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مجموعه قوانین خاص حقوقی
مقدمه

آغاز کالم سپاس از خدای مهربانی است که دانش ،بصیرت و تعقل را به بندگانش آموخت.
در توضیحی مختصر از چرایی و چگونگی گردآوری این مجموعه الزم به توضیح میدانم که آنچه در
وادی امر دغدغه اینجانب برای گردآوری مجموعهای از قوانین خاص (حقوقی و کیفری) بووود ،لووموم
تنظیم و تدوین کتابی کاربردی و در عین حال آزمون محور که بتوانوود رمرارووی م مو ن -نسو ت بووه
آخرین اصالحات و الحاقات قوووانین  -بورای داوبی ووین و داناووجویان محتوورم آزمونرووای لووویی و
تحصیالت تکمییی و فعاالن حوزهرای وکالت و قضاوت بالد؛ لذا پس از ورود بووه قیمووروی قوووانین
خاص و مواجه لدن با تورم و ان التگی این قوانین به خصوص در حوزه قوانین کیفری -که رمیاه به
دلیل گرایش تحصییی خود نگاری ویژه به آن دالتهام  -منجر به تقویت انگیمه و در نهایت اقوودام بووه
گردآوری مجموعه ای با ویژگیرای ذیل لد:
 مجموعه ای با دو فهرست م الب جهت تسهیل دسترسی؛یکی فهرست سنواتی م تنی بر سال تصویب قوانین و دیگری فهرست الف ایی بر م نای ترتیب حوورو
الف ا .ال ته الزم به ذکر است که فهرست سنواتی اساس جانمووایی قوووانین در کتووا بوووده و بووه عنوووان
فهرست اصیی کتا مد نظر قرار گرفته است .لذا اگر مخابب گرامی نس ت به سال تصووویب قووانون
مد نظر خود مار است با رجوع به سنوات ،آن را خوارد یافت و در غیر این صورت با مراجعووه بووه
فهرست الف ایی میتواند در مدت زمان کوتاه تری به قانون مورد نظر دسترسی یابد.
 مجموعه ای با تمرکم بر آخرین اصالحات و الحاقات قوانین در نظام حقوقی ایران؛در فاصیه بین سالرای  1394تا  1399نظام حقوقی ایران با بیف وسیعی از اصووالحات و الحاقووات
قوانین مواجه بوده است که ضرورت توجه به روزآمدی آنها به امری اجتنا ناپذیر ت دیل لده اسووت.
ً
قوانینی که اتفاقا بسیار رم مهم و پرکاربرد برای وکالء ،سران دفاتر اسناد رسمی ،قضووات دادگسووتری،
اساتید داناگاهرا ،براحان سوال آزمونرای حقوقی و داوبی ین محترم بوووده اسووت کووه روور یو بووه
فراخور نیاز خود کارکرد این توییرات را تجربه میکنند ،به عنوووان ملووال :قووانون صوودور چو  ،قووانون
پولاویی ،قانون تأمین مالی تروریسم ،قانون نحوه انتاار اوراق ماارکت ،قانون اجرای احکام مدنی،
قانون نحوه اجرای محکومیترای مالی ،آیین نامه مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و برز رسیدگی بووه
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لکایات از بریق عمییات اجرایی سازمان ث ت اسناد و امالک کاور و ....این درحالی اسووت کووه در
ً
نظام عدالت کیفری ایران ،اخیرا تصویب مقرراتی خارج از قانون مجازات اسالمی کووه گوواه حتووی بوور
عمومات حقوق کیفری نیم موثر رستند و یا در جرم انگاریرای خاص موجووب وضووز سووازوکاررای
ویژه و ارائه سیاست کیفری افتراقی میلوند ،موجب لده است تا توجه به قوانین خاص کیفری بوویش
از سابق اقتضا نماید .مقررات الحقی چون؛ قانون کارش مجازات ح س تعمیری ،قووانون حمایووت از
ابفال و نوجوانان ،قانون مقابیه با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی عییه صیح و امنیت که رمگی
از مصوبات مهم و اثرگذار سال  1399میبالند.
در پایان این مخیص نیم دو فرض را بر خود واجب میدانم :سپاس بی کران از استاد گرانقدرم ،سرکار
خانم دکتر لادی عظیمزاده که از سنوات گذلته تا به امروز رمواره و در تمام مراحل تحصییی رارنما،
ماوق و مؤثر در مسیر پیش روی من بودهاند .رمچنووین ،از جنووا آقووای قاسووم حسووینآبادی موودیر
محترم مؤسسه آموزش عالی و انتاارات دوراندیاان و رمکاران محترملان در آن مجموعووه بووه دلیوول
فرارم آوردن چنین فرصتی بسیار سپاسگمار و متاکر میبالم.
گالویژ شیخ االسالمی وطنی – تیر ماه 1399
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آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركتهاي خارجی مصوب 611 ............ 1378/1/11
آییننامه اجرایی تبصره ( )4قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهاي حسابداران ذيصالح باله عنالوان
حسابدار رسمی مصوب  1379/06/13با آخرین اصالحات تا تاریخ 614 ................................ 1392/7/17
قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17با آخرین اصالحات تا تاریخ 624 .................... 1390/4/8
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب  1384/9/1با آخرین اصالحات تا تاریخ 641...... 1390/4/8
قانون ثبت اختراعات ،طرحهاي صنعتی و عالیم تجاري مصوب 657 ....................................... 1386/8/7
قانون اجراي سیاست كلی اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسی مصوب  1387/3/25با آخرین اصالحات
تا تاریخ 675 ....................... ................................ ................................ ................................ 1397/3/22
قانون تعیین تعرفههاي خدمات مركز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 726 ......................... 1393/3/20
قانون اصالح ماده  241ثیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 727 ............................. 1395/2/20
مواد مرتبط از قانون احکام دایمی قوانین برنامه توسعه مصوب 728 ........................................ 1395/12/1
بخشنامه صادره از بانک مركزي در خصوص شرایط صدور و استفاده از چکهاي تضمین شده مصوب 732..1397/9/11
قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی كشور و حمایت از كاثي ایرانی مصوب 734.............. 1398/2/15
آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 750 ............ ................................ 1398/10/8
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مجموعه قوانین خاص حقوقی
فهرست الفبایی
عنوان

