مجاز به انجام فعالیتهاي تجاري و اعتباري براي شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني اتحادیه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي منطقه اي و یا اتحادیه هاي مرکزي مذکور در این  - 2تبصره 

 عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون . 
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و یا اتحادیه هاي تعاوني منطقه اي براي غیر از مبلغي که از طرف شرکت هاي تعاوني عضو براي عضویت در اتحادیه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي )اتحادیه منطقه اي (  - 3تبصره 
 عضویت در اتحادیه مرکزي به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه براي واحدهاي عضو در قبال حق عضویت ساالنه اي انجام 

 اتحادیه تعیین مي شود.  مي گیرد که میزان آن براي هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضا و یا درصدي از درآمد ساالنه آن در اساسنامه
حوزه عمل این نوع اتحادیه ها در هر مورد تبعیت از  -اتحادیه تعاوني براي انجام امور اقتصادي و توسعه معامالت و عملیات بازرگاني شرکتهاي تعاوني و یا اتحادیه هاي عضو  -دوم 

 مصالح اقتصادي و بازرگاني واحدهاي عضو و تایید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین مي شود. 
این قانون در آن رعایت نمي  2بصره ماده ین نوع اتحادیه هاي تعاوني باید جمله اي که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تدر ا

 گردد. 
و با تایید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شوراي پول و اعتبار به صورت منطقه اتحادیه تعاوني اعتباري که به تدریج براي انجام خدمات اعتباري مورد نیاز واحدهاي عض -سوم 

 اي و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل مي شود. 
 شود.  ( عینا به حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم منتقل مي14در اتحادیه هاي تعاوني اعتباري مازاد درآمد ساالنه )موضوع ماده  -تبصره 

 وظایف اتحادیه هاي نظارت و هماهنگي به شرح زیر است :  - 62ماده 
 کمك به پیشرفت امور شرکتها و اتحادیه هاي عضو از طریق :  - 1

 شارات الزم . فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاوني و آموزش حرفه اي و جمع آوري اطالعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انت -الف 
قبیل چات و تهیه دفاتر و اوراق و فرمهاي چاپي مشترك  راهنمایي و کمك به شرکتها و اتحادیه هاي عضو در امور اداري و سازماني و مدیریت امور فني و انجام خدمات مختلف از -ب 

 . 
 نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیه هاي عضو به منظور اطمینان از اجراي مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .  - 2
 ایجاد هماهنگي و همکاري بین شرکتها و اتحادیه هاي عضو.  - 3
 اختالف بین واحدهاي تعاوني عضو در صورتي که در اساسنامه آنها پیش بیني الزم شده باشد. داوري و رفع  - 4
 حسابرسي شرکتها و اتحادیه هاي عضو در صورتي که وزارت تعاون و امور روستاها صالحیت اتحادیه را براي این کار تشخیص دهد.  - 5
 شرکت در شوراها و کمیسیونهاي مقرر در این قانون .  - 6
 ن . دفاع از منافع شرکتها و اتحادیه هاي عضو در روابط آنها با سازمان و موسسات دولتي و عمومي و سایر رشته هاي تعاوني مصرح در این قانو - 7
 ایجاد و بسط همکاري با سایر تعاونیهاي کشور.  - ٨
 ایجاد روابط با موسسات جهاني تعاون و اتحادیه هاي تعاوني سایر کشورها.  - ٩
و امور اجتماعي در مورد تا زماني که اتحادیه هاي نظارت و هماهنگي مناطق و یا اتحادیه هاي مرکزي تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها )با وزارت کار  -بصره ت

 شرکتهاي تعاوني کارگري ( وظایف این اتحادیه ها را انجام خواهد داد. 
نظارت ظارت و هماهنگي در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیتهاي تعاوني شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني در رشته اي که اتحادیه پس از تشکیل اتحادیه هاي ن - 63ماده 

 و هماهنگي آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود. 
 این قانون به شرح زیر است :  اعمال حق راي شرکت هاي عضو در مجامع اتحادیه هاي مصرح در - 64ماده 

 در اتحادیه تعاوني نظارت و هماهنگي هر شرکت یا اتحادیه عضو یك راي .  - 1
 یه . و حجم معامالت خود با اتحاد در اتحادیه تعاوني که به منظور تامین هدف هاي اقتصادي و یا اعتباري تشکیل مي شود هر شرکت به تعداد اعضا و یا ترکیبي از تعداد اعضا - 2

)یا وزارت کار و امور  تا زماني که اتحادیه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي مناطق مختلف قدرت مالي و وسائل و تجهیزات کافي ندارند وزارت تعاون و امور روستاها - 65ماده 
  اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.

 اعتبارات تعاوني .  -فصل هشتم 
صیادان و اتحادیه هاي تعاوني بازرگاني آنها  -صاحبان حرفه ها و صنایع دستي  -وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهاي تعاوني مصرف کنندگان اعتبار  - 66ماده 

 منطقه تعاوني اقدامات الزم را براي تشویق و کمك  همچنین پیشرفت عملیات شرکت هاي تعاوني روستایي و کشاورزي در هر
کرد. در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري به تشکیل اتحادیه تعاوني اعتباري همان منطقه براي هر یك از انواع شرکت هاي مذکور و اتحادیه هاي تعاوني بازرگاني آنها فراهم خواهد 

 عي انجام خواهد داد. وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتما
تعاوني کشاورزي ایران به عنوان با تشکیل اتحادیه تعاوني اعتباري کشاورزي و روستایي در هر منطقه تعاوني سهام اتحادیه هاي تعاوني کشاورزي و روستایي منطقه در بانك  - 67ماده 

 قسمتي از سرمایه آنها به حساب اتحادیه 
و منطقه در بانك مذکور منتقل مي شود و از آن پس اتحادیه تعاوني اعتباري کشاورزي و روستایي منطقه به جاي اتحادیه هاي تعاوني کشاورزي  تعاوني اعتباري کشاورزي و روستایي

 روستایي همان منطقه صاحب سهم در بانك تعاون کشاورزي ایران خواهد بود. 
ابطي که وسیله بانك تعاون کشاورزي ایران تهیه مي شود مجاز به انجام عملیات اعتباري براي پیشرفت معامالت و اتحادیه هاي تعاوني اعتباري به تبعیت از مقررات و ضو - 6٨ماده 

هاي شرکت هاي صاحب سهم و اتحادیه  توسعه عملیات اقتصادي و بازرگاني شرکتها و اتحادیه هاي عضو خواهند بود و مي توانند به نمایندگي بانك تعاون کشاورزي ایران فقط براي
انك رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل تعاوني عضو خود در منطقه حسابهاي سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه هاي تعاوني اعتباري کارگري قبول پس انداز و سپرده به نمایندگي ب

 کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد. اتحادیه ها براي انجام عملیات اعتباري به تبعیت از مقررات و ضوابطي که وسیله بانك رفاه 
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صاحبان حرفه ها و صنایع دستي و صیادان و اتحادیه هاي تعاوني بازرگاني  -اعتبار  -مادام که اتحادیه تعاوني اعتباري براي هر یك از انواع شرکتهاي تعاوني مصرف کنندگان  - 6٩ماده 
و اتحادیه هاي بازرگاني آنها در منطقه مي توانند براي استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معامالت و عملیات بازرگاني  آنها در یك منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکتها

 ت در ه معامالخود با توجه به امکان بانك تعاون کشاورزي ایران و به میزان اعتباراتي که همه ساله به وسیله مجمع عمومي این بانك براي انجام اینگون
 فاده کنند. سراسر کشور اختصاص داده مي شود با تصویب نماینده وزارت تعاون و امور روستاها )در مورد هر درخواست اعتبار( از اعتبارات آن بانك است

 واهد کرد. نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني کارگري بانك رفاه کارگران در حدود امکان اقدام الزم خ
امور و پیشرفت معامالت و عملیات با تشکیل اتحادیه هاي تعاوني اعتباري از شرکتها و اتحادیه هاي مذکور در این ماده ، اعتبارات بانك تعاون کشاورزي ایران براي توسعه  -تبصره 

 بازرگاني آنها منحصرا از طریق اتحادیه هاي تعاوني اعتباري مربوط اعطا خواهد شد. 
افتتاح حسابهاي بانکي و نقل و انتقال کلیه عملیات بانکي اتحادیه هاي تعاوني و یا شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني که از بانك تعاون کشاورزي ایران اعتبار مي گیرند از قبیل  - 70ه ماد

 وجوه و غیره به وسیله شعبه ها و یا نمایندگیهاي بانك تعاون کشاورزي ایران انجام خواهد شد. 
صیل نمایند و چنانچه نتوانند شرکتهاي تعاوني مکلفند به منظور استقراض با تساوي شرایط اعتباري در مرحله اول از موسسات اعتباري و بانکي موجود احتیاجات خود را تح - 71ماده 

روستاها )یا نماینده وزارت کار و امور اجتماعي در مورد تعاونیهاي کارگري ( از سایر از اینگونه موسسات احتیاجات خود را تامین نمایند مي توانند با تایید نماینده وزارت تعاون و امور 
 منابع استقراض نمایند. 

ي که ت خود بر اساس صورتشرکتها و اتحادیه هاي تعاوني که به اعطاي اعتبارات مبادرت مي ورزند مکلفند هر شش ماه یك بار اطالعاتي درباره کمیت و کیفیت اعتبارا - 72ماده 
 کار و امور اجتماعي ارسال خواهد شد. وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونیهاي کارگري صورت مزبور براي وزارت 

 -پرورش دهندگان کرم ابریشم  -دامپروران  -دامداران  -باغداران  -ن شرکت تعاوني کشاورزي با مشارکت کشاورزا - 73شرکتهاي تعاوني کشاورزي و روستایي ماده  -فصل نهم 
 و  -ماهي  -زنبور عسل 

 روستائیان شاغل در صنایع محلي و روستایي و یا کارگران کشاورزي براي مقاصد زیر تشکیل مي شود: 
 قبول پس انداز و سپرده اعضا به نمایندگي بانك تعاون کشاورزي ایران .  - 1
 ري از این قبیل . و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصي و خانوادگي یا حرفه اي اعضا همچنین تهیه وسائل و علوفه دامها و خوراك طیور و وسائل دیگ خرید - 2
 طبقه بندي و بسته بندي ، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضا.  -تبدیل  -نگاهداري  -انجام عملیات جمع آوري  - 3
تهیه وسایل حمل و نقل براي استفاده اعضا و تهیه  -م خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي و یا زندگي اعضا مانند تهیه ماشین آالت کشاورزي و استفاده مشترك از آنها انجا - 4

 ائل بهداشتي و تامین و توزیع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضا با رعایت قانون ملي شدن منابع آب ، پیش بیني وس -مسکن 
 تلقیح مصنوعي دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتي و حیواني .  -ایجاد شبکه تلفن  -بهداري و آموزشي به منظور استفاده جمعي و مشترك ، توزیع نیروي برق 

 بهره برداري جمعي و مشترك از اراضي ملکي و یا استیجاري .  - 5
 از اعضا. تامین اعتبارات و وامهاي مورد نی - 6

 73ندهاي ماده شرکتهاي تعاوني روستایي با مشارکت زارعیني که به موجب قوانین و مقررات اصالحات ارضي صاحب زمین شده یا بشوند براي مقاصد مندرج در ب - 74ماده 
 تشکیل مي شوند. 

است مي توانند با کسب اجازه از وزارت تعاون و امور روستاها به نمایندگي بانك شرکتهاي تعاوني کشاورزي و یا روستایي که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباري اعضا  - 75ماده 
 تعاون کشاورزي ایران حسابهاي سپرده براي اعضا باز کنند. 

به حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم  در شرکتهاي تعاوني کشاورزي و یا روستایي که مجاز به انجام عملیات اعتباري باشند مازاد درآمد حاصل از معامالت اعتباري عینا - 76ماده 
 شرکت منتقل مي شود. 

نظارت ، همچنین پرداخت اعتبار  در اساسنامه اتحادیه هاي تعاوني کشاورزي یا روستایي که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شده اند و یا در آینده تشکیل مي شوند براي - 77ماده 
 تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهد شد. به شرکتهاي عضو خود با تشخیص وزارت 

 شرکتهاي تعاوني صیادان :  -فصل دهم 
 شرکت تعاوني صیادان شرکتي است که با عضویت صیادان ماهي و سایر آبزیان براي تمام و یا قسمتي از مقاصد زیر تشکیل مي شود:  - 7٨ماده 

 براي اعضاي شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسائل و ادوات صید. تدارك خدمات جمعي  - 1
 صید ماهي و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.  - 2
 تاسیس فروشگاه .  - 3
 پرداخت مساعده به صیادان .  - 4
 تهیه وسائل و تامین نیازمندیهاي حرفه اي و خانوادگي صیادان .  - 5

ر فوق اوني که به وسیله صیادان شرکتهاي سهامي شیالت ایران و شیالت جنوب ایران تشکیل شده یا مي شود تحت نظارت و سرپرستي شرکت هاي مذکور دشرکتهاي تع -تبصره 
 ت اعالم خواهند کرد. خواهند بود و در صورتي که شرکتهاي نامبرده در این مورد احتیاج به کمك وزارت تعاون و امور روستاها داشته باشند مراتب را به آن وزار

 شرکت هاي تعاوني مصرف کنندگان :  -فصل یازدهم 
مام یا قسمتي از خدمات زیر و شرکت تعاوني مصرف کنندگان براي تهیه انواع کاالهاي مصرفي به منظور تامین نیازمندیهاي اعضا و خانواده هاي آنان همچنین براي انجام ت - 7٩ماده 

 امثال آن تشکیل مي شود: 
 تهیه آب مشروب .  - 1
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 تامین وسائل توزیع گاز.  - 2
 تامین وسائل توزیع برق .  - 3
 خدمات بهداشتي و درماني .  - 4
 تدارك وسائل حمل و نقل .  - 5
 ایجاد باشگاه ها و رستورانها.  - 6
 تاسیس انواع آموزشگاه ها.  - 7

رکت با داشتن شرایط در اساسنامه شرکت مي توان پیش بیني کرد که معادل نصف مازاد برگشتي حاصل از معامالت با غیر عضو در صورت تقاضاي او براي خرید سهام ش - ٨0ماده 
 انوني غیر قابل تقسیم منتقل مي شود. عضویت براي این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتي طبق مقررات این قانون به حساب ذخیره ق

 شرکتهاي تعاوني مسکن :  -فصل دوازدهم 
 شرکت تعاوني مسکن براي تمام یا قسمتي از امور مندرج زیر تشکیل مي شود:  - ٨1ماده 

 جاد تاسیسات عمومي مورد استفاده مشترك اعضا. تهیه زمین و تقسیم آن به منظور ساختمان خانه هاي مسکوني و فروش آن به اعضا نقدا و یا با اقساط همچنین ای - 1
 ساختمان طبقات مسکوني و فروش آپارتمان ها به اعضا نقدا و یا با اقساط.  - 2
 خرید واحدهاي مسکوني و فروش آن به اعضا نقدا و یا با اقساط.  - 3
 واگذاري واحدهاي مسکوني ملکي شرکت به صورت اجاره به اعضا.  - 4
 مهندسي و معماري براي اعضا و نظارت در ساختمانهاي متعلق به آنها.  -نقشه کشي  انجام خدمات - 5
 انجام تعمیرات ساختمانهاي ملکي اعضا و یا اقدامات مربوط به لوله کشي و کابل و سیم کشي و ایجاد دستگاه هاي تهویه و حرارت مرکزي .  - 6
 دمات عمومي مربوط. نگاهداري و اداره ساختمان ها و تاسیسات و انجام خ - 7

 منابع مالي و اعتباري شرکتهاي تعاوني مسکن عبارتند از:  - ٨2ماده 
 سرمایه و ذخایر شرکت .  - 1
 پس انداز اعضا براي تهیه مسکن .  - 2
راتي که بدین منظور بانك مرکزي ایران مي تواند در اختیار آن اعتبارات بخش دولتي شامل : قسمتي از اعتبارات بانك رهني ایران در حدود برنامه هاي مصوب ساالنه آن بانك و اعتبا - 3

 بانك قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه هاي عمراني از طریق بانك رهني ایران . 
 سایر منابع اعتباري که به وسیله اشخاص و موسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته مي شود.  - 4
 تامین مي نماید. رگري مسکن عالوه بر منابع مالي و اعتباري مذکور در این ماده بانك رفاه کارگران نیز منابع مالي و اعتباري الزم را براي این شرکتها در مورد شرکت هاي تعاوني کا - 5

اي ساختماني شرکتهاي تعاوني مسکن به متقاضي با تسهیالت الزم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزینه طرح ه 5و  4اعتبارات مذکور در بندهاي  -تبصره 
 اعتبار اعطا مي شود. 

 در شرکت تعاوني مسکن انجام معامالت و ساختمان و تمام اقداماتي که در اساسنامه پیش بیني شده است براي غیر عضو ممنوع است .  - ٨3ماده 
 شرکتهاي تعاوني اعتبار  -فصل سیزدهم 

د تعاونیهاي بین افراد گروه هاي شغلي مختلف طبق مقررات آیین نامه اي که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها )با وزارت کار و امور اجتماعي در مورشرکت تعاوني اعتبار  - ٨4ماده 
 کارگري ( تهیه خواهد شد و به تصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید براي مقاصد زیر تشکیل مي شود: 

 اي مختلف منحصرا براي اعضا شرکت . باز کردن حساب سپرده ه - 1
 پرداخت وام با دریافت بهره به اعضاي شرکت .  - 2
 انجام سایر خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امکانات .  - 3

 در شرکت تعاوني اعتبار مازاد برگشتي عینا به حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم شرکت منتقل مي گردد.  - ٨5ماده 
 شرکت تعاوني اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباري براي غیر عضو نیست .  - ٨6ماده 

 شرکتهاي تعاوني آموزشگاه ها  -فصل چهاردهم 
اه ها شرکتي است که با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شرکت هاي تعاوني و تعمیم اصول شرکت تعاوني آموزشگ - ٨7ماده 

 تعاون براي تمام یا قسمتي از مقاصد زیر تشکیل مي شود: 
 تشویق اعضا به پس انداز.  - 1
 ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلي و مصرفي اعضا.  - 2
 ایجاد رستوران و کافه براي استفاده از اعضا.  - 3
 تدارك وسائط نقلیه براي ایاب و ذهاب اعضا.  - 4
 تاسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم براي استفاده اعضا.  - 5
 تدارك وسائل بهداشتي و درماني اعضا.  - 6
 . خرید مصنوعات و کارهاي دستي اعضا از طرف شرکت و فروش آن  - 7

 شرکتهاي تعاوني آموزشگاه هایي که سن دانش آموزان آنها کمتر از سن قانوني است با راهنماي و هدایت مربیان و معلمان تشکیل مي شود.  - ٨٨ماده 
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س از تصویب شوراي عالي هماهنگي از طرف وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالي تنظیم و پ ٨٨و  ٨7آیین نامه شرکتهاي تعاوني مذکور در مواد  -تبصره 
 تعاونیهاي کشور به مورد اجرا گذارده مي شود. 

دریافت و پرداخت سپرده  هر شرکت تعاوني آموزشگاهي حسابي در نزدیکترین شعبه یا نمایندگي بانك تعاون کشاورزي ایران باز خواهد کرد و کلیه عملیات مالي شرکت و - ٨٩ماده 
 ن بانك انجام شود. هاي اعضا باید به وسیله آ

 شرکتهاي تعاوني کار  -فصل پانزدهم 
 تشکیل مي شود. شرکت تعاوني کار شرکتي است که به منظور تولید کاال یا انجام خدمات با عضویت افرادي که نیروي کار خود را در اختیار شرکت مي گذارند  - ٩0ماده 
 ساالنه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده به وسیله هر یك از اعضا تقسیم مي شود.  در شرکتهاي تعاوني کار مازاد برگشتي از درآمد - ٩1ماده 

 شرکتهاي تعاوني صاحبان حرفه ها و صنایع دستي .  -فصل شانزدهم 
یا ساخت و تغییر شکل کاال مربوط و عملیات تکمیلي صنایع  شرکت تعاوني صاحبان حرفه ها و صنایع دستي براي تهیه مواد اولیه و وسائل مورد نیاز حرفه اي اعضا و - ٩2ماده 

 مذکور و یا فروش آنها بین صاحبان حرفه ها و صنایع دستي تشکیل مي شود. 
 صنعتگر دستي و یا صاحب حرفه ممکن است براي تهیه کاالي مورد نظر از وسائل ماشیني کمکي نیز استفاده کند.  -تبصره 

 فصل هفدهم 
 صنایع کوچك و کسبه و صاحبان مشاغل آزاد شرکتهاي تعاوني 

 شرکت تعاوني صنایع کوچك با عضویت صاحبان صنایع یك گروه از صنعت براي تمام یا قسمتي از مقاصد زیر تشکیل مي شود:  - ٩3ماده 
 تهیه مواد اولیه مورد نیاز.  - 1
 ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصوالت ساخته شده .  - 2
 ائل و ابزار مورد احتیاج مشترك اعضا. تولید وس - 3
 ایجاد گروه هاي تعمیراتي و نگاهداري .  - 4
 تحقیق و برنامه ریزیهاي مشترك .  - 5
 تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابي .  - 6

 صنایع کوچك موضوع این ماده صنایعي است که ضوابط آن به وسیله وزارت اقتصاد تعیین مي شود.  -تبصره 
از یك گروه براي تمام شرکت تعاوني کسبه و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت کسبه از یك صنف که هر یك مستقیما مباشر واحد کسبي خود باشند و یا صاحبان مشاغل  - ٩4ماده 

 تي از مقاصد زیر تشکیل مي شود: یا قسم
 تهیه وسائل و تدارك انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد  - 1

 انبار و وسائل حمل و نقل به منظور بهبود اقتصادي و فني اعضاي شرکت و فعالیتهاي واحدهاي عضو. 
 انجام عملیات مقدماتي و یا تبدیل کاالي مورد نظر.  - 2
 منظور توزیع آن بین اعضا. تهیه کاال به  - 3

 ادغام  -فصل هیجدهم 
نوع و داراي هدفها و عملیات مشابه  هر شرکت تعاوني و یا هر اتحادیه تعاوني مي تواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاوني دیگر به شرطي که از یك - ٩5ماده 

 باشند ادغام شود. 
ومي هر دو باید در مجمع عمومي فوق العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه اي از مصوبات مجمع عم پیشنهاد ادغام - ٩6ماده 

و امور اجتماعي در مورد شرکت هاي تعاوني  شرکت یا اتحادیه براي تمام اعضا و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین نماینده وزارت تعاون و امور روستاها)یا وزارت کار
 این قانون براي اطالع عموم آگهي مي گردد.  25کارگري ( فرستاده مي شود و به ترتیب مذکور در ماده 

وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت کار و امور هر یك از بستانکاران مي توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهي ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و نماینده  -تبصره 
 اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( اعالم دارد. 

ا و مطالبات ازنامه و صورت بدهي هنسخه اي از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومي فوق العاده هر یك از شرکتها یا اتحادیه ها همراه با آخرین تر - ٩7ماده 
 منتشر شده است براي  ٩6آن و گزارش حسابرسي که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه اي از آگهي ادغام که به شرح ماده 

 نماینده وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت کار و امور اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( ارسال شود. 
 تها یا اتحادیه ها در صورتي که با تصمیم هر یك از اعضا شرک - ٩٨ماده 

)یا وزارت کار و امور اجتماعي در مورد  ادغام مخالف باشد مي تواند حداکثر تا یك ماه نظر خود را کتبا به شرکت یا اتحادیه مربوط همچنین نماینده وزارت تعاون و امور روستاها
 شرکت هاي تعاوني کارگري ( اعالم دارد. 

یا اتحادیه همراه با آخرین ده وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزارت کار و امور اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( با وصول تصمیم ادغام از هر دو شرکت نماین - ٩٩ماده 
نکاران و با توجه به تعداد اعضا مخالف ادغام ظرف دو ماه ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهي ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه و همچنین نظرات بستا

 نظر خود را مبني بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعالم خواهد داشت . 
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ند تصمیم ادغام در هر دو در صورتي که نماینده وزارت تعاوني و امور روستاها)یا وزارت کار و امور اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( ادغام را تصویب نک - 100ماده 
ه بدهي ها در هر دو شرکت یا اتحادیه پیش بیني شود همچنین تعداد شرکت یا اتحادیه منتفي است . موافقت با ادغام در صورتي است که ترتیب قابل قبول بستانکاران براي تصفی

 هاي آن باشد.  اعضاي مخالف با ادغام در حدي باشد که مجموع اعضا باقیمانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام کافي براي انجام هدفها و برنامه
ا یا اتحادیه هاي مربوط ظرف یك ماه اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مشترك شرکتها یا اتحادیه ها براي ادغام در صورت موافقت با ادغام هیات هاي مدیره شرکته - 101ماده 

 خواهند نمود. 
 قدام الزم به عمل خواهد آورد. مجمع عمومي فوق العاده مشترك نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان ا - 102ماده 
اعالم دارند. شرکت یا اعضایي که با تصمیم ادغام و انتشار آگهي آن مخالف باشند و از عضویت تعاونیها مستعفي گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتبا  - 103ماده 

 ت نماید. اتحادیه مربوط مکلف است بهاي سهام آنها را حداکثر ظرف یك ماه نقدا پرداخ
حاصل شده است به هیات مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مشترك را همراه با فهرست اعضا شرکت یا اتحادیه جدید و تغییراتي که  - 104ماده 

 ت کار و امور اجتماعي در ترتیبي که در فصل سوم این قانون مقرر است براي اطالع نماینده وزارت تعاون و امور روستاها )یا وزار
 مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت . 

ام پس از وضع مطالبات و با انجام عمل ادغام دارایي و بدهي شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایي و بدهي شرکتها یا اتحادیه هاي قبل از ادغ - 105ماده 
 هامي که بازپرداخت شده است . س

ت تعاون و امور روستاها تهیه و به ادغام شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني روستایي در شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني روستایي دیگر به موجب مقرراتي خواهد بود که وسیله وزار - 106ماده 
 مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 

 اوني مالیات شرکتهاي تع -فصل نوزدهم 
به نام مالیات شرکت وصول مي شود و نسبت به بقیه به ترتیب زیر  %10از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني با رعایت معافیتهاي مقرر در این قانون  - 107ماده 

 عمل خواهد شد: 
ان سود سهام براي تقسیم بین اعضاي شرکت تخصیص داده مي شود پس از وضع مبلغي نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صالحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنو - 1

 معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد. 
ن اعضا شرکت تخصیص داده مي شود پس از وضع پنج نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صالحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتي براي تقسیم بی - 2

 هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد. 
 نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.  - 3

 د. شامل سود سهام و مازاد برگشتي شرکتهاي تعاوني موضوع فصل هفدهم نخواهد بو 2و  1معافیت موضوع بندهاي  - 1تبصره 
عنوان پیش پرداخت وجوهي که شرکتهاي تعاوني کشاورزي بابت بهاي محصول کشاورزي متعلق به اعضا که به شرکت تحویل مي شود پرداخت مي کنند اعم از اینکه به  - 2تبصره 

 منظور خواهد شد.  یا مازاد برگشتي باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزي عضو
اي پرداختي منظور و مالیات مازاد برگشتي و سود سهام اتحادیه ها به عنوان علي الحساب مالیاتي شرکتهاي عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت علي الحساب ه - 3تبصره 

 اضافه دریافتي مسترد خواهد شد. 
 مبر سهام معافند. شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني از پرداخت حق ت - 10٨ماده 
 این قانون که در دفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جز هزینه محسوب مي شود.  15ماده  2و  1در شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني ذخائر موضوع بندهاي  - 10٩ماده 
 107لیه اتحادیه هاي تعاوني از پرداخت ده درصد مالیات موضوع صدر ماده صیادان و ک -کشاورزي و روستایي  -اعتبار  -مسکن  -شرکتهاي تعاوني مصرف کنندگان  - 110ماده 

 این قانون معافند. 
وزارت تعاون و امور  درآمد شرکتهاي تعاوني روستایي متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزي مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستي - 111ماده 

 مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه هاي آنها همچنین  -ك عمران باشند همچنین شرکتهاي تعاوني کارگري مصرف روستاها با بان
 شرکتهاي تعاوني صنایع دستي و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه هاي آنها به طور کلي از پرداخت مالیات معاف مي باشند. 

انون مالیاتهاي مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني که به همان فعالیتها اشتغال داشته معافیت درآمد کلیه فعالیت هایي که طبق ق - 112ماده 
 باشند نیز خواهد بود. 

 آن معاف مي باشند.  قانون مالیاتهاي مستقیم و اصالحیه 167و  166شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني از پرداخت مالیاتهاي اضافي موضوع مواد  - 113ماده 
 خواهند بود.  1345قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اسفند  45شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني اعتبار و شرکتهاي تعاوني مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده  - 114ماده 
به اعضا آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد امالك قانون مالیات هاي مستقیم نخواهد بود انتقاالت قطعي و اجاره واحدهاي مسکوني از طرف شرکتهاي تعاوني مسکن  - 115ماده 

 لکن در موارد تشخیص علي الراس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد. 
روستاها )و در مورد تعاونیهاي کارگري نماینده وزارت کار و امور اجتماعي ( به جاي  در مورد رسیدگي به اختالفات مالیاتي شرکتهاي تعاوني نماینده وزارت تعاون و امور - 116ماده 

 قانون مالیاتهاي مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت مي کند.  244( ماده 3نماینده موضوع بند )
عمل مي آورد ضرائب مالیاتي مصوب را در مورد شرکتها و اتحادیه هاي کمیسیون مجاز است با توجه به اطالعاتي که از مراجع قانوني مربوط کسب مي کند و رسیدگیهایي که به 

 تعاوني تعدیل کند. 
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عاونیهاي کارگري نماینده وزارت کار و در مورد رسیدگي به اختالفات مربوط به بقایاي مالیاتي شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني نماینده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد ت - 117ماده 
 قانون مالیاتهاي مستقیم در کمیسیون حل اختالف شرکت مي کند.  311ور اجتماعي به جاي نماینده مذکور در بند ب ماده ام

شده است ملغي و اصالحیه آن منظور  1345کلیه مقررات مربوط به معافیتهاي مالیاتي راجع به شرکتهاي تعاوني از هر قبیل که در قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند  - 11٨ماده 
 مي شود. 

 زیان ، انحالل و تصفیه شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني  -فصل بیستم 
د قبل از انتقال مبالغ برداشتي شرکت یا اتحادیه تعاوني مي تواند زیان ساالنه را با تصویب مجمع عمومي از حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم تامین نماید و نمي توان - 11٩ماده 

 به حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم ، درآمد سالهاي بعدي شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.  مذکور
 شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني در موارد زیر منحل مي شود:  - 120ماده 

 کاهش سرمایه به میزاني که ادامه عملیات مقدور و یا صالح نباشدباتصویب مجمع عمومي فوق العاده .  - 1
 هش تعداد اعضا از حد نصاب قانوني . کا - 2
 اتمام برنامه اي که به موجب اساسنامه ، شرکت براي انجام آن تاسیس شده است .  - 3
 تصمیم مجمع عمومي فوق العاده .  - 4
مور روستاها )یا وزارت کار و امور اجتماعي عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانوني و یا تعطیل کار و یا عدم فعالیت آن در مهلتهایي که وزارت تعاون و ا - 5

 در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( مقرر مي دارد. 
وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحالل شرکت یا اتحادیه مربوط را به شوراي رسیدگي و داوري در اختالفات تعاونیها خواهد داد و  120 ماده 5در موارد مذکور در بند  - 121ماده 

انون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد ق تا اعالم نظر آن شورا داراي کلیه اختیارات پیش بیني شده در مجمع عمومي عادي و فوق العاده براي جلوگیري از عملیات و فعالیتهاي خالف
 بود. 
رکت یا اتحادیه مورد نظر شوراي رسیدگي و داوري در اختالفات تعاونیها مکلف است ظرف یك هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به ش - 122ماده 

 روز از تاریخ وصول اخطار شورا کتبا ارسال  15اشد دالیل خود را ظرف اعالم نماید تا در صورتي که به نظر آن وزارت اعتراض داشته ب
 دارد. 
اها در مورد انحالل صادر شوراي رسیدگي و داوري در اختالفات تعاونیها مکلف است راي خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روست - 123ماده 

 الزم االجرا است . نماید، آرا صادره قطعي و 
نحالل آن و تعیین هیات تصفیه با ابالغ تصمیم شوراي رسیدگي و داوري در اختالفات تعاونیها مبني بر انحالل شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به ا - 124ماده 

 کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد. 
 در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایي آنها با رعایت تقدیم به شرح زیر است :  - 125ماده 

 پرداخت بدهیهاي شرکت یا اتحادیه .  - 1
 باشد. پرداخت سهام اعضا حداکثر به میزان مبلغ اسمي هر سهم و سود سهام در صورتي که مازاد تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت بیشتر  - 2
 انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانوني غیر قابل تقسیم براي اقدامات مقرر طبق این قانون .  - 3

 مجازاتها  -فصل بیست و یکم 
عملي شود که موجب  هر یك از اعضا هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتي که با سو نیت بر خالف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه هاي مصوب مرتکب - 126ماده 

 زیان شرکت گردد عالوه بر جبران زیان وارده به حبس تادیبي از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. 
قدي از ده هزار ریال تا هر یك از اعضا هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومي گزارش خالف واقع بدهد به حبس تادیبي از سه ماه تا شش ماه یا جزاي ن - 127ماده 

 یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
ا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد هر یك از مدیران عامل یا اعضاي هیات مدیره ی - 12٨ماده 

 قانون مجازات عمومي محکوم مي شود.  241به حداکثر مجازات مقرره در ماده 
که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستي یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه هاي  رسیدگي به اتهام هر یك از کارکنان سازمانها و موسسات وابسته به دولت -تبصره 

 تعاوني را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود. 
 ماه تا یك سال محکوم مي شوند.  6به حبس تادیبي از حسابرساني که درباره نتیجه حسابرسي شرکت یا اتحادیه تعاوني گزارش خالف واقع بدهند  - 12٩ماده 
ان خسارت به جزاي نقدي هر یك از اعضاي شرکتهاي تعاوني که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتي که عضو آن است عامدا به شرکت خسارت وارد کند عالوه بر جبر - 130ماده 

 د در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعي خصوصي موقوف مي شود. از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد ش
زینه دادرسي معاف مي وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشي از جرمهاي پیش بیني شده در این قانون در تمام مراحل رسیدگي از ه - 131ماده 

 باشد. 
 از نوبت به عمل خواهد آمد.  رسیدگي به دعاوي مذکور خارج -تبصره 

ن صورت متهم از سمت پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایي به شرکت یا اتحادیه مربوط اعالم مي شود و در ای - 132ماده 
 خود در شرکت یا اتحادیه برکنار مي گردد. 

 فصل بیست و دوم 
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 و امور روستاها در مورد شرکتها و سازمانهاي تعاوني  وظایف وزارت تعاون
 وظائف زیر است : وزارت تعاون و امور روستاها براي ارشاد و نظارت و سرپرستي شرکت ها و سازمانهاي تعاوني به تدریج و متناسب با امکانات خود عهده دار  - 133ماده 

 و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاوني .  تربیت کارشناسان تعاوني و کمك مالي و فني به تاسیس - 1
 تربیت و تعلیم نیروي انساني مورد نیاز شرکتها و سازمانهاي تعاوني مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان .  - 2
 اجراي برنامه هاي ترویج و آموزش براي تفهیم و تعمیم اصول و روشهاي تعاوني .  - 3
خصوصي تهیه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایي در زمینه اجراي طرحهاي اساسي تعاوني ها که وسیله سایر سازمانهاي دولتي و  تحقیقات آماري و مطالعه - 4

 مي شود. 
 اعمال کمکهاي فني و اداري و مالي در موارد الزم به منظور اداره صحیح تعاونیها.  - 5
ین نامه هاي استخدامي کارکنان موظف در تهیه اساسنامه و آیین نامه هاي نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم براي انواع شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني و همچنین کمك به تنظیم آی - 6

 اتحادیه هاي تعاوني . شرکتها و 
 تصریح شده است .  جلوگیري از فعالیت شرکت ها و سازمانهایي که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایي است که در این قانون - 7
این قانون ( و  23به شوراي عالي هماهنگي تعاونیهاي کشور)مندرج در فصل تعیین خط مشي کلي در امور آموزشي و اداري و اعتباري سازمانهاي تعاوني از طریق پیشنهاد  - ٨

 اجراي تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت هاي تعاوني کشور در رشته هاي تعاوني . 
 نظارت بر اجراي این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت ها و اتحادیه هاي تعاوني .  - ٩

 تحادیه هاي مرکزي . تشکیل تدریجي کنگره تعاونیهاي هر رشته در استانها و فرمانداریهاي کل به منظور کمك به تشکیل اتحادیه هاي نظارت و هماهنگي مناطق و ا - 10
 تشکیالت و نظام تعاوني کشور  -فصل بیست و سوم 

 که به شرح زیر تشکیل مي شود:  اتحادیه مرکزي هریك ازرشته هاي تعاوني نماینده آن رشته است-134ماده 
 اتحادیه مرکزي تعاونیهاي کشاورزي و روستایي .  - 1
 اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مصرف .  - 2
 اتحادیه مرکزي تعاونیهاي کار و پیشه .  - 3

 تشکیالت تعاوني در کشور به شرح زیر خواهد بود:  - 135ماده 
 در هر منطقه تعاوني :  -الف 

 هاي تعاوني و اتحادیه هاي مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادي . انواع شرکت - 1
 اتحادیه نظارت و هماهنگي تعاونیهاي رشته هاي سه گانه .  - 2
 اتحادیه هاي اعتباري موضوع فصل هفتم این قانون .  - 3
 سازمان اداري وزارت تعاون و امور روستاها.  - 4

 تشکیالت تعاوني مرکزي :  -ب 
 ي عالي هماهنگي تعاونیهاي کشور. شورا - 1
 شوراي رسیدگي و داوري در اختالفات تعاونیها.  - 2
 بانك تعاون کشاورزي ایران .  - 3
 اتحادیه مرکزي تعاونیهاي کار و پیشه .  - 4
 اتحادیه مرکزي تعاونیهاي کشاورزي و روستایي .  - 5
 اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مصرف .  - 6

مور روستاها و با عالي هماهنگي تعاونیهاي کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به ریاست وزیر تعاون و اشوراي  - 136ماده 
 عضویت مقامات زیر تشکیل مي گردد: 

 رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزي تعاونیهاي کشاورزي و روستایي . 
 رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مصرف . 

 رییس هیات مدیره اتحادیه مرکزي تعاونیهاي کار و پیشه . 
 رییس هیات مدیره بانك تعاون کشاورزي ایران . 

 رییس کل بانك رفاه کارگران . 
 رییس هیات مدیره سازمان مرکزي تعاون روستایي ایران . 

 نماینده وزارت کار و امور اجتماعي . 
 یك نفر کارشناس تعاوني به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها. 

 ستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود. مادام که اتحادیه هاي مرکزي تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور رو -تبصره 
 آیین نامه وظائف شوراي عالي هماهنگي تعاونیهاي کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.  - 137ماده 
 نماینده  -نماینده وزارت تعاون و امور روستاها  -ادستان کل کشور د -شوراي رسیدگي و داوري در اختالفات تعاونیها با شرکت نماینده قضایي  - 13٨ماده 
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م نظر در مواردي سه نفر کارشناس تعاوني به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه هاي مرکزي تعاونیها )پس از تشکیل ( به منظور اعال -وزارت کار و امور اجتماعي 
 مه اجرایي آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني تصریح شده است تشکیل مي شود. که در این قانون و آیین نا
 حسابرسي شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني  -فصل بیست و چهارم 

 وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد  - 13٩ماده 
تواند طبق آیین نامه اي که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسي شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني عضو اتحادیه به نظارت و تعاونیها مجاز به حسابرسي آنها مي باشد و در عین حال مي 

 هماهنگي را براي دوره هاي معین به اتحادیه مذکور بدهد و یا این اجازه را براي ادوار بعدي تمدید کند. 
 یا تخلفي در کار حسابرسي اتحادیه نظارت و هماهنگي مربوط مي تواند در هر هنگام اجازه قبلي را لغو کند. وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص  - 1تبصره 
صوب اهد داد تا طبق ضوابط مدر مورد حسابرسي شرکتهاي تعاوني کارگري وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعي نمایندگي براي انجام این وظیفه خو - 2تبصره 

 شوراي عالي هماهنگي تعاونیهاي کشور حسابرسي را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاها اعالم دارد. 
تنظیم به اتحادیه نظارت  پس از شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني موظفند نسخه اي از ترازنامه هر سال یا دوره مالي و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یك هفته - 140ماده 

 و هماهنگي مربوط و در صورتي که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهاي محل )یا اداره کار و 
 امور اجتماعي در مورد شرکتهاي تعاوني کارگري ( ارسال دارند. 

 اي خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.  حسابرسي شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني طبق آیین نامه - 141ماده 
 مقررات مختلف  -فصل بیست و پنجم 

دریج وضع خود را با این قانون تطبیق شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني روستایي که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به ت - 142ماده 
 خواهند داد. 

 مطالبات شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني از اعضا خود جز مطالبات ممتازه است .  - 143ماده 
 شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهي ثبت در روزنامه رسمي کشور معافند.  - 144ماده 
به جاي دفاتر قانوني مقرر در ت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالي و حسابداري شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني را تهیه خواهد کرد که پس از تایید وزارت دارایي وزار - 145ماده 

 قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانوني خواهد بود. 
رات پیش بیني شده براي که وزارت تعاون و امور روستاها تخلفي را در اداره امور شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني مالحظه کند بالفاصله با استفاده از کلیه اختیا در مواردي - 146ماده 

 مجمع عمومي عادي و فوق العاده شرکت یا اتحادیه مربوط تصمیم الزم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهد گذاشت . 
سنامه و آیین نامه هاي سازمان تعاون مصرف کادر نیروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول این قانون مستثني است و وظایفي را که بر عهده دارد مستقال طبق مقررات و اسا - 147ماده 

 مخصوص به خود انجام خواهد داد. 
 دي نیز نسخ یا اصالح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود. کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغي است و در قوانین بع - 14٨ماده 
ت انجام شده وسیله مرکز این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشي اجرا خواهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج تحقیقا - 14٩ماده 

 قانون تشکیل شرکت هاي سهامي زراعي ( که از این پس مرکز تحقیقات وزارت تعاون و  15ماده  تحقیقات روستایي این وزارت )موضوع
مجلسین تقدیم مي نماید و این  امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصالحاتي را در این قانون الزم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون هاي تعاون و امور روستاهاي

 تغییرات و اصالحات پس از تصویب قابل اجراست . 
یب مجلسین تقدیم نماید، مادام که الیحه نهایي به تصویب نرسیده مقررات این قانون و مصوبات دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال الیحه نهایي را جهت تصو

 کمیسیونهاي مذکور الزم االجرا خواهد بود. 
وز یکشنبه شانزدهم خرداد در جلسه ر 1350قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهل و نه ماده و چهل و یك تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه 

 ماه یك هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شوراي ملي رسید. 
 عبدالله ریاضي  -رییس مجلس شوراي ملي 

 
 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

 ۱۳۷۰/۰۶/۱۳مصوب 
 ۱۳۹۳/۰۲/۱۷با آخرین اصالحات تا تاریخ 

 تعاونیاهداف و ضوابط کلی بخش  –فصل اول 
 اهداف بخش تعاونی عبارتست از: – ۱ماده 

 ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل. – ۱
 قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. – ۲
 اص جهت تحقق عدالت اجتماعی.پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خ – ۳
 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. – ۴
 برداری مستقیم از حاصل کار خود.قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره – ۵
 پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. – ۶
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 اون عمومی بین همه مردم.توسعه و تحکیم مشارکت و تع – ۷
 کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد -۸
 ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی-۹

 شود. ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایتبر برنامه های حاکماهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت –تبصره 
ور شرایط و منابع دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش -۲تبصره 

 و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید. مورد نیاز را در برنامه های توسعه
 شوند.شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می – ۲ماده 
فراهم نیاید با بخش تعاونی دولت  ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدندولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه – ۳ماده 

 همکاری نموده و امکانات و تسهیالت الزم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
 های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه – ۴ماده 
 سنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:اسا – ۵ماده 

 مقررات مالی و کار، انحالل و تصفیه. ،نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان
 اونیها باید ایرانی باشد. تابعیت تع –تبصره 

شود که به ای تعیین مینامهوسیله آئین حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به – ۶ماده 
 نفر باشد. ۷کمتر از رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید تصویب وزارت تعاون می

 باشند.های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میشرکتها و اتحادیه – ۷ماده 
 عضو  –فصل دوم 

انونی آن اساسنامه قنی و عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاو – ۸ماده 
 تعاونی باشد.

 شود.زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار میدر تعاونیهای اشتغال – ۱تبصره 
یان اعضاء شاغل عامل باید از مای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیرهای چند منظورهدر تعاونی – ۲تبصره 

 انتخاب گردد.
 شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از: – ۹ماده 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. – ۱
 عدم ممنوعیت قانونی و حجر. – ۲
 خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. – ۳
 درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. – ۴
 مشابه. عدم عضویت در تعاونی – ۵

 اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند. – ۱۰ماده 
 اند عمل کنند.کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسوولیتهائی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده – ۱۱ماده 
 توان آن را منع کرد.خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی – ۱۲ماده 

 متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتبًا به اطالع تعاونی برسانند. اعضاء  – ۱تبصره 
 در صورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.  – ۲تبصره 

 شود:در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می – ۱۳ماده 
 یط عضویت مقرر در این قانون.از دست دادن هر یک از شرا – ۱
اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی روز از تاریخ ۱۵روز و گذشتن  ۱۵عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله  – ۲

 عادی.
لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالیکه به حیثیت و اعتبار تعاونی  – ۳

 ناسالم بنماید. 
 ب مجمع عمومی خواهد بود.تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصوی –تبصره 

التفاوت افزایش سهم بایستی مابه در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد – ۱۴ماده 
 گردد.ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتبًا اعالم نمایند که مایل به

 شوند. اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می –تبصره 
منعقده محاسبه و به دیون تعاونی  ، استعفا ، انحالل و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداددر صورت لغو عضویت به سبب فوت  – ۱۵ماده 

 اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثهتبدیل می
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قابل واگذاری بوده و به موجب اخالل و که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین  در صورتیکه ورثه تقاضا نماید –تبصره 
 گردد.ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می

 سرمایه –فصل سوم 
 گیرد.هائی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میدارائیسرمایه تعاونی اموال و  – ۱۶ماده 
سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به ها،گیرد و وزارتخانهسرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می %۵۱شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل  – ۱۷ماده 

از راه وام بدون بهره یا  ۴۳اصل  ۲توانند جهت اجرای بند عمومی میو تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای دولت
ی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطهر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به

 تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
گذاری تعیین خواهد شد سهم سرمایهشوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می –تبصره 

 بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.  دولت به تدریج
اموال عمومی است و در اختیار دارد  تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را کهدولت می – ۱۸ماده 

 دهد: در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار
 منافع آن باشد.واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک  – ۱
 در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. – ۲
 تواند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور ساالنه مبلغی نقدی و یا کاال دریافت نماید.میدولت  – ۳
یزی تولید و توزیع و تأمین منافع ربرنامهگذاری و تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمتدولت می – ۴

 عمومی، تعیین نماید.
 باشند. هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکردهدر استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی – ۱۹ماده 
این صورت حداقل و حداکثر ر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگ – ۲۰ماده 
 نماید.ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین میسهم
 تسلیم شده باشد. یه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم وشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدهر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می – ۲۱ماده 

 اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. –تبصره 
 فراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا اعضو یا اعضای تعاونی می – ۲۲ماده 
 باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد. مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می – ۲۳ماده 

 شرط شده باشد. اشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگریبکننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان میمسوولیت دستگاههای عمومی تأمین –تبصره 
ضرورتها و در قالب برنامه رشد و قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت  ۴۴و  ۴۳دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول  – ۲۴ماده 

 بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.ای که اینی گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونهتوسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات الزم را برا
و یا غیر منقول و وسایل و  اموال منقول ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد وتواند با استفاده از منابع بودجهبمنظور فوق دولت می – ۱تبصره 

اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و امکانات الزم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها 
 تعاونیها منتقل نماید. ده را بهمؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی ش

توانند قرارداد نمایند که دهند و میگذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیالت اعطائی را در اختیار آنان قراراند جهت سرمایهبانکها موظف – ۲تبصره 
بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک  شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزدمی هائی که از محل وام و سایر تسهیالت اعطائی تأمینسرمایه

 اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه 
 قسیم سود و سایر مقررات مالیحساب سود و زیان و ت –فصل چهارم 

 شود:های تعاونی در هر سال مالی بترتیب زیر تقسیم میسود خالص شرکتها و اتحادیه – ۲۵ماده 
 شود:( به باال با تصویب مجمع عمومی عادی بعنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می%۵از حداقل پنج درصد ) – ۱

 باشد الزامی است.زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده ذخیره قانونی تا  – ۱تبصره 
 توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.تعاونیها می – ۲تبصره 

گردد و نحوه مصرف آن با میوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظورحداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اند – ۲
 تصویب مجمع عمومی عادی است.

 ود.شدرصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می – ۴
 گردد.شود تقسیم میپس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می – ۵

 تعاونیهای تولید و توزیع –فصل پنجم 
معدن، عمران شهری و روستائی و پرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت،هائی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، تعاونیهای تولید شامل تعاونی – ۲۶ماده 

 نمایند.عشایری و نظایر اینها فعالیت می
 تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند. –تبصره 
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ها و قیمتها تأمین کاهش هزینهکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و بمنظورا مصرفتعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهائی که نیاز مشاغل تولیدی و ی – ۲۷ماده 
 نمایند.می

ی و سایر های دولتی و بانکحمایت وتعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کاال و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کاال  –تبصره 
 های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.حمایت

 اند در معامالت خود به تعاونیها اولویت دهند.شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف – ۲۸ماده 
 ردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.توانند به امر صادرات و واتعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می –تبصره 

 ارکان تعاونیها  –فصل ششم 
 باشند:شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می – ۲۹ماده 

 مجمع عمومی. – ۱
 هیأت مدیره. – ۲
 بازرس یا بازرسان. – ۳

 مجمع عمومی –بخش اول 
االختیار آنها یا نمایندگان تامباشد، از اجتماع اعضای تعاونی باالترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی میمجمع عمومی که بر اساس این قانون  – ۳۰ماده 

 شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.العاده تشکیل میبصورت عادی و فوق
اند گذاری کردهمشارکت یا سرمایه ستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسالمی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونیهای تعاونی هر یک از ددر شرکت – ۱تبصره 

 ناظر داشته باشند. ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوانتوانند نمایندهمی
گذاری و امکانات مختلف و سرمایه کننده اعتبار و کمک مالی ودغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمینانحالل، ا – ۲تبصره 

 مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
 نمایند.ضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی میای از افراد واجد شرایط عهیأت مؤسس عبارتست از عده – ۳۱ماده 
 وظایف هیأت مؤسس عبارتست از: – ۳۲ماده 

 تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. – ۱
 دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. – ۲
 سایر وظایف مجمع عمومی عادی. تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و – ۳

 یابد.پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می – ۱تبصره 
 عضویت خود را پس بگیرند.توانند در همان جلسه تقاضایاعضائی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می – ۲تبصره 
 باشد. تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می – ۳تبصره 

ع توان مجمشود.در موارد ضروری در هر موقع سال میمجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می – ۳۳ماده 
 العاده تشکیل داد.عمومی عادی را به صورت فوق

دوم با حضور هر تعداد از یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می – ۱تبصره 
 اعضاء رسمی خواهد بود.

توانند به صورت دو باشند میمیستانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا ا – ۲تبصره 
منتخب با حضور نمایندگانهای مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی ای برگزار گردد.در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزهمرحله

خواهد عمومی براساس دستورالعملی اعضاء تشکیل خواهد شد.چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع 
 گردد.بود که از سوی وزارت تعاون ابالغ می

مقرر به تشکیل مجمع عمومی ای در موعدشود. در صورتی که هیأت مدیره ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه میابق با آیین نامهنحوه تشکیل مجمع عمومی مط – ۳تبصره 
 العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راسًا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.عادی یا فوق

 اعالم تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیراالنتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.دعوت از مجامع عمومی و  -۴تبصره 
 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: – ۳۴ماده 

 انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. – ۱
 ه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.رسیدگی و اتخاذ تصمیمی دربار – ۲
 هیأت مدیره.گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه – ۳
 به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. اتخاذ تصمیم نسبت – ۴
 اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. – ۵
 تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی. – ۶
 دهد.سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می – ۷

 های شرکتعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیت – ۸بند 
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 موازین مقرر در این قانون.ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت ساالنه پرداختی براساس اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه – ۹بند 
مدیره و انحالل یا ادغام تعاونی تشکیل گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأتدر حدود این قانون(. تصمیمواد در اساسنامه )العاده بمنظور تغییر ممجمع عمومی فوق – ۳۵ماده 
 گردد.می

زرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء با العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یامجمع عمومی فوق – ۱تبصره 
تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعالوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت  شود.در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاءکل مجمع تشکیل می

 خواهد یافت.
 نماید.تشکیل مجمع عمومی اقدام میالعاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به به تشکیل مجمع عمومی فوق در صورتیکه هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت – ۲تبصره 

 هیأت مدیره –بخش دوم 
ست که از بین اعضاء برای ااداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل  -۳۶ماده 

لی به ترتیب اعضای علی البدل مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اص
 ر مجمع عمومی بالمانع است.محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر د

 وان منشی انتخاب می کند.هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عن -۱تبصره 
نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به  -۲تبصره 

 مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می گردد.
وق می گیرد در تعاونی مربوط اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حق -۳تبصره 

است که به تأیید مجمع عمومی می  صرفًا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی
 رسد.
 باشد:وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر می – ۳۷ماده 

 العاده(.فوق -عادی ع عمومی )دعوت مجم – ۱
 اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط. – ۲
 نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی. – ۳
 ء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا – ۴
 عمومی. عنظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجم – ۵
 ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. ها و بودجه و سایر پیشنهادات وتهیه و تنظیم طرحها و برنامه – ۶
 هائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه – ۷
 تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب. – ۸
 تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل. – ۹

 یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل( برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ) – ۱۰
استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفردًا م میهیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجا –تبصره 

 یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.
 اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.تواند قسمتی از اختیارات خود را باهیأت مدیره می

 اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: -۳۸ه ماد
 ایمان و تعهد به اسالم )در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت( -۱
 نداشتن منع قانونی و محجور نبودن -۲
 و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد عدم عضویت در گروههای محارب -۳
 عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختالس، کالهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر -۴

ر این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکل و برای عضویت در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون عالوه بر شرایط مذکور د -تبصره
 بازرسی شرکتها، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است.