تار یخ تصویب

صفحه

مصو 1358

171

مصو 1393

236

مصو  1347با اصالحات
بعدی

126

مصو 1378

191

مصو 1383

197

مصو 1312

16

قوانین خاص حقوق مدنی

آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش امالک مااع
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
آیین نامه اجرایی قانون تمی آپارتمانرا
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ( ) 76
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اردای جنین به زوجین نابارور
قانون اجازه رعایت احوال لخصیه ایرانیان غیر لیعه در محاکم
قانون اعت ار گواری بنیاد لهید انقال اسالمی در خصوص صدور حکووم
موت فرضی غای ان مفقود االثر انقال اسالمی و دفاع مقدس در محاکم
قانون افراز و فروش امالک مااع
قانون امور حس ی
قانون بیمه اج اری خسارات وارد لده بووه لووخص ثالووث در اثوور حووواد
نالی از وسایل نقییه

مصو 1376

190

مصو 1357

170

مصو  1319با اصالحات
تا تاریخ 1374

18

مصو 1395

240

مصو  1389با اصالحات
تا تاریخ 1390

208

مصو 1379

195

قانون تاکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقا و امور خیریه

مصو  1363با اصالحات
تا تاریخ 1375

173

قانون تعیین تکییف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مووردان
غیر ایرانی

مصو  1385با اصالحات
تا تاریخ 1398

200

قانون پیش فروش ساختمان
قانون پیوند اعضای بیماران فوت لده یا بیمارانی که مرگ مومی آنها مسیم
است

قانون تمی آپارتمانرا
قانون ث ت احوال
قانون حفظ اعت ار اسناد سجیی و جیوگیری از تململ آنها

مصو  1343با اصالحات
تا تاریخ 1376
مصو  1355با اصالحات
تا تاریخ 1363
مصو 1367

65
136
186

دوراندیشان
قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و رنرمندان
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
قانون حمایت از حقوق مصر کنندگان
قانون حمایت خانواده
قانون دریایی
قانون راجز به رلد متعامیین
قانون راجز به مستلنی لدن لهرداریرای کاور در مورد واگذاری قسمتی
از پارکرا و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از لمول قوووانین
مربوط به مال و مستأجر
قانون رسیدگی به دعاوی م روحه راجووز بووه احوووال لخصوویه و تعییمووات
دینی ایرانیان زرتاتی ،کییمی و مسیحی

11
مصو  1348با اصالحات
تا تاریخ 1389

131

مصو 1392

229

مصو  1388با اصالحات
تا تاریخ 1392

201

مصو 1391

216

مصو  1343با اصالحات
1391

70

مصو 1313

17

مصو 1389

207

مصو 1372

188

مصو سالرای ،1356
1376 ،1362
مصو  1366با اصالحات
تا تاریخ 1390

قانون روابط موجر و مستأجر
قانون زمین لهری
قانون سقط درمانی
قانون مس ولیت مدنی
قانون منز ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با ات اع بیگانه
قانون نحوه اردای جنین به زوجین نابارور
قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پولش سازمان بهمیستی کاووور
به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
مصوبه مجمز تاخیص مصیحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیاه یا تجارت»
موووادی از قووانون صووالحیت دادگسووتری جمهوووری اسووالمی ای وران ب ورای
رسیدگی به دعاوی مدنی عییه دولترای خارجی

152
178

مصو 1384

199

مصو 1339

62

مصو 1345

125

مصو 1382

196

مصو 1376

189

مصو 1369

187

مصو 1390

214

قوانین خاص آیین دادرسی مدنی

آیین نامه اجرایی قانون لورارای حل اختال
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

مصو 1395

488

مصو 1393

456

12

مجموعه قوانین خاص حقوقی

آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و برز رسیدگی به لووکایت
از عمییات اجرایی سازمان ث ت اسناد و امالک کاور
آیین نامه اجرایی ماده  187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتموواعی و
فررنگی جمهوری اسالمی ایران
آیین نامووه حووق المحمووه داوری موضوووع موواده  498قووانون آیووین دادرسووی
دادگاهرای عمومی و انقال در امور مدنی

مصو  1387با اصالحات
تا تاریخ 1398

362

مصو 1397

497

مصو 1380

361

مصو  1378با اصالحات
تا تاریخ 1387

359

مصو  1392با اصالحات
تا تاریخ 1395

422

مصو 1398

507

مصو 1370

326

مصو  1391با اصالحات
تا تاریخ 1393

402

قانون اجرای احکام مدنی

مصو  1356با اصالحات
تا تاریخ 1394

299

قانون استفاده بعضی از دستگاهرا از نماینده حقوقی در مراجووز قضووایی و
معاونت بنیاد لهید انقال اسالمی و کمیته امووداد امووام خمینووی ( ره ) از
پرداخت رمینه دادرسی

مصو  1374با اصالحات
تا تاریخ 1379

341

آیین نامه اجرایی صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )
آیین نامه نحوه جذ  ،گمینش ،کارآموزی داوبی ان تصوودی اموور قضوواء و
استخدام قضات
بخانامه لورارای حل اختال
برح انتخا وکیل توسط اصحا دعوی
قانون آیین دادرسی کار

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ث ت و قانون دفاتر اسناد رسمی
قانون تاکیل دادگاهرای عمومی و انقال
قانون تاکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصو  1322با اصالحات
تا تاریخ 1335
مصو  1373با اصالحات
تا تاریخ 1392

275
327

مصو 1392

433

مصو  1376با اصالحات
تا تاریخ 1388

355

مصو 1376

342

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مصو  1354با اصالحات
تا تاریخ 1378

284

قانون راجز به منز توقیف اموال منقول و غیر منقول متعیق به لهرداریرا

مصو 1361با اصالحات
تا تاریخ 1389

324

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیرورای مسیح
قانون داوری تجاری بین المییی

دوراندیشان
قانون لورارای حل اختال
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون نحوه اجرای محکومیترای مالی
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