ه، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج هیأت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیر -۳۹ماده 
، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات

 امل بالمانع است.بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرع
 بازرسی –بخش سوم 

 بالمانع است.کند، انتخاب مجدد آنانمجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می – ۴۰ماده 
البدل را به ترتیب اولویت آراء برای علییره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرساندر صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مد – ۱تبصره 

 بقیه مدت دعوت نماید.
 گردد.الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میحق – ۲تبصره 
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 وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی بشرح زیر است: – ۴۱ماده 
 طباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.نظارت مستمر بر ان – ۱
 ی.مدیره به مجمع عمومرسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت – ۲
 رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط. – ۳
 تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص. – ۴
 ومی شرکت و مراجع ذیربط.نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عم -۵

نظرات خود را نسبت به مسائل جاری توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند وبازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می –تبصره 
 تعاونی اظهار دارند.

دهند مکلفند آنان ترتیب اثر نمیه هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند ک – ۴۲ماده 
 از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

تواند با اطالع ننماید بازرس میالعاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آنی فوقاگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عموم –تبصره 
 العاده اقدام نماید.وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق

 اتحادیه تعاونی –فصل هفتم 
 گردد:تشکیل می ت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیرهایی که موضوع فعالیهای تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیاتحادیه – ۴۳ماده 

مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش  ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و باال بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطالعات – ۱
 تعلیمات تعاونی.

 اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.آوری آمار و اطالعات و گزارشات های عضو و کمک به جمعارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی – ۲
 کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود. – ۳
 ک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.کم – ۴
 های عضو.مورد نیاز تعاونیالحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض – ۵
 تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو. – ۶
 ها.نیاز تعاونیای و راهنمائی و سایر تسهیالت مورد ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره – ۷
 موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. نظارت بر التزام تعاونیهای – ۸
 حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها. – ۹

 شند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونیهائی که عضو اتحادیه نبا – ۱تبصره 
 گردد.برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می – ۲تبصره 

شود و افزایش سرمایه ین میتأمبه تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه(های عضو )های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیسرمایه اتحادیه – ۴۴ماده 
سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع گردد و هر گونه تصمیم درباره اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می

 عمومی اتحادیه خواهد بود.
 ت:هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر اس – ۴۵ماده 

 مجمع عمومی. – ۱
 هیأت مدیره . – ۲
 هیأت بازرسی. – ۳

مربوط به مجمع عمومی به همان  باشد. سایر مقرراتهای عضو تشکیل میشود و هر تعاونی دارای یک رأی میهای تعاونی از نمایندگان تعاونیمجمع عمومی اتحادیه – ۴۶ماده 
 ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.

تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از  در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معامالت آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت –تبصره 
 گردد خواهد بود.میاند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابالغ اعضاء و حجم معامالتی که با اتحادیه داشته

بیش از یکنفر عضو در هیأت مدیره های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و بهرحال از هر تعاونی اعضاء هیأت مدیره اتحادیه – ۴۷ماده 
 نخواهد بود.

 هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود. ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات -۴۸ماده 
هیأت بازرسی باید بتصویب گردند. گزارشاتهیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت بوسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می – ۵۰ماده 

 بازرسی نیز مجری است. ف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأتاکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظای
 تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد. توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسیها میهیأت بازرسی اتحادیه –تبصره 

 و ثبت تعاونیها تشکیل –فصل هشتم 
باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت  های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهد شدشرکتها و اتحادیه – ۵۱ماده 

 ارائه دهند:
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 هیأت مدیره منتخب و بازرسان. صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و – ۱
 اساسنامه مصوب مجمع عمومی. – ۲
 درخواست کتبی ثبت. – ۳
 طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون. – ۴
 التأدیه سرمایه.رسید پرداخت مقدر الزم – ۵
 .۳۲ماده  ۲مدارک دعوت موضوع بند  – ۶

 مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.اولین هیأت مدیره پس از اعالم قبولی  –تبصره 
 اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک الزم اقدام به ثبت تعاونیها نماید. – ۵۲ماده 

 ادغام، انحالل و تصفیه –فصل نهم 
 ادغام –بخش اول 

 شوند.العاده و طبق مقررات آئیننامه اجرائی این قانون با یکدیگر ادغام مجامع عمومی فوقتوانند در صورت تصویب شرکتهای تعاونی می – ۵۳ماده 
ثبت شرکتها تسلیم شده و خالصه العاده تعاونیهای ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره صورتجلسات مجامع عمومی فوق –تبصره 

 ع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.تصمیمات به اطال
 بخش دوم انحالل و تصفیه

 شوند:های تعاونی در موارد زیر منحل میشرکتها و اتحادیه – ۵۴ماده 
 العاده.تصمیم مجمع عمومی فوق – ۱
 اشد.ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده ب ۳کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت  – ۲
 انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. – ۳
 توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه. – ۴
 ون بر طبق آئیننامه مربوط.بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعا ۳عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از  – ۵
 ورشکستگی طبق قوانین مربوط. – ۶

 گیرد.پس از اعالم انحالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می – ۱تبصره 
 نماید.اداره ثبت محل اعالم می در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بالفاصله طبق آئیننامه مربوط انحالل تعاونی را به – ۲تبصره 
 باشد.در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می ۵و  ۴اعالم نظر وزارت تعاون در مورد بندهای  – ۳تبصره 
 کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحالل آن باید مسترد شود. – ۴تبصره 

انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی  العاده یا وزارت تعاون رأی به انحالل تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونع عمومی فوقدر صورتی که مجم – ۵۵ماده 
 خواهند شد تا بر طبق قانون و آئیننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

و بانکها و شهرداری سپرده است عمل قبل از انحالل باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی  در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد، – ۵۶ماده 
 نماید.

 اتاق تعاون –فصل دهم 
 به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد: -۵۷ماده 

 ه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با بخش تعاونیانجام کلی -۱
 مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور -۲
 اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزومارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت  -۳
 همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط -۴
 برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها -۵
 بین بخش تعاونی ایران و فعاالن اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعاالن اقتصادی در سایر کشورهابرقراری ارتباط و پیوند  -۶
 کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی -۷
 تأمین نیازمندی های آنها فراهم آوردن شرایط الزم برای صدور محصوالت تعاونی ها و -۸
 برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف -۹

 نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی -۱۰
 مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونیساماندهی و کمک به توسعه  -۱۱
 ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها -۱۲
 ای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی هاانجام تحقیقات و پژوهش ه -۱۳
با اعضایش از طریق  داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی -۱۴

 مرکز داوری اتاق
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 به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاقایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی  -۱۵
 صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط -۱۶

راها و سازمان های داخلی و ( نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شو۱۰( و )۶مفاد بندهای ) -۱تبصره 
 بین المللی مرتبط و همچنین حل اختالف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.

 ی رسد.نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران م -۲تبصره 
ربط موظفند همکاری های وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی  -۳تبصره 

 الزم را جهت صادرات کاال و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
 اونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تع -۴تبصره 
 اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است. -۵تبصره 
ران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ای -۶تبصره 

 اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
 ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از: – ۵۸ماده 

 مجمع نمایندگان. – ۱
 هیأت رئیسه. – ۲
 هیأت بازرسی. – ۳

آن شهرستان و مجمع نمایندگان و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عملها مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه – ۵۹ماده 
ل استان های با حوزه عمهای فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیهشهرستانهایاتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رئیسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه

باشد که برای های سراسری میهای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیهاستانها و نمایندگان اتحادیهو مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون
 گردند.مدت سه سال انتخاب می

 وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از: – ۱تبصره 
 های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه – الف
 تعیین هیأت رئیسه اتاق تعاون. –ب 
 تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی. –ج 
 تصویب برنامه و بودجه ساالنه به پیشنهاد هیأت رئیسه. –د 
 اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت رئیسه پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.رسیدگی و  -ه

 رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی. –و 
و هر نماینده با کارت عضویت  مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود -۲تبصره 

 معتبر دارای یک رأی است.
از تعاونیهای کشاورزی و االمکانباشند که حتیها میالبدل از میان اعضاء تعاونی( نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی۷( تا )۳هیأت رئیسه اطاقهای تعاون متشکل از ) – ۶۰ماده 

 شوند.نمایندگان انتخاب میو روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری
ن نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تأمی –تبصره 

 عتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.مسکن، ا
 وظایف هیأت رئیسه عبارتست از: – ۶۱ماده 

 های مربوط.نامهفعالیت الزم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئین – ۱
 های داخلی آن.ه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آئیننامهاداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلی – ۲
 اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان. – ۳
 ارائه گزارشها و پیشنهادهای الزم به مجمع نمایندگان. – ۴
 انتخاب رئیس هیأت رئیسه از بین خود. -۵

اق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم برعهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل مسؤولیت کلیه امور اجرائی اتاق برعهده رئیس ات –تبصره 
 در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.

نیز موظف به همکاری هستند.  ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها هیأت رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد – ۶۲ماده 
 .باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستنداتاقهای استانها میهمچنین هیأت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین 

 گردند و وظایف آنها عبارتست از:تعیین میباشد که دو نفر آنها بوسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله وزارت تعاون هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می – ۶۳ماده 
 ات مربوط.های اطاق تعاون و قوانین و مقررنامهنظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئین –الف 

 رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون. –ب 
 بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط. –ج 
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 نظر در مورد گزارشهای هیأت رئیسه.زارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارارائه گزارشهای ساالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و و –د 
 هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد. –تبصره 

 منابع مالی اطاقهای تعاون عبارتست از: – ۶۴ماده 
 دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء. – ۱
 دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا. – ۲
 دهد.ها قرار میاتحادیهدریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و  – ۳

 ارت تعاونوز –فصل یازدهم 
 گردد.تشکیل میبمنظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون  – ۶۵ماده 

سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در دفاتر،سازمانهای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر  – ۱تبصره 
دارائیها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،ها و سازمانهای مختلف فعالیت میوزارتخانه
 گردد.موجود آنها تشکیل میتفاده از بودجه و امکانات شود و این وزارت با اسمنتقل می

اداری و استخدامی کشور ظرف  امور تشکیالت و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان
 کنند( تعیین خواهد شد.ان به وظایف خود عمل میمدت شش ماه ) که در این مدت تشکیالت منحله کماک

تعاون الحاق و وظایف و اختیارات صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه دارائیها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت  – ۲تبصره 
 گردد.مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می

 در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تغییر
 وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: – ۶۶ماده 

 تعاونی.شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می – ۱
 های تعاونیها مطابق این قانون.نامهها و آئینهای این قانون و اساسنامهتهیه لوایح قانونی و آئیننامه – ۲
 جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیالت و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط. – ۳
 سترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسالمی کشوری.تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گ – ۴
 های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیهایجاد زمینه – ۵
 های تعاونی.می، تحقیقاتی و صنعتی الزم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیهکمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، عل – ۶
 های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.ها، اتحادیهکمک به شرکت – ۷
 ان.المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایرشرکت در مجامع بین – ۸
 انجام معامالت الزم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی. – ۹

 تعاونی. های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزومهای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامهاجرای برنامه – ۱۰
 هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر. راهنمائی مسئوالن تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و – ۱۱
ریزیهای  آنها بمنظور استفاده در برنامه مکاناتانجام تحقیقات آماری و اطالعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائیها و ا – ۱۲

 مربوط.
 در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد الزم بمنظور اداره صحیح تعاونیها.ایجاد هماهنگی  – ۱۳
 ایجاد تسهیالت الزم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی. – ۱۴
 فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها. – ۱۵
 ایران.قانون اساسی جمهوری اسالمی  ۴۴و  ۴۳فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول تهیه و تنظیم طرحهای اساسی بمنظور  – ۱۶
خارج از نوبت در رسیدگی  های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعالم و دادگاه موظف استتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیهوزارت تعاون می -۱۷

وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیهمقدماتی در 
 تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.

 کنند.نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده میجلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از  – ۱۸
 فراهم آوردن تسهیالت الزم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کاالهای مورد نیاز. – ۱۹
 ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه – ۲۰
 یالت الزم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.فراهم آوردن تسه – ۲۱
 گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه – ۲۲
 اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای  – ۲۳

وام و کمکهای الزم به تعاونیها اقدام ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای  شورای پول و اعتبار موظف است همه –تبصره 
 اید.نم
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توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و برداری و سرمایهمشارکت، ایجاد، توسعه و بهره – ۲۴
 این قانون. ۱۷تبصره ماده 

صادرات و واردات کشور و سایر بار، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی معادن و کمیسیونهای مربوط به عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعت – ۲۵
 مجامع با نظر هیأت دولت.

 مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. – ۲۶
 تعاونی. المللی مربوط به امور، شوراها و مجامع بینالمللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانهاهمکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین – ۲۷
 .۵۱ماده  ۴صدور مجوز موضوع بند  – ۲۸
 سلب مزایا از تعاونیهائی که بر خالف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خالف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. – ۲۹
 تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. – ۳۰

 نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و بتصویب هیأت دولت خواهد رسید.ئینآ – ۶۷ماده 
و رفاه اجتماعی، یک نفر به به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار  -۶۸ماده 

یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیأت  تخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش ازان
 رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.

( این قانون و رسیدگی به شکایات و اعالم نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ۳۸لبان فقط براساس ماده )انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوط
و اتحادیه های تعاونی  انتخابات شرکتها ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل

 و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.
تصویب می ت تهیه و دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظار -تبصره
 شود.

 سایر مقررات –فصل دوازدهم 
دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق کلیه شرکتها و اتحادیه – ۶۹ماده 

 باشند.قانون برخوردار نمیو این  غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی
عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون  از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت ۶۵ماده  ۱ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره  – ۷۰ماده 

ظرف مدت یکماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از  د پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثرگردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفنمنتقل می
 است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند. اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده

 رهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد.به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی ف -۷۱ماده 
را در تشکلهای دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها  -۱

 مربوط فراهم نماید.
 با تعاونی اقدام نمایند. زارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروههای علمی مرتبطو -۲
در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون -۳

 مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند.
م از تشکیل و وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت الز -۷۲ماده 

ورد و رمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آفعالیت کلیه تعاونی های زی
 جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهائی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم را بنماید.

همکاری الزم را به عمل وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -۱ه تبصر
 آورند.
های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از الزم وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی  -۲تبصره 

ل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و االجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه این ماده را مشتم
 به تصویب هیأت وزیران برسانند. نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی

 ارند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده د -۷۳ماده 
 این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.هرگونه دخالت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد 

نوان رئیس اتاق تعاون عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به ع -۷۴ماده 
 ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

 عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است. –تبصره 
مردم را در بازار سرمایه  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم -۷۵ماده 

( قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به ۴۴( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۱۹فراهم کرده و در راستای اجرای ماده )
 تعاونی ها را تسهیل نماید.



   240 

 

از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه
 اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

ن قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون با ای -۷۶ماده 
 این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.

 کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. -۷۷ماده 
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ه و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماد

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱۳۷۰/۶/۲۴
 

 ( قانون اساسی۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست
 ۱۳۸۶/۱۱/۰۸مصوب 

 ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ات تا تاریخ با آخرین اصالح
" قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۱۳۸۹)عنوان این قانون ابتدا و تا سال 

 چهل و چهارم قانون اساسی" بوده است(
ـ تعاریف  فصل اول 

 حات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:در این قانون اصطال -۱ماده 
 می کنند. بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کاالها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله -۱
 قرار گیرد. کاال: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده -۲
 خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست -۳
 بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کاال یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد -۴
 مورد تشکیل شده باشد. شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب -۵
 سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد -۶
 باشد.سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت  -۷
مجلس شورای اسالمی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی  ۱۳۷۰شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  -۸

 ودکه نسخ نشده است و اصالحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می ش ۱۳۵۰مصوب 
 شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. -۹

فراد در این تعاونی آزاد است اشرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر  -۱۰
 ( اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند.%۷۰ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد)

هیچ یک از نند، به طوری که رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کاال یا خدمت فعالیت می ک -۱۱
 یتی وجود نداشته باشدتولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدود

قاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و ت -۱۲
 داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

یمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کاال یا خدمت را به ق -۱۳
 فعالیت در بازار نباشد.

 می گیرد انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کاال و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار -۱۴
و یا  وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقیوضعیت اقتصادی مسلط:  -۱۵

 حقوقی قرار گیرد.
 شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در  -۱۶
 تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. -۱۷
تهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالی -۱۸

 یک بازار کنترل می کند.
نون و یا اساسنامه آن ، یا به مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قا ۱۹-

 ح قانونی به آنها واگذار شده باشد.موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صال
گروههای خاص، کاهش مهارت  اخالل در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و -۲۰

 و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
ادامه، توسعه یا بهره برداری  سب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعالم، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع،مجوز ک -۲۱»

، ۱۳۶۶/ ۶/ ۱( قانون محاسبات عمومی مصوب ۵و ماده ) ۱۳۸۶/ ۷/ ۸( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
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راها، مجامع و نظامهای صنفی یا شوراهای اسالمی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شو
 نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آنها صادر می شود.

مشاغل، صنایع، کشاورزی، پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه  -۲۲
 «سب و کار محسوب می شود.خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از الزم االجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزهای ک

 قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی –فصل دوم 
 فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود: – ۲ماده 

 د مذکور در گروه دو و سه این ماده.تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موار -گروه یک
 ( قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.۴۴فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم ) -گروه دو

 فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: –گروه سه 
 د )فرکانس(،( شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسام۱
 ( شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،۲
 ( تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،۳
 ( شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،۴
 ( معادن نفت و گاز،۵
 ه تعاون،مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسع ( بانک۶
 ( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،۷
 ( شبکه های اصلی انتقال برق،۸
 اسالمی ایران،( سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری ۹

 ( سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،۱۰
 ( رادیو و تلویزیون،۱۱

یی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارا
 روه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.( گ۳می رسد و در مورد بند )

 قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود: – ۳ماده 
ین قانون است، اعم از طرحهای تملک ( ا۲مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادۀ ) –الف 

 زان ممنوع است.داراییهای سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر می
حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها ، بنگاهها و مؤسسات دولتی و دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه،  – ۱تبصره 

( این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به بخش های ۲غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادۀ )
 عمومی غیردولتی واگذار نماید.خصوصی، تعاونی و 

( این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۲تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده ) –۲تبصره 
 تصویب مجلس شورای اسالمی و برای مدت معین مجاز است. جمهوری اسالمی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و

ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیتوسعههای تواند از طریق سازمانـ دولت می۳تبصره
یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری باال و یا صنایع ( این قانون در مناطق کمترتوسعه۲های گروه یک ماده )ع فعالیتگذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوسرمایه

ی تمایلی به گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعالن فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتخطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه
( اقدام کنند. هیأت وزیران %۱۰۰گذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد)توانند نسبت به سرمایهای میهای توسعهگذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانسرمایه

شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. ربط پیشنهاد مییموظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذ
امور اقتصادی و »های ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارتخانهشود که ظرف مدت سهای تعیین مینامهمصادیق صنایع پیشرفته با فناوری باال و صنایع خطرپذیر به موجب آیین

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میتهیه می« جارتصنعت، معدن و ت»و « دارایی
ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به رسانی )که در آن نام سازمان توسعهمنظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطالعدولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به

اطالع عموم برساند. حداکثر مدت زمان الزم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع شود( بهشخص میتفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء م
 باشد.رسانی میماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطالعاین تبصره سه

برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. سال پس از اخذ پروانه بهرهت سهباید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مد گذاریسهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه
 شود.عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می

( این قانون را در ردیفهای ۲۹( ماده)۷( و )۵) (،۳( این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای )۷ای از اعتبارات موضوع تبصره)های توسعهدولت مکلف است سهم سازمان
 منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.ای بههای توسعهمستقل و مشخص بودجه ساالنه کل کشور درج و به سازمان

صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به ساله بهها را همهگذاریریزی کشور( موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایهدولت )سازمان مدیریت و برنامه
 مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.
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 های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.گذاریحکم این تبصره در مورد سرمایه
ای دولتی برای اعطاء تسهیالت یا کمک به طرحهای مصوب در سعهای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توـ سازمانهای توسعه۴تبصره
 های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند.حوزه

 حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.سازمان صنایع کوچک با شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود. و امور  -۵تبصره 
( قانون اساسی و قانون ۴۴تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

 مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.
انجام می  ۱۳۸۷/ ۲/ ۳۱کان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مال

ت به شرکتهای خدماتی نتقال مدیریپذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و ا
 مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

هرها می باشند، واحدهای در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم ش
 به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های الزم را به عمل آورند. تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف

اث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احد
 ه دارند.ان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را برعهدهمچن

ی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکار
 انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 ی کند.شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت م -۶تبصره 
( این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با ۲( ماده )۲سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های موضوع گروه ) -۷تبصره 

( باشد و مازاد بر سقف ۲نکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه )( مجاز است، مشروط به ای۳( بند )ب( ماده )۱رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره )
 تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.

ازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجود حاصل ( تا هنگامی که واگذار نشده است توسط س۲( و )۱سهام سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههای موضوع گروههای )
( قانون ۴۴( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۲۹( قانون اساسی و ماده )۴۴از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند )د( سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )

گذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش ( وجوه حاصل از وا%۷۰اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد )
ها ی پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهغیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناور

 جهت واگذاری مصرف می شود.
( قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر ۴۴( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۲۹برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند )د( سیاست ها و ماده )

 شرکت ها عمل می شود.
( این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های ۲نگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده )( از ارزش مجموع سهام ب%۸۰دولت مکلف است هشتاد درصد ) –ب 

 خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
اکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و ( این قانون با توجه به حفظ ح۲دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده ) -۱تبصره 

 %( ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. ۲۰رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد )
و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به  ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی ۲تبصره 

 ( قانون اساسی خواهد رسید.۴۴پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )
 ه با بحران نسبت به تأمین کاالهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات الزم را بیندیشد.ـ دولت مکلف است در حد مقابل ۳تبصره 

 ( این قانون منحصرًا در اختیار دولت است.۲سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاه های مشمول گروه سه مادۀ ) –ج 
%(  ۱۰۰( این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد )۲مدیریتی از بنگاههای بخش های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده )خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و  -۱تبصره 

 ان می رسد، مجاز است.دولت طبق آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیأت وزیر
بانی نیروهای مسلح تهیه و جهت آئین نامه مربوط به کاالها و خدمات نظامی ، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتی

 تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به ـ فعالیتهای حوزه های سالمت، آموزش و تحقیقات  ۲تبصره 

 بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق الیحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابالغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد.
 فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود :قلمرو  – ۴ماده 
 ( این قانون منحصرًا در اختیار بخش غیردولتی است.۲سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادۀ ) –الف 

 انون مجاز است.( این ق۳( بند )الف( ماده )۳( و )۲ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های ) –تبصره 
 ( این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است.۲سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده ) –ب 
 ( این قانون مجاز است.۳ماده )« ج»( بند ۱) ( این قانون با رعایت تبصره۲فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده ) –ج 
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شود، صرفًا در شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشده یا میـ مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس ۵ماده
( توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. %۱۰درصد )ه فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف دهقالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز ب

( تا %۲۰درصد )( و بیش از بیست%۲۰درصد )( تا بیست%۱۰درصد )همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده
باشد. تملک سهام سایر شود مجاز میموجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب میبا مجوز بانک مرکزی و به( %۳۳درصد )سهوسی

رکزی ممنوع است. )اصالحی به ( سهامدار است، بدون مجوز بانک م%۱۰درصد )مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده
 (۱۳۹۷/۳/۲۲( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست

لب شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قاطور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطالق میـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به۱تبصره
 باشند.دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی )سببی یا نسبی(، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می

باشد و درآمد یشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود مـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر۲تبصره
شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به ( می%۱۰۰درصد )رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صدشده و حق تقدم فروشحاصل از سود سهام توزیع

ده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنوزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می
این  االجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز الزم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیرسال از تاریخ الزمدارد ظرف مدت یک

 شود.ره میصورت مشمول مقررات صدر این تبص
 ( را ابطال نماید.%۱۰درصد )تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از دهـ بانک مرکزی می۳تبصره
 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابالغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.۴تبصره
 مقرر می گردد:ر تسهیل حضور بخشهای غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها به منظو -۶ماده 

ها و مؤسسات خیریه کشور، مان( قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، ساز۵اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ) -۱
های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوقنهادها و سازمان

اسالمی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانونًا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند  دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقالب
لکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه در بازار تولید کاال و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخالل در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع ما

واقع بودن آن توسط نهادها و تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطالعات و یا خالف  شرکتهای
 ( این قانون است.۷۲مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده )

( سهم بازار هر کاال و یا خدمت را %۴۰ه آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعًا حداکثر تا چهل درصد )( این ماده و شرکتهای تابعه و وابست۱اشخاص حقوقی بند ) -۲
 دارند.
ر را در اختیار داشته کننده در بازاصورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترلتوانند به( این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی۱ـ اشخاص حقوقی بند )۱تبصره

شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام میباشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل
 شود.شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میثبت

عنوان وظیفه اصلی آنها مه آنها بهـ در مواردی که ارائه کاال و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنا۲تبصره
در صورتی که رعایت این بند موجب اخالل در تولید، تأمین و یا عرضه آن  شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کاال و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد،

دسته از بنگاهها در پایگاه )سایت( رسمی مرکز ملی ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست اینکاال و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی
 شود. شده از سوی آنها درج میکثیراالنتشار با مشخصات کامل بنگاه و کاال و خدمات تولیدی و یا عرضه هایرقابت و یکی از روزنامه

( این ۱( برای اشخاص حقوقی موضوع بند)%۴۰درصد)مدیره( در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهلـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو )کرسی در هیأت ۳
( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )باشد. )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستًا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز میماده، که قانون

۱۳۹۷/۳/۲۲) 
ایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار ( احداث نم%۱۰۰مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی ) -۱تبصره 

 سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی )سهم در هیأت مدیره( خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
مدیره( در ستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی )سهم در هیأت( این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت م۱ـ اشخاص حقوقی موضوع بند )۲تبصره

ای حداکثر تا سه سال پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور صورت مرحله( را از تاریخ تصویب این اصالحیه به%۴۰درصد)هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل
ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. )اصالحی ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر ششظرف مدت یکمکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر 

 (۱۳۹۷/۳/۲۲( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست
( این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها، ۱نی دولت به اشخاص حقوقی بند)تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانو -۴

کتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شر
 چهارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.

ل مالی خود جهت ثبت نزد شرکتها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند، حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطالعات کام -۵
لی برابر قوانین و وراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری ماسازمان بورس و ا
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بوطه را ارائه کند. اشخاص حقوقی موضوع این مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مر
 بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

 ( قانون محاسبات عمومی۵مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ) -الف
 امی کشورنهادهای نظامی و انتظ -ب
 سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور -ج
 نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه -د

شمول قانون بر آنها مستلزم کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که  -هـ
 است.ذکر یا تصریح نام 

 نهادهای انقالب اسالمی -و
 ( این قانون است.۱( ماده )۵( و )۴منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای ) -۱تبصره 
 سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد ساالنه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسالمی اقدام کند. -۲تبصره 
 ابالغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.از زمان  -۳تبصره 

دار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بها
شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این های مالی حسابرسیذکور صرفًا پس از ارائه گزارشسازمان م

انجام  ۱/۹/۱۳۸۴هادار جمهوری اسالمی ایران مصوب باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطالعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق باطالعات می
صالح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی شود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذیمی

 ی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقاعضای هیأت
ی ورس و اوراق بهادار ـم صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا عالی بورس و اوراق بهادار بهتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورایسازمان ـب

سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سقف صدمیلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و
ف نمایند، یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلعالی بورس و اوراق بهادار افزایش میجمهوری اسالمی ایران با تصویب شورای

های کلی اصل منظور تسهیل اجرای سیاست( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به۱۴متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده )
 داری کل کشور واریز شود.انهها باید به حساب خزشوند. وجوه حاصل از این جریمهمحکوم می ۲۵/۹/۱۳۸۸( قانون اساسی مصوب ۴۴چهارم)وچهل

دارای طبقه بندی می  اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطالعات اقتصادی آنها -۴تبصره 
 باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

 عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد. –۵تبصره 
یاست های کلی اصل وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای س -۶تبصره 

 ( جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند.۴۴چهل و چهارم )
ه نحوی ساده کنند که هر به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ب -۷ماده 

مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطالع رسانی 
 تعیین و در پایگاه اطالع رسانی مذکور اعالم می شود.« هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط 

تواند  مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می در صورتی که هر یک از -۱تبصره 
صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در  عالوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبًا از باالترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در

قاضی صدور مجوز و مراجع صادر این موارد، باالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از مت
فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. باالترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور 

ان را تأیید کند، به مجازات های اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخالل یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفش
 محکوم می شوند. ۱۳۷۲/ ۹/ ۷( قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹بندهای )د( به بعد ماده )مقرر در 

ور دریافت و بررسی هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطالع رسانی مذک -۲تبصره 
 ، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.«اشباع بودند بازار»ن مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل کنند. صادر کنندگا

ح در پایگاه نی که مدارک معتبر مصرامتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطالع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیا
( این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و باالترین مقام ۴۵موضوع ماده )« اخالل در رقابت»اطالع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق 

 ( این قانون محکوم کند.۶۱( ماده )۱۲مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند )
کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر میکلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می -۳ه تبصر

صورت الکترونیکی و پس از در وزارت امور اقتصادی و دارایی به، مستقر «زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارهیأت مقررات»ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به مدت یک
بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یکتأیید نماینده تام

االختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ان محاسبات کشور یا نمایندگان تامسازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیو
( قانون محاسبات ۵ی و ماده)( قانون مدیریت خدمات کشور۵ربط موضوع ماده)رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی
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ماه پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سهعمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می
های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینهبهها و مانند اینها را نامهها، آیینصدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه

اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحًا به صورت آنی و غیرحضوری و راه
های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای نامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویبنامهها و آیینلها، دستورالعمبخشنامه

 باشد.االجراء میکسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند الزم
است پیشنهادهای الزم را یأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصالح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف فعالیت این ه

 برای اصالح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
( این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون شرایط ۳موضوع تبصره )« ارهیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و ک» -۴تبصره 

 صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطالع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بالفاصله به دستور ، تغییر در شرایط صدور یا «پایگاه اطالع رسانی مذکور»پس از راه اندازی 

ردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید رئیس هیأت در پایگاه اطالع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل ک
 شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعالم شود.باید از 

رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطالع 
( قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، ۶۰۰تبصره مشمول مجازات موضوع ماده )دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این 

 ( است.۱۳۷۵/ ۳/ ۲مصوب 
هیأت »به « ۱۳۸۹ /۱۰ /۱۵( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ۶۲کارگروه موضوع ماده)»از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات  -۵تبصره 

 /۴ /۱( قانون اساسی مصوب ۴۴( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )۷( و )۶(، )۱موضوع قانون اصالح مواد )« وکارزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبمقررات
 شود.غو می( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ل۶۲شود و ماده)منتقل می ۱۳۹۳
باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میدر مورد آن دسته از فعالیت -۶تبصره 

ای اقدام گونهحقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط بهامور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت 
زدایی و تسهیل صدور مجوزهای مقررات»شده توسط هیأت بینینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشمی

 تجاوز ننماید.« کسب و کار
های واحد و یا در فضای مجازی اقدام االختیار در محل پنجرهد پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تامدر ایجاد فرآین

قوانین و مقررات(، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان)براساس های مربوطه شامل رویهو همکاری الزم را به عمل آورند. دستورالعمل
موضوع « زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمقررات»های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت

( قانون ۷۰شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده)( قانون اساسی تهیه و ابالغ می۴۴ی اصل چهل و چهارم )( قانون اجرای سیاستهای کل۷( و )۶(، )۱( قانون اصالح مواد )۳ماده)
 شود.برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لغو می

زدایی و تسهیل صدور با وظایف و اختیارات هیأت مقررات( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران که مرتبط ۷۶مصوبات کمیته مذکور در ماده) -۷تبصره 
 شود.باشد به این هیأت ارسال میمجوزهای کسب و کار می

به در بخش ( این قانون مقرر شود، عینًا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشا۲هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ) – ۸ماده 
 خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.

 دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. –تبصره 
 سیاستهای توسعه بخش تعاون –فصل سوم 

 ، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:۱۳۹۳%( تا پایان سال  ۲۵اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد )به منظور افزایش سهم بخش تعاون در  – ۹ماده 
ـاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزا –الف  رت اموراقتصادی و دارایی، سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تع

به سهم بیست وپنج درصد ارت صنعت، معـدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل وز
 مبنای تدوین بودجه های ساالنه قرار گیرد. ( و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می شود. این سند باید۲۵%)

( بیش از بخش غیر تعاونی %۲۰ارائه می کند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد ) –به جز مالیاتها  –در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را  –ب 
 خواهد بود.

 حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:این ماده، « ب»عالوه بر حمایت موضوع بند  –ج 
زء سه دهک اول درآمدی کمک بالعوض و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت ج -۱

 جامعه باشند.
 %(. ۲۰اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد )تخفیف حق بیمه سهم کار فرما برای  -۲
 ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری ، آموزش کار آفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان. – ۳
 پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی. – ۴
 انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطالعاتی، تملک و آماده سازی اراضی. کمک به – ۵



   246 

 

 کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی. –د 
ـ   حمایت مالی برای توانمند سازی اطاقهای تعاون. –ه
 اون.نک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعتأسیس با –و 

ارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب زاساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و و
 هیأت وزیران می رسد . وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

 می شود.صندوق تعاون پس از تأسیس بانک توسعه تعاون با اصالح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل  -۱تبصره 
 با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود. شعب صندوق

ان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، وزیرامور اقتصادی و دارایی، رئیس سازم
 واگذاری شعب انجام می گردد.حداکثر سه ماه پس از 

 سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود. –۲تبصره 
ای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهاده -۳تبصره 

 بود.
 منظور خواهد شد.« شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها»منابع الزم برای اجراء این ماده در بودجه ساالنه در ردیف مستقلی تحت عنوان  –ز 

بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و  –ح 
 یأت وزیران پیشنهاد نماید.ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به ه

%( سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج  ۴۹تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد )کلیه شرکتها و اتحادیه های  – ۱۰ماده 
عضو که در اساسنامه  %( کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر ۳۵)

 ری خارجی باشد.معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذا
و بدون رعایت  ۱۳۵۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ( ۶۲( و )۶۱همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد )

 اقدام نمایند. ۱۳۷۰( قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۴۳ماده )« ۲»تبصره 
 ه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معامالت آنها با اتحادی

 ( قانون تجارت خواهد بود.۱۲۹معامالت مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده )
 و اصالحات بعدی آن الحاق می گردد: ۱۳۶۶( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۰۵به ماده )« ۶»متن زیر به عنوان تبصره  – ۱۱ماده 

( تخفیف از نرخ موضوع این ماده می %۲۵درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد ) – ۶تبصره 
 باشد.
 رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:وزارت تعاون موظف است تمهیدات الزم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با  -۱۲ماده 

درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون  ۵حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از  -۱
 (۱۳۹۷/۳/۲۲سی مصوب ( قانون اسا۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای سیاست

( %۲۰درصد )ق مالکیت بیستـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر ح۲
( از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی %۱۰درصد)ثر حق مالکیت دهسهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداک

های ( این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست۲های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده )سهامی عام در حوزه فعالیت
 (۱۳۹۷/۳/۲۲قانون اساسی مصوب ( ۴۴کلی اصل چهل و چهارم )

( %۲۰%( و در سایر مناطق تا بیست درصد ) ۴۹هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد ) -۳
%( و جمعًا تا چهل و نه درصد  ۲۰. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد )فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند

 %( مجاز به مشارکت هستند. ۴۹)
ه درصد مدیره نباید از چهل و ن در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیأت

 %( بیشتر گردد. ۴۹)
 سهام تقدم دارند.در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این  -۴
بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده تواند با بلوکمیمجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد  – ۵

که مشترکًا توسط وزارت تعاون و وزارت  انتخاب کنند و یا مستقیمًا در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آئین نامه ای تعیین می شود
( قانون اساسی ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.)اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست امور اقتصادی

 (۱۳۹۷/۳/۲۲مصوب 
مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از  کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام -۶

 سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خالف حکم این بند باطل و بالاثر خواهد بود.
 شرکتهای تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند. -۷

 ساماندهی شرکت های دولتی –فصل چهارم 
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( این قانون در بخش دولتی باقی می ۳به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده) -۱۳ماده 
 مانند دولت مکلف است:

مور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت ا –الف 
 قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.

 د بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین نامه ای خواه –تبصره 
 خواهند کرد: شرکتهایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانکها و بیمه ها صرفًا در دو قالب فعالیت –ب 

 ومی آن رئیس جمهور است.( شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیمًا دولت و یا رئیس مجمع عم۱
شرکتها به شرطی مجاز است که ( شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای ما در تخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این ۲

 م شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.( سها%۱۰۰اواًل در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیًا صددرصد )
کت سرمایه گذار مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شر – ۱تبصره 

 کم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری آنها نمی شود.مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این ح
وزیران خواهد رسید  میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت -۲تبصره 

 ی بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیالت، خللی ایجاد نماید.ولی در هر صورت سرمایه گذار
ه ریزی کشور و تصویب ت و برنامافتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیری – ۳تبصره 

 هیأت وزیران مجاز است. بانکها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
به ان واگذاری قرار می گیرند دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جری – ۴تبصره 

 تصویب مراجع ذی صالح برسد.
 دولت موظف است آئین نامه ها و دستور العمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی االثر اعالم نماید. – ۵تبصره 

 ه یابد.کلیه واگذاری ها خاتم ۱۳۹۳عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال  -۱۴ماده 
حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات  –دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تأسیس انجمنهای صنفی  – ۱۵ماده 

. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین و اصالح ضوابط و مقررات از  صنفی و حرفه ای، اصول اخالق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند
 این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

هر شرکت را پیش از به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان  – ۱۶ماده 
 ری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:واگذا

 تمدید می گردد. ۱۳۹۳که برای این بنگاهها تا پایان سال  ۱۳۸۵/ ۱۰/ ۲۶( قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب  ۱۰( و )۹بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد ) – ۱
 بازخرید بر اساس توافق. -۲
اگذار شده تا پنج سال حق دامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای وـ پس از اق ۳

 کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
 ذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعالم نماید.ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگ ۴
 آموزش و به کار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسًا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیر مالی. – ۵

این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل  اعمال مشوقهای مالی و یا غیر مالی موضوع -۱تبصره 
 ( قانون اساسی خواهد رسید.۴۴چهل و چهارم )

اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به  خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیر مالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح -۲تبصره 
 هیأت واگذاری ارائه کنند.

 فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی –فصل پنجم 
( این قانون را ۲( ماده )۲( و )۱)( این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های ۸۶کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده ) – ۱۷ماده 

دی شرکت طبقه بندی نموده و در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولی
نهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطالعات ( این قانون، پیش۳ماده )« ۱»فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره 

 و مدارک الزم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
ی مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطالعات و مدارک و صورت ها –الف 

 رسمی بررسی و تأیید نماید.
 د.وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطالعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار ده –ب 
کور در این قانون ی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذسازمان خصوص –ج 

 با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
ازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و ب

 سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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 ( این قانون است.۸۵تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطالعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطالعات مشمول حکم ماده ) – ۱تبصره 
نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند  اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع، جهت پنهان -۲تبصره 

 ( این قانون محکوم خواهند شد.۷۵( و )۷۲متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد )
ن خسارت دیده زمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی ربط به خریداراسا -۳تبصره 

 پرداخت نماید.
 امات زیر انجام می شود:جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقد -۱۸ماده 

 کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود. -۱
ل دولتی محسوب و ر قانونی در اموااز زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غی – ۲

 قابل پیگرد قانونی است.
قابل تمدید تا دو سال( در قالب قانون ـ به هیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی )صرفًا در مدت یک سال و  ۳

 الزم را انجام دهد . در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصالحات 
 ( این قانون فراهم نماید.۲۰ماده )« الف»وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط الزم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند  -۴
صورت شرکت مستقل اداره نمی راء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به ـ در اج ۵

ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به  شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفًا به منظور واگذاری،
 معتبر است. ۱۳۹۲( این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۳ماده )« الف»بند « ۳»و « ۲»واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های 

 هها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگا –تبصره 
، فروش تمام یا بخشی از هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت )اجاره به شرط تملیک – ۱۹ماده 
 ه شرح ذیل استفاده نماید.ام، واگذاری اموال( و واگذاری مدیریت )اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت(، تجزیه، واگذاری، انحالل و ادغام شرکتها حسب مورد بسه

 واگذاری :در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می دهد. –الف 
ور اقتصادی و دارایی در سازی ساختاری : در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصالحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امباز –ب 

 ی در موارد خاص قابل تمدید است.چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید . دوره بازسازی ساختار
ولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیرد

 قًا مشخص نماید و پس از بررسی صالحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقی
( این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیردولتی می شود، هیأت ۱( ماده )۱۲تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند ) –ج 

به واگذاری شرکت  واند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکمواگذاری می ت
 دهد.

ـ ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی ا  جازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.د 
ـ  صیل کننده( منتقل تحصیل: دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری )تحصیل شونده( را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر )تح –ه

 شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری 
ص داراییهای شرکت منفی باشد و انحالل: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خال –و 

 واند رأی به انحالل شرکت دهد.یا به هر دلیل موجه انحالل آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می ت
( این قانون که غیر قابل ۲هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده ) -ز

ری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آئین نامه اجرائی این عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذا
 د.ماده مشترکًا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رس

نه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحالل تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکا – ۱تبصره 
تا زمان واگذاری نیز از شمول قال می یابند باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انت

 نتقال معاف است.مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و ا
 متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است. پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که -۲تبصره 

 ( این قانون به شرح زیر خواهد بود:۳نحوه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده ) –ح 
 واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده، – ۱
 تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن،مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه  – ۲
 واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی، – ۳
 های طرح، واگذاری حق بهره برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه – ۴

اره آنها اتخاذ تصمیم خواهد طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی ، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درب –تبصره 
 شد.
 شهای زیر تصمیم می گیرد:هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند )الف( و رعایت ترتیب، به رو -۲۰ماده 
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 فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی، –الف 
 فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی، –ب 
 فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، –ج 

ـ مصوب مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی  -۱تبصره   ۱۳۸۴/ ۹/ ۱با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
 ( قانون اساسی صادر می شود.۴۴ـ به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم)

دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از  در مواردی که پس از برگزاری -۲تبصره 
الی محدودی بوده و ارزش فیزیکی و م روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای

گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان شرکت عمدتًا داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا 
 .بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است

( به سایر مدیران باتجربه و %۵( از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد )%۵فروش اقساطی حداکثر پنج درصد ) – ۳تبصره 
 متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می شود.

این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، « ج»و « ب»وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای  -۴بصره ت
 بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

 الزامی است. ۱۳۸۰سرمایه گذاری خارجی مصوب در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از  -۵تبصره 
 قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود: –۲۱ماده 
زه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندا –الف 

اگذاری تعیین خواهد شد. سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت و
ـ مصوب در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار ج  ـ الزامی است.۱۳۸۴/۹/۱مهوری اسالمی ایران 

دیریت و سایر شرایط الزم برای واگذاری در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال االجاره و حق الزحمه پیمان م –ب 
 در چهارچوب قانون مناقصات و معامالت دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری باشدمبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید 

مجلس شورای اسالمی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این  ۱۳۸۳مزایده یک مرحله ای و دومرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب  –تبصره 
 نین و مقررات ناظر بر معامالت دولتی مجری است.قانون، قوا

ده نماید. این گونه سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفا – ۲۲ماده 
 ه نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیر

 دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیراموراقتصادی ودارایی می رسد.
های تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، حق الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت –تبصره 

 اهد شد.را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خو
معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بالفاصله با انتشار اطالعیه ای در روزنامه کثیر االنتشار  سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر – ۲۳ماده 

 موارد زیر را اعالم کند:
 نام بنگاه و خالصه اطالعات مالی و مدیریتی آن،

 خالصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
 مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند،نام مشاور یا 

 نام و نشانی خریدار،
 نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،

 نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند،
 مجلس شورای اسالمی برساند.وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری ساالنه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطالع  –تبصره 

اگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر و -۲۴ماده 
یرد )حسب مورد (، ( قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گ۴۴سیاستهای کلی اصل )

سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندر کار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا  اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان
 خریداری نمایند.غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، 

ده یا واگذار شده را کلیه معامالت و واگذاری هایی که بر خالف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله ش – ۱صره تب
 مجددًا به مالکیت دولت برگرداند.

 و اصالحات بعدی آن تسری می یابد. ۱۳۳۷ر قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج د -۲تبصره 
های شده به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاستشود. )حذفگیرند نیز می( آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار می۲( و )۱های )ـ حکم این ماده و تبصره۳تبصره

 (۱۳۹۷/۳/۲۲( قانون اساسی مصوب ۴۴کلی اصل چهل و چهارم )
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ی و بهره وری سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارای – ۲۵ماده 
ل در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغا

 خصوصی سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که انتقال قطعی سهام یا آزاد سازی ضمانتهای خریدار متناسب 

 با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
اری ارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام االختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذوزیر امور اقتصادی و د – ۲۶ماده 

 موضوع این قانون تعیین کند.
 ن و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوی – ۲۷ماده

 سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید. -۱تبصره 
 نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل – ۲تبصره 
 فاده کند.سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یاغیردولتی به شکل ساعتی و کار معین است – ۳تبصره 
، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی – ۴تبصره 

( قانون اساسی خواهد رسید هزینه ۴۴نماید .اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )
 می شود.

 ( قانون اساسی به شرح زیر است:۴۴نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد – ۲۸ماده 
( دالر خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه ۱۰، ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند ساالنه حداقل ده میلیارد ) – ۱

 از خارج از کشور فراهم نمایند. گذاریهای بخش های غیردولتی
( از مانده %۴۰ل درصد )دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانکهای عامل چه – ۲

در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت  حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا
 ( برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.%۴۰نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد )

زه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیالت ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجا – ۳
ی عامل و بانکهای خارجی و پرداخت ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را به عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکها

 ور نماید.تسهیالت بیشتر منظ
خزانه داری کل کشور باتوجه به بند)د( سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد  -۲۹ماده 

 واریز و در موارد زیر مصرف می شود:
 تأمین اجتماعی،ایجاد خوداتکائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت  -۱
 ( این قانون،۳۴( از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع .ماده)%۳۰اختصاص سی درصد ) -۲
 ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، -۳
ت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش اعطاء تسهیالت )وجوه اداره شده( برای تقوی -۴

 های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
 به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، (%۴۹مشارکت شرکتهای دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه ) -۵
 تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون، -۶
 ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر، -۷
 ذاری.بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگ -۸

 اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد. -۱تبصره 
ریزی کشور و وزارت تعاون  آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه -۲تبصره 

 تصویب هیأت وزیران می رسد.تهیه و به 
شده مشاهده  ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ۲۴( تا )۲۰مواد ) – ۳۰ماده 

 مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
( قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری ۲۴دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ) – ۱تبصره 

 خواهد رسید.
جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال ( قانون اساسی ۱۳۸( و یکصد و سی و هشتم )۸۵مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم ) -۲تبصره 

 می گردد. در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
بط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ر – ۳۱ماده

ربط در اجراء سیاستهای فروش  تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی
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بع نند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تاسهام، قطع می گردد، می توا
 مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

ی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای  کارکنان و بازنشستگان بنگاه هزینه ازدواج، عیدمندی، کمکهزینه عائلهـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اوالد، کمک۱تبصره
 واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلفشده مقرر بوده است و بهواگذار

بینی الزم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق تی کل کشور پیشاست هرساله در الیحه بودجه سنوا
)الحاقی به موجب قانون  عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعالم می شود، به

 (۱۳۹۷/۳/۲۲( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )اصالح قانون اجرای سیاست
مله مواد رداخت حق بیمه از جکلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پ -۲تبصره 

 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود. ۱۳۵۴( قانون تأمین اجتماعی مصوب ۵۰( و )۴۹)
ـ مص – ۳۲ماده   ـ شعب خاصی ۱۳۸۴/ ۹/ ۱وب قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

 را تعیین کند . این شعب منحصرًا به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.
قدیم مجلس شورای قوه قضائیه مکلف است الیحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت ت –تبصره 

 اسالمی نماید.
مند آن در کلیه بنگاههای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانون – ۳۳ ماده

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران  اقتصادی می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد
 خواهد رسید.

 توزیع سهام عدالت –فصل ششم 
( مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در %۴۰در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد ) – ۳۴ماده 

 ( این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:۲وضوع گروه دو ماده )هر بازار م
ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد )  ( تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.%۵۰الف 

ـ در مورد چهار دهک بعدی   تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.ب 
 مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. – ۱تبصره 
 این ماده به حساب کمک های بالعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.« الف»تخفیف های مذکور در بند  – ۲تبصره 
ـاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است – ۳تبصره  با همکاری وزارت تع

 قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشموالن را فراهم نماید.
( این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت ۳۴اده )م« ب»و« الف»مشمولین بندهای  – ۳۵ماده 

 جام دهد.های الزم را ان شرکتهای سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک
( از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیمًا بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از ۳۴سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده ) – ۳۶ماده 

 شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
 نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است. – ۱بصره ت

شهرستانی ناشی از  افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی – ۲تبصره 
 یش دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.افزا

ن نسبت مشمول تخفیف واقع فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همی – ۳۷ماده 
 از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.شده در بازارهای خارج 

( را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید . ۳۴دولت مکلف است سهام موضوع ماده ) – ۳۸ماده 
( این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود . آئین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد ۸۶تگاههای اجرائی موضوع ماده )در انتخاب مدیران، دس

تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون 
 ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران خواهد رسید.۴۴سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

ال ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارس۱۳۸( و یکصد و سی و هشتم )۸۵مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم ) –تبصره 
 می گردد . در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

 هیأت واگذاری و وظایف آن –فصل هفتم 
 متشکل از اعضاء زیر تشکیل می گردد: به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی – ۳۹ماده 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، -۱
 وزیر دادگستری، -۲
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رأی، -۳
 وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی، -۴
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 دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسالمی . -۵
 دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می کند.

 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: ۴۰ماده 
 الف

 ـ اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری، ۱
 هیه آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،ـ ت ۲
 ـ تهیه آئین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب، ۳
 وشنده،ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فر ۴
 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصالح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، ۵
ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری ، ۶  ـ تهیه نظام نامه فعالیتهای فرهنگی 
 ری در بورسهای خارجی،ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذا ۷
 ـ تهیه آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، ۸

 ( قانون اساسی برسد.۴۴ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) ۱تبصره 
( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای ریاست مجلس شورای اسالمی ارسال ۱۳۸و هشتم )( و یکصدوسی ۸۵مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم ) -۲تبصره 

 می گردد و در صورت اعالم مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی، شورا موظف است نسبت به اصالح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
 –ب 

 امر واگذاری،ـ تصویب آئین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران  ۱
اری آنها در هر سال. فهرست مذکور ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحالل، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی الزم به همراه میزان و روش واگذ۲

 ر مشترکًا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می شود،شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازا
 ـ تصویب قیمت موارد واگذاری، ۳
ت و جرائم یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفا ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ ۴

 در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی
 نون،ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای الزم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قا ۵
 هام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها،ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید س ۶
 ( این قانون.۳۰ـ تصویب دستورالعمل ماده )۷

 ( قانون اساسی و وظایف آن۴۴شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) –فصل هشتم 
 اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:( قانون ۴۴شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) – ۴۱ماده 

 رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، -۱
 وزیر امور اقتصادی و دارایی )دبیر شورا(، -۲
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، -۳
 وزیر یا وزراء وزارتخانه های ذی ربط، -۴
 دادگستری،وزیر  -۵
 وزیر اطالعات، -۶
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، -۷
 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، -۸
 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، -۹

 دادستان کل کشور، -۱۰
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور، -۱۱
 رئیس دیوان محاسبات کشور، -۱۲
 انتخاب مجلس شورای اسالمی ، سه نفر از نمایندگان مجلس به -۱۳
 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، -۱۴
 رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، -۱۵
 رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران، -۱۶
 دی و دارایی با حکم رئیس جمهور،سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصا -۱۷
 رئیس سازمان خصوصی سازی، -۱۸
 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار -۱۹
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 ( خواهد بود.۴۲( به تصویب می رسد و این آئین نامه مشمول تبصره ماده )۶( تا )۱این شورا طبق آئین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای ) – ۱تبصره 
 دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. – ۲ه تبصر
 ( قانون اساسی به شرح زیر است:۴۴وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) – ۴۲ماده 

 تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی ساالنه، -۱
 ( قانون اساسی،۴۴ررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم )نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مق -۲
 ( قانون اساسی ،۴۴تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم ) -سازماندهی فعالیتهای فرهنگی -۳
 است، تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا -۴
 ( قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،۴۴تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم ) -۵
 تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، -۶
 تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، -۷
 ( قانون اساسی ،۴۴ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم ) -۸
 ـ تمهیدات الزم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار ۹

 مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می نماید. –تبصره 
 هیل رقابت و منع انحصارتس –فصل نهم 

 تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی ، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند. – ۴۳ماده 
به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی( بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را  -۴۴ماده 

 بتواند اخالل در رقابت باشد ممنوع است:
 مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم -۱
 زارمحدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کاال یا خدمت در با -۲
 تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معامالت همسان به طرفهای تجار -۳
 ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها -۴
 رتباطی نداردموکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ا -۵
 تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص -۶
 محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار -۷

 قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است. -تبصره
 ل که منجر به اخالل در رقابت می شود، ممنوع است:اعمال ذی – ۴۵ماده 
 احتکار و استنکاف از معامله –الف 

 استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کاال یا خدمت موضوع معامله. -۱
 رقیب.وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معامالت آنها با  – ۲
اال رفتن ساختگی قیمت کاال یا خدمت در بازار ذخیره یا نابود کردن کاال یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به ب -۳

 شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
 میقیمت گذاری تبعیض آ –ب 

رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه عرضه و یا تقاضای کاال یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به 
 های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

 تبعیض در شرایط معامله –ج 
 در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.قائل شدن شرایط تبعیض آمیز 

 قیمت گذاری تهاجمی –د 
 زار شود.عرضه کاال یا خدمت به قیمتی پائین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به با -۱
 وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب  – ۲

 تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است. –تبصره 
ـ   اظهارات گمراه کننده: –ه

 هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
 مت رقبا را نازل جلوه دهد.کاال یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کاال و یا خد -۱
 کاالی تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند. -۲
معینی را القاء کند، در حالی که وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کاال یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه  -۳

 ن امکاناتی وجود نداشته باشد.چنی
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 اشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد. – ۴
 فروش یا خرید اجباری –و
 منوط کردن فروش یک کاال یا خدمت به خرید کاال یا خدمت دیگر یا بالعکس. – ۱
 به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کاال یا خدمت دیگری ارتباط داده شود. وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث -۲
 معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. -۳
 عرضه کاال یا خدمت غیراستاندار –ز 

توسط مراجع ذی صالح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته  عرضه کاال و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعالم شده
 بندی.