13
مصو 1395

478

مصو 1376

356

مصو 1394

471

مصو 1365

325

قانون وکالت

مصو  1315با اصالحات
تا تاریخ 1361

264

الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری

مصو  1333با اصالحات
تا تاریخ 1373

277

قوانین خاص حقوق تجارت

آیین نامه اجرایی قانون ث ت لع ه یا نمایندگی لرکترای خارجی
آیین نامه اجرایی ت صره (  ) 4قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفووه
مصو 1379
ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی
مصو 1398
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتاار اوراق ماارکت
بخانامه صادره از بان مرکمی در خصوص لورایط صوودور و اسووتفاده از
مصو 1397
چ رای تضمین لده
مصو 1376
قانون اجازه ث ت لع ه یا نمایندگی لرکترای خارجی
قانون اجرای سیاسترای کیی اصل چهل و چهارم (  ) 44قانون اساسووی مصو  1386با اصالحات
تا تاریخ 1397
جمهوری اسالمی ایران
مصو 1378

قانون اداره تصفیه امور ورلکستگی

مصو  1318با اصالحات
تا تاریخ 1334

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صووالح بووه
عنوان حسابدار رسمی
مصو 1395
قانون اصالح ماده  241الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران
مصو  1384با اصالحات
مصو 1372

تا تاریخ 1390

611
614
750
732
606
675
517
604
727
641

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

مصو  1370با اصالحات
تا تاریخ 1393

577

قانون تجارت الکترونیکی

مصو  1382با اصالحات
تا تاریخ 1390

624

مصو 1393

726

قانون تعیین تعرفهرای خدمات مرکم توسعه تجارت الکترونیکی

14

مجموعه قوانین خاص حقوقی

قانون ث ت اختراعات ،برحرای صنعتی و عالیم تجاری
قانون حداکلر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کاور و حمایت از کاالی ایرانی
قانون راجز به دالالن
قانون راجز به ث ت لرکترا
قانون لرکترای تعاونی

مصو 1386

657

مصو 1398

734

مصو  1317با اصالحات
تا تاریخ 1320

514

مصو  1310با اصالحات
تا تاریخ 1376
مصو  1350با اصالحات
بعدی

510
527

قانون صدور چ

مصو  1355با اصالحات
تا تاریخ 1397

565

قانون نحوه انتاار اوراق ماارکت

مصو  1376با اصالحات
تا تاریخ 1396

607

مصو 1395

728

مواد مرت ط از احکام دایمی قوانین برنامه توسعه

دوراندیشان

خبش اول

قوانین خاص حقوق مدنی
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مجموعه قوانین خاص حقوقی
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
مصوب 1312/4/31

ماده واحده  -نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه كه مذهب آنان به
رسمیت شناخته شده محاكم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مزواردی
كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
 -۱در مسایل مربوط به نکاح و طالق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه شوهر پیزرو آن
است.
 -۲در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
 -۳در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه پدرخوانزده یزا
مادرخوانده پیرو آن است.
چون به موجب قانون  ۴تیرماه ( ۱۳۱۲وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملززی
پیشنهاد مینماید ،پس از تصویب كمیسیون قوانین عدلیه بهموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را كه در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین م بززوره را تکمیززل نمززوده ،ثانیززا بززرای
تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه

در محاكم) مشتمل بر یک ماده كه در تاریخ سیویکم تیرماه یک ه ار و سیصد و دوازده شمسی به
تصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

دوراندیشان

17

قانون راجع به رشد متعاملین
مصوب 1313/6/13

ماده واحده  -از تاریخ اجرای این قانون در مورد كلیه معامالت و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و
طالق ،محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسزمی بایزد كسزانی را كزه بزه سزن  ۱8سزال
شمسی تمام نرسیدهاند اعم از ذكور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشد آنان قبل از اقزدام بزه
انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعیالعموم در محاكم ثابت شده باشد .اشخاصی كزه بزه
سن  ۱8سال شمسی تمام رسیدهاند در محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفزاتر اسزناد رسزمی رشزید
محسوب میشوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعیالعموم در محاكم ثابت گردد.
مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خالف آن ثابت شود.
این قانون كه مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی دهم شهریورماه یک ه ار و سیصد و سزی ده
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
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مجموعه قوانین خاص حقوقی
قانون امور حسبی
مصوب  1319/4/2با آخرین اصالحات تا 1374/4/18

ماده  -1امور حسبی اموری است كه دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقزدام نمزوده و تصزمیمی
اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بزین اشزخاص و اقامزه
دعوی از طرف آنها باشد۱.
ماده  -2رسیدگی به امور حسبی تابع مقرارت این باب میباشد مگر آنکزه خزالف آن مقزرر شزده
باشد۲.
ماده  -3رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل میآید.
ماده  -4در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی كه كار در آنجزا مرزرح اسزت
باید انجام شود دادگاه م بور میتواند انجام آن امر را به دادگاهی كه كزار در حزوزه آن بایزد بشزود
ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاعكننده
امر میفرستد.
ماده  -5مقررات راجع به نیابت قضایی كه در آیین دادرسی مدنی ذكر شزده شزامل امزور حسزبی
خواهد بود.
ماده  -6در صورتی كه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی كه بزدوا
به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
ماده  -7در صورت حدوث اختالف در صالحیت دادگاهها رفع اخزتالف بزه ترتیزب مقزرر در آیزین
دادرسی مدنی به عمل میآید.
ماده  -8دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری كند:
 -۱اموری كه در آنها ذینفع است.
 -۲امور راجع به زوجه خود (زوجهای كه در عده طالق رجعی است در حکم زوجه است).
 -۳امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
 -۴امور راجع به اشخاصی كه سمت والیت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
 .۱ر.ک به نظریه شماره  ۷/۶۳۱۹مورخ  ۱۳8۱/۷/۲۲اداره كل حقوقی و تدوین قوه قضائیه.
 .۲ر.ک به نظریات اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف  -نظریه شماره  ۷/۴۵۱0مورخ ۱۳80/8/۹
ب  -نظریه شماره  ۷/8۹۵۵مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹
ج  -نظریه شماره  ۷/۲۷۲۱مورخ ۱۳۷۹/8/۳0
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ماده  -9در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صالحیتدار برای رسزیدگی نباشزد،
رسیدگی به دادگاه ن دیکتر ارجاع میشود.
ماده  -10در موارد ماده  ۷دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند
به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده  -11عدم صالحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله درخصوص امزری رافزع آثزار
قانونی اقدام یا تصمیمی كه به عمل آمده است ،نخواهد بود.
ماده  -12روزهای تعریل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتوانزد رسزیدگی
را در روزهای تعریل به تأخیر اندازد مگر اینکه امر از اموری فوری باشد.
ماده  -13درخواست در امور حسزبی ممکزن اسزت كتبزی یزا زبزانی باشزد ،درخواسزت زبزانی در
صورتمجلس نوشته شده و به امضا درخواستكننده میرسد.
ماده  -14در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی كه برای اثبات قضیه الزم است به
عمل آورد ،هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشزد و در تمزام مواقزع رسزیدگی
میتواند دالیلی كه مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
ماده  -15اشخاص ذینفع میتوانند شخصا در دادگزاه حاضزر شزوند یزا نماینزده بفرسزتند و نیز
میتوانند كسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی كه نماینده بزه دادگزاه
فرستاده شود نمایندگی او باید ن د دادرس محرز شود.
تبصره  -نماینده اعم از وكالء دادگستری یا غیر آنها است.
ماده  -16حساب مواعد به ترتیبی است كه در آیین دادرسی مدنی ذكر شده و اگر روز آخزر موعزد
مصادف با تعریل شود آخر موعد روز بعد از تعریل خواهد بود.
ماده  -17در مهلتهایی كه مسافت رعایت میشود ترتیب آن مرابق مقررات آیین دادرسی مدنی
راجع به مسافت است.
ماده  -18اشخاص ذینفع میتوانند پروندههای امور حسبی را مالحظزه نمزوده و از محتویزات آن
رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده  -19هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حزادث شزود كزه
رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیزف نسزبت بزه آن دعزوی باشزد دادرس در صزورت
درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مرابق مقررات دادرسی فوری صادر مینماید.
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ماده  -20اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است كه در قانون تصزریح
شده است۱.
ماده  -21در مواردی كه دادستان مکلف بزه اقزدامی میباشزد ،اقزدام بهعهزده دادسزرای دادگزاه
شهرستانی است كه رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل میآید.
ماده  -22دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظزرف دو روز تصزمیم خزود را
اعالم مینماید.
ماده  -23تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده  -24در مواردی كه تصمیمات دادگاه باید ابالغ شود ترتیب ابالغ مانند مقررات آیین دادرسزی
مدنی است.
ماده  -25در صورتی كه ابالغ در كشور بیگانه باید به عمل آید ،دادرس میتواند ترتیب سهلتری
برای ابالغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده  -26هرگاه شخصی كه تصمیم دادگاه باید به او ابالغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگزاه بزه
او اعالم و این عمل ابالغ محسوب است و رونوشت نی به او داده میشود.
ماده  -27تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست ج آنچزه در قزانون تصزریح
شده باشد.
ماده  -28مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسزبی دادگزاهی اسزت كزه