 مداخله در امور داخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیب –ح 
رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت 

 معامالت بنگاهها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
 سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط –ط 

 سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:
 ظ و یا تغییر قیمت یک کاال یا خدمت به صورتی غیر متعارف،تعیین، حف – ۱
 تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه، -۲
 تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، – ۳
 خاص،ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت  – ۴
 مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، – ۵
 تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخالل در رقابت شود. – ۶

 محدود کردن قیمت فروش مجدد –ی 
 خریدار به پذیرش شرایط زیر:مشروط کردن عرضه کاال یا خدمت به 

 اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی. – ۱
بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کاال یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کاال یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن  – ۲

 قیمت به هر شکلی.
 کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطالعات و موقعیت اشخاص –ک 

 کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطالعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث. – ۱
 طالعات و تصمیمات مراجع رسمی ، قبل از افشاء یا اعالن عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.کسب و بهره برداری غیرمجاز از ا -۲
 سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث. -۳

دیت یا اخالل در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدو -۴۶ماده 
 سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

 ا چند بازار گردد.هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخالل در رقابت در یک و ی – ۴۷ماده 
 موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است: -تبصره

ی سهام برای اخالل در رقابت سوءاستفاده تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأ -۱
 نشود.

در این شرکتها یا  تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کاال یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأیدارا بودن یا  -۲
 بنگاهها نشود.

تاریخ تملک، موضوع به اطالع شورای رقابت برسد و بیشتر از  در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از -۳
 مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.

 ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: -۴۸ماده 
 ( اعمال شود۴۵در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده) -۱
 یمت کاال یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابدهرگاه در نتیجه ادغام، ق -۲
 هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود -۳
 هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود -۴

( این ۴( و )۳ز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای )در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی ج – ۱تبصره 
 ماده شود، مجاز است.

 دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم می کند. – ۲تبصره 
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ورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف ( این قانون بر اقدامات خود از ش۴۸( و )۴۷بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد ) – ۴۹ماده 
عالم کند. در صورت اعالم عدم شمول مواد یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی ا

 وضوع استعالم یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.( این قانون به اقدامات م۴۸( و )۴۷)
 افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی )خرده فروشی( کاالها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند. -۵۰ماده 
( این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند ۴۸( تا)۴۴از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد)حقوق و امتیازات انحصاری ناشی  -۵۱ماده 

 تصمیم زیر را اتخاذ کند:
 الف( توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

 رتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آنب( منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه م
 این ماده« ب»و « الف»ج( ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای 

معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یا مشابه آن(، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که  هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی )ریالی، ارزی، اعتباری، -۵۲ماده 
 موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع است.

 را به شرح زیر است:تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شو« شورای رقابت»برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان  -۵۳ماده 
 ترکیب اعضا –الف 

 شورای اسالمی به عنوان ناظر سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس -۱
 قضائیهـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه  ۲
 دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور -۳
 یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور -۴
 دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس جمهور -۵
 یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس جمهور -۶
 یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رئیس جمهور -۷
 یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور -۸
 به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یک نفر -۹

 یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران -۱۰
 به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. (۳رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند ) – ۱تبصره 
 اء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می شود.نایب رئیس از بین اعض – ۲تبصره 

 شرایط انتخاب اعضا –ب 
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران، -۱
 دارا بودن حداقل چهل سال سن، -۲
 نعتی و خدمات زیربنایی و مالی،دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و ص -۳
 ( مکرر قانون مجازات اسالمی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،۶۲نداشتن محکومیتهای موضوع ماده) -۴
 دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، -۵
 ۱۳۷۲/۹/۷قانون رسیدگی به تخلفات اداری )مصوب  (۹به باال موضوع ماده )« د»نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند  -۶

 به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. –تبصره 
مهور تشکیل می شود ر رئیس جبه منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای دولتی مستقل زیر نظ -۵۴ماده 

پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان  که تشکیالت آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیالت مرکز ملی رقابت با
 مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

 رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.رئیس شورای  -۱تبصره 
 در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است. -۲تبصره 
 امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. آئین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت -۳تبصره 

 دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است: -۵۵ماده 
 یک دوره دیگر مجاز خواهد بود. دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء -۱
 دوره تصدی کسانی که به دالیلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود. -۲
 اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است. -۳
اشته اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی ، خصوصی یا تعاونی داشتغال رئیس و  -۴

 باشند.
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( این قانون از شمول ۵۳بند)الف( .ماده) (۱۰(و)۹(،)۸اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء) –تبصره 
 این بند مستثنی هستند.

ن نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانو -۵
 ، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شدبه تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه

 تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقالل آن به شرح زیر است: -۵۶ماده 
 هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخالف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر -۱

 توانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورانا –الف 
 ( این قانون۵۳ماده )« ب»بند « ۵»و « ۳»محکومیتهای مذکور در جزءهای  –ب 
 ( این قانون۷۶( و )۷۵محکومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد ) –ج 
 از دست دادن اهلیت استیفاء –د 

ـ   اه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابتغیبت غیرموجه بیش از دو م –ه
 ( به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت۷۶( و )۷۵( این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد )۶۸نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع .ماده ) –و 
ت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دالیل و مدارک و مستندات مربوط در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فو -۲

ماه از  کثر ظرف یکحسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعالم می شود. مرجع مزبور مکلف است حدا
 ( این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.۵۳تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده )

 یب قرار داد.اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعق -۳
 رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقالل کامل برخوردار است. شورای -۴

ب رأی مشروط جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاح -۵۷ماده 
( این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت ۶۱د معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص .ماده )بر آن که از پنج رأی کمتر نباش

 باشد.
 عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: -۵۸ماده 

 تی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانونتشخیص مصادیق رویه های ضدرقاب -۱
 (۴۸( تا )۴۴ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها وخدمات مرتبط با مواد ) -۲
 تورالعمل های داخلی شوراتدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل های الزم به منظور اجراء این فصل و دس -۳
 ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز – ۴
ربوط )اصالحی به موجب قانون تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات م – ۵

 (۱۳۹۷/۳/۲۲( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )سیاستاصالح قانون اجرای 
گر( است، پیشنهاد تنظیمـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کاالها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل )  ۵۹ماده

ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی الزم را جهت تأسیس را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه گر بخشی(تأسیس و اساسنامه نهاد )تنظیم
 پذیر خواهد بود.موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکانگر بخشی تنها بهنهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم

 انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.ـ مرکز ملی رقابت ۱تبصره
 گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:ـ اساسنامه نهادهای تنظیم۲تبصره

ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم  ای است که:گونهگر بهالف 
 شود، مشخص شود.واگذار میگر بخشی ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم۱
 گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.شده برای نهاد تنظیمـ وظایف و اختیارات تعیین۲
 رد یا اقدامی کند.گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگییک از نهادهای تنظیمـ هیچ۳

 شود.گر مشخص میها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به مالحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیممرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت
ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم  ای است که:گونهگر و شرایط انتخاب آنها بهب 

گر بخشی عضویت ( این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم۶۱اختیارات موضوع ماده ) منظور واگذاری تمام یا بخشی ازـ به۱
 داشته باشند.

 صادی باشند.های حقوقی و اقتربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزهـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی۲
( این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای ۵۶( و )۵۵گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد )ـ الزامات ساختاری مربوط به استقالل نهادهای تنظیم۳

 گر بخشی نیز رعایت شوند.تنظیم
 حاظ شود.( این قانون برای اعضاء ل۵۳ـ شرایط مندرج در بند )ب( ماده )۴

ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم  ای است که:گونهگر بخشی بهپ 
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گر بخشی اختصاص دهد. میزان عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیمـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به۱
 حه بودجه پیشنهاد شود.صورت ساالنه در الیاین عوارض باید به

 گر آن بخش تعیین شود.ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم۲
 (۱۳۹۷/۳/۲۲( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم ))اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست 

 یق به شرح زیر است:اختیار شورا برای بازرسی و تحق -۶۰ماده 
 بازرس –الف 

کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل  شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی
های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطالعات نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت

 مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
 تحقیق –ب 

 یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از 
 احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او -۱
 احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود -۲
 ت گزارش، اطالعات، مدارک، مستندات و سوابق )اعم از کاغذی یا الکترونیکی( مرتبط با رویه های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقیدرخواس -۳
 دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی -۴

و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین  شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی -۱تبصره 
دوهفته تصمیم بگیرد. انجام منظور توسط رئیس قوه قضائیه )از بین قضات با حداقل ده سال سابقه( انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف 

 تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
د، ارجاع شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صالحیت شده ان – ۲تبصره 

 کند.
( این قانون توسط بنگاهی اعمال ۴۸( تا )۴۴د که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد )هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات الزم احراز کن -۶۱ماده 

 شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
 ( این قانون۴۸( تا )۴۴دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد ) -۱
 دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر -۲
 دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن -۳
 اطالع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار -۴
 انتخاب شده اند.( این قانون ۴۶دستور به عزل مدیرانی که برخالف مقررات ماده ) -۵
 ( این قانون حاصل شده است.۴۷دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخالف ماده ) -۶
 ( این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.۴۸الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخالف ممنوعیت ماده ) – ۷
( این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صالح ۴۸( تا )۴۴تور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد )دس – ۸

 قضائی.
 دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص -۹

ها و مؤسسات اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد الزم به دولت درخصوص اصالح اساسنامه های شرکتدستور به اصالح  -۱۰
 بخش عمومی

 الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری -۱۱
 ( این قانون.۴۵( ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا یک میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰ون )تعیین جریمه نقدی از ده میلی -۱۲

به تصویب  عـدن و تجارت و دادگستری تهیه وآئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، م
 هیأت وزیران می رسد.

ه دادستان کل یا شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأسًا و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمل -۶۲ماده 
، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی

 ( این قانون تصمیم بگیرد.۶۱حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده )
رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابالغ نماید. طرفین می توانند شخصًا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا الیحه شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت 

 دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
د. در صورت بروز اختالف، حل تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخالل در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد ش –تبصره 

( قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب ۵۳اختالف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده )
 ر کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرا
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نفع، صرفًا قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر (، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ به ذی۵۹گر بخشی موضوع ماده )ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم ۶۳ماده
باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت کشور دوماه می( این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از ۶۴موضوع ماده )

( قانون اساسی ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند. )اصالحی به موجب قانون اصالح قانون اجرای سیاست
 (۱۳۹۷/۳/۲۲مصوب 

 تشار منتشر شود.در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیراالن –تبصره 
 محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است: – ۶۴ماده 

 دیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شودهیأت تج -۱
 سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه –الف 

 دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور –ب 
 ه پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حکم رئیس جمهوردو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی ب –ج 
دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و  اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با -۲

( این قانون ذکر شده ۵۶( و )۵۵( و مواد )۵۳ماده )« ب»وابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ض
 است

 نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است. -۳
( این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل ۶۱تصمیمات ماده ) تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد –الف 

 دو عضو قاضی این هیأت باشد.
حیت شده اند، هیأت تجدیدنظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صال –ب 

 ارجاع کند
 دنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عینًا تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصالح کند یا مستقاًل تصمیم دیگری بگیرد.هیأت تجدی –ج 
 تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و الزم االجراءخواهد بود. –د 
نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضورًا یا با ارائه الیحه دفاعیه نسبت به هیأت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت  -۴

 صمیم مقتضی خواهد گرفت.ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، ت
( مانع اجراء ۶۳( این قانون پس از ابالغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی نفع به موجب ماده )۶۱ماده )« ۱۲»تصمیمات شورای رقابت جز در مورد .بند  -۶۵ماده 

 نخواهد شد.
دیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تج

 فورًا به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این  -۶۶ماده 

ین قانون در صورتی به دادخواست تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات ا
 رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.رسیدگی می کند که خواهان 

اص ثالث ذی نفع می توانند در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیراالنتشار منتشر می شود، اشخ –تبصره 
ئه گواهی مذکور شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صالحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارا با أخذ گواهی از

گی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعالم پاسخ شورای رقابت از رسید
 درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

فع عمومی درخواست شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صالحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منا -۶۷ماده 
 رسیدگی کند.

 تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است: -۶۸ماده 
 ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی۹۱ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ) -۱

 ود.اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بتصمیماتی که بدون رعایت این بند 
ند، شورای رقابت یا هیأت چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شو –تبصره 

 تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.
 وظیفه حفظ اطالعات داخل -۲

ه کار بوده است، نباید اطالعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قباًل در این سمتها مشغول ب
 خاص دیگر بهره بگیرند.اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطالع یافته اند، فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اش

 ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمی – ۳
ن قانون به صورت بت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات ایاعضاء شورای رقا

 کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
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ی مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل ها -۶۹ماده 
 برای عموم منتشر کند.

 تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می شود. -۷۰ماده 
حوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعالمات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب آئین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله ن -۷۱ماده 

 هیأت وزیران می رسد.
ف واقع کند و یا از الهر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خ -۷۲ماده 

که به شورای رقابت، هیأت  ارائه اطالعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس
و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خالف واقع تسلیم کند یا اطالعات، مدارک 

( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا یکصد میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون )
 حکوم خواهد شد.ریال یا به هر دو مجازات م

الوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خالف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه ع
 تقاضای ذی نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

ت شورای رقابت و هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخالف واقع شهادتی دهد که در تصمیما -۷۳ ماده
( ریال یا هر دو ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰دمیلیون)(ریال تا سیص۳۰.۰۰۰.۰۰۰هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون)

 مجازات محکوم خواهد شد.
 عالوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی نیز می باشد. –تبصره 

شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها  -۷۴ماده 
ا هر دو مجازات محکوم خواهد رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، عالوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده ی

 شد.
لف به حفظ اطالعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطالعات به نفع خود هر کس که به موجب این فصل مک -۷۵ماده 

( ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا چهارصد میلیون )۴۰.۰۰۰.۰۰۰یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون )
 ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطالعات محکوم خواهد شد.

هر قرارداد آنها و نیز  هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف -۷۶ماده 
عالوه بر جبران خسارات به حبس شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، 

 ( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا پانصد میلیون )۵۰.۰۰۰.۰۰۰تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون )
( این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب عالوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی ۶۸ماده )« ۳»و « ۲»، «۱»نقض هر یک از بندهای  -۷۷ماده 

 ( محاکمه خواهد شد.۵۵ماده )« ۵»از مراجع مذکور در بند 
( ریال تا بیست میلیون ۵.۰۰۰.۰۰۰کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون )هر  -۷۸ماده 

 جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.( ریال به ۱.۰۰۰.۰۰۰( ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون )۲۰.۰۰۰.۰۰۰)
 مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است: -۷۹ماده 

قانون برای اشخاص در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این  -۱
 حقیقی محکوم خواهند شد

( می شود، فرد مزبور نیز حسب ۱چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، عالوه بر آنچه که مشمول بند ) -۲
 مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت

ثابت کند که جرم بدون اطالع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی  -۳
 دبالفاصله پس از اطالع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صالح اعالم کرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد ش

اده مسؤول خواهند لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامنًا با افراد مذکور در این م در موارد –تبصره 
 بود.
 مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صالح است. –۸۰ماده 
 جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین تر اعمال خواهد شد.چنانچه درخصوص  -۸۱ماده 
 شود. ( این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی ، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می۷۸( تا )۷۲به جرائم موضوع مواد ) -۸۲ماده 
 در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند. -۸۳ماده 
ایران به طور  میمبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسال -۸۴ماده 

 رسمی اعالم می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
 مواد متفرقه –فصل دهم 
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باشد و موظف  ( این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می۸۶باالترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -۸۵ماده 
( قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام ۴۴است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

ی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از وظایف مشخص شده در این قانون باالترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاط
( قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی ۹رسیدگی و احراز تخلف .بندهای )ج( تا )ط( ماده)

 دو ماه پس از تشخیص، الیحه اصالح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف 
و همچنین کلیه دستگاه های اجرائی، شرکت  ۱۳۶۶/۶/۱( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۴کلیه وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده ) -۸۶ماده 

ایران و شرکتهای تابعه و  ؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفتهای دولتی و م
تهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرک

به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کاال و همچنین سهام متعلق 
 ه تابع قانون خاص می باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی ک

هیأت  ماه به تصویب کلیه آئین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش – ۸۷ماده 
ارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به وزیران خواهد رسید. آئین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وز

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک  –۸۸ماده 

 شورای اسالمی ارائه و برای اطالع عموم منتشر نماید.
 ثنی است.( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مست۱۶۱این قانون از شمول ماده ) – ۸۹ماده 
قیمت بازار تکلیف کند، دولت ـ چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کاالها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از  ۹۰ماده 

ولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع د
 نماید.

 ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی: ۹۱ماده 
ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسالمی می توانند در بررسی لوا  یح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعاالن اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.الف 

ـ کلیه کمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعاالن اقتصادی را جویا شده  و مورد توجه قرار دهند. ب 
ی نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصالح قانون یا آئین نامه هادولت موظف است عضویت رئیس یا 

هیأت امناء حساب ذخیره ارزی،  صاد،مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقت
ی، اجتماعی و فرهنگی هیأت سرمایه گذاری خارجی )موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی( و هیأت عالی واگذاری )موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

 جمهوری اسالمی ایران( اضافه می شود.
ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده ه ای اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش ج 

 غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد
از و کار الزم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و دـ  اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، س

دهای کارشناسانه الزم را ارائه کسب نظرات فعاالن اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنها
( قانون اساسی ، گزارش های منظم الزم را به شورای عالی اجراء ۴۴واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم)نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس 

 و ارائه کنندرا تهیه « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار»( قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون ۴۴سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )
این قانون صریحًا و با ذکر نام این قانون از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصالح مواد و مقررات  -۹۲ماده 

 و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
تبصره در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۹۰و  ماده ۹۲قانون فوق مشتمل بر 

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. ۱۳۸۷/۳/۲۵
 علی الریجانی

 رئیس مجلس شورای اسالمی
 پانویس:

_______________________________________ 
استهای کلی اصل چهل و چهارم [ .براساس "قانون اصالح قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سی۱]
قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و » نه مجلس شورای اسالمی ،عنوان  ( قانون اساسی" مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و۴۴)

« ( قانون اساسی۴۴اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )» به قانون « ( قانون اساسی۴۴ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )اسالمیجمهوریفرهنگی
 تغییریافت.

 
 (۱۳۹۶ـ۱۴۰۰نون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )قا
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  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴مصوب 
 ۱۳۹۶/۱۰/۶با اصالحات تا تاریخ 

 ـ تعاریف و اختصارات۱ماده 
 (۱۳۹۶ـ  ۱۴۰۰برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )

( قانون محاسبات ۵و ماده ) ۱۳۸۶( اصالحی آن قانون مصوب ۱۱۷( قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده )۵دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده )
 عمومی کشور

 ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
 بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 به عهده دارند. واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را
های های( مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفًا در حوزهه است. دولت موظف است طرحهای )پروژه. موضوعات زیر مسائل محوری برنام۲ماده 
 الذکر را در بودجه ساالنه اعمال نماید.ذیل

ـ موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط  زیست الف 
ـ موضـوعات خاص مکان  َمکـران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری)حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده(، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی محور در مورد توسـعه سواحلب 

ـ موضوعات خاص بخش پیش م روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری)ترانزیت( و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علپ 
 و فناوری و انرژی

وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تـ  موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره
ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش های بیمهاندهی و پایداری صندوقهای اجتماعی و سامتبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا )با اولویت زنان سرپرست خانوار(، بیمه

ـ اسالمی  آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی 
ـ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی  ث 

 ـ اقتصاد کالن۱بخش 
( در سال پایانی برنامه، اهداف کّمی کالن و بخشهای اقتصادی به تفکیک ۳۴/۰( و ضریب جینی )%۸درصد)االنه هشتـ به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط س۳ماده

 شود:( تعیین می۳( و )۲(، )۱جداول )
گذاری به میزان همچنین رشد سرمایه وری کل عوامل تولید و( اقتصاد از محل ارتقای بهره%۸( واحد درصد از رشد هشت درصد )۸/۲ـ جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم )۴ماده

عمل آورند. مسؤولیت اجراء ( در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به%۴/۲۱متوسط ساالنه بیست و یک و چهاردهم درصد )
 باشد:بر عهده دولت می

گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری جهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایههای الزم برای تها و سیاستگیریالفـ  جهت
گذاری مستقیم ( دالر به شکل سرمایه۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی )فاینانس( خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد )

 ( دالر قراردادهای مشارکتی خارجی۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰خارجی و بیست میلیارد )
ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوان  ین بودجه سنواتی مجاز است.تبصره 

گیری فعاالن اقتصادی و آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیماز حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروتبـ  محترم شمردن و حمایت 
ت سالم با هزینه کمتر و کارایی هایی که بخش خصوصی در رقابگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهتدوین نظام بنگاه

 باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد.بیشتر قادر به انجام آن می
و توسعه بازارهای صادراتی )کاالیی و کشوری( خدمات فنی و  پـ  اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری

، تالش برای الحاق به سازمان تجارت مهندسی و کاالهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری )تکنولوژی( برای نیروهای ایرانی
 ا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشورهای ناروجهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض

ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، ها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانتـ  افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ
 پرچم و کارورزی دانشجویانهای خدمت زیر ای با استفاده از ظرفیتتخصصی و فنی و حرفه

 و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. های برنامهماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون دولت مکلف است در سه
منظور افزایش توانمندی، گذاران و تولیدکنندگان داخلی بهم و با اولویت مشارکت با سرمایهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیثـ  جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه

 پذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربیرقابت
سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریجـ  حمایت حقوقی، مالی و نهادی الزم برای 

 های کلی برنامه ششم( سیاست۸۰چهارچوب بند)
پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و کارآمدی و رقابت های بانکی با هدف افزایشچـ  تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده

 ( نسبت به سال قبل کاهش یابد.%۱۰اعطای تسهیالت به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیالت و سپرده بانکی حداقل ده درصد )
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اصالح نهادی حاکمیت های نفتی در بورس انرژی، ی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردهحـ  توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالی
 شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی

قانون بازار اوراق بهادار مصوب ( ۱( ماده )۲۱بندی موضوع بند )اندازی مؤسسات رتبههای الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راهو سیاست گیریخـ  جهت
 المللیگذاری خارجی و تأمین مالی بینبرای جذب سرمایه ۱/۹/۱۳۸۴

ـ اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاست  ۲۵/۳/۱۳۸۷( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )د 
 ۴/۳/۱۳۸۱گذاری خارجی مصوب یت سرمایهو قانون تشویق و حما

ـ اصالح سیاست  پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادراتای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتهای ارزی و تجاری و تعرفهذ 
یردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک رـ  دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غ

 ای را تضمین نماید.های توسعهعامل و یا سازمان
ای و حمایت از مشاغل رتقای دانش حرفهافزایی و ازایی، مهارتهای اشتغالزـ  دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست

تاق تعاون و سازمان به بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکوچک خانگی و دانش
( ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه %۸/۰دهم درصد )ید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشتوزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باتصویب هیأت

 باشد.
 ـ ۵ماده

ـ دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر ود، تمهیدات الزم وری در مجموعه خوری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرههالف 
وری ایران ارائه نمایند. وری ایران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهرهرا برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره

های های غیردولتی در حوزهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتعملیاتی خود برای ارتقای بهرههای دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه
 وزیران برساند.وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأتمربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره

ـ این حکم در خصوص نیروهای   شود.قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء میمسلح با إذن فرمانده کلتبصره 
ـ در راستای ارتقای شاخص بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گیری کارایی و بهرهوری، دولت مکلف است نسبت به اندازهب 

 اسالمی ارائه نماید.را به مجلس شورای گزارش آن
 ـ بودجه و مالیه عمومی۲بخش

 های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:جویی در هزینهمنظور تحقق صرفهـ به ۶ماده
ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای ا  جرای قانون برنامه ممنوع است.الف 

ـ عوارض موضوع ماده ) ( ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز ۱و بندهای آن و نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصره ) ۱۷/۲/۱۳۸۷( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳۸ب 
 گردد:)ج( ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع میشرح زیر در مورد بندهای )الف(، )ب( و گذاری خودروها  بهطبیعی و عوارض شماره

ان نزد ( قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن است۳۸ـ عوارض وصولی بند)الف( ماده)۱
( شهرها و %۷۰گردد، به نسبت هفتاددرصد )داری کل کشور افتتاح میابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور از طریق حساب رخزانه
شایری به گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عها واریز میها و دهیاری( روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری%۳۰درصد)سی

 گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.های شهرستان مربوط واریز میحساب فرمانداری
ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد) ها واریز ها و دهیاریب شهرداری( به حسا%۱۰۰تبصره 

 گردد.می
گذاری ( قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره۳۸ـ عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )۲

شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم داری کل کشور واریز مینام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه( قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به۴۳خودروهای موضوع بند )ج( ماده )
( روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب %۳۵درصد)وپنج( سایر شهرها و سی%۵۳درصد)وسه( سهم کالنشهرها، پنجاه%۱۲درصد)ماه بعد به نسبت دوازده

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق ها و مناطق عشایری توزیع میها و دهیاریشود، محاسبه و بین تمام شهرداریکه توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می دستورالعملی
صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق ریزی شهرستان های برنامهعشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

ها برای تأمین ( عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان%۳۰درصد)عشایری شود. همچنین سی
گیرد. این سهم از مبلغ م شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میتماهای( نیمهها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای )پروژهزیرساخت

 گردد.مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می
تهای خدماتی موضوع قانون نحوه ( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرک%۳۰درصد )( از مبلغ موضوع سهم سی%۵درصد)تبصرهـ  پنج

 گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.قرار می ۳۱/۲/۱۳۸۷واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 
 قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است. (۳۹( ماده )۲( و )۱های )( بند )ب( این ماده در بخش مغایرت بر تبصره۲در طول برنامه ششم جزء )

ها ها و فرمانداریها، دهیاری( قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری۳۸( ماده )۱آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)ـ عوارض۳
ـاری و مناطق عشایری( همان شهرستان توز گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک یع می)برای روستاهای فاقد دهی
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ربط، های ذیای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهاستان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست
 شود.های متأثر توزیع میمحیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان مدیرکل

ـ در صورتی که شهرستان متشکل از های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( تبصره 
های اعالمی های مربوطه براساس سیاستربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای ذیای سازمان استاننماینده سازمان، رؤس

 سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
 های دولت:ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینهریزی و بودجهالح فرآیند برنامههای سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصمنظور انطباق بودجهـ به۷ماده

ـ لوایح بودجه ساالنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل ( این ۴متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره ) الف 
 شود.تقدیم مجلس شورای اسالمی میقانون تهیه و 

 بـ 
شود و ساالنه ( تعیین می%۳۰درصد)ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی۱

و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد  شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سالحداقل دوواحددرصد به این سهم اضافه می
نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم خیز، گازخیز و توسعه( مناطق نفت%۳( شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد )۵/۱۴%)

داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ( این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه۴منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره )بودجه عمومی دولت از 
 ارزی واریز نماید.

جایی و افزایش منابع و مصارف در این شود. جابهون تعیین می( این قان۴ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره)ـ سقف اعتبارات هزینه۲
 ( در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.%۱۵جدول حداکثر تا پانزده درصد )

ـ دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست ریزی بر مبنای صورت بودجهبه ( دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را%۲۰درصد )پ 
 شود.( دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی%۱۰۰نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد )عملکرد تنظیم نماید، به

بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تـ  ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین 
ات ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارهای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهتضمینی و هزینه

ن حکم، تعهد زائد شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از ایعمومی استفاده می
با اصالحات و الحاقات  ۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده( مصوب ازات( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مج۵۹۸بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده )

 گردد.بعدی محکوم می
ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهثـ  کلیه تصویب

در قانون مچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قباًل محاسبه و کارگیری نیرو و هاستخدام و به
 شود.بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می

شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها های بیمه گر اجتماعی مستقلها و صندوقریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمانای برنامهدولت به گونه
 پرداخت نگردد.

شنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال جـ  در مورد بندهای)ت( و )ث( این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابالغ بخ
بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی شود. در صورت عدمکنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش

 تعهد زائد بر اعتبار است.
عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا بهنهچـ  وجوه هزی

 گردد.های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینهپرداخت می
بخشی، سازی، تعادلاجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینهحـ  دولت مکلف است از سال اول 

 ریزی استانها اختصاص دهد.ای کشور را به شورای برنامه( از اعتبارات تملک دارایی سرمایه%۳۰درصد)توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی
 باشد.توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می تبصرهـ 

 ( بند )د( و بند )ح( حاکم است.۷خصوص جزء )های توسعه کشور به( قانون احکام دائمی برنامه۱۶( این قانون بر احکام ماده )۷احکام مندرج در ماده )
های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت مالی و ( سیاست۱۲منظور تحقق اهداف بند)بهـ دولت موظف است  ۸ماده

 محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
ـ ساماندهی خزانه  داری کل کشور از طریق:الف 

 داری کل کشورـ اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه۱
 ـ ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه)سیستم( مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی۲

ـ محاسباتی کشور از طریق: ـ ساماندهی نظام مالی   ب 
 ویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدیافزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رـ تهیه نرم۱
 افزار الزمـ تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم۲
 ـ تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور۳
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ـ ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه  ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:پ 
 ریزی بر مبنای عملکردنظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجهـ طراحی ۱
 ریزی مبتنی بر عملکردشده بر مبنای بودجهـ استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی۲

ـ ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:  ت 
 (%۴۰( در سطح حداکثر چهل درصد ) G.D.P)ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ۱
 ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی۲
 ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسالمی۳
مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق تعاونی از طریق بازارهای کوتاهـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و ۴

 مدت و بلندمدتابزارهای بدهی میان
 وانید( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را اینجا بخ۸نامه اجرایی بند )ت( ماده )آیین

پذیر است. در شرایط اضطراری دولت ( با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان%۴۵تبصرهـ  افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد )
متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر ( افزایش دهد و %۵۰تواند با تصویب مجلس شورای اسالمی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد )می
 ( برساند.%۴۰درصد)ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهلسه

ها و زرگ وزارتخانهوسط و بـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت مت۹ماده
جز معامالت محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به ۳/۱۱/۱۳۸۳دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 

نون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قا ۳/۱۱/۱۳۸۳و قانون برگزاری مناقصات مصوب  ۱۷/۱۰/۱۳۸۲مصوب 
 قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند.

 ـ نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی۳بخش
 ها(:ار پول، بازار سرمایه و بیمهمنظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن )بازـ دولت مجاز است به۱۰ماده

ـ معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال  شود، تا پایان هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود را به ترتیب اولویتقطعی شده یا می ۱۳۹۵الف 
نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف مندرج در قوانین ان تسویه اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکار

 یابد.رسد، انتشار میای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران مینامهبودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین
گونه افزایشی بابت عدم پرداخت شده و از هیچدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعیتبصرهـ  از ابت

شوند. در قراردادهای بانک مرکزی برخوردار میبرخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط 
 موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد. مربوط باید بندی اضافه شود که به

بینی کند و به تصویب خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش اعم از سود و اصل(، هرساله ردیفهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور)منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداختبـ  به
 مجلس شورای اسالمی برساند.

ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان  و با رعایت مقررات این  بورس و اوراق بهادارتبصره 
سمی( و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بالاثر است. عرضه و معامالت این اوراق بهادار به کسر )کمتر از ارزش ا

باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که تباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیبازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اع
 رسد، منتشر نمایند.گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس میشود باید اطالعات موردنیاز سرمایهاوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می

ـ به وزارت ا ها شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییبینیهای دولت برای انتشار صکوک اسالمی پیشاستفاده از دارایی منظورشود بهمور اقتصادی و دارایی اجازه داده میپ 
های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول اییو اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دار

( قانون مدیریت خدمات ۵ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده )دستگاههای اجرائی )سادا( حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی
 منظور پشتوانه( قانون اساسی به۸۳اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم)به استثنای انفال،  ۸/۷/۱۳۸۶کشوری مصوب 

تصویب هیأت وزیران اقدام  بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور باانتشار صکوک اسالمی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره
( قانون تنظیم بخشی ۶۹( ماده )۱۰( قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره )۱۳۷( قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده )۵کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

ها و این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ
ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای هفضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار

 بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه )کد( رهگیری ممنوع است.اده، تغییر بهرهواگذاری حق استف
تگاهها حسب مورد منوط به ها و اموال این دسمجریه و استفاده از داراییانتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه

 ترین مقام آنها است.موافقت عالی
ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ( قانون اساسی و در چهارچوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستت 

 عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسالمی )صکوک( استفاده کند.ا، بهنامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتهآیین
 را اینجا بخوانید… ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه۱۰نامه اجرایی بند )ت( ماده )¬آیین
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سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف جه عمومی در طی یکمنابع و مصارف بود منظور رفع عدم تعادلثـ  وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به
بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به صورت کامـل در لوایح بودجه ساالنه پیشاست حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به 

 شود.مییافته تلقی ( تخصیص%۱۰۰بازپرداخت این اوراق صددرصد)
 ـ بیمه مرکزی ایران موظف است:۱۱ماده

ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه گذاری، از طریق شرکتهای بیمه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایهالف 
ردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت م

 عمل آورد:زیر به
 ( برسد.%۷درصد)های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفتـ ضریب نفوذ بیمه۱
 ( نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.%۵۰درصد)حداقل تا پنجاههای بازرگانی کشور های عمر از حق بیمه تولیدی بیمهـ سهم بیمه۲
 ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.های بیمهـ رشته۳

ـ مقررات و آیین  ی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالای بهگذاری ذخایر بیمههای سرمایهنامهب 
 ـ۱۲ماده

ـ دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی  شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت الف 
( قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق ۴۴اصل چهل و چهارم ) های کلیدر قالب قانون اجرای سیاست

 شود.غیردولتی نمیعمومی بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای 
ـ در اجرای حـکم این بند باید ساالنه حـداقل ده ( بدهـی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در %۱۰درصد)تبصره 

 بینی و تأمین شود.قانون بودجه همان سال پیش
ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است   سازی نماید.بگیران را متناسبمطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریب 

و  ۳۰/۳/۱۳۶۱صوب ( در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشموالن صندوق تأمین اجتماعی م۱۲بند )ب( ماده )
 حاکم است. ۲۳/۶/۱۳۷۳قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 

ـ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، اختیارات،  ـ از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق تعهدات و داراییپ  ها 
 یابد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال میبا حفظ هویت مستقل به 

ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی )اکچوئری( که حداکثر ظرف حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوقـ  به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه
ـ با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمید سازمان قرار میرسد و مورد تأیماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور میمدت سه برداری از الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهگیرد 

ای ساالنه هها هر ساله در بودجهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریسازی و خزانهمعادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی
 پادار خواهد گردید.

های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان۱۳ماده
 کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.هایویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست

تقای شفافیت و سالمت و ـ برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ار۱۴ماده
 کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت:

ـ بانک مرکز رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی تصویب شورای پول و اعتبار میی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که بهالف 
 متخلف اعمال نماید:حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری  ۱۸/۴/۱۳۵۱کشور مصوب 

 طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثرها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها بهـ اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته۱
 ـ تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت۲
 ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیرانـ اعمال محدودیت یا ۳
 ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیرهـ سلب صالحیت حرفه۴

 بانکها خواهد بود.موضوع این بند هیأت انتظامی ـ مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ۱تبصره
 مدیره نقش دارد.کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأتمی مدیره را انتخابـ سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت۲تبصره

ـ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری)لیزینگ(، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از  ب 
گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع های سرمایهدر تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق ( سهام آنها را دارند و یا%۵۰پنجاه درصد)

 شود.میجز حبس و شالق محکوم به ۱/۲/۱۳۹۲( قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۹های تعزیری درجه شش ماده)است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات
غال ذمه )متناسب با مراتب ـ مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشت۱تبصره

 باشد.و شرایط بروز خسارت( می
میلیارد ای در سراسر کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سیشعبهالحسنه تکده است صندوق قرضـ عالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء ش۲تبصره

 دهد.(ریال نیز از حکم این بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
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( ۲۰حاکم است و نسبت به ماده ) ۲۲/۱۰/۱۳۸۳( قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱( ماده )۴) ( در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره۱۴بند )ب( ماده )
 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است. ۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب 

ـ نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأسًا شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم می  ، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.نمایدپ 
تصویب االجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و بهای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از الزمنامهتـ  هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین

ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر گردد، تخلف رسانهی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال میرسد. عالوه بر اقدامات نظارتوزیران میهیأت
 شود.داری کل کشور واریز میباشد که به حساب خزانهگرفته میهزینه تبلیغ صورت

ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی ربط، به نحوی برنامهذیقضائیه و سایر دستگاههای ث 
 و نظارتی، نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت)ارزی و ریالی( ساالنه یک واحد درصد کاهش یابد.

ـ طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، ب توان طرف دعوی قرار داد، مدخل در امر نظارت را نمیاید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیج 
 جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ـ منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اع های جز صندوقالحسنه بههای قرضتبار و صندوقتبصره 
ها و شرکتهای واسپاری)لیزینگ( در صالحیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ( بند )ب( این ماده، صرافی۲الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمی و موضوع تبصره )قرض

 باشد.طای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه میعمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعبوده و مشتمل بر اقدامات به
 گردد:شرح زیر تعیین میـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به۱۵ماده

 وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
 رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 رئیس سازمان یا معاون وی
 وزرا به انتخاب هیأت وزیران دو تن از

 وزیر صنعت، معدن و تجارت
 جمهوردو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید رئیس

 دادستان کل کشور یا معاون وی
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 رئیس اتاق تعاون
 عنوان ناظر با انتخاب مجلسهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی)هر کدام یک نفر( بهنمایندگان کمیسیون

 ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.۱تبصره
 یابند انتخاب مجدد آنها بالمانع است.بار تغییر میـ هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک۲تبصره

 حاکم خواهد بود. ۱۸/۴/۱۳۵۱( قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی مصوب ۱۸( در طول برنامه ششم بر بند )ب( ماده )۱۵حکم ماده )
ها و ابزارهای رایج، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهـ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت ۱۶ماده
ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل ها، بخشنامههای عملیاتی، دستورالعملشیوه
 شود:می

 هد متجزی در حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی(ـ پنج فقیه )مجت 
 ـ رئیس کل )یا معاون نظارتی( بانک مرکزی 
 نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان )هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی(ـ یک 
 با بانکداری اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی )به عنوان عضو ناظر(نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت آشنایی ـ یک 
 ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

 شوند.کزی منصوب میـ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مر۱تبصره
کند. حکم این ماده نافی اختیارات و الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میـ مصوبات شورای فقهی الزم۲تبصره

 باشد.( قانون اساسی نمی۴نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم)
 شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.أی این شورا برای چهار سال تعیین میرـ اعضای صاحب۳تبصره
یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای ـ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می۴تبصره

 شود.خاذ میحاضر عضو شورا ات
 ـ۱۷ماده

ـ هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیالت  جز سایر تکالیف با نرخ سود کمتر، به الف 
 ج آن در قانون بودجه ساالنه است.التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و دربینی مابهقانونی مشروط به پیش

ـ به سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات ای دولت، شفافمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهب 
ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای ها، مؤسسات، شرکتها، سازمانارزی برای وزارتخانهمنفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و 
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های خود را فقط از طریق حسابهای ها و پرداختشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میعمومی غیردولتی، صرفًا از طریق خزانه
 شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.تاحافت

داری کل کشور به اطالعات ـ بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه۱تبصره
 حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه ـ نحوه انتقال حسابهای۲تبصره
 رسد.االجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار میالزم

( این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط ۲ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره)۳بصرهت
خواهد بود. همچنین هر نوع  ۱۵/۱۰/۱۳۸۹برنامه پنجم توسعه مصوب ( قانون ۹۶( قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده )۴۴بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده)

 شود.تخلف توسط سایر دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می
 ـ۱۸ماده

ای که زمینه کشف گونهزمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، بههای نظارتی برخط، الفـ  بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه
 وجود آید.خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به

ـ بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه نیاز، جهت اعطای تسهیالت یا  های موردای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعالمب 
 ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.پذیرش تعهدات از مراجع ذی

های مذکور را باشند، موظفند امکان اخذ استعالمعالم از آن میربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت یا پذیرش تعهدات نیازمند استـ تمامی مراجع ذی۱تبصره
 صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.به

 های مذکور را تعیین و ابالغ کند.ـ بانک مرکزی موظف است مصادیق استعالم۲تبصره
های اقتصادی تعاونی نسبت به الزم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلـ دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی ۱۹ماده

داری کل کشور در قالب قوانین ریز به خزانهافزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از وا
 حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید. بودجه سنواتی به

که از تسهیالت مالی  منظور اصالح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرائیـ به۲۰ماده
ربط و تأیید شورای اقتصاد باید ( قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذی۴۴چهل و چهارم ) های کلی اصلکنند با رعایت سیاستخارجی استفاده می

ها، امکانات و بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتمحیطی باشند. زماندارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست
های مستقیم ( قانون مالیات۱۰۴حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده)»های داخلی و رعایت قانون توانایی

 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. ۳۱/۴/۱۳۹۴های مستقیم مصوب ( قانون مالیات۱۰۴و اصالح ماده )« و اصالح بعدی آن ۱/۵/۱۳۹۱مصوب 
 سازی و مناطق آزادـ محیط کسب و کار، خصوصی۴بخش

 های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی:ـ دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت۲۱ماده
استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به ( قانون۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )الفـ  بر اساس قانون اجرای سیاست

 سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.سهامی بیمه ایران را در  دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی
ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی گری دولت در صنعت بیمه و براساس اصالح نظام نظارت تعرفهنقش تصدیشدن اقتصاد و کاهش منظور مردمیبـ  به

 گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.نقش تصدی
 ـ۲۲ماده

ـ دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای گونهها، محیط کسب و کار را بهو رویه الف 
 انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسالالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمهای بینالمللی و شاخصپذیری بینقانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت

ر امور اقتصادی و دارایی ( از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزی%۲۰درصد )بیست
 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به

گذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت بـ  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه
جمهور، ازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیساشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری )ریسک( اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری س

 رای عالی امنیت ملی برساند.های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شووزارتخانه
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی و تأمین زیرساختـ ایجاد هرگونه منط۲۳ماده های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، قه آزاد تجاری 

و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه  ۷/۶/۱۳۷۲محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست
 پذیر است.امکان ۵/۹/۱۳۸۴اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

ایت ضوابط و مقررات مربوطه به تبصرهـ  کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رع
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.مور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر ذیوزارت ا  ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری 
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اجرای قانون برنامه، تمهیدات  ـ دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران حداکثر تا پایان۲۴ماده
بنیان (، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش%۲۵قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد )

 عمل آورد.به
 ـ۲۵ماده

وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی منظور افزایش بهرهونی در اقتصاد و بهمنظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاالفـ  به
نری و دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند )از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هدستگاههای اجرائی که عهده

گردد، ربط تعیین میشود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیهای کشاورزی و دامپروری( اجازه داده میدهنده خدمات و نهادهو مراکز ارائه ورزشی
 دولتی ممنوع است.جای تولید خدمات( اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی )به

تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیینتبصرهـ  آیین
 رسد.ربط به تصویب هیأت وزیران میاجرائی ذی

ـ به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده بهمنظور نظارت بیشتر بر بنگاههای ب 
مومی جلسات مجامع عشود. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورتسازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم میسازمان خصوصی

سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی
سازی ی مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیاعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاهها

 نماید.
 پذیرای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیبـ توازن منطقه  ۵بخش 

 استانی: ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمدپذیر کردن عدالت بین منطقهمنظور رقابتـ به۲۶ماده
ـ دولت موظف  است: الف 

ـویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال د۱ ـه به اجراء در ـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تص رنام وم اجـرای قانون ـب
 آورد.

صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات برنامه در چهارچوب نظام درآمدـ  هزینه استانی به هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانونـ درآمدها و هزینه۲
داری کل کشور( در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب ای هر استان )برمبنای وجوه واریزی به خزانههای سرمایهای و تملک داراییهزینه

ربط های ذیماهه بین استانای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سههای سرمایهای و تملک داراییورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینههر استان براساس دست
 گردد.توزیع می

ـاز طبیعی را به%۳درصد)ـ سه۳ ـادرات گ خیز و گازخیز و دوسـوم به مناطق و های نفـتسـوم به استانب یکترتی( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص ص
(  بند ۳ها اختصاص دهد. حکم جزء )ریزی و توسعه این استانهای سنواتی با تصویب شورای برنامههای عمرانی در قالب بودجهیافته جهت اجرای برنامههای کمترتوسعهشهرستان

( بند ۳( حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش درصد در این بند، بر جزء )۷( بند )ب( ماده )۱)( این قانون بر حکم جزء ۲۶)الف( ماده )
 حاکم است. ۴/۱۲/۱۳۹۳( مصوب ۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۴۴)ب( ماده )

 ها را واگذار کند.ها و شهرستاننامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استانـ در سال اول اجرای قانون بر۴
اطالع دهیاران و رؤسای بخش و با  ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر ۵

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بهشورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته
عنوان رزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسالمی روستا بهشهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاو

 ناظر، تهیه کند.
ای استانی مصوب های سرمایه( از سرجمع اعتبارات تملک دارایی%۸تا  %۵ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد )برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهبـ  شوراهای برنامه

 انون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمایند.ق
منزلت اجتماعی های موجود در نواحی روستایی وارتقای برداری از ظرفیتهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهـ دولت موظف است به منظور تحقق سیاست۲۷ماده

 های سنواتی انجام دهد:محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجهروستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت
ـ اقدامات اقتصادی و بخشی:  الف 

هزار روستا با توجه به محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنجای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادراتریزی منطقهبرنامهـ دولت مکلف است در راستای ۱
گذاری های دولتی و سرمایهی، حمایتگیری از تسهیالت بانکهای بومی و محیطی و قابلیت محلیـ  اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهاستعدادها و ظرفیت

ریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهبخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به
 قانون برنامه اعالم نماید. است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای

و اختصاص بودجه « عمران و توسعه روستایی»ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان ۲
 عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.

 ربط، به حداکثر پانزده روزو صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذیها ـ کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم۳
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ر برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی دـ توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره۴
 گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونیپذیر و صادراتروستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت

 شده در ساماندهی عشایرهای برخورداری تعیینشاخص (%۵ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد) ۵
های باالی بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی ـ تهیه طرحهای هادی و طرحهای ۶

 برخوردار
رسانی، های فرهنگی، بهبود خدماتاقتصادی و برنامههای ریزی محلی، توسعه فعالیتگر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به۷

 های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائیجلب مشارکت
 سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن ۸
 سازی شوند.روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن (%۳۰درصد)نوعی که حداقل سیبه
 های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویتـ تعیین شاخصهای بافت ۹

شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی ـ بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت۱۰
های عامل و امهال آن باشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکدیده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمیآسیب

و اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۰گردان موضوع ماده)به مدت سه سال از محل تنخواه
 ششم

ـ اقدامات عمرانی زیربنایی:  ب 
آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت های روستاها و جمعهای روستایی محدودهشتی زبالههای دفع بهداسنجی، طراحی و ایجاد سامانهـ امکان۱

 رسد.تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور بهربط. آییندستگاههای ذی
دلیل نفوذپذیری کم ها، سدها و روستاهایی که بهها، تاالببهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانههای( دفع ـ طراحی و اجرای طرحهای )پروژه۲

 باشد از طریق بخش خصوصیاراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشکل می
پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون ری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارتهای عمران و توسعه روستایی، عشایها و برنامهسازی حداکثری فعالیتـ یکپارچه۳

های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامهبرنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامه
 ادی و اجتماعیاقتص

عشایری تا پایان اجرای قانون  ـ تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای باالی بیست خانوار جمعیت و مناطق۴
 ( از طریق سازمان%۲۰درصد برنامه )هر سال بیست

 ( روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی%۲۰درصد )حداقل بیستـ تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی  ۵
 ـ نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ۶بخش

سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای ا، منطقیهای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارهجویی در هزینهصرفه»ـ در راستای اصالح نظام اداری، موضوع ۲۸ماده
 شود:های زاید، اقدامات زیر انجام میموازی و غیرضرور و هزینه

د ( نسبت به وضع موجو%۱۵درصد)حداقل به میزان پانزدهاستثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، الفـ  کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به
ها، حذف واحدهای غیرضرور، ( در پایان سال دوم( از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی%۵درصد))حداقل پنج

ها و بنیاد مسکن ها و دهیاریی اجرائی به شهرداریها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههاکاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحالل و ادغام سازمان
 عالی اداریانقالب اسالمی با تصویب شورای

ـ انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفًا با تصویب مجلس شورای اسالمی امکان  باشد.پذیر میتبصره 
ن )مشخص( یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معیبـ  به

 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است. ۸/۷/۱۳۸۶
ـه ـ دولت در حـدود اعتبارات هزین سبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولتپ  اعم از مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری  ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم ـن

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.۱۲۵در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده )
توسط  ۵/۶/۱۳۸۶بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ( قانون ۲عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره )تـ  دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به

شستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازن
 باشند.( قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می۳بصره )و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ت

عتبارات های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اتبصرهـ  سهم صندوق
 شود.مین و به صندوقهای مذکور پرداخت میساالنه دستگاههای اجرائی مشمول تأ

ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه۲۹ماده
ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و ها، سازماناعم از وزارتخانه گانه جمهوری اسالمی ایراندستگاههای اجرائی شامل قوای سه

سسات عمومی، نمایند(، مؤاستفاده میمؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور 
شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی فقیه اداره میبنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی
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و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت  که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته
زمان بنادر و کشتیرانی جمهوری ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سا

ی سازندگی و وسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههااسالمی ایران، سازمان ت
ی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترس

ی متعلق به وزارت اطالعات، شود. وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصاد
 ملی مجاز خواهد بود. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت

های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، ها، کارانه، پرداختهزینهها، کمکها، هزینهالعادهدستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق
وع این ماده را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موض

های ( قانون مالیات۲۱۷، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده )۱/۶/۱۳۶۶
و  ۲۲/۸/۱۳۹۰( قانون امور گمرکی مصوب ۱۶۲( تا )۱۶۰( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد )۳۹ماده )« ۱»، تبصره ۳/۱۲/۱۳۶۶ات و الحاقات بعدی مصوب مستقیم با اصالح

ی و سایر درآمدها و موارد مشابه(، سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقیا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی
افراد مذکور بالفاصله در سامانه منحصرًا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از 

 اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان  ۱/۱/۱۳۸۸ماده مکلفند از تاریخ ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ۱تبصره

مراجع قضائی سال به تشخیص ماه تا یکبازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه
های مذکور را در اسرع وقت به منظور شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداختمحکوم می

 عمل آورند.این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی الزم را بهکه مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی
ر این ماده را کنترل و ضمن ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج د۲تبصره

های تخلفات اداری، مرجع صالح )اعضای مجمع عمومی، هیأتگرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیرس قانونی، تخلفات صورتهای حسابرسی و بازدرج مراتب در گزارش
 قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور( اعالم نمایند.