مرابق آیین دادرسی مدنی صالحیت رسیدگی پژوهشی به احکزام دادگزاه صزادركننده تصزمیم در
مورد دعاوی دارد.
ماده  -29مدت پژوهش همان است كه برای پژوهش احکام در آیین دادرسزی مزدنی مقزرر شزده
است.
ماده  -30در صورتی كه پژوهشخواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسره عزذر
موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عزذر پزژوهش بخواهزد دادگزاهی كزه مرجزع رسزیدگی
پژوهش است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نمایزد؛ مشزروط بزه اینکزه از تزاریخ انقضزا مزدت
پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده  -31مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بزیش از یزک
دفعه پذیرفته نیست.
 .۱ر.ک به نظریات اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف  -نظریه شماره  ۷/8۹۷۴مورخ ۱۳8۱/۹/۳
ب  -نظریه شماره  ۷/۴۵۱۱مورخ ۱۳۷8/8/۲۹
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ماده  -32شکایت پژوهشی به دفتر دادگزاهی كزه صزادركننده تصزمیم مزورد شزکایت بزوده داده
میشود و دفتر نامبرده باید فورا شکایتنامه را ثبت و رسید آن را به شاكی داده و منتهی در ظزرف
دو روز شکایتنامه پژوهشی را با برگهای مربوط به دادگاهی كه مرجع رسیدگی پژوهشزی اسزت
بفرستد.
ماده  -33شزکایت پژوهشزی ممکزن اسزت شزفاهی باشزد در ایزن صزورت شزکایت نزامبرده در
صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شزاكی و دادرس میرسزد و ایزن صزورتمجلس بزا برگهزای
مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده  -34شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده  -35شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی
كه رسیدگی پژوهشی میكند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.
ماده  -36تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اكثریت آرا معلوم میشود.
ماده  -37دادگاهی كه رسیدگی پژوهشی مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقزی كزه مفیزد و الزم
بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل میآورد و پس از رسیدگی اگزر تصزمیم مزورد شزکایت را
صحیح بداند آن ر ا تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده كنزد موافزق نظزر خزود آن را
تکمیل مینماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را
اعالم مینماید.
ماده  -38هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگزری رخ دهزد مثزل از
قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی مادام كزه آن تصزمیم بزه وسزیله شزکایت بزه
دادگاه باالتر از دادگاه خارج نشده باشد ،دادگزاه صزادركننده تصزمیم مسزتقال یزا بزه درخواسزت یکزی از
اشخاص ذینفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری كه پیوسزت آن
میشود ،نوشته خواهد شد .دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است .تصحیح بزه
اشخاصی كه تصمیم دادگاه باید ابالغ شود ،ابالغ میشود و در مواردی كه تصمیم دادگاه قابزل پزژوهش
است ،تصحیح آن هم در مدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده  -39هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده  -40هرگاه دادگاه رأسا برحسب تذكر به خرا تصمیم خود برخورد در صورتی كه آن تصزمیم
قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد.
ماده  -41تصمیمی كه در زمینه درخواستی به عمل آمده است ،تغییر آن هم محتاج به درخواسزت
است.
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ماده  -42هرگاه در استنباط از مزواد قزانون بزین دادرسهزایی كزه رسزیدگی پژوهشزی میكننزد
اختالفنظر باشد دادگاهی كه به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به توسط دادستان
دیوان كشور نظر هیأت عمومی دیوان كشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دالیل
آن برای دادستان دیوان كشور میفرستد و پس از آنکه دیوان كشور نظر خود را اعالم كرد دادگزاه
مکلف است مرابق آن عمل نماید.
ماده  -43دادستان دیوان كشور از هر طریقی كه مرلع به سوء استنباط از مزواد ایزن قزانون در دادگاههزا
بشود یا به اختالف نظر دادگاهها راجع به امور حسبی اطالع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد ،نظر هیزأت
عمومی دیوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطالع میدهد كه به دادگاه ابالغ شود و دادگاههزا
مکلفند بر طبق نظر م بور رفتار نمایند.
ماده  -44كسانی كه تصمیم دادگاه را در امور حسزبی بزرای خزود مضزر بداننزد میتواننزد بزر آن
اعتراض نمایند؛ خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی كزه
در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده  -45مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهزد
بود.
ماده  -46در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشزد ملز م بزه مداخلزه دادن متزرجم
نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس میتواند كسی كه طرف اعتماد او است بزرای ترجمزه
انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذكور در ماده  8انتخاب شود.
ماده  -47در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات ع ل وصی یزا قزیم یزا ضزم امزین
ترتیب رسیدگی مرابق مقرر ات این قانون است و حکمی كه در این خصوص صادر میشود مرابق
آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم  -در قیمومت
فصل اول  -صالحیت دادگاه قیمومت

ماده  -48امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است كه اقامتگاه محجزور در حزوزه آن دادگزاه
است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد ،دادگاهی كه محجور در حوزه آن دادگاه سزکنی
دارد برای امور قیمومت صالح است۱.
 .۱ر.ک به نظریات اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف  -نظریه شماره  ۷/۲۹۷۵مورخ ۱۳8۱/۷/8
ب  -نظریه شماره  ۷/۶0۱۹مورخ ۱۳۷8/8/۲۲
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ماده  -49هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع بزه دادگزاه
شهرستان تهران است.
ماده  -50در صورتی كه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مرابق مزاده  ۱۲۲8قزانون
مدنی مأمور كنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگزاه تهزران تصزمیم مزأمور
كنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود۱.
ماده  -51در صورتی كه متوفی دارای صغاری باشد كه اقامتگاه آنها مختلزف اسزت دادگزاهی كزه
برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم كرده است ،میتواند برای صغاری هم كه در حوزه آن دادگزاه
اقامت ندارد قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی كه كوچکترین صغیر در حوزه آن
اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صالحیت خواهد داشت و اگر معلزوم نباشزد كزدام
یک از صغار كوچکترند هریک از دادگاهها كه صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده  -52هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صالحیتدار برای امور قیمومت نباشد امزور م بزور بزا
ن دیکترین دادگاه صالحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده  -53در صورتی كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است كزه محجزور
در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
ماده  -54ع ل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور كه راجع به دادگاه است
با دادگاهی است كه بدوا تعیین قیم كرده است.
فصل دوم  -ترتیب تعیین قیم

ماده  -55عالوه بر اشخاص مذكور در ماده  ۱۲۱۹و  ۱۲۲0و  ۱۲۲۱قانون مدنی شهرداری و اداره
آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطزالع بزه وجزود
صغیری كه محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطالع دهند.
ماده  -56هریک از دادگاهها كه در جریان دعوی مرلع به وجود محجوری شود كه ولی یا وصزی
یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطالع بدهد۲.
ماده  -57در رسیدگی به درخو است حجر دادگاه نسبت به اشخاصی كه مجنون یزا سزفیه معرفزی
شدهاند هرگونه تحقیقی كه الزم بداند به عمل میآورد و میتواند اشخاصی كزه اطالعزات آنهزا را
قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشزخاص نزامبرده نماینزده بفرسزتد و پزس از
 .۱ر.ک به نظریه شماره  ۷/۴۵۷مورخ  ۱۳۷۵/۱/۲۳اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه.
 .۲ر.ک به نظریه شماره  ۷/۵۷۶۶مورخ  ۱۳۷۵/۹/۱اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه.