خت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پردا۳تبصره
گیری قانونی قرار ( تجاوز نکند و در مسیر تصمیم%۲۰درصد)مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست

 دهد.
ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و سازی دریافتهای الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسببررسیـ دولت مکلف است ۳۰ماده

 (۱۳۹۵/۱۲/۲۱بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید. )اصالحی مصوب مستمری
 ـ کشاورزی۷بخش

های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی ـ دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست۳۱ماده
ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، اورزی به( درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کش%۹۵درصد)زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج

های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخصهای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهتقویت و تکمیل زنجیره
 انجام دهد:

کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن زراعی، تولید و تأمین و بهنژادی و بهسعه کشت نشایی، بهالفـ  توسعه کشاورزی حفاظتی، تو
 ( اسب بخار در هکتار۱۲/۰صدم )ساالنه حداقل دوازده

عنوان جبران ( این قانون به۱۰ضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند )الف( ماده )بـ  انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید ت
با اصالحات و  ۲۱/۶/۱۳۶۸(، قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب ۳۱خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند )ب( ماده )

 نماید.الجراء میاالحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف
ـ افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات  پ 

تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب تـ  فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی)کمپوست( و مبارزه زیستی و 
 ساخت )فرموالسیون( کود و سم

ـ سرمایه  بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزیگذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانشث 
های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و ای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردهجـ  توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استاندارده

 پزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعهها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاههای گیاهی، مصرف بهینه نهادهبیماری
ـ ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مص با رعایت مقررات و  ۷/۵/۱۳۸۸رف محصوالت تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران مصوب چ 

 المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.موازین ملی و بین
رسانی مردم را از مواد عمل آورد و با اطالعتی را جهت تشخیص مواد تراریخته بههای غذایی وارداتبصرهـ  دولت موظف است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده

 شود به مردم اعالم نماید.غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می
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ـ اخذ عوارض از انواع چربی های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت غیراشباعی)ترانس( بیش از حد مجاز و نوشابه های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع وح 
 مشخص خواهد شد.۴/۱۲/۱۳۹۳( مصوب ۲( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۴۸افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه ساالنه با رعایت ماده )

ـ انجام ایمن  )واکسیناسیون( دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنه سازیخ 
ـ راه کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این صنعتی تا رسیدن به مصرفگذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمهاندازی زیرساخت شناسهد 

 االهاک
ـ وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم می  نماید.تبصره 

ـ حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته بندی محصوالت کشاورزی با توجه به ذ 
 رقابتی این صنایعمزیتهای طبیعی، نسبی و 

ـ اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی ـ تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی   ر 
ورزی در سازی محصوالت کشاورزی و توسعه صنایع کشاشده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و غنیهای معینزـ  دولت مکلف است برای حصول شاخص

 های عرضه، اقدام کند.زنجیره
 ـ۳۲ماده

ـ به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به  منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در الف 
مین ذخایر محصوالت راهبردی )استراتژیک(، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول های تنظیم بازار و تأگردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست

از محصوالت، نسبت به تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر یک 
بر روی هر  ۱/۹/۱۳۸۴( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱( ماده )۲۴اسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند)اتخاذ موقعیت من

 نمایند.های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام مییک از دارایی
ـ دولت مکلف است اقدامات ذیل   عمل آورد:را بهب 

( %۱۰۰صورت صددرصد )بینی اعتبار بهگذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه ساالنه و پیشـ ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه۱
 تخصیص یافته درطول اجرای قانون برنامه

 ک به میزان ساالنه پانصدهزار هکتارـ اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن )ماده آلی( خا۲
 ـ ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور۳
گذار ( ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه%۱۰درصد)ـ اختصاص معادل ریالی ده۴

( ۱۰ـ ۴ق بند )کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطاببخش 
 های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملیسیاست

سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، منظور متنوعهای کلی اقتصاد مقاومتی و بهـ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست۳۳ماده
 افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:گذاری، افزایش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزشتوسعه و امنیت سرمایه

ـ ایجاد زمینه گ  اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظورهتبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت های ارزش، صنایعسترش و تکمیل زنجیرهالف 
ـ تخصیص حداقل بیست  های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت برای صادرات این بخش( منابع صندوق%۲۰درصد)ب 

ـ ایجاد   های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزیهای صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقخوشهپ 
ـ دولت مکلف است مابه ها های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانهعنوان مشوقالتفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه بهتبصره 

 رساند.التفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران مید. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کاالهای مشمول این بند و پرداخت مابهپرداخت نمای
ـ کاهش حداقل ده  ( شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصوالت درطول اجرای قانون برنامه%۱۰درصدی)ت 

ـ پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری های گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون( سهم بیمه%۵۰درصد)های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاهث 
 بینی در بودجه سنواتیآلوده پس از پیش

گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با ( از ارزش سرمایه%۷درصد )های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفتجـ  افزایش سرمایه صندوق
شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه المللی از محل فروش امالک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداختاستانداردهای بین

 سنواتی
ـ افزایش سهم سرمایه  (%۲ها به میزان ساالنه حداقل دودرصد)گذاریکشاورزی در کل سرمایهگذاری در بخشچ 

ـ ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد )  ( ارزش تولید این بخش%۲ح 
ـ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت م آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل واخ 

 متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان
ـ تولید و پخش برنامه ر، زیست و منابع طبیعی کشوهای آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیطد 

 برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیماهای علمی به بهرهوری و انتقال یافتهبهره
ـ اختصاص حداقل پانزده درصد )  ( از متوسط تسهیالت اعطایی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی%۱۵ذ 
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کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی گیری مانند شالیبندی، پوست، درجهانجماد، پاک کردن بندی،رـ  مراحل بسته
 شود.محسوب نمی

 باشد.خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می
آوری، آوری، جمعی، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عملـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهدار۳۴ماده

های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان حمل و نقل فرآورده بندی، توزیع،نگهداری، بسته
باشند. مسؤوالن فنی کنندگان اقالم غیربهداشتی یا ناسالم میکارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرفدم بهدامپزشکی کشور یا ع

 باشند.بهداشتی براساس شرح وظایف ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسؤول می
ـ آیینت ان ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی )سازمان دامپزشکی کشور(، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیرنامه اجرائی اینبصره 

 رسد.می
 ـ آب ۸بخش

بخشی به ی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادلمحیطهای زیستآبی، رهاسازی حقآبهمنظور مقابله با بحران کمـ دولت مکلف است به۳۵ماده
 عمل آورد:میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را بهوری و جبران تراز آب، بههای زیرزمینی و ارتقای بهرهسفره

وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و د سطح و افزایش بهرهالفـ  افزایش عملکرد در واح
 سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ـ توسعه روشهای آبیاری نوین،  اجرای عملیات آب و خاک )سازه های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در بندها و سامانه)سیستم(ای(، توسعه آبغیرسازه ای وب 
 سال

 عنوانها به( هزینه%۸۵درصد)دوپنجتبصرهـ  برای توسعه روشهای آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع حداقل هشتا
 (۹۶/۱۰/۶شود. )اصالحی مصوب کمک بالعوض توسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می

ـ حمایت از توسعه گلخانه  شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازیها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلپ 
های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در وری آب در چهارچوب سیاستبر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره تـ  طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید
 های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشتقالب بودجه ساالنه و اعمال حمایت و مشوق

ـ احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه پنج  های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنواتموجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیت ( وضع%۵درصد)ث 
ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست  های شیالتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشورهزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیتج 

 برداریدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهـ برقچ 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت۱۲جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده)تبصرهـ  منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه

 گردد.تأمین می ۱/۲/۱۳۹۴
ـ نصب کنتور هوشمند و  برداری تا پایان اجرای قانون برنامهشده بر روی چاههای دارای پروانه بهرهحجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه اداره ح 

ـ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد  خ 
ـ تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه  هاها و چشمهها، قناتها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانهقناتها و ها، چشمهد 

ـ تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه )سیستم( خنک  وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامهکنندگی و شستذ 
ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای  قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد. ر 

 وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
 ـ۳۶ماده

وری برداری آب آشامیدنی، بهره( قانون اساسی در جهت اصالح نظام بهره۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )الفـ  دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست 
( آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا %۳۰درصد)( ارتقاء دهد و نیز حداقل سی%۳۰درصد)را حداقل معادل سیوری مصرف آناستحصال و بهره

 ی قانون برنامه تأمین نماید.پایان اجرا
های مورد نیاز در کنشیرین( آب%۷۰تبصرهـ  وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد)

کن از طریق انتقال فناوری به داخل شیرینده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبششهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین
 شود.بنیان انجام میانجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش

های ها یا دهیاریائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداریهای آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهبـ  عوارض حاصل از چشمه
رسد، با تصویب ریزی و توسعه استان میگیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامههمان منطقه قرار می

 شود.های گردشگری همان منطقه میریزی شهرستان صرف زیرساختمهکمیته برنا
جود جهت افزایش حداقل ـ دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، عالوه بر وضع مو۳۷ماده

 ر را فراهم نماید.( پوشش شبکه فاضالب شهری کشو%۲۵درصد)وپنجبیست
ـ استفاده از سرمایه  المللی در ازای واگذاری پساب استحصالیهای بینخصوصی داخلی و خارجی و سازمانگذاری بخشالف 

ـ استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با پیش  اتیبینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنوب 
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 ـ محیط زیست و منابع طبیعی۹بخش
 عمل آورد:زیست بهـ دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط۳۸ماده

( طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و  EIAمحیطی)ای و ارزیابی اثرات زیستهای توسعهها و برنامه( در سیاست SEAزیست)الفـ  نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط
 زیست.ی پایداری محیطبخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارها

های ویژه در ارتباط با تاالبهای کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی بهبرداری مناسب از تاالببـ  اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره
های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و ( تاالب%۲۰درصد )طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیستشده در کنوانسیون رامسر بهثبت

 د قرار گیرند.تثبیت، در روند بهبو
ـ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین های سنواتی. اجرای این بند منوط زیست در قالب بودجهالمللی دولت جمهوری اسالمی ایران در حوزه محیطپ 

 باشد.( قانون اساسی می۱۲۵( و یکصد و بیست و پنجم )۷۷به رعایت اصول هفتاد و هفتم )
ـ  منظور تشویق و حمایت از زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بهالمللی محیطهای( بینتأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در طرحهای )پروژهت 

( و یکصد و ۷۷این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینههای بینگذاریجلب کمکها و سرمایه
 باشد.( قانون اساسی می۱۲۵بیست و پنجم )

( از %۲۰درصد)ها و مدیریت ساالنه حداقل بیستها، جنگلها و دشتهای حاشیه تاالبویژه در سواحل دریاها، رودخانهثـ  نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به
 ای موجود با روش مناسبحجم پسمانده

ـ سازمان حفاظت محیط  ها در این خصوص نظارت کند.ها و دهیاریزیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریتبصره 
زیست با همکاری دستگاههای ان حفاظت محیطتحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازم جـ  تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه

 اجرائی، نظامی)در زمان صلح(  و انتظامی
آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیندگی چـ  تکمیل و اجرای تأسیسات جمع

 فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتینمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیشملی تولید میبیش از حد مجاز از استانداردهای 
ـ دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایه  گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.تبصره 

ـ احیاء، توسعه و غنی  گلها در سطح  هشتصد و پانزده هزار هکتارسازی جنح 
ـ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده  میلیون هکتارخ 

ـ بیابان  میلیون و یکصد و چهل هزار هکتارهای بحرانی آن حداقل درسطح یکزدایی وکنترل کانوند 
ـ تهیه نقشه  طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار)کاداستر(حدنگاری)کاداستر( منابعهای ذ 

ارتقای ضریب حفاظت از محیطی با مشارکت جوامع محلی و ( حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست%۱۰۰رـ  ارتقای پوشش صددرصد)
 (%۱۰درصد)بخشی دام و مراتع ساالنه حداقل دهمنظور پایداری جنگلها و همچنین تعادلجنگلها و مراتع کشور به

و وسائط نقلیه، در کلیه ها تمانزـ  اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساخ
 دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

ـ آیین  رسد.تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بهتبصره 
ی گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان ژـ  احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآور

 ( هکتار برسد.۲۵۰.۰۰۰هزار )نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاهدارویی به
ـ ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان  سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون س 

ـ اعطای تسهیالت و پیش  های برقیهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت( از موتورسیکلت%۱۰درصد)بینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه دهش 
ـ فراهم  هااریابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهردکردن منص 

ـ اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه  محیطی آنهاحقآبه زیست های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمینض 
ـ تهیه، تدوین و اجرای برنامه  گیری از وحش کشور با رویکرد بهرههای در معرض تهدید و خطر انقراض حیاتمحیط زیست و گونهعمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ط 

 های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیستهای داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمانظرفیت
(  IUCNفاظت از طبیعت )ظـ  بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی ح

 توسط سازمان حفاظت محیط زیست
توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به باشد، میوحش میآنها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیاتعـ  کـشاورزان و دامدارانی که محـصوالت 

 محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.
ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم اقدام گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه ی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایههای مربوط به طرحهای عمرانغ 

نفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذیهای مذکور دالیل را کتبًا بهنماید و درصورت رد گزارشها و درخواست
 باشد.می منزله تأییدزیست در مهلت مقرر، به

 فـ 
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باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میـ هرگونه بهره۱
 باشد.رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیمدت اجرای آن به اتمام می

کن در چهارچوب قوانین و مقررات وبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفًا از درختان شکسته، افتاده و ریشهبرداری چتبصرهـ  بهره
 مربوطه خواهد بود.

رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده برنامه به اتمام نمی ـ دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون۲
 و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.

وز زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفًا با مجکن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتبرداری از درختان ریشهـ بهره۱تبصره
 باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفًا براساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می

ناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ـ برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه )کد(ش۲تبصره
 منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.کاشت بههای دستبرداری از درختکاری و جنگلکاریبالمانع است. همچنین بهره

های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر بینی اعتبارات و امکانات در بودجهاعتباری مستقلی نسبت به پیش ( دولت مکلف است با اختصاص ردیف۱منظور تحقق بند)ـ به۳
 ید.ر جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماحفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدا

ـ دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب)سلولزی( در اختیار صاحبان صنا یع و کشاورزان طرف قرارداد تبصره 
 آنان قرار دهد.

 ـ انرژی، صنعت و معدن۱۰بخش 
 ـ۳۹ماده 

ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده ری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهومنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهالفـ  به
تدریج لیدات، بهای را با رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و توشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانهمی

صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت اصالح و از منابع حاصل به ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب ( قانون هدفمندکردن یارانه۳( و )۲(، )۱با توجه به مواد ) ۱۴۰۰تا پایان سال 
های های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینهعدالت اجتماعی و حمایتوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای از صادرات غیرنفتی، بهره

 عمل آورد.های ساالنه اقدام الزم را بهربط در چهارچوب بودجهگذاری شرکتهای ذیعملیاتی و سرمایه
ای حاوی اقالم زیر همراه با ها را در جدول جداگانهنون هدفمند کردن یارانههای مرتبط با قاها و پرداختبـ  به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت

 های سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند:بودجه
 هاهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهـ کل دریافتی۱
 ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن۲
 کننده انرژی به تفکیک هر شرکتـ سهم شرکتهای تولید و توزیع ۳
منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین ها بهـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانه۴

 ۱۸/۹/۱۳۸۶ون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب و قان ۴/۱۲/۱۳۸۹اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 
( و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای ۲۱۰۱۰۲ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی)شماره ها از دریافتیـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه۱تبصره

 مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
 ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.۲رهتبص

 بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.ماه یکـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش۳تبصره
 و اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است. ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب یارانه احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن

 عمل آورد:های نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را بهـ دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری۴۰ماده
ـ بسترسازی و حمایت الزم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت بر و های فضایی، ماهواره، ماهوارهبرداری از سامانها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهرههالف 

 ایستگاههای زمینی
ی( ماهواره ملی در هاها و اجرای طرحهای)پروژهبینی تمهیدات الزم برای ایجاد زیرساختهای مداری متعلق به جمهوری اسالمی ایران و پیشبـ  حفظ و نگهداری از موقعیت

 راستای حفظ نقاط یاد شده
 ـ۴۱ماده

های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی الفـ  در راستای اجراء و پیشبرد سیاست 
های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و سایر ا همکاری سازمان، وزارتخانهای بمقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته

 عالی امنیت ملی کشور برساند.ربط اقدام کند و آنرا به تصویب شورایدستگاههای ذی
یط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شراتبصرهـ  دستگاههای اجرائی ذی

 تناسب وظیفه اقدام نمایند.
سازمان، تعیین  ن انرژی اتمی وبـ  درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازما

 تکلیف شود.
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 ـ۴۲ماده
ـ دولت مکلف است در اجرای سیاست  های الزم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ها و مساعدتهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتالف 

عمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از این غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقالم دفاعی و
 ها استفاده کنند.ظرفیت

ی ایران، های شرکت صنایع هواپیماسازسازی زیرساختبنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینههای صنعت دانشبـ  به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری
 های این شرکت انجام گیرد.نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور)خرید هواپیما( با اولویت استفاده از ظرفیت

 ـ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:۴۳ماده
ـ شورای معاد  ن در هر استان با ترکیب،  وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:الف 

 ـ ترکیب شورا:۱
 عنوان رئیس شورا)غیرقابل تفویض(ـ استاندار به 
 ـ معاون امور عمرانی استاندار 
 ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت)دبیرشورا( 
 ـ رئیس سازمان استان 
 رزی استان)بدون حق رأی(ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاو 
 ـ رئیس اتاق تعاون استان)بدون حق رأی( 
 نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه)بدون حق رأی(ـ یک 
 رئیسه نظام مهندسی معدن استان)بدون حق رأی(ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت 
 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
 طبیعی استانـ مدیرکل منابع 
 ـ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
 ـ فرمانده نیروی انتظامی استان)بدون حق رأی( 
 عنوان ناظر(استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس )به ـ دونفر از نمایندگان 

فروش و واگذاری پروانه  ـ شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه۲
 دستی انجام دهد.اقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایینمحیطی و حدبرداری با رعایت مالحظات زیستقبل از بهره

 حاکم است. ۲۷/۲/۱۳۷۲( قانون معادن مصوب ۳۴( و )۲( در طول اجرای قانون برنامه بر مواد )۴۳( بند )الف( ماده )۲حکم جزء )
 گردد.عالی معادن ارسال مییـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورا۳
های های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانـ حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان۴

 شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند. شود وها تعیین میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانمذکور مستقر می
ـ درمورد معادن درمالکیت دولت، رعایت ماده )  ( قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.۳۹تبصره 

ش کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخخسارت های صنایع معدنی،برداری از معادن و فعالیتـ در مواردی که به دلیل بهره ۵
های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای جبران خسارتداری کل کشور به( فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه%۱درصد)تصویب شورای معادن استان تا یک

 یابد.نیاز منطقه درگیر اختصاص میهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد عمومی، به فعالیت
ـ شورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالینده و به  آوری آنها را پیگیری کند.روزتبصره 

نهادهای عمومی غیردولتی با ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و های توسعهبـ  سازمان
 ۱/۲/۱۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )های کلی و قانون اجرای سیاسترعایت سیاست

 گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.مکلفند نسبت به سرمایه
ـ درآم ( ۳۵برداری )دولتی(، عواید حاصل از ماده)حق انتفاع پروانه بهره( ۲۳/۳/۱۳۷۷( قانون معادن مصوب ۱۴دهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی)با رعایت ماده)پ 

و اصالحات و  ۲۳/۳/۱۳۷۷( قانون معادن مصوب ۶)( ماده۳( و)۲)هایو عواید حاصل از تبصره ۱/۲/۱۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت
شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار داری کل کشور تعیین میمنظور نزد خزانهای که بدینحساب ویژهالحاقات بعدی را به

 باشد:ر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میشود و هرگونه هزینه دیگ( تخصیص یافته تلقی می%۱۰۰صددرصد)
 های عمومی صنایع معدنیهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختـ تکمیل زیربناها و زیرساخت۱
پذیر و ارتقای نون رفع موانع تولید رقابت( قا۳۵( قانون معادن و ماده )۳۱( و)۲۵( قانون معادن)با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی( و مواد)۱۴( ماده)۶ـ اجرای تبصره)۲

 نظام مالی کشور
 ـ تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال۳
 های معدنی کشورجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتشناسی شناسایی، پیهای پایه زمینـ تکمیل نقشه۴
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ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای  ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت های توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهسازمانت 
 شود.نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می

ـ به های کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات الزم را برای رعایت راه برداری مناسب از شبکههای ملی و بهرهمنظور حفظ سرمایهث 
 عمل آورند.ای بهوزن مجاز در حمل بار جاده

 ـ۴۴ماده
ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی   در طول اجرای قانون برنامه اقدامات « واحد تولیدمصرف انرژی برای »الف 

 زیر را انجام دهد:
 ( کاهش یابد.%۵درصد)ـ ترتیبی اتخاذ نماید که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج۱

شود و به تصویب هیأت وزیران و شهرسازی و نفت تهیه می های نیرو، راهاالجراءشدن این قانون توسط وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائی این جزء ظرف مدت ششتبصرهـ  آیین
 رسد.می

سط بخش غیردولتی را به نحوی ـ تسهیالت الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی باال تو۲
 ( بیشتر نشود.%۱۰درصد)تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پاالیش از دهتر و میانرده آنها اساسًا به محصوالت سبکریزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآوبرنامه

برنامه ظرفیت تولید  ریزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانونگذاری بخش غیردولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی جدید به نحوی برنامهـ برای جلب سرمایه۳
برداری از وزارت صنعت، های تولیدی که پروانه بهرهمحصوالت پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور الزم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع

 ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد. محیطیمعدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت زیست
 ( حاکم است.۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۱( بند )الف( این ماده در طول اجرای برنامه بر بند )ی( ماده )۳( و )۲حکم اجزای )

را ندارند خودداری  ۴گذاری خودروهایی که شرایط یوروانرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شمارهـ در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف ۴
 نماید.

ـ وزارت نیرو موظف است به  وری نیروگاهها:منظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهب 
 ( صادر نماید.%۶۰تا %۵۵ـ موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد )۱
 ـ قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.۲

ـ آیین  رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میهای نیرو و نفت و سازمان تهیه مینامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهتبصره 
 ( حاکم است.۲نون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( قا۱احکام این ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در « طرح جامع انرژی کشور»ربط، برنامه اجرائی های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیـ وزارتخانه۴۵ماده
 و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند. چهارچوب قوانین مربوطه

تگاههای های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دسمنظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستـ به۴۶ماده
 کنند:شرح زیر اقدام میربط بهاجرائی ذی

معدنی( را با های صنعتی)با اولویت صنایعاالجراء شدن این قانون، فهرست اولویتماه پس از الزمالفـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش
 وزیران برساند.یأتتصویب های بهبخشی منطقهرعایت مالحظات آمایش سرزمینی و تعادل

ـ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصوالت کم ( از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای %۲۰درصد)بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را ساالنه بیستب 
 مشوقهای مورد نیاز اجراء نماید.

تصویب االجراء شدن این قانون بهماه پس از الزمهای صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت ششزارتخانهنامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وتبصرهـ  آیین
 رسد.وزیران میهیأت

ـ بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست پرداختی ساالنه  ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالتهای پرداخت تسهیالت بانکی را به گونهپ 
 ( باشد.%۴۰درصد)طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل

طی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم برای  ۱/۲/۱۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت۲۰( ماده )۳تـ  دولت مکلف است با رعایت تبصره )
 بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجراء درآورد.( نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش%۱۰درصد)ساالنه بیش از دهپوشش خطرات افزایش

ـ دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری های داخلی ها و فرآینددستورالعمل ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامهث 
های ای آماده نمایند تا دریافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمهافزاری خود را به گونههای نرمو زیرساخت
زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه افزار و بدون حضور نیروی انسانی هممحاسبات صرفًا با استفاده از نرمها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن آنها، جریمه

 ها از طریق الکترونیکی انجام شود.ها و دریافتصورت برخط)آنالین( به متقاضی اعالم و پرداختمربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به
ـ دول ( کاهش یابد %۱۰درصد)ریزی و اقدام نماید که ورود کاالی قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، ساالنه حداقل دهای برنامهت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونهج 

است جلوگیری به عمل آورده و گزارش ساالنه آن را به مجلس شورای و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک 
 اسالمی ارائه نماید.

ـ سپرده ونی و ( ساالنه)ارزی( از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیالت ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعا%۱۰درصد)گذاری دهچ 
 شود.ب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام میغیردولتی در چهارچو
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ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که من جر به کاهش مصرف و شدت انرژی ح 
پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتو آالیندگی و افزایش بازدهی و 

 بینی کند.تشویقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش
های معدنی، حمایت الزم را از یرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتخـ  دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غ

های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتصندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه
 عمل آورد.ی قانون برنامه بهاجرا

ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در باز ارهای هدف و موردنظر برای د 
ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه پذیری، حمایت از ایجاد و توسعهسازی، سفارشبخشی، ارتقای کیفیت تولید و روانهویت

های داخلی و خارجی را وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیمنظور ارتقاء و بهبود بهرهروستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به
 عمل آورد.به

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است. تبصرهـ 
 های توسعه کشور حاکم است.( قانون احکام دائمی برنامه۱۷( این قانون بر حکم ماده )۴۶حکم ماده )

اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در  های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههایـ کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه۴۷ماده
کارگیری نیروهای بومی استانی به های( خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت باطرحهای)پروژه

 تر( را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک)درشرایط برابر از 
 ـ دولت مکلف است:۴۸ماده

وراک آنها ظرف برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خآوری، مهار، کنترل و بهرهالفـ  کلیه طرحهای جمع
( گازهای مشعل %۹۰ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد )االجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهماه از تاریخ الزممدت حداکثر سه

 مهار و کنترل شده باشد.
ـ به های الزم از بخش غیردولتی در خرید انکرینگ( و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتها )برسانی به کشتیمنظور افزایش خدمات سوختب 

نحوی انجام دهد که ها را بهرسانی به کشتیها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوختگذاری فرآورده، شرایط، تسهیالت، مشوقشناورهای مخصوص، قیمت
 ( برسد.%۵۰ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد )رسانی به کشتی( ساالنه، سهم کشور از بازار سوخت%۱۰درصد)حداقل دهضمن رشد 

ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات وسعه پایدار برق هستهافزایی در دستیابی به تها و پذیرش اجتماعی و مشارکتپ 
 عمل آورد.ای بهالزم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته

ـ آیین  رسد.نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میتبصره 
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را اینجا بخوانید ۴۸آیین نامه اجرایی بند پ ماده 

ـ از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی ت 
برداری و انتقال ( و ساخت، بهره BOOبرداری و تصرف )گذاری از جمله ساخت، بهرهصورت روشهای متداول سرمایهی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا بهاعم از داخلی و خارج

(BOT .اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود ) 
ای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون ( از اعتبارات طرحهای توسعه%۱درصد)توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکمنظور افزایش و ارتقای ثـ  به

های موجود و تبط و ارتقای فناوریکارگیری آنها در صنایع مرهای تجدیدپذیر و بهدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای اولویتبرنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری
های انرژی و آموزش، تحقیقات و سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را ساالنه به کمیسیونبومی

(، از طریق وزارت نفت طی %۱درصد)ت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یکفناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیاف
بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت

 عمل آورد.سط مراجع قانونی، اقدامات الزم را بهاز تصویب آن تو
 جـ 

گذاری در های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهها و توانمندیـ وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت۱ 
 عمل آورد.( قانون اساسی به۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاسبرداری )نه مالکیت( میادین نفت و گاز بههای اکتشاف، تولید و بهرهفعالیت

ویژه در میادین های تولید نفت و گاز بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتـ وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به۲
 نامه افزایش دهد.مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون بر

وری، کارآفرینی، های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهشدن سیاستـ در جهت اجرائی۳
ویژه در سازی آن بهزمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اینسرمایه

 ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.محیطهای علمی، آموزشی و رسانه
 ( حاکم است.۲قررات مالی دولت )( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از م۵۶این قانون بر حکم ماده ) (۴۸حکم ماده )

که شبکه برق کشور از طوریعمل آورد بهای برق بهای و ایجاد قطب)هاب( منطقهـ دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقه۴۹ماده
 شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.
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گذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهـ دولت مکلف  ۵۰ماده
 ( ظرفیت برق کشور برساند.%۵درصد)قانون برنامه به حداقل پنج

 ـ حمل و نقل و مسکن۱۱بخش
های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت( قانون اساسی در راستای مردمی۴۴هل و چهارم )ـ با رعایت سیاستهای کلی اصل چ ۵۱ماده

 ونقل:افزایش عبور )ترانزیت( و حل مشکالت حمل
( قانون اساسی و قانون اجرای ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )ستشود با رعایت سیاالفـ  به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می

المللی )داخلی و خارجی(، برای تشکیل و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین ۱۳۸۷( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست
ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت استثنای خدمات کمکالمللی و فرودگاهی بهی با کارکرد بینبرداری از بنادر اصلگذاری و بهرهشرکتهایی جهت سرمایه

 ( خواهد بود.%۵۱درصد)ویکفرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه
ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجا برداری و مدیریت بنادر کوچک و و مشوقهای الزم، نسبت به واگذاری حق بهره شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایتزه داده میب 

 نماید. رقابتی اقدامالمللی و اصول ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بینمحلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه
ها( و افزایش رضایتمندی و اقبال گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها)پروژهمنظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایهـ به ۵۲ماده

 شده در این نوع حمل و نقل:عمومی از خدمات ارائه
ـ سرمایه یافته تلقی شده و مشمول کلیه گذاری در مناطق کمترتوسعهشهری مانند سرمایهشهری و برونبرداری  از حمل و نقل ریلی درونی در احداث و بهرهگذاری بخش غیردولتالف 

 یافته خواهد بود.گذاری در مناطق کمترتوسعهقوانین و مقررات مرتبط با سرمایه
ـ مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عال  ( قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.۱۲( ماده )۱۲های مذکور در بند )وه بر معافیتب 

( قانون ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )( قانون اساسی و قانون اجرای سیاست۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )پـ  وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست
ای را با شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ۲۲/۵/۱۳۸۵ای مصوب های حمل و نقل ریلی شهری و حومهو الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه ۱۳۸۷اساسی مصوب 

اسالمی ایران تشکیل دهد. این  آهن جمهوریای در زیرمجموعه شرکت راهای و ساخت خطوط مستقل حومههدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه
طور مستقل در امور توسعه باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری بهای در کشور میهای مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومهشرکت با همکاری شهرداری

االجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، ماه پس از الزمای ظرف مدت ششحمل و نقل ریلی حومه بالمانع است.  اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه
 رسد.وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می

 ـ ۵۳ماده
ـ شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ای ران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و الف 

 شوند.می ۷/۷/۱۳۷۰جهانگردی مصوب 
ـ دولت موظف است از زمان الزم برداری از خدمات ناوبری االجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهرهب 

 ست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.هوایی، فرودگاهی، نش
ـ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایه ها و ها و سرمایهگیری از ظرفیتگذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهرهپ 

بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش ارتقای
 عالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورایتحصیل

 های مبتنی بر توسعه پایدارمشیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خطبینی و مدیریت نیازمندیـ پیش۱
لی با الملهای مشترک داخلی و بیناریـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همک۲

 اولویت حمایت از تولید داخلی
ایی که تأمین و خرید آنها از ـ سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگرده۳

 پذیرد.خارج کشور صورت می
ـ به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و ت های طراحی، ساخت، سرهم)مونتاژ( و تعمیر و نگهداری قویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزهت 

 بود.ان برخوردار خواهند انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنی
ـ صالحیت احراز و برخورداری از  این حمایت  جمهور خواهد بود.ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیستبصره 

ها و سازی نوآوریتجاریبنیان و ها و مؤسسات دانش( قانون حمایت از شرکت۷( قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده )۵۳تبصره بند )ت( ماده )
 اختراعات حاکم است.

ـ سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه  های ثبت سفارش معاف خواهد بود.ث 
زی ضمن حمایت از سازندگان های کشور و راه و شهرساجمهور، وزارتخانهـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس ۵۴ماده

ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه
با اصالحات و الحاقات بعدی به  ۱/۵/۱۳۹۱های مستقیم مصوب ( قانون مالیات۱۰۴الح ماده )توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اص

( دانش طراحی و ساخت تجهیزات %۸۵ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد )
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بنیان انشل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دمورد نیاز صنعت حمل و نق
 داخلی صورت گیرد.

، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجری ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورهای سرمایهـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی ۵۵ماده 
( عملکرد تخصیص %۵/۲ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد )ساختمان

وه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجاعتبارات ذی
 گیرد.شرکتهای مذکور قرار می

 شد.با( می%۵/۲درصد)ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیمسازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب
نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به ۵۶ماده

 ای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده
 ـ   ۵۷ماده

ـ دول های دولتی السیر، عالوه بر مشارکتکردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریعهای( حمل ونقل ریلی، دوخطهمنظور تکمیل و اجرای طرحهای)پروژهت مکلف است بهالف 
بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی ( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب %۱درصد)ـ خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه، یک

 یافته اجراء گردد.اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه
ـ با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب  و نقل ریلی بار ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل ای برنامهگونهبه ۱۸/۹/۱۳۸۶ب 

 ( برسد.%۲۰درصد )و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست( %۳۰درصد)حداقل به سی
نحوی اقدام بینی شده در بودجه سنواتی بهـ دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش ۵۸ماده

مین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر که تا پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأنماید 
 ت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.ها نیز موظفند نسببا اصالحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری ۱/۵/۱۳۹۱صادرات مصوب 

 :۲۵/۲/۱۳۸۷ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  ۵۹ماده
ـ وزارتخانه فرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله سازی و بازآها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاومهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریالف 

ـهدر قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه گاههای غیررسمی و حاشی ـ سکونـت ـ تاریخی  رسی به های مختلف )شامل ناکارآمد  ای( و ارتقای دسـت
ساله با پیشنهاد وزارت راه و ربط اقدام نمایند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همهمقررات ذی محور در چهارچوب قوانین وها با رویکرد محلهخدمات و بهبود زیرساخت

ربط و شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیبینی میرسد و در قالب بودجه سنواتی پیشها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میشهرسازی و هماهنگی شهرداری
های راه و شهرسازی و کشور، ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه، در سهگیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساختها قرار میاریشهرد

های بازآفرینی ، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامهها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملیعالی استانسازمان، شورای
 شهری خواهند داشت.

ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده  شود.های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه میتبصره 
ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب درآمد شهری ری سکونتگاههای روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی( و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کمپذیب 

اد مسکن انقالب قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنی)در شهرهای کوچک( منابع مالی و تسهیالت ارزان
 آورد:عملاسالمی به

التفاوت سود تسهیالت برای ( و تأمین مابه%۵قیمت با کارمزد پنج درصد )ـ بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیالت ارزان۱
 دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.

 حاکم است. ۱۷/۹/۱۳۶۶( قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب ۶ر ماده )این حکم درطول اجرای قانون برنامه ب
درآمد در شهرها)با اولویت قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید ساالنه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کمـ تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان۲

 فر جمعیت(شهرهای زیر یکصد هزار ن
ساز بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و خیرین مسکنتبصرهـ  شناسایی و اولویت

 انجام خواهد شد.
د نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی پـ  بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مور

 اقدام نماید.
پذیری لف است در راستای تحققتـ  وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیالت جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مک

ی، تأمین مران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه)سیستم( یکپارچه اطالعات مکانطرحهای توسعه و ع
یک از قوانین حکم ناقض و ناسخ هیچهای مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این گذاری دادههای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکزیرساخت

 نیست.
ـ در ماده ) یابد. تغییر می« برنامه ششم»به « برنامه پنجم»با اصالحات و الحاقات بعدی عبارت  ۲۵/۲/۱۳۸۷( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۸تبصره 

 است.منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین 
 ها و اصالح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:سازی ساختمانمنظور مقاومـ به ۶۰ماده
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ـ شهرداری ها، دهای احداث شده بر مبنای این پروانهکار برای واحهای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهالف 
 منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی)حرفه های تحت پوشش خود اعم ای( خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمانب 
 ز شرکتهای دارای صالحیت، بیمه نمایند.از شهری و روستایی را نزد یکی ا

ـ به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:  پ 
 نشانگرهای زلزله توسعه یابد.نگاری و پیشنگاری و زلزلهـ شبکه ایستگاههای شتاب۱
کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائهسازی ساختمانی، بهمقاومـ در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای ۲

 شود.
 ـ ۶۱ماده

ـ شورای این مناطق، با  بندی طرحهای واقع درعالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دستهالف 
 های زیر اقدام نماید:اولویت

 ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.۱
 ها به مرور زمان قابل انجام است.ها و دهیاریـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری۲

ـ طرحهای گروه) های عمومی، عمرانی و نظامی الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه»های عمومی و عمرانی دولت موضوع ( مشمول برنامه۱تبصره 
 یق بخشهای غیردولتی تأمین شود.تواند از طرباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میمی« شورای انقالب با اصالحات و الحاقات بعدی ۱۷/۱۱/۱۳۵۸دولت مصوب 

ـ دستگاههای اجرائی ذی  وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.منظور افزایش بهرهربط موظفند بهب 
ـ وزارتخانه چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی های تشویقی و در ها موظفند با اعمال سیاستهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریپ 

 برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
( از بافتهای فرسوده %۱۰درصد)هتـ  دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل د

ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی های روبنائی و زیربنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانهشهری با رعایت سرانه
 نماید.

 حاکم است. ۳۱/۳/۱۳۹۰( قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۴( و )۱غایرت بر مواد )( قانون برنامه ششم توسعه در بخش م۶۱بند )ت( ماده )
های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانثـ  وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب

 ر دهد.مورد نظر را در اولویت قرا
نگری و پیشگیری از ایجاد نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیشـ دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه ۶۲ماده

 سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:
نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق عالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فالفـ  برنامه

 (%۱۰درصد)نشین و کاهش جمعیت آن به میزان ساالنه دهحاشیه
ین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدونشین تعیین شده توسط شورایبخشی مناطق حاشیهبـ  سامان

و ایجاد شهرکهای اقماری برای « سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز»های شهری با مشارکت آنها، درچهارچوب ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده
 اسکان جمعیت مهاجر
ـ تهیه و اجرای طرح  روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها هادی برای پ 

ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری  ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتیت 
 ـ آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری۱۲بخش

 ـ ۶۳ماده
ـ دولت  مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد: الف 

 قانون و سند صورت نگیرد. ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با۱
بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهها براساس تخصص با شایستگیاستقرار نظام پرداخت بندی معلمان وـ تهیه نظام رتبه۲

 تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه سنواتی
های مصوب و هدایت  و نظارت بر آن دار اجرای سیاستد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهدهـ ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نها۳
 عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائیبه
 ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نورآموزی بهـ توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش۴

ـ سازمان اداری و  در طول اجرای استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، ب 
نشجو در دانشگاههای یادشده برای جذب دانشجو قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دا

 ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.معلم
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ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن ـ سازمان بسیج دانشهای اسالمی دانشپ  آموزی آموزان 
 رسد اقدام نماید.آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران میشـ سازمان دان

تمام های( نیمهیافته آنان را جهت تکمیل طرحهای)پروژهباشد و باید معادل کمکهای تحققساز میهای حمایتی از خیرین مدرسهتـ  دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست
 تی منظور نماید.خیرین در بودجه سنوا

ـ آیین  رسد.االجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزمتبصره 
ـ دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم ( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سهسازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت ث 

تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی های( نیمهدالر در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای )پروژه
 آموزش و پرورش اختصاص دهد.

ـ هزینه کلیه اشخاص ها، سالنهای ورزشی وابسته روزی، کتابخانهحقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه ج 
عنوان هزینه قابل قبول جهیز مدارس کشور بهشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تریزی و توسعه استان انجام میبه وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه

 شود.مالیاتی محسوب می
ـ آیین شود و به های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میاالجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف سهتبصره 

 رسد.تصویب هیأت وزیران می
ـ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش گردد. وزارت آموزش عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب میآموزی پس از واریز به خزانه بهچ 

 آموزی در مدارس هزینه نماید.ان دانشهای فرهنگی و پرورشی توسط سازمو پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت
ـ دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق  ح 

 دهد. عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار
المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعامالت فعال بینبنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشـ به ۶۴ماده

 علمی و فناوری کشور:
ـ به دولت اجازه داده می المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش گاههای کشور و تعامالت بینمنظور ارتقای علمی و رقابت بین دانششود بهالف 

ـ کاربردی در داخل کشور در چهارچوب المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفهعالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین ای و دانشگاه جامع علمی 
نامه اجرائی که با پیشنهاد گذاری مشترک، تسهیل تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیینورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایههای شسیاست

 شود.رسد، مشخص میربط به تصویب هیأت وزیران میسازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی
( ۱( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۵۰( قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده)۵ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده) ب

استثنای ای بهیافته هزینه( از اعتبارات تخصیص%۱صد)درمکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، یک ۱۵/۸/۱۳۸۴مصوب 
 های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.( و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه۶( و )۱فصول)

تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ط که بهربهای تحقیقاتی دستگاه ذیـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت۱تبصره
بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف ماه یککرد این بند را هر ششرسد مکلفند نحوه هزینهمی

کرد کثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینهطور ساالنه حدااست گزارش عملکرد این بند را به
 تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

آمدی با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سازی، کارآمدی و روزسازی، بومیـ دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمی۲تبصره
 را در اولویت قرار دهد.ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آنسرفصل

محور و های مسألهمنظور حمایت از پژوهشموظفند به های بیمه و بازنشستگیاستثنای صندوقپـ  کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به
( از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه %۳درصد)های کلی برنامه ششم معادل حداقل سهسازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستتجاری

 ات و فناوری منظور نمایند.فناوری در بودجه ساالنه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیق
ـ آیین  رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میربط تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذیتبصره 

ـ  دستگاههای اجرائی موظفند به های تکراری و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجام پژوهشوری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای منظور افزایش بهرهت
ها و نامهسازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایانکارگیری و تجاریهای( تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهطرحهای)پروژه

االجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی سال از تاریخ الزمزمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکثبت کنند. سا« سمات»های خود را در سامانه رساله
 مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

وضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتیـ  مصوب بندی، مها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه تبصرهـ  نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده
ـ مصوب ـ و آیین۲۹/۱۱/۱۳۵۳ های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ای که سازمان و وزارتخانهنامهـ در آیین۱۳۵۴نامه اجرائی آن 

 شود.رسد، معین میکنند و به تصویب هیأت وزیران مییستادکل نیروهای مسلح تهیه م
ـ تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان ث 

های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد سال، برنامهطی مدت یک برای توسعه کشور، گیری از توان و ظرفیت آنانهای مذکور و بهرهحوزه
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کمیسیون آموزش، تحقیقات و ن بند را به ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد ای
 فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

ـ دولت مجاز است به های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار بنیان سیاستبنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشمنظور پیشتازی در اقتصاد دانشج 
های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش بنیانفناوری و حمایت از شرکتهای دانش

دار تأمین و تعهد کرده باشد، بررا کارفرما و یا بهرههای آن( از هزینه%۵۱های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد )فناوری و حوزه
 اقدام نماید.

ـ دستگاههای اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره بنیان و بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانشوری دانشچ 
را مطابق قانون بودجه « المللیارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین»فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح المللی فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین

 سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.
های نهاد مذکور در جهت برداری از توانمندین بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهرهحـ  سازمان مکلف است مطابق قانو

 انجام دهد. های الزم راریزیربط برنامهالتحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیتحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ
ـ دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قراردا د با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و خ 

 فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.
المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب)هاب( بینشود با همکاری دانشگاههای معتبر بیننور اجازه داده میدانشگاه پیامدـ  به 

 )الکترونیکی(، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.
ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور های فنی و حرفهالتدریس آموزشکدهساماندهی مربیان حق ذ 

 اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.انتقال یافته
ـ شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی از محل اع  شود.تبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین میر 

 ـ  ۶۵ماده
بنیان و گذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهمنظور افزایش درونالفـ  دولت مکلف است به

بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب الحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانشو اص ۵/۸/۱۳۸۹ها و اختراعات مصوب سازی نوآوریتجاری
دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای های انرژی شامل باالدستی و پایینصالحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه

 م در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.تسهیالت الز
ـ شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می گذاران ایرانی در ( سهم متخصصان و سرمایه%۵۱و یک )بنیان با حداقل پنجاه نمایند باید شرکتی دانشتبصره 

 برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد. داخل کشور برای این منظور به ثبت
ـ دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق ب 

ـ کاربردی در انشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفهبازنگری و اصالح ساختار نظام اداری د ای و دانشگاه جامع علمی 
 روز نماید.ای را بههای فنی و حرفهها و دانشکدهها، آموزشکدهنظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان

 ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفهوزارت علوم، تحقیقات 
ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و یرمنقول و نیروی انسانی و داراییای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غحرفههای فنیها و آموزشکدهپ 

 گردد.ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میتعهدات و مسؤولیت
معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب تربیتای، مراکز های فنی و حرفهواحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده( ماده۳این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره )

 حاکم است. ۱۹/۲/۱۳۸۹
ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده  اند.فعال بوده و مجوز داشته ۱۳۸۸ـ ۱۳۸۹ای است که در سال تحصیلی های فنی حرفهها و آموزشکدهتبصره 

ـ دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب  اصالحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی  و ۴/۱۱/۱۳۷۱ت 
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش ها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانهیارانه

بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را قانون برنامه، نسبت به پیش پزشکی از ابتدای اجرای
ها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه ر قرار دهد. صندوقهای مذکوهای رفاه دانشجویان وزارتخانهصورت متمرکز در اختیار صندوقبضاعت مالی بهبرای کمک به دانشجویان کم

ها برای پرداخت مجدد به ندوقبخشی از یارانه را با تسهیالت بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در قالب درآمد اختصاصی ص
 رسد.دانشجویان به مصرف می

ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و ای برنامهگونهتشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، بهثـ  دولت موظف است با 
 پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

 ساز خواهند شد.های مربوط به خیرین مدرسهرسانند، مشمول مزایا و حمایتهای فناورانه به انجام بخیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری
در دانشگاهها و ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دوره

 های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.ها به عنوان هزینهین هزینهمراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند ا
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المللی و برقراری توازن و ارتقای ـ دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین ۶۶ماده
 ( را اجرائی نمایند. ۱۳( و )۱۲( و )۱۱ناوری، در طول برنامه جداول شماره)کیفیت آموزش عالی و پژوهش و ف

 ـ ارتباطات و فناوری اطالعات۱۳بخش
 ـ ۶۷ماده

قدام نماید و برای ارائه شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال)ترانزیت( پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه االفـ  به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می
گذاری با بخش ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایهخدمات ماهواره

های سنجشی و مخابراتی و توسعه رتباطات و فناوری اطالعات، ماهوارههای( زیرساختی اهای( فیبرنوری و طرحهای )پروژهخصوصی و شرکتهای خارجی در طرحهای)پروژه
های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکهاستثنای شبکههای علوم و فناوری فضایی بهزیرساخت

ها و ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بهون اساسی و سیاست( قان۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست
 عمل آورد:عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را بهمصوبات شورای

المللی صدور خدمات فنی و ای و بینالملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقهرانزیت( ارتباطات بینشود شرکت انتقال)تـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می۱
گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه

 رسد.یب هیأت وزیران میتصو
ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت گونهگذاری نماید بههای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهـ در توسعه زیرساخت۲

 پذیر گردد.ان( روستاهای باالی بیست خانوار کشور امک%۸۰)سالمت، آموزش، کشاورزی و بانکی( در هشتاددرصد)
ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای وری زیرساختب 

مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه  های داخلی دستگاه مربوطباشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتشبکه ارتباطی مستقل می
صوبات شورای عالی فضای ملی اطالعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وفق م

 باشند.مجازی می
ـ دستگاههای اجرائی مو ی قانون برنامه ظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجراپ 

دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل  توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند.اقدام کنند. دستگاههای اجرائی می
( روستایی حسب مورد  ICTاوری اطالعات )ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فن

ماه یکبار باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است هر شش واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک
 گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

ای موافقت ایشان، شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه تـ  دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی درصورت
 های الکترونیکی خود، اقالم اطالعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکهدار مأموریت عمومی موظفند در سامانهعهده

را بر بستر شبکه ملی اطالعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز برداری الکترونیکی و برخط آنحداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره ملی آمار ایران را ایجاد و
 ه و به آنها ابالغ کند.ها تهیآمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت ُنه ماه برای هر یک از دستگاه

های مورد نیاز سایر یکی به استعالمث ـ  کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترون
 صورت رایگان فراهم نمایند.دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به 

ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با نامه اجرائی احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در ششـ آیین۱تبصره
 رسد.بط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی میرهمکاری  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر دستگاههای اجرائی ذی

های الزم برای تعامل اطالعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت۲تبصره
 ( و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  را فراهم کند.NIXت )ملی اطالعات، صرفًا از طریق مرکز ملی تبادالت اطالعا

ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف ج 
شد، انجام الکترونیکی آن با ر هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروری بااسناد کاغذی د

 نماید.معتبر بوده و کفایت می ۱۷/۱۰/۱۳۸۲رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 
 ـ ۶۸ماده

ـ  واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از منظور ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، بهالف 
مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دار ای عهدهنظامی و  غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه

صورت محور را بههای منقول و غیرمنقول )از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار( و  نشانی مکانمکلفند استعالمات هویت اشخاص حقیقی، کاال و خدمات، دارائی
 ر در چهارچوب قانون انجام دهند.الکترونیکی و  براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشو

ـ سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای تو سعه کاربرد فناوری اطالعات و ب 
تباطات و فناوری اطالعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ار

 شبکه ملی اطالعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.
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ها، وظایف ک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکههای فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیپـ  به منظور گسترش متوازن زیرساخت
 نفعان  به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی

ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگ اههای اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش ت 
( ساالنه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای %۵/۱۲حداقل دوازده و نیم درصد )

 توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد.توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و 
ـ در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد ) ( رشد ساالنه الکترونیکی نمودن معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم %۵/۷ث 

 شود.
های برابر کردن محتوای مناسب رقومی )دیجیتال( اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجهت در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به دهجـ  دولت مکلف اس

 بینی کند.سنواتی اعتبار الزم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیش
ـ در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بور  رسد، صورت پذیرد:تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میس و اوراق بهادار، موارد زیر میچ 

 ـ ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،۱
 های کثیراالنتشار و جراید،ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامههای مجامع عمومی و اطالعیهنویسی و دعوتنامهپذیرههای ـ انتشار اعالمیه۲
 نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،ـ پذیره۳
 ـ حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،۴
 های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،ـ صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه ۵
 های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذیـ ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه ۶

های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی)شامل مناقصه، مزایده، خرید کاال( و سالمت الکترونیکی را با حـ  دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه
برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شورای اجرای فناوری اطالعات( موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای نفعان مستقر و بهرهپوشش کلیه ذی

 ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی است.های( مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششپروژه)
ی پست جمهوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و (  ICTات )فناوری اطالع خـ  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت مـل

ایجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز 
 ( روستایی به عمل آورند. ICTارتباطات و فناوری اطالعات )

اندازی و ارائه خدمات راسًا یا توسط دیگر ان مکلف است به منظور ایجاد تسهیالت برای کارورهای )اپراتورهای( پستی، نسبت به راهدـ  شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایر
های مربوط به ایجاد تسهیالت و های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینهالمللی و پایانهاپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین

 باشد.االمتیازها معاف میاالرض، اجاره و حقامکانات مذکور شامل حق
و پرورش تا پایان  ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان فناوری اطالعات( با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش ۶۹ماده

افزاری و محتوا( به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره افزاریـ  نرمی قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک )سختسال دوم اجرا
آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و ی کلیه دانشصورت رایگان براای، مهارتهای فنی و اجتماعی را بهای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهتحصیلی، بازیهای رایانه

های قابل قبول عنوان هزینههای مذکور بهتواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینههای این ماده میروستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینه
 شود.مالیاتی تلقی می

 المت و زنان و خانوادهـ سالمت، بیمه، س۱۴بخش
های سالمت و مدیریت منابع های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمهـ دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست۷۰ماده

 عمل آورد:های کلی سالمت بهی برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستسالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرا
ـ پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ای نامهسرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیینالف 

 رسد.ان میخواهد بود که به تصویب هیأت وزیر
ـ این حق  تکفل آنان است.بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحتتبصره 

ـ حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:  ب 
( حق بیمه %۱۰۰حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار. صددرصد ) ( حداقل%۷ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد )۱

 شود. گروههای اجتماعی بر مبنای بند )الف( این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می  این
 ( حقوق و مزایای مستمر آنان%۷ـ کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد )۲

ـ بخشی از حق بیمه مشموالن  این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد. تبصره 
 ـ مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی۳
 ( درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت%۷ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد )۴
دریافت حق بیمه و برخورداری  شش بیمه سالمت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوهـ پو ۵

رسد. حکم این جزء بر حکم وزیران میتصویب هیأتاء شدن این قانون بهاالجرماه از زمان الزمای خواهد بود که حداکثر ظرف سهنامهبیمه براساس آییناز یارانه دولت برای تأمین حق
 های توسعه کشور حاکم است.( قانون احکام دائمی برنامه۴ماده )
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ـ دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه وطه واریز نمایند. درصورت گر پایه مربشده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمهپ 
گر ربط برداشت و به حساب سازمان بیمهگر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرائی ذیعدم واریز با اعالم سازمان بیمه

 شود.پایه واریز می
ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین های ه برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سالمت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقشدت 

 بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ز دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم اثـ  کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه 

های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، مشی¬های مصوب دولت از خط¬ضمن رعایت تعرفه
 ارو و کاالهای سالمت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.دهنده خدمت، دتوسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه

شود. از ابتدای سال دوم سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می پایه های بیمهخدمات )شمول و سطح خدمات( مورد تعهد صندوق جـ  بسته
 پذیرد.گر درمانی صرفًا مطابق این بسته صورت میزمان بیمهاجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سا

گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سالمت تشکیل میچـ  پایگاه اطالعات برخط بیمه
 شود.یصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و اجراء میشدگان از مراکز بهداشتی، تشخخدمات بیمه

ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه  ای در چهارچوب قانون اقدام کند.های بیمهها و سازمانهای درمانی صندوقح 
التحصیالن دانشگاهی با کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیرویـ برای ۷۱ماده

 باشند.ف میمدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معا
ـ آیین دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه های کاری اولویتاجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه نامهتبصره 

 رسد.اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می
 ـ۷۲ماده

های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش ریزیگذاری اجرائی، برنامهت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت شامل سیاستالفـ  تولی
ا و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از هکنندگان خدمات سالمت، سازمانگردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائهپزشکی متمرکز می

( قانون مدیریت خدمات ۱۳گری با رعایت ماده )های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیمشی و سیاستخط
 بندی خدمات، تبعیت کنند.کشوری وسطح

ای که به بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامهاز زمان ابالغ این قانون، سازمان 
ی خدمات درمانی کشور مصوب شود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره میتصویب هیأت وزیران می

 رسد.و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می ۳/۸/۱۳۷۳
انی اورژانس کشور به عنوان بیمارستهای پیش(، سازمان فوریت۱۱۵سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی)بـ  به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچه

گردد. اساسنامه سازمان جاد میمؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ای
 رسد.درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میمذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، 

های بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت یافته در شبکهصورت ادغامبیمارستانی کشور کماکان بههای پیشتبصرهـ  واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریت
 خواهند نمود.

گردد. تجویز بار تدوین و منتشر میظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یکپـ  فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس ن
( ۱)های مندرج در تبصره تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات داروهای خارج از فهرست یادشده،

 شود.محکوم می ۱۶/۸/۱۳۸۳( قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۸ماده )
شود و به تصویب هیأت اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )سازمان غذا و دارو( تهیه می نامهـ آیین۱تبصره
 رسد.می وزیران

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را اینجا بخوانید توسعه پنجساله ششم ( قانون برنامه۷۲اجرایی بند )پ( ماده )نامهآیین
 نماید.ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام به تهیه فهرست فرآوردهـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت۲تبصره

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورد های غذایی و نیز مصرف کود هت 
 اند را ممنوع نماید.ایی استفاده کردهشیمیایی را برای محصوالت مذکور مشخص نماید و عرضه محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمی

سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از رسانی و فرهنگوزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع
های غذایی سالم و کی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآوردهسالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

 ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعالم کند.
( قانون ساختار جامع رفاه و تأمین ۱۷( و )۱۲اد )های توسعه کشور و مو( قانون احکام دائمی برنامه۷ماده )« ب»و « الف»( این قانون بر احکام بندهای ۷۲احکام مندرج در ماده )

 حاکم است. ۱۳۸۳اجتماعی مصوب 
 ـ۷۳ماده
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ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای م و قانون مالیات  ۳/۱۲/۱۳۶۶ستقیم مصوب الف 
 ، مشمول مالیات به شرح زیر است:۱۷/۲/۱۳۸۷ه مصوب بر ارزش افزود

المللی )برند( بیست و پنج (، تولید داخل با نشان بین%۲۰( قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد)%۱۰ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد )۱
 گردد.( تعیین می Cif( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف %۴۰درصد ) ( قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل%۲۵درصد)

( قیمت کاال، بیمه و کرایه تا بندر %۴۰( قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد )%۱۰ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد )۲
 گردد.تعیین می(  Cifمقصد )سیف 

 حاکم هستند. ۱۷/۲/۱۳۸۷( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۵۲های مغایرت بر ماده )( در طول اجرای قانون برنامه در بخش۷۳( بند )الف( ماده )۲( و )۱های )جزء
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال   موظف است: ۱۳۹۶ب 

 ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعالم نماید.محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیفروشی انواع سیگار و ـ قیمت خرده۱
 راهم نماید.ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه)سیستم( اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصوالت دخانی را ف۲

 ( این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.۷۳( ماده )حکم بند)ب
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است  پـ  مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود.

 داری کل کشور واریز نماید.را به ردیف درآمدی نزد خزانهمالیات موضوع این ماده را وصول و آن 
ـ با الزم ( قانون ۶۹بند)ب( ماده)االجراء شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند)الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و ت 

 گردد.( نیز به محصوالت دخانی اعمال می۲ات مالی دولت)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرر
شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، های سنواتی مشخص می( درآمدهای حاصل از اجرای بند )الف( این ماده طی ردیف هایی که در بودجه%۱۰۰تبصرهـ  صددرصد )

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ۶۹ه از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند )ب( ماده )های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصلپیشگیری و درمان بیماری
 گیرد.های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میدر اختیار وزارتخانه ۴/۱۲/۱۳۹۳( مصوب ۲از مقررات مالی دولت )

 حاکم است. ۲۱/۲/۱۳۸۳این قانون بر احکام قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  (۷۳( و )۷۲(، )۷۰احکام مواد )
 ـ۷۴ماده

ه استقرار سامانه پرونده الفـ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت ب
های اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه

 ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.محرمانه بودن داده
ها و مراکز خدمات سالمت و بیمه سالمت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه مان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانوزارت بهداشت، در

 ی نماید.سامانده« پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان»فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با سامانه 
ـ کلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی  باشند.ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه میتبصره 

ر سایر مراکز یت انتفاعی پزشکی دبـ  کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعال
 ۱۱/۱۰/۱۳۷۳واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ( ماده۱های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره )تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان

های مربوطه و . مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانهو یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند
خاص در چهارچوب بودجه  نفعان از طریق اعمال تعرفهمعاونان آنها و مسؤوالن مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی

 های سنواتی است.محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجهسنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران 
عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین ـ مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به۱تبصره

 .گرددمی
شود و مطب میـ مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین ۲تبصره

 پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است.
ـ دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد ش نامه اجرائی این بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی هرکهای دانش سالمت، حمایت به عمل آورد. آیینپ 

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میطی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می
ت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمتـ  به منظور متناسب

بندی ه، نظام ارجاع و سطحآموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواد
 عمل آورد.ات الزم را بهخدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدام

ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای  با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه « نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»ث 
بندی های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطحگروه پرستاری در ارائه مراقبتکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به

( قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و ۱۳گری با رعایت ماده)خدمات، پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاری امور تصدی
 نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به 

گونه خدمات صرفًا براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینسطح
 ( و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.تجاری)ژنریک
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دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه  ۶/۴/۱۳۸۶های پرستاری مصوب گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانهتبصرهـ  در چهارچوب قانون تعرفه
 مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون پرستاری و در چهارچوب بسته

ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سالمت براساس دستورالعملهای بیمهها و صندوقجـ  سازمان
شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارویی کشور همزمان با اجرائی تجاری)ژنریک( ایران در چهارچوب نظام ملی

 و صرفًا از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان موضوع بند )الف( این ماده هستند.
ـ به منظور تحقق بند ) ـ اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بههای کلی سالمت، وزار( سیاست۱۲چ  عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی 

ـ اسالمی در نظام سالمت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این   حوزه اقدام نماید.ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی 
ـ وزارت بهداشت مکاری ، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و هح 

 متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.
جز در مواردی که عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد بهای بوده و دستگاه قضائی آن را بهلیت حرفههای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤوخـ  کلیه اعضای سازمان

ها، نظر مشورتی ن سازمانخسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات ای
 د.آنها را اخذ نمای

ای را فقط به داروهای فاقد نام دـ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری)ژنریک( حمایت بیمه
و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع تجاری)ژنریک( اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه

 یافته ارتقاء دهد.سازی کودکان )واکسیناسیون( را تا حد و تراز کشورهای توسعهعمل آورد و برنامه ایمنمحور بهحسب مورد تمهیدات الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت
ـ وزارت نفت در مناطق نفت معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده خیز و گازخیز و شرکتهای ذ 

دی بنرسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطحسالمت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمت
 های مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.( این قانون بر مبنای تعرفه۷۰خدمات با رعایت احکام ماده )

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه ر 
 سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.را بررسی و اقدام الزم جهت خنثیسالمت 

ـ رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.  تبصره 
های پر خطر از نظر بروز های بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجـ کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه۷۵ماده

توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی شناسی)ژنتیکی( به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میاختالالت ژن
ـید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنیا مراکز مشاوره مورد ت  این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند. (۷۰شناسی)ژنتیک( باشد در چهارچوب احکام ماده )أی

تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش  شناسی)ژنتیک( باشند به آزمایشگاههای موردشناسی)ژنتیک( نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنـ مواردی که براساس مشاوره ژن۱تبصره
 پزشکی ارجاع خواهند شد.

مین التحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأ( حق%۱۰درصد)ـ ده۲تبصره
های مددجویان گیرد. هزینه انجام آزمایشد براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار میشناسی)ژنتیک( افراد نیازمنهای آزمایش ژنهزینه

 هد شد.تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( پرداخت خوا
های تعاون، شناسی)ژنتیک( به پیشنهاد وزارتخانههای ژننامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( جهت انجام آزمایشـ آیین۳تبصره

شود و به تصویب هیأت االجراء شدن این قانون تهیه میاز الزمکار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد 
 رسد.وزیران می

باشند را به میهای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج ـ وزارتخانه۴تبصره
 شناسی)ژنتیک( آنان را راهنمایی کنند.تا در صورت نیاز به آزمایش ژن مراکز مشاوره فراهم نمایند

شناسی )ژنتیک( مورد ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژن ۵تبصره
 تأیید خود فراهم سازد.

 شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.ـ رعایت جهات  ۶تبصره
 های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:های کلی جمعیت، سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخصـ دولت مکلف است با رعایت سیاست۷۶ماده

 های اجتماعی  ـ بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب۱۵بخش
آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات ـ جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب۷۷ماده

 ام دهد:بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انج
ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت  های اجتماعی مردمهای مردمی و افزایش مشارکتالف 

ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور  ب 
ـ افزایش   آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانحهای همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابهای عمومی به ویژه آموزشآگاهیپ 

ـ در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم ه و منابع حاصله ( افزایش پیدا نمود%۱درصد)( قانون امور گمرکی به یک۱۶۳( مندرج در ماده)%۵/۰درصد )ت 
 گیرد.احمر قرار میپس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هالل
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های ای و پیشگیری و کاهش آسیبهای امدادی، حمایتی و بیمهپذیر و بسط پوششـ دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب۷۸ماده
 بار به مجلس ارائه کند:ماه یکهای الزم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر ششه طراحی و اجرای برنامهباجتماعی نسبت

کمیته امداد امام خمینی)ره( و  ـ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت۷۹ماده
( حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد %۲۰سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد )

 ( این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.۳۹ماده ) ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوعقانون هدفمندکردن یارانه
ف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنتر ۸۰ماده ل و کاهش آسیبهای ـ دولت مکـل

ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج گونهدکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند بهنشینی، کواجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه
 ( میزان کنونی کاهش یابد:%۲۵درصد )

ـ پیشگیری  الف 
 های زندگیهای اجتماعی و ارتقای مهارتبینی آموزشومی و پیشها و متون درسی دوره آموزش عمهای اجتماعی از طریق: اصالح برنامهـ پیشگیری اولیه از بروز آسیب۱
ها و منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاریای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و بههای کالن توسعههای اجتماعی در طراحی کلیه برنامهـ تهیه و تدوین پیوست۲

 ی اجتماعی کشورهای اجتماعی با تصویب شوراآسیب
 رسد.بند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان امور اجتماعی( به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این آیین

 ربطهای سالمت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذیـ تدوین ساالنه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص ۳
تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم « هاتدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت»ـ ۴

 اجرای قانون برنامه
ـ خدمت  رسانی و بازتوانیب 

 های غیردولتیاجتماعی با مشارکت سازمان هایموقع به افراد در معرض آسیبرسانی بهـ خدمات۱
نوبتی کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت ـ تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت۲

 های سنواتی ساالنهمستمری آنان در بودجه
های گسترش آسیبهای اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و ریتـ توسعه مراکز فو۳

 اجتماعی
خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر  های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکردهای مشارکتهای مردم نهاد در حوزهـ بسط و توسعه نقش مردم و سازمان۴

 نفعان در تأمین منابع مورد نیازذی
ـ شناسایی و بهبود نقاط آسیب  خیزپ 

ه های اجتماعی، خدمات بهداشتیـ  درمانی، مددکاری، مشاورزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتخیز و بحرانـ شناسایی نقاط آسیب۱
 های اجتماعی در مناطق یادشدهبخشی و سامانه مدیریت آسیبشده، با اعمال راهبرد همکاری بینهای اشتغال حمایتاجتماعی و حقوقی و برنامه

از بروز و تشدید  ـ بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری۲
 های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاهاآسیب

ای که ساالنه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهـ برنامه۳
 نشینی اقدام شود.نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه (%۱۰درصد )ده

ـ حمایت از زنان سرپرست خانوار  ت 
ریاست جمهوری )معاونت امور زنان( تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط 

 ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرائی شدن آنری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیبا همکا
ـ مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه  ث 

ها و گردانتوزیع و انتقال )ترانزیت( مواد مخدر، روان های تولید،های قاچاقچیان و شبکهغیرمنقول و سرمایهـ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و ۱
ین ربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اها( در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذیویژه سرباندها و سرشبکهسازهای مرتبط )بهپیش

قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه  اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در
 گیرد.با مواد مخدر قرار می

های کلی های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستان با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاستـ از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایر۲
و سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت ها و پیشگردانبرنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان

 عمل آورند.های مرتبط اقدام قانونی الزم را بهسازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتها و پیشحمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان
میل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و برداری و تکها نسبت به بهرهـ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( با همکاری شهرداری۳

( این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان ۷۰اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احکام ماده )خانمان و راهبی
نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت های مردمگیری از ظرفیت سازمانحسب مورد با بهره هابهزیستی کشور یا شهرداری
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ماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هبه جمع
 رسد.اجتماعی کشور می نامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورایآیین

ـ حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان  ج 
 ( جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه%۷۵اقل هفتاد و پنج درصد )بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حدـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان۱
 ( جمعیت هدف%۲۵و پنج درصد )بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان۲

ـ تأمین مسکن نیازمندان  چ 
قر سکونتی حـداکثر تا پایان سال اول اجـرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی  های حمایتیپذیر و گروههای هدف سازمانـ به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب۱ به مسکن و رفع ـف

 مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
های های حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانساز برای هرکدام از افراد تحتسکنـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین م۲

های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه
 برای یک بار معافند.

 ـ ساماندهی کودکان کار ح
 ( کاهش یابد. %۲۵نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد )با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به

رقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، ب( سیاست۴۰ـ دولت مکلف است در اجرای بند ) ۸۱ماده
بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و جز سالمت با رعایت سطحهای اجتماعی بهمشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه

 و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد
ره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطالعات، سامانه و پنجپوشانیهای اجتماعی، رفع هممربوط به یارانه
پذیرد ( این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می۸۴گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان موضوع ماده )مبتنی بر شکل
کنند و یا از دولت مجوز در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعالها، صندوقوکلیه سازمان

 نمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.فعالیت دریافت می
جز سالمت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و مع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه بههای اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جانامهتبصرهـ  آیین

 رسد.زیران میهمراستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت و
های بازنشستگی دستگاهها، های بازنشستگی )اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقشدگان صندوقگان برای کلیه بیمهـ برقراری مستمری بازنشست ۸۲ماده

 باشد.نهادها و بانکها( بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می
توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می تبصرهـ  رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری

 روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.
 ـ ۸۳ماده

ـ سازمان ( از محل وصول عوارض ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه %۱درصد)های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یکالف 
 ختصاص دهند.کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق ا

( کمیته امداد امام %۷۰پوشش خود ساالنه یکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد )بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحتبـ  کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
 رفت.الحسنه الزم را در جهت تحقق این امر درنظر خواهد گ( سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض%۳۰خمینی)ره( و سی درصد )

آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیانـ دولت موظف است مشاغل آتش ۸۴ماده
 گردد.معتبر تلقی می ۲۰/۱/۱۳۶۸
( %۵اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد )پذیرفتهـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را  ۸۵ماده

طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را بهبه حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه
 نماید.منظور و پرداخت 

 ـ امور ایثارگران۱۶بخش
 ـ ۸۶ماده

ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاست  اقدام نمایند. ۲۹/۲/۱۳۸۹های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابالغی الف 
ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار  های تحصیلی و و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایهب 

های شهدای جرای یادوارههای پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقالبی نسبت به  افعالیت
 عمل آورد.آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری الزم را بهوز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانشآمدانش

های مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده های شبکهپـ  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه
 های هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.از تولیدات برنامه (%۱۰درصد)
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گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای تـ  دولت موظف است به منظور بهره
های نیرو، نفت، راه و شهرسازی های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانهمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزهسراسر کشور با رضایت والدین شهید و یاد

 رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.رسانی، برقهای خدماتی مربوط به آبو کشور موظفند کلیه هزینه
های شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و  فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامهثـ  

ها ها و سازمانای  وزارتخانههای فرهنگی و هزینهبرنامه های الزم در دستگاههای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتباراتها و زیرساختتوسعه ظرفیت
 اقدام نماید.

ـ دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارا ی حداقل سه شهید یا دو شهید و یک ج 
( و باالتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی %۵۰تر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد )( و باال%۵۰جانباز پنجاه درصد )

 نماید.
ی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناورـ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزراتخانه۱تبصره

 های ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهند.بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهره
تصویب هیأت وزیران ه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بهماه اول اجرای قانون برنامنامه اجرائی این بند در ششـ آیین۲تبصره

 رسد.می
ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند بیست درصد) قتنامه مبادله شده ای را براساس موافاستثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه( از اعتبارات فرهنگی خود به%۲۰چ 

 های مصوب ابالغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.با سازمان در چهارچوب سیاست
ی و گردشگری و میراث فرهنگ حـ  بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان

المعارف دفاع مقدس و تدوین ها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایرهشهرداری
 تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.

ـ وزارتخانه ه فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسالمی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستادکل نیروهای مسلح بهای علوم، تحقیقات و خ 
ایجاد نموده و تعدادی از را  منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی

 های( علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.ها و طرحهای)پروژهنامهموضوعات پژوهشی، پایان
ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و  جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و تبصره 

 های مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.امور ایثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیون
بینی نماید و عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش رسانی به ایثارگران را بهـ دولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات ۸۷ماده

 های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید.نامهکلیه آیین
ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ) ریزی نماید که تا دو به نحوی برنامه ۴/۱۲/۱۳۹۳( مصوب ۲لت )( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو۶۱الف 

کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشموالن ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام
 ایثارگران ارائه نمایند.کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور 

سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون تبصرهـ  بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت
 گیرد.( جانبازی به آنها تعلق می%۵حداقل پنج درصد )عنوان جانباز تلقی نماید و گردد را بهکننده )نیروهای مسلح( احراز میپزشکی نهاد اعزام

 باشد.اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی
ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده) بینی نموده رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش( قانون جامع خدمات۳۸ب 

 و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
سران و فرزندان( دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال پـ  دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان )والدین و هم

اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد صالح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمدهدفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی
 گیرند.ان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( قرار میشهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگ

ـ اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از الز ط ستاد کل االجراءشدن این قانون توسمتبصره 
 رسد.( قانون اساسی می۱۷۶های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم )نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه

ـ ماده )  شود:( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می۱۸ت 
اردی که نیاز به چوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در موبنیاد موظف است در چهار

ت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیرأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون
ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به نامهاقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آیین

 رسد اقدام نماید.تصویب هیأت وزیران می
( قانون مدیریت ۵رسانی به ایثارگران و ماده )( قانون جامع خدمات۲رامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده )ثـ  به منظور حفظ ک

 مازاد )عدم نیاز( معرفی نمایند. خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی
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ر اجرای ماده ) ت مکلف است عالوه ـب ـ دوـل های آن و اصالحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد رسانی به ایثارگران و تبصره( قانون جامع خدمات۲۱ج 
 نماید.( و باالتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام ۷۰%)

توانند به اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میچـ  جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده
 خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

ـ در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجددًا به این افراد تعلق نمی  گیرد.تبصره 
رسانی به ایثارگران خدمات( قانون جامع ۲حـ  ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده )

 مکلف به انجام آن هستند.
ـ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده) توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و رسانی به ایثارگران می( قانون جامع خدمات۲خ 

 مزایای کامل بازنشسته شوند.
ـ ماده )  شود:شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق میرسانی به ایثارگران بهجامع خدمات( قانون ۲۶د 
 شود.اضافه می«  جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی»بعد از عبارت « جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی»عبارت 

العالج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده های خاص و یا صعبیماریـ والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای ب۱تبصره
 شوند.می

 باشد.مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می( بهره K( ضریب کا)%۴۹( تا چهل و نه درصد )%۲۵ـ جانبازان گروه بیست و پنج درصد )۲تبصره
 شود.رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می( قانون جامع خدمات۲۱ـ ماده ) ذ

 شود.اضافه می« تأمین نیروهای مورد نیاز خود را»بعد از عبارت « اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی»عبارت 
 د.گردقطعی می ـ وضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی۱تبصره
( قانون جامع ۲ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده )ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان  و رزمندگان با حداقل شش۲تبصره

باالتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا  رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانیخدمات
 شوند.اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می

( قانون مدیریت ۱۰۳باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند )الف( ماده )مند میرـ  ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره
 توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.خدمات کشوری بوده و می

ت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با توانند برای یک بار و با رعایاند، میزـ  آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده
 بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ـ مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می ژ 
سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت

 باشد.ایران)ساتا( می
 ـ ۸۸ماده

ـ دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانوادها های معظم شهدا و ایثارگران )جانبازان و آزادگان( اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و لف 
ی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنوات

 برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.
ـ مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد  باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون تبصره 

 برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.
به آنان بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را بـ  دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش

 های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.جهت پرداخت در بودجه
 ـ جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت۱
 ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم)گم جن(۲
 انبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی )با حداقل شش ماه حضور در جبهه(ـ افراد تحت تکفل قانونی ج ۳

ی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران تبصرهـ  تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانون
 باشد.ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )ساتا( مینیروهای مسلح و 

 اند )پس از فوت والدین(ـ نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده۴
 العالج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیادصعبهای خاص و یا دارای بیماریـ برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور،  ۵
 اند با تأیید بنیاد )ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت(ـ همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده ۶

ـ در ماده)  گردد.اضافه می« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « آزادگان»از عبارت ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس ۵۱پ 
( سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و %۱۰۰تـ  سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد )

 حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.
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 رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.( قانون جامع خدمات۵۹( و )۵۲(، )۱۳( بر مواد )۸۸حکم بند )ت( ماده )
ـ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به ارند و جانبازان ماه سابقه حضور در جبهه دهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل ششمنظور حمایت و تجلیل از رشادتث 

ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه ( جانبازی و آزادگان با کمتر از شش%۲۵زیر بیست و پنج درصد )
 نماید.

های مورد های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهنشگاه آزاد اسالمی، دوره( هزینه شهریه تحصیل در دا%۳۰درصد)ـ تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی۱
 های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتیتأیید وزارتخانه

 مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهریـ بهره۲
 ( هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یکبار در سال%۳۰درصد )ـ معافیت از پرداخت سی۳
ندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهها و دهیاریـ شهرداری۴

باشد ماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می( و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش%۲۵درصد )و پنجفرزندان جانبازان بیست
 خذ هزینه اقدام نمایند.ها بدون او آرامستان

 مندی از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونیـ بهره ۵
 مزایای اجتماعیماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششـ بهره ۶

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ۸۸بند ث ماده ۶قانون تفسیر جزء 
 مجلس شورای اسالمی ۱۳۹۷/۱۲/۲۱مصوب 

 موضوع استفساریه:
پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مزایای مالی و ( قانون برنامه ۸۸ماده )« ث»( بند ۶آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء )

 باشد؟استخدامی هم می
 پاسخ: بلی. –

زادگان، رزمندگان و فرزندان جانبازان، فرزندان آ»عبارت « جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد»رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( قانون جامع خدمات۳۱جـ  در بند )الف( ماده)
 شود.اضافه می« ماه سابقه حضور در جبههفرزندان رزمندگان با حداقل شش

ـ متن زیر به عنوان ماده )  شود.رسانی به ایثارگران الحاق می( مکرر به قانون جامع خدمات۵۹چ 
( از سهمیه صدور %۳۰درصد)رسمی، مرکز وکالء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وکالی دادگستری، کانون کارشناسان»

(، آزادگان با %۱۰با حداقل ده درصد ) دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان
( و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و %۲۵ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد)سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ششماه داشتن حداقل سه

 «اختصاص دهند.ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده
 رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.( قانون جامع خدمات۵۹( و )۵۲(، )۱۳( بر مواد )۸۸حکم بند )چ( ماده )

اعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتمحـ  در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده
گردند. کمک دولت فقط به مند میگردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در  دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهبازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می

 یک صندوق خواهد بود.
ـ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانباز ای ناشی از ان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهخ 

 شود.داخت و تسویه میالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرتغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقٌل 
ـ متن زیر به  شود:الحاق می ۲۹/۷/۱۳۶۳( قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۴۵( به انتهای ماده )۷عنوان بند )د 

 ـ درصورت اذن فرماندهی کل قوا:۷
 ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه 
 زادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفهـ فرزندان آ 
 ـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه 

صوص آموزش خدمت نظام وظیفه گردد و در خمندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام میتبصرهـ  بهره
 گردد.براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می

 های توسعه کشور، حاکم است.( قانون احکام دائمی برنامه۳۳( ماده )۲( قانون برنامه ششم بر حکم تبصره )۸۸حکم بند )د( ماده )
ـ به ماده )  گردد.ان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میرسانی به ایثارگران عبارت رزمندگ( قانون جامع خدمات۵۶ذ 
ـ به ماده ) فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و »عبارت « کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان»رسانی به ایثارگران پس از عبارت ( قانون جامع خدمات۳۷ر 

 شود.اضافه می« چهار ماه حضور در جبهه
( و باالتر به استثنای تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش %۵۰زندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد )زـ  فر

 شود.ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی
ـ عبارت  شود:رسانی به ایثارگران اضافه می( قانون جامع خدمات۶۰ذیل به ماده ) ژ 
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 شود.اضافه می« همسران و فرزندان شهدا»عبارت « جانبازان و آزادگان»بعد ازعبارت 
 ـ ۸۹ماده

ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه نسبت به ارائه تسهیالت  ( به تعداد %۴بار با سود حداکثر چهاردرصد )مسکن فقط یکالف 
باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیالت مسکن ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میپنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش

التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل ام نماید. مابههای عامل اقداند از طریق بانکدریافت ننموده
 شود. )تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجدالشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.(پرداخت می

ـ تبصـره ذیل به ماده   گردد:رسانی به ایثارگران الحاق میمکرر( قانون جامع خدمات ۳)ب 
( %۷۰الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیالت وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد )های حقتبصرهـ  ایثارگران در پرداخت هزینه

 باشند.معافیت برخوردار می
الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در ( منابع قرض%۱۰درصد)مرکزی جمهوری اسالمی ایران( موظف است همه ساله حداقل دهپـ  دولت )بانک 

 چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.
ـ دولت موظف است در اجرای مو رسانی به ایثارگران و اصالحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت مکرر( فصل دوم قانون جامع خدمات ۳( و )۳اد )ت 

 تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ نماید.
ـ ماده واحده اصالح ماده)  گردد:شرح ذیل اصالح میبه ۲۸/۹/۱۳۸۹و عرضه مسکن مصوب  ( قانون ساماندهی و حمایت از تولید۸ث 

 گردد.اضافه می« با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا»عبارت « از طریق مزایده عمومی»بعد از عبارت 
 ـ۹۰ماده

ـ الحاقات زیر در ماده ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۴۷رسانی به ایثارگران و اصالحیه بعدی آن و در ماده )( قانون جامع خدمات۷۰الف 
 گیرد:( به شرح زیر صورت می۲)

( و همسران و فرزندان %۲۵( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%۲۵( سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%۵درصد)سهمیه ورود با پنج
 ( افزایش یابد.%۳۰درصد)ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سیا حداقل ششرزمندگان، ب

ـ در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد ) ( %۵درصد )رسانی به ایثارگران و اصالح بعدی آن( تکمیل نگردد و پنج( قانون جامع خدمات۷۰( ایثارگران )مشمولین ماده)%۲۵تبصره 
ماه حضور ( فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش%۲۵( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%۲۵و پنج درصد )سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست 

( مذکور به %۵) ( ایثارگران را مازاد بر پنج درصد%۲۵داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد )
ماه حضور داوطلبانه در جبهه که (فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش%۲۵( و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد )%۲۵جانبازان زیر بیست و پنج درصد )

 شرایط الزم را داشته باشند، اختصاص دهد.
های الملل دانشگاههای دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریهدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بین( قانون جامع خ۶۶بـ  هزینه شهریه مشموالن ماده )

 شود.دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت می
ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه اند و دانشگاه داشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نمودههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهپ 

( و باالتر، %۱۵( اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد )%۲۰آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست درصد )
( و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری %۲۵و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد ) آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران

ته باشند، حسب مورد از عالی انقالب فرهنگی را داشباشد و شرایط علمی مصوب شورایهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میمورد تأیید وزارتخانه
ه باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را داشت

 های اخالقی استخدام کنند.ط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیتعضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتب
 شود.احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می

 این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند.مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای 
 شوند.ـ مشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می۱تبصره
 ید.تواند درخواست بازنشستگی نماـ در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می۲تبصره

و اصالحات بعدی و بر حکم ماده  ۲/۱۰/۱۳۹۱( قانون جامع ایثارگران مصوب ۷۱ماده )« الف»( این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند ۹۰ماده )« پ»حکم بند 
 حاکم است. ۲۲/۲/۱۳۷۱واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 

 شود.قانون برنامه اصالح می( ۹۰های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند )پ( ماده )( قانون احکام دائمی برنامه۲ع بند )پ( ماده )شرایط جامعه ایثارگران موضو
موجب محرومیت از  ۲/۳/۱۳۷۵صوب ـ محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده( م۹۱ماده

 شود.امتیازهای مقرر در این بخش می
 ـ فرهنگ، هنر و ورزش۱۷بخش

انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر ¬سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهداف سند چشمـ به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم۹۲ماده
ساالری دینی، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و حقوق انسانی، سعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسالمی، انقالبی و ملی و مردمتحقق تو

دات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولی



   294 

 

های فرهنگی اجتماعی و المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصهصنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین
و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای « به انقالب اسالمی نیروهای مؤمن»اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و

ـ مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه:  فرهنگی 
دودکننده تولید و نشر آثار محالفـ  دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات 

 بینی نماید.های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشفرهنگی و هنری و ایجاد امنیت الزم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای  ( ۴۴ربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )ذیب 

نهاد را که تا پایان سال اول های مردمگری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانقانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی
 شود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.عیین میاجرای قانون برنامه ت

ـ آیین فرهنگ و ارشاد اسالمی و  نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارتتبصره 
 رسد.یران میسازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وز

ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی الزم در خصو ص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی پ 
 بینی نماید.ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش

ـ سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با  ها و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریت 
 تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید.

ـ دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت  یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای های روستایی در مناطق کمتر توسعه¬کتابخانهث 
گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و سایر کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال ¬ای  با رویکرد تشویق و جذب سرمایه¬منطقه

 ( مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.%۵ا نرخ رشد ساالنه پنج درصد )اول اجرای قانون برنامه ب
ـ دولت و شهرداری اده از کاربری فرهنگی در ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفج 

 فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی الزم هستند حمایت کنند.
وزیران تدوین و به تصویب هیأتهای راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، نامه اجرائی موضوع این بند توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری  وزارتخانهتبصرهـ  آیین

 رسد.می
ـ دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای  چ 

 عمل آورد:میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را بههای فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط المللی در عرصهحضور بین
 ـ تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ۱
 ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونیع حقوقی مطبوعات و رسانهـ بازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جام۲

ـ اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می های گیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکدهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میح 
 دهد.اری قرار میاعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیک

ـ آیین االجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششتبصره 
 رسد.سیمای جمهوری اسالمی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

( بودجه %۷/۰فت دهم درصد )ـ دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صداوسیما را حداقل به میزان ه۹۳ماده
های ها، توسعه کمی و کیفی برنامهاستان( %۱۰۰عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صددرصدی)

شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای های فاخر و توسعه فنی هزینه میتولیدی )ملی، استانی و برون مرزی( پویانمایی)انیمیشن(، مستند و فیلمها و سریال
 شود، ممنوع است.کشور که در بودجه سنواتی مشخص می

 کند.صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارش ساالنه این ماده را به مجلس شورای اسالمی ارائه میسازمان 
( مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون %۹( از کل نه درصد )%۲۷/۰ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد)۹۴ماده
ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهالمللی ورزشهای زورخانهبین

 گیرد.ها قرار میار این وزراتخانهشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیبینی میردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش
 شود.ها هزینه میـ این اعتبار فقط در استان۱تبصره
 ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه۲تبصره
 نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.( موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی%۹درصدی )الیات نهـ از مجموع عوارض و م۳تبصره
نان به عنوان سهم وزارت ورزش و ( این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوا۷۳پنجم ازمنابع درآمدی ماده )( و یک۹۴ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده )۴تبصره

 بینی و هزینه نماید.جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش
ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عنوان اصلیگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بهمنظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره ـ به۹۵ماده

 شود:نجام میاقدامات زیر ا
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ها موظفند در طراحی واجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی وشهرکها وشهرهای الفـ  وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری
سازی بدون دریافت هزینه بینی کنند و پس از آمادهپیشجدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد 

 و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
های حق نههای علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزیهای دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفًا مذهبی اقلیتتبصرهـ  مساجد، مصلی

 باشند.انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می
حدهای این های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد وابـ  مالکان مجتمع

 رسد.عالی شهرسازی و معماری میتصویب شورای های مصوب بهکان احداث در چهارچوب نقشهها و ممجتمع
های ملی و ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستانها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریپـ  سازمان جنگل

 های شهری اقدام کنند.بوستان
های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، های رفاهی، تفریحی و مجتمعهای ورزشی، مجتمعها و مراکز درمانی، مجموعهتـ  کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان

 موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
ـ و های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانهزارتخانهث 

 عمل آورند.های مذکور از طریق بخش غیردولتی بههمچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه
ـ وزارت فرهنگ و ارشا منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به  د اسالمی مکلف است بهج 

ری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار های فرهنگی و هنمساجد، با رعایت موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون
 گردند.

وستاها به استثنای ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده ر۹۶ماده
است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و  زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتیاراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط

ه های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم بدارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی
 گردد.خزانه واریز می

السالم( و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن ـ دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل بیت )علیهم۹۷ماده
 نماید:روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام سم ساالنه پیادهزیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات الزم مرا

ها و ریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای الزم از طریق حمایت از شهرداریالفـ  شناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه
 ی غیردولتیبخشها

ـ توسعه امکانات، فعالیت های( زیربنایی مورد نیاز در های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای )پروژهب 
 های سنواتیقالب بودجه

 ـ۹۸ماده
ـ دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث ف  رهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:الف 

ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان های ذیهای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرستـ هزینه۱
 شود.صنایع دستی و گردشگری هزینه میبودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، دستگاه را در قالب 

 نظام صنفی مستثنی می باشد.های مالیاتی است و از شمول قانون ـ تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت۲
منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی بـ  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به

س و ناملموس( میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی )اعم از ملموربط بهذی
 عمل آورد.هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به

شگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرد۹۹ماده
ای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام های سرمایهروستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارایی

 برداری قرار گیرد.اده حفظ، نگهداری و مورد بهرهنماید تا در چهارچوب مفاد این م
 ـ۱۰۰ماده

ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد الف 
 عمل آورد:وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت

های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای ای بزرگ و مهم در حوزهـ تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه۱
ای، استانی و جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه ۳/۱۰/۱۳۸۲و گردشگری مصوب ( قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی ۳موضوع ماده)

 شهری
 های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطهـ اختصاص یارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت۲
قیمت و گذاری، واگذاری تسهیالت ارزان، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایههای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راهرساختـ ایجاد زی۳

 سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی
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های کشور، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت گردشگری و با همکاری وزارتخانهنامه اجرائی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و تبصرهـ  آیین
 رسد.زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میمحیط

ی گردشگری جنگلهای شمال و بـ  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح سامانده
 غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.شمال

ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت  عمل مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهپ 
 آورد.

( ۵ها را که در اجرای ماده)های تاریخی و موزهتـ  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطه
گردد، واریز نماید. افتتاح می حسابی که نزد خزانهشوند بهصورت هیأت امنائی تشکیل و اداره میبه ۳/۱۰/۱۳۸۲گری مصوب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردش

و ستی وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع د (%۱۰۰صددرصد)
 گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.گردشگری قرار می

ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفهتواند بخشی از امور تصدیثـ  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می
 اند، واگذار کند.شده

ـ تعرفه  باشد.های قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهای تعیین شده قابل دریافت و هزینه میتبصره 
سانی روستاهای گازر ۴/۱۲/۱۳۹۳( مصوب ۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۶۵جـ  دولت مکلف است از محل منابع بند)الف( ماده)

 هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.
( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند ۲۱( و بیست و یکم )۲۰(، بیستم )۱۰منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم )ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به۱۰۱ماده

تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه »سیاستهای کلی خانواده مبنی بر های کلی برنامه ششم و ساله و سیاستانداز بیستچشم
ایگاه سازمانی امور زنان و مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جمنظور بهرهو نیز به« ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنانعرصه

ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ها، برنامهخانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاست
 ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایند.

ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای ها، برنامهت جمهوری )معاونت امور زنان و خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستـ ریاس۱تبصره
 طور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران ارائه نماید.وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به

ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به  نامه اجرائی اینـ آیین۲تبصره
ط در چهارچوب قوانین ربائی ذیپیشنهاد مشترک ریاست جمهوری )معاونت امور زنان و خانواده(، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجر

 االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماه پس از الزممربوطه، شش
ربط به منظور تقویت و های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیـ دولت موظف است براساس سیاست۱۰۲ماده 

و تأمین  محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی با ایجاد سازوکارهاای خانوادههتحکیم جامع
 عمل آورد:اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به

ـ زمینه  ( نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه%۱۰درصد )ن سن ازدواج به میزان دهسازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگیالف 
ـ حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی های تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ ب 

 ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامهرشد مستمر فعالیت
ربط در جهت سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذیهای مخل ارزشها و برنامهپـ  مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه

 تحکیم خانواده
ـ زمینه  ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامهفرزند به ۵/۲اقل( به حد TFRسازی جهت افزایش نرخ باروری )ت 

دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای ثـ  پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش
 تسهیالت و امکانات

ـ آموزش و  های ربط، به ویژه وزارتخانهسال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیکم پنجها قبل، حین و دستمشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهج 
الی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش ع

 های پایه و تکمیلیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزایای بیمهو مشاوره و سایر نهادهای ذی
ـ ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی  چ 

 تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی حـ 
های دعاوی های الزم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پروندهمندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالی متأهل، با ارائه آموزشخـ  تمهیدات الزم جهت بهره

 های مختومهایجاد مشوقهای الزم نسبت به پرونده خانواده و
ـ حمایت و توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی  د 
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دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر ، عهدهذـ  ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر
ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق ها و دستگاههای اجرائی ذیها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانهبرنامه

 بار به مجلس شورای اسالمی ارائه شود.ماه یکت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر ششهای کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالسیاست
 ـ۱۰۳ماده

ـ از تاریخ الزم وردار روز مرخصی تشویقی برخشوند از سهگانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند میاالجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهالف 
 گردند.می

ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست االجراء شدن این قانون بررسی و طرح الزم برای ایجاد بیمه ماه از تاریخ الزمهای تحکیم خانواده ظرف ششب 
 نماید. گیری قانونی ارائهدار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیماجتماعی زنان خانه

هد. اولویت استفاده از این پـ  دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص د
 باشد.خوابگاهها با زوج دارای فرزند می

 ـ۱۰۴ماده
سازی الزم را از طریق مرکز ( سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه%۲۰درصد)هش نرخ طالق به میزان بیستالفـ  سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کا

های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختالف و بحرانهای اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بهفوریت
 ادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.نه

های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به بـ  سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه
ـ ایرانی مدنظر قرار دهد.خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسال  می 

 ـ سیاسی ، دفاعی و امنیتی۱۸بخش
منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی پذیری اقتصاد کشور و بهـ در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب۱۰۵ماده

جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه صلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی بهجمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و م
 دام نماید:روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اق

حمایت از جرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصًا در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و الفـ  طراحی و ا
 جریان مقاومت و مستضعفین

ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در هان بهجانبه با کشورهای هدف در جهای همهبخشی و تقویت پیوندبـ  ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع
 های کلی نظامچهارچوب سیاست

گذاری خارجی و دستیابی به پـ  تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه
ویژه کشورهای همسایه و اسالمی در چهارچوب های الزم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا بهزمینه های نوین و ایجادفناوری

 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک های ایران راء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانهاالجسال از زمان الزمت  

های اقتصادی بوده و به زبان ¬ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیالت مرتبط با حوزهدر کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه
شته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری  وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش ساالنه اجرای این انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل دا

 حکم را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
 ه نماید.تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائاتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می

ـ حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور  ث 
ـ به  های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقهکارگیری ظرفیتج 

رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسالمی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و شها و ابزارهای نوین و کارآمد اطالعبرداری از دیپلماسی عمومی و روچـ  بهره
 ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

ـ به  گراییطگرایی، تروریسم و افراکارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با خشونتح 
المللی، پاسخ متناسب به المللی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بینخـ  صیانت از وجهه بین

 ربطپایه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای ذیادعاهای بی
ـ اعطای کمکهای توسعه  های کلی نظامکشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالنه در راستای سیاست ای بهد 

ـ برنامه  و مستضعفین ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطینذ 
ـ حمایت از جریان  های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسالمویژه فعالیتآفرین در جهان اسالم بهوحدتهای تقریبی و ر 

ـ دولت موظف است برنامه لهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکهای الزم جهت توسعه سیاسی را به گونهریزیز 
 مصوب مجلس شورای اسالمی، مورد حمایت قرار گیرند.

 ـ۱۰۶ماده
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ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل های کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه( سیاست۵۲الفـ  دولت مکلف است در اجرای بند )
 عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد.( از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به%۵درصد)پنج

ـ دولت موظف است پشتیبانی  عمل آورد:امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر بهای و تأمین منافع و های الزم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهب 
 ـ تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:۱
 ـ توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی۱ـ۱
 ـ توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند۲ـ۱
 های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترلپذیر و برخوردار از فناوریمن و پایدار و تعاملهای ارتباطی اروزرسانی شبکهـ توسعه و به۳ـ۱
 های تسلیحاتی متناسب با تهدیداتسازی برخی سامانهـ هوشمند و متحرک۴ـ۱
 ـ توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی )سایبری( ۵ـ ۱
 تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی ـ تحقیق، طراحی و ۶ـ۱
 های پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادیهای مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانهـ توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزه۷ـ۱
 ی پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح )اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها(ـ توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برا ۸ـ ۱
 روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنهاـ توسعه و به۹ـ ۱
 های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلحـ نوسازی سامانه۱۰ـ۱
های کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و ایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانهـ توسعه ناوگان نیروی دری۱۱ـ۱

 روز و کارآمدسالحهای پیشرفته و به
 ـ توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح۱۲ـ۱
 ( قانون مدیریت خدمات کشوری۱۱۷( ماده )۳قوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره )ـ رعایت فاصله سطح ح۱۳ـ۱
رهنگ ها و مبانی اندیشه انقالب اسالمی و توسعه فهای امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمانـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه۲

 ازمنکر از طریق:معروف و نهیامربه
 های مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوریـ حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده۱ـ ۲
 اغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجیسازی اوقات فرهای تربیتی، غنیـ تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته۲ـ۲
 ای با رویکرد بومیهای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهـ مقابله با جنگ نرم در حوزه۳ـ۲
 کارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادیـ جذب و به۴ـ ۲
 زدایی و سازندگی کشوربسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیتـ توسعه و مشارکت  ۵ـ ۲
 های محولهکارگیری بسیجیان در مأموریتهای ناشی از بهای و جبران خسارتـ تأمین پوشش بیمه ۶ـ۲
یافته خود را با استفاده از ظرفیت و ( از اعتبارات اختصاص%۱۰درصد)توانند حداقل دهـ به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائی می۷ـ۲

 توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.
ـ به منظور کاهش آسیب  باشند:های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زیر میپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت سیاستپ 

سازی آن و صونامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مـ اجرای ک۱
 تصویب در مراجع قانونی آن

تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از ـ تهیه و تدوین طرحهای ایمن۲
 قانونی آن

 ز منابع دستگاه مربوطه آنـ تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل ا۳
ـ به منظور تأمین امن بینی اعتبارات ها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از طریق پیشگردانجانبه با مواد مخدر و روانیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همهت 

 مورد نیاز در بودجه ساالنه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:
گیری از توان اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران و تیکی( و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهرهـ انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری)اپ۱

نشینان در طرحهای دهی مرزارکتحمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مش
نتظامی های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح )ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها( که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی اامنیتی، توسعه فعالیت

شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب ن این قانون، تهیه میاالجراء شدماه پس از الزمجمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت شش
 رسد.شورای عالی امنیت ملی می

 ربط( ساالنه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی%۱۰درصدی )سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش دهریزی و زمینهـ برنامه۲
( اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه درطول %۲۵درصدی )وپنجها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیستگردانه با مواد مخدر و روانجانبریزی برای مبارزه همهـ برنامه۳

 اجرای قانون برنامه
 ( ورود قاچاق کاهش یابد.%۱۰درصد)ل دهنحوی که ساالنه حداقریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار بهـ برنامه۴
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دفاعی  های قدرت نرم و دفاع رایانیکی)سایبری( و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرممنظور افزایش ظرفیتـ به۱۰۷ماده
شود و پس از تصویب شورای مسلح و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای

 آید.عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجراء در می
و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها ۱۰۸ماده

 شود:اجراء می
ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛  الف 

گی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و ـ دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانند۱
نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید بهخیز جادههای پزشکی، اصالح نقاط حادثههای امداد رسانی و فوریتتکمیل شبکه

 ( کاهش یابد.%۳۱ی و یک درصد )هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ستعداد ده
های کنترلی و مراقبتی روزرسانی سامانههای اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بهشهرها و همچنین جادهها و کالنـ کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان۲

 ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.و این سامانه ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفتههوشمند توسط شهرداری
 یابد.به شهرهای باالی یک میلیون نفر تسری می ۱۸/۲/۱۳۷۹( قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۴( ماده )۱۲ـ مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند )۳

های کنترل خودرویی بارگنجی شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانهروی انتظامی و گمرک اجازه داده میبـ  به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نی
و  مدیریت ری( در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمایند.)کانتینری()ایکس

 باشد.ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک میبرداری از این سامانهبهره
های کنترلی خودرویی بارگنجی )کانتینری()ایکس ری( و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو روزرسانی سامانهاندازی، نگهداری و بههای مربوط به راهمنظور تأمین هزینهبه

 شود.عیین میمکلفند به هنگام کنترل و صرفًا در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی ت
رای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و های حفاظتیـ  انتظامی الزم بهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوستپـ  کلیه شهرکها و مجتمع

 پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمی نیروی انتظامی رعایت نمایند.
ـ آیین هیه و به تصویب هیأت ها تهای کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استاننامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانهتبصره 

 رسد.وزیران می
سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتیـ  انتظامی کشور و کاهش فاصله این شود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسبتـ  به نیروی انتظامی اجازه داده می

 طول اجرای برنامه ساالنه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید. نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، دراستعداد با شاخص پنج
 ـ دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:۱۰۹ماده

سازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع )سایبری( در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصونالفـ  ایجاد سامانه پدافند رایانیکی
 های ملیگونه تهدیدات بر سرمایهاثرسازی اینسازی و یا بیگیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصوناحتمالی تهدید با بهره

ربط و  توسعه افزاری دستگاه ذینرمـ افزایش سطح آموزش رایانیکی)سایبری( مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه)سیستم(های  ب
 هاآمادگی

های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به می و انتظامی( ساکن در خانههزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح )نظاـ دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک۱۱۰ماده
های های تعمیر و نگهداری خانهای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینهداری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجهحساب مخصوصی نزد خزانه

 بینی و واریز نماید.پیش سازمانی در طول اجرای این قانون
 ـ دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:۱۱۱ماده

ـ استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سواحل مکران  الف 
ـ فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کار  نفع در طول اجرای این قانونکنان اداری ذیب 

ـ ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد  پ 
 های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:های استانماندگیمنظور جبران عقبـ به۱۱۲ماده

ـ ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی   دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعالم نماید.الف 
ـ سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه  های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.یافتگی زیرساختب 

ـ دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به ای که گونهو ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به هاماندگیجبران عقبپ 
 های برخوردار کشور  برسد.( افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان%۱۰درصد)ها ساالنه دهاین شاخص

دنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب میالدی )موضوع قانون عه ۱۹۷۵تـ  دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 
که در پایان طوری( نسبت به الیروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به%۲۵( و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل ساالنه بیست و پنج درصد)۲۹/۲/۱۳۵۵

 چهارسال به اتمام برسد.
ـ سازمان و  ( قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ۶۸ماده) (۱بینی شده در بند)پیش العادهسازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوقث 

 شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
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 ۱۳۷۶کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغالن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی سال جـ  سازمان و سازمان اداری و استخدامی 
 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
ـ دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند  صورت مشابه تأمین نمایند.از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای )ث( و )ج( این ماده را به تبصره 

 ـ حقوقی و قضائی۱۹بخش
برای  صت برابرمنظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرـ به۱۱۳ماده

 ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده
معرفی مقام قضائی که در اجرای ای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با الفـ  سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره

 عمل آورد.شوند، اقدام الزم را بهدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی میتوسط مقام قضائی صالحیت ۱/۱۲/۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصوب 
ـ مفاد اسناد رسمی الزم شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجراء میاالجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزمب 

به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت 
 تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهٌدله سند میاقدام 
 رسد.ئیس قوه قضائیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رـ آیین۱تبصره
های اجرائی معاف خواهد االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهٌدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینهـ چنانچه متعهد سند الزم۲تبصره

( این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و ۱۱۶پ( ماده )های مالی موضوع بند )بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت
ات به این شخص ممنوع هستند. تخلف مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیالت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و وارد

 یری درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( خواهد بود.از این حکم موجب مجازات تعز
های مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتـ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می۳تبصره

 معاف خواهد بود. (۲صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره)
ها و بازداشتگاهها، های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستپـ  سازمان زندان

 به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:شهرها اقدامات الزم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کالن
های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت ها و دیگر سازمانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداریـ فروش زندان۱

استثنای اشخاص های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی )بهقیمت کارشناسی یا فروش زندانصورت نقد حداقل به مقررات و قوانین مربوط به مزایده به
 ذکر شده در صدر این جزء( با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان داری کل واریز میب ویژه نزد خزانهعمل آمده به حساهای مذکور که به تدریج و براساس توافق بهوجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان
 گردد.های جایگزین در همان استان میگردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی میزندان

 گردد.های همان استان میف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زنداندر صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صر
ـ دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندان های قدیمی های جدید از محل فروش زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانتبصره 

 مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
در بخش  ۷/۹/۱۳۸۰ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ( قانون انتقال زندان۲( بر ماده )۱۱۳( بند )پ( ماده )۱ر طول اجرای برنامه، حکم جزء )د

 مغایرت حاکم است.
برداری خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یاـ در صورت تفاهم بین سازمان زندان۲

 گردد.بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگیرد و اجارهها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میاز زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان
قررات مربوطه به سازمان اد کشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مـ وزارت جه۳

ا در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری الزم رها برای احداث زندانزندان
 عمل آورند.زیربنایی مورد نیاز )اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی( در این طرحها، به

وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی  ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری۴
 وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

های الزم در برداری و یا توسعه زیرساخته بهرهگذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهـ سازمان زندان ۵
ها در قالب انواع مختلف آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سالمت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانهای حرفهزمینه

 قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
ـ آیین ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه وسیله سازمان زنداناالجراءشدن این قانون بهرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از الزمنامه اجتبصره 

 رسد.و به تصویب هیأت وزیران می
ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی )  ن:( ساالنه آمار مجرما%۱۰ت 

نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت های مردمگیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانهای تمامی دستگاههای اجرائی و بهرهـ قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت۱
 تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سالمت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط 
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یی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم ـ قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختالفات، نسبت به شناسا۲
( قانون اساسی به ۷۴اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم)های قضائی هر استان به تفکیک در حوزه

 مجلس شورای اسالمی تقدیم نماید.
ص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوـ سازمان زندان۳

دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صالحیتزندانیان را به
های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا ارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیستأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در مو

 کند.های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت میهای مشروط و مجازاتمجازات، تعویق صدور حکم، آزادی
 رسد.ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میـ دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان زندانتبصره 

ـ قوه قضائیه )دادگستری جمهوری اسالمی ایران( می هزار و بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سهتواند ساالنه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضائی ث 
در فضای رقابتی از میان  دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و

 استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
ـ  ها، مردم و بخشی نی، بیمهسازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درماج 

( قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه ۱( ماده )۱د)به استثنای موارد موضوع بن ۲۷/۴/۱۳۷۲( قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱از وظایف مذکور در ماده )
 پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

ـ آیین  رسد.وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه مینامه اجرائی این بند بهتبصره 
ـ در اجرای های سالب حیات با توجه منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازاتسیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به چ 

ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصالح و زی مجازاتسابه تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب
و اصالحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه  ۲۵/۳/۱۳۸۹های قوانین جزائی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب رفع خأل

 عمل آورد.اقدامات قانونی مورد نیاز را به
ـ به منظ ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای ریزی، برنامههای بودجهور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینهح 

 رسد.جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میقوقی رئیسدستگاههای اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت ح
المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغالن در پستهای تخصصی حقوقی در خـ  در جهت حفاظت بهینه از بیت

جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان کًا توسط معاون حقوقی رئیسالعاده حمایت قضائی مشتردستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق
 گردد.ابالغ میپیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون 

( اقدام کند. دولت نیز مکلف است ۱۶حداقل به شرح جدول شماره ) های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامهدـ  قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص
های ( در بودجه۱۷ها و وظایف قوه قضائیه  ازجمله موارد مندرج در جدول شماره )های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریتاعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست

 بینی و تأمین نماید. سنواتی پیش
ـ قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هرسال به مجلس شورای اسالمی ارائه تبص  کند.ره 
شور به صورت الکترونیک اقدام نموده و اندازی و ساماندهی دفتر امالک کـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه۱۱۴ماده

ای و برخط در دفتر امالک و نیز پاسخ آنی کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه
 ز تکمیل جایگزین دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود.و برخط در همان لحظه به استعالمات فراهم باشد. دفتر مذکور پس ا

( قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند. عدم اعالم اموال یا ۱۴۲ـ کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم )۱۱۵ماده
 باشد.جب مجازات تعزیری درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( میکتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستو

 ـ۱۱۶ماده
یش حل و فصل اختالفات از الفـ  در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزا

 بینی نماید.ی و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را پیشطریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داور
خلفان مطابق ضوابط های نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضائی را فراهم نموده و با متگیری از فناوریبـ  قوه قضائیه مکلف است با بهره

 قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.
های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعالم برخط های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیتسازی فعالیتپـ  قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف

 از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. علیهمهای مالی اشخاص محکومٌ کلیه محکومیت
ـ آیین ایی و بانک های دادگستری و امور اقتصادی و داراالجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانهماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششتبصره 

 رسد.هیأت وزیران میمرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب 
 االجراء:اد رسمی الزمـ در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسن۱۱۷ماده

ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه الفـ  قوه قضائیه مکلف است تا
به کلیه بانکهای اطالعاتی  علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط ٌصالح در خصوص اموال اشخاص محکومذی

 علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند،اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ 
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یروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و ها، سازمان امور مالیاتی، نمانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، شهرداری
ا به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنهسامانه شناسه)کد( رهگیری اتحادیه مشاوران امالک مکلفند کلیه اطالعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع 

قضائیه قرار دهند. اطالعات قابل دسترسی از طریق این سامانه را، به نحوی که این اطالعات به صورت برخط )آنالین( و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه
ضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در بندی محرمانه است و صرفًا با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قدارای طبقه

های االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانهماه پس از الزمای است که ظرف مدت ششنامهگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آییناختیار آنان قرار می
 رسد.هیأت وزیران میو فناوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب  دادگستری، ارتباطات

ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی الزم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای  مفاد اسناد رسمی را انجام دهد. ب 
ـ هزینه اجرای مفاد   گردد.االجراء صرفًا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهٌدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میاسناد الزمپ 

 ست.و تبصره آن حاکم ا ۲۶/۱۲/۱۳۱۰( قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۱۳۱( در بخش مغایرت بر ماده )۱۱۷در طول اجرای قانون برنامه بند )پ( ماده )
های الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعالمات مورد نیاز تـ  قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه

د در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفن
 را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

ـ آیین  رسد.هیأت وزیران میبا همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب االجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و ماه پس از الزمنامه اجرائی این بند ظرف مدت ششتبصره 
ـ تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را پیش  بینی نماید.ث 

شود به خزانه انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می قضائی،فات توسط مراجع قضائی، شبهـ کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخل۱۱۸ماده
 ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.گردد. دستگاههای ذیواریز می

ـ هزینه تاکنون تأمین گردیده است در   ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد 
 گردد:االجراء میاالجراء شدن این قانون موقوفـ قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان الزم۱تبصره

 با اصالحات و الحاقات بعدی ۳/۱۰/۱۳۹۲( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۷۷ـ تبصره ماده )۱
 با اصالحات و الحاقات بعدی ۲۰/۸/۱۳۶۹( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۴۵( ماده )۴بند )ـ جزء )ب( ۲
 )در قسمت جزای نقدی( ۲۰/۲/۱۳۹۵( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۴ـ ماده )۳
 ۱۶/۹/۱۳۹۴در قسمت جزای نقدی( در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختالف مصوب ( )۲۳ـ ماده )۴
 و اصالحات بعدی آن ۸/۱۲/۱۳۸۹( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲۳ـ بندهای )ب( و )د( ماده ) ۵

 ( در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:۱۱۸ـ حکم ماده )۲تبصره
با اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص ساالنه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با  ۳/۱۰/۱۳۹۲( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۷۷تبصره ماده )ـ بر ۱

 کنندهربط و مراجع رسیدگیقاچاق کاال و ارز به کاشفان دستگاههای ذی
با اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص  ۲۰/۸/۱۳۶۹وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  ( قانون۴۵( ماده )۴ـ بر جزء )ب( بند )۲

ها که به ( وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هریک از شهرها )غیر از تهران( و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده%۵۰( از محل پنجاه درصد)%۳سه درصد)
 کنند.شود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه میحساب درآمد عمومی کشور واریز می

غ جزای در بخش اختصاص صددرصد مبل ۲۰/۲/۱۳۹۵( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۴ـ بر بند )پ( ماده )۳
 های بدنینقدی به صندوق تأمین خسارت

 های قانونی به شوراهای حل اختالفدر بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمه ۱۶/۹/۱۳۹۴( قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۲۳ـ بر ماده )۴
های قوه قضائیه و ع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه( از مناب%۹/۲درصد ) دهمـ دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه۱۱۹ماده

 بینی و تأمین نماید.های  سنواتی پیشهای وابسته در بودجهسازمان
 ـ نظارت و ارزشیابی برنامه ۲۰بخش

 ـ۱۲۰ماده
ـ دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و  مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند: الف 

 ـ سند ملی کار شایسته۱
 ـ سند ملی راهبرد انرژی کشور۲
 ـ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی۳

ـ قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعای  ت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.ب 
 ـ به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:۱۲۱ماده

ـ دولت مکلف است گزارش های بخشی و فرابخشی را به این قانون، احکام برنامههای نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول الف 
 همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

ـ سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه ها، های ساالنه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنتبصره 
 های تخصصی مجلس شورای اسالمی فراهم نماید.حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون
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ماهه و ساالنه را براساس ماهه، ششهای سهمنظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارشبـ  به
 های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.، درباره اجرای قوانین بودجه۱۰/۱۲/۱۳۵۱مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب  وظایف

های توسعه کشور مصوب ی برنامهو اصالحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائم ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۲۲ماده
با  ۱/۶/۱۳۶۶( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶و ماده ) ۴/۱۲/۱۳۹۳( مصوب ۲و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ۱۰/۱۱/۱۳۹۵

 گردد:م بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال میعنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکاصالحات و الحاقات بعدی به
ـ بر احکام این قانون، حکم ماده )  حاکم است. ۱۳۹۵های توسعه کشور مصوب سال ( قانون احکام دائمی برنامه۱الف 

ـ حکم ماده ) با اصالحات و الحاقات  ۳/۱۲/۱۳۶۶ای مستقیم مصوب ههای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات( قانون احکام دائمی برنامه۱۶ب 
 بعدی آن حاکم است.

 االجراء است.های کلی ابالغی مقام معظم رهبری الزمهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستـ سیاست۱۲۳ماده
ماه قبل از پایان اعتبار این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس ششباشد و دولت موظف است االجراء شدن به مدت پنج سال معتبر میـ این قانون از تاریخ الزم۱۲۴ماده

 شورای اسالمی ارائه نماید.
وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی وچهارماده و یکصدوبیستبر یکصدوبیستقانون فوق مشتمل

( و تأیید ۶۷( بند)الف( ماده)۱(، جزء)۳۰(، ماده)۱۲(، بند)ب( ماده)۴از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح بند)الف( ماده) ۲۱/۱۲/۱۳۹۵و در تاریخ تصویب 
 ( موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.۱۶ماده)

ـ علی الریجانی  رئیس مجلس شورای اسالمی 
 

 کشورهای توسعه قانون احکام دائمی برنامه
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۰مصوب 

های علوم، ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه. دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان۱ماده 
ویژه قانون بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به باشند،ربط میتحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی

های مالی، نامهیینمحاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آ
ها ب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید  وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانمعامالتی، اداری، استخدامی و تشکیالتی مصو

 کنند.ل میرسد، عمجمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و  تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میبه تأیید رئیس
شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می. اعتبارات اختصاص۱تبصره

 هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
توسعه تشکیالت اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب مورد( و  . هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و۲تبصره

 سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تواند عالوه بر آنچه که از محل منابع نمی ۴/۱۲/۱۳۹۳( مصوب ۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۱۱. هیأت امنا بر اساس ماده)۳تبصره

 گیری و سالهای بعد مصوب کند.شود تعهد جدیدی برای سال تصمیمعمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار می
 شوند.های آن میهای رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره. صندوق۴تبصره
های ساختار و مقررات مالی، اداری، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین  فرهنگستان . هرگونه اصالح ۵تبصره

 های آن است.تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره
گیری از المللی و برتر جهان و بهرهها و مجامع علمی و پژوهشی بینایشهای علمی، نخبگان و  دانشمندان کشور در هم. دولت موظف است برای مشارکت انجمن ۶تبصره

 های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار الزم را ایجاد نماید.توانمندی
 آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:و  مهارت منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی. به۷تبصره

بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و ( خصوصی دانش%۱۰۰توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به  تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد). اعضای هیأت علمی می۱
 شرکتها مشارکت کنند.

اصالحات بعدی برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و  این مؤسسات و شرکتها
 آن نیستند.

عالی ای و مؤسسات آموزشنور و دانشگاههای فنی و حرفهیاممنظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسالمی، علمی . کاربردی و پشود به. به دولت اجازه داده می۲
باشند، تسهیالت اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میغیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه

 الحسنه به دانشجویان قرار دهد.رضربط برای پرداخت وام بلندمدت قنهادهای ذی
های تحصیلی خود را رشتههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، . وزارتخانه۳

 متناسب با بازار کار تعیین نمایند.
( از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای %۶۰درصد)شصت نور مکلف است. دانشگاه پیام۴

 دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
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 .۲ماده
عالی و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمانالف. دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه

 صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.صنعتی و نیز در خارج از کشور به –توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری های مربوط، میوزارتخانه
شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره ی . صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام میب . پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجار

های و برای دوره ۱۳۹۲( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۲کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده)
 شود.های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین میا پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانهتحصیالت تکمیلی ب

 تبصره . دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری . صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
 شود.الحاق می ۱۰/۶/۱۳۹۲( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۵این بند به ماده )

ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه اند و دانشگاه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نمودهپ 
( و باالتر، %۱۵( اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد )%۲۰اد اسالمی مکلفند حداقل بیست درصد )آز

گان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری ( و باالتر، رزمند%۲۵آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد )
عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از باشد و شرایط علمی مصوب شورایهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میمورد تأیید وزارتخانه

ه صورت کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی الزم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را بطریق استخدام و یا موافقت با انتقال 
 خالقی استخدام کنند.های اعضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیت

 شود.احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می
 باشند.)اصالحی(ذ تصمیم می مسؤولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخا

 شوند.مشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می –اصالحی  ۱تبصره
 تواند درخواست بازنشستگی نماید.در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می –اصالحی  ۲تبصره

های بازنشستگی اعم از های بازنشستگی  و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمهمنظور ف. به۳ماده
ای که به پیشنهاد وزارت نامهبراساس آیینشدگان بازنشسته های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشود صندوقخصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می

 رسد، ایجاد گردد.تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می
 های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند الیه است.ها در الیه بیمهگونه صندوقتبصره . فعالیت این

باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر  های احتمالی در مدت اقامت در ایران می نامه برای پوشش حوادث و بیماریی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه. کلیه اتباع خارج۴ماده
 رسد. عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می 

شده شدگان با مشارکت فرد بیمه های انفرادی شخصی جهت بیمه های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابی بازنشستگی، صندوقمنظور برقراری بیمه تکمیل. به ۵ماده 
 اقدام نمایند.

 . ۶ماده 
و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء های بازنشستگی میالف . کارکنان تحت پوشش صندوق

 شده است.عهده بیمهشده بهاستثنای افراد منتقلشده و کارفرما بهمحدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه
 بینی کند.ای در قانون بودجه ساالنه پیشرا در ردیف جداگانه ۳/۴/۱۳۵۴ماعی مصوب ( قانون تأمین اجت۲۸( ماده)۲ب . دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره)

که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم االجراء شدن این قانون در صورتیپ . از زمان الزم
طور مستقل فرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق بهشده و دولت و کاربیمه

 شوند.مند میانجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره
 شود:ر تشکیل می. شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زی۷ماده

 الف . وظایف:
 . سیاستگذاری برای ارتقای سالمت و امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی صادراتی و وارداتی۱
 های ناظر بر سالمت و امنیت غذاییها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست. بررسی و تصویب برنامه۲
 ذایی. تعیین و پایش شاخصهای اساسی سالمت و امنیت غ۳
 ای. تصویب استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرحهای بزرگ توسعه۴
 «خدمات جامع و همگانی سالمت و امنیت غذایی». تصویب برنامه اجرائی سامانه  ۵
 های نظارتی. تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش ۶
 . ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط۷

 ب . ترکیب:
 جمهور )رئیس(. رئیس۱
 . وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )دبیر(۲
 . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور۳ 
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 . وزیر کشور۴
 . وزیر صنعت، معدن و تجارت ۵
 . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶
 . وزیر آموزش و پرورش۷
 . وزیر جهاد کشاورزی ۸
 . وزیر ورزش و جوانان۹

 سازمان حفاظت محیط زیست. رئیس ۱۰
 . رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران۱۱
 عنوان ناظرهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی به. یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون۱۲
 . رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(۱۳

 ندارد و تحقیقات صنعتی ایران. رئیس سازمان ملی استا۱۴ 
 های علمی و تخصصی حوزه سالمت بنا به  پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالیعنوان نماینده انجمن. یک نفر به۱۵
ی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزراعنوان نماینده انجمن. یک نفر به۱۶

 عالی
 تبصره . مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

شود و حداکثر ظرف مدت کشاورزی تهیه میهای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهآیین
 رسد.وزیران میماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأتشش

ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی سازی، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد زیستی)بیولوژیک(، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیهپ . هرگونه واردات تجاری، ذخیره
کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب زومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم میو مل
 شود.برخورد می ۳/۱۰/۱۳۹۲شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب می

د سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مسؤولیت اجرای این بند در مور
 دامپزشکی است.

شده به ت محصوالت ارائهمنظور کنترل کیفی محصوالت کشاورزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است . به
 های شیمیایی بررسی، اعالم و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.بازار مصرف را از نظر میزان آالینده

ای تحت نظارت و مدیریت هها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه محصوالت دارای آالینده شیمیایی در مراکز و مجتمعتمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری
 خود جلوگیری کنند.

های زیستی )بیولوژیک( دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی های خام دامی، دارو و فرآوردهث . مراکز تولید و توزیع فرآورده
توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء کنند. افراد حقوقی غیردولتی می های بهداشتی مربوطه اقدامشود، نسبت به استقرار سامانهاعالم می

 ها فعالیت کنند.و ممیزی غیررسمی این سامانه
شود و به تصویب هیأت وزیران شکی کشور( تهیه میماه پس از ابالغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی )سازمان دامپزنامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت ششآیین
 رسد.می
 های توسعه کشور را اینجا بخوانید( قانون احکام دائمی برنامه۷نامه اجرایی بند )ث( ماده )آیین

( بر اساس تشخیص و اعالم ۲ررات مالی دولت)( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مق۴۸رسان به سالمت موضوع ماده)ج . هرگونه تبلیغات خدمات و کاالهای آسیب
 ها ممنوع است.درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه وزارت بهداشت،

ربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و صالح مای است که پس از تصویب مرجع ذیچ . واردات هر نوع کاال با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه
یافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کاالهای متروکه، ضبطی، قطعیتتجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابالغ می

ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینهمکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کاالها از طریق سازمان ملی استا
 شود.و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می

شود توسط شرکتهای بیمه مت اعالم میدسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سالشده برای آن. عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین ۸ماده
در قوانین خاص معین شده  تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که

 ه در تعهد بیمه پایه سالمت نیست.شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است کاست، بر عهده افراد بیمه
 های مصوب هستند.( قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه۵. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده)۱تبصره
 باشند.د مسؤول حسن اجرای این ماده میهای امور اقتصادی و دارایی)بیمه مرکزی ایران( و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مور. وزارتخانه۲تبصره

 .۹ماده
تعرفه خدمات سالمت برای  الف . شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین

دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت  دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از کلیه ارائه 
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( ۸( و مواد )۱( ماده )۸و بر اساس بند)رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی 
اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به  ۳/۸/۱۳۷۳ون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ( قان۹و )

 وزیران ارائه کند. هیأت  
 گردد.الحاق می ۳/۸/۱۳۷۳ب ( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصو۲عنوان یک ماده بعد از ماده )این بند به

( قانون الحاق برخی ۳۰های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده)ب . آزمایش اجباری برای تأیید سالمت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سالمت است. هزینه
 شود.( تأمین می۲مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

 کاری در نظام آماری کشور:سازی، ساماندهی و رفع موازیمنظور یکپارچه. به۱۰ماده
 الف . مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعالم و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

 شود.الحاق می ۱۰/۱۱/۱۳۵۳( قانون مرکز آمار ایران مصوب ۲این بند قبل از ماده ) 
های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی،  اری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریب . مرکز آمار ایران با همک

عالی آمار ایران برای دستگاههای مار ایران و تصویب شورایاستقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آ
 االجراء است.اجرائی الزم

های مربوط به ، آمار تخصصی حوزهپ . دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران
 صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.م کنند. در اینخود را تولید و اعال

 گردد.( قانون مرکز آمار ایران الحاق می۹عنوان مواد جدید بعد از ماده )بندهای)ب( و )پ( به
های مختلف و نظارت بر آن در بخش اسهای پوششی و شهری در مقیبرداری و اطالعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشههای مرتبط با نقشه. فعالیت۱۱ماده

های کشور از جمله آمایش گیریهای مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهتبرداری کشور است. استانداردها و دستورالعملغیرنظامی، برعهده سازمان نقشه
 شود.سرزمین تهیه و ابالغ می

شار لح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتتبصره . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مس
 های مکانی تهیه و ابالغ نمایند.ها و دادهنقشه

 گردد.الحاق می ۱۲/۱۱/۱۳۹۳مصوب ( قانون جامع حدنگار )کاداستر( کشور ۱۰عنوان یک ماده جدید بعد از ماده )این ماده به
 .۱۲ماده

 شود:( به این شرح اصالح می۱۶/۱۱/۱۳۹۰( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)مصوب ۱۱الف . صدر ماده)
تصمیم مؤثر برای اقدامات الزم در های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتمنظور تبادلبه

گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل وربط، شورای گفتچهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی
 شود:می

 . وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس شورا(۱
 . وزیر صنعت، معدن و تجارت۲
 . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )یا معاون(۳
 . وزیر جهاد کشاورزی )یا معاون(۴
 . وزیر نفت )یا معاون( ۵
 . وزیر نیرو )یا معاون( ۶
 . وزیر کشور )یا معاون(۷
 . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۸
 . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور )یا معاون(۹

 قضائیه به انتخاب رئیس قوه ونان قوه. دو نفراز معا۱۰
 . رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی۱۱
 . رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی۱۲
 . رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی۱۳
 . رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی۱۴
 های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسالمی)حسب مورد(سایر رؤسای کمیسیون. ۱۵
 . رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)دبیر شورا(۱۶
 . رئیس اتاق اصناف۱۷
 هاعالی استان. رئیس شورای۱۸
 . رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران۱۹
 هرداران کالنشهرها. شهردار یکی از کالنشهرها به انتخاب ش۲۰
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 های مختلف. هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته۲۱
 شود.ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می( و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش۲۱. نحوه انتخاب اعضای ردیف )۱تبصره
 . محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.۲تبصره
 باشد.وگو، حداقل یک جلسه در ماه می. جلسات شورای گفت۳تبصره
 گیری شود.ت مطرح و نسبت به آن تصمیمگیرد تا در جلسه هیأت دول. مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می۴تبصره

ه شناسایی قوانین، مقررات و ب . اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت ب
های آنها، هی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکالت و خواستهگذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهای مخل تولید و سرمایهبخشنامه

ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیتهبه
 شده، راهکار قانونی الزم را اتخاذ کند.هارائ

های مزاحم، خأل قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصالح قوانین و مقررات و های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه. گزارش۱تبصره
شده کاالها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمامگذاری ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه

 شود.های موجود تهیه میها و ظرفیتگذاریگذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایهو رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه
وگو ارسال ( قانون اساسی و شورای گفت۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )های ارسالی را به  شورای عالی اجرای سیاستز همه گزارش. کمیته مذکور در این بند یک نسخه ا۲تبصره

 کند.می
 گیرد.. مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می۳تبصره

های کلی اصل چهل و چهارم ( قانون اجرای سیاست۹۱ای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام  وظایف قانونی، موضوع بند )د( ماده)منظور تقویت و ساماندهی تشکله. به۱۳ماده
ون جمهوری ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاو ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ۲۵/۳/۱۳۸۷( قانون اساسی مصوب ۴۴)

صورت ساالنه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای اسالمی ایران مکلفند  چهار در هزار سود ساالنه خود را  پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به
 مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.

 باشند:یم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر میمنظور تنظ. به۱۴ماده
کنند، انجام دهند. بانکهای ح کرده یا میالف . عملیات و معامالت ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتا

 المللی تأمین کنند.دمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینعامل ایرانی مکلفند خ
 فعالیت آنها میسر شود.ب . فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه 

گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پس از تأیید شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایهداده می ها اجازه. به شرکتهای دولتی و شهرداری۱۵ماده
 ای مذکور است.ها و شهرداریوزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکته

های نفتی به ثروتهای شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردهنامیده می« صندوق». صندوق توسعه ملی که در این ماده ۱۶ماده
 شود.های نفتی تشکیل میز و فرآوردههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاماندگار، مولد و سرمایه

باشد. این ماده در های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران میای نخواهد داشت. اموال و داراییصندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه
 حکم اساسنامه صندوق است.
 الف . ارکان صندوق عبارتند از:

 منا. هیأت ا۱
 . هیأت عامل۲
 . هیأت نظارت۳

 عنوان باالترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:ب . هیأت امنا به
 هاها و خط مشی. راهبری، تعیین سیاست۱
 گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی. تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیالت برای تولید و سرمایه۲
 های راهبردی، بودجه ساالنه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوقها، برنامهتصویب نظامنامه. ۳
 . انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای)ت( و )ث(۴
 . عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا ۵
 ( قانون اساسی۱۳۹جاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم). اتخاذ تصمیم درباره ار ۶
 های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی. تعیین انواع فعالیت۷
گذاری برای پرداخت تسهیالت و تعیین نرخ سهم مشارکت در ع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه. تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از مناب ۸

 های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردهگذاری بهطرحهای سرمایه
 پ . هیأت امنا
 شرح زیر است:هیأت امنا به ترکیب اعضای

 . رئیس جمهور )رئیس هیأت امنا(۱
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 . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور )دبیر هیأت امنا(۲
 . وزیر امور اقتصادی و دارایی۳
 . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی۴
 . وزیر نفت ۵
 . رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ۶
 بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی. رئیس اتاق ۷
 . رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی ۸
 های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به  انتخاب مجلس شورای اسالمی. دو نفر نماینده از کمیسیون۹

 . دادستان کل کشور۱۰
 شود.امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می . جلسات هیأت۱تبصره
 گردد.. جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می۲تبصره
 توانند در جلسات هیأت امنا شرکت نمایند.. رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می۳تبصره
های ی از روزنامهتصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یک. هرگونه ۴تبصره

 گردد.کثیراالنتشار به انتخاب هیأت امنا، درج می
 شود.ا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می. دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امن ۵تبصره
 رسد.. بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امنا می ۶تبصره
 و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، نظر، با تجربهامنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحبمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأتت . به

شوند و دارای وظایف و ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میمالی، بانکی و برنامه
 باشند:اختیارات زیر می

 اولویت پرداخت تسهیالت در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناهای مورد قبول و واجد . پیشنهاد فعالیت۱
 المللی و داخلی به هیأت امناگذاری در بازارهای پولی و مالی بین. پی.شنهاد موارد سرمایه۲
 ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادهات. تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولی۳
 های داخلی مناسب. برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل۴
 . تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امنا ۵
 ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیالت. ارائه پیشنهاد به هیأت امنا درخصوص نظامنامه ۶
صراحت در حوزه صالحیت هیأت امنا یا جز آنچه تصمیم درباره آنها بهنام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به. اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به۷

 رئیس هیأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
 گیرد.وسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می. اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که ت ۸
 . اجرای مصوبات هیأت امنا۹

 . پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا۱۰
 ن اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق. افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بی۱۱
 مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوقگذاری و مهندسیالمللی در امور سرمایه. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین۱۲
 . سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا۱۳

 ط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا خواهد بود.. برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشرو۱تبصره
گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل وقت بوده و هیچ. اعضای هیأت عامل باید تمام۲تبصره

 باشند.( قانون اساسی می۱۴۲یکصد و چهل و دوم)
 دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است.. ۳تبصره
شوند همراه با مهر ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته۴تبصره

 صندوق معتبر خواهد بود.
 . تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است. ۵تبصره

شود. رئیس هیأت عامل یث . رئیس هیأت عامل که باالترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب م
 باشد:دارای وظایف و اختیارات زیر می

 تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن . ابالغ و صدور دستور اجرای۱
 . تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل۲
 . اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا۳
 های موضوع صندوقهای اجرائی در حیطه فعالیت. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه۴
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 نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناالی صندوق و پیش. تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای م ۵
 های جاری و اداری صندوقکارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه. اداره امور داخلی صندوق، به ۶
 بارماه  یک. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه ۷
 طور مکررثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به . نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ۸
 داوریالحه و ارجاع امر به . اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مص۹

 . سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل۱۰
ها،  ها و سیاستمشیخطمنظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات  جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، ج . به

 شود.حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میهیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان 
 . نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود.۱تبصره
 هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه نائب . هیأت نظارت دارای رئیس،۲تبصره

 چ . وظایف هیأت نظارت:
 برای هیأت امنا و مجلس شورای اسالمی؛ های مالی صندوق و تهیه گزارشهای موردی و ادواری. رسیدگی به صورتها و گزارش۱
 در روزنامه رسمی کشور؛ ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشارصورت ریزدارایی. رسیدگی به۲
 . رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق۳

و مستندات تواند به اطالعات و مدارک ها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میاین هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی
 بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.نظارتی خود را هر شش ماه یک داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارشصندوق که الزم می

 نماید. تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت استفادهتبصره . هیأت نظارت می
 ح . منابع صندوق:

 های نفتی( در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتیخام، میعانات گازی، گاز و فرآورده( از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت%۳۰درصد ). حداقل معادل سی۱
 الذکر( ارزش صادرات تهاتری اقالم فوق%۲۰درصد ). حداقل بیست۲
 ( هرسال به میزان سه واحد درصد۲( و )۱سهم واریزی ازمنابع بندهای ). افزایش ۳
 و سالهای بعد ۱۳۸۹( مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال %۵۰. پنجاه درصد)۴
 المللی با مجوز هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط. منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین ۵
 مالی. سود خالص صندوق طی سال  ۶
 بارهای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک. درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده۷
 کل کشور ۱۳۸۹( قانون بودجه سال ۴( منابع موضوع جزء )د( بند )%۲۰. بیست درصد) ۸

 شود.کار گرفته میسود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددًا در جهت اهداف صندوق به. بازپرداخت اصل و ۱تبصره
 . حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.۲تبصره

 خ . مصارف صندوق:
های دارای توجیه فنی، مالی و گذاریمؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه . اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به۱

 اقتصادی
ای شوند از طریق منابع خود یا تسهیالت اتحادیههای خارجی برنده می. اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه۲

 )سندیکایی(
 . اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور۳
 گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی. سرمایه۴
گذاری در ایران با رعایت اصل سرمایهگذاران خارجی با در نظرگرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از . اعطای تسهیالت به سرمایه ۵

 باشد.( قانون اساسی می۸۰هشتادم)
 های صندوق. تأمین هزینه ۶

 ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.های سرمایهای و تملک دارایی. استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه۱تبصره
 گذاران  استفاده کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.فقط به صورت ارزی است و سرمایه . اعطای تسهیالت موضوع این بند۲تبصره
 . اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفًا از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.۳تبصره

 د . سایر مقررات:
 شود.قابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می. سهم عاملیت بانکها در شرایط ر۱
 شود.شدن منابع تسویه می( بند)ح( این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی۲( و )۱. سهم صندوق از منابع موضوع جزء )۲
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ونی در اموال عمومی ت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقان. پرداخ۳
پذیری، به میزانی که از نرخ سود  تسهیالت مورد گذاری با لحاظ عامل خطرهای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایهخواهد بود. ارزیابی گزارش

 وق است.انتظار اعالم شده توسط هیأت امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صند
صورت گذاری بخش کشاورزی بهطریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را ازصندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه

 دهد.گذاران بخش قرار میارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه
وابسته در هر حال نباید بیش از بیست یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و . مجموع تسهیالت اختصاص۴

 ( منابع صندوق باشد.%۲۰درصد)
الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص ( سهام، یا سهم%۸۰شوند که حداقل هشتاد درصد). از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می۱تبصره

 حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از های بیمهالمنفعه نظیر موقوفات، صندوقکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عاممؤسسات و شر

 نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
شوند از نظر این ماده، دولتی ( اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می%۲۰درصد)نوع مالکیت، بیش از بیستنظر از . بنگاههای اقتصادی که صرف۲تبصره

 گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.محسوب می
 مدنظر قرار دهد.ای را ها، توازن منطقه. صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان۳تبصره

 ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.. سال مالی صندوق از اول فروردین ۵
ه های الزم بنامهباشد. آیینهای پولی و ارزی می. صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معامالتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست ۶

 قانون اساسی اقدام خواهد شد.(۱۳۸پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم)
ی اسالمی بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورا. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک۷

 گزارش نماید.
 دارد.. هیأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم می ۸
 ت امنا تسلیم گردد.. ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأ۹

گذاری حمایت از توسعه سرمایه. صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیالت از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق ۱۰
 شود.بخش کشاورزی انجام می

 یابد:شرایط زیر تداوم می. فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با ۱۷ماده
و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل موجودی  ۱۳۹۴الف . معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 

 شود.ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی می پذیر و( قانون رفع موانع تولید رقابت۱۸با رعایت ماده) ۱۳۹۵حساب مذکور در ابتدای سال 
شده در بینیصورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیشب . عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به

 شود.ریز میجداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی وا
 شده در قوانین بودجه سنواتیبینیپ . تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش

 عهده بانکها است.ریق بانکهای عامل بهت . پیگیری وصول اقساط و سود تسهیالت اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از ط
عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه ث . ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیالت مورد نیاز صنایع دفاعی به

 باشد.تعهد جدید ممنوع می
ین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ انامه اجرائی این ماده به تبصره . آیین

 رسد.وزیران میشود و به تصویب هیأتقانون تهیه می
و  ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )ست. سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیا۱۸ماده

 شود.اصالحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می
 شود.می ۲۵/۴/۱۳۵۴( قانون پولی و بانکی کشور اصالحی مصوب ۳۱این ماده جایگزین بند )د( ماده )

 زی جمهوری اسالمی ایران عبارت است از:. ترکیب مجمع عمومی بانک مرک۱۹ماده
 الف . رئیس جمهور )رئیس مجمع(

 ب . وزیر امور اقتصادی و دارایی
 پ . رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

 ت . دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
سال تجربه کاری و میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل دهمقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از . قائم۱تبصره

جمهور منصوب های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با حکم رئیسارشد در رشتهتحصیالت حداقل کارشناسی
 شود.می
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جمهور، هیأت دولت و وزیر امور ماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیسر مقاطع سه. رئیس کل بانک مرکزی موظف است د۲تبصره
 اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسالمی با یک محتوا گزارش دهد.

 .۲۰ماده
اند، موظفند حداکثر که تاکنون حسابهایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده ۱۸/۴/۱۳۵۱( قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۲الف . کلیه دستگاههای موضوع بند)الف( ماده)

ن برنامه و بودجه کشور و ماه پس از ابالغ این قانون کلیه حسابهای بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازماظرف مدت سه
رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند. تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ری اسالمی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میبانک مرکزی جمهو

 باشند.نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می
 ، جرم تلقی شده و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.. تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین۱تبصره
توانند بانک عامل خود را از بین بانکهای دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تعیین . نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران می۲تبصره

 نمایند.
اعتباری مجازند از کلیه منابع خود به شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کاالها و خدمات فنی مهندسی تسهیالت ارزی یا ب . کلیه بانکها و مؤسسات مالی و 

 باشد.صورت ارزی میمعادل ریالی آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهیالت ارزی پرداخت کنند. بازپرداخت این تسهیالت و سود آن به
گان، سرمایه در گردش مورد نیاز . اولویت در پرداخت تسهیالت توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنند پ

گذاری برای تولید کاالها و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در یهگذاری برای تولید یا تجارت کاالها یا خدمات صادراتی، سرماتولیدکنندگان کاالها یا خدمات صادراتی، سرمایه
 باشد.داخل کشور با سودآوری بیشتر می

 است. دامنه« شدهشناور مدیریت»سازی منابع مالی و همچنین اصالح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعالت . در اجرای سیاست
پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت

 شود.می
 عدی آن است.. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و اصالحات ب۲۱ماده

ها و شرکتهای الحسنه، صرافیهای قرضهای اعتبار، صندوقالف . تأسیس، ثبت، فعالیت و انحالل نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی
پذیر موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانمهوری اسالمی ایران و بهها( و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جواسپاری )لیزینگ

 است.
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ب . کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 باشند.ین ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میمکلف به رعایت مفاد ا
ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. پ . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صالحیت حرفه

مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل  ای، اعضای هیأتدر صورت سلب صالحیت حرفه
لیون ( قانون پولی و بانکی کشور به پانصد می۴۴( ماده )۲شود. مبلغ مندرج در بند )شوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میمی

 صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأتبار براساس رشد شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی بهیابد و هر سه سال یک(ریال افزایش می۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
 شود.وزیران تعدیل می

پذیر است. این افراد ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانحیت حرفهمدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صال ت . انتخاب مدیرعامل و هیأت
ی های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزباید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه

 شود.اعتبار تعیین میایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و  جمهوری اسالمی
در حکم تصرف غیرقانونی در اموال ث . ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها 

 شود.عمومی تلقی می
 شود.الحاق می ۲۲/۱۰/۱۳۸۲( قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱دهای )الف( و )ث( این ماده به ماده )بن

 گردد:الحاق می ۲۲/۸/۱۳۹۰( قانون امور گمرکی مصوب ۶۶. متن زیر به ماده)۲۲ماده
منظور تولید ای که بهکند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کاالهای واسطهع اقتضاء میای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شربرقراری موانع غیرتعرفه

 شود.شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد میبنیان وارد کشور میویژه توسط شرکتهای دانشصادراتی به
 .۲۳ماده

منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کاالها و ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کاال بهصادرات کاالهای مجاز و غیریارانهالف . هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای 
 باشد:خدمات به جز موارد زیر مجاز می

 . اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری۱
هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و اقالم خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه. آن دسته از ۲

 سازمان حفاظت محیط زیست
 شود.ماه پس از ابالغ اجراء میای اقتصاد تعیین و سهربط و تصویب شورای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیتبصره . فهرست کاالهای غیرمجاز و یارانه
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کند، تن.ها با پیشنهاد دستگاه مرب.وطه و تصویب ش.ورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه . صادرات کاالهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می ب
 های مستقیم پرداختی به کاالهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه

های قانونی کند و موارد آن های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیتسازی حمایتها و شفافمنظور هدفمندسازی معافیتپ . به
 در ردیفهای جمعی . خرجی بودجه ساالنه، محاسبه و درج نماید. را

 ها توسط دولت ممنوع است.ت . هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری
 شود.( قانون امور گمرکی می۱۲۶این ماده جایگزین ماده )

منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و به. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی ۲۴ماده
غیر و منع انحصار  ل منع اضرار بهبراساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسالمی و اص

 مجاز است.
طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی  خود ه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به. تغییر در حیط ۱تبصره

کنند که در قرارداد، شرایط تها اقدام میکننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده  باشد. مراجع ثبتمی
 تضامن قید شده باشد.

انجام  ۲۴/۱۲/۱۳۴۷( الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۵۲( و )۱۵۱( قانون تجارت و مواد )۶. عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده) ۲تبصره
 شرکاء خواهد بود.شود  و تصفیه تابع قرارداد بین می

شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه . فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحالل گروه می۳تبصره
 اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

 رسد.ز ابالغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس ا. آیین۴تبصره
 .۲۵ماده

 باشد.عالی بیمه میو مصوبات شورای ۳۰/۳/۱۳۵۰گری مصوب الف . اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه
منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط . مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی بهب 

های کلی یمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاستشرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری ب
 باشد.( قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می۴۴اصل چهل و چهارم )

( قانون اساسی و ۴۴کلی اصل چهل و چهارم )های تبصره . صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست
 باشد.قوانین مربوط می

 شود.گری لغو می( قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه۳۰صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده )های دستگاههای اجرائی بهپ . انجام بیمه
عنوان سکونتگاه دائم ممنوع ای بهیی، صدور سند و تغییر  کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هستهجا. هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه۲۶ماده

نظامی  های عمومی، عمرانی وامهاست و حقوق صاحبان حق در اراضی و امالک واقع در محدوده مذکور، براساس الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برن
شود. تملک و  تصرف امالک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیرنقدی بهای آن به  مالکان که به موجب تأمین می ۱۷/۱۱/۱۳۵۸دولت مصوب  شورای انقالب 

 ه نماید.تواند به مرجع صالح قضائی مراجعنفع در صورت اعتراض میپذیر است. ذیشود امکانقانون مذکور تعیین می
ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته. الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته۱تبصره

 جراء است.االرسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، الزموزیران می
شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می. آیین۲تبصره

 رسد.تصویب هیأت وزیران میبرنامه و بودجه کشور به
 پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است:هممنظور مدیریت جامع )به. به۲۷ماده

 های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.الف . تشکیالت ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه
 مانند.قوت خود باقی میبرداری منابع آب کماکان بهای استانی با هدف حفاظت و بهره. شرکتهای آب منطقه۱تبصره
های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت ماه پس از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانهنامه اجرائی این بند ظرف مدت شش. آیین۲تبصره

 رسد.شود و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میمحیط زیست تهیه می
رسد، بین آنها ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران مینامهها و براساس آیینداران است و پس از کسر هزینهداران متعلق به حقآبهشی از فروش حقآبه حقآبهب . درآمد نا

 شود.توزیع می
داری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز. به۲۸ماده

 باشند.های دادرسی معاف میخیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه
 .۲۹ماده

برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهرهبرداری از جنگلها به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذیالف . بهره
برابر ای تا پنجم این ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمهشناختی)اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکااساس توان بوم
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داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صددرصد شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانهبرداری یا تلفخسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره
 شود.دیده هزینه میتع و زیستگاههای خسارت( آن برای احیای جنگل، مر۱۰۰%)

زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیطمنظور مردمیب . به
شود با نظارت و مسؤولیت باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوط با رعایت قانون برگزاری اجازه داده میزیست( )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط

ای ملی و های طرحهای تملک دارایی سرمایهشده در موافقتنامهبینیهای پیشدر هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های بهای پایه ابالغی،مناقصات و براساس آخرین فهرست
 کنند. های تخصصی مربوط منعقدستانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونیا

های تخصصی، تضامین الزم، متن قرارداد و سایر الزامات الزم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صالحیت تشکلها و تعاونیآیین
 رسد.وزیران میتصویب هیأتشود و بهوزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می بودجه کشور،

 شده اقدام کند.پ . دولت مکلف است نسبت به حفظ حقوق عشایر دارای پروانه چرای دام مناطق مرتعی حفاظت
تداخل دارد وزارت جهادکشاورزی )سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور( موظف است  منظور تعیین تکلیف آن بخش از مراتع عشایری که با مراتع حریم روستاهات . به

 سال نسبت به تنسیق و ممیزی و تفکیک محدوده مراتع عشایری از مراتع روستایی اقدام کند.حداکثر ظرف مدت یک
 .۳۰ماده

جایی کاال و شود از جابهای اجازه داده میای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهونقل جادهی امور حملبردارالف . به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره
ا ای و بونقل جادههای روستایی و عشایری بر اساس تن . کیلومتر و نفر . کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حملهای کشور به استثنای جادهمسافر در جاده

 تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.
کنند با المللی که مبادرت به حمل و نقل کاالی عبوری و ترانزیت خارجی میونقل بینب . میزان وصول عوارض هر تن . کیلومتر حمل و نقل کاال در داخل کشور از شرکتهای حمل

 ود.شاقتصاد تعیین میپیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای
 شود.( خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می%۱۰۰پ . صددرصد )

های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و های مسافری و باری و مجتمعای بین شهری و احداث پایانهت . به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده
 شود.شده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میهای ایثارگران، وجوه ادارهعاونی با اولویت تعاونیت

سال داشته باشند مشروط عمر کمتر از سه های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده وای،  کامیونشود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهث . اجازه داده می
وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیالت  ۲۳/۳/۱۳۸۶کنندگان  خودرو مصوب به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف

نامه نحوه اجرای این بند توسط مر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیینگمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با ع
ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران شود و حداکثر ظرف مدت ششهای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میوزارتخانه

 .رسدمی
 های جغرافیایی کشور:ها و موقعیتبرداری بهینه از ظرفیتج . به منظور بهره

ونقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل . وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل۱
آهن و ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهونقل جادههای راهداری و حملدریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانو نقل که دربرگیرنده اطالعات 

های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش رنامهها و اطالعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و بسازی و ارائه دادهربط است با هدف تجمیع، شفافهای ذیسایر سازمان
 شود.آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می

حیط زیست تا های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و م. طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه۲
رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و تصویب هیأت وزیران میاالجراء شدن این قانون بهماه پس از الزممدت شش

 نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.
 های کشور فراهم کند.( از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده%۱۰درصد)ونی الزم را به منظور کاهش ساالنه ده. دولت موظف است ساز و کارهای قان۳

 دولت مجاز است:المللی، ای و بینونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهپذیرکردن فعالیتهای حملمنظور تسهیل تجارت و رقابتچ . به
 ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.ها، شهرکهای حمل. ازایجاد پارکهای پشتیبانی)لجستیک(،احداث پایانه۱
)ترانزیتی( کشور اعم از شمالی . جنوبی، شرقی . غربی و نیز شبکه آسیایی  ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوریهای بارُگنج)کانتینری( و حملیابی پایانه. نسبت به تهیه طرح مکان۲

 از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
 ( حجم عبور )ترانزیت( خارجی کاال، فراهم کند.%۱۰. ساز و کارهای الزم را برای تحقق افزایش ساالنه ده درصد)۳

شود تا بر داری کل کشور واریز میای نزد خزانه( و )پ( این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادههای موضوع بندهای)الف(، )ب. کلیه دریافتی۱تبصره
 اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد.

برداری اراضی منابع ملی زی نسبت به واگذاری حق بهره. در موارد موضوع بند )ت( این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاور۲تبصره
 های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست

 .۳۱ماده
جمهور در امور برنامه و شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیسها مشخص مین و دستورالعملریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانیالف . شورای برنامه

ها و جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استانگذاری همهبودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه
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نامه اجرائی این شود. آیینای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل میگرای منطقهها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برونجایگاه استانتقویت نقش و 
 رسد:وزیران میماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت

 . استاندار)رئیس(۱
 رنامه و بودجه استان)دبیر(. رئیس سازمان ب۲
 های دارای واحد استانی )یک نفر(. رئیس واحد استانی وزارتخانه۳
 . رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان۴
 . مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ۵
 . فرمانداران )حسب مورد( ۶
 . فرمانده سپاه استان۷
 استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی )به عنوان ناظر(. دو نفر از نمایندگان مردم  ۸
 . مدیرکل صدا و سیمای استان۹

 باشد.گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان میریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیم. شورای برنامه۱تبصره
 کند.نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میهایی که چند واحد استانی دارند یکنه. در مورد وزارتخا۲تبصره
یابد و باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می. عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می۳تبصره

 ا ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.گیری برأی
در استان و هنگام طرح  . دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط۴تبصره

 عمل آورد.ن شهرستان )بدون حق رأی( دعوت بهمباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آ
هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت . دبیر شورا موظف است یک ۵تبصره

 عمل آورد.به
 شود:ب . وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می

ریزی کشور و در راستای های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامهگیریهای توسعه استان که شامل جهتای و برنامه. بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه۱
های کالن، آمایش های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای و طرحها و پروژمدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعههای میانهای آمایش سرزمین و برنامهگیریجهت

 مدت استانی و ملی است.های بلندمدت و میانسرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه
استانی در چهارچوب نظام درون . بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل۲

 های توسعه استانیهای آمایش سرزمین و برنامهگیریکشور و در راستای جهتریزیبرنامه
عالی شهرسازی عالی آمایش سرزمین و شورایهای مصوب شورایهای توسعه استان در چهارچوب سیاست. تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه۳

 عماریو م
گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی های الزم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایهها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینهبندی قابلیت. شناخت و اولویت۴

 نهادو مردم
های ها و برنامهدولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاستای بخشهای ها و اقدامات توسعهگذاریهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه. اتخاذ سیاست ۵

 ای استانهای توسعهها، نیازها و برنامهاقتصاد مقاومتی و اولویت
 عالی شهرسازی و معماریهای ابالغی شورای. تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست ۶
 ی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به  سازمان برنامه و بودجه کشور. بررس۷
های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاریها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست. اتخاذ سیاست ۸

 های دولتوب سیاستکشورهای همسایه در چهارچ
 اندازهای بخش غیردولتی در استان. بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس۹

گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تواند تصمیمریزی و توسعه استان می. شورای برنامه۱تبصره
 های شورا نیست.گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیتشود و مورد بررسی قرار میدامات در جلسه بعدی شورا مطرح میتصمیمات و اق

ات کشور برای استفاده متوازن از امکان»ای و اعتبارات موضوع قانون های سرمایهریزی و توسعه استان صرفًا مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی. شورای برنامه۲تبصره
ریزی شهرستان عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامهها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به، سهم شهرستان«یافتهارتقای سطح مناطق کمترتوسعه

 را ندارد.
ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه % ( از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ۵درصد )نجریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پ. شورای برنامه۳تبصره

های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوقاستان و تصویب شورای برنامه
ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای های سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی%۲۰ا مجاز است حداکثر بیست درصد )همچنین این شور

 اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
 شوند.های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میبه تمامی فعالیت های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت. آستان۴تبصره
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ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ، سازمان مجری ساختمانای بنیاد مسکن انقالب اسالمیهای سرمایه. هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی ۵تبصره
ت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرک

 گردد.ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می( عملکرد تخصیص اعتبارات ذی%۵/۲درصد)اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم
با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل « عالی آمایش سرزمینشورای»منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن به. ۳۲ماده
 شود:می

 الف .
 . بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن۱
 ای و استانیها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقهتصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامهبررسی، . ۲
 ای و استانیهای اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه. بررسی برنامه۳
 ربطاستانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی ای و. نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه۴

 های آمایش سرزمین فراهم آید.گیریای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهتگونههای عملیاتی خود را به. دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه۱تبصره
تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا بودجه کشور( است. شورا می . نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه )سازمان برنامه و۲تبصره

 موضعی اقدام کند.
، دفاع و ارایی، راه و شهرسازی. ترکیب اعضای شورا عالوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  عبارتند از: وزیران کشور، اطالعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و د۳تبصره

 جمهورنظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیسپشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب
 های خشکی و دریایی را توأمًا لحاظ نماید.های آمایش سرزمین همواره  سیاستریزی. دولت موظف است در برنامه۴تبصره

های نظامی، فرهنگی و ینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران )جنوب شرق کشور( جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساختب . در اجرای آمایش سرزم
 رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی  ایران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه کشور لحاظ کند.

 شود:و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می گذاری صنعتیمنظور تسهیل و تشویق سرمایهپ . به
شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میباشد بههایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می. شهرستان۱

 شود.تماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین میبودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اج
عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه . دولت موظف است مشوقهای الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به۲

 ساالنه منظور کند.
های منظورشده در مناطق آزاد تجاری . صنعتی اعمال کند. توسعه واحد مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت. معافیت ۳

 باشند.و نیز تولید کاالی جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می
خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن های نفتسوم به استان( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک%۳درصد)ت . دولت مکلف است سه

نیافتگی به تفکیک توسعهیافته که براساس شاخصهای های مناطق کمترتوسعهگردد و دوسوم به شهرستاناستان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می
نیافته خیز و مناطق توسعههای سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفًا به مناطق نفتشود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجهشهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می

 شود.یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمیاختصاص می
 رسد.قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور )دبیرخانه( به تصویب هیأت وزیران میماه پس از ابالغ ایننامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش. آیین تبصره

ولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و ها، نهادهای عمومی غیردها، دهیاری. در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری۳۳ماده
ورود آسیب به  های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی)لیسانس( و باالتر با استفاده از خدمت مشموالن وظیفه مشروط به عدمغیردولتی و فدراسیون

 گردد.شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعالم میین میآمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأم
نیروهای مسلح شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین کارگیرنده تأمین میحقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه  به

 تجاوز کند.
 یافته کشور خدمت کنند.نیافته یا کمترتوسعهالتحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه( از نیروهای انسانی مذکور که فارغ%۵۰درصد)حداقل پنجاه

رمانان ورزشی دارای مدال کشوری و باالتر و سهمیه واحدهای تولیدی از های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفًا برای استفاده قه. سهمیه مربوط به فدراسیون۱تبصره
 یابد.ربط اختصاص میطریق دستگاههای اجرائی ذی

 شود:( قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن الحاق می۴۵( ماده)۳. صدر بند)۲تبصره
ماه سابقه حضور در جبهه به ( جانبازی، سی%۱۰درصد)( جانبازی به ده%۲۵درصد)پنجوه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست. در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ما۳

 ماه سابقه حضور در جبههدوازده
 شود.( محسوب می%۵۰تبصره . فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد)

( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای سرمایهربخشی طرحهای تملک داراییمنظور افزایش کارآمدی و اث. دولت موظف است به۳۴ماده
 قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

را تهیه و اجراء کند. ضوابط و « ی و اجرائی کشورسند نظام فن»سال از تاریخ ابالغ این قانون الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک
 شود:مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابالغ می
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اری  بردها( مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهرهها و فرآیندها و  اسناد )مقررات، ضوابط و دستورالعمل. نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه۱
 های ساخت و ساز باشد.گذاری و پروژهطرحهای سرمایه

کنند، در این سند هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده میکنندگان همه طرحها و پروژه. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین۲
 لحاظ شود.

 صورت مستمر بهبود یابد.شده و بهبینیدستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش  خصوصی پیشهای بخشها، . ویژگی۳
طرح »، «برداریتأمین منابع مالی، ساخت و بهره»، «برداری و واگذاریتأمین منابع مالی، ساخت، بهره»از قبیل « مشارکت بخش عمومی . خصوصی»ب . روشهای اجرائی مناسب 

 کارگیرد.ای بههای کافی و تدابیر بودجهبینی تضمینرا با پیش« برداری و مالکیتساخت، بهره»و یا « ر دستو ساخت کلید د
ارهای بینی ابزای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیشپ . سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه

 ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد.گونهمالی تضمینی را به تدریج به
عنوان متوّلی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به هاالجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بماه از تاریخ الزمنامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششتبصره . آیین

 رسد.تصویب هیأت وزیران می
اقدام کنند. این . دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت ۳۵ماده

 شوند.ربط اداره میباشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر باالترین مقام دستگاه ذیمات تابع ضوابط نیروهای مسلح میکارگیری سالح و مهیگانها از نظر به
انتظامی و نظارت اط با نیروی تبصره . دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف،  چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتب

 رسد.بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح می
( قانون بازار ۴شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده )منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می. به۳۶ماده

 است. ۱/۹/۱۳۸۴ی اسالمی ایران مصوب اوراق بهادار جمهور
االجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس ماه پس از الزماند حداکثر ظرف مدت ششالف . کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده

شده نزد سازمان مذکور باشد. ناشران اوراق بهادار ثبتیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمیشود لو اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می
 ( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران منتشر نمایند.۴۵باید اطالعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده )

پذیر است و شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معامالتی هر یک از آنها حسب مورد امکانب . معامالت اوراق بهادار ثبت
 معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

شده در بورسهای کاالیی، عملیات تسویه وجوه اند و کاالهای معاملهز بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شدهشده نزد سازمان که در یکی اپ . پس از معامله اوراق بهادار ثبت
 گیرد.گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میو پایاپای )نقل و انتقال( پس از معامالت در شرکتهای سپرده

ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معامالت را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه گونهنندگان آنها باید بهکت . سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله
 شود.االجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابالغ میپس از الزم

شخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و مدیره و مدیرعامل تمامی اث . اعضای هیأت
سراسر کشور به ثبت اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در ( قانون اساسی تاکنون تشکیل شده۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )منظور تسهیل اجرای سیاستنهادهای مالی جدید به

و اوراق بهادار به ثبت برسانند. اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس رسیده
( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران است. سازمان ثبت اسناد و ۴۹( ماده )۱شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند )خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می

د. هرگونه تغییرات در اساسنامه و امالک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کن
ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به ی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صالحیت حرفهسرمایه نهادهای مال

 رسد.تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می
گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها شوند و مورد داد و ستد قرار میت نظارت پذیرفته مییافته و تحعنوان بازار متشکل، سازمانج . کاالهایی که در بورسهای کاالیی به

 گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کاالهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کاالیی نیست.شده و مورد معامله قرار میعرضه
منظور ( قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به۱۳عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده )حقیقی و حقوقی که بهچ . کلیه اشخاص 

دارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به شوند مکلفند مانتخاب شده یا می ۲۵/۹/۱۳۸۸( قانون اساسی مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تسهیل اجرای سیاست
وراق بهادار موظف است  مشخصات و سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطالعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و ا

ور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطالعاتی مذک
 ید.رسد منتشر نمابهادار میمربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار  براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق 

جمهوری اسالمی ایران  منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسالم ناب محمدی)ص( و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار. به۳۷ماده
ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای ا و برنامههعنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاریالعالی( و برجسته کردن نقش ایشان بهو مقام معظم رهبری)مدظله

های ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزهگیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط بهآینده، دولت مکلف است با بهره
 نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:و مؤسسات مردم هاعلمیه، صدا و سیما، شهرداری

 العالی(های ابالغی مقام معظم رهبری)مدظلهمشی حضرت امام خمینی)ره( و سیاستشدن خطمنظور اجرائیالف . ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار الزم به
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شناسی، شناسی، شیعهنهاد در زمینه اسالمهای علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی . فرهنگی مردمزهعالی حوب . پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای
ای و هنری با ساماندهی های رسانهالمللی و فعالیتهای مجازی بینها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکههای انقالب اسالمی و شخصیتشناسی و اندیشهایران

 معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمی مادی و
های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانهنامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششآیین

ای علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام هعالی حوزهارشاد اسالمی، شورای
 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میرهبری تهیه میمعظم

و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم پ . دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسالمی . ایرانی را با لحاظ شاخصهای کّمی 
های اسالمی زیستی متناسب با آموزهکوشی و سادهجویی و احترام به کسب و کار حالل، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سختبین مردم، قناعت و صرفه

 اء نماید:تدوین و با رعایت موارد زیر اجر
 . حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار الزم در اجرای سند۱
 های دیداری، شنیداری و مکتوبسازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسالمی . ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه. گفتمان۲
 و ارائه گزارش ساالنه به هیأت وزیران. پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسالمی . ایرانی براساس شاخصهای مصوب ۳
 نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سندهای مردم. واسپاری و حمایت از سازمان۴
 هاای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده. رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ۵

های علمیه در منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزههای علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسالمی و بهعالی حوزهت . دولت مکلف است از طریق شورای
 عمل آورد:های زیر را بهحکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت

 ازهای علمیه از پرداخت عوارض ساخت و س. معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه۱
( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۶۹های علمیه مطابق ضوابط ماده )ها براساس نیاز حوزه. واگذاری فضاهای بالاستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه۲

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ 
عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت)ع( و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی بهآموختگان حوزوی منظور آموزش، تربیت دانشالزم به. پشتیبانی و ارائه خدمات۳

 های علمیهعالی حوزهجامعه اسالمی با اولویت طرح هجرت طالب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شورای
 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۱۰۰ری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده )بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذا. پیش۴

ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، عنوان اصلیگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بهمنظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهث . به
 شود:یاقدامات زیر انجام م

ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای . وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری۱
سازی بدون دریافت هزینه نی کنند و پس از آمادهبیجدیداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش

 و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
 باشند.های عوارض ساخت و ساز صرفًا برای فضاهای اصلی معاف میتبصره . مساجد از پرداخت هزینه

ند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این های تجاری، اداری و خدماتی جدیداالحداث موظف. مالکان مجتمع۲
 رسد.عالی شهرسازی و معماری میتصویب شورایهای مصوب بهها و مکان احداث در چهارچوب نقشهمجتمع

های  های ملی و بوستانحداث یا  اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستانها موظفند نسبت به  ا. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری۳
 شهری اقدام کنند.

غیردولتی، های تجاری اعم از دولتی یا های رفاهی، تفریحی و مجتمعهای ورزشی، مجتمعها و مراکز درمانی، مجموعه. کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان۴
 موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

و های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه. وزارتخانه ۵
 عمل آورند.های مذکور از طریق بخش غیردولتی بههمچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه

هنگ و ارشاد اسالمی مکلف منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فر. به ۶
 های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.موازین اسالمی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون است با رعایت

ع( در راستای اجرای منشور بخش قرآن کریم و عترت)ای متمّسک به قرآن و عترت)ع( و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیاتمنظور دستیابی به جامعهج . به
 توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد  زیر اقدام کند:

 شدههای تعیینها و فعالیتها و سیاستمنظور اجرای برنامه. تأمین اعتبارات و پشتیبانی الزم به۱
 های قرآنی و عترتعمومی قرآن، تدّبر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش . حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش۲
 نهادعالی حوزوی و تشکلهای مردممنظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم )جزء و کل( با اولویت  آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش. حمایت الزم به ۳

( را طی قرارداد ۶( و )۴(، )۱استثنای فصول )ای خود به( اعتبارات هزینه%۱درصد)ون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک( قان۵چ . کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده )
 رسانی نمایند.بخشی و اطالعسازی و آگاهیمشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ

 شود.عنوان تعطیل رسمی تعیین میعصر)عج( بهو آغاز امامت حضرت ولی االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری)ع(ح . هشتم ربیع
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 .۳۸ماده
مجرمانه و محکومیت حبس و الف . قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خألهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختالف، کاهش عناوین 

اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی  ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانتسازی مجازاتسبهای دیگر و متناتبدیل آن به مجازات
 می تقدیم کند.به مجلس شورای اسال ۲۵/۳/۱۳۸۹اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

 ربط اقدام کند.ههای ذیب . قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا
ربط صالح قانونی ذی، استفاده کنند که از مراجع ذی۴/۱۲/۱۳۹۲دادرسی کیفری مصوب ( قانون آیین۶۶توانند از حق مذکور در ماده )نهاد در صورتی میهای مردمپ . سازمان

( قانون ذکرشده، ۶۶طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده)نهاد در محاکم صالحه بهبار متوالی اعالم جرم یک سازمان مردممجوز اخذ کنند و اگر سه
 شود.( قانون أخیرالذکر می۶۶) ( ماده۳شوند. این بند جایگزین تبصره)محروم می

 ت .
ای توسعه الکترونیک منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است بر. به۱

های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار ها و اطالعات مرکز ملی دادهروزآمدکردن داده های وابسته نسبت به تکمیل واطالعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان
 کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

اطالعات مورد نیاز مراجع کنند، مکلفند . نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می۱تبصره
 بندی در اختیار مرکز قرار دهند.های قضائی را با رعایت طبقهقضائی در مسیر رسیدگی

های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائی از . کلیه دستگاههای دولتی، نهاد۲تبصره
 طریق این شبکه اقدام کنند.

 شود.حذف می ۴/۱۲/۱۳۹۲( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۵۲از تبصره الحاقی ماده )« بخش خصوصی»عبارت 
نه ملی جمهوری اسالمی ایران تهیه و ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانامهشود براساس آیین. به قوه قضائیه اجازه داده می۲

های اطالعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوریرسد، اسناد و اوراق پروندهبه تصویب رئیس قوه قضائیه می
 و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است. سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطالعات

 شود.های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، حفظ و نگهداری می. اصل پرونده۱تبصره
رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری مینامهشود براساس آیینداده می. به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه ۲تبصره

 های تعزیراتی اقدام کند.مورد پرونده
ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری ههای برناممنظور تقویت زیرساخت( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به۵ث . کلیه دستگاههای موضوع ماده )

گرفته در حوزه وظایف های صورتگانه به بانکهای اطالعاتی موجود کشور به استعالماز جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه
 صورت رایگان پاسخ دهند.گانه بهقانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه

منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات نهاد، بهها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردمج . سازمان زندان
 زیر را انجام دهد:

شدگان براساس سابقه و نوع جرائم بندی زندانیان و بازداشتها از طریق اقداماتی نظیر طبقهحبس، اصالح محیط زندان . با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات۱
 ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت

ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانان زندانتبصره . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازم
 همگانی سالمت کشور قرار دهد.

 ای کشور. آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه۲
ربط و بیمه سالمت رایگان زندانیان و بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذیانیان بیهای زند. رفع مشکل معیشتی خانواده۳

 خانواده آنها
 شود.بینی میهای سنواتی پیشتبصره . اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه

اثر  تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعالم از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع . تسهیل بازگشت محکومان پس از۴
 محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

 ربط پس از آزادی. معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ۵
به ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف یتبصره . کلیه دستگاههای اجرائی ذ

 باشند.همکاری در امور فوق می
های الغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانهماه از تاریخ ابربط ظرف مدت ششنامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیآیین

شود و به تصویب هیأت وزیران ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان
 رسد.می
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ست تحقیقات الزم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت چ . سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف ا
اجتماعی ناشی از آنها اقدام  ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهایآمده، نسبت به برنامهدستژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به

 کند.
 .۳۹ماده

های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص آالت و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدالف . وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( برای ورود ماشین
و با اخذ تضمین الزم، اجازه  ۱۳۸۷دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ربط بدونوزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی

 کند.ترخیص از گمرکات کشور را صادر می
د در صورت اعاده به کشور، شوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشنب . کاالهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج می

 شوند.مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمی
 رسد.ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میدستورالعمل اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه

( قانون مدیریت ۵ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی موضوع ماده )های سرمایهز درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی. منابع بودجه عمومی دولت اعم ا۴۰ماده
های موضوع قانون استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتشود، بهداری کل کشور واریز شده یا میخدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه

 های مستقیم و اصالحات بعدی آن نیست.مالیات
طای تسهیالت و تأمین مالی . اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اع۴۱ماده

 باشند.نمی ۳۱/۴/۱۳۹۴های مستقیم مصوب حی قانون مالیات( اصال۱۰۷مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده )
رت خارجی(، ایمنی، . واردات تجاری هر نوع کاال به کشور صرفًا از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی )گمرکی و تجا۴۲ماده

های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی)حسب مورد( به گمرک ابالغ صالح مربوط توس.ط وزارتخانهمرجع ذی ای است که پس از تصویببهداشتی، استانداردها و قرنطینه
 شود.می

 یافته، بالصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.. رعایت این ضوابط عالوه بر کاالهای ترخیص قطعی، برای کاالهای متروکه، ضبطی قطعیت۱تبصره
 باشد.. واردات تجاری کاال، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال می۲هتبصر
( قانون پولی و بانکی کشور به  پیشنهاد بانک ۲۱چک بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده ). چاپ و انتشار ایران۴۳ماده

 یابد.ی اسالمی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه میمرکزی جمهور
 باشد.رعایت سایر قوانین بالمانع می. واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با ۴۴ماده
 .۴۵ماده

گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ سرمایه ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکتناشی از تسعیر داراییالف . سود و زیان 
 صفر است.

 ب . سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
 . ۴۶ماده

ای و تأمین منافع و امنیت ملی درصورت موافقت فرماندهی کل قوا اقدامات زیر از طریق نیروهای مسلح با همکاری افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهمنظور الف . به
 شود:دولت معمول می

 . ارتقای توان بازدارندگی۱
 از بودجه دفاعی ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی. اصالح ساختار بودجه۲
 های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح. تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت۳
 . ارتقای کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد۴
 روهای مسلحهای انرژی، آب و برق نیسازی موارد هزینه از جمله در حوزهجویی و بهینه. صرفه ۵
 های دفاعی زمینی متناسب با مناطق مورد تهدیدافزاری، سامانههای نرم. تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت ۶
 مسلح نیروهای کارکنان و معیشت اجتماعی . ارتقای منزلت۷

 آورد: عملب . دولت موظف است در جهت تأمین نظم و امنیت پایدار در کشور اقدامات زیر را به
 افزاری، تجهیزات و تأسیسات در پاسگاههای مرزی و تخصصیهای نرم. تأمین و توسعه نیروی انسانی و زیرساخت۱
راساس طرحهای های رهگیر هوشمند و در اختیارقراردادن توان اطالعاتی واجا ب. اجرای طرحهای انسداد مرز در مناطق مرزی با توجه به شرایط اقلیمی مناطق با استفاده از سامانه۲

 مصوب ستاد کل نیروهای مسلح
ها، پاسگاهها و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران متناسب با تقسیمات کشوری، های انتظامی، کالنتریاندازی رده. امنیت عمومی از طریق راه۳

 رشد جمعیت، توسعه شهرها، راهها و بنادر
سازی رفتارهای  اجتماعی سازی و نهادینهربط بر ایفای نقش فعال در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با فرهنگسازی دستگاههای ذیو ایمنی راهها براساس ملزم . انضباط اجتماعی۴

 رسد.شود و به  تصویب هیأت وزیران میاجرائی که توسط وزارت کشور تدوین می نامهقانونمند برابر آیین
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های تعامالت ربط و افزایش قابلیتهای ذیمنظور توسعه مشارکت مرزنشینان در تأمین امنیت مرزها با هماهنگی سازماننهاد بها ایجاد واحدها و تشکلهای مردم. امنیت مرز ب ۵
 فراملی با توسعه دیپلماسی مرزی

سرعت و توان کشف علمی جرائم، با ارتقای بانکهای هویتی)ژنتیکی، اثر انگشت،  . تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع خارجی در حوادث، سوانح و افزایش ۶
 ایراناسالمیانتظامی جمهوریچهره و عنبیه( نیروی

عنوان سهم را بههای مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی( استثنای واگذاری داراییپ . دولت مکلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومی)به
 های پنجساله توسعه، این درصد را مورد بازنگری قرار دهد.بار در برنامهسال یکتقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد و هر پنج

های اطالعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، ها و زیرساختکّمی و کیفی ظرفیت های قانونی خود شرایط برای ارتقایت . وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفیت
 وجود آورد.حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطالعاتی را به

می، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در ها و مبانی اندیشه انقالب اسالمنظور تقویت کّمی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمانث . به
 شرح زیر فراهم شود:های امنیت و دفاع از کشور، اقدامات و تسهیالت الزم بهصحنه

 شوریهای مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده. حمایت از زیرساخت۱
های پژوهشی و علمی و بسیج زنان در راستای تحکیم بنیان خانواده و ویژه در فعالیتهای مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به. پشتیبانی از رده۲

 تالش در جهت تقویت راههای مقابله با جنگ نرم
مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون ها حداکثر بهها و اردوها و سایر برنامهو ویژه شاغل برای شرکت در آموزش. امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال ۳

 دریافت حق مأموریت
کارگیری بسیجیان فاقد های ناشی از بهتای و جبران خسارشود از محل اعتبار مصوب خود حمایت الزم را برای تأمین پوشش بیمه. به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می۱تبصره

 عمل آورد.های راهیان نور بهویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای مختلف بهای در مأموریتپوشش بیمه
سازی اوقات داشتی، فرهنگی و غنیهای آموزشی، بهشود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت. به دستگاههای اجرائی اجازه داده می۲تبصره

زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و های بهداشت روستایی، بیابانهای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانهفراغت و پروژه
 یافته، اجراء کند.نحو سازمانفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان بهمرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با است

 شود.و اصالحات بعدی آن دائمی می ۲/۱۰/۱۳۹۱رسانی به ایثارگران مصوب . قانون جامع خدمات۴۷ماده
ها، بیمه گذاری زیرساختو ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت . به۴۸ماده

تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود ها، دولت میها و زیرساختونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها در حوزه حملگذاریسرمایه
ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان(ریال از دارایی۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰هزار میلیارد )

ت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت  حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزاربینیپیش
کشور توسط هیأت عامل، فعالیت اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه 

 کند.می
صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که به پیشنهاد وزارت راه و  . شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحالل، ارکان۱

 رسد.ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میشهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف مدت سه
 های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد.. در صورت انحالل صندوق، کلیه اموال و دارایی۲
 های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.. فعالیت۳
 . منابع صندوق عبارتند از:۴

 شود.های سنواتی تأمین میالف . سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه
 مام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولتب . ت

 شود.برداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار میپ . درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهره
 یافته و به دولت منتقل شده است.گذاری آن اتماممایههای مشارکتی که استهالک اصل و فرع  سرت . درآمدهای حاصل از پروژه

 ث . درآمد حاصل از واگذاری امالک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی
ی خود را صرفًا در گیرد. صندوق موظف است منابع مال. انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفًا از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت می ۵

 پذیرد.گذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت میگذاری نماید و اعطای تسهیالت و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپردهبانکهای طرف قرارداد، سپرده
و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و  بیت)ع(منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسالمی و ترویج سیره و سنت اهل. به۴۹ماده

ها و بخشهای های الزم از طریق حمایت از شهرداریریزی و تدوین سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختشناسایی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه
های زیربنایی، دولت مجاز است های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژهغیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت

 بینی نماید.های سنواتی پیشاعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه
ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین احل انواع معامالت وزارتخانه. دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مر ۵۰ماده

 مالی و معامالتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
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ه دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات کنندگان بخش عمومی، از جملدستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله
نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود دولتی یا عمومی غیردولتی، باید برنامه زمانبندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت

نیز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ،  است استعالم، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات ومانند درخو
 طور الکترونیکی انجام دهند.ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به

رسانی معامالت این بخش از جمله شده  معامالت بخش عمومی کلیه پایگاههای اطالعاتی و اطالعروز و تجمیعکترونیکی معامالت و بانک اطالعاتی به. با ایجاد بستر ال۱تبصره
طریق این سامانه تغذیه شود و از تعّدد و های نظارت بر معامالت باید فقط از رسانی جامع معامالت بخش عمومی و هرگونه سامانهرسانی مناقصات، پایگاه اطالعپایگاه ملی اطالع

 تکرار ورود اطالعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.
انتشار اطالعات مستثنی دسته از معامالت این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطالعات آنها ممنوع است فقط از حیث . آن۲تبصره

برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطالعات،  ۳۱/۵/۱۳۸۸( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب ۵ست. تشخیص مصادیق این استثناء با لحاظ تبصره ماده)ا
 است.دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط 

بنیان و حمایت از نوآوری و منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش. به ۵۱ماده
 جمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:محور، معاونت علمی و فناوری رئیسپژوهشهای مسأله

بوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت های راهبردی و مورد نیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیستسازی فناوریحمایت از توسعه و تجاری. ۱
 رد نیاز برای اجرای این مأموریتهای نهادی موعالی، پژوهشی و فناوری با بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساختارتباط میان مؤسسات آموزش

های تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات بنیان و تقویت فعالیت. حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانش۲
 بنیانکاالها و خدمات دانش

های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی. ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآو۳
 گذاری شرکتهای خارجی در داخل کشورای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایهظرفیت طرحهای توسعه

 شود.جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده میبنیان در کشور، معاون علمی و فناوری رئیسدهی به اقتصاد دانشو شتابتبصره . در راستای اجرای این مأموریت 
از  بهزیستی، مبالغی. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان  ۵۲ماده

( کمیته امداد و چهل %۶۰شود، در اختیار این دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد)تسهیالت قرض الحسنه بانکی و رشد آن را که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می
 ( سازمان بهزیستی به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.%۴۰درصد)

 خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:منظور ارتقای ایمنی و کیفیت . به ۵۳ماده
از نظر اداری، استخدامی، مالی و معامالتی در « ره». سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادرتخصصی( و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ۱

ماه از تاریخ تصویب و ابالغ های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سهانهایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمچهارچوب اساسنامه
 شوند.رسد اداره میاین قانون به تصویب هیأت وزیران می

عالی هواپیمایی با رعایت یی که براساس تعرفه مصوب شورایای( از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهاای و سرمایه. اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری )هزینه۲
 گردد.( قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می۳۹( و )۳۸مواد )

های شرکت، یاعم از فروش خدمات و دارای« ره»( درآمدهای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادرتخصصی( و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی %۱۰۰. صددرصد )۳
های شرکت از جمله داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای اجرای مأموریتشده توسط خزانهاختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح

 شود.های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه مینوسازی سامانه
پذیر و ارتقای ( قانون رفع موانع تولید رقابت۵مشمول ماده)« ره»ودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادرتخصصی( و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی . سازمان هواپیمایی و شرکت فر۴

 است. ۱/۲/۱۳۹۴نظام مالی کشور مصوب 
 شود.اضافه می ۱/۲/۱۳۹۴پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت۵حکم این بند به ماده )

( قانون وصول ۸۷( قانون اصالح ماده)۸۷( ماده )۲، موضوع تبصره )«ره». مطالبات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )مادرتخصصی( و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  ۵
نامه باشد و براساس آییناالجراء میدولت در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم( قانون تنظیم برخی از مقررات مالی ۵۵و ماده) ۱۸/۱۱/۱۳۹۰برخی از درآمدهای دولت مصوب 

باشد. تا تصویب رسد، قابل وصول میماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری میاجرائی که حداکثر ظرف مدت شش
 شود.اده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء مینامه مزبور احکام این مآیین
های سنواتی کمکهای شود در قالب بودجهپذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می. در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت ۵۴ماده

ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این ماده با غیردولتی بهالزم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و 
 رسد.پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می

شود، داری کل کشور افتتاح میای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانهشود درآمده. به وزارت امورخارجه اجازه داده می ۵۵ماده
 شود دریافت نماید.بینی میساله در قوانین بودجه سنواتی پیشرا از محلی که همهواریز کرده و معادل آن

ها و واحدهای استانی وزارت جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداریحدوده شهرها نسبت به جابهشود در م. به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ۵۶ماده
 باشند.شده برابر طرحهای جامع و تفصیلی میآوریمذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع

 . ۵۷ماده
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بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه عی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالتمنظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماالف . به
دف اقدام ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروههای هاجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخصهای رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه

 های سیاستی( زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای )بسته
تحکیم و  سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی و. بسته سیاستی)صیانت اجتماعی( مبتنی بر مصون۱

 تقویت پیوندهای اجتماعی
سازی بازگشت و صتها و زمینه. بسته سیاستی)حمایت اجتماعی( مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فر۲

 دیده در اجتماعحضور فعال افراد آسیب
ی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، . بسته سیاستی)مساعدت اجتماعی( مبتن۳

 های خوداتکائی آنهاآموزی و ایجاد زمینهمهارت
های اجتماعی درمانی و مات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمهنفعان در تأمین مالی خدهای اجتماعی( مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی. بسته سیاستی)بیمه۴

 بازنشستگی در کشور
پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی . اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروههای هدف انجام می۱تبصره

ای، منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمهها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و بهمندی یارانهبیشتر اجرای هدف
 شود.ی( مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه میای )درمان، بازنشستگی و بیکارهای نقدی، کاالیی، بیمهشود و در قالب اعطای یارانهکارگرفته میآموزشی و مسکن به

ارچگی، انسجام ساختاری، منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندالیه تأمین اجتماعی با رعایت یکپ. به۲تبصره
های اجتماعی پایه شامل حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه ها مشتمل بر خدماتهمسویی و هماهنگی بین این الیه

نامه و اسناد ربط، تصویب شاخصهای اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیینهای مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای ذیهای پایه و بیمهمستمری
جمهور و عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و تأیید رئیسهای مذکور، تصمیمات شورایوسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزهت

 االجراء است.ابالغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزم
اند، درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن هفتادسالگی رسیده شدگان تحت پوشش صندوقب . دولت مکلف است کلیه بیمه

 پرداخت حق بیمه به مدت ده سال به صندوق مذکور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت نماید.
 گردد.پردازی افزوده میسال به سنوات بیمهسال از سقف سن بازنشستگی کم خواهد شد و یکسال، هر سال یکاین بند تا پنجاالجراء شدن . از تاریخ الزم۱تبصره
 گردد.گذاران جدید این صندوق حداکثر پنجاه سال تعیین می. شرط سنی برای عضویت بیمه۲تبصره
های کلی اصل چهل و قانون اجرای سیاست( ۲۹و ماده ) ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب ( قانون هدفمندکردن یارانه۷) . بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل بند )ب( ماده۳تبصره

 شود.و اصالحات بعدی آن تأمین می ۲۵/۳/۱۳۸۸( قانون اساسی مصوب ۴۴چهارم )
های اجتماعی، تأمین حداقل کیفیت زندگی و اد زمینه تضمین حداقل حمایتمنظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبک زندگی اسالمی . ایرانی، ایجپ . دولت مکلف است به

، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با ۲۲/۲/۱۳۸۲( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۶پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده)
عالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب یر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایامور سالمندان، کودکان، معلوالن و نظا

 های جمعی اقدام کند:های مردمی و همکاریمحور و با استفاده حداکثری از مشارکتمحور و خانوادههای اجتماعبرنامه
 های جسمی، روانی و خانوادگی و یا مبتال به فقر غذایی، آموزشیها و نارساییان در معرض آسیبهای اجتماعی و یا دارای معلولیت. اجرای طرحهای حمایت از کودک۱
 بهای اجتماعی. اجرای طرحهای حمایت از زنان و دختران با اولویت زنان سرپرست خانوار و دختران دارای مشکالت جسمی، روانی و خانوادگی و در معرض آسی۲
 منظور ایجاد زمینه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانوادهسازی دوران سالمندی بههای غنی. اجرای طرحهای حمایت از سالمندان و برنامه۳
 هدف منظور پایش و پیمایش انواع آسیبهای اجتماعی و شناسایی گروهها و اقشار. ایجاد مرکز اطالعات و مطالعات آسیبهای اجتماعی به۴
پذیر مبتنی بر توانبخشی جسمی، روانی و خانوادگی و آموزش . اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی، امداد اجتماعی و توانمندسازی اقشار و گروههای نیازمند و آسیب ۵

 دیده و نیازمند واجد شرایطهای اجتماعی به افراد آسیبها و حمایتهای زندگی و ارائه انواع مساعدتمهارت
 های حمایت اجتماعینهاد و نیز بنیادها و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری در جهت پیشبرد برنامههای مردمها، واقفان، سازمانجلب مشارکت خیریه . ۶
سازی )برنامه چتر ایمنی ی و پیاده. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور، نسبت به طراح۷

های اجتماعی با رویکرد ها و مساعدتموقع اقشار و گروههای هدف و در معرض آسیبهای اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایتاجتماعی( ضمن شناسایی به
را حسب مصوبات ام کند و الزامات قانونی، مقرراتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیاز آنتوانمندسازی، کارگستری و ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازارکار اقد

 اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند.عالی رفاه و تأمینشورای
های اجتماعی، ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به کلیه معلوالن، ی اجتماعی و مداخله در بحران. سازمان بهزیستی کشور متولی سالمت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیبها ۸

 باشد:باشد. همچنین مرجع صدور پروانه تأسیس و فعالیت در امور زیر میپذیر از قبیل زنان، کودکان، سالمندان نیازمند جامعه میمددجویان و گروههای آسیب
های مددکاری ها و اورژانسها و مراکز خدمات بهزیستی، کلینیکسرپرست و خیابانی، خانه سالمت دختران و زنان، مجتمعروزی کودکان بیی شبانهمهدهای کودک، مراکز نگهدار

ز توانبخشی و نگهداری سالمندان، آموزی معلوالن، مراکشناختی اجتماعی، مراکز توانبخشی معلوالن، مراکز حرفهاجتماعی و روانشناسی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی و روان
ها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و نیز انجمن

 کنند.سازمان بهزیستی کشور فعالیت می
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های حساس و به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهای  حساس و مهم و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان . دولت مکلف است نسبت ۵۸ماده
ناشی از  منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات( قانون مدیریت خدمات کشوری به۵های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده)شریان

 سازی درخصوص تهدیدات نوین در مراکز مذکور اقدام کند.سوانح غیرطبیعی و ایجاد سامانه پایش، هشدار، خنثی
نوین  ترویج  های تحقیقاتی به آنان، در قالب طرح نظاممنظور توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به ۵۹ماده

روزرسانی دانش مرّوجان و های تولیدی و اختصاص یک کارشناس به هر پهنه، بهاندازی شبکه مدیریت دانش، بازسازی و تجهیز کلیه مراکز جهادکشاورزی،  تعیین پهنهنسبت به راه
 های تولیدی اقدام نماید.کارگیری کلیه فنون ترویجی در عرصهشبکه عامالن ترویج و به

شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصالح پذیری و کاهش قیمت تماممنظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت. به ۶۰ماده
یع تبدیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی با ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنا

ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت اساسی ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین بهسیاستگذاری و برنامه
 کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطبهای تولیدی اقدام کند.

( مصوب ۲( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۲۸های توسعه بخش کشاورزی، در راستای تحقق بند)ج( ماده)ز سهام دولت در صندوق. سود حاصل ا۱تبصره
 شود.های مذکور منظور میبرای افزایش سهم سرمایه دولت در صندوق ۴/۱۲/۱۳۹۳

های حمایت از توسعه بخش ( در صندوق%۴۹درصد)ونهاساسی تا سقف چهلقانون (۴۴وچهارم)های کلی اصل چهل. دولت مجاز است در چهارچوب سیاست۲تبصره
 کشاورزی، مشارکت کند.

های روغنی، چغندر قند و نیشکر، منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصوالت اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه. به ۶۱ماده
های امنیت غذایی و ارتقای بنیان، فراهم نمودن زیرساختشیر و تخم مرغ، اصالح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانشگوشت قرمز، 

 شود:ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای مالحظات توسعه پایدار اقدامات زیر انجام می
سال از تصویب این قانون از طریق اجرای عملیات ( پس از پنج%۶۰درصد )وری )راندمان( آبیاری بخش به حداقل شصتساالنه ارتقای بهره. درصورت تأمین منابع در بودجه ۱

 ار آن در سنوات بعدینژادی و استمرزراعی و بهها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات بهزیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه
 صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش دولتی و غیردولتی. تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به۲
 ازای واحد حجم مصرفیوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به. ارتقای شاخص بهره۳
شناختی شناختی)بیولوژیکی( و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود  شیمیایی، مواد زیستو بیماری. گسترش مبارزه تلفیقی با آفات ۴

 ی پوشش تولیدهای کشاورزی در راستا)بیولوژیکی( و توسعه کشت زیستی)ارگانیک( مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای  ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده
کردن)مکانیزاسیون( بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی آالت فرسوده کشاورز ی و  توسعه ماشینیآالت کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین. نوسازی ماشین ۵

 کردن آنکشاورزان هر منطقه و رسیدن به ضریب نفوذ صددرصدی ماشینی
گونه کودها، بذور و نژادهای دامی، طیور و شده در کشور و افزایش میزان مصرف اینودهای آلی و زیستی)ارگانیک( بذور و نژادهای دامی، طیور و آبزیان اصالح. ترویج استفاده از ک ۶

 آبزیان در جهت تولید غذای سالم
 تولید تا رسیدن به سطح پوشش صددرصدی. درصورت تأمین منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل ۷

طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گونه معامالت باید بهشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این. کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت ۶۲ماده
قول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل شود. اسناد عادی که درخصوص معامالت راجع به اموال غیرمن

 استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
منظور افزایش شود بهتگاههای وابسته و تابعه اجازه داده میهای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات و دس. به وزارتخانه ۶۳ماده

 ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند.های رفاه دانشجویان وزارتخانهسرمایه صندوق
حداکثر استفاده از توان تولیدی و »( دالر باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون ۱۰.۰۰۰.۰۰۰تی که بیش از ده میلیون ). تمامی معامالت و قراردادهای خارجی دول ۶۴ماده

المللی با درج ا بینتنها از طریق مناقصه محدود و ی« ۱/۵/۱۳۹۱های مستقیم مصوب ( قانون مالیات۱۰۴خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصالح ماده )
نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سههای الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد میهای کثیراالنتشار و رسانهآگهی در روزنامه

ها، حق کنترل و بازرسی کّمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کاالهای وارداتی رسد. در کلیه مناقصهربط میذیسازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا باالترین مقام اجرائی 
و ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معامالت ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذیو پروژه

 قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.
 را ندارند. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور

ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی انداز بیستساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم منظور. به ۶۵ماده
 پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:مناسب در این مناطق، هم

های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتنمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میهای مناطق آزاد بهالف . مدیران سازمان
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری . صنعتی و اصالحات بعدی آن و های مناطق آزاد منحصرًا عهده آنها است. سازماناستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بهدر این مناطق به

 شوند.قانون کار اداره می
 پذیرد.نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میهای دستگاههای تحت. واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیت۱تبصره
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 شود.اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیرسازمان منطقه آزاد واگذار می . اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای۲تبصره
کاررفته در هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بهشده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهب . کاالهای تولید و یا پردازش

 محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. آن، تولید داخلی
 شود.کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کاالی داخلی محسوب میای خارجی به. مواد اولیه و کاالهای واسطه۱تبصره
شده و در تولید و یا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسالشده کاررفته در کاالهای تولید و یا پردازش. مواد اولیه و قطعات خارجی به۲تبصره

 شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میشود، بهپردازش محصولی که به کشور وارد می
شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی  و مناطق از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می های بندری مربوط که طبق قوانین جاریپ . هزینه

ا طبق قوانین شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و  ترخیص کشتیههای مناطق آزاد مربوطه اخذ میآزاد تجاری . صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان
 المللی اقدام کنند.جاری و بین

صنعتی  –(قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ۱۰استثنای عوارض موضوع ماده)ت . مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به
 باشند.ی معاف می(، مالیات و حقوق ورود۷/۶/۱۳۷۲جمهوری اسالمی ایران مصوب 

های المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعالم وزارتخانهث . به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین
 رعایت قوانین مربوط مجاز است.ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری . صنعتی و ویژه اقتصادی با ذی

رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستادکل نیروهای مسلح می -ج . محدوده آبی مناطق آزاد تجاری
 و اصالحات بعدی آن برخوردار است. ۷/۶/۱۳۷۲ن مصوب صنعتی ایرا -شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریمی

( از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از %۱درصد)های مناطق آزاد موظفند حداقل یکچ . به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان
 مناطق اختصاص دهند. طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این

ای به شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هستههای مدیریت سوخت مصرفمنظور تأمین منابع الزم برای انجام هزینه. به ۶۶ماده
( از درآمد حاصل از فروش %۴شود با موافقت رئیس این سازمان تا معادل چهاردرصد)میسازمان انرژی اتمی )شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران( اجازه داده 

شود منظور بینی میکه در قوانین بودجه سنواتی پیش« اندوخته احتیاطی»داری کل کشور تحت عنوان حساب ای کشور را مستقیمًا به حساب شرکت نزد خزانهبرق نیروگاههای هسته
گردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسالمی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین میدارد، استفاده موقت از 

الغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده شود. مبموضوع این ماده منظور می« اندوخته احتیاطی»به حساب  ارزی بالمانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیماً 
باشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران منحصرًا برای انجام مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمی

 شود.کسر می« اندوخته احتیاطی»شده از مانده حساب های عملیات جاری انجامباشد و معادل هزینهمی شده در این ماده مجازبینیای پیشهای عملیات جاری و سرمایههزینه
 رسد.أت وزیران مینامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیآیین
 شود.وجه برای ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاههای اجرائی با یکدیگر لغو میتای اصالح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت. در راس ۶۷ماده
های کلی برنامه ششم توسعه موضوع استپذیری اقتصاد کشور و اجرای سیهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب. در اجرای سیاست ۶۸ماده

یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و گذاری در مناطق کمترتوسعهها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهتقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان
ها و فرصتهای مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایهبرداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهرهمنظور بهرههای دارای مزیت بهایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه

ه های توسعریزی، اجراء و نظارت بر برنامهای با شخصیت شرکتی برای برنامهعنوان سازمان توسعههای مناطق کشور، سازمان توسعه سواحل مکران بهالمللی و کاهش عدم تعادلبین
شود. اساسنامه این سازمان ظرف مدت های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میدر سواحل مکران درصورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی در محدوده شهرستان

 شود.چهارماه پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب نهائی ارائه می
های دولت و دستگاههای اجرائی اعم غیر از دفاعی، امنیتی، قضائی و امور خارجه و همچنین تمام داراییرائی، نهادها و مؤسسات عمومی بهتمام وظایف و اختیارات دستگاههای اج

حدوده درچهارچوب قانون چگونگی اداره مشود. ایندر منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می برداری یا اجراء(،ها )در حال بهرهاز منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژه
 شود.گذاری خارجی در ایران اداره میمناطق آزاد تجاری . صنعتی جمهوری اسالمی ایران و قانون جلب و حمایت از سرمایه

 شود.چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می
 بنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن:زا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانشقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونهای کلی امنظور تحقق سیاست. به ۶۹ماده

هایی که های مزبور، تجدید ارزیابی  داراییای در مشارکتهای توسعههای مشترک حقوقی خصوصی . دولتی و تمهید  تعیین سهم واقعی سازمانگذاری. برای توسعه سرمایه۱
 شود.های مزبور در شرکت مشترک ارائه میعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمانبه

بندی و معاف از ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقههای ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهای ذیمازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی
شده توسط کارشناسی منتخب مجمع عمومی هزینه قابل قبول شده و بر مبنای عمر مفید تعیینهای مزبور به مأخذ بهای تجدید ارزیابیزینه استهالک داراییباشد. همالیات می

 شود.مالیاتی محسوب می
یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت تغییر نام می« رفتهصندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیش»به « صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک. »۲

 رسد.های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران میماه به پیشنهاد مشترک سازمانجدید ظرف مدت شش
های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینهزمین های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات. هزینه۳

 شود.قانونی محسوب می
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ی آن توسط و اصالحات بعد ۲۲/۱۲/۱۳۵۱عالی شهرسازی و معماری ایرانمصوب ( قانون تأسیس شورای۵. مجموع تغییرات طرحهای تفصیلی برای موضوع ماده)۷۰ماده
 عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.( مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای%۵درصد)کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج

اء و مراجع و مقامات اجرائی و دستگاههای اجرائی به استثنای احکام ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امنها، دستورالعملها، بخشنامه نامه  . کلیه تصویب ۷۱ماده
باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قباًل محاسبه و در قوانین بودجه های بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت میقضائی که متضمن بار مالی برای صندوق

ربط ممنوع ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی ه یا صندوق ذی کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگا
های مربوط . دستگاهها و صندوقهای مربوطه نیستصورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقباشد در غیراینمی

ممکن است. در هر حال  اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور مجاز به 
ها و مدیران و باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاهها و صندوق ها غیرقابل پذیرش میتحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوق

 مقامات مربوط است.
بناها و اماکن برداری از شود بهرهدستگاههای اجرائی اجازه داده می. باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، به تمامی۷۲ماده

دستی در استثنای نفایس ملی( در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعشده در فهرست آثار ملی )بهتاریخی . فرهنگی ثبت
کشور مصوب ( قانون محاسبات عمومی۱۱۵( ماده )۳مول جزء )شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این ماده از شچهارچوب ضوابط و مقررات مشخص می

 باشد.مستثنی می۱/۶/۱۳۶۶
 االجراء است.. این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران الزم۷۳ماده

ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ بهمن قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم
 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۲۷/۱۱/۱۳۹۵

 علی الریجانی -رئیس مجلس شورای اسالمی
 
 

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
 ۱۳۸۴/۰۹/۰۱مصوب 

 تعاریف و اصطالحات –فصل اول 
 باشند:هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میات و واژهاصطالح – ۱ماده 

 شود.نامیده می« شورا»شود و بعد از این ( این قانون تشکیل می۳شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده ) – ۱
 شود.نامیده می« سازمان»شود و بعد از این ( این قانون تشکیل می۵) سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده – ۲
گیرد. بورس اوراق بهادار گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میبورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله – ۳

 شود.شود( در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میرس نامیده می)که از این پس بو
 شود.( این قانون تشکیل می۳۷هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده ) – ۴
های خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین تشکلهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، کانون: کانون – ۵

به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت « سازمان»های مصوب اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل
 رسند.می

ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین های حرفهی حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتتشکل خودانتظام: تشکلی است که برا – ۶
 داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.ای و انضباطی را که الزم میاعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه

 دهد.میی مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام گذارشرکت سپرده – ۷
 گیرد.مذاکره صورت میبازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معامالت اوراق بهادار در آن بر پایه  – ۸
 گیرد.شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار مینویسی اوراق بهادار جدیداالنتشار در آن انجام میبازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره – ۹

 گیرد.ورد داد و ستد قرار میبازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن م – ۱۰
 شود.بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کاال داد و ستد می – ۱۱
 کند.ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می – ۱۲
 کند.ر را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادا – ۱۳
 کند.گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکارگزار / معامله – ۱۴
وندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و گری است که با اخذ مجوز الزم با تعهد به افزایش نقدشبازار گردان: کارگزار / معامله – ۱۵

 پردازد.ستد آن اوراق می
 دهد.گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میمشاور سرمایه – ۱۶
 پردازد.حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میسبد گردان: شخص  – ۱۷
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گری، بازار گردانی، عاملههای کارگزاری، متواند فعالیتکند و میشرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می – ۱۸
 انجام دهد.« سازمان»های مشابه را با اخذ مجوز از نویسی و فعالیتنویسی، تعهد پذیرهمشاوره، سبد گردانی، پذیره

 کند.دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میگذاری، مزایای تکمیلی را برای انداز و سرمایهگذاریی است که با استفاده از طرحهای پسصندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه – ۱۹
گذاری خود، در سود و زیان صندوق باشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری در اوراق بهادار میگذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهصندوق سرمایه – ۲۰

 شریکند.
گذاری، مؤسسات رتبه گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معاملهنهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اورا – ۲۱

 .های بازنشستگی اشاره کردهای تأمین سرمایه و صندوقهای پردازش اطالعات مالی، شرکتگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهبندی، صندوق
کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میشرکت مادر )هلدینگ(: شرکتی که با سرمایه – ۲۲

 انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.
 اق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.ها و اورارزشیاب: کارشناس مالی است که دارایی – ۲۳
ادار قابل معامله را تعیین و اعالم خواهد اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق به – ۲۴

 دار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بها
 انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی. – ۲۵
 عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش. – ۲۶
 است.عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی  – ۲۷
 نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.پذیره – ۲۸
 نویسی به فروش نرسد.نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیرهتعهد پذیره – ۲۹
 گیرد.نویسی در اختیار عموم قرار میت که از طریق آن، اطالعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیرهای اسنویسی: اعالمیهاعالمیه پذیره – ۳۰
 شود.ها، اطالعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میبیانیه ثبت: مجموعه فرم – ۳۱
شود و در صورت انتشار بر قیمت و یا ده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معامالت یا ناشر آن مربوط میاطالعات نهانی: هرگونه اطالعات افشاء نش – ۳۲

 گذارد.تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می
 شود.گذاران خریداری میهای مالی است که از محل وجوه سرمایه سبد: مجموعه دارایی – ۳۳

 ارکان بازار اوراق بهادار –فصل دوم 
ت بر حسن اجرای این قانون، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظار – ۲ماده 

 شود.ات مندرج در این قانون تشکیل میشورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیار
 باشد:های کالن آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میشورا باالترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست – ۳ماده 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی. – ۱
 وزیر بازرگانی. – ۲
 یران.رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ا – ۳
 رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. – ۴
 رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد. – ۵
 دادستان کل کشور یا معاون وی. – ۶
 ها.یک نفر نماینده از طرف کانون – ۷
 ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.های حرفهبا مشورت تشکل سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی – ۸
 ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کاالیی.یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی – ۹

 خواهد بود.ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی  – ۱تبصره 
 ( پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.۹( و )۸(، )۷مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای ) – ۲تبصره 
 د.پذیر خواهد بو( این ماده حد اکثر برای دو دوره امکان۹( و )۸(، )۷انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای ) – ۳تبصره 
 کنند.(، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می۹اعضای موضوع بند ) – ۴تبصره 

 باشد:وظایف شورا به شرح زیر می – ۴ماده 
 اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون. – ۱
 های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست ها و خطتعیین سیاست – ۲
 های الزم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.نامهپیشنهاد آیین – ۳
 تصویب ابزارهای مالی جدید. – ۴
 های تأمین سرمایه.سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای ها، بازارهای خارج از بورس، شرکتصدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس – ۵
 های مالی سازمان.تصویب بودجه و صورت – ۶
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 نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان. – ۷
 تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها. – ۸
 الزحمه آن.حسابرس سازمان و تعیین حق –انتخاب بازرس  – ۹

 انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان. – ۱۰
 تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان. – ۱۱
 الزحمه آنان.انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق – ۱۲
 جهانی.های پذیرفته شده خود در بازارهای اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت – ۱۳
 اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس. – ۱۴
 اعطای مجوز به بورس جهت معامالت اشخاص خارجی در بورس. – ۱۵
 سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. – ۱۶

 االجراء خواهد بود.الزممصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی  –تبصره 
ها و ها در بورسسازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت – ۵ماده 

ه از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین اندازی سازمان یاد شدسایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع الزم برای آغاز فعالیت و راه
 شود.می

 اساسنامه و تشکیالت سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. –تبصره 
ا ضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و بهیأت مدیره سازمان دارای پنج ع – ۶ماده 

 کند.شوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میتصویب شورا انتخاب می
 است:وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر  – ۷ماده 

 های الزم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.نامهتهیه آیین – ۱
 های اجرایی این قانون.تهیه و تدوین دستورالعمل – ۲
 نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط. – ۳
 ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن. – ۴
 ها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.ق و لغو مجوز تأسیس بورسدرخواست صدور، تعلی – ۵
 ها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانون – ۶
 ها و نهادهای مالی موضوع این قانون.ها، کانونتصویب اساسنامه بورس – ۷
 خاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.ات – ۸
 صالح و پیگیری آنها.اعالم آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعالم آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی – ۹

 مان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.های مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازارائه صورت – ۱۰
 اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار. – ۱۱
 های الزم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.ایجاد هماهنگی – ۱۲
 پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا. – ۱۳
 گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.نظارت بر سرمایه – ۱۴
 های خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ – ۱۵
 کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.های خدمات و تصویب سقف نرخ – ۱۶
 ها.ها و نظارت سازمان بر آن شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتصدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکت – ۱۷
 های ثبت شده نزد سازمان.بررسی و نظارت بر افشای اطالعات با اهمیت توسط شرکت – ۱۸
 ک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.همکاری نزدی – ۱۹
 های آتی بازار اوراق بهادار.انجام تحقیقات کالن و بلند مدت برای تدوین سیاست – ۲۰
 ای و جهانی.های مرتبط منطقهالمللی و پیوستن به سازمانهمکاری و مشارکت با مراجع بین – ۲۱
 موری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.انجام سایر ا – ۲۲

 مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بالمانع است. – ۸ماده 
 یین خواهد شد.رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تع – ۹ماده 

 رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و باالترین مقام اجرایی آن خواهد بود. – ۱تبصره 
 وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد. – ۲تبصره 

ها و نهادها اعم از دولتی و غیر ها، بنگاهذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاهاشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پ – ۱۰ماده 
 دولتی را نخواهند داشت.
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( منصوب ۶مانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده )در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقی – ۱۱ماده 
 خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

د و در انجام وظایف نهایت اعضای هیأت مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهن – ۱۲ماده 
گیرند مقرون به صالح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان تی را که میدقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیما

 مندرج خواهد شد.
 شود.حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می – ۱۳ماده 

 شود.ر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میحق حضور اعضای غی –تبصره 
 های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست دارایی – ۱۴ماده 
بازرس حد اکثر  –شود، انتخاب حسابرس بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب می –رس حساب – ۱۵ماده 

 پذیر خواهد بود.برای دو دوره امکان
الیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معامالت مذکور توسط اعضای شورا، شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعانجام هرگونه معامالت اوراق بهادار ثبت – ۱۶ماده 

 سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.
اند یا دارند، به قت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشتههای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره واعضای شورا و سازمان موظفند فعالیت – ۱۷ماده 

 قضاییه گزارش دهند.رئیس قوه
ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطالعات محرمانه – ۱۸ماده 
 شود.( این قانون محکوم می۴۶، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده )شوندمی

های اعتباری، شرکتها، مؤسسات تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطالعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکسازمان می – ۱۹ماده 
هایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید. های دولتی و عمومی، از جمله دستگاهدولتی، دستگاه

 شده ارائه نمایند.ها و اشخاص مذکور مکلفند اطالعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین کلیه دستگاه
 بازار اولیه –فصل سوم 

باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می – ۲۰ماده 
 قانون ممنوع است.

ی و یا زمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآورثبت اوراق بهادار نزد سا – ۲۱ماده 
 ید گردد.نویسی قباشد. این موضوع باید در اعالمیه پذیرهها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیتوصیه و سفارشی در مورد شرکت

 نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعالمیه پذیره – ۲۲ماده 
نویسی و نحوه هماهنگی بین نیز چگونگی انتشار اعالمیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود وفرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعالمیه پذیره –تبصره 

 رسد.ها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأیید شورا میمرجع ثبت شرکت
 کند.نویسی اقدام میمقررات، نسبت به تأیید اعالمیه پذیرهسازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با  – ۲۳ماده 

نویسی را با تواند مدت پذیرهکند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان میعرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین می – ۱تبصره 
 مدت سی روز دیگر تمدید کند. تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به

ه سازمان معین خواهد ناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی ک – ۲تبصره 
 شود.نویسی مشخص میهنمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعالمیه پذیر

 استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است. – ۳تبصره 
 در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود. – ۴تبصره 

به اطالع ناشر رسانده سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را  اگر – ۲۴ماده 
در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست و درخواست اصالحیه می

 خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعالم کند.
ها، پس از موافقت نویسی توسط مرجع ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعالمیه پذیرهاالجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتاز تاریخ الزم –  ۲۵ماده 
 شود.ان صادر میسازم
به  ۱۳۷۶/۶/۳۰(قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۴االجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موضوع ماده )از تاریخ الزم – ۲۶ماده 

 شود.سازمان واگذار می
 ازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است.اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد س –تبصره 

 اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است: – ۲۷ماده 
 ها.اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری – ۱
 ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.اوراق مشارکت منتشره توسط بانک – ۲
 های خصوصی.عرضهاوراق بهادار عرضه شده در  – ۳
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 سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد. – ۴
 ها و مراجع قانونی دیگر.سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان – ۵

کند، به ری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین میناشر اوراق بهادا –تبصره 
 سازمان گزارش کند.

 شود.ت آنها تحت نظارت سازمان انجام میها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیتأسیس بورس – ۲۸ماده 
دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارشصالحیت حرفه – ۲۹ماده 

 این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.
 بازار ثانویه –فصل چهارم 

رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می – ۳۰ماده 
 ثبت نشده است.

 اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است. –تبصره 
ت در حکم ت فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطالع عموم برساند. این فهرسبورس مکلف اس – ۳۱ماده 

 سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.
ها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت ام معامالت هر یک از بورسسازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انج – ۳۲ماده 

 تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.
 رسد.شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا می –تبصره 

ها نامهگری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیینشروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله – ۳۳ماده 
 های اجرایی آن است.و دستورالعمل

که تعداد اعضای کانون در سطح دهد. هنگامین تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میگران و بازار گرداناکه کانون، کارگزاران / معاملهتا زمانی –تبصره 
 گران و بازار گردانان الزامی است.کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران / معامله

 رسد.ر هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میگری و بازار گردانی دفعالیت کارگزاری و کارگزاری / معامله – ۳۴ماده 
ربط های ذینامهآیینگران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله – ۳۵ماده 

 باشد.االجراء میباشد. رأی سازمان قطعی و الزمنماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در سازمان میطبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی می
ای آنها، در ربط ناشی از فعالیت حرفهگذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیسرمایهگران، مشاوران اختالفات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله – ۳۶ماده 

 شود.ها توسط هیأت داوری رسیدگی میصورت عدم سازش در کانون
های اقتصادی و مالی به پیشنهاد صاحبنظران در زمینه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بینباشد که یک عضو توسط رئیس قوههیأت داوری متشکل از سه عضو می – ۳۷ماده 

نمایند تا در البدل تعیین و معرفی میقضاییه و سازمان با تأیید شورا عالوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علینماید. رئیس قوهسازمان و تأیید شورا به اختالفات رسیدگی می
 باشد.البدل همانند عضو اصلی میرکت نماید. شرایط عضو علیصورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری ش

 قضاییه خواهد بود.ریاست هیأت داوری با نماینده قوه – ۱تبصره 
 باشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بالمانع است.البدل دو سال میمدت مأموریت اعضای اصلی و علی – ۲تبصره 
 گردد.ای است که در محل سازمان تشکیل میارای دبیر خانههیأت داوری د – ۳تبصره 
 شود.بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می – ۴تبصره 
 شد.باها و دوایر اجرای ثبت اسناد و امالک میاالجراء است و اجرای آن به عهده ادارهآرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و الزم – ۵تبصره 

های مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، گذاری و سایر تشکلگر، بازار گردان، مشاور سرمایهدر صورتیکه کارگزار، کارگزار / معامله – ۳۸ماده 
نمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معامالت انجام شده و سایر نون تودیع میمراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعالم نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کا

های مشابه که گذاری و سایر تشکلگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهتعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله
 شود، نیز مجری است.( این قانون تعلیق یا لغو می۳۵بر اساس ماده )عضویت آنها 

شود، های مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابالغ میگذاری و سایر تشکلگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهکارگزاران، کارگزار / معامله – ۳۹ماده 
 ربط تسلیم نمایند.ع ذیگزارشهای الزم را تهیه و به مراج

 اطالع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه –فصل پنجم 
آورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئین نامه مربوطه در سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطالعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست می – ۴۰ماده 

 گیرد.دسترس عموم قرار 
های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر گذاری و کلیه تشکلگران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معاملهسازمان موظف است بورس – ۴۱ماده 

 شار دهند.اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت خود را انت
های اجرایی که توسط ها و دستورالعملنامهدهی مالی و آیینهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشناشر اوراق بهادار موظف است صورت – ۴۲ماده 

 شود، تهیه کند.سازمان ابالغ می
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مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به  ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و – ۴۳ماده 
 اند.دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده

ند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه تواندیدگان موضوع این ماده میخسارت – ۱تبصره 
 بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.

 باشند.از به ادعای خسارت میفقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعالم تخلف خریده باشند، مج – ۲تبصره 
نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در تواند در صورت آگاهی از ارائه اطالعات خالف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعالمیه پذیرهسازمان می – ۴۴ماده 

 ای که باشد، متوقف کند.هر مرحله
خواهد نتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین هر ناشری که مجوز ا – ۴۵ماده 

 شد، به سازمان ارائه نماید:
 های مالی ساالنه حسابرسی شده.صورت – ۱
 های مالی سه ماهه.برسی شده و صورتهای مالی شش ماهه حساای شامل صورتهای مالی میاندورهصورت – ۲
 گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس. – ۳
 اطالعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد. – ۴

 جرایم و مجازاتها –فصل ششم 
 ی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقد – ۴۶ماده 

ر دیگران یا به نفع خود یا به نفع هر شخصی که اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضر – ۱
 ا را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.صی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنهاشخا

 هر شخصی که با استفاده از اطالعات نهانی به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید. – ۲
ه انجام معامالت اوراق بهادار شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص بهر  – ۳

 شود.
 رضه عمومی اوراق بهادار نماید.نویسی به منظور عهر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعالمیه پذیره – ۴

 شوند:اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطالعات نهانی شرکت شناخته می – ۱تبصره 
 مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.-الف 

 بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکالی شرکت. –ب 
 ( سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.%۱۰به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد ) سهامدارانی که –ج 
در هیأت مدیره ( سهام یا دارای حد اقل یک عضو %۱۰های مادر )هلدینگ( که مالک حد اقل ده درصد )ربط یا نمایندگان شرکتمدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی –د 

 شرکت سرمایه پذیر باشند.
 سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطالعات نهانی دسترسی دارند. –ه 

نزده روز پس از انجام معامله، به سازمان ( این ماده موظفند آن بخش از معامالت اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطالعات نهانی نباشد، ظرف پا۱اشخاص موضوع تبصره ) – ۲تبصره 
 و بورس مربوط گزارش کنند.

جعلی را در تهیه گزارشهای اشخاصی که اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطالعات، اسناد و یا مدارک  – ۴۷ماده 
 محکوم خواهند شد. ۶/۳/۱۳۷۵ر دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمی مصوب موضوع این قانون مورد استفاده قرا

نماید، گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء گر، بازار گردان و مشاور سرمایهکارگزار، کارگزار / معامله – ۴۸ماده 
 محکوم خواهد شد. ۱۳۷۵/۳/۶( قانون مجازات اسالمی مصوب ۶۴۸به مجازاتهای مقرر در ماده )

 ت محکوم خواهند شد:اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازا – ۴۹ماده 
گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معاملهه بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهر شخصی ک – ۱

 خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
 ی از اطالعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمت – ۲
باشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میهر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطالعات، بیانیه ثبت یا اعالمیه پذیره – ۳

 ات این قانون تخلف نماید.نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطالعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقرر
 ه هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطالعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خالف واقع مربوط به اوراق بهادار را ب – ۴

ه است، بر گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانکارگزار، کارگزار / معامله – ۵۰ماده 
 محکوم خواهد شد. ۱۳۷۵/۳/۶( قانون مجازات اسالمی مصوب ۶۷۴رار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده )خالف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده ق

شود که از مال میدر صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اع – ۵۱ماده 
 اند.قی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشتهطرف اشخاص حقو
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صالح اعالم نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی – ۵۲ماده 
تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر

 دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
 مقررات متفرقه –فصل هفتم 

هادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه گران، بازار گردانان و سایر فعاالن بازار اوراق بکارگزاران، کارگزاران / معامله – ۵۳ماده 
 آن اقدام کنند.

 ( از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.%۲/۵تواند بیش از دو و نیم درصد )هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمی – ۵۴ماده 
( از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در %۵تواند بیش از پنج درصد )امدار حقیقی یا حقوقی نمیهیچ سه – ۵۵ماده 

 مالکیت داشته باشد.
 شود.به سازمان منتقل می ۱۳۴۵هادار تهران مصوب پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق ب – ۵۶ماده 
ها پس از کسر های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییهای موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپردههای سازمان کارگزاران بورساموال و دارایی – ۵۷ماده 

ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین ر کمیتهبدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، د
االجراء رایی الزمشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و داشرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می

 باشد.می
 گردد.سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید می –تبصره 

 های کاالیی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد.دولت اقدامات الزم برای فعال کردن بورس – ۵۸ماده 
االجراء است و هیأت وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل الزم – ۵۹ماده 

 سازمانی و تشکیالت مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.
 شود.و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو می ۲۷/۲/۱۳۴۵های مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب پس از انقضای مهلت – ۶۰ماده 

هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  یکشنبه مورخ اول آذر ماه قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سه
 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۲/۹/۱۳۸۴
 

 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
هائی که توسط دولت توانند در زمینهمیکشور متبوع، شوند، مشروط به عمل متقابل از سویشرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می -ماده واحده 

 اقدام کنند.شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خودجمهوری اسالمی ایران تعیین می
 رسید.تصویب هیات وزیران خواهدذیربط بهنامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع آئین -تبصره 

 
 ( قانون مالیات های مستقیم۱۰۴قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

 ۱۳۹۱/۰۵/۰۱مصوب 
 می رود:ـ عبارات و اصطالحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار ۱ماده 

، پیمانکاری عملیات عمرانی، ـ طرح )پروژه(: عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آالت، تجهیزات و لوازم۱
یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب  اجراء ، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و

 گردد.
 ـ ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح )پروژه( است.۲
 ایرانی است.( سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی %۱۰۰ـ شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد )۳
( سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسالمی ایران در %۱۰۰ـ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد در صد )۴

 کشور فعالیت می کنند.
( سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول %۵۱است که بیش از پنجاه و یک درصد )ـ شرکت خارجیـ  ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور  ۵

 جمهوری اسالمی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد ) ۶ علق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق ( سهام آن مت%۵۱ـ شرکت ایرانی 

 به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
تقیم یا از طریق شرکت ـ کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مس۷

 رانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می شود.اشخاص ثالث اعم از ای
( آن با طراحی %۱۰۰است که صد در صد )« برند»ـ تولید داخلی: عبارت از تولید کاال، تجهیزات، خدمات یا محصوالتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان  ۸

 ی و فناوری انجام می شود.متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فن
 ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.۹
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 ـ تجهیزات: به لوازم و ماشین آالت دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطالق می شود.۱۰
 ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد. ـ کاال: عبارت از هر گونه مواد نیمه۱۱
 ـ محصوالت کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیالت، زنبورداری و محصوالت زراعی و باغی و وابسته به آنها اطالق می شود.۱۲
 فرآوری شده است.ـ فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه ۱۳

ظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان۲ماده  ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا  ـ به مـن
و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده و اصالحات  ۱۳۶۶/۶/۱( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۴وابسته به دولت موضوع ماده )

لیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، ( قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین ک۵)
کشوری، قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی  دستگاهها و واحدهایی که شمول

از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، شرکت ملی فوالد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا
اتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کاالهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیس

د و یا از اعتبارات و تسهیالت ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خو
 استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای ) ( این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی ۱( ماده )۶)( و ۵(، )۴(، )۳تبصره 
 از تسهیالت ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیالت و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند.

فهرست کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، ( این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، ۲ـ دستگاههای موضوع ماده )۳ماده 
 معدن و تجارت اعالم نمایند تا در صورت صرفه و صالح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

رتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کاالها، تجهیزات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه )سندیکا(های تولیدی و خدماتی م
 ( این قانون و عموم مردم قرار دهد.۲لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده )

اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ( این قانون موظفند در ۲ـ دستگاههای موضوع ماده )۴ماده 
قانون اگر  ( این۳( هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده )%۵۱ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد )

( این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق باالترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده )
 دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصوالت خارجی تأمین کنند.

 اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. تبصرهـ 
 ود( این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کاال، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خ۲ـ دستگاههای موضوع ماده ) ۵ماده 

( این قانون می توان با تأیید باالترین ۴) را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صالح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده
ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.  مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی 

ـ صالحیت شرکتهای ا  یرانی با توجه به رتبه بندی اعالم شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.تبصره 
 ند.جلوگیری کـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند  ۶ماده 
 ون مستثنی است.ـ طرحها و پروژه هایی که قبل از الزم االجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قان۷ماده 
( آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی )دریافت %۵)پنج درصد »و اصالحات و الحاقات بعدی آن، عبارت  ۱۳۶۶/۱۲/۳( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۰۴ـ در ماده ) ۸ماده 

( آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی )دریافت کنندگان وجوه( کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می %۳سه درصد )« حذف و عبارت»کنندگان وجوه( کسر و ظرف سی روز 
 گردد.
نون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ( این قا۲ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۹ماده 

یمه های مربوط به آن می ظرف حداکثر دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جر
 دد.گر

ماید. این اوراق می ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر ن۱۰ماده 
 مورد استفاده قرار گیرد.تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی 

زکنندگان وجوه نقد، مجاز به ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر الزم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واری۱۱ماده 
 دی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجو

ه اجتماعی از پرداخت هرگونه ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفا۱۲ماده 
 عوارض و مالیات معاف می باشند.

هت وصول حق کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و ج ـ وزارت تعاون،۱تبصره 
 بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطالع دهد.

 و اصالحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید. ۱۳۵۴/۴/۳ماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ـ سازمان تأمین اجت۲تبصره 
ـام یا قسـمتی از جـریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دالیل ابرازی مبنی۱۳ماده  بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در  ـ تم

( قانون اصالح قانون تأمین ۲)نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده 
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بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه  مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل ۱۳۸۷/۴/۸اجتماعی مصوب 
 پس از الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانک۱۴ماده 
 فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده ) ( و ۲۸مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ) ۱۳۶۹/۸/۲۹( قانون کار مصوب ۱۴۸تبصره 
ـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند. ۱۳۵۴/۴/۳( قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۹)  و اصالحیه های بعدی آن و شک

یی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کاالهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیالت ـ وزارت امور اقتصادی و دارا۱۵ماده 
 الزم را فراهم نماید.

ـایی و از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه ص« صندوق حمایت از تولیدات صنعتی»ـ ۱۶ماده  نایع الکترونیک، صنایع دری
جارت ظرف شـش ماه به عت، معـدن و ـت ـیشنهاد وزارت صـن ـندوق به پ ـتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این ص مه سرمایه گـذاری فعالی صویب هیأت وزیران می رسد. بـی  ـت

ی آنها، از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها۱۷ماده 
گاه یاد شده طی پنج سال ـیات اصالح گردد و بـن ه مال  اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آن که متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسـب

ن نام ـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارآیـی ظارت راه زی و ـن رنامه رـی ـیله معاونت ـب ه وس ـاده ـب ت صنعت، معدن و تجارت تهیه می ه اجـرائی این م
 شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و  ۱۳۸۸/۹/۲۵( قانون اساسی مصوب ۴۴مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) ـ دولت۱۸ماده 
تأمین کنند. حجم اوراق نمی تواند از  معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را

 سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
 ـ دولت موظف است:۱۹ماده 

استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف ـ برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و ۱
 ان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.کنندگ

ن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی ـ مشوقهای صادراتی کاال و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آ۲
 ارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.یا مناطق آزاد می باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تج

مطابق آنچه در بودجه ساالنه ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی الزم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را ۲۰ماده 
( قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت ۴۴ی اصل چهل و چهارم )مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کل

 ( قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.۴۴قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )
واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع الزم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه  ـ به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل۲۱ماده 

ـ اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منا می بع مورد نیاز را به طور ساالنه ارائه سود تسهیالت یا کمکهای فنی 
 کند.
ای این قانون توسط ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجر۲۲ماده 

 بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور ـ از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون ۲۳ماده 

 لغو می گردد. ۱۳۷۵/۱۲/۱۲خدمات مصوب 
به  ۱۳۹۱/۵/۱۱رای اسالمی تصویب شد و در تاریخ قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شو

 تأیید شورای نگهبان رسید.
 

 قانون تجارت الکترونیکی
 ۱۳۸۲/۱۰/۱۷مصوب 
 مقررات عمومی –باب اول 

 در کلیات –مبحث اول 
 قلمرو و شمول قانون –فصل اول 

 رود.میاطالعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کارایمناین قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و  – ۱ماده 
 تعاریف –فصل دوم 

 – ۲ماده 
ذخیره یا ارسال، دریافت،های جدید اطالعات تولید، با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری( : هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است کهData Message« )داده پیام» –الف 

 شود.پردازش می



   334 

 

به عنوان «داده پیام»شود اما شامل شخصی که در خصوص وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میبه« داده پیام»است که « داده پیام»( : منشأ اصلی Originator« )سازاصل» –ب 
 کند نخواهد شد.واسطه عمل می

 کندبه عنوان واسطه عمل می« داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با  «داده پیام»ساز قصد دارد وی : شخصی است که اصل (Addressee« )مخاطب» –ج 
 نخواهد شد.

داده »( این قانون جزئی از ۱۸طابقت با ماده )عطف شود که درصورت م« داده پیام»( : یعنی به منابعی خارج ازIncorporation By Reference« )ارجاع در داده پیام» –د 
 شود.محسوب می«پیام
ـ  طور اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطالعات که به«. داده پیام»( :عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییرIntegrity« )تمامیت داده پیام» –ه

 کند.وارد نمی« داده پیام»تمامیت ای به شود خدشهمعمول انجام می
خودکار های پردازشافزاری است که ازطریق اجرای برنامهنرم –افزاری دستگاههای متصل سختای از( : هر نوع دستگاه یا مجموعهComputer System« )ایسیستم رایانه» –و 
 کند.عمل می« داده پیام»
 است.« داده پیام»ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش  سازی(،( : سیستمی برای تولید )اصلInformation System« )سیستم اطالعاتی» –ز 

 است که :( : سیستم اطالعاتیSecure Information System« )سیستم اطالعاتی مطمئن» –ح 
 به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. – ۱
 و تصدی صحیح را دارا باشد.سطح معقولی از قابلیت دسترسی  – ۲
 سازماندهی شده باشد.دهد پیکربندی وبه نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می – ۳
 موافق با رویه ایمن باشد. – ۴

یا  ی یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برا«پیامداده»ای است برای تطبیق صحت ثبت ( : رویهSecure Method« )رویه ایمن» –ط 
برگشت و یا الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخاز یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از« داده پیام»سازی ذخیره

 طرق ایمنی مشابه انجام شود.
داده »کننده است که برای شناسائی امضاء« داده پیام»منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ( : عبارت از هر نوع عالمتElectronic Signature« )رونیکیامضای الکت» –ی 
 گیردمورد استفاده قرار می« پیام
 ( :Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature« )امضای الکترونیکی مطمئن» –ک 

 ( این قانون باشد.۱۰هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده )
 کند.تولید میمقام وی که امضای الکترونیکی( : هر شخص یا قائمSignatory« )امضاء کننده» –ل 
 ای تحت کنترل آنان.رایانههای( : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمPerson« )شخص» –م 
مبادالت طرفین از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم« داده پیام»احوال مبادله ( : با توجه به اوضاع وReasonableness Testسنجش عقالنی( ))« معقول» –ن 

استفاده در این نوع های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و موردهجانب هر یک از طرفین، هزینه گزینها ازهای پیشنهادی و رد آن گزینهدر موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه
 شود.مبادالت، ارزیابی می

 کند.ای اقدام میشغل حرفه ( : هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یاConsumer« )مصرف کننده» –س 
 کند.ای فعالیت میفی یا حرفهصن( : عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،Supplier« )تأمین کننده» –ع 

ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده هر نوع وسیله( : عبارت ازMeans Of Distance Communication« )وسائل ارتباط از راه دور» –ف 
 شود.فروش کاال و خدمات استفاده میجهت

 خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.( : ایجاب و قبول راجع به کاالها وDistance Contract«« )عقد از راه دور» –ص 
دیسک، شامل فالپیهای مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله «داده پیام»کننده بتواند شخصًا ( : یعنی وسائلی که به موجب آن مصرفDurable Medium« )واسط با دوام» –ق 

 دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
 ( مشخص و معین.Data Subject« )داده»موضوع شخص حقیقی )های مربوط به یک«داده پیام»( : یعنی Private Data« )های شخصیداده پیام» –ر 

 تفسیر قانون –فصل سوم 
 هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.المللی، ضرورت توسعهه باید به خصوصیت بیندر تفسیر این قانون همیش – ۳ماده 
 د.نماینقانون، قضاوتفصول و مواد مندرج دراین موضوعه ورعایت چهارچوبسایرقوانیندرمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس – ۴ماده 

 اعتبار قراردادهای خصوصی –فصل چهارم 
 توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با – ۵ماده 

 نوشته، امضاء اصل –« داده پیام»در احکام  –مبحث دوم  
 است مگر در موارد زیر:در حکم نوشته« داده پیام»شد، هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم با – ۶ماده 
 اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. –الف 

 فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی. –ب 
 کند.فعل یا ترک فعل منع می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورتصادر میاعالم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کاال  –ج 
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 هرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است. – ۷ماده 
پذیر امکانراین امر با نگهداری و ارائه اطالعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط زیهرگاه قانون الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، – ۸ماده 
 باشد:می

 بعدی فراهم باشد.اطالعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع  –الف 
 نگهداری شود. قالبی که دقیقًا نمایشگر اطالعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده،فرمتی( که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا بهداده پیام به همان قالبی ) –ب 
 باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.پیام میاطالعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده –ج 
 راهم شده باشد.نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فشرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص –د 

شود باید به مییافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادرخاتمه« داده پیام»هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال  – ۹ماده 
 اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.« داده پیام»ی جا را اعالم کند. جایگزینی اسناد کاغذی به« داده پیام»طور صریح ختم تبادل 

 مطمئن« داده پیام» –مبحث سوم 
 امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن –فصل اول 

 امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: – ۱۰ماده 
 نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. –الف 

 را معلوم نماید.« داده پیام»امضاء کننده هویت  –ب 
 به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. –ج 
 تشخیص و کشف باشد.قابل« داده پیام»متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام»به نحوی به یک  –د 

 است.شرایط یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درکی است که با رعایت«داده پیام»سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از  – ۱۱ماده 
 پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن –فصل دوم 

را صرفًا به دلیل «داده پیام»توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی اداره دولتی نمیهیچ محکمه یا اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در – ۱۲ماده 
 شکل و قالب آن رد کرد.

 شود.میتعیین« ه پیامداد»تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله«داده پیام»به طور کلی، ارزش اثباتی  – ۱۳ماده 
اشخاصی که حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیهاند ازهائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده«داده پیام»کلیه  – ۱۴ماده 
 د]اسناد[ معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم سنامقام قانونی آنان محسوب میقائم

مزبور وارد و یا « پیامداده»توان ادعای جعلیت بهالکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میمطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای« داده پیام»نسبت به  – ۱۵ماده 
 اعتبار افتاده است.ر به جهتی از جهات قانونی ازمزبو« داده پیام»ثابت نمود که 

 شود، مقرون به صحت است.قانون ثبت و نگهداری می( این۱۱ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )«داده پیام»هر  – ۱۶ماده 
 «داده پیام»مبادله  –مبحث چهارم 

 ه طرفین، عقد و اراد«داده پیام»اعتبار قانونی ارجاع در  –فصل اول 
 با رعایت موارد زیر معتبر است:« ارجاع در داده پیام» – ۱۷ماده 
 معین شود.« داده پیام»مورد ارجاع به طور صریح در  –الف 

 کند روشن و مشخص باشد.مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می –ب 
 موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.« داده پیام» –ج 

 «داده پیام»تساب ان –فصل دوم 
 ساز است:منسوب به اصل« داده پیام»در موارد زیر  – ۱۸ماده 
 ساز مجاز به این کار بوده است.اصلساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانباگر توسط اصل –الف 

 از ارسال شود.ساصلریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه –ب 
 ارسال شده( عمل نماید:دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی )شود مخاطب حق ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می«پیامداده» – ۱۹ماده 
 ساز ارسال کرده است،ن است که اصلهما« داده پیام»ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا قباًل به وسیله اصل –الف 

ساز اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفادهاش با اصلرابطهدریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که « داده پیام» –ب 
 خود بشناسد.« داده پیام»را به مثابه « داده پیام»دسترسی یافته و 

 باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.ساز صادر نشده ( این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل۱۹ماده ) – ۲۰ ماده
 اولیه است.« داده پیام»نسخه مجددی از « داده پیام»که معلوم باشد که آن آن گردد، مگرمجزا و مستقل محسوب می« داده پیام»یک « داده پیام»هر  – ۲۱ماده 

 تصدیق دریافت –فصل سوم 
باشد، هر تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده « داده پیام»توافق کنند که دریافت  ساز از مخاطب بخواهد یااصل« داده پیام»هرگاه قبل یا به هنگام ارسال  – ۲۲ماده 

محسوب «پیامداده»مطمئن کند تصدیق دریافت « داده پیام»ساز را به نحو معقول از دریافت اصلاز سوی مخاطب که نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب
 گردد.می
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تصدیق آن  کهشود، مگر آنی میارسال نشده تلق« داده پیام»کرده باشد، « داده پیام»تصدیق دریافت را مشروط به « داده پیام»ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی اگر اصل – ۲۳ماده 
 دریافت شود.

 صادق نیست.« داده پیام»راجع به محتوای « داده پیام»اماره دریافت  – ۲۴ماده 
 اند.رعایت شدهآن الزامات استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که مطابق با الزامات فنی « داده پیام»شود هنگامی که در تصدیق قید می – ۲۵ماده 

 «داده پیام»زمان و مکان ارسال و دریافت  –فصل چهارم 
 مقام وی وارد شود.ساز یا قائم از کنترل اصلیابد که به یک سیستم اطالعاتی خارج زمانی تحقق می« داده پیام»ارسال  – ۲۶ماده 
 د بود:مطابق شرایط زیر خواه« داده پیام»زمان دریافت  – ۲۷ماده 
 شود که :دریافت، زمانی محقق میمعین شده باشد « داده پیام»اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت  –الف 

 به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یا« داده پیام» – ۱
 بازیافت شود.« داده پیام»ن شده وارد شود برای این کار معی به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً « داده پیام»چنانچه  – ۲

 وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود.« داده پیام»شود که زمانی محقق میاگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت –ب 
 است.جاری  ( این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطالعاتی۲۷مفاد ماده ) – ۲۸ماده 
 شود:مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می«داده پیام»اگر محل استقرار سیستم اطالعاتی با محل استقرار دریافت  – ۲۹ماده 
 ق شده باشد.است مگر آن که خالف آن تواف« داده پیام»یا کاری مخاطب محل دریافت است و محل تجاری« داده پیام»ساز محل ارسال محل تجاری، یا کاری اصل –الف 
صورت محل اصلی شرکت،  اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر اینساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل بهاگر اصل –ب 

 تجاری یا کاری است.محل
 الک خواهد بود.مساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آناناگر اصل –ج 

« داده پیام»محتوی موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین « داده پیام»دریافت آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و – ۳۰ماده 
 تابع قواعد عمومی است.

 (Certification Service Providerدفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ) –باب دوم 
صدور،  شوند. این خدمات شامل تولید،خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میدفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه  – ۳۱ماده 

 باشد.الکترونیکی می امضای(های اصالت )ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی
امور اقتصادی های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطالعات، ریزی کشور و وزارتخانهمدیریت و برنامه نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمانآئین – ۳۲ماده 

 و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 قانون تجارت الکترونیکی را اینجا بخوانید( ۳۲ه اجرایی ماده نام)آیین

 در قواعد مختلف –باب سوم 
 های انحصاری در بستر مبادالت الکترونیکیحمایت –مبحث اول 

 (Consumer Protectionکننده )حمایت از مصرف –فصل اول 
در اختیار کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد گیری مصرفتصمیمر درفروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطالعات مؤث – ۳۳ماده 

 باشد:مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطالعات الزم، شامل موارد زیر می
 مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کاال و یا خدمات. –الف 

 نشانی وی.باشد وتحت آن نام به فعالیت مشغول میهویت تأمین کننده، نام تجاری که  –ب 
 بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز –ج 
 مات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس(.کاال و یا خدازجمله قیمت هائی که برای خرید کاال بر عهده مشتری خواهد بود )کلیه هزینه –د 

ـ   باشد.مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می –ه
 ارجاع، خدمات پس از فروش.شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، –و 

 اطالعات زیر را ارسال نماید:قدماتی،کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطالعات متأمین – ۳۴ماده 
 آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی. –الف 

 اطالعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش. –ب 
 ( این قانون.۳۸( و )۳۷شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ) –ج 
 شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات. –د 
مدت معین و واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در اطالعات اعالمی و تأییدیه اطالعات اعالمی به مصرف کننده باید در – ۳۵اده م

 و کودکان ارائه شود. براساس لزوم حسن نیت در معامالت و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان
 ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از – ۳۶ماده 
تنها هزینه  مل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد.حق انصراف( از قبول خود بدون تحبرای انصراف )در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت  – ۳۷ماده 

 کننده هزینه بازپس فرستادن کاال خواهد بود.تحمیلی بر مصرف
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 شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود: – ۳۸ماده 
 فروش خدمات، از روز انعقاد.درصورت فروش کاال، از تاریخ تسلیم کاال به مصرف کننده و درصورت  –الف 

 ( این قانون موظف به ارائه آن است.۳۴( و )۳۳خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد ) در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطالعاتی –ب 
 نماید.را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد گونه وجهی عین مبلغ دریافتی بدون مطالبه هیچ به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است –ج 
قانون ( این۷۹ای است که در ماده )نامهحاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئینحق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کاال و خدمات  –د 

 خواهد آمد.
به مخاطب  عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به دلیل عدم موجودی کاال و یا درصورتی که تأمین کننده در حین معامله – ۳۹ماده 

معلوم شود د باشد. در صورتی که نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کاال و یا ایفای تعهبرگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن 
 استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.دانسته، عالوه بر لزومتأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می

اعالم کرده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را  هتواند کاال یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کنندتأمین کننده می – ۴۰ماده 
 باشد.
به عهده  زینه ارجاعشود و هیا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کاال و یا خدمات ارجاع داده می درصورتی که تأمین کننده، کاال یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله – ۴۱ماده 

 تواند آن را قبول کند.تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب میتأمین کننده است. کاال یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا 
 های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:حمایت – ۴۲ماده 
 این قانون خواهد آمد. (۷۹ای است که در ماده )نامهرست آن به موجب آئینخدمات مالی که فه –الف 

 غیرمنقول به جز اجاره.معامالت راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال –ب 
 های فروش مستقیم کاال و خدمات.خرید از ماشین –ج 
 شود.مگانی( انجام میهمعامالتی که با استفاده از تلفن عمومی ) –د 

ـ   ها.معامالت راجع به حراجی –ه
 تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند. – ۴۳ماده 
 در موارد اختالف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد. – ۴۴ماده 
 کنند متوقف شود.تری اعمال میقوانین که حمایت ضعیفبراساس سایر اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید  – ۴۵ماده 
 کننده، مؤثر نیست.شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف استفاده از شروط قراردادی خالف مقررات این فصل و همچنین اعمال – ۴۶ماده 
 شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.ائل ارتباط از راه دور انجام میوسدر معامالت از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از  – ۴۷ماده 
پیشنهاد وزارت ای خواهد بود که به نامهعنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین به توانندسازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می – ۴۸ماده 

 باشد.هیأت وزیران میبازرگانی و تصویب 
 قانون تجارت الکترونیکی را اینجا بخوانید( ۴۸نامه اجرایی ماده )آیین
 خواهد شد.ربط تصویب شده و یاموجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی بهحقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی  – ۴۹ماده 

 (Marketing) –واعد تبلیغ در ق –فصل دوم  
 فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود. تأمین کنندگان در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک – ۵۰ماده 
 ا به خطر اندازند.سالمتی افراد رکنند نبایدتأمین کنندگانی که برای فروش کاال و خدمات خود تبلیغ می – ۵۱ماده 
 صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درک کند. تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، – ۵۲ماده 
 اوست روشن و صریح باشد. نفعدر تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به – ۵۳ماده 
 استفاده کنند.جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معامالت به روش الکترونیکی تأ – ۵۴ماده 
 الکترونیکی خود تصمیم بگیرند. آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پستتأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا  – ۵۵ماده 
 ( این قانون خواهد آمد.۷۹ای است که در ماده )نامهضوابط آن به موجب آئینای عمل نمایند.تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه – ۵۶ماده 
 ( این قانون خواهد آمد.۷۹ای است که در ماده )هنامآئینتبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب – ۵۷ماده 

 های شخصی«داده پیام»حمایت از  –فصل سوم 
 ( Data Protection) –حمایت از داده 

راجع به وضعیت  های«پیام داده»قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخالقی و هایهای شخصی مبین ریشه«داده پیام»ذخیره، پردازش و یا توزیع  – ۵۸ماده 
 عنوان غیرقانونی است.جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر

های «داده پیام»داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی باشد ذخیره، پردازش و توزیع نیز به شرط آنکه محتوای « داده پیام»درصورت رضایت شخص موضوع  – ۵۹ماده 
 پذیرد:شخصی در بستر مبادالت الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت

 اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند. –الف 
اهداف تعیین شده آوری گردد و تنها برایجمعشرح داده شده « داده پیام»آوری برای شخص موضوع جمع باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام« داده پیام» –ب 

 مورد استفاده قرار گیرد.
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 باید صحیح و روزآمد باشد.« داده پیام» –ج 
محو یا اصالح  درست راهای ناقص و یا نا«داده پیام»شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند های«داده پیام»ای حاوی های رایانهباید به پرونده« داده پیام»شخص موضوع  –د 

 کند.
ـ   های شخصی مربوط به خود را بنماید.«داده پیام»ای درخواست محو کامل پرونده رایانه باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه« داده پیام»شخص موضوع  –ه

 ( این قانون خواهد آمد.۷۹ای است که در ماده )نامهبهداشتی تابع آئینپزشکی وهای مربوط به سوابق «داده پیام»ذخیره، پردازش و یا توزیع  – ۶۰ماده 
کنترل جریان  افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و، از قبیل استثنائات،«داده پیام»سایر موارد راجع به دسترسی موضوع  – ۶۱ماده 

 نامه مربوطه خواهد بود.آئینخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون وهای ش«داده پیام»
 در بستر مبادالت الکترونیکی« داده پیام»حفاظت از –مبحث دوم 

 الکترونیکی( در بستر مبادالت Author's Right / Copyrightحمایت از حقوق مؤلف ) –فصل اول 
کتب و نشریات و و قانون ترجمه و تکثیر  ۱۳۴۸/۹/۳حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب عرضه و نشر( آثار تحت حمایت قانون حق تکثیر، اجراء و توزیع ) – ۶۲ماده 

ختیار مؤلف است. کلیه آثار و درا منحصراً « داده پیام»، به صورت ۱۳۷۹/۱۰/۴ای مصوب افزارهای رایانهپدیدآورندگان نرمو قانون حمایت از حقوق  ۱۳۵۲/۹/۲۶آثار صوتی مصوب 
های همچنین حمایت از حقوق مالکیتای و پایگاههای داده وای، ابزار و روشهای رایانههای رایانهافزارها و برنامهاطالعات، نرمباشند، از جملهمی« پیامداده»تألیفاتی که در قالب 

حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات ، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده،اختراع، حق طراحیفکری در بستر مبادالت الکترونیکی شامل حق
نامه و آئین ۱۳۱۰/۴/۱اختراعات مصوب حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت عالئم و( وIntegrated Circuits & Chipsالکترونیکی )
 موافق مصوبات مجلس شورای اسالمی باشد.خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون ۱۳۳۷/۴/۱۴اختراعات مصوب ای قانون ثبت عالئم تجارتی واصالحی اجر

شامل شدند ( شناخته میNeighboring Rightsعنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری )به( که پیش از این Related Rightsحقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری ) – ۱تبصره 
ضبط و پخش هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و مؤسسات حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری عالوه بر مؤلف، از جمله حقوق 

 باشند.ن ماده میاشاره در ای مورد ۱۳۵۲/۹/۲۶و  ۱۳۴۸/۹/۳باشند که مشمول قوانین مصوب می
اجزاء منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از( یک جزء الکترونیکی با نقشه وIntegrated Circuitمدار یکپارچه ) – ۲تبصره 

قانون ثبت نامه اصالحی اجرای و آئین ۱۳۱۰/۴/۱ثبت عالئم و اختراعات مصوب براساس قانون های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی
 باشد.مورد حمایت می ۱۳۳۷/۴/۱۴عالئم تجارتی و اختراعات مصوب 

 رج است.هااست از شمول مقرره فوق خادر شبکه« داده پیام»پردازش اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء الینفک فراگرد فنی  – ۶۳ماده 
 (Trade Secretsحمایت از اسرار تجاری ) –فصل دوم 

یا افشای آن برای الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود وبه منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادالنه در بستر مبادالت – ۶۴ماده 
 مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.وب و مرتکب به اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محس

نشده، روشهای ها و فرایندها، تألیفات منتشرها، ابزار و روشها، تکنیکافزارها و برنامهفرمولها، الگوها، نرمی است که شامل اطالعات،«داده پیام»اسرار تجاری الکترونیکی  – ۶۵ماده 
اقتصادی بوده و در فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش ها و فراگردها، اطالعات مالی،نقشهانجام تجارت و داد و ستد، فنون، 

 از آنها انجام شده است.ای برای حفظ و حراستدسترس عموم قرار ندارد و تالشهای معقوالنه
 ( Trade Namesحمایت از عالئم تجاری ) –فصل سوم 

( و Domain Nameدر بستر مبادالت الکترونیکی استفاده از عالئم تجاری به صورت نام دامنه )های مشروع کنندگان و تشویق رقابتبه منظور حمایت از حقوق مصرف – ۶۶ماده 
 قانون خواهد رسید.ت شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اینشدن طرف به اصالت کاال و خدما مشتبه( عالئم تجاری که موجب فریب یاOnlineیا هرنوع نمایش بر خط )

 هاجرایم و مجازات –باب چهارم 
 کالهبرداری کامپیوتری –مبحث اول 

ارتکاب افعالی نظیر ایل ارتباط از راه دور وای و وسهای رایانهها و سیستمها، برنامه«داده پیام»غیرمجاز از استفاده و یا استفادههرکس در بستر مبادالت الکترونیکی، با سوء – ۶۷ماده 
آن شود و از این طریق برای های پردازش خودکار و نظایرای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمرایانه، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم «داده پیام»ورود، محو، توقف 

سه سال و پرداخت جزای نقدی اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تاتحصیل کند و خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی
 شود.معادل مال مأخوذه محکوم می

 باشد.این ماده میشروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در –تبصره 
  

 ل کامپیوتریجع –مبحث دوم 
کاربردی ای، و یا استفاده از وسایلهای رایانهو سیستم« داده پیام»و مداخله در پردازش « داده پیام»هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف  – ۶۸ماده 

انطباق آن وسایل با  ده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدمکننامضاءبدون مجوز –مثل کلید اختصاصی  –های رمزنگاری تولید امضاء سیستم
یره به عنوان قضایی، مالی و غهای دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،«داده پیام»جعلنام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به

 شود.( ریال محکوم می۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون )های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به«داده پیام»
 باشد.مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می –تبصره 

 ری در بستر مبادالت الکترونیکنقض حقوق انحصا –مبحث سوم 
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 نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ –فصل اول 
محکوم ( ریال ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰( ریال تا پنجاه میلیون )۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰به مجازات از ده میلیون ) ( این قانون۳۷( و )۳۶(، )۳۵(، )۳۴(، )۳۳تأمین کننده متخلف از مواد ) – ۶۹ماده 

 خواهد شد. 
 ( به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.۳۷کننده متخلف از ماده ) تأمین –تبصره 

 ۰۰۰ ۰۰۰( ریال تا یکصد میلیون )۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰( این قانون به مجازات از بیست میلیون )۵۵( و )۵۴(، )۵۳(، )۵۲(، )۵۱(، )۵۰(، )۳۹تأمین کننده متخلف از مواد ) – ۷۰ماده 
 ( ریال محکوم خواهد شد.۱۰۰

 ماده محکوم خواهد شد.( این قانون به حداکثر مجازات در این ۵۱کننده متخلف از ماده )تأمین  – ۱تبصره 
 ماده محکوم خواهد شد.( این قانون به حداقل مجازات در این ۵۵تأمین کننده متخلف از ماده ) – ۲تبصره 

 حمایت از دادههای شخصی/.«داده پیام»نقض حمایت از  –فصل دوم 
 شود.این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می (۵۹( و )۵۸در بستر مبادالت الکترونیکی شرایط مقرر در مواد )هرکس  – ۷۱ماده 
مجازات مقرر در رتکب به حداکثرصدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مهای شخصی توسط دفاتر خدمات «داده پیام»هرگاه جرایم راجع به  – ۷۲ماده 

 ( این قانون محکوم خواهد شد.۷۱ماده )
سال حبس و های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک«داده پیام»الکترونیکی جرایم راجع به احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی مباالتی و بیاگر به واسطه بی – ۷۳ماده 

 شود.می( ریال محکوم ۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰یون )پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میل
 در بستر مبادالت الکترونیکی« داده پیام»نقض حفاظت از  –مبحث چهارم  

 نقض حق مؤلف –فصل اول 
و قانون  ۱۳۴۸/۹/۳مندان مصوب نشر( مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنر عرضه وهرکس در بستر مبادالت الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع ) – ۷۴ماده 

بر آنکه امور مذکور طبق ، منوط ۱۳۷۹/۱۰/۴ای مصوب افزارهای رایانهقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمو  ۱۳۵۲/۹/۲۶ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 
نقدی به میزان پنجاه میلیون فان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزایکه حق تصریح شده مؤل مصوبات مجلس شورای اسالمی مجاز شمرده شود، در صورتی

 ( ریال محکوم خواهد شد.۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰)
 نقض اسرار تجاری –فصل دوم 

خدماتی، با های تجاری، صنعتی، اقتصادی وه بنگاهبه منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت ب( این قانون و هرکس در بستر مبادالت الکترونیکی۶۴متخلفین از ماده ) – ۷۵ماده 
افشا نماید به حبس از دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالثنقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا 

 ( ریال محکوم خواهد شد.۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ه میلیون )شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجا
 نقض عالیم تجاری –فصل سوم 

خواهند ( ریال محکوم ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰( ریال تا یکصد میلیون )۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰بیست میلیون )( این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از۶۶متخلفان از ماده ) – ۷۶ماده 
 شد.

 سایر –فصل چهارم 
موجب قانون خواهد بهالمللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادالت الکترونیکیهای همکاری بینروشیر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صالحیت جزایی وسا – ۷۷ماده 
 بود.

 جبران خسارت –باب پنجم 
اشخاص وارد جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی بهدولتی، به مؤسسات خصوصی وهرگاه در بستر مبادالت الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم  – ۷۸ماده 

خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص  باشند مگر اینکهشود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می
 خواهد بود.
 متفرقه –باب ششم 

عالی فناوری باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورایکه در اجرای این قانون مؤثر میهای مرتبط با تجارت الکترونیکی را وزارت بازرگانی موظف است زمینه – ۷۹ماده 
اجرا در خواهند ها و مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحلهنامهآئینربط شود. این نهادهای ذیهای این قانون توسط نامهاطالعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین

 خواهند شد: های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیهنامهآمد. سایر آئین
جمهوری ریزی کشور و بانک مرکزیئی، سازمان مدیریت و برنامهبازرگانی، امور اقتصادی و داراهای ( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه۴۲( و )۳۸نامه مربوط به مواد )آئین –الف 

 اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تصویب هیأت وزیران  به ه وریزی کشور تهیبازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه های( این قانون به پیشنهاد وزارتخانه۵۷( و )۵۶نامه مربوط به مواد )آئین –ب 

 خواهد رسید.
 خواهد رسید.ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه( این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و۶۰نامه مربوط به ماده )آئین –ج 

نامه اساسنامه و آیینربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیهای تجارتفعالیتوزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از  – ۸۰ماده 
 ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.برنامهاین مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و
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طریقی نگهداری هائی را که تحت مسؤولیت خود دارند به «پیامداده»دراختیار دارند موظفند « داده پیام»ین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که اصل سازان، مخاطب – ۸۱ماده 
 خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند. ( تهیه نمایند که در صورت بروز هر گونهBack upنموده و پشتوانه )

تصویب و در تاریخ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمیچهارشنبه مورخ هفدهم دیفوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روزقانون 
 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ۱۳۸۲/۱۰/۲۴

 
 های صنعتی و عالئم تجاریقانون ثبت اختراعات، طرح

 ۱۳۸۶/۸/۰۷مصوب 
ت اختراعات، طرح۱۳۹۶/۷/۱۹موجب مقرره قانونی مصوب به ت اجرای آزمایشـی قانون ثـب  های صنعتی و عالئم تجاری از تاریخ انقضای آن به مدت دو سال تمدید شد، مهـل

ـ اختراعات  فصل اول 
 نماید.کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل میارایه می ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ۱ماده 
د نداشته و برای دارنده مهارت ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجو ۲ماده 

شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می عادی در فن مذکور
 شود.آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می

 کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر میـ گواهینامه اختراع سندی است که  ۳ماده 
 ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است: ۴ماده 

ـ کشفیات، نظریه های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری.  الف 
ـ طرح  های ذهنی و اجتماعی.و سایر فعالیت ها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاریب 

ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان.  ج 
 شود.های مزبور نمیاین بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش

ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید   آنها.د 
ـ آنچه قباًل در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد. ـ   ه

ر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگ
ده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء ش

 باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
ـ اختراعاتی که بهره برداری از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق حسنه باشد.  و 

 نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:چگونگی ذکر  -۵ماده 
ـ حقوق اختراع ثبت شده منحصرًا به مخترع تعلق دارد.  الف 

ـ اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکًا به آنان تعلق می گیرد.  ب 
ـ هرگاه دو یا چند نفر، مس د اثبات کنند تقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتواننج 

مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را  که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر این که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا
 خواهند داشت.

ـ حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می  شود.د 
ـ درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که  ـ   خالف آن درقرارداد شرط شده باشد.ه

شود مگر این که کتبًا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص وـ  نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می
 دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است.

شود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست میاظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می -۶ماده 
د. هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت بوده و خواسته، توصیف ادعا، خالصه ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه های مربوطه را دربرداشته باش

 شود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:می
ـ نام و سایر اطالعات الزم درخصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود.  الف 

ـ درمواقعی که متق  اضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.ب 
و کامل بوده و حداقل یک روش جـ  ادعای مذکور در اظهارنامه، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح 

 خالصه توصیف فقط به منظور ارایه اطالعات فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد. اجرایی برای اختراع ارایه کند.
 متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند. -۷ماده 
دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به  -۸ماده 

 شود. متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است:اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمیبی
ـ اظهارنامه خود را   اصالح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.الف 
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ـ آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء، مشمول حق تقد  م اظهارنامه نخستین است.ب 
مارس  ۲۰هجری شمسی ) ۱۲۶۱، طی اعالمیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود -۹ماده 

کشور  ه در هر کشور یا برای هرمیالدی ( و اصالحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد ک ۱۸۸۳
 عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. درصورت درخواست حق تقدم:

ـ اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می خواهد ظرف مدت معین، رونوشت اظهارنامه ای را ارایه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که م بنای حق تقدم است، گواهی شده الف 
 باشد.

ـ با پذیرش درخواست حق تقدم حما  یتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.ب 
 شود.درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعالمیه مذکور کان لم یکن تلقی می

لیم کرده و عینًا و ماهیتًا مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تس -۱۰ماده 
 کند:شده به اداره مالکیت صنعتی است، ارایه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم 

ـ تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ای که متقاضی درمورد نتای  ج بررسی های انجام شده درخصوص اظهارنامه های خارج دریافت کرده است.الف 
ـ تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است.  ب 

ـ تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی.  ج 
ـ تصویر هر تصمیم   نهایی مبنی بر بی اعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی.د 

 کات زیر باشد:اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی ن -۱۱ماده 
ـ ذکر صریح یا ضمنی این نکته که  شود.ثبت یک اختراع تقاضا می الف 

ـ ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می  کند.ب 
ـ توصیف اجمالی اختراع.  ج 

را  غ ظرف سی روز اصالحات الزماگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابال
 م یکن تلقی خواهد شد.انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصالحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصالح صورت نگیرد، اظهارنامه کان ل

کند تا نقشه ها را ارایه دهد. اگر متقاضی متقاضی دعوت میچنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است، اداره مالکیت صنعتی از  -۱۲ماده 
این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارایه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر 

 شه ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.اظهارنامه قید نموده و اشاره به نق
کرد و درصورت تشخیص انطباق، اقدام پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آیین نامه آن، بررسی خواهد  -۱۳ماده 

 کند.اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابالغ میالزم را برای ثبت اختراع انجام می دهد. درغیر این صورت 
 اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید: -۱۴ماده 

ـ درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.  الف 
ـ گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.  ب 

ـ رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر  ، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.ج 
ـ به درخواست دارنده گواهینامه اختراع، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد ، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات، د 

 اظهارنامه اولیه ای که اختراع براساس آن ثبت شده است، تجاوز نکند.اطالعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطالعات مذکور در 
 حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است: -۱۵ماده 

ـ بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداری از اختر  به شرح آتی خواهد بود: اع ثبت شدهالف 
 ـ درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد: ۱

ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.  اول 
ـ ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.  دوم 

 ـ درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: ۲
ـ   استفاده از فرآیند.اول 

ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء )  ( بند )الف ( این ماده درخصوص کاالهایی که مستقیمًا از طریق این فرآیند به دست می آید.۱دوم 
ـ مالک می تواند با رعایت بند )ج ( این ماده و ماده ) ند )الف ( را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی ( علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در ب۱۷ب 

 انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ـ حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی  شود:ج 

 شود.ر ایران عرضه میـ بهره برداری از کاالهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازا۱
یی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفًا وارد حریم هوا -۲

 شود.می
 شود.ام میبهره برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انج -۳
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تقدم همان اختراع، از اختراع  بهره برداری توسط هر شخصی که با ُحسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق -۴
 می آورده است.استفاده می کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل 

 ( بند )ج ( این ماده قید شده است، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات۴دـ  حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء)
 استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از نامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی میاعتبار گواهی -۱۶ماده 
گردد. د، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت میشوگذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می

ده تلقی و یا گواهینامه اختراع، تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. درصورتی که هزینه ساالنه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد ش
 شود.فاقد اعتبار می

 ز طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، می توانند از اختراع بهره برداری نمایند:دولت یا شخص مجاز ا -۱۷ماده 
حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که الفـ  درمواردی که با نظر وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای 

اری از اختراع رافع ع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره برددولت یا شخص ثالث از اخترا
یس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، نماینده مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی ری

وافقت مالک اختراع، از اختراع رییس جمهور و وزیر یا باالترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و درصورت تصویب، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون م
 نماید.بهره برداری می

ی خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه بـ  بهره برداری از اختراع محدود به منظور
های غیررقابتی رداری در فعالیتباش. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره بمی

ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به  اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع
 مجدد اقدام کند. اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم گیری

نیست و یا این که ادعا نماید سازمان  جـ  درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر
شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و 

ن شود. با احراز شرایط مقرر در ایدار دیگر صادر میوزیر یا باالترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بر
 کند.نماید آن تصمیم را لغو نمیبند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند، بقاء تصمیم را ایجاب می

شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به درمواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار 
 شود، انتقال داد.همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می

ـ اجازه بهره برداری موضوع این ماده، مانع انجام امور زیر نیست:  د 
 انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع، با رعایت مقررات این ماده. -۱
 (.۱۵بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند )الف ( ماده ) -۲
 ( بند )ح ( این ماده.۲( و )۱صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء ) -۳

ـ درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه د ـ  ولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ه
 ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید.

زم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کاًل به تشخیص کمیسیون ال
 مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

ـ بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند، برای عرضه در بازار ایران است.  و 
ـ اجازه کمیسیون درخصوص بهره ب ه وزیر یا رداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد کز 

 باالترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است.
ـ   شود قابل صدور است:پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر میح 

نسبت به اختراع مقدم، متضمن  درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع مؤخر -۱
قدم را درحد ضرورت، بدون ت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره برداری از اختراع مپیشرف

 کند.موافقت مالک آن، صادر می
صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع ( این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ۱درمواقعی که طبق جزء ) -۲

 کند.مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می
پروانه های مذکور، حدود و کاربرد پروانه ( این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از ۲( و )۱درصورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء ) -۳

 شود.و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت، تعیین می
آن فقط به همراه اختراع مقدم  ( انتقال۲( انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء )۱درصورت صدور پروانه بهره برداری طبق جزء ) -۴

 مجاز است.
 باش.درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می -۵
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 ل است.( این بند و بندهای )ب ( تا )و( و نیز بند )ط ( این ماده قابل اعما۲( و )۱درصورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، اجزاء ) -۶
ـ تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است.  ط 

 ( و۶( و صدر ماده )۴(، )۲(، )۱)هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد  -۱۸ماده 
شود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از بند )ج ( آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع، مخترع یا قایم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می

گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، اره مالکیت صنعتی ابالغ میشود. رأی نهایی دادگاه به ادادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می
 کند.آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممکن منتشر می

به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط  ـ چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را۱۹ماده 
ره برداری کتبًا به سازمان نماید. دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهمنعکس می

 نماید.ثبت اسناد و امالک اعالم می
ـ طرح  های صنعتیفصل دوم 

فرآورده صنعتی یا محصولی از از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک  -۲۰ماده 
 باش.شمول حمایت از این قانون نمیصنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری م

ـوس و یا از طریق اس -۲۱ماده  د است که ازطریق انتشار به طور محس تفاده به هر نحو دیگر طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدـی
ـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارن ـبل از تاریخ تس امه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند )هـ( و بند )و( ماده ق

 های صنعتی نیز قابل اعمال است.( این قانون درخصوص طرح۴)
گرافیکی کاال که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر  شود، همراه نقشه، عکس وسایرمشخصاتاظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می -۲۲ماده 

شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می
ل هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود. اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمو

 اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
 های صنعتی نیز قابل اعمال است.( این قانون درخصوص طرح۱۵و )( ۱۱( و بند )ج ( مواد)۹(، )۵مفاد مواد ) -۲۳ماده 
یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء  دو یاچند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به-۲۴ماده 

 باشد.
اریخ مه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تممکن است ضمن اظهارنا -۲۵ماده 

 حق تقدم به تأخیر افتد.
 متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید. -۲۶ماده 
 بت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:بررسی، ث -۲۷ماده 

ـ تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است، مشروط بر این که در زمان تسلیم، اظهارنامه حاوی کلیه اطالع اتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین الف 
 سازد.نمایش گرافیکی کاالی متضمن طرح صنعتی را میسر 

ـ اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده ) ( و ۴( و بند )و( ماده )۲۰( و نیز این که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده )۲۲ب 
 کند.باش، بررسی میمقررات مربوط می

ضوع بند )ب ( این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام جـ  درصورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط مو
 کند.نماید در غیر این صورت اظهارنامه را مردود اعالم میمتقاضی صادر می

ـ هرگاه درخواستی طبق ماده ) شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی، یک آگهی حاوی اظهارنامه منتشر نمی ( ارایه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد۲۵د 
کند. امور ضروری را منتشر می تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطالعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر

شده، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست 
طور کتبی ابالغ شده  شود بهقامه میتأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطالعات مندرج در دفاتر ثبت و اطالعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی ا

 باشد.
 حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است: -۲۸ماده 

ـ بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.  الف 
ـ بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از:   ساخت، فروش و وارد کردن اقالم حاوی آن طرح صنعتی.ب 

ـ مالک طرح صنعتی ثبت شده، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند )ب ( این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی  شود که عادتًا موجبات تجاوز آینده را ج 
 فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.

ـ مدت پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.  اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از د 
 و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می

( رعایت نشده است ۲۱( و )۲۰هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد ) -۲۹ماده 
 شود.( دراین خصوص نیز اعمال می۱۸طرح یا قایم مقام قانونی او نیست. مفاد قسمت اخیر ماده) و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن
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ـ عالیم، عالیم جمعی و نامهای تجاری  فصل سوم 
 عالمت، عالمت جمعی و نام تجاری عبارتند از: -۳۰ماده 

ـ عالمت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص   حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.الف 
ر مانند کیفیت کاال یاخدمات بـ  عالمت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان عالمت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگ

 کنند متمایز سازد.جمعی استفاده میاشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده 
ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  ج 

 حق استفاده انحصاری از یک عالمت به کسی اختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. -۳۱ماده 
 درموارد زیر قابل ثبت نیست:عالمت  -۳۲ماده 

ـ نتواند کاالها یا خدمات یک مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.  الف 
ـ خالف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخالق حسنه باشد.  ب 

ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کاالها یا خدمات یا خصوصیات آنها گم  راه کند.ج 
، سازمانهای بین الدولی یا سازمانهایی که دـ  عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور

مت باشد، مگر آن که توسط مقام صالحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده تحت کنوانسیونهای بین المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن عال
 از آن صادر شود.

ـ عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک عالمت یا نام تجاری باشد که برای همان کاالها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه  ـ   دیگری در ایران معروف است.ه
ـ عین  ط وجود داشته و ثبت آن به منافع یا شبیه آن قباًل برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفًا میان استفاده از عالمت و مالک عالمت معروف ارتباو 

 مالک عالمت قبلی لطمه وارد سازد.
ـ عین عالمتی باشد که قباًل به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تق اضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کاال و خدمات و یا برای کاال و خدماتی است که به لحاظ ز 

 ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.
ه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین اظهارنامه ثبت عالمت به همراه نمونه عالمت وفهرست کاالها یا خدماتی که ثبت عالمت برای آنها درخواست شده و براساس طبق -۳۳ماده 

 شود. پرداخت هزینه های ثبت عالمت بر عهده متقاضی است.المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می
ط متقاضی یا سلف او در هر کشور درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توس -۳۴ماده 

 شود.( این قانون رفتار می۹عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده )
 متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند. -۳۵ماده 
مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که عالمت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن  اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات -۳۶ماده 

 کند.را صادر می
به اداره مالکیت  ( این قانون۳۲( و ماده )۳۰هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند )الف ( ماده ) -۳۷ماده 

 صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت:
صورت تأکید بر تقاضای خود اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابالغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعالم کند. متقاضی در -۱

 ر می فرستد. درغیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.یادداشت متقابلی را به همراه استدالل مربوط به اداره مذکو
مواد این قانون تصمیم می گیرد که اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و  -۲

 عالمت را ثبت و یا آن را رد کند.
این حال هرگاه به وسیله  پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت عالمت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با -۳۸ماده 

زمان انجام عمل، عالمت، قانونًا قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده  متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در
 شود.رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت عالمت تصمیم مقتضی اتخاذ می

را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام  هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است عالمت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن -۳۹ماده 
 نماید.متقاضی صادر می

 حقوق ناشی از ثبت عالمت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است: -۴۰ماده 
ـ استفاده از هر عالمت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک عالمت، مشروط به موافقت مالک آن می  باش.الف 

ـ مالک عالم ه حقوق ناشی از ت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از عالمت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتًا منتهی به تجاوز بب 
استفاده از آن برای کاال یاخدمات مشابه، موجب  شود که شبیه عالمت ثبت شده است وثبت عالمت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از عالمتی می

 گردد.گمراهی عموم می
ـ حقوق ناشی از ثبت عالمت، اقدامات مربوط به کاالها و خدماتی را که توسط مالک عالمت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ای  شود.گردد، شامل نمیران عرضه میج 

باش. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن میدـ  مدت اعتبار ثبت عالمت ده 
 د.شوشود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته میاست. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می
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( این قانون رعایت نشده است. ۳۲( و ماده )۳۰هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت عالمت را درخواست نماید. دراین صورت باید ثابت کند مفاد بند )الف ( ماده ) -۴۱ماده
شود. هر ذی نفع که ثابت کند که مالک عالمت ثبت شده شخصًا یا به ابطال ثبت یک عالمت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می

ع استفاده نکرده است، می تواند وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن عالمت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نف
 شود.که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از عالمت شده است، ثبت عالمت لغو نمیلغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی 

( این قانون درمورد عالیم جمعی نیز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت عالمت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن ۴۱( تا )۳۱(، مواد )۴۳با رعایت این ماده و ماده ) -۴۲ماده
شود. مالک عالمت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می عالمت، نسخه ای از ضوابط

 صدر این ماده مطلع کند.
( از آن ۴۲آن به تنهایی و یا برخالف ضوابط مندرج در ذیل ماده)(، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک عالمت ثبت شده از ۴۱عالوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ) -۴۳ماده 

کند یا به نحوی از عالمت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می
 کند.و خدمات مربوط گردد، دادگاه عالمت جمعی را باطل می هرخصوصیت مشترک دیگر کاال

مات توسط استفاده کننده را در برداشته قرارداد اجازه بهره برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت عالمت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کاال و ارایه خد -۴۴ماده 
 ی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره برداری فاقد اعتبار خواهد بود.باشد. درغیر این صورت یا درصورت

 ثبت عالمت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد. -۴۵ماده 
ومی یا اخالق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخالف موازین شرعی یا نظم عم -۴۶ماده 

 مؤسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.
شوند. هرگونه استفاده از نام بت، در برابر عمل خالف قانون اشخاص ثالث حمایت میبا رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ث -۴۷ماده 

 شود.قانونی تلقی میتجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا عالمت یا عالمت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفًا باعث فریب عموم شود، غیر
ـ مقررات عمومی  فصل چهارم 

رخواست کتبی هر ذی نفع رگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت عالیم تجاری یا عالمت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به ده -۴۸ماده 
شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می

یا تناسب با هدف تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت عالمت یا عالمت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات 
ه تغییر در مالکیت ثبت یک عالمت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس شود، معتبر نیست. هرگونکاالها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی

 باش.سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می
 شود، صورت پذیرد.هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می -۴۹ماده 
شود. اداره مالکیت های صنعتی ثبت شده، یا عالمت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میهرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح -۵۰ماده 

 . تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.کندصنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می
نمایندگی از او اقدامات الزم را  درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می تواند به -۵۱ماده 

 انجام دهد.
انسیونهای ذی ربط به تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنو -۵۲ه ماد

 عهده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است.
شود. در طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انجام میثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، عالمت، عالمت جمعی، 

شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهره مند میمواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می
 اره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.در اد
کند. عالیم جمعی در بخش های صنعتی و عالیم تجارتی پیش بینی میاداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات، طرح -۵۳ماده 

 شود.ویژه ای در دفتر ثبت عالیم، ثبت می
ن نامه اجرایی، اطالعات مورد نیاز خود را دراطالعات موجود د -۵۴ماده  درج در آیـی ررات مـن ر مـق د براـب  یافت نماید.ر دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می تواـن
 اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد. -۵۵ماده 
انجام شده طبق این قانون یا  الکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت هایاداره م -۵۶ماده 

 آیین نامه اجرایی را تصحیح کند.
ید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است، پس از اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمد -۵۷ماده 

 شود.بررسی شرایط موجود می تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعالم به اشخاص ذی نفع طبق مقررات مذکور در آیین نامه انجام می
تیارات قانونی، به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعالم نماید. دراین صورت هرگونه اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اخ -۵۸ماده 

 شود.تصمیم با لحاظ اعالم مذکور اتخاذ می
باش که حداکثر تا شش ماه بعد از اصی از دادگاههای عمومی تهران میرسیدگی به اختالفات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صالحیت شعبه یا شعب خ -۵۹ماده 

گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین می
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 او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در از تاریخ ابالغ تصمیم به ذی نفع و یا اطالع
 امور مدنی است.

مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از  -۶۰ماده
خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد انجام می گیرد. عالوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای 

دادگاه می تواند عالوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر  و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد،
 کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

( عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته ۴۷آید یا طبق ماده )( نقض حقوق به شمار ۴۰( و )۲۸(، )۱۵هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد) -۶۱ماده
(ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا پنجاه میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰شده و عالوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون )

به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت شود. در دعوای مدنی راجع هر دوی آنها محکوم می
مشروع خوانده سناد و مدارک، منافع اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارایه ا

 دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
 فرآورده جدید باشد. -۱
واقعًا استفاده شده،  است فرآیندی را که احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تالشهای معقول نتوانسته -۲

 تعیین نماید.
وسته و یا می پیوندد، درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسالمی ایران به آنها پی -۶۲ماده 

 مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
( از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ %۵۰بودجه ساالنه تامعادل پنجاه درصد)باپیش بینی درقانون  -۶۳ماده 

پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه ساالنه اختصاص می یابد. تصویب این قانون عاید می
ور در کنوانسیونها و مقررات بین جمهوری اسالمی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذک

 المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
مذکور به این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. در آیین نامه  آیین نامه اجرایی -۶۴ماده 

جرایم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و های صنعتی، ثبت عالیم و عالیم جمعی و تمدید ثبت آنها و ویژه باید تعرفه هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرح
 باش.دید نظر میمفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسالمی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تج

 معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می گیرد. در این صورت:اختراعات و عالیم تجارتی که قباًل برابر مقررات سابق ثبت شده است،  -۶۵ماده 
ـ درمورد اختراعات باید هزینه های ساالنه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.  الف 

ـ عالیم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه بندی بین المللی مجددًا ط  بقه بندی شود.ب 
شود. قانون فوق و اصالحات بعدی آن و آیین نامه های مربوط به آن ملغی می۱/۴/۱۳۱۰از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوب  -۶۶ماده 

( ۸۵ایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم )مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قض
ـاریخ  ـال در ت س با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج س  به تأیید شورای نگهبان رسید. ۲۳/۱۱/۱۳۸۶قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجـل


