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  دمهـمق
  

نائک ی   ح ا ی االرو هّلل و  بد یک یا ابا  الم   حا ا ع ا ع   س
ھار و ل و ا ی ا ت و  د ما الم اهّلل ا ی  لیک  ًا س مع یار ی  ھد  ه اهّلل آ ا تک ال  ی . ع ن و ی اوالد ا ن و  ن ا ی ا ی  ن و  ی ا الم  عا ع ع ع ع س

حا نبا    ا
ت  م ا ق عا ت    ورش ا ن   لباز ا ت    خ م ا ا و  ما و و   ن     باز ا

تا ورود   م سال  آ م ا ق و ١٤٣٠اماه  ل  ھای ا ه د نھ  ید ن ساالر  ند د ات و ار ا د  ) س (ا د ی  ا  م و  ق ما ھارت  ت و  ل   ا و ا چ ص

مام ن امام  ھای  باز ھ یاد آور جا دآ با یاء  یاء و او و ا د ھای  ع از آرما شان  د ی ا ن باو ل  و یار ا ا و  ا   .ا
ده  دم آز وم  دوه   ن و ا ت ایام  ابا  ع ت و س ی و با آرزوی  ن  کار ه  اھان و  و ا د ھ ر  و ر ن  ی   جلتأ ا م آ زد ھدو صاص  ا ی ر  ا ضا نا  ااز  ص

رم ١٣٨٧سال پا ل  ن  کار ور  رد  ا د ھ ردا ی د م  قد ی    .اضا
ء و   و آر ت، آ     ر ن،  و و  حاوی  ن  ت ا ید ا اا ا ال  ا ری کا د اد ن  و ور و د ی  ن عا و دت رو د راری و و ً ا م ا ا اا

د وعات شیپ رو با و ده  و  ل رپو ل و  ر   ع  نا ر   رس  ی  د ضا ن  کار دی  یاز  وی  د، پا ی با اروز  ھ   .خ
  

  نب و الیه ایو ما توفیقی اال باهللا علیه توکلت
  معاونت آموزش قوه قضائیه

  1387ئیز پا
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قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و 
  جمهوری تونس

  1387/8/26 -48015/12شماره
  نژاد ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر محمود احمدی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران      ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          17/1/1387 مورخ   1960/39063ه  شمار  عطف به نامه  
قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تونس مصوب جلـسه علنـی مـورخ                   

قـانون اساسـی جمهـوری      ) 112(ای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکـصد و دوازدهـم             مجلس که با عنوان الیحه به مجلس شور        5/4/1387
 .گردد اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابالغ می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  12/9/1387 150217شماره

  وزارت دادگستری
تنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تونس که در جلـسه علنـی روز                       قانون موافق 

 از سـوی مجمـع   11/8/1387چهارشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                
 مجلس شورای اسـالمی     26/8/1387 مورخ   48015/12یص داده شد و طی نامه شماره        تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخ       
  .گردد واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابالغ می

  نژاد جمهور ـ محمود احمدی رئیس
  قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تونس

ـ ماده واحده   موافقتنامه معاضدت قضائی در امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تونس مشتمل بـر مقدمـه و    
  .شود سی و دو ماه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  ی اسالمی ایران و جمهوری تونسموافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهور

  :مقدمه 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تونس، که از این پس از آنها به عنوان طرفهای متعاهد یاد خواهدشـد، بـا ابـراز تمایـل بـه تقویـت                              

تمایل به    و نیز با ابراز    مابین و گسترش زمینه آن و تنظیم روابط همکاری قضائی و شناسایی احکام حقوقی و تجاری و اجراء آنها                    همکاری فی 
حل و فصل مسائل مربوط به داوری تجاری با هدف توسعه روابط بازرگانی، تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفتند و در موارد زیر بـه توافـق                           

  :رسیدند
  بخش اول ـ کلیات 
   ـ حمایت قضائی1ماده 
، همانند اتباع همان کشور از حقوق شخصی و مالی برخوردار بـوده و از               ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر           1 

لحاظ حق دادخواهی در مراجع قضائی برای احقاق حقوق و دفاع از منافع خود با شرایط یکسانی که برای اتبـاع آن کـشور مقـرر اسـت مـورد       
  .حمایت قانونی خواهندبود

 طرف دیگر به عنوان بیگانه بودن یا نداشتن اقامتگاه یـا محـل سـکونت در قلمـرو                   تواند برای اتباع    ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نمی      2 
  .های دادرسی تضمین بدهد یا کفیل معرفی کند کشور مزبور، مقرر دارد که برای هزینه



  5 / قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه :لاوبخش 
 

 

و ) 1(ای اند مشمول بنده    ـ اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مقیم هستند و طبق قوانین آن کشور تأسیس شده                   3 
  .این ماده خواهندبود) 2(

  ـ مساعدت قضائی2ماده 
ـ اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مساعدت قضائی همانند اتباع همان کشور با همان شـرایطی کـه در                          1 

  .قانون آن کشور مقرر است، برخوردار خواهندبود
باشد، گواهی عدم تمکن مالی او از جانب مقامات  هر کدام از طرفهای متعاهد اقامت داشته    ـ چنانچه متقاضی مساعدت قضائی در قلمرو        2 

باشـد، ایـن گـواهی از         گردد و چنانچه متقاضی در قلمرو دولت ثالثی اقامت داشته           صالحیتدار در محلی که معموالً در آنجا اقامت دارد ارائه می          
  .گردد میجانب مقامات دیپلماتیک و یا کنسولی کشورش ارائه 

  .توانند تقاضای اطالعات تکمیلی بنمایند شوند، می ـ مراجع قضائی و یا مقامات دیگری که مأمور بررسی تقاضای مساعدت قضائی می3 
  ـ قلمرو معاضدت قضائی3ماده 
  :در این موافقتنامه، معاضدت قضائی شامل موارد زیر است 
  .ـ ابالغ اوراق قضائی1 
  .ـ اجراء نیابتهای قضائی2 
  .های حقوقی و تجاری و اجازه اجراء آنها ـ شناسایی احکام قضائی و احکام داوری در زمینه3 
  .ـ مبادله اطالعات حقوقی4 
  ـ روشهای ارتباط4ماده 
ـ تقاضای معاضدت قضائی از سوی نهاد مرکزی طرف تقاضـا کننـده بـه نهـاد مرکـزی طـرف درخواسـت شـونده از طریـق مجـاری                     1 

  .گردد دیپلماتیک ارسال می
در ) الملـل   معاونـت بـین   (قضائیه در جمهوری اسالمی ایران و وزارت دادگستری و حقـوق بـشر                ، قوه )1(ـ منظور از نهاد مرکزی در بند        2 

  .باشد جمهوری تونس می
   ـ قانون قابل اجراء در مورد معاضدت قضائی5ماده 

  .کند مطابق مقررات داخلی اجراء میهر یک از طرفهای متعاهد، درخواست معاضدت قضائی را در قلمرو خود 
   ـ رد معاضدت قضائی6ماده 
زند و یـا      ـ چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت به حاکمیت و یا امنیت یا نظم عمومی آن کشور لطمه می                     1 

توانـد    حیت مراجع قضائی است، می    مخالف اصول کلی حقوقی در آن کشور است یا این که تشخیص دهد که موضوع درخواست خارج از صال                  
  .درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید

ـ درخصوص درخواست ابالغ اوراق قضائی و اجراء نیابتهای قضائی، طرف درخواست شونده صرفاً به این علت که رسـیدگی بـه قـضیه        2 
شورش تصریح بـر اجـازه اجـراء موضـوع درخواسـت            منشأ درخواست معاضدت در صالحیت دادگاههای آن کشور است و یا این که مقررات ک              

  .تواند درخواست معاضدت را رد کند ندارد، نمی
  ـ شکل درخواست معاضدت قضائی7ماده 
گردد و باید  شود و سند درخواست توسط نهاد درخواست کننده امضاء و ممهور می ـ درخواست معاضدت قضائی به صورت کتبی داده می1 

  :متضمن موارد زیر باشد
  .کننده الف ـ نام و نشانی نهاد درخواست 
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نفع درخواست و چنانچه درخواست معاضدت متعلق به شخص حقوقی باشد، نام و اقامتگاه بایـد قیـد    ب ـ نام و تابعیت و نشانی افراد ذی  
  .شود
  .نفع و نشانی آنها عنداالقتضاء پ ـ نام نمایندگان اشخاص ذی 
  .شرح مختصر وقایع آنت ـ نوع پرونده مرتبط با درخواست و  
  .ث ـ مضمون درخواست 
  .شود ـ مدارک الزم جهت اجراء درخواست به سند درخواست ضمیمه می2 
   ـ زبان8ماده 
کننده  کننده همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف دریافت    ـ مکاتبات بین نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد به زبان رسمی طرف ارسال           1 

  .شود نگلیسی تنظیم میو یا زبان فرانسوی یا ا
کننده به همـراه ترجمـه آن بـه زبـان رسـمی طـرف                 رسمی طرف درخواست    ـ درخواستهای معاضدت قضائی و مدارک ضمیمه به زبان        2 

  .شود شونده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی تنظیم می درخواست
ده همراه بـا ترجمـه آنهـا بـه زبـان رسـمی طـرف                شون  رسمی طرف درخواست    ـ پاسخهای مربوط به اجراء درخواست معاضدت به زبان        3 

  .شود کننده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی، تنظیم می درخواست
  بخش دوم 
  ـ ابالغ اوراق قضائی9ماده 
ایـن موافقتنامـه بـه      ) 4(هر یک از طرفهای متعاهـد بنا به درخواسـت طرف دیگر نیابتـاً اوراق قضائی را بـه روشـهای مـذکور در مـاده                         
  .نماید نفع موجود در قلمرو خودابالغ می اص ذیاشخ
  ـ روشهای اجراء10ماده 
  .نماید شونده برای اجراء درخواست ابالغ، مطابق روشهای مقرر در قوانین داخلی خود اقدام می ـ طرف درخواست1 
ام به ابالغ اوراق نمایـد بـه        کننده طبق روش خاصی اقد      تواند با درخواست صریح طرف درخواست       شونده همچنین می    ـ طرف درخواست  2 

  .شرطی که روش مزبور مغایر قوانین کشور درخواست شونده نباشد
  ـ تعیین نشانی11ماده 
کننده بخواهد که اطالعات      تواند از طرف درخواست     شونده می   چنانچه نشانی شخص ابالغ شونده واضح یا صحیح نباشد، طرف درخواست           

شونده اوراق را با  مکـان ابالغ به علت عدم تعیین نشانـی بعد از تقاضا یا به علل دیـگر، طرف درخواستتکمیلی ارائه نماید، و در صورت عدم ا
  .نماید کننده اعاده می ذکر عدم امکان ابالغ، به طرف درخواست

  ـ اعالم نتیجه ابالغ12ماده 
باشد یا صورتجلسه تنظـیم   نفع رسیده که به امضاء ذیشونده نتیجه ابالغ را به صورت کتبی همراه با رسید مقید به تاریخ     طرف درخواست  

. نمایـد  کننده اعالم مـی  این موافقتنامه، به طرف درخواست) 4(باشد، به روشهای مذکور در ماده          اعالمیه که توسط مقام صالحیتدار تحریر شده      
 و روشی که ابالغ انجام شده و نیز تصریح بـر       شونده و نیز تاریخ و محل ابالغ        صورتجلسه مذکور الزم است متضمن نام و سمت شخص ابالغ         

  .است، باشد امتناع از دریافت، در صورتی که شخص ابالغ شونده از دریافت اوراق خودداری نموده
  های ابالغ ـ هزینه13ماده 
  .ناشی از ابالغ را در قلمرو خود برعهده خواهدداشت های شونده هزینه ـ طرح درخواست1 
  .کننده است های ابالغ، در صورت وجود بر عهده طرف درخواست موافقتنامه، هزینه) 10(ماده ) 2( در بند ـ نسبت به مورد مذکور2 
  بخش سوم ـ اجراء نیابتهای قضائی 
  ـ قلمرو اجراء14ماده 
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نفع و    فراد ذی اجراء شامل نوشتن اظهارات ا    . کنند  هریک از طرفهای متعاهد، نیابتهای قضائی را براساس درخواست طرف دیگر، اجراء می             
  .باشد استماع شهود و انجام آزمایشها و دیگر اقدامات دادرسی که اجراء نیابتها، اقتضاء انجام آن را دارد، می

  ـ نحوه اجراء15ماده 
  .کند شونده نیابت قضائی را طبق قانون ملی کشور خود اجراء می ـ طرف درخواست1 
  :کننده اقدامات ذیل را انجام دهد ح طرف درخواستشونده باید براساس درخواست صری ـ طرف درخواست2 
  .شده است تا حدی که این روش مغایر با قانون ملی آن کشور نباشد الف ـ اجراء نیابت قضائی به روش خاصی که درخواست 
 هنگام اجراء نیابت قـضائی  کننده تا این که ذی نفع یا نماینده او بتواند ب ـ اعالم تاریخ و مکان و اجراء نیابت قضائی به طرف درخواست  

  .مطابق شرایط مقرر در قانون ملی کشور درخواست شونده، در آنجا حضور یابد
  ـ تعیین نشانی16ماده 
کننـده، میـسر نگردیـد الزم       شونده براساس نشانی تعیین شده توسط طرف درخواسـت          چنانچه اجراء نیابت قضائی توسط طرف درخواست       

توانـد درخواسـت اطالعـات        نمودن نشانی صحیح به عمل آورد و در صـورت لـزوم مـی               ت الزم برای تعیین   شونده اقداما   است طرف درخواست  
کننده بنماید و چنانچه به علت عدم امکان تعیـین نـشانی و یـا علـل دیگـری اجـراء نیابـت میـسر نگـردد طـرف                               تکمیلی از طرف درخواست   

  .امکان اجراء را اعالم نماید نماید و علل عدم کننده اعاده  آن به طرف درخواستشونده باید سند درخواست را همراه با مدارک پیوست درخواست
  ـ اعالم نتیجه اجراء17ماده 
ایـن  ) 4(شونده باید نتیجه اجراء نیابت قضائی را همراه بـا دالیـل تحـصیل شـده، کتبـاً مطـابق روش مـذکور در مـاده                             طرف درخواست  

  .مایدکننده اعالم ن موافقتنامه به طرف درخواست
  های اجراء ـ هزینه18ماده 
های زیر به عهده طرف دیگر        های ناشی از اجراء نیابت قضائی در قلمرو کشور خود را بر عهده دارد و هزینه                 شونده هزینه   طرف درخواست  
  :است
  .های انجام آزمایشات الف ـ هزینه 
  .است این موافقتنامه ذکر شده) 15(ماده ) 2(بند ) الف( جزء های ناشی از اجراء درخواست نیابت قضائی به روش خاص که در ب ـ هزینه 
ماده ) 2(بند ) ب(شونده و اقامت و ترک آن کشور موضوع جزء  نفع به قلمرو کشور درخواست های ناشی از انتقال اشخاص ذی پ ـ هزینه  

  .این موافقتنامه) 15(
  ابخش چهارم ـ شناسایی احکام قضائی و احکام داوری و اجراء آنه 
  ـ قلمرو اجراء احکام قضائی19ماده 
ـ مطابق مقررات مذکور در این موافقتنامه، احکام زیر که توسط دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد صادر گردد، توسط طرف دیگر بـه                       1 

  :شود شده و در قلمرو آن کشور به اجراء گذاشته می رسمیت شناخته
  .های حقوقی و تجاری الف ـ احکام صادره توسط دادگاهها در زمینه 
  .های جزائی جهت جبران خسارتهای متضرر و تحویل اموال و اشیاء متعلق به وی ب ـ فرازهای حقوقی احکام صادره دادگاهها در پرونده 
  .کند نیز خواهدبود این ماده شامل احکام حقوقی و تجاری دادگاهها که از طریق سازش، فصل خصومت می) 1(ـ احکام مذکور در بند 2 
  :گردد ـ مقررات این بخش در مورد احکام صادره در موارد زیر اجراء نمی3 
  .الف ـ در زمینه ورشکستگی و تصفیه و اقدامات مشابه آنها 
  .ب ـ در زمینه تأمین اجتماعی 
  .شود پ ـ در موارد اقدامات احتیاطی و اقدامات موقتی به استثناء مواردی که به موضوع نفقه مربوط می 
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   تقدیم درخواستـ20ماده 
نفـع بـه      ـ درخواست شناسایی و اجراء حکم صادره از دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر، مستقیماً توسط فرد ذی                    1 

  .گردد دادگاه صالحیتدار تقدیم می
 را جهـت تـسهیل درخواسـت        ـ نهاد مرکزی هریک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست نهاد مرکزی طرف دیگر، کلیه اطالعـات الزم                 2 

  .نماید مزبور، تقدیم می
  ـ مدارک پیوست درخواست21ماده 

  :درخواست شناسایی احکام و اجراء آنها باید به همراه مدارک زیر باشد
  .الف ـ یک نسخه برابر اصل شده نسخه اصلی حکم 
  .ر خود حکم تصریح نشده باشدب ـ گواهی دادگاه مبنی بر قطعی بودن حکم و قابلیت اجراء آن، چنانچه مراتب د 
  .حکم) اعالم(پ ـ اصل صورتجلسه ابالغ  
دهنـده   نفع یا هر مدرک دیگـری کـه نـشان    ای رسمی از صورتجلسه درخواست ذی نفع در دادگاه، نسخه ت ـ در صورت عدم حضور ذی  

  .نفع به صورت قانونی باشد درخواست ذی
  مـ امتناع از شناسایی و اجازه اجراء احکا22ماده 
و همچنـین در مـوارد   ) 6(این موافقتنامه به آن اشاره شد در موارد مذکور در مـاده  ) 19(ماده ) 1(شناسایی و اجازه اجراء احکام که در بند   

  :شود زیر رد می
  .است  حکمی که طبق قانون کشور صادر کننده حکم هنوز قطعیت نیافته و قابل اجراء نشده الف ـ 
  .این موافقتنامه از دادگاه صالحیتدار صادر نشده باشد) 23(ه مفاد ماده ب ـ حکم صادره با توجه ب 
پ ـ چنانچه مطابق قوانین کشور صادرکننده حکم، محکوم علیه به صورت قانونی طرف دعوی نباشد یا فاقـد اهلیـت بـرای شـرکت در       

  .دعوی بدون داشتن نماینده قانونی باشد
عوایی بین همان اشخاص با همان موضوع و وقایع تحت رسیدگی داشته باشـد یـا قـبالً در    ت ـ چنانچه دادگاه طرف درخواست شونده د  

مورد همان دعوی حکم قطعی صادر کرده باشد یا قبالً یک حکم قطعی درباره همان دعوی کـه توسـط کـشور ثالـث صـادر گردیـده، مـورد                              
  .شناسایی قرار داده باشد

  ـ صالحیت23ماده  
  :شوند  دادگاههای کشور طرف متعاهدی که حکم را صادر کرده است، در موارد ذیل صالحیتدار شناخته میـ مطابق این موافقتنامه،1 
  .الف ـ چنانچه اقامتگاه و یا محل سکونت خوانده، هنگام اقامه دعوی در قلمرو آن کشور باشد 
ته و دعوی به علـت اخـتالف ناشـی از فعالیـت     ب ـ چنانچه خوانده یک مؤسسه بازرگانی بوده و در قلمرو آن کشور شعبه نمایندگی داش  

  .تجاری آن شعبه اقامه شده باشد
  .پ ـ چنانچه خوانده صراحتاً صالحیت دادگاه آن کشور را پذیرفته باشد 
  .ت ـ چنانچه خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آن که به موضوع صالحیت ایراد کند 
اشد که محل امضاء قرارداد در قلمرو آن کشور بوده یا در آنجا اجراء شده است یـا بـرای اجـراء    ث ـ چنانچه دعوی مربوط به قراردادی ب  

  .تعیین گردیده یا موضوع دعوی در قلمرو آن کشور قرار داشته باشد
  .است آوری باشد که در قلمرو آن کشور رخ داده  ج ـ چنانچه دعوی راجع به مسئولیت مدنی بوده و ناشی از عمل زیان 
ـ چنانچه موضوع دعوی مربوط به پرداخت نفقه بوده و در هنگام اقامه دعوی اقامتگاه بستانکار و یـا محـل سـکونت او در قلمـرو آن     چ   

  .کشور باشد
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  .ح ـ چنانچه اموال غیرمنقول موضوع دعوی در قلمرو آن کشور واقع باشد 
  .های متعاهد درخصوص صالحیت انحصاری لطمه نخواهد زداین ماده به قوانین هریک از طرف) 1(ـ الف ـ موارد مذکور در بند 2 
ب ـ طرفهای متعاهد الزم است بالفاصله پس از قابل اجراء شدن این موافقتنامه، مقررات خـود را دربـاره صـالحیت انحـصاری مطـابق        

  .این موافقتنامه، کتباً به یکدیگر اعالم نمایند) 4(روش مذکور در ماده 
  ـ اجازه اجراء24ماده 
  .شود شونده به مورد اجراء گذاشته می ـ در به رسمیت شناختن احکام و اجراء آنها، مقررات اجرائی، مطابق قوانین طرف درخواست1 
شونده بدون ورود به ماهیت حکم، به بررسی حکم و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط این موافقتنامه، اکتفا                     ـ دادگاه طرف درخواست   2 

  .خواهدکرد
توانـد    شونده مـی    پذیرنباشد، دادگاه طرف درخواست     چه حکم دارای چند بخش باشد و شناسایی و اجراء حکم به طور کامل امکان              ـ چنان 3 

  .بخشی از حکم را مورد شناسایی قرارداده و اجراء نماید
  ـ آثار شناسایی و اجازه اجراء25ماده 
اسـت، از همـان اعتبـاری برخـوردار           شونده صادر گردیده    و کشور درخواست  حکمی که مورد شناسایی قرار گرفته و اجازه اجراء آن در قلمر            

  .است که حکم دادگاه آن کشور از آن برخوردار بوده و دارای آثار یکسانی است
   ـ شناسایی احکام داوری و اجازه اجراء آنها26ماده 
کنوانـسیون  «  قرارداده و اجازه اجراء آن را مطـابق     است مورد شناسایی    طرفهای متعاهد احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده           

 میالدی، با التزام    1958 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن        3/4/1337شده در نیویورک به تاریخ      تنظیم» شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی     
  .کنند اند، صادر می به مالحظات و حق شرطهایی که هریک از دو طرف مستقالً داشته

   ـ مسائل متفرقهبخش پنجم 
  ـ مبادله اطالعات قانونی27ماده 
های مربوط به این موافقتنامـه را         طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر، اطالعات مربوط به قوانین جاری یا رویه متداول در زمینه                 

  .نمایند با یکدیگر مبادله می
  ای دیپلماتیک یا کنسولیابالغ مدارک و اجراء نیابتهای قضائی از طریق نهاده ـ28ماده 
اعضاء دیپلماتیک یا کنسولی هر یک از طرفهای متعاهد امکان ابالغ اوراق قضائی به اتباع خـود کـه در قلمـرو طـرف دیگـر هـستند و                              

  .دریافت پاسخهای آنها را با رعایت قانون آن کشور و بدون توسل به هرگونه اجبار، خواهندداشت
  ـ معافیت از تصدیق29ماده 
شود و یا     ق این موافقتنامه، اوراق رسمی مورد استناد که توسط دادگاههای طرفهای متعاهد و یا نهادهای صالحیتدار دیگر صادر می                  مطاب 

  .گردد، از تصدیق معاف خواهدبود این موافقتنامه ابالغ می) 4(گیرد و مطابق ماده  صحت آن مورد گواهی قرار می
  ـ حل اختالفات30ماده 
  .گردد ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل میهرگونه اختالف  
  بخش ششم ـ احکام پایانی 
   ـ تصویب و اجراء31ماده 
  .ـ تصویب این موافقتنامه مطابق اصول قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد1 
  .سناد تصویب، قابلیت اجراء خواهدداشتـ این موافقتنامه سی روز پس از مبادله ا2 
  ـ خاتمه موافقتنامه32ماده 
  .ـ مدت این موافقتنامه نامحدود است1 
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شـش  . تواند ختم اجراء موافقتنامه را از طریق دیپلماتیک به طرف دیگر کتباً اعـالم نمایـد   ـ هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمان می         2 
  .شود فقتنامه خاتمه یافته تلقی میماه پس از دریافت اعالمیه مزبور، موا

  .نمایندگان دو طرف به اسامی ذیل که دارای اختیار الزم از سوی دولت خود هستند، این موافقتنامه را امضاء نمودند
 مـیالدی در دو نـسخه اصـلی کـه هـر دو از اعتبـار                 21/11/2007 هجری شمسی برابر با      30/8/1386این موافقتنامه در تونس در تاریخ       

  .ان برخوردارند به زبانهای عربی و فارسی تنظیم گردیدیکس
  از طرف جمهوری اسالمی ایران 

  سیدمسعود میرکاظمی
  وزیر بازرگانی

  از طرف جمهوری تونس
  رضا التویتی

  وزیر بازرگانی و صنایع دستی
ه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ پـنجم          قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و دو ماده در جلس                   

 از سـوی مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام      11/8/1387تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ         
  .موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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 و کیفری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی
 بالروس

  10/9/1387 150219شماره
  وزارت دادگستری

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در زمینه امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بالروس که در جلسه علنی روز                       
 از سـوی مجمـع   11/8/1387ت مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و در تـاریخ      چهارشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هف          

 مجلس شورای اسـالمی     26/8/1387 مورخ   48011/28تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره               
 .گردد واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابالغ می

  رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
  افقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بالروسقانون مو

 جمهوری اسالمی ایـران و جمهـوری بـالروس مـشتمل بـر یـک        موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بینماده واحده ـ   
  .شود آن داده میشش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد  و مقدمه و سی

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  معاهده معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بالروس

  :مقدمه 
شوند، نظر به عالقه دوجانبه برای گسترش روابط دوستانه          جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بالروس که از این پس طرفین نامیده می             

کاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکـدیگر و                        و تحکیم هم  
  :حفظ منافع متقابل به شرح زیر توافق نمودند 

  ـ حمایت حقوقی1ماده  
اوی با اتبـاع طـرف دیگـر از لحـاظ حقـوق      ـ اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین داخلی از حمایت حقوقی مس        1 

  .باشند شخصی و مالی برخوردار می
شوند و  نامیده می» مراجع دادگستری« بعد  ـ اتباع هر یک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من2 

راجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگـر اقـدام بـه    سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی و کیفری در صالحیت آنها باشد م     
  .اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند

وجـود    ، مالی و خانوادگی بـه     )اقتصادی(منظور از امور مدنی مذکور در این معاهده از جمله شامل اموری است که در نتیجه روابط تجاری                    
  .آید می

  .اند، نیز خواهد شد این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین تأسیس شده) 2(و ) 1(بندهای ـ مفاد 3 
  ـ معاضدت حقوقی2ماده  
  .دهند معاضدتهای متقابل حقوقی در امور مدنی و کیفری را مطابق با مفاد این معاهده ارائه می ـ مراجع دادگستری طرفین، 1 
این ماده که به سایر مراجع مربوط است معاضدت حقوقی ارائه خواهند            ) 1(دگستری همچنین در هر یک از موارد مقرر در بند         ـ مراجع دا  2 
  .نمود
این ماده در صالحیت آنها باشد، معاضدت حقوقی را، از طریق مراجع دادگـستری درخواسـت                ) 1(ـ سایر مراجعی که امور مذکور در بند         3 

  .خواهند نمود
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  حدود معاضدت حقوقیـ 3ماده  
  :شونده پیش بینی شده باشد، از جمله  معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی است که در قوانین طرف درخواست 
  ـ تعیین هویت و مکان اشخاص؛ 
  ـ تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین، شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛ 
  و جمع آوری اشیاء؛  معاینه محل، جست و جوـ 
  ـ انجام بررسیهای کارشناسی؛ 
  ـ جمع آوری، نگهداری و ارائه آالت جرم و سایر دالئل؛ 
  ـ ابالغ و ارسال اسناد و مدارک؛ 
  ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛ 
  ـ ارائه اطالعات در مورد سوابق کیفری افراد؛ 
   قضائی صادره در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ـ شناسایی و اجراء تصمیمات 
  ـ کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛ 
  شونده نداشته باشد؛ ـ انجام هر نوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست 
  ـ مجاری برقراری ارتباط4ماده  
 طریق مراجع عالی خود که در جمهـوری اسـالمی ایـران، قـوه قـضائیه جمهـوری اسـالمی ایـران و در                         در اجراء این معاهده، طرفین از      

در امـور  (و دادستانی جمهوری بالروس ) در امور مدنی و اجراء تصمیمات قضائی   (جمهوری بالروس، وزارت دادگستری، دادگاه عالی اقتصادی        
  .باشد ارتباط برقرار خواهند کرد می) در مرحله دادرسیدر امور کیفری (و دادگاه عالی ) کیفری قبل از دادگاه

  .در این مورد ممکن است از مجاری دیپلماتیک نیز استفاده شود 
   ـ زبان5ماده  
شونده یا انگلیـسی      کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمی طرف درخواست            درخواست معاضدت حقوقی به زبان طرف درخواست       

  .پیوست خواهد شد
   ـ درخواست معاضدت حقوقی6ه ماد 
  :ـ درخواست معاضدت حقوقی، کتبی و حسب مورد حاوی موضوعات زیر خواهد بود 1 
  کننده؛ ـ نام مرجع درخواست 
  شونده؛ ـ نام مرجع درخواست 
 شغل و محل سکونت     دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت،           ـ نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان          

  دائمی یا محل اقامت آنان؛
  کننده اشخاص حقوقی؛ ـ نام، نشانی رسمی یا نشانی محل اقامت، مشخصات بانکی و کدهای مشخص 
  ـ توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست؛ 
  ـ شرح وقایع پرونده و توصیف قانونی جرم و ارائه متن قوانین مربوط؛ 
  ه درخواست به او مربوط است، در صورت لزوم؛ـ نام و نشانی شخصی ک 
  کننده خواهان رعایت آن است؛ ـ شرایط خاصی که طرف درخواست 
  ـ تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی؛ 
  ـ اطالعات در مورد میزان خسارات؛ 
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  ـ سایر اطالعات الزم برای اجراء معاضدت حقوقی؛ 
  .کننده باشد ارای مهر رسمی و امضاء مرجع درخواستـ درخواست معاضدت حقوقی باید د2 
   ـ روش اجرائی7ماده  
تواند آئین  با این حال مرجع مذکور می. کند شونده در اجراء درخواست معاضدت حقوقی قوانین دولت خود را اعمال می ـ مرجع درخواست1 

  .ط عدم مغایرت با قوانین دولت خود اعمال کندکننده خواستار رعایت آن است، به شر یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست
کننده را از موعد و محل اجراء درخواست معاضـدت حقـوقی آگـاه               درخواست  شونده بنا به درخواست، مرجع      ـ مرجع دادگستری درخواست   2 
  .سازد می

اضدت به همراه اسناد و مـدارک       شونده، سوابق و اوراق مع      ـ پس از اجراء معاضدت حقوقی مورد درخواست، مرجع دادگستری درخواست          3 
اگر انجام معاضدت حقوقی میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجراء آن اعاده               . کند  کننده ارسال می    حاصله را به مرجع درخواست    

  .خواهد شد
   ـ حضور نمایندگان طرفهای متعاهد8ماده  
  .در هنگام اجراء معاضدت حقوقی در محل مربوطه حضور یابندتوانند با موافقت طرف دیگر  نمایندگان هر یک از طرفین می 
  ـ ابالغ اسناد و اوراق9ماده  
چنانچه نشانی ذکر . ـ در درخواست برای ابالغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سندی که قرار است ابالغ شود ذکر شود                    1 

شونده طبق قوانین خـود   ه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست     شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد یا چنانچ         
  .در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت

کـه  االجراء خود اسناد و اوراق را به گیرنده ابالغ می کند  شونده مطابق با قوانین و مقررات الزم    ـ درصورتی مرجع دادگستری درخواست    2 
  .اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد

شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسـناد بـه شـرط قبـول      چنانچه اسنادی که قرار است ابالغ شود به زبان طرف درخواست   
  .گیرنده، تسلیم خواهد شد

زمـان و محـل     . شونده صورت خواهد گرفت     االجراء در کشور طرف درخواست      ن الزم ـ تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانی        3 
  .تحویل و نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود

  ـ ابالغ اسناد و استماع اظهارات اتباع از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولگریها10ماده  
تواند ابالغ اسناد و اوراق به اتباع خویش و همچنین أخذ توضـیح و اسـتماع اظهـارات آنـان توسـط نماینـدگیهای                           از طرفین می   هر یک  

  .دیپلماتیک یا کنسولگریهای خود را بدون توسل به اجبار انجام دهد
  ـ دعوت از اشخاص مرتبط با دادرسی11ماده  
 دادرسی در قلمرو یکی از طرفین نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقـیم قلمـرو طـرف         ـ در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا        1 

شونده ارسال خواهـد   ای را برای آن اشخاص از طریق طرف درخواست کننده دعوتنامه دیگر باشد مرجع دادگستری صالحیتدار طرف درخواست      
  .گیرند کننده آزادانه تصمیم می طرف درخواستاشخاص مندرج در این بند در رابطه با حضور خود به موجب دعوت . داشت
این ماده که بدون توجه به تابعیتشان به موجب دعوت مرجـع دادگـستری طـرف دیگـر داوطلبانـه حـضور              ) 1(ـ اشخاص مذکور در بند    2 
، مـشمول مـسؤولیت کیفـری یـا         اند در قلمرو طرف مزبور در رابطه با هر فعلی که قبل از گذشتن آنها از مرز اتفاق افتاده است، بازداشت                      یافته

شـان یـا هـر فعلـی کـه موضـوع              چنین اشخاصی در قلمرو آن طرف در رابطه با شهادت یا نظرات کارشناسـی             . اداری یا مجازات نخواهند شد    
  .اند، بازداشت، مشمول هر گونه مسؤولیت کیفری یا اداری یا هرگونه مجازات نخواهند شد دادرسی است و برای آن دعوت شده
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نانچه به شاهد یا کارشناس اطالع داده شود که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مـدت پـانزده روز پـس از دریافـت ایـن                             ـ چ 3 
مدت زمانی کـه طـی آن       . این ماده اعمال نخواهد شد    ) 2(کننده را ترک نکند تضمینهای پیش بینی شده در بند             اخطار قلمرو طرف درخواست   
کننده را ترک کنند، جزء مهلـت مقـرر در ایـن بنـد محـسوب       یل خارج از ارادۀ خود نتوانند قلمرو طرف درخواست این اشخاص آزادانه و به دال     

  .نخواهد شد
یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتـی کـه در                 ـ شهود یا کارشناسانی که بنا به دعوت در قلمرو طرف دیگر حضور می             4 

الزحمـه   حق عالوه بر آن کارشناسان مستحق دریافت. کننده دریافت نمایند اند، را از مرجع دادگستری درخواست     روزهای سفر از آن محروم شده     
در صورت درخواسـت،    . که قرار است به شخص دعوت شده پرداخت شود مشخص خواهد شد             در دعوتنامه وجوهی  . باشند  انجام کارشناسی می  

  .دیه خواهد نمودها را تأ پرداخت هزینه کننده پیش طرف درخواست
  .گردد  ـ مفاد این ماده شامل زیان دیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها نیز می5 
  ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده12ماده  
شـود، موقتـاً بـه        کننده تقاضا می    ـ هر شخص بازداشت شده که حضورش به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه از سوی طرف درخواست                 1 

بینـی شـده توسـط طـرف      کـه نـامبرده در فاصـلۀ پـیش     ی که قرار است استماع در آن انجام شود انتقال خواهـد یافـت، بـه شـرط آن         سرزمین
  .این معاهده تا حدودی که این مفاد قابل اعمال باشد، برگردانده شود) 11(ماده) 3(و) 2(شونده و با رعایت مفاد بندهای درخواست

  :فقت نخواهد شد ـ در موارد زیر با انتقال موا2 
  الف ـ هر گاه شخص بازداشت شده به انتقال خود رضایت ندهد؛ 
  .شونده ضرورت داشته باشد ب ـ هرگاه حضور وی برای دادرسی کیفری در قلمرو طرف درخواست 
  .تر شدن بازداشت نامبرده شود ج ـ هرگاه احتمال داده شود که چنین انتقالی موجب طوالنی 
  .کننده وجود داشته باشد انتقال نامبرده به قلمرو طرف درخواست کننده دیگری برای عدم ضد ـ هرگاه دالیل نق 
  ـ اعتبار اسناد و مدارک13ماده  
ـ اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفین تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری، یا مراجع رسمی دیگر از قبیل متـرجم و کارشـناس                           1 

گونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف دیگـر             و به طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ           رسمی در حدود صالحیت آنها    
  .باشد می

  .گردد، در قلمرو طرف دیگر نیز معتبر و رسمی تلقی خواهد گردید ـ اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف معتبر و رسمی تلقی می2 
  ها ـ هزینه14ماده  
  .های ناشی از انجام معاضدت حقوقی در قلمرو خود را برعهده خواهد داشت ین هزینهـ هر یک از طرف1 
های انجام معاضدت حقوقی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین قبالً در مورد شـرایط انجـام معاضـدت و نحـوۀ                       ـ در صورتی که هزینه    2 

  .ها توافق خواهند نمود پرداخت هزینه
  ـ ارائه اطالعات15ماده  
االجراء و قوانین قبلی کشور خود و  این معاهده بنابر درخواست طرف دیگر، اطالعات مربوط به قوانین الزم) 4( عالی مذکور در مادهمراجع 

  .دهند همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارائه می
  ـ امتناع از انجام معاضدت حقوقی16ماده  
شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت حقوقی به حاکمیت ملی، امنیت ملی یا نظم عمـومی آن کـشور لطمـه                      چنانچه طرف درخواست   
  .تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، می می

  ـ معافیت از تأمین17ماده  
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که تبعه آن طرف نیستند یا اقامتگاه یا محـل سـکونت دائـم                طرف دیگر را صرفاً به دلیل آن      ـ دادگاههای هر یک از طرفین نباید اتباع         1 
  .آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تأمین نمایند

  .باشد اند، می این ماده شامل اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تأسیس شده) 1(ـ مفاد بند 2 
  الت معاضدتی رایگانـ تسهی18ماده  
اتباع هر یک از طرفین در دادگاهها و در مراجع طرف دیگر از لحاظ کمکهای معاضـدتی رایگـان از همـان حقـوق و مزایـایی برخـوردار              

  .باشد خواهندبود که در اختیار اتباع طرف اخیر می
  ـ معافیت از هزینه دادرسی19ماده  
 از مزایای ارفاق قضائی و معافیتها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان بـرای                 ـ اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر        1 

  .اتباع طرف دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود
  . صادر خواهد شدـ گواهی مربوط به وضعیت مالی توسط مقام صالحیتدار طرفی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد،2 
باشند، در قلمرو طرف دیگر نیز  ـ اتباعی که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هر یک از طرفین از پرداخت هزینه دادرسی معاف می3 

  .های دادرسی برخوردار خواهند بود در رابطه با اقدامات قانونی درخصوص همان دعوی از معافیت پرداخت هزینه
ه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می کند، حق خواهد داشـت در صـورت لـزوم از                      ـ مرجع دادگستری ک   4 

  .مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطالعات تکمیلی شود
  ـ اهلیت قانونی20ماده  
  .قانون طرفی تعیین خواهد شد که فرد تبعه آن است ـ اهلیت قانونی شخص حقیقی به وسیله1 
  .اهلیت قانونی شخص حقوقی به وسیله قانون طرفی که شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین خواهد شدـ 2 
ـ چنانچه مراجع صالحیتدار دادگستری یک طرف تشخیص دهند که دالیل موجهی بر اهلیت ناقص یا زوال اهلیت قـانونی اشخاصـی                      3 

د دارد، مراجع مذکور از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یـا کنـسولی، مرجـع دادگـستری                باشند وجو   که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف دیگر می        
چنانچه مرجع دادگستری مطلع شده، انجام اقدامات الزم را به مراجع دادگستری اطالع دهنـده               . طرف دیگر را از این امر مطلع خواهند ساخت        

، مرجع دادگستری اطالع دهنده مطابق با قوانین کشور خودش راجع بـه اهلیـت            واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطالع، نظری اعالم نکند           
تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجـع               . ناقص یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم خواهد نمود         

  .دادگستری مربوطه طرف متعاهد دیگر اعالم شود
ع انجام اقدامات موقت مراجع دادگستری صالحیتدار در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و داراییهـای                  ـ مفاد بندهای فوق مان    4 

  .آنها نخواهد بود و این اقدامات تا زمان اتخاذ تصمیم توسط مراجع دادگستری صالحیتدار ادامه خواهد یافت
  ـ فوت و مفقوداالثر شدن21ماده  
کنند، مراتب از طریق مراجع کنـسولی         دن هر یک از اتباع طرفین که در قلمرو طرف دیگر زندگی می            ـ در صورت فوت یا مفقوداالثر ش      1 

  .به دولت متبوع وی اعالم خواهد شد
ـ اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقوداالثر شدن اتباع هر یک از طرفین که در قلمرو طرف دیگر زندگی می کنند توسـط مراجـع                        2 

وانین طرفی که شخص متوفی یا مفقوداالثر حسب آخرین خبر یا در لحظۀ فوت به عنوان تبعه، تحت حاکمیـت آن بـوده                       صالحیتدار و طبق ق   
  .گیرد است، صورت می

تواند در مورد احراز مفقوداالثر شدن یا فوت اتباع طرف دیگر اتخاذ تصمیم نماید کـه از                   ـ مرجع صالحیتدار هر یک از طرفین وقتی می        3 
  .باشنـد، چنیـن تقاضایی به عمل آمده باشد  آن قلمرو که مدعی روابطی با شخـص متوفی یا مفقوداالثر مـوردنظر میطرف افرادی در

  ـ قیمومت و سرپرستی22ماده  
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ـ در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفین که در قلمرو طرف دیگر زنـدگی مـی کننـد قـوانین و مقـررات                  1 
  .شود ع مزبور اعمال میکشور اتبا

ـ در صورتی که شخص محجور تبعه هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر دارای اموال باشد، مراجع صالحیتدار محـل وقـوع امـوال                    2 
مزبور، اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع شخص محجور به عمل خواهـد آورد و بـدون تـأخیر مرجـع صـالحیتدار                            

  . دیگر را از اقدامات خود مطلع خواهد ساختطرف
ـ طرفی که شخص محجور تابعیت آن را دارد، می تواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف دیگر                         3 

ت قبول درخواست، قـوانین  طرف دیگر درصور. کند یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صالحیتدار طرف دیگر درخواست نماید  زندگی می 
  .و مقررات خود را اعمال خواهد کرد

  ـ ارائه اسناد احوال شخصیه و اسناد دیگر23ماده  
در رابطـه بـا حقـوق    ) مربوط بـه تحـصیل، کـار و غیـره     (طرفـین بنا به درخواسـت، رونوشـت گواهیهای احوال شخصـیه و سایر اسـناد             

  .کننده را بدون ترجمه و رایگان ارائه خواهند نمود شخصی و منافع دارایی اتباع طرف درخواست
  ـ تقاضای تعقیب کیفری24ماده  
ـ هر یک از طرفین بنا به درخواست طرف دیگر و با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هریک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جـرم در                            1 

  .دادکننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد  قلمرو طرف درخواست
ـ مفاد این ماده تعهدات طرفین راجع به استرداد و قوانین مربوط به آن را لغو یا نقض نخواهد کرد و رّد تقاضای استرداد مـانع از انجـام               2 

  .همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود
  ـ اموال و سایر منافع حاصل از جرم25ماده  
و کشف اموال و سایر منافع        به درخواست طرف دیگر اقدامات الزم برای جست و جو          ـ هر یک از طرفین مطابق قوانین داخلی خود بنا         1 

  .حاصل از جرم در سرزمین خود را اعمال نموده و طرف دیگر را از نتایج آگاه خواهد ساخت
ز جـرم را اتخـاذ   شونده مطابق قوانین خود، تمامی اقدامات ضروری برای توقیف و ضبط اموال و سایر منافع حاصـل ا       ـ طرف درخواست  2 

  .خواهد نمود
کننده قرار خواهد گرفـت،   ـ تمامی اموال و سایر منافع توقیف شدۀ حاصل از جرم، مطابق مقررات این معاهده در اختیار طرف درخواست         3 

  .که طرفین به نحو دیگری توافق کنند مگر آن
 از جرم را در صورتی که برای دادرسی پرونده کیفری دیگـری             تواند انتقال اموال مذکور و سایر عواید ناشی         شونده می   ـ طرف درخواست  4 

مورد نیاز باشد تا زمان اتمام دادرسی به تعویق انـدازد یـا امـوال و سـایر عوایـد ناشـی از جـرم را بـه شـرط بازگردانـدن آنهـا توسـط طـرف                        
  .کننده موقتاً انتقال دهد درخواست

  .ه حفظ خواهد شدشوند قانون طرف درخواست ثالث مطابق ـ حقوق اشخاص5 
  ـ اطالعات مربوط به سوابق محکومیت26ماده  
هرگاه شخصی در قلمرو یکی از طرفین مورد تعقیب قرار گرفته باشد طرف دیگر بنا به درخواست، اطالعات مربوط به سوابق محکومیت                       

  .وی را ارائه خواهد نمود
  ـ اطالعات راجع به احکام دادگاهها27ماده  
  .کدیگر را از احکام قطعیت یافته مربوط به اتباع طرف دیگر مطلع خواهند ساختطرفین همه ساله ی 
   ـ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی28ماده  
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االجراء یکدیگر در امور مدنی و امور کیفری مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم را کـه        ـ طرفین تصمیمات قطعی و الزم     1 
  .دادگستری یکدیگر صادر شده است، با رعایت قوانین داخلی خود متقابالً، شناسایی و اجراء خواهند نمودتوسط مراجع صالحیتدار 

  .ـ تصمیمات مراجع صالحیتدار هر یک از طرفین که نیاز به اجراء ندارد، به طور متقابل مورد شناسایی قرار خواهد گرفت2 
   ـ درخواست اجراء تصمیم قضائی29ماده  
  :راء تصمیم قضائی دارای پیوستهای زیر خواهد بود ـ درخواست اج 
االجراء شدن قابل اجراء اسـت و   رونوشت مصدق تصمیم قضائی و مدرک رسمی قطعیت آن یا مدرکی که نشان دهد تصمیم قبل از الزم        

  .چنانچه قسمتی از حکم اجراءشده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم
علیه یا نماینده وی در صورت عدم شرکت در هیچ یک از جلسات               مان مناسب و به صورت قانونی به محکوم       ـ گواهی ابالغ اخطاریه در ز      

  .رسیدگی
  .های مصدق اسناد مذکور در این ماده ـ ترجمه 
  ـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیم قضائی30ماده  
  . بود که تصمیم باید در قلمرو آن به اجراء گذاشته شودـ رسیدگی به درخواست اجراء تصمیم قضائی، در صالحیت دادگاه طرفی خواهد1 
همچنین درخواسـت اجـراء   . ـ درخواست اجراء تصمیم قضائی تسلیم دادگاه طرفی خواهد شد که رأی قرار است در قلمرو آن اجراء شود     2 
 به دادگاهی کـه رسـیدگی در صـالحیت آن          تواند به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تسلیم بشود، در این صورت دادگاه مزبور رأی را                   می

  .است ارسال خواهد نمود
ـ نحوه رسیدگی به درخواست و اجراء تصمیم قضائی را مقررات طرفی که تصمیم قضائی قرار است در قلمرو آن شناسایی و اجراء شود،         3 

  .تعیین خواهد نمود
   ـ درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیم قضائی31ماده  
اه برای صدور دستور اجراء تصمیم قضائی نیاز به توضیحات داشته باشد، می تواند برای رفع ابهام از هر یک از اصحاب دعوی یا      اگر دادگ  

  .در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد
   ـ خودداری از اجراء تصمیم قضائی32ماده  
  : پذیرفته نخواهد شد در موارد زیر درخواست اجراء تصمیم قضائی 
  .الف ـ در صورتی که تصمیم قضائی مطابق با قوانین طرفی که در قلمرو آن صادر شده قطعیت نیافته باشد 
  .ب ـ در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابالغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد 
شونده و درخصوص همان موضوع و در همان زمینه و با همان اصحاب دعوی تـصمیم   بالً در قلمرو طرف درخواستج ـ در صورتی که ق  

  .قضائی صادر یا اجراء شده باشد
شونده در صالحیت انحـصاری دادگاههـای آن طـرف قـرار      د ـ در مواردی که رسیدگی به موضوع مربوط مطابق قانون طرف درخواست  

  .داشته باشد
  .اه اجراء تصمیم مطابق قانون طرفی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، مشمول مرور زمان شده باشدهـ ـ هرگ 
شونده مغـایرت داشـته       وـ در صورتی که اجراء تصمیم با حاکمیت ملی، امنیت ملی، مبانی اساسی قانونی یا نظم عمومی طرف درخواست                   
  .باشد
  ـ تغییر و اصالح معاهده33ماده  
تواند صورت پذیرد و این تغییر و اصـالح بـه شـکل پروتکـل       توافق متقابل طرفین، تغییرات و اصالحات در متن این معاهده می  براساس 

  .الحاقی جداگانه تنظیم و جزء الینفک معاهده محسوب خواهد شد
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  ـ حل و فصل اختالفات ناشی از اجراء معاهده34ماده  
این معاهده یا از طریق مجـاری       ) 4(ده را به صورت مستقیم توسط مراجع عالی مذکور در ماده          طرفین اختالفهای ناشی از اجراء این معاه       

  .دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد
  االجراء شدن ـ الزم35ماده  
  .االجراء خواهد گردید روز بعد از تاریخ مبادله اسناد تصویب، الزم ـ این معاهده منوط به تصویب خواهد بود و سی 
  اعتبار معاهدهـ 36ماده  
  .ـ این معاهده برای مدت نامحدود معتبر خواهد بود1 
فسخ معاهده پس از شش ماه از تاریخ اعالم کتبی به طـرف دیگـر امکانپـذیر                 . ـ هر یک از طرفین می توانند این معاهده را فسخ کنند           2 

  .خواهد بود
  .ی که در زمان اعتبار آن به عمل آمده تأثیر نخواهد داشتـ اختتام اجراء مفاد این معاهده نسبت به درخواستهای معاضدت حقوق3 

میالدی در دو نسخه به زبانهای فارسی، 2006نوامبر شمسی برابر با هفتم هجری 1385ماه آبان این معاهده در شهر تهران در تاریخ شانزدهم  
روز اختالف در تفسیر معاهده حاضـر مـتن انگلیـسی           در صورت ب  . روسی و انگلیسی منعقد گردید و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است            

  .مورد استناد خواهد بود
  از طرف جمهوری اسالمی ایران

  از طرف جمهوری بالروس
شنبه مـورخ پـنجم       و شش ماده در جلسه علنی روز چهار         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی                

 از سـوی مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام      11/8/1387 هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ     تیرماه یکهزار و سیصد و    
  .موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

   رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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نامه قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب   آئین36 و 35، 34اصالحیه مواد
9/11/1381  

  1387/6/19 - 5553/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 

هـای عمـومی و انقـالب مـصوب           نامـه قـانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگـاه              آئـین  36 و   35،  34به پیوست یک نسخه اصالحیه مواد        
 .گردد  درج در روزنامه رسمی ارسال می به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت19/6/1387 که در تاریخ 9/11/1381

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
 بـه شـرح زیـر اصـالح         9/11/1381های عمومی و انقـالب مـصوب          نامه قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه        آیین 36 و   35،  34مواد   
  :گردد می

ـ 34ماده  شود و به تعـداد الزم دادیـار، مـدیر اجـراء ،      ون وی تشکیل می واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معا 
باشد و مطابق قـانون   اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می           . متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت      

  .کند  و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می1356اجرای احکام مدنی مصوب
البـدل و اجـرای احکـام مـدنی، تحـت ریاسـت و        ای قضایی بخش، اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی         ه  در حوزه  

  .نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود
. دشدهای عمومی هم زمان دارای ابالغ مدیر اجراء خواهن           به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه           ـ1تبصره 

  .باشند زیرمجموعه مدیر دفتر کل می) دادورزان(مأموران اجراء 
باشد، توسط رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجراء          های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء می             آن دسته از پرونده    ـ2تبصره 

بایست به شعب مربوطـه ارسـال       نیاز به زمان بیشتری دارد می      ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها        شوند و مابقی پرونده     رسیده و مختومه می   
  .گردد
 اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسـرای مربوطـه                        ـ35ماده 
  .پذیرد میباشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام  می

شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشـی    اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می         ـ36ماده 
) 1379مـصوب (هـای عمـومی و انـقالب در امور مدنی          و قانون آیـین دادرسـی دادگاه    ) 1356مصوب(از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی        

  .گیرد حد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام میتوسط وا
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

  1387/8/14 - 45347/483شماره
  المی ایراننژاد ریاست محترم جمهوری اس جناب آقای دکتر محمود احمدی

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی        ) 123( در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم          11/7/1384 مورخ 39282/33659 شماره    عطف به نامه   
 21/3/1385ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مـورخ                  اسالمی  ایران قانون الحاق دولت جمهوری    

ایران به    اسالمی    قانون اساسی جمهوری    ) 112(اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم           شورای    ان الیحه به مجلس     مجلس که با عنو   
  .گردد مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابالغ می

ایران به هنگام الحاق به کنوانـسیون         اسالمی  دولت جمهوری ضمناً تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن تکلیفی برای              
 .گردد مزبور منظور گردیده است به پیوست ارسال می

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  26/8/1387 141851شماره

  وزارت امور خارجه
با فساد که در جلسه علنی روز یکـشنبه مـورخ           قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه               

بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پـنج مجلـس شـورای اسـالمی تـصویب و مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام در تـاریخ                                 
خیص داده  ای هنـگام الحاق، موافق بـا مــصلحت نظـام تـشـ             قانون اساسی تصویب آن را با درج بیانیه       ) 112( و در اجرای اصل      20/7/1387

  .گردد  مجلس شورای اسالمی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابالغ می14/8/1387 مورخ 45347/483اسـت و طی نـامه شمـاره 
 مجمـع تـشخیص     23/7/1387 مـورخ    0101/56776الزم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امین اسناد، بیانیه مندرج در نامه شـماره                 

  . گرددمصلحت نظام نیز ثبت
  رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
ـ   قـانون اساسـی جمهـوری    ) 139(شود با رعایت اصل یکصد و سی و نهـم    به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میماده واحده 

 مجمـع عمـومی   2003 اکتبـر  31 برابر با 9/8/1382ه زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب           اسالمی ایران و تبصر   
دبیرکل سـازمان ملـل   (سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون    

  .تودیع نماید) متحد
ـ   کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختالف ناشی ) 66(ماده ) 2(وری اسالمی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند  جمهتبصره 

ارجاع اختالف به داوری یا دیوان . داند المللی دادگستری نمی از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین
  .باشد ری صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهای اختالف ممکن میالمللی دادگست بین

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

  ) میالدی2003 اکتبر 31 هجری شمسی برابر با 9/8/1382مصوب (
  مقدمه 
  کشورهای عضو این کنوانسیون، 
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ات ناشی از فساد نسبت به ثبـات و امنیـت جوامـع کـه بـه سـنتها و ارزشـهای دموکراسـی،                  با ابراز نگرانی از وخامت، مشکالت و تهدید        
  اندازد؛ زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می ارزشهای اخالقی و عدالت لطمه می

جـرائم اقتـصادی از جملـه    ویـژه جـرائم سـازمان یافتـه و      همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جـرائم بـه         
  پولشویی؛

گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تـشکیل          همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می                 
  کند؛ دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می می

گـذارد و   ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتـصادها تـأثیر مـی    وضوع داخلی نیست بلکه پدیدهکه فساد، دیگر یک م    با اعتقاد به این    
  نماید؛ المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می بین همکاری

  شد؛با ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه 
تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریـق تحکـیم ظرفیـت و ایجـاد                   که وجود کمک فنی می      همچنین با اعتقاد به این    

  روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛
  ساالر، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ تواند به نهادهای مردم ویژه می که کسب غیرقانونی ثروت فردی به با اعتقاد به این 
دسـت آمـده اسـت و تحکـیم      صورت غیرقـانونی بـه   هایی که به المللی دارایی با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین          

  ها؛ المللی در جهت بازگرداندن دارایی همکاریهای بین
قتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق             با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی م        

  مربوط به اموال؛
که آنها باید با یکـدیگر و بـا حمایـت و     کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه   

امعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی     دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل ج         
  که قرار باشد تالشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛

با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مـسؤولیت و برابـری دربرابـر قـانون و ضـرورت حفاظـت از                            
  شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛یکپارچگی و 

متحد درزمینـه پیـشگیری و مبـارزه بـا            ملل  با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان                  
  فساد؛
ای اتحادیـه آفریقـا، شـورای       المللی در این زمینه، ازجمله فعالیته      ای و بین   وسیله سایر سازمانهای منطقه    با یادآوری کارهای انجام شده به      

، اتحادیه اروپا، اتحادیـه کـشورهای عربـی، سـازمان توسـعه و      )که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است      (اروپا، شورای همکاری گمرکی     
  همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛

ویژه کنوانسیون مبـارزه بـا فـساد میـان      رزه با فساد ازجمله و به با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبا              
هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانـسیون مبـارزه بـا فـساد             9/1/1374میالدی  )1996( مارس 29کشورهای آمریکایی مصوب    

شمـسی شـورای اتحادیـه         هجری 5/3/1376میالدی  )1997( مه 26مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب           
 6/9/1375مـیالدی   ) 1997( نـوامبر    27المللی مصوب    خواری مقامهای دولتی خارجی در معامالت تجاری بین        اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه    

 7/11/1377مـیالدی  )1999( ژانویـه  27هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب            
 هجـری   13/8/1378مـیالدی   ) 1999( نـوامبر    4هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب              

مـیالدی  ) 2003( ژوئیـه  12شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلـوگیری و مبـارزه بـا فـساد مـصوب                   
  ی شمسی اجالس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛ هجر31/4/1382
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) 2003( سـپتامبر    29االجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ                 با استقبال از الزم    
  :اند  هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده7/7/1382میالدی 

  عمومیفصل اول ـ مقررات  
  ـ بیان اهداف1ماده 
  :اهداف این کنوانسیون عبارتند از 
  .الف ـ ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد 
  .ها یالمللی و کمکهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارای ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهای بین 
  .پ ـ ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی 
   ـ کاربرد اصطالحات2ماده  
  :ازنظر این کنوانسیون 
  :شود به اطالق می» مقام دولتی« الف ـ  
تخابی و دائم یـا موقـت باشـد و          ـ هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یا ان                  1 

  .نظر از ارشدیت وی حقوق دریافت کند یا نکند، صرف
طور که در قانون داخلی کشور عـضو         دهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همان         ـ هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام می         2 

  .دهد ار رفته است، خدمات دولتی ارائه میک گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به تعریف شده است و همان
در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در » مقام دولتی« عنوان  ـ هر شخص دیگری که به3 

در قانون داخلی کشور عضو     طور که    دهد یا همان   این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام می              ) 2(فصل  
  .دهد گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارائه می تعریف شده است و همان

شود که شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی یک کـشور خـارجی را اعـم از     به هر شخصی اطالق می» مقام دولتی خارجی« ب ـ   
بی برعهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجملـه یـک نهـاد یـا مؤسـسه دولتـی انجـام                             انتصابی یا انتخا  

  .دهد می
باشـد   شود که توسط چنین سازمانی مجاز می المللی یا هر شخصی اطالق می به کارمند بین» المللی مقام یک سازمان عمومی بین« پ ـ   

  .از طرف آن سازمان اقدام نماید
ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبـین   به دارایی» اموال« ت ـ   

  .شود های مزبور اطالق می حق یا منافع در دارایی
  .طریق ارتکاب جرم به دست آیدشود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از به هر مالی اطالق می» عواید ناشی از جرم« ث ـ  
جایی یا برعهده گرفتن موقت مـسؤولیت اداره یـا    ، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه»ضبط« یا » مسدود کردن« ج ـ   

  .شود کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صالحیتدار دیگر اطالق می
ابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صـالحیتدار  که در موارد ق» مصادره« چ ـ   

  .شود دیگر اطالق می
) 23(طور که در مـاده   شود که در نتیجه آن، عوایدی حاصل شده است که ممکن است همان به هر جرمی اطالق می» جرم اصلی« ح ـ   

  .ه صورت موضوع یک جرم در آیداین کنوانسیون تعریف شده است ب



  23 / قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه :لاوبخش 
 

 

های غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چنـد کـشور بـا     به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله» تحویل کنترل شده محموله« خ ـ   
طـالق  آگاهی و تحت نظارت مقامات صالحیتدار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسـایی افـراد دخیـل در ارتکـاب جـرم ا                           

  .شود می
   ـ دامنه شمول3ماده 
ـ این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عوایـد ناشـی از                        1 

  .کار خواهد رفت جرائم موضوع این کنوانسیون به
ن، ضرورتی ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمـه بـه امـوال دولتـی        ـ ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آ            2 

  .که به صورت دیگری در آن بیان شده باشد شوند، مگر این
   ـ حفظ حاکمیت4ماده 
ـ کـشورهای عضو، تعهـدات خود براسـاس این کـنوانسـیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالـت در                      1 
  .خلی سایر کشـورها انجام خواهند داددا امور

نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صالحیت و اجراء امـوری را بنمایـد                ـ هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمی           2 
  .که منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است

  نهفصل دوم ـ اقدامات پیشگیرا 
   ـ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد5ماده 
دهد و  ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می       1 

کنـد، توسـعه داده و     منعکس میپذیری را اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسؤولیت  
  .اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد

  .ـ هر کشور عضو، تالش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند2 
ـدامات اداری را از نـظر تعـیین کـفایت آنها بــرای          ـ هر کشور عضو، تالش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اق               3 

  .پیشـگیری و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید
المللـی مربـوط در    ای و بـین  ـ کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقـه                 4 

المللـی   های بین ها و برنامه این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه. خواهند نمودجهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری        
  .با هدف پیشگیری از فساد را دربر گیرد

   ـ نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد6ماده 
سیله روشهایی مانند مـوارد  ـ هر کشور عضو، براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به و              1 

  :کنند، تضمین خواهد کرد زیر از فساد جلوگیری می
  .این کنوانسیون ودرصورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاستها) 5(الف ـ اجراء سیاستهای موضوع ماده  
  .ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد 
این ماده استقالل الزم را اعطاء خواهد نمود ) 1(قوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند ـ هرکشور عضو، طبق اصول اساسی نظام ح     2 

تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی الزم و کارکنان متخـصص                            
  .ته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمودو آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داش

ـ هرکشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجـراء اقـدامات ویـژه جهـت جلـوگیری از فـساد، سـایر                               3 
  .کشورهای عضو را یاری دهند، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطالع خواهد داد
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   ـ بخش دولتی7ماده 
ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تالش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهـت                       1 

کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخـاذ و حفـظ کنـد و تحکـیم                        استخدام، به 
  :بخشد
  .س اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشندالف ـ براسا 
پـذیر هـستند و درصـورت     ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقامهای دولتی که به ویژه دربرابر فـساد آسـیب    

  .اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند
  .رفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهدپ ـ با درنظرگ 
های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجراء مناسب، صـحیح و آبرومنـد وظـایف عمـومی را      ت ـ برنامه  

. آگاهیهای آنها رانسبت به خطرات فـساد ذاتـی دراجـراء وظایفـشان ارتقـاء دهـد                برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا            
  .های مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد برنامه
ت قـانونی و اداری مناسـب را        ـ هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخـاذ اقـداما                   2 

  .مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد
ـ هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقـدامات اداری و قـانونی                        3 

هد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تـأمین مـالی احـزاب                       د مقتضی را مدنظر قرار می    
  .سیاسی را نیز ارتقاء دهد

دهـد و از تنـازع منـافع         ـ هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلی خود تالش خواهد کرد تا نظامهایی کـه شـفافیت را ارتقـاء مـی                      4 
  . اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشدنماید، جلوگیری می

   ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی8ماده  
ـ هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صـداقت و مـسؤولیت را در بـین مقامـات                1 

  .دولتی خود ارتقاء خواهد داد
مود تا درچهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء    ویژه تالش خواهد ن    ـ هر کشور عضو، به    2 

  .کار برد صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به
ـ هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصـول اساسـی نظـام حقـوقی خـود، ابتکـارات مربـوط بـه                             3 
 59/51المللی نحوه رفتار مقامات دولتی منـدرج در ضـمیمه قطعنامـه شـماره                ای و چندجانبه مثل ضوابط بین      منطقه  ای، بین  نهای منطقه سازما

  .دهد  هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار می21/9/1375میالدی) 1996(مورخ دوازده دسامبر
دهـی فـساد بـه مراجـع         اری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش       ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقر          4 

  .نمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد چنین اعمالی دراجراء وظایف خود برخورد می مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که به
 اقدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات  ـ هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تالش خواهد نمود تا 5 

گذاری، ذخایر مالی و هدایای کالن یا منافعی که ممکـن اسـت از               دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایه            
  .ی مراجع مربوط تهیه نمایدهایی را برا عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به

 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامـات دولتـی کـه ضـوابط یـا        6 
  .کنند، مدنظر قرار خواهد داد مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض می

  لی دولتی ـ کارپردازی دولتی و مدیریت منابع ما9ماده  



  25 / قوانین مصوب مربوط به قوه قضائیه :لاوبخش 
 

 

ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخـاذ خواهـد نمـود تـا نظامهـای کـارپردازی مناسـب را                            1 
چنین نظامهایی . گیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید            براساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم       

  : است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند دادکه ممکن
الف ـ توزیع عمومی اطالعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطالعات مربوط به دعـوت بـرای مناقـصه و اطالعـات       

  .آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم میمربوط درباره اعطاء قراردادها که برای 
  .ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل 
ارپردازی دولتی به منظور تسهیل تأیید بعـدی اجـراء   پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به ک  

  .درست مقررات یا تشریفات
هـای قـانونی درصـورتی کـه      چاره جوییها و راه منظور حصول اطمینان از وجود چاره ت ـ نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به  

  .موجب این بند به اجراء درنیاید قواعد یا تشریفات ایجاد شده به
ـ    درصورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثـل اعـالم سـود در کارپردازیهـای دولتـی ویـژه،       ث 

  .بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی
 مدیریت پذیری در ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیت        2 

  :چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت. منابع مالی دولتی ارتقاء یابد
  .الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی 
  .ها موقع درآمدها و هزینه ب ـ گزارش به 
  .پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط 
  ترل داخلی، وت ـ نظامهای مؤثر و کارای مدیریت خطر و کن 
  .ث ـ درصورت اقتضاء اقدام اصالحی، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند 
ـ هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر 3 

هـای عمـومی حفـظ و از مخـدوش شـدن چنـین اسـنادی             د مربوط به درآمدها و هزینـه      حسابرسی، سوابق، صورتحسابهای مالی یا سایر اسنا      
  .جلوگیری شود

  دهی عمومی  ـ گزارش10ماده  
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات الزم را اتخاذ                          

چنین اقداماتی ممکن   . گیری آن، ارتقاء یابد    خش دولتی ازجمله با توجه به تشکیالت، عملکرد و فرآیندهای تصمیم          خواهد نمود تا شفافیت در ب     
  :است ازجمله موارد زیر را شامل شود

ی دهد درصورت اقتضاء اطالعاتی را درمورد تشکیالت، عملکرد و فرآینـدها  الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان می  
گیریها و اعمـال     شخصی، اطالعاتی را درمورد تصمیم      های خصوصی و داده    گیری مدیریت دولتی آن و با درنظرگرفتن حراست از زندگی          تصمیم

  .دست آورند شود، به قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط می
  .گیر صالحیتدار ی تصمیممنظور تسهیل دسترسی عموم به نهادها ب ـ درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به 
  .ای درخصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد پ ـ انتشار اطالعاتی که ممکن است گزارشهای دوره 
   ـ تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهای دادستانی11ماده  
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اساسـی نظـام حقـوقی خـود و بـدون             و طبق اصول  ـ با درنظر گرفتن استقالل قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عض                1 
خدشه وارد آمدن به استقالل قضائی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضای قوه قـضائیه                         

  .چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضای قوه قضائیه شود. ممانعت به عمل آید
این ماده اتخاذ شده اسـت، ممکـن اسـت در واحـد دادسـتانی در آن دسـته از                    ) 1( اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند           ـ2 

اجـراء   دهد، اما از استقالل شبیه قوه قضائیه برخـوردار اسـت معرفـی و بـه                کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشکیل نمی           
  .درآید
   خصوصی ـ بخش12ماده 
ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهدنمود تـا از فـساد بخـش خـصوصی جلـوگیری کنـد،                           1 

استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهای مـؤثر، بازدارنـده مـدنی، اداری یـا کیفـری                         
  .صور در پیروی از چنین اقداماتی، درنظر بگیردمناسب را به خاطر ق

  :ـ اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود2 
  .الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط 
ای خصوصی مربوط از جملـه نحـوه رفتـار جهـت     ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحده  

هـای تجـاری     اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه                     
  .مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت

اشخاص حقیقی و حقـوقی دخیـل در    صی ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتی درخصوص هویتپ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصو  
  .حقوقی شرکتها ایجاد و مدیریت شخصیت

هـای اعطـاء شـده     ها و پروانـه  ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط به یارانه  
  .ی بازرگانیتوسط مراجع دولتی جهت فعالیتها

ای مقامات دولتی قبلـی   نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیتهای حرفه ث ـ جلوگیری از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیتها به  
طـور مـستقیم بـه       یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی که چنین فعالیتها یا استخدامها به                  

  .اند گونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته یفی مربوط شود که اینوظا
که مؤسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهای ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلـوگیری   ج ـ تضمین این  

 الزم چنین مؤسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأییـد قـرار              که حسابها و صورتحسابهای مالی      و کشف فساد را دارند و این      
  .گیرد
ـ هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعـالم کتبـی وضـع مـالی و      3 

زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جـرائم احـراز شـده              استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال             
  :براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود

  .الف ـ دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر 
  .ب ـ دایر کردن معامالت مخفی یا معامالتی که به اندازه کافی مشخص نیستند 
  .هایی که وجود خارجی ندارد پ ـ ثبت هزینه 
  . ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنهات ـ 
  ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و 
  .بینی کرده است ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیش 
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از شـده   خواری را که یکی از عناصـر تـشکیل دهنـده جـرائم احـر               های تشکیل دهنده رشوه    ـ هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه       4 
  .های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد باشد و درصورت اقتضاء سایر هزینه این کنوانسیون می) 16( و)15( براساس مواد

   ـ مشارکت جامعه13ماده 
د آورد تا شرکت    ـ هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواه                   1 

مدار را جهت جلوگیری و مبارزه بـا         فعاالنه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه               
تی مانند موارد زیـر     مشارکت باید با انجام اقداما    . فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد                  

  :تقویت شود
  .گیری الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم 
  .ب ـ تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطالعات دارند 
های درسـی   های آموزشی مردمی ازجمله برنامه رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه پ ـ انجام فعالیتهای مربوط به اطالع  

  .کند مدارس و دانشگاهها کمک می
  .ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطالعات مربوط به فساد 
م این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر الز                         
  :هستند
  .ـ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران)1( 
  .ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخالق عمومی)2( 
ـ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضدفساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مـردم                    2 

ای کـه ممکـن اسـت        دهی، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثه        ترسی به این نهادها را جهت گزارش      اند و درصورت اقتضاء دس     شناخته شده 
  .طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد

  اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی  ـ14ماده 
  :ـ هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد1 
 کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و  

ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند،  دهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها به رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می
این نظام برشرایطی که مشتری باید داشته باشـد و درصـورت            . وکشف تمامی اشکال پولشویی   منظور جلوگیری    درچهارچوب صالحیت خود به   

  .اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معامالت مشکوک تأکید خواهد کرد
ن وسایر مراجع متعهـد بـه   این کنوانسیون، تضمین این که مراجع اداری، نظارتی، مجری قانو) 46( ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده  

المللـی   این توانـایی را دارنـد تـا در سـطوح ملـی و بـین               ) موجب قانون داخلی، مراجع قضائی     ازجمله و درصورت اقتضاء به    (مبارزه با پولشویی    
عـاتی مـالی را     منظور ایجـاد واحـد اطال      درچهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطالعات نمایند و بدین               

  .آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطالعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع
ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با        2 
که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مـدنظر قـرار              منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطالعات، بدون این          هایی به  ت تضمین رعای

  .چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود. خواهند داد
، اجراء اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملـزم بـه                   ـ کشورهای عضو  3 

  :موارد زیر نمایند



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 28
 

 

  .دار را دررابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط، اطالعات دقیق و معنی 
  طالعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ وب ـ چنین ا 
  .پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطالعات کامل درخصوص شخص بانی نیست 
ضو ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عـ                        4 

  .المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند ای، بین شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه درخواست می
ای و دوجانبـه را در بـین مراجـع نظـارتی قـضائی،       ای، زیرمنطقه  ـ کشورهای عضو، تالش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه 5 

  .بارزه با پولشویی گسترش دهندمجری قانون و مالی به منظور م
  انگاری و اجراء قانون جرم فصل سوم ـ 
  ارتشاء مقامات دولتی داخلی  ـ15ماده  
هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات الزم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به             

  :یندعنوان جرائم کیفری به حساب آ
صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هـر شـخص یـا واحـد      مورد به یک مقام دولتی به الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی  

  .که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد دیگر برای این
 از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد مورد ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی  

  .که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد دیگر برای این
  المللی ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین  ـ16ماده  
مورد بـه یـک مقـام دولتـی          ـ هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی                    1 

که آن مقام در انجام وظـایف رسـمی خـود             المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این             خارجی یا مقام سازمان عمومی بین     
مورد درارتباط با    که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی               م دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این          عملی را انجا  

  .الملل، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد رفتار تجارت بین
مورد توسـط یـک    ررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی  ـ هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد ب            2 

المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحـد دیگـر بـرای      مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین       
اجتناب ورزد، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم          که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن                   این

  .تلقی گردد
  حیف و میل، اختالس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی ـ17ماده 
 یـا   های غیرمجاز از هر مـال      و میل، اختالس و دیگر استفاده      هر کشور عضو، قوانین وسایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف             

وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنـا بـه                                
  .موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد

   اعمال نفوذ در معامالت  ـ18ماده  
صورت عمدی ارتکـاب یابـد، جـرم تلقـی           شور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی که به                هر ک  
  :گردد
کـه آن مقـام    صورت مستقیم یا غیرمستقیم بـرای ایـن   مورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر به الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی  

مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شـخص برانگیزنـده ایـن                از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی          دولتی یا شخص    
  .کند عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده
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دیگـر  مورد ازطرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص  ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی  
مورد از اداره یا مرجع دولتی کـشور عـضو سـوء     که آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی  برای این 

  .استفاده نماید
  سوء استفاده از وظایف  ـ19ماده  
تفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قـصور در           هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاس                

مورد برای خود یا شخص یـا واحـد دیگـر،            منظور کسب امتیاز بی    اجراء عملی برخالف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود به            
  .عنوان جرم کیفری تلقی شود صورت عمدی ارتکاب یابد، به موقعی که به

  غیرحق دارا شدن من  ـ20ماده  
دهـد تـا     هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات الزم را مدنظر قرار می                        

تواند درارتباط با درآمد قانونی خود توضیح  دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمی
  .صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود هد، موقعی که بهد

  ارتشاء در بخش خصوصی  ـ21ماده  
صـورت عمـدی در خـالل        هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتی کـه بـه                      

  :باشد، جرم کیفری تلقی شود فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته
مورد به هر شخص، که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یـا آن را   الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی  

ام آن خـودداری    که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انج              کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این          اداره می 
  .نماید
مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را  ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی  

اب که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یـا از انجـام آن اجتنـ                   کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این          اداره می 
  .ورزد
   ـ اختالس اموال در بخش خصوصی22ماده  
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختالس در حین فعالیتهای اقتصادی، مـالی یـا                          

از هر مالی، وجـوه خـصوصی یـا اوراق          کند،   کند یا آن را اداره می      بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می           
صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به عنوان  است، در صورتی که به بهادار یا هر چیز با ارزشی که به موجب جایگاه شغلی وی، به او واگذار شده               

  .جرم کیفری تلقی گردد
  تطهیر عواید ناشی از جرم  ـ23ماده  
اخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیـر در صـورتی کـه                   ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین د        1 

  :صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد به
   الف ـ 
 است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال           دست آمده   تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به          ) 1( 

  .یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود
جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص اسـت               تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه          ) 2( 

  .است دست آمده از عواید جرم به
  :ا رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خودب ـ ب 
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  .است دست آمده استمالک، مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت، مشخص است که از عواید جرم به) 1( 
مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تالش برای ارتکاب و کمـک، بـرانگیختن، تـسهیل و مـشاوره در ارتکـاب هـر                      ) 2( 
  .است می که طبق این ماده احراز شدهجر

  :این ماده) 1(کارگیری بند ـ از نظر اجراء یا به2 
  .کار گیرد ترین حد جرائم منتسب به این ماده را تا گسترده) 1(الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند 
ون را به عنوان جرائم انتسابی به حـساب خواهـد   ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسی  
  .آورد
فوق، جرائم انتسابی، شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حـوزه صـالحیت کـشور عـضو مـورد      ) ب(پ ـ از نظر ردیف   

ری تلقـی خواهدشـد کـه رفتـار         به هر حال جرائم ارتکابی در خارج از حوزه صالحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفـ                 . بحث خواهد بود  
است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این مـاده                مربوط، طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته          

  .نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود را اعمال یا اجراء می
سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط بـه آن را بـه    ه این ماده را قابل اجراء میت ـ هـر کشور عضو، نسـخی از قوانینی ک  

  .دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد
ایـن  ) 1(تواند تصریح کند که جرائم درج شـده در بنـد   ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می  

  .شود اند، اعمال نمی با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شدهماده در رابطه 
  اختفاء  ـ24ماده 
این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهـد داد              ) 23(هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده          

که شخص در چنین جرائمـی شـرکت داشـته باشـد، مخفـی                نسیون و بدون این   تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس این کنوا            
باشـد،   داند که چنین اموالی ناشی از جـرائم احـراز شـده براسـاس ایـن کنوانـسیون مـی        نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل می     

  .درصورتی که این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود
  نعت از اجراء عدالتمما  ـ25ماده  
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی که به صـورت عمـدی صـورت گیـرد، جـرم                             

  :کیفری تلقی گردد
خالـت در شـهادت دادن یـا    مورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا د الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی  

  .ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون
ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضائی یا مجری قانون درارتبـاط بـا ارتکـاب جـرائم       

ای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقامهای دولتـی   چیز در این بند خدشه     ن، هیچ احراز شده براساس این کنوانسیو    
  .آورد دهد، وارد نمی را مورد محافظت قرار می

  مسؤولیت اشخاص حقوقی  ـ26ماده  
 در جرائم احراز شده براساس این       ـ هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت                  1 

  .کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید
  .ـ با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد2 
  .اند، خواهد بود دهـ چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب ش3 
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شوند مشمول مجازاتهای مؤثر،  ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می ـ هر کشور عضو، به4 
  .شوند متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می

  مشارکت در جرم و شروع به جرم  ـ27ماده 
زم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هـر سـمتی مثـل شـراکت،                     ـ هر کشور عضو، قوانین و اقدامات ال       1 

  .معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود
 جهت ارتکاب جرمی که تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تالشی ـ هر کشور عضو، می2 

  .طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم کیفری تلقی شود
تواند قوانین و سایر اقدامات الزم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده براساس                     ـ هر کشور عضو، می    3 

  .عنوان جرم کیفری تلقی شود این کنوانسیون به
  عنوان عناصر جرم د و نیت بهآگاهی، قص  ـ28ماده  
  .عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود آگاهی، قصد یا نیت الزم به 
   ـ قاعده مرور زمان29ماده  
 نمود که در آن دادرسیهای هر جـرم         هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طوالنی را برقرار خواهد                

تـر را    احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مـرور زمـان طـوالنی                         
  .بینی خواهد کرد برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش

  پیگرد، رسیدگی قضائی و مجازات  ـ30ماده  
ـ کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهـایی خواهـد نمـود کـه سـنگینی جـرم را مـدنظر قـرار                              1 
  .دهند می

ـ کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا                        2 
طاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسـیدگی، پیگـرد و رسـیدگی قـضائی مـؤثر                         مزایای قضائی اع  

  .جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود
لی آن درمـورد    ـ کشور عضو، تالش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صالحدید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخ                   3 

پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه بـا                         
  .شود این جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمی اعمال می

براساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حـق دفـاع، اقـدامات                  ـ هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده         4 
مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یـا          

  .دهد بعدی را مدنظر قرار میاستیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهای کیفری 
انـد،    ـ هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم شـده  5 

  .سنگینی جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد
دهـد تـا    هـایی را مـدنظر قـرار مـی     ، برقراری رویه ـ هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد 6 

ازطریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صـالحیتدار بـه                          
  .کار گمارده شود
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ول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر       ـ هر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اص               7 
کـه محکـوم بـه     صالحیت اشخاصـی  هایی را جهت عدم است، برقراری رویه   وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کرده          

  :جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد
  .سمت دولتیالف ـ تصدی  
  .ای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد ب ـ تصدی سمت در مؤسسه 
  .ای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صالحیتدار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد این ماده خدشه) 1( ـ بند8 
 کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجـراء یـا سـایر اصـول       ـ هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرائم احراز شده براساس این            9 

حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبـق                         
  .قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت

اند را مجدداً وارد جامعه      تا افرادی که به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون محکوم شده           ـ کشورهای عضو تالش خواهند نمود       10 
  .کنند
   ـ مسدود کردن، ضبط و مصادره31ماده  
  :ـ هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات الزم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد1 
  .ف ـ عواید حاصل از جرائمی که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشدال 
کـار   کار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها به ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که درجرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به  
  .رود

اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مـسدود کـردن یـا ضـبط هـر مـورد                        ـ هر کشور عضو     2 
  .این ماده را میسر سازد) 1(موضوع بند 

 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مـسدود،                        3 
  .این ماده را توسط مقامهای صالحیتدار اداره کند) 2(و ) 1(ضبط و مصادره شده مشمول بندهای 

ـ چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالی مـشمول اقـدامات                          4 
  .موضوع این ماده به جای آن عواید خواهد بود

نچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشـد، بـدون خدشـه وارد آوردن بـه هرگونـه       ـ چنا 5 
  .اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود

رم، از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یـا از امـوالی    ـ درآمد یا منافع حاصل از عواید ج 6 
که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عوایـد حاصـل از                            

  .جرم خواهد بود
این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صالحیتدار خود این اختیـار را خواهـد داد تـا               ) 55(ـ از نظر این ماده و ماده        7 

یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانـه            . دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود              
  .ودداری نخواهد کردبودن امور بانکی، از انجام اقدامات خ

که مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سـایر امـوال    توانند امکان ملزم بودن این  ـ کشورهای عضو می 8 
هـای قـضائی یـا سـایر      مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قـانون داخلـی آن و ماهیـت دادرسـی                     

  .ها باشد، مورد بررسی قرار دهند دادرسی
  .ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حُسن نیت، لطمه وارد آورد9 
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ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عـضو تعریـف                             10 
  . اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشتشده و به

   ـ حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان32ماده  
ـ هر کشور عضو، براساس نظام حقوقی داخلی خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهـد نمـود تـا از شـهود و                           1 

دهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشـخاص نزدیـک بـه     سیون شهادت میکارشناسانی که درخصوص جرائم احراز شده براساس این کنوان  
  .آنها درمقابل تالفی یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد

بینی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تـشریفات                  این ماده پیش  ) 1(ـ اقداماتی که در بند      2 
  :وارد زیر شودقانونی، شامل م

جـایی آنهـا و درصـورت     هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد، جابـه  الف ـ برقراری رویه  
  .که چنین افرادی کجا هستند اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطالعات مربوط به هویت و این

ارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سالمت چنین افرادی تـضمین شـود،   ب ـ تأمین قواعد مستند که به شهود و ک  
  .مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت ازطریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب

این ماده، مـدنظر قـرار      )1(ل زندگی افراد موضوع بند      ـ کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر مح             3 
  .خواهند داد

  .عنوان شهود هستند، اعمال خواهدشد ـ مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدی که به4 
ای عمل خواهـد کـرد کـه نظـرات و نگرانیهـای قربانیـان در مراحـل مناسـب          گونه  ـ هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود به 5 

  .دادرسیهای کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد
   ـ حمایت از افراد گزارش دهنده33ماده  
هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دالیـل معقـول، هـر واقعیـت                              
ط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صالحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابـل توجیـه، درنظـام حقـوقی                     مربو

  .داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد
  عواقب فساد  ـ34ماده  
طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقـداماتی        هر کشور عضو، با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حُسن نیت حاصل شده است،                   

توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی         در این چهارچوب، کشورهای عضو می     . را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید         
  .ل جبرانی دیگری را انجام دهندحقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عم

   ـ جبران زیان35ماده  
هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحـدهایی کـه در اثـر فـساد                             

  .رت، اقامه دعوی نمایندمنظور دریافت خسا اند، حق دارند تا علیه اشخاصی که مسؤول آن زیان هستند به متحمل زیان شده
  مراجع تخصصی  ـ36ماده  
هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریـق اجـراء قـانون را                            

زم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحـو         طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقالل ال              . تضمین خواهد نمود  
چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخـوردار                . مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند         

  .باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند
   ـ همکاری با مراجع مجری قانون37ماده  
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کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احـراز شـده برطبـق ایـن کنوانـسیون شـرکت                       ـ هر   1 
اند، ترغیب نماید تا اطالعات مفید را به مراجع صالحیتدار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به                       کنند یا کرده   می

  . بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شودمراجع صالحیتدار
ـ هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده     2 

  .طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد
 عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فـردی کـه همکـاری اساسـی را در                         ـ هر کشور  3 

  .جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد
  .بینی شده است، با اعمال تغییرات الزم، انجام خواهد شد شاین کنوانسیون پی) 32(ـ حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده 4 
باشد، بتواند کمک اساسی را به مراجع صالحیتدار کشور عـضو دیگـر    این ماده که در کشور عضو می) 1( ـ چنانچه شخص موضوع بند 5 

این مـاده توسـط کـشور    ) 3(و) 2(ر بندهایارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود درخصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج د  
  .توانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند عضو دیگر می

  همکاری بین مراجع ملی  ـ38ماده 
هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یـک طـرف همکـاری بـین مراجـع                           
این همکاریها ممکن است شـامل      . تی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفری را تشویق نماید                  دول

  :موارد زیر شود
 های معقول برای اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرائم احراز شـده براسـاس   الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینه  
  این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا) 23(و ) 21(، )15(مواد

  .ب ـ ارائه تمامی اطالعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست  
   ـ همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی39ماده 
بین مراجع ملی تحقیـق  ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است الزم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری              1 

ویژه مؤسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده براسـاس ایـن کنوانـسیون را                    و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی به      
  .ترغیب نماید

راسـاس ایـن    ـ هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمـودن ارتکـاب جـرائم احـراز شـده ب                          2 
  .کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد

  رازداری بانکی  ـ40ماده 
هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهای                     

  .شود، فائق آید رد تا بر موانعی که ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی میمناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دا
   ـ سابقه کیفری41ماده  
منظوری که مناسب باشـد، هرنـوع محکومیـت          هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به                 

 استفاده از این اطالعات در جریانات رسـیدگی کیفـری مربـوط بـه جـرم احـراز شـده طبـق ایـن                         قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت       
  .کنوانسیون مدنظر قرار گیرد

  صالحیت قضائی  ـ42ماده  
ـ هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صالحیت قضائی خود را بـر جـرائم احـراز شـده براسـاس ایـن کنوانـسیون،                           1 

  : اعمال نمایددرمواقع زیر
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  الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا 
ای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کـشور عـضو در زمـان ارتکـاب      ب ـ جرم بر روی کشتی  

  .جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد
  :تواند صالحیت قضائی خود را بر چنین جرائمی در موارد زیر نیز اعمال کند ر عضو میاین کنوانسیون، یک کشو) 4(ـ با توجه به ماده 2 
  الف ـ جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا 
  ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا 
این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کـشور و بـا   ) 23(ماده ) 1(بند) ب(جزء ) 2( باشد که طبق ردیف پ ـ جرم یکی از مواردی  

  .این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد) 23(ماده ) 1(بند) ب(جزء ) 2(و) 1(هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیفهای
  .افته باشدت ـ جرم علیه کشور عضو ارتکاب ی 
این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که مـتهم مـورد ادعـا در قلمـرو آن                        ) 44(ـ از نظر ماده     3 

نماید، صالحیت قضائی خود را بر جـرائم         کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمی                    
  .حراز شده براساس این کنوانسیون احراز نمایدا

تواند اتخاذ نماید تا صالحیت قضائی خود را بـر جـرائم احـراز شـده                 ـ هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز می            4 
  . احراز کندنماید، براساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی

کند، مطلع یا به صورت دیگری متوجه  این ماده احراز می) 2(و) 1( ـ چنانچه کشور عضوی صالحیت قضائی خود را به موجب بندهای  5 
دهنـد، مقامـات صـالحیتدار آن        شده باشد که کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطه با همان رفتار صورت می                  

  . عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمودکشورهای
الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صالحیت کیفری احراز شده توسط   ـ بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین 6 

  .یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد
  المللی های بینفصل چهارم ـ همکاری 
  المللی  ـ همکاریهای بین43ماده  
کشورهای عـضو درصـورت     . این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود        ) 50(تا  ) 44(ـ کشورهای عضو، طبق مواد      1 

 و اداری مربوط بـه فـساد را         اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی                  
  .مدنظر قرار خواهند داد

المللی، هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تأکید بر جرمی دارد که کمـک                    ـ درزمینه همکاریهای بین   2 
شـونده    انین کشور عضو درخواسـت    که آیا قو    نظر از این    باشد، صرف  به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری می             

  .شود کننده بنامد، اجراء شده تلقی می دهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواست جرم را در همان مقوله جرم قرار می
  استرداد  ـ44ماده  
 که استرداد به    که جرمی   شونده باشد، به شرط آن      ـ چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست            1 

کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این مـاده در رابطـه بـا     خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو 
  .کار خواهد رفت جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به

تواند استرداد فـرد را بـه خـاطر هـر جـرم مـشمول ایـن                  د، می ده این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه می        ) 1(ـ با وجود مفاد بند    2 
  .کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکانپذیر سازد
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ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به                         3 
است، کـشور عـضو درخواسـت        ی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی باشد که طبق این کنوانسیون احراز شده                دلیل مدت زندان  

  .تواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید شونده می
ر هر معاهده استرداد موجود بین کـشورهای        عنوان جرم قابل استرداد د     شود، به  ـ هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می            4 

کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که                  . شود عضو گنجانده شده تلقی می    
 به عنوان مبنای اسـترداد اسـتفاده        دهد درصورتی که از این کنوانسیون      کشور عضوی که قانون آن اجازه می      . شود بگنجانند  بین آنها منعقد می   

  .کند، هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد
ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند  استرداد را منوط به وجود معاهده  ـ چنانچه کشور عضوی که  5 

تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمـی کـه ایـن مـاده نـسبت بـه آن اعمـال                      ندارد، می که با آن معاهده استرداد      
  .شود، قرار دهد می

  :ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت  ـ کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده6 
یب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطالع خواهد داد که آیـا  الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصو  

  عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یاخیر؟ این کنوانسیون را به
ی درخصوص استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظـور اجـراء   ب ـ چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکار  

  .این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید
شـود، بـه     اعمـال مـی   دانند، جرائمی را که این ماده در رابطه با آنها            ای نمی  ـ کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده         7 

  .عنوان جرائمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت
 ـ استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرایط مربوط  8 

  .خواست شونده ممکن است استرداد را ردکند، خواهد بودهایی که به موجب آن کشور عضو در به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه
ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تالش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر                       9 

  .شود، تسهیل نمایند جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال می
که قانع شود که شرایط اضـطراری          شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به محض این             ـ کشور عضو درخواست   10 

تواند بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمـرو آن اسـت،                       کند، می  است و ایجاب می   
  .خاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شودبازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را ات

ـ کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی کـه ایـن مـاده درمـورد آن             11 
که در پی استرداد او است، موظف اسـت تـا           که او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوی               شود تنها به دلیل این     اعمال می 

ای که درمورد هر جرم دیگری با  مقامات مزبور به همان شیوه. مورد را بدون تأخیر غیرضروری به مقامات صالحیتدار جهت پیگرد تحویل دهد    
 .دگی را انجـام خواهنـد داد      کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسـی          همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می          

هـای شـکلی و اسـتنادی همکـاری          ویژه درمورد جنبـه    کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر به             
  .خواهند کرد

تحویل دهد تنها به این     گونه دیگری    موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا به              ـ هرگاه یک کشور عضو به     12 
شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و بـه                

ند با ایـن  ک خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست می       
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ایـن   )11(شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات منـدرج در بنـد                    
  .ماده کافی خواهد بود

شده   استشده تبعهکشور درخو    شود به این دلیل که شخص درخواست       ـ چنانچه استردادی که به منظور اجراء محکومیت درخواست می         13 
طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور              شونده چنانچه قانون داخلی آن این       است، رد شود، کشور عضو درخواست     

  .دهد کننده را مد نظر قرار می کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواست عضو درخواست
شـود صـورت     در رابطه با او، دادرسیهایی درمورد هر یک از جرائمی که این مـاده در مـورد آنهـا اعمـال مـی                      ـ در مورد هر فردی که       14 
بینـی شـده در قـانون داخلـی کـشور            گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پـیش                 می

  .اهد شدعضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خو
های اساسی برای اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد، بـه منظـور مجـازات یـا                    ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینه      15 

که اجابـت درخواسـت باعـث         پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد به عمل آمده است یا این                    
ای تفسیر نخواهد شـد کـه باعـث          گونه شود، هیچ چیز در این کنوانسیون به        آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دالیل مزبور می            خدشه وارد 

  .ایجاد تعهد جهت استرداد شود
  .گیرد، درخواست استرداد را رد کنند توانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالی را نیز دربر می ـ کشورهای عضو نمی16 
ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصـتهای                      17 

  .زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطالعات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد
های دوجانبه و چندجانبه را برای اجراء یا ارتقـاء کـارآیی اسـترداد منعقـد                 تیبات یا موافقتنامه  ـ کشورهای عضو تالش خواهندکرد تا تر      18 
  .نمایند
   ـ انتقال محکومین45ماده 
های دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی بـه                توانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه     کشورهای عضو می   

  .احراز شده براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانندعلت جرائم 
  معاضدت قضائی متقابل  ـ46ماده  
ئم ترین اقدامات معاضدت قضائی متقابل را درخصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جـرا                ـ کشورهای عضو، گسترده   1 

  .مشمول این کنوانسیون درمورد یکدیگر به عمل خواهند آورد
شـونده و باتوجـه بـه تحقیقـات، پیگـرد و            ها و ترتیبـات کـشور درخواسـت        ـ معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامه       2 

 در کشور عضو درخواست کننده درمورد این کنوانسیون) 26(های قضائی مربوط به جرائمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده          دادرسی
  .آنها مسؤول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت

  :شود ممکن است بنا به دالیل زیر درخواست شود ـ معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه می3 
  .الف ـ گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد 
  .ب ـ ابالغ اسناد قضائی 
  .زرسیها، ضبط و مسدود نمودنپ ـ اجراء با 
  .ت ـ معاینه اشیاء و محلها 
  .های کارشناسی ث ـ ارائه اطالعات، اقالم استنادی و ارزیابی 
  .ج ـ ارائه نسخ تأییدشده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب و کار 
  .منظورهای استنادی ال، وسایل یا سایر اشیاء بهچ ـ شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، امو 
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  .ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده 
  .خ ـ هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد 
  .یوند ـ شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانس 
  .ذ ـ به دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون 
توانند بدون درخواسـت قبلـی، اطالعـات مربـوط بـه             ـ مراجع صالحیتدار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی، می             4 

آمیـز   ع مزبـور در بـه عهـده گـرفتن یـا انجـام موفقیـت       تواند به مرجـ  مسائل کیفری را درصورتی که بر این باور باشند که اطالعات مزبور می           
تواند به درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظـیم گردیـده اسـت، بـه                   استعالمات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا می        

  .مرجع صالحیتدار کشور عضو دیگر انتقال دهند
 خدشه وارد آمدن به استعالمات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری که مراجـع  این ماده، بدون) 4( ـ انتقال اطالعات به موجب بند  5 

کنند، درخواست مبنی بـر ایـن        مراجع صالحیتداری که این اطالعات را دریافت می       . دهند انجام خواهد شد    صالحیتدار آن اطالعات را ارائه می     
. با اعمال محدودیتهایی درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمـود           الذکر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت، یا           که اطالعات فوق  

آمیز است، باز    در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطالعات مزبور در جریانات دادرسی که در رابطه با شخص متهم تبرئه                       
تب را به کشور عضو انتقال دهنده اطالع خواهد داد و چنانچه درمـورد              در چنین موردی، کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مرا          . دارد نمی

  .دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال استثنائی، اطالع قبلی امکانپذیر نباشد، کشور عضو دریافت
ه دیگر که بر کل یا بخشی از معاضدت قضائی متقابل حاکم  ـ مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانب 6 

  .بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت
ایـن مـاده در رابطـه بـا         ) 29(تـا   ) 9(ـ چنانچه کشورهای عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قـضائی متقابـل نباشـند بنـدهای                   7 

ای باشند مفاد مربوط به      چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهده       . د شد درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواه         
کـشورهای  . این ماده را به جای آنها بـه کـار گیرنـد           ) 29(تا  )9(که کشورهای عضو توافق کنند بندهای         آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این      

  .نماید، اعمال کنند ها را تسهیل میشوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاری عضو قویاً ترغیب می
  .موجب این ماده طفره نخواهند رفت  ـ کشورهای عضو بنا به دالیل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضائی متقابل به8 
  ـ9 
الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ بـه درخواسـت کمـک بـه موجـب ایـن مـاده، درصـورت فقـدان جـرم مـضاعف، اهـداف               
  .درج گردیده است مدنظر قرار خواهد داد) 1(سیون را که در مادهکنوان این

در هـر حـال کـشور عـضو     . توانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفره روند ب ـ کشورهای عضو می  
.  آن مطابقـت داشـته باشـد، ارائـه خواهـد کـرد             درخواست شونده معاضدتی را که دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی              

ارزش یا مسائلی باشد که همکاری یـا معاضـدت درخواسـت شـده طبـق سـایر مفـاد ایـن                       چنانچه درخواستها حاوی مسائل دارای ماهیت کم      
  .کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود

 است ضروری باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصـورت فقـدان جـرم    تواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن پ ـ هر کشور عضو می  
  .موجب این ماده را ارائه دهد تری به مضاعف، میزان معاضدت گسترده

گذراند و حـضور او در کـشور عـضو دیگـری جهـت       شود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی می  ـ شخصی که بازداشت می 10 
های قضائی درارتباط با جـرائم مـشمول         گونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسی          رائه کمک به  شناسایی، شهادت یا ا   

  :توان درصورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد شود را می این کنوانسیون درخواست می
  .الف ـ شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعالم کند 
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  . دو کشور عضو با رعایت شرایطی که آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایندب ـ مراجع صالحیتدار هر 
  :این ماده ) 10(ـ از نظر بند 11 
که کشور  الف ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این  

  .شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهدعضوی که 
ب ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فـرد مزبـور جهـت بازداشـت در کـشور        

اند، اجراء خواهد  و کشور عضو توافق کردهعضوی که شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلی یا به طریق دیگری که مراجع صالحیتدار د       
  .کرد

پ ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوی را که شخص از آنجا منتقل شده ملـزم نخواهـد نمـود تـا تـشریفات        
  .استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند

ده است، از مدت زمان محکومیت وی در کـشوری کـه از آنجـا    ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری که به آن منتقل ش  
  .منتقل شده کسر خواهد شد

نظـر از     این ماده توافق کند، فرد مزبور صرف      ) 11(و) 10(یابد طبق بندهای   ـ درصورتی که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال می          12 
 کشوری که از آنجا منتقـل شـده اسـت تحـت پیگـرد، بازداشـت یـا                   ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو             

  .شده است نخواهدشد شخصی در قلمرو کشوری که به آن منتقل آزادی مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم به محدودیت
اضـدت قـضائی   ـ هر کشور عضو، یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که مسؤولیت و اختیار خواهـد داشـت تـا درخواسـتهای مع                      13 

چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه . متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء درآورد یا جهت اجراء به مراجع صالحیتدار منتقل نماید
ای آن تواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کنـد کـه از همـان عملکـرد، بـر                 یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضائی جداگانه باشد، می         

چنانچـه  . مراجع صالحیتدار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواستهای دریافتی را تـضمین خواهنـد نمـود                . منطقه یا سرزمین برخوردار باشد    
مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء به مرجع صالحیتدار تحویل دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صـالحیتدار را ترغیـب                       

هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحـد را از وجـود         . ودخواهد نم 
درخواستهای معاضدت قضائی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط به آن، بـه مرجـع              . مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود         

ای به حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر که درخواستها             این الزام خدشه  . ط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت     مرکزی تعیین شده توس   
و مکاتبات ازطریق مجاری دیپلماتیک و درشرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و درصورت امکان ازطریق سـازمان پلـیس                     

  .د نخواهد کردالمللی به آن منتقل شود، وار جنایی بین
ای که بتواند سابقه کتبی ایجاد کند، به زبـان قابـل قبـول کـشور عـضو                   ـ درخواستها به صورت کتبی یا درصورت امکان با هر وسیله          14 

هر کشور عـضو در زمـان       . درخواست شونده به موجب شرایطی که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد                    
سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهای قابل قبول آن کـشور عـضو                         سپردن  

تواند به صورت شـفاهی صـورت گیـرد امـا بایـد              در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواستها می          . آگاه خواهد کرد  
  .أیید شودفوری به صورت کتبی ت

  :ـ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود15 
  .الف ـ هویت مرجع درخواست کننده 
شود و نام و وظـایف مرجعـی کـه کـار      ب ـ موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواستها مربوط به آن می  

  .دهد تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می
  .ای از واقعیتهای مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواستهای ابالغ اوراق قضائی پ ـ خالصه 
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  .ت ـ توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود 
  ث ـ درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و 
  .فی که برای آن مدارک، اطالعات یا اقدام درخواست شودج ـ هد 
تواند اطالعات بیشتری را درصورتی که جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلی آن ضـروری بـه                  ـ کشور عضو درخواست شونده می     16 

  .نظر برسد یا موقعی که بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید
 داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و ـ درخواست براساس قانون17 

  .درصورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد
ان شـاهد یـا     ـ درصورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی که شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنـو                      18 

تواند درصـورتی    درخواست کشور دیگر می    کارشناس توسط مراجع قضائی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا به               
که این امر امکانپذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور بـه هـم رسـاند، اجـازه دهـد تـا                    

توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضائی کشور درخواست کننده و بـا              کشورهای عضو می  . ازطریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد    استماع  
  .حضور مرجع قضائی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد

ه توسـط کـشور عـضو       کننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطالعات یا شـواهد ارائـه شـد                ـ کشور عضو درخواست   19 
. شونده به منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضائی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقـل یـا اسـتفاده نخواهـد کـرد                           درخواست

خص های خود یا شواهدی کـه مربـوط بـه تبرئـه شـ        چیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطالعات، جریانات دادرسی              هیچ
درمورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهـد نمـود و                    . متهم است، باز نخواهد داشت    

دهی قبلی امکانپـذیر نباشـد، کـشور      چنانچه درمورد استثنائی، اطالع   . شونده مشورت خواهد نمود    درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست     
   کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء عضو درخواست

  .مطلع خواهد نمود
تواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تاحـدی کـه بـرای                    کننده می  ـ کشور عضو درخواست   20 

ه نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کنـد، بالدرنـگ            چنانچه کشور عضو درخواست شوند    . اجراء درخواست الزم است محرمانه نگه دارد      
  .کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود

  : ـ معاضدت قضائی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود21 
  .الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد 
، اجراء درخواست احتماالً به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یـا سـایر منـافع اساسـی آن     شونده ب ـ چنانچه به نظر کشور عضو درخواست  

  .لطمه بزند
موجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه کـه   شونده به پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواست  

  .ئی آنها است منع شده باشندمنوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی در قلمرو قضا
شونده در رابطه بـا معاضـدت قـضائی متقابـل مغـایرت       ت ـ چنانچه کمکی که قرار است ارائه شود بانظام حقوقی کشور عضو درخواست  

  .داشته باشد
  . متقابل را رد کنندتوانند درخواست معاضدت قضائی گیرد نمی ـ کشورهای عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالی را نیز دربر می22 
  .ـ دالیل رد معاضدت قضائی متقابل ارائه خواهد شد23 
وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتـی را کـه توسـط                شونده، درخواست معاضدت قضائی متقابل را در اسرع         ـ کشور عضو درخواست   24 

کـشور عـضو   . ه شـده اسـت، کـامالً در نظـر خواهـد گرفـت      کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیحاً در درخواست، دالیل آن ارائ   
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شونده درخصوص اجابت     تواند جهت کسب اطالعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست              درخواست کننده می  
 عـضو درخواسـت کننـده       کشور عضو درخواست شونده به درخواستهای معقـول کـشور         . درخواست خود، درخواستهای معقولی را به عمل آورد       

شـده دیگـر موردنیـاز نباشـد، کـشور عـضو        چنانچـه معاضـدت درخواسـت   . درمورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسـخ خواهـد داد   
  .کننده بالدرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود درخواست

کنـد، ممکـن اسـت توسـط          دادرسی قضائی جاری اختالل ایجاد می      ـ معاضدت قضائی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا           25 
  .کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد

ایـن مـاده، کـشور عـضو        ) 25(موجـب بنـد    این ماده یـا بـه تعویـق انـداختن اجـراء آن بـه              ) 21(ـ قبل از رد درخواست به موجب بند         26 
دانـد، مـورد      نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایـت شـرایطی کـه الزم مـی                کننده مشورت خواهد   شونده با کشور عضو درخواست      درخواست

  .شرایط را رعایت خواهد کرد شرایط بپذیرد، آن کننده معاضدت را با رعایت آن چنانچه کشور عضو درخواست. بررسی قرار دهد
گری که بنا به درخواست کشور عـضو درخواسـت          این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دی      ) 12(ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند         27 

کننـده   دهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی در قلمـرو کـشور عـضو درخواسـت                        کننده رضایت می  
زداشت یا مجازات نخواهـد     کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، با                   

چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادی که ظرف مـدت          . شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت به آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد             
ع داده شـده  طور رسمی به آنهـا اطــال     پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشـورهای عضـو از تاریخـی که توسـط مراجع قضائی به                

کننده را داشته است ولـی بـا ایـن وجـود             رغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست         است که حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علی       
  .طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت به

که کـشورهای عـضو مربـوط طـور      های عادی اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این        هزینه ـ28 
العاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهای عضو بـرای تعیـین             های اساسی یا فوق    چنانچه برای اجراء درخواست هزینه    . دیگری توافق کرده باشند   

  .ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد ای که براساس آن هزینه خواست به اجراء درخواهدآمد و نیز شیوهموجب آن در شرایطی که به
  :ـ کشور عضو درخواست شونده29 
هایی از سوابق، اسناد یا اطالعات دولتی را که دراختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای  الف ـ نسخه  

  .و درخواست کننده فراهم خواهد نمودکشور عض
تواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطالعات دولتی را که دراختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد بـه   ب ـ می  

  .اهم کندداند، برای کشور عضو درخواست کننده فر تشخیص خود به صورت کلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی که مقتضی می
های دوجانبه یاچندجانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند      ـ کشورهای عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه         30 

  .یا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد
   ـ انتقال سوابق کیفری47ماده  

ان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، درمواردی که چنین انتقالی به نفع اجـراء                     کشورهای عضو، امک  
ویژه درمواردی که چندین حوزه صالحیت قضائی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند                  مناسب عدالت تلقی شود، به    

  .داد
  ه با اجراء قانونهمکاری در رابط  ـ48ماده  
ـ کشورهای عضو طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قـانون مبـارزه بـا                 1 

 اتخـاذ  ویژه اقدامات مؤثری را در موارد زیـر  کشورهای عضو به. طور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد      جرائم مشمول این کنوانسیون، به    
  :خواهند نمود
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الف ـ ارتقاء و درصورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صالحیتدار، ادارات و نهادها جهت تـسهیل مبادلـه مطمـئن و سـریع       
 سـایر   های جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتی که کشورهای عضو مربوط الزم بدانند، ارتباط بـا                 اطالعات مربوط به تمامی جنبه    

  .فعالیتهای جنایی
  :ب ـ همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعالمهای راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر 
  .ـ هویت، محل و فعالیتهای افراد مظنون به دست داشتن درچنین جرائمی یا مکان سایر افراد مربوط) 1( 
  .دست آمده است یا مالی که از ارتکاب چنین جرائمی بهـ انتقال عواید ناشی از جرم )2( 
  .اند یا استفاده از آنها درنظر بوده است ـ انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی که در ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته)3( 
  . و تحلیلی یا تحقیقیپ ـ درصورت اقتضاء فراهم کردن اقالم ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه 
ت ـ درصورت اقتضاء مبادله اطالعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روشهای ویژه مورد اسـتفاده جهـت ارتکـاب جـرائم       

  .مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویتهای دروغین، اسناد دستکاری شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیتها
ث ـ تسهیل هماهنگی مؤثر بین مراجع صالحیتدار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران  

  .های دوجانبه بین کشورهای عضو رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامه
قتـضاء جهـت شناسـایی زود هنگـام جـرائم مـشمول ایـن        ج ـ مبادله اطالعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره که درصـورت ا   

  .کنوانسیون اتخاذ شده است
های دوجانبه یا چندجانبه درخـصوص همکـاری مـستقیم     ـ به منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه         2 

های مزبور وجود داشته باشد آنها را اصالح خواهنـد           ت یا موافقتنامه  بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبا            
توانند ایـن کنوانـسیون را بـه عنـوان           هایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو می        درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه     . کرد

کشورهای عضو درصورت اقتضاء از . ن کنوانسیون تلقی نمایندمبنایی برای همکاریهای متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول ای
المللی استفاده کامل به عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قـانون               ای یا بین   ها ازجمله سازمانهای منطقه    ترتیبات یا موافقتنامه  
  .خود را ارتقاء دهند

ت خود برای واکنش نسبت به جرائم مشمول این کنوانسیون کـه ازطریـق              ـ کشورهای عضو تالش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانا        3 
  .اند، همکاری کنند استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافته

  تحقیقات مشترک  ـ49ماده  
 مـسائلی کـه     موجب آن در رابطه بـا      های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به           کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه      

موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضائی در یک یا چند کشور است مراجع صـالحیتدار مربـوط بتواننـد هیأتهـای تحقیقـاتی مـشترک را                      
هایی، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد بـه مـورد انجـام           درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه     . تشکیل دهند 

ورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقـی قـرار اسـت صـورت گیـرد، بـه                           کش. شود
  .صورت کامل محترم شمرده شود

  فنون تحقیقاتی ویژه  ـ50ماده  
 براساس شـرایط تجـویز      دهد و  ـ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می                   1 

وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را درچهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صالحیتدار آن بتوانند در قلمرو آن از                       شده به 
ی یـا سـایر اشـکال       نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکـ            و در جایی که مقتضی به       تحویل کنترل شده محموله     

  .عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود
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های دوجانبه  شوند تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامه ـ به منظور بررسی جرائم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب می        2 
های مزبور با  ترتیبات یا موافقتنامه. المللی منعقد نمایند ای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهارچوب همکاریهای بینیا چندجانبه را بر

  .ها به اجراء درخواهند آمد رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کامالً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامه
این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنـون تحقیقـاتی ویـژه مزبـور در                ) 2(صورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند       ـ در 3 

المللی براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صـالحیت قـضائی              سطح بین 
  .ر نظر گرفته شودکشورهای عضو مربوط د

تواند بـا رضـایت کـشورهای عـضو مربـوط، شـامل        المللی می ـ تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بین   4 
  .روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کاال یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد

   استرداد داراییهافصل پنجم ـ 
  مقررات عمومی  ـ51ماده  
ترین همکاریها و معاضـدتها را       شود و کشورهای عضو گسترده     استرداد داراییها طبق این فصل، اصل اساسی این کنوانسیون محسوب می           

  .عمل خواهند آورد در این رابطه با یکدیگر به
   ـ پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم52ماده  
این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد ) 14(هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به مادهـ 1 

اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالی را درچهارچوب صالحیت قضائی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقـدامات معقـولی را                     
ت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهای با ارزش باال را مشخص کنند و موشکافی دقیقـی از حـسابهای مطالبـه یـا             اتخاذ کنند تا هوی   
چنـین  . اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنهـا بـه عمـل آورنـد              وسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته            نگهداری شده به  

دهی به مراجع صـالحیتدار کـشف کنـد و نبایـد بـه               ولی طراحی خواهد شد تا معامالت مظنون را برای گزارش         صورت معق  موشکافی دقیقی به  
  .صورتی باشد که مؤسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید

ه، براساس قانون داخلی خود و بـا الهـام از ابتکـارات    این ماد) 1(بینی شده در بند ـ هر کشور عضو به منظور تسهیل اجراء اقدامات پیش         2 
  :عمل خواهد آورد ای و چندجانبه دربرابر پولشویی اقدامات زیر را به ای، بین منطقه مربوط سازمانهای منطقه

کافی رود کـه موشـ   دهی درخصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از مؤسسات مالی در حوزه صالحیت آن انتظار می الف ـ مشورت  
عمل آورند، انواع حسابها و معامالتی که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخـاذ اقـدامات مناسـب در                        دقیق از حسابهای آنها به    

  .مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حسابهای مزبور
حیت خود، هویت اشخاص حقیقی یـا حقـوقی   ابتکار خود درچهارچوب صال ب ـ درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به  

عمل آورند را عالوه بر اشخاصی که مؤسسات مالی ممکن           رود موشکافی دقیقی از حسابهای آنها به         خاصی را که از مؤسسات مزبور انتظار می       
  .است به گونه دیگری شناسایی کنند، به مؤسسات مالی اطالع خواهد داد

ن ماده، هر کشور عضو اقداماتی را به اجراء درخواهد آورد تا تـضمین کنـد کـه مؤسـسات مـالی آن،                       ای) 2(بند) الف(ـ درچهارچوب جزء  3 
این ماده که حداقل بایـد شـامل اطالعـات          ) 1(سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حسابها یا معامالت مربوط به افراد مذکور در بند                

  .کنند  مالک منافع باشد، حفظ میمربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد
ـ هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و مؤثری                       4 

ی مـنظم وابـسته نیـستند       را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مال                     
توانند ملزم نمودن مؤسسات مالی خود را جهت نپـذیرفتن ورود یـا ادامـه ارتبـاط بـانکی بـا چنـین                     کشورهای عضو می  . ممانعت به عمل آورد   
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رنـد و بـه     دهند حسابهای آنها توسط بانکهایی که حضور فیزیکی ندا         مؤسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با مؤسسات مالی خارجی که اجازه می            
  .گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند

 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظامهای مؤثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازاتهای مناسب به  5 
 عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا  هر کشور . خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد       

چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صالحیتدار خود امکان                      
  . عضو مبادله نماینددهد تا آن اطالعات را با مراجع صالحیتدار در سایر کشورهای

 ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامـات دولتـی    6 
اید تـا   باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نم              نفع می  خاص را که درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی          

چنین اقداماتی مجازاتهـای مناسـب   . آن ارتباط را به مراجع صالحیتدار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حسابهایی را حفظ کنند         
  .بینی خواهد کرد برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش

  اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال  ـ53ماده  
  :لی خودهر کشور عضو، براساس قانون داخ 
الف ـ اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاههای خود مطرح نماید تا سند   

  .یا مالکیت اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید
به دادگاههای خود امکان دهد به کسانی که جرائم احـراز شـده براسـاس ایـن کنوانـسیون را      ب ـ اقدامات الزم را اتخاذ خواهد نمود تا   

  .اند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که دراثر چنین جرائمی متضرر شده است را بپردازد مرتکب شده
گیـری، ادعـای کـشور     ار امکان دهد در زمان تصمیمپ ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود یا مراجع صالحیتد  

  .عضو دیگر به عنوان مالک قانونی اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند
  المللی در زمینه مصادره  ـ راهکارهای استرداد اموال ازطریق همکاری بین54ماده 
این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل ازطریق ارتکـاب          ) 55(ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده      ـ هر کشور عضو، به منظور       1 

  :یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون، براساس قانون داخلی خود
دره توسط دادگـاه کـشور عـضو    الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صالحیتدار خود امکان دهد تا حکم مصادره صا  

  دیگر را به اجراء درآورند؛
ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صالحیتدار خود امکان دهد در جایی که صالحیت قضائی دارند، نسبت به صـدور    

 دیگـر کـه ممکـن اسـت درچهـارچوب           دستور مصادره مال با منشاء خارجی ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشویی یا سـایر جـرائم                 
  دهد اقدام کنند؛ و صالحیت قضائی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه می

پ ـ درمواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخـاذ اقـدامات الزم را مـدنظر      
  .د تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکانپذیر سازدقرار خواهد دا

این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضائی متقابل، مطابق ) 55(ماده) 2(موجب بند ـ هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده به2 
  :قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود

د آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را بـرای مراجـع صـالحیتدار خـود براسـاس دسـتور       الف ـ اقدامات الزم را به عمل خواه  
مسدودکردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صالحیتدار کشور عضو درخواست کننده که اسـاس معقـولی را بـرای کـشور عـضو                          

) الـف (برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جـزء                های کافی    آورد تا باور کند که زمینه      درخواست شونده فراهم می   
  .این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند) 1(بند
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ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صالحیتدار خود براساس درخواستی که   
های کافی برای اتخاذ چنین اعمـالی وجـود دارد و در             آورد تا باور کند که زمینه      عقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می        اساس م 

  این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و) 1(بند) الف(نهایت این اموال از نظر جزء 
داد تا به مراجع صالحیتدار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مـواردی  پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد   

  .مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند
  المللی جهت مصادره همکاریهای بین  ـ55ماده  
ی درموردجرم احراز شـده براسـاس ایـن کنوانـسیون بـرای         ـ کشور عضوی که درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صالحیت قضائ            1 

این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده ) 31(ماده) 1(مصادره عواید ناشی از جرائم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند   
  : نمودصورت زیر عمل خواهد است، تا باالترین حد ممکن درچهارچوب نظام حقوقی داخلی خود به

الف ـ درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و درصورتی که دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجراء آن بـه مراجـع صـالحیتدار      
  ارائه خواهد داد؛ یا

ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدی که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگـاه کـشور درخواسـت کننـده را طبـق        
) 1(این کنوانسیون تا جایی که به عواید جرم، اموال، تجهیـزات یـا سـایر وسـایل موضـوع بنـد                    ) 54(ماده) الف(بند  ) 1(و جزء ) 31(ماده) 1(ندب

  .شود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صالحیتدار تحویل دهد مربوط می) 31(ماده
ده توسـط کشور عضـو دیگر که صالحیت قضائی بر جـرم احراز شـده بر اسـاس این کنوانـسیون را  ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آم     2 

مـاده  ) 1(دارد، کشور عـضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند                 
شــونده   دنـبال درخواسـت کـشور عضو درخـواست   توسط کشور عضو درخواست کننـده یا به        این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که        ) 31(

  .این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید) 1(به موجب بند 
شـده در     بـر اطالعـات مـشخص     عـالوه   . این کنوانسیون با اعمال اصالحات الزم درمورد این ماده اعمال خواهـد شـد             ) 46(ـ مفاد ماده  3 
  :موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود ، درخواستهای به عمل آمده به)46ر (ماده) 15(بند

این ماده باشد، توصیفی از اموالی که قرار است مصادره شود، ازجمله تا حـدی  ) 1(بند) الف(الف ـ درصورتی که درخواست مربوط به جزء   
ی که ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی که کشور درخواست کننده بـه آن اتکـاء نمـوده                      که ممکن باشد محل و درصورت     

  دست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن کافی است؛ است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای به
یک نسخه قانونی قابل قبول از دسـتور مـصادره کـه درخواسـت     این ماده باشد، ) 1(بند) ب(ب ـ درموردی که درخواست مربوط به جزء   

کننده صادر شده است، بیان حقایق و اطالعات راجع به حدودی که اجراء دسـتور درخواسـت                  برمبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواست       
 اطالعـات الزم را بـه اشـخاص ثالـث بـا      کند تا کننده را مشخص می ای که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست         شده است، بیانیه  

  که حکم مصادره، نهایی است؛ ای مبنی بر این حسن نیت بدهد و فرآیند الزم را تضمین نماید و بیانیه
کننده بر آن اتکاء دارد و توصـیفی از   این ماده باشد، بیان حقایقی که کشور عضو درخواست) 2(پ ـ درموردی که درخواست مربوط به بند  

  .باشد شده و درصورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری که مبنای درخواست می درخواستاقدامات 
این ماده توسط کشور عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون             ) 2(و) 1(بینی شده در بندهای    ـ تصمیمات یا اقدامات پیش    4 

کننده ممکن است به آن ملـزم   انبه یا چندجانبه که درارتباط با کشور عضو درخواستداخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوج     
  .باشد، اتخاذ خواهد شد

نمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یـا    ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجراء می 5 
  .زمان ملل متحد ارائه خواهد دادتوصیف مربوط به آن را به دبیرکل سا
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این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخـاب نمایـد، آن   ) 2(و) 1( ـ چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهای  6 
  .عنوان اساس الزم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود کشور عضو، این کنوانسیون را به

موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکاری براساس ایـن   نده شواهد کافی و به ـ چنانچه کشور عضو درخواست شو 7
  .ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود

شـونده در صـورت امکـان بـه کـشور عـضو        موجب این ماده، کشور عضو درخواسـت   ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده به 8 
  .کننده فرصت خواهد داد تا دالیل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهددرخواست 

  .ـ مفاد این ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حُسن نیت، تعبیر نخواهد شد9 
   ـ همکاریهای ویژه56ماده  
ماتی را اتخـاذ کنـد تـا بـدون خدشـه وارد آمـدن بـه                 هر کشور عضو تالش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقـدا                

های قضائی مربوط به خود، مجاز باشد اطالعات مربوط به عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون     تحقیقات، پیگرد یا دادرسی   
مینـه آغـاز یـا انجـام تحقیقـات، پیگـرد یـا        را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطالعاتی ممکن است به کشور دریافـت کننـده در ز                 

های قضائی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواسـت قبلـی بـه کـشور                دادرسی
  .عضو دیگر ارائه دهد

   ـ بازگرداندن و تعیین تکلیف داراییها57ماده  
این مـاده توسـط آن      ) 3(موجب بند  این کنوانسیون مصادره شده است به     ) 55(یاماده) 31(ـ مالی که توسط کشور عضوی به موجب ماده        1 

  .کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن دراختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت
 اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تـا مراجـع صـالحیتدار    ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول   2 

کنـد بـادرنظر     خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل می                      
  .گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند

این ماده اقدامات زیر را به عمـل خواهـد          ) 2(و) 1(این کنوانسیون و بندهای     ) 55(و  ) 46(ساس مواد   شونده، برا   ـ کشور عضو درخواست   3 
  :آورد
ایـن کنوانـسیون، چنانچـه مـصادره     ) 23(و ) 17(الف ـ درمورد اختالس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختالس شده موضوع مواد   

کننده صورت گرفته باشد، الزامی که کـشور درخواسـت شـونده             یی در کشور عضو درخواست    این کنوانسیون و طبق رأی نها     ) 55(براساس ماده 
  .کننده است پوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواست تواند از آن چشم می

نسیون و براساس رأی نهـایی  این کنوا )55(ب ـ درمورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده  
پوشی کند بازگرداندن مـال مـصادره        تواند از آن چشم    کننده می   گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست       در کشور عضو درخواست کننده صورت     

 کننده به صورت معقـول مالکیـت قبلـی چنـین مـال مـصادره                شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتی است که کشور عضو درخواست           
کننـده را   وارده بـه کـشور عـضو درخواسـت     شونده زیان ای را به کشور درخواست شونده، اثبات کند یا درصورتی که کشور عضو درخواست  شده
  .عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد به

و درخواسـت کننـده، بازگـشت چنـین مـالی بـه       پ ـ در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عض  
  .مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد

های معقول تقبل شده درموقع تحقیق، پیگرد یا دادرسـی قـضائی منجـر بـه                 تواند هزینه  ـ درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده می      4 
  .که کشورهای عضو به صورت دیگری تصمیم بگیرند د، مگر اینبازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نمای
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ها یا ترتیبات مـورد قبـول متقابـل جهـت تعیـین       ای را نیز به انعقاد موافقتنامه توانند توجه ویژه  ـ درصورت اقتضاء، کشورهای عضو می 5 
  .تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمایند

  طالعات مالی ـ واحد ا58ماده  
کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانـسیون و ارتقـاء راههـا و روشـهای                           

عنـوان مـسؤول دریافـت، تجزیـه و          بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطالعات مالی را به                
  .لیل و نشر گزارشات مربوط به معامالت مالی مظنون، به مقامات صالحیتدار مورد بررسی قرار خواهند دادتح

  های دوجانبه یا چندجانبه ترتیبات یا موافقتنامه  ـ59ماده  
المللـی تعهـد    اریهـای بـین  های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همک کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه     

  .موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند شده به
  فصل ششم ـ کمک فنی و تبادل اطالعات 
  کمک فنی و آموزش  ـ60ماده  
ای را برای کارکنان مسؤول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهـد              های آموزشی ویژه   ـ هر کشور عضو تا حدی که الزم باشد برنامه         1 
  :های زیر بپردازد تواند به زمینه های آموزشی ازجمله می چنین برنامه. ا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد دادکرد ی
  .آوری شواهد و تحقیق الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگیری، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روشهای جمع 
  . سیاست راهبردی مبارزه با فسادریزی سازی در گسترش و برنامه ب ـ ظرفیت 
  .پ ـ آموزش مراجع صالحیتدار جهت آمادگی پرداختن به درخواستهای معاضدت متقابلی که نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید 
  .ت ـ ارزیابی و تقویت مؤسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت داراییهای عمومی ازجمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی 
  .ث ـ پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدی 
  .ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون 
نوانسیون و روشهای مورد اسـتفاده جهـت انتقـال، مخفـی کـردن و      چ ـ مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این ک  

  .استتار چنین عوایدی
ح ـ روشها و راهکارهای اداری و حقوقی مؤثر و مناسب جهت تـسهیل بازگردانـدن عوایـد ناشـی از جـرائم احـراز شـده براسـاس ایـن            

  .کنوانسیون
  کنند، و با مراجع قضائی همکاری میخ ـ روشهای مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که  
  .المللی و زبانها د ـ آموزش مقررات داخلی و بین 
ترین اقدامات مربوط به کمکهای فنی را برای یکدیگر به ویـژه بـه نفـع                 ـ کشورهای عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گسترده        2 

این ماده ) 1(های موضوع بند   خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینه        کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد             
های اسـترداد و   المللی بین کشورهای عضو در زمینه      و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی که همکاریهای بین              

  .کند، مورد بررسی قرار خواهند داد معاضدت قضائی متقابل را تسهیل می
شورهای عضو تاحدی که ضرورت داشته باشد تالشهایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیتهای عملیاتی و آمـوزش در سـازمانهای                     ـ ک 3 
  .های دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود المللی و درچهارچوب ترتیبات یا موافقتنامه ای و بین منطقه
کدیگر را در زمینه اجراء ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علتها، تأثیرات              ـ کشورهای عضو براساس درخواست، کمک به ی       4 

های عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صالحیتدار و جامعه،  های فساد در کشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه            و هزینه 
  .مدنظر قرار خواهند داد
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منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احراز شـده براساس این کنوانسیون، در رابـطه بـا ارائـه    وانند بهت  ـ کشورهای عضو می 5 
  .توانند به دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند اسـامی کارشناسانی که می

المللی را مدنظر قرار خواهند داد تا همکـاری   ای و بین ر منطقهای، زی های منطقه اندیشی ها و هم  ـ کشورهای عضو استفاده از فراهمایی 6 
و کمک فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشکالت مربوط به نگرانی دوجانبه ازجمله نیازها و مشکالت ویژه کشورهای در حـال توسـعه و                      

  .کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند
ارهای داوطلبانه را با هدف کمـک مـالی بـه تالشـهای کـشورهای در حـال توسـعه و کـشورهای بـا                        ـ کشورهای عضو برقراری راهک    7 

  .های کمک فنی مورد بررسی قرار خواهند داد ها و برنامه اقتصادهای درحال گذر برای اعمال این کنوانسیون ازطریق پروژه
هـا   ها و پروژه  سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامهدفتر مواد مخدر و جرائم  ـ کشورهای عضو، اعطاء کمکهای داوطلبانه به 8 

  .ازطریق دفتر مزبور در کشورهای درحال توسعه با هدف اجراء این کنوانسیون، مدنظر قرار خواهند داد
  آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به فساد  ـ جمع61ماده  
یـش به فسـاد در قلـمرو خود و نیز اوضـاع و احوالی که در آنها جرائم مربوط به فـسـاد                   ـ هـر کشور عضـو با مشورت کارشناسان، گرا       1 

  .یابد را مـدنظر قرار خواهد داد ارتکاب می
ـ کشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطـه بـا فـساد و اطالعـات را بـا هـدف                 2 

هــا جهـت پیـشـگیری و         ممکن باشد تـعاریف، استـانداردها و روشهای مشتـرک و نیز اطالعات مربوط به بهترین رویه              توسعه و تا جایی که    
  .ای مـدنظر قرار خواهند داد المللی و منطقه مبارزه با فـساد را ازطریق سازمانهای بین

  .و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها، مدنظر قرار خواهد دادـ هر کشور عضو، نظارت بر سیاستها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد 3 
  اجراء این کنوانسیون ازطریق توسعه اقتصادی و کمک فنی: سایر اقدامات  ـ62ماده  
المللـی بـا درنظـر      ـ کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تاحد امکان ازطریـق همکاریهـای بـین                    1 

  .طور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود ثیرات منفی فساد برجامعه بهگرفتن تأ
ای تالشـهای ملموسـی را       المللـی و منطقـه     ـ کشورهای عضو تاحدی که ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سـازمانهای بـین                 2 

  :درموارد زیر به عمل خواهند آورد
د در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری الف ـ ارتقاء همکاریهای خو 

  .و مبارزه با فساد
ب ـ ارتقاء کمکهای مادی و مالی جهت حمایت از تالشهای کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آنهـا    

  .نسیونآمیز این کنوا برای اجراء موفقیت
پ ـ ارائه کمک فنی به کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنها برای برآوردن نیازهای آنهـا بـه     

طور خـاص    منظور کشورهای عضو تالش خواهند نمود تا کمکهای داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که به                بدین. منظور اجراء این کنوانسیون   
کـشورهای عـضو براسـاس قـانون داخلـی و مفـاد ایـن               .  در ساز و کار مالی سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده اسـت، بنماینـد               منظور بدین

ای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفـاد ایـن                        توانند توجه ویژه   کنوانسیون می 
  .حساب، معمول دارندکنوانسیون جهت کمک به آن 

ت ـ ترغیب و تشویق سایر کشورها و مؤسسات مالی درصورت مقتضی برای ملحق شدن آنها به تالشهایی که طبـق ایـن مـاده انجـام       
های آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهای درحال توسعه جهت کمک به آنهـا در دسـتیابی بـه                     ویژه ازطریق ارائه برنامه    شود، به  می
  .اف این کنوانسیوناهد
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وارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاریهای   ـ این اقدامات تا جایی که ممکن باشد، بدون خدشه 3 
  .ای یا دوجانبه خواهد بود المللی، منطقه مالی در سطوح بین

بینـی شـده توسـط ایـن         المللی پـیش   ودن روشهای همکاریهای بین   ـ کشورهای عضو با درنظر گرفتن ترتیبات مالی الزم برای مؤثر نم           4 
های دوجانبه یا چندجانبه درمورد کمک مـادی و تـدارکاتی    توانند ترتیبات یا موافقتنامه  کنوانسیون و جهت پیشگیری، کشف و کنترل فساد می        

  .منعقد نمایند
  فصل هفتم ـ راهکارهای اجرائی 
  ن کنوانسیون ـ فراهمایی کشورهای عضو ای63ماده  
منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنهـا بـرای             کشورهای عضو این کنوانسیون به    ) کنفرانس(وسیله فراهمایی    ـ بدین 1 

  .شود نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجراء آن تشکیل می
االجراء شدن ایـن کنوانـسیون برگـزار خواهـد      و را حداکثر یک سال پس از الزمـ دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایی کشورهای عض       2 
  .پس از آن نشستهای عادی فراهمایی کشورهای عضو براساس آئین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد. کرد

 قواعد مربوط به پذیرش و شـرکت  ـ فراهمایی کشورهای عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیتهای مندرج در این ماده ازجمله              3 
  .های تقبل شده برای اجراء این فعالیتها را تصویب خواهد نمود ناظران و پرداخت هزینه

این ماده ازجمله موارد زیر ) 1(ـ فراهمایی کشورهای عضو درمورد فعالیتها، تشریفات و روشهای کاری برای نیل به اهداف مندرج در بند4 
  :توافق خواهد کرد

ـ   و فصلهای دوم تا پـنجم ایـن کنوانـسیون ازجملـه ترغیـب و بـسیج       ) 62(و) 60( تسهیل فعالیتهای کشورهای عضو به موجب موادالف 
  .کمکهای داوطلبانه

آمیـز جهـت پیـشگیری و     های موفقیت ب ـ تسهیل مبادله اطالعات در بین کشورهای عضو درخصوص گرایشها و الگوهای فساد و رویه  
  .ای که در این ماده ذکر شده است رداندن عواید ناشی از جرم ازجمله ازطریق نشر اطالعات مربوط به گونهمبارزه با آن و بازگ

  .المللی مربوط و سازوکارها و سازمانهای غیردولتی ای و بین منطقه پ ـ همکاری با سازمانهای 
منظـور   المللی جهت مبارزه و پیشگیری از فـساد بـه   نای و بی ت ـ استفاده مناسب از اطالعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهای منطقه  

  .کاری غیرضروری اجتناب از دوباره
  .ای اجراء این کنوانسیون توسط کشورهای عضو ث ـ بررسی دوره 
  .ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجراء آن 
اجراء این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی که ممکن اسـت در  چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عضو درخصوص   

  .نظر برسد این رابطه ضروری به
این ماده، فراهمایی کشورهای عضو، آگـاهی الزم درمـورد اقـدامات متخـذه توسـط کـشورهای عـضو دراجـراء ایـن          ) 4( ـ از نظر بند 5 

ا ازطریق اطالعات ارائه شده توسط آنهـا و راهکارهـای بررسـی تکمیلـی کـه        اند ر  کنوانسیون و مشکالتی که در این راه به آنها برخورد نموده          
  .دست خواهد آورد ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود، به

ها و اقدامات اداری و قانونگـذاری خـود بـرای اجـراء ایـن کنوانـسیون را        ها، طرحها، رویه  ـ هر کشور عضو، اطالعات مربوط به برنامه 6 
فراهمـایی کـشورهای عـضو    . ای که فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است، برای فراهمایی کشورهای عضو فـراهم خواهـد کـرد        گونه به

المللـی را بررسـی      مؤثرترین راه دریافت و اقدام براساس اطالعات ازجمله اطالعات دریافتی از کشورهای عضو و سازمانهای صـالحیتدار بـین                  
گیـری   ریافتی از سازمانهای غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کـشورهای عـضو درمـورد آن تـصمیم                  های د  داده. خواهد نمود 

  .اند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد طور مقتضی معتبر شناخته شده خواهد کرد، به



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 50
 

 

ا سازوکار مناسبی را بـرای کمـک بـه اجـراء     این ماده، درصورت لزوم هر نهاد ی) 6(تا) 4(موجب بندهای  ـ فراهمایی کشورهای عضو به 7 
  .مؤثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد

  دبیرخانه  ـ64ماده  
  .ای الزم را برای فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود ـ دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه1 
  :ـ دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد2 
این کنوانسیون و بـه عمـل آوردن ترتیبـات و فـراهم     ) 63( ـ کمک به فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیتهای مندرج در ماده الف 

  کردن خدمات الزم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛
) 6(و) 5( در بنـدهای ب ـ براساس درخواست، کمک به کشورهای عضو برای ارائه اطالعات به فراهمایی کشورهای عضو به صورتی که  
  بینی شده است؛ و این کنوانسیون پیش) 63(ماده 
  .المللی مربوط ای و بین های الزم با دبیرخانه سازمانهای منطقه پ ـ تضمین هماهنگی 
  فصل هشتم ـ مفاد نهایی 
  اجراء این کنوانسیون  ـ65ماده  
زم ازجمله اقدامات قانونی واداری را اتخاذ خواهد نمـود تـا اجـراء    ـ هر کشور عضو براساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات ال   1 

  .موجب این کنوانسیون را تضمین نماید تعهدات خود به
بینـی شـده در ایـن        تر یا شدیدتری نـسبت بـه مـوارد پـیش           تواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات جدی         ـ هر کشور عضو می    2 

  .کنوانسیون را اتخاذ نماید
  حل و فصل اختالفها  ـ66ه ماد 
  .ـ کشورهای عضو تالش خواهند نمود تا اختالفات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند1 
قول حل و ـ هر اختالف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را که نتوان ازطریق مذاکره ظرف مدت مع2 

چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواسـت داوری، کـشورهای         . فصل نمود، بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد             
تواند اختالف را براسـاس درخواسـت،        عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاری داوری با هم توافق نمایند، هر یک از کشورهای عضو مزبور می                

  .المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد سنامه دیوان بینطبق اسا
تواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعالم کند که خود را ملزم بـه رعایـت                        ـ هر کشور عضو می    3 
) 2(رطی را درنظر گرفته است، ملزم به رعایت بند سایر کشورهای عضو در رابطه با هرکشور عضوی که چنین حق ش           . داند این ماده نمی  ) 2(بند

  .این ماده نخواهند بود
ای بـه دبیرکـل      تواند در هرزمـان بـا ارسـال اطالعیـه          این ماده حق شرطی در نظر گرفته است می        ) 3(ـ هر کشور عضوی که طبق بند      4 

  .سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نماید
  رش، تصویب و الحاقامضاء، تنفیذ، پذی  ـ67ماده  
در مریدا، مکزیک جهـت امـضاء       )  هجری شمسی  1382 آذر   20 تا   18( میالدی   2003ـ این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر          1 

  .در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود)  هجری شمسی18/9/1384( میالدی 2005تمامی کشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر 
کـشور عـضو      کـه حـداقل یـک       ای نیز مفتوح خواهد بود، به شـرط آن         این کنوانسیون برای امضاء سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه       ـ  2 
  .ماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد این) 1(سازمانی طبق بند چنین
، نزد دبیرکل سـازمان ملـل متحـد تودیـع           اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب    . باشد ـ این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب می         3 

تواند سند تنفیذ، پذیرش یا تـصویب خـود را تودیـع نمایـد کـه حـداقل یکـی از                      ای درصورتی می   سازمان وحدت اقتصادی منطقه   . خواهد شد 
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د را درمـورد    سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تـصویب خـود، حـدود صـالحیت خـو                . کشورهای عضو آن به این ترتیب عمل کرده باشد        
چنین سازمانی هر تغییری در حدود صالحیت خود را به اطالع امین اسناد خواهـد         . موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعالم خواهد نمود        

  .رساند
د ای که حداقل یک کشور عضو آن، عضو این کنوانسیون باش اقتصادی منطقه ـ این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت     4 

ای در زمان الحاق خـود، حـدود         سازمان وحدت اقتصادی منطقه   . اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد         . باشد مفتوح می 
چنین سازمانی هر نوع تغییری درحدود صالحیت خود        . صالحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعالم خواهد نمود            

  .امین اسناد خواهد رساندرا به اطالع 
  االجراء شدن الزم  ـ68ماده  
ازنظر این بند هـر     . االجراء خواهد شد   امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق الزم        ـ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سی         1 

دیـع شـده توسـط کـشورهای عـضو ایـن چنـین              عنوان سندی عالوه بر اسناد تو      ای به  سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه       
  .سازمانی تلقی نخواهد شد

امـین سـند تنفیـذ،       ای که این کنوانسیون را پس از تودیع سی         ـ این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه            2 
امـین روز پـس از تـاریخ تودیـع سـند       شود، در سـی  یدهد یا به آن ملحق م   پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می          

هرکـدام کـه مـؤخرتر      (شـود    االجراء مـی   این ماده الزم  ) 1(مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا درتاریخی که این کنوانسیون به موجب بند             
  .االجراء خواهد شد الزم) باشد
  اصالح  ـ69ماده  
ای را پیشنهاد و آن را بـه         تواند اصالحیه  الجراء شدن این کنوانسیون، هر کشور عضوی می       ا ـ بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ الزم         1 

گیری در مـورد پیـشنهاد، بـه کـشورهای            منظور رسیدگی و تصمیم     دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصالحیه پیشنهادی را به            
فراهمایی کشورهای عضو هر تالشی را به عمل خواهد آورد تـا درمـورد هـر                . عضو و فراهمایی کشورهای عضو کنوانسیون اطالع خواهد داد        

عنوان آخـرین راه حـل،       چنانچه تمامی تالشها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود، به               . اصالحیه به اجماع برسد   
  .در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بودتصویب اصالحیه مستلزم دو سوم اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده 

موجـب ایـن    ای درمورد موضوعاتی که در چهارچوب صالحیت آنها قرار دارد، حق رأی خـود را بـه   ـ سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه   2 
ه کشورهای عضو سـازمانهای  چنانچ. ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو آن که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود               

  .مزبور حق رأی خود را اعمال کرده باشند، سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس
  .باشد این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو می) 1(ـ اصالحیه مصوب، طبق بند3 
ک کشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصالحیه               این ماده، درمورد ی   ) 1(ـ اصالحیه مصوب، طبق بند    4 

  .االجراء خواهد شد مزبور، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد الزم
شود، در رابطه با کشورهای عضوی که رضایت خـود را نـسبت بـه ملـزم بـودن بـه آن ابـراز         االجراء می ای الزم  ـ موقعی که اصالحیه 5 
ای خواهنـد بـود کـه قـبالً تنفیـذ،       سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصالحیه         . االجراء خواهد بود    الزم اند، داشته

  .اند پذیرش یا تصویب کرده
  خروج از عضویت  ـ70ماده  
خـروج از   . ن کنوانـسیون خـارج شـود      تواند با ارسال اطالعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در ای              ـ هر کشور عضو می    1 

  .عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطالعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد
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ای از عـضویت در ایـن کنوانـسیون خـارج شـده باشـند،                ـ درصورتی که تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقـه           2 
  .پایان خواهد یافتعضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون 

  امین اسناد و زبانها  ـ71ماده  
  .شود ـ دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می1 
باشند نـزد    ـ نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار می                   2 

  .مان ملل متحد تودیع خواهد شددبیرکل ساز
باشند، این کنوانـسیون را      طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار می          االختیار زیر که به    در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام      

  .اند امضاء کرده
در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده                   

 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام       20/7/1387اسالمی تصویب و در تاریخ        شورای  یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس         
  .موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

   رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

  1387/7/23 - 0101/56776شماره
  :تذکر ضروری روزنامه رسمی  
ون با عرض پوزش تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون الحاق دولت جمهوری اسـالمی ایـران بـه کنوانـسی                       

 از قلم افتاده که بدینوسیله چـاپ و منتـشر           29/8/1387 مورخ   18563رسمی شماره   سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، منتشره در روزنامه         
 .گردد می

  جناب آقای دکتر الریجانی
  رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

ق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان        الیحه الحا «  درخصوص   27/4/1385 مورخ   68349/483بازگشت به نامه شماره      
 مجلس شورای اسالمی که مورد ایراد شورای محتـرم نگهبـان قـرار گرفتـه و در                  21/3/1385مصوب مورخ   » ملل متحد برای مبارزه با فساد     

 20/7/1387 روز شنبه مـورخ  قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، در جلسه) 112(اجرای اصل یکصد و دوازده    
  :مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس شورای اسالمی عیناً به تصویب رسید و مقرر گردید

  :ای متن ذیل را لحاظ نماید دولت جمهوری اسالمی ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور، در بیانه 
کنوانسیون را منحصراً ناشی از عوائد جـرائم        ) 23( ناشی از جرائم موضوع ماده       جمهوری اسالمی ایران تطهیر عواید اموال بدست آمده       «  

  ».داند مندرج در این کنوانسیون می
  .گردد مراتب برای طی مراحل قانونی ابالغ می

  رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی
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  آراء وحدت رویه و اصراری 

  هیأت دیوان عالی کشور 
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  آراء وحدت رویه هیأت عمومی 

 دیوان عدالت اداری
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه 556رأی شماره 
  شورای اسالمی شهرتهران12/11/1382مورخ

  1387/8/27 - 87/36/شماره هـ
   19/8/1387: تاریخ دادنامه 
   556: شماره دادنامه 
  87/36:  پروندهکالسه 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم مهربانو عاملی:شاکی 
  . شورای اسالمی شهرتهران12/11/1382 ابطال مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ:موضوع شکایت و خواسته 
 موجب مصوبه چهل و پنجمین جلسه خود        ـ شورای شهر تهران به    1 وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است،           :مقدمه 

وری  به منظور جلوگیری از عدم استفاده و یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و همچنین افزایش ضریب بهـره                     « دارد   مقرر می 
یل نسبت به اخذ عوارض سالیانه از  شود با رعایت مقررات به شرح بندهای ذ        از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداران تهران اجازه داده می           

مصوبه مذکور  » ای موضوع دفترچه بهای معامالت امالک اقدام نمایند        قیمت منطقه % 20اراضی و امالک بالاستفاده خالی یا متروکه به مأخذ          
 از جملـه اصـل تـسلیط،    ـ بر مبنای اصول و قواعد مـسلم فقهـی      1. به دالیل ذیل برخالف قانون بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا است            

تواند اقـدام بـه اعمـال تـصرفات          برداری را داشته و می     مالکیت هر شخص نسبت به اصول و دارائی و مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهره               
یار و اراده او    بر همین اساس در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دالیلی که بعضاً خارج از حیطه اخت                 . مالکانه و مشروع در ملک خود نماید      

تواند به عنـوان مجـوزی بـرای         بنابراین صرف عدم استفاده و یا خالی بودن ملک نمی         . برداری نماید  باشد، نتواند از ملک خود انتفاع و بهره        می
ع و  اصـوالً اشـخاص در زمینـه نحـوه انتفـا          . شهرداری در زمینه مطالبه عوارض، تحت عنوان عوارض بال استفاده ماندن ملک محسوب شـود              

بنـابراین وضـع    . برداری از ملک خود کامالً مخیر و آزاد هستند، مگر اینکه قانونگذار ضوابط و مقررات خاصی را در این زمینه نموده باشد                      بهره
  قانون تشکیالت  77ـ ماده   2. باشد عوارض فوق کامالً مغایر با اصل تسلیط و مالکیت بوده و بر خالف تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص می                  

   وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به             شورای اسالمی شهر و دهستان می     « دارد،    مقرر می  1375مصوب  

قانونگذار وصول » .مصوب هیأت وزیران اقدام نمایدنامه   های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر و روستا طبق آیین          منظور تامین بخشی از هزینه    
نامـه اجرائـی نحـوه      آیـین 14ماده . نامه مصوب هیأت وزیران مجاز دانسته است    عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی را مطابق آیین         

 14اقدام به وضع عوارض نماید طی       تواند   وضع و وصول عوارض توسط شورای اسالمی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسالمی می                
 گانه مصوبه هیأت وزیران مطابقـت نداشـته و        14بند احصاء نموده است و مصوبه شورای اسالمی شهر تهران با هیچ یک از شقوق و بندهای                  

زایش عـوارض وصـولی   نامه هیأت وزیـران نحـوه و میـزان و نیـز افـ       آیین15ـ به صراحت ماده    3. باشد نامه اجرائی می   خـارج از مقررات آیین   
دارد، مجموع عوارض وصـولی در       نامه مقرر می    آیین 15تبصره ذیل ماده    . نامه و تبصره ذیل آن باشد       آیین 15بایست مطابق مندرجات ماده      می

ا خدمات بـیش از     درصد درآمد سالیانه در مورد فروش کاالها ی       2نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداکثر           این آیین  3هر محل با رعایت ماده      
درصد قیمت عمده فروش و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معامالتی آن با احتساب میزان عـوارض قابـل                         2حداکثر  

 شورای اسالمی تهران عوارض سـالیانه اراضـی و امـالک بـال     12/11/1382 مورخ 45در حالی که مطابق مصوبه شماره      . وصول موجود باشد  
لـذا از آنجـا کـه وضـع         . ای موضوع دفترچه بهای معامالت امالک اعالم شـده اسـت           درصد قیمت منطقه  20ه خالی یا متروکه به ماخذ       استفاد

باشـد متقاضـی ابطـال مـصوبه         عوارض مورد بحث بر خالف اصل مالکیت و تصرفات مالکانه و مشروع اشخاص در اموال و دارائی خـود مـی                    
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انـد، در    اعالم داشـته  7/7/1387 مورخ   2352/160اسالمی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور به شماره           رئیس شورای   . باشم الذکر می  فوق
هـر مـالکی نـسبت بـه مایملـک خـود حـق              « دارد،    قانون مدنی متجلی شده است، مقرر مـی        30خصوص استناد به اصل تسلیط که در ماده         

. اسـت    زده    قانونگذار دایره شمول عمـوم صـدر آن را تخـصیص          » .ستثناء کرده باشد  گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون ا            همه
که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست تقدیمی بـه آن اسـتناد شـده اسـت، توسـط قـوانین و                  » برداری انتفاع و بهره  « بنابراین حق هرگونه    

می شهر تهران بر مبنای اختیـارات قـانونی در چـارچوب قـوانین و               مقررات جاری محدود گردیده است، لذا مصوبه مورد اعتراض شورای اسال          
 قانون مدنی آمده و دایره شمول آن را محدود نموده 30مقررات جاری تصویب شده و یکی از مصادیق استثنائات قانونی است که در ذیل ماده 

 و شوراها را موظف نمـوده تــا ایـن سیاسـتها را مراعـات                نامه اجرائی مذکور به بیان سیاستهای عمومی دولت پرداخته          آیین 14ـ ماده   2. است
 14بایست مصداق یکی از شقوق ماده        اند که عوارض مصوب می     وضع ننمایند، لکن ایشان پنداشته     ای بـر خالف این سیاستها     نمایند و مصوبه  

ای اسالمی شهر، بخـش و شـهرک هیـأت          نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شور          آیین 15ـ وکیل شاکی به ماده      3. مرقوم باشد 
ــ وکیـل شـاکی      4. باشـند  اند، و وضع عوارض یاد شده را قانونی دانسته و صرفا نسبت به میزان افزایش آن معترض مـی                   وزیران استناد نموده  

شـهرداران اعـالم     قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شـوراهای اسـالمی کـشور و انتخـاب                77مصوبه مورد بحث را مغایر با مندرجات ماده         
اند، لذا به دلیل عدم ارائه هرگونه دلیل برای اثبات ادعـای مـذکور اظهـارات وی     اند، لکن برای این ادعا هیچ گونه استداللی ارائه ننموده  نموده

ق تشکیل و پس از     البدل در تاریخ فو    هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . فاقد وجاهت قانونی است   
  .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 1375 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهرداران مـصوب               77 و ماده    71 ماده   16به صراحت بند    
و روستا در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط منـدرج                     اختیار شوراهای اسالمی شهر     

 هیأت وزیران 1378نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک مصوب   آیین15 و 14در مادتین 
نامه مزبور به میزان نـیم درصـد ارزش معـامالتی دارایـی و ثـروت                  آیین 15تبصره ماده    به ویژه عدم تجاوز میزان عوارض از حداکثر مقرر در         

الذکر و اعتبار اصل تسلیط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعـای عـدم اعمـال حقـوق مالکانـه در اراضـی                         نظر به مراتب فوق   . اشخاص است 
ر تهران مبنی بر تعیین عوارض سالیانه اراضی و امالک بـال             شورای اسالمی شه   12/11/1382اشخاص، مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ        

ای موضوع دفترچه بهاء معامالت امالک خالف قانون و خارج از حدود اختیارات آن                درصد قیمت منطقه   20استفاده و خالی و متروکه به ماخذ        
 قانون اساسی جمهوری اسـالمی ایـران،        170عنه مستنداً به قسمت دوم اصل        شود و مصوبه معترض    شورا در وضع عوارض تشخیص داده می      

  .گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می43 و ماده 19ماده یک و بند یک ماده 
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان 555رأی شماره 
  مانیخرید خدمت به پی

  1387/8/27 - 87/516/شماره هـ
   19/8/1387: تاریخ 
   555: شماره دادنامه 
  87/516: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم مرضیه زارع:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت خانم طوبی نباتی احمدی بـه طرفیـت اداره   85/1503 الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مهمقد 

راه و ترابری و ترابری کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی اینجانب از خرید خدمت به پیمانی بـه شـرح          
 با مـدرک لیـسانس در اداره        9/10/1372 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکیه از سال              27/6/1386خ   مور 846دادنامه شماره   

 لیست نیروهای 20/2/1376 مورخ 23/2074کل اشتغال به کار نموده و تا حال نیز همکاری وی ادامه دارد و اداره متبوعه نیز طی نامه شماره 
 مورخ  22882 استخدام رسمی یا پیمانی درخواست نموده و نهایتاً اداره کل امور کارکنان طی نامه شماره                 دارای تحصیالت دانشگاهی را جهت    

 نامبرده را به هسته گزینش معرفی و از ناحیه هسته گزینش وزارت راه و ترابری و ترابری، اسـتخدام پیمـانی خـانم طـوبی نبـاتی                            4/7/1376
 بـا تبـدیل پـست       2/8/1377 مـورخ    27319/43/2ر اداری و استخدامی کشور طـی نامـه شـماره            احمدی بالمانع اعالم گردیده و سازمان امو      

فلـذا نـامبرده   .  تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشیابی از موقت به ثابت جهت تخصیص به شاکیه موافقت نموده اسـت            28سازمانی شماره   
ای گردیده است که عدم صـدور حکـم پیمـانی            رای حقوق مکتسبه  واجد شرایط تصدی پست پیشنهادی گردیده و با طی مراحل اداری فوق دا            

 قـانون  16 و 13باشد و از طرفی استناد سازمان امور اداری و استخدامی دفتر تـشکیالت زیربنـایی بـه مـواد        موجب تضییع حقوق مکتسبه می    
لت استخدام اشخاص از طریق امتحـان یـا   استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر برای خدمت رسمی دو               

بنابراین شکایت شاکیه وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبـدیل وضـعیت                      . گیرد مسابقه صورت می  
 86/808ونـده کالسـه   ب ـ شعبه دوازدهـم دیـوان در رسـیدگی بـه پر     . گردد استخدامی مشارالیها از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعالم می

موضوع شکایت خانم مرضیه زارع به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنـی بـر تبـدیل وضـع                
انده در  چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خو21/2/1387 مورخ 425استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره 

 قانون استخدام کشوری از 16 و 13های دولتی براساس مواد  جوابیه ارسالی خود اعالم کرده است جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه         
گیرد و شاکیه نیز در صورت دارا بودن شرایط در آزمون استخدامی شرکت که در صورت  می طریق آگهی و شرکت در آزمون استخدامی صورت

به صورت رسمی و یا پیمانی استخدام خواهد شد و شاکیه نیز مجوز قانونی برای استخدام ارائه ننموده است و با توجه به مراتب شکایت      قبولی  
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و                . گردد شاکیه غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر و اعالم می            

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور                       سان علی مستشاران و دادر  
 . نماید رأی می

  رأی هیأت عمومی
نامـه چگـونگی تبـدیل وضـعیت      ب ـ به تجویز مـاده یـک تـصویب    . رسد الذکر محرز بنظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
نامـه شـماره     هیأت وزیران آن دسته از دستگاههای دولتی که براسـاس تـصویب           1378دامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب        استخ
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کنند و به خدمت ایشان نیاز دارنـد، مکلفنـد ظـرف              و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می           23/3/1362 مورخ   17598
با توجه به اینکه . ل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهندشش ماه وضعیت خدمتی این قبی

 مـورخ   846انـد، بنـابراین دادنامـه شـماره        گفتـه بـوده     نامه پـیش   الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین       های فوق  حسب محتویات پرونده  
 قـانون دیـوان عـدالت    43و مـاده  19 ماده 2این رأی به استناد بند   . شود وافق قانون تشخیص داده می     شعبه سیزدهم صحیح و م     27/6/1386

  .االتباع است اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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  التدریس داری درخصوص استخدام معلمین حق هیأت عمومی دیوان عدالت ا553رأی شماره 

  1387/8/27 - 87/515/شماره هـ
   19/8/1387: تاریخ 
   553: شماره دادنامه 
  87/515: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای سیدکاظم موسوی:شاکی 
  .و چهارم دیوان عدالت اداری اعالم تعارض آراء صادره از شعب سوم :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت خانم مرضـیه واعظـی سـبزوار بـه طرفیـت      87/641شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه   الف ـ  :گردشکار 

نظر  چنین رأی صادر نموده است،       13/5/1387 مورخ   906وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره               
التدریس که مجموع سالهای تدریس        معلمان حق  1383اینکه مطابق قانون به کارگیری معلمین حق التدریس و استفساریه مجلس مصوب              به

 سـاعت   12 سـال سـابقه و       3 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمـون و یـا حـداقل               12 سال با    4آنان صرفنظر از انفصال یا انقطاع حداقل        
شـوند و    شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پـرورش پذیرفتـه مـی                    تدریس در هفته به     

 واجد شرایط قانونی نبوده اسـت، شـکایت غیـروارد           7/7/1383االجراء شدن قانون     تا تاریخ تصویب و الزم    ) 1/7/1381(شاکی از تاریخ اشتغال   
بــ  . گـردد   حکم به رد شکایت صادر و اعالم مـی         1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       14 و   7و مواد   تشخیص لذا با استناد قوانین مرقوم       

 موضوع شکایت خانم اعظـم جعفـری زادسـعدآبادی بـه طرفیـت وزارت آمـوزش و            87/380شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه         
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطـابق           13/5/1387 مورخ   886ماره  پرورش به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه ش          

التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صـرفنظر از            معلمان حق  1383التدریس و استفساریه مجلس مصوب        قانون به کارگیری معلمین حق    
 ساعت تـدریس در هفتـه بـه         12 سال سابقه و     3یا حداقل    ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و          12 سال با    2انفصال و انقطاع حداقل     

شوند و شاکی از تاریخ اشـتغال          شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته می                 
 است، شکایت غیروارد تشخیص لذا به اسـتناد         واجد شرایط قانونی نبوده   ) 7/7/1383(االجراء شدن قانون     تا تاریخ تصویب و الزم    ) 1/7/1380(

 دیـوان در  3ج ـ شـعبه   . گـردد   حکم به رد شکایـت صادر و اعـالم مـی  1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14 و 7قوانین مرقوم و مواد 
ربایجان غربی به خواسته     موضوع شکایت خانم فاطمه خمار به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذ             87/518رسیدگی به پرونده کالسه     

 چنین رأی صادر نموده است با عنایت به مفاد دادخواست تقـدیمی و الیحـه                30/5/1387 مورخ   1127استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره       
، 1382ــ 1383،  1381ــ 1382،  1380ــ 1381جوابیه طرف شکایت و تصاویر ابالغهای مشارالیه مبنی بر اشـتغال وی در سـالهای تحـصیلی                  

التدریس بنظر میرسـد لـذا مـستنداً بـه دسـتورالعمل        بنا به مراتب فوق نامبرده مشمول دستورالعمل قانون بکارگیری معلمان حق   1383ـ1384
 دیـوان در    3دــ شـعبه     . مارالذکر رأی به ورود شکایت مطروحه مبنی بر استخدام رسمی شاکیه با رعایت سایر مقررات صادر و اعالم میگـردد                   

 موضوع شکایت خانم فاطمه مهرزاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام استخدام رسـمی                  87/671ده کالسه   رسیدگی به پرون  
 چنین رأی صادر نمـوده اسـت، بـا عنایـت بـه مفـاد دادخواسـت تقـدیمی و الیحـه جوابیـه                         30/5/1387 مورخ   1088به شرح دادنامه شماره     

 و تـصویر    1383ــ 1384 و   1382ـ1383،  1381ـ1382مبنی بر انتقال بکار وی در سالهای تحصیلی       عنه و تصاویر ابالغهای مشارالیها       مشتکی
 دسـتورالعمل اجرایـی     2/3 ضمیمه پرونده بنابه مراتب فـوق وی مـشمول بنـد             1383کارنامه قبولی نامبرده در آزمون استخدامی ادواری سال         

 به دستورالعمل مارالذکر رأی به ورود شکایت مطروحه مبنـی بـر الـزام طـرف                 رسد، لذا مستنداً   التدریس بنظر می    قانون بکارگیری معلمان حق   
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حـضور  . گردد شکایت به استخدام رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و اعالم می  
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 بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه             البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و         علی رؤسا و مستشاران و دادرسان    
 .نماید صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامـه سـوم اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری                      به موجب ماده واحده قانون به      

 معلمان حق التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر          11/9/1383صوب   و قانون استفساریه آن م     7/7/1383اسالمی ایران مصوب    
 ساعت تدریس در هفته بـا  12 سال سابقه و 3 ساعت تدریس در هفته باشد، بدون آزمون و یا حداقل   12 سال با    4از انفصال یا انقطاع حداقل      

نظر بـه اینکه احراز شـرط مـدت        . شوند  و پرورش پذیرفته می    شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومـی استخدامی به استخدام آموزش           
 شعبه 13/5/1387 مورخ 906 و   886شماره   های  سال در تاریخ تصویب و اجرا مالک نظر مقنن است، بنابراین دادنامه            4 یا   3خدمت به میزان    

 قانون  43 و ماده    19 ماده   2ن رأی به استناد بند      ای. شود باشد، صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می        چهارم در حدی که مفید این معنی می       
  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
  



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 64
 

 

الف اداره کار  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نقض آراء هیأت حل اخت523رأی شماره
   قانون کار 27در صورت عدم رعایت ماده

  1387/8/27 - 87/493/شماره هـ
   12/8/1387: تاریخ دادنامه 
   523: شماره دادنامه 
  87/493: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای حمیدرضا حقگوئی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری19 و 18، 17راء صادره از شعب  اعالم تعارض آ:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرائی به طرفیت هیـأت  85/2520 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 19 الف ـ شعبه  :مقدمه 

 هیأت حل اخـتالف بـه شـرح    17/7/1385ای استان گیالن به خواسته، نقض و ابطال رأی مورخ  حل اختالف اداره کار و آموزش فنی و حرفه     
 مجمـع تـشخیص     1369 قانون کار مصوب     27 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب ماده            7/9/1386 مورخ   2552دادنامه شماره   

یـت و   الـذکر رعا   باشد و در مانحن فیه مفـاد مـاده فـوق           مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگاه اخذ نظر مثبت شورای اسالمی کار الزامی می              
 هیـأت حـل     17/7/1385باشد، با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ             لحاظ نگردیده و از این حیث رأی صادره مخدوش می         

ب ـ شـعبه هفـتم دیـوان در     . گـردد  اختالف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض با رعایت مدلول دادنامه صادر و اعـالم مـی  
 موضوع شکایت آقای حمیدرضا حقگوئی به طرفیت هیأت حل اختالف اداره کار گیالن به خواسته، نقض 85/1449سه رسیدگی به پرونده کال

 چنـین رأی صادر نموده است، رأی صادره        8/7/1386 مورخ   1349 هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره         17/7/1385و ابطال رأی مورخ     
الذکر تـشخیص موجـه یـا غیرموجـه بـودن            انون کار صادر گردید و چون بر اساس مفاد ماده فوق           ق 165از هیأت حل اختالف مستنداً به ماده        

 18اختالف بدون هیچ شرطی قرار داده شده است و چون مطابق سوابق موجود و صراحت در دادنامه صادره از شعبه                       اخراج به عهده هیأت حل    
است تعدادی از کارگران در تحریک و اخـتالل در امـر تولیـد دسـت                  شده  ل ارسا 1/7/1386دیوان که جزء مستندات شاکی و طی الیحه مورخ        

 قـانون کـار قـرار       27اند و نیز نظر به اینکه موضوع تحریک و اختالل از مصادیق قصور محسوب نیست تا مشمول مقررات قانونی ماده                      داشته
 دیـوان در رسـیدگی بــه پرونـده کالسـه      18ج ـ شعبـه  . ددگر گیرد لذا با توجه به مراتب فوق حکم بـه رد شکایت شـاکی صادر و اعالم می

 موضوع شکایت آقای تیمور رضادوست چهارده به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی استان گیالن به خواسـته نقـض رأی مـورخ                      85/2676
 قانون کـار مـصوب      27فاد ماده    چنین رأی صادر نموده است، م      7/5/1386 مورخ   944 هیأت حل اختالف به شرح دادنامه شماره         17/7/1385

های انضباطی کارگـاه را   نامه هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین   «  مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه         1369
رعایـت  » . نمایـد  قـرارداد کـار را فـسخ      ... پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار                

 هیـأت حـل     17/7/1385فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ            . عنه از این حیث مخدوش است      نگردیده و رأی معترض   
هیـأت عمـومی دیـوان در       . نمایـد  اختالف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعالم می                  

البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه                    وق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        تاریخ ف 
 .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 مـصرح در  1369 قـانون کـار مـصوب    27ب ـ حکم مقرر در ماده  . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  

ای انـضباطی کارگـاه پـس     نامـه  جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظـایف محولـه و یـانقض آیـین           



  65/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

ب تعریف قـصور در     الذکر در با    ماده فوق  2نظر به مقررات موضوع تبصره      . ازتذکرات کتبی به شرط اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار است          
الذکر مبین فسخ قرارداد کار در قلمرو ماده مذکور بـدون اعـالم نظـر مثبـت                  های فوق  انجام وظیفه و تبیین موارد آن و اینکه محتویات پرونده         

ه  شـعب  7/9/1386 مـورخ    2552 شعبه هجـدهم و شـماره        7/5/1386 مورخ   944های قطعی شماره     شورای اسالمی کار است، بنابراین دادنامه     
الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص       نوزدهم دیوان مبنی بر نقض آراء قطعی هیأت حل اختالف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسی فوق                 

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجـع اداری ذیـربط در مـوارد     43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . شود داده می 
  .االتباع است ممشابه الز

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
  



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 66
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ 210رأی شماره 
  ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

  1387/4/2 - 87/135/شماره هـ
   2/4/1387: تاریخ 
   210: شماره دادنامه 
  87/135: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای داود لکی:شاکی 
  . بدوی دیوان عدالت اداری25 و 26 و 27 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و :موضوع شکایت و خواسته 
 تهران 4 موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 84/869 الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کالسه : مقدمه 

عنـه برابـر مـوازین صـادر          چنین رأی صادر نموده است، رأی معترض       21/9/1385 مورخ   1638به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه          
ب ـ  . گـردد  داری رأی به رد شکایت صادر و اعـالم مـی   قانون دیوان عدالت ا18 و 14، 11شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد 

 تهـران  4 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه          85/2668شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه         
ل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت         دیوان با این استدالل که اعتراض موجه و موثری بعم          27 شعبه   21/9/1385 مورخ   1638نسبت به دادنامه    

ج ـ  . رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبـوده تجدیـدنظرخواهی را رد نمـوده اسـت    
ران بـه خواسـته      تهـ  4پور به طرفیت شهرداری منطقـه          موضوع شکایت آقای غنی    84/573شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کالسه        

، بـا توجـه بـه فتـوای مقـام معظـم رهبـری در تـاریخ         11/11/1385 مـورخ  1879ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامـه    
 مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنـای ارزش معـامالتی            25/2/1378 مورخ 43 و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه           9/3/1372

عنه لزوم طـرح موضـوع را بـا لحـاظ مطالـب فـوق در                  تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض             زمان وقوع 
 موضـوع  86/190د ـ شعبه دوازدهم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       . کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعالم نموده است

 دیوان عـدالت اداری بـه شـرح    26 صادره از شعبه 11/11/1385 مورخ 1879 اعتراض به دادنامه تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به خواسته    
 به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامـه را     30/3/1386 مورخ   1117دادنامه  

ا بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست               بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و ب         
ـ ـ شعبه بیست و پـنجم در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه        ه. گردد عنه عیناً تایید و استوار می از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض

د شهرداری تهران بـه خواسـته نقـض و ابطـال رأی کمیـسیون مـاده صـد         موضوع شکایت یداهللا مدبر به طرفیت کمیسیون ماده ص     84/264
باشد از   می1359 چنین رأی صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال 23/11/1385 مورخ 1690شهرداری به شرح دادنامه 

شده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته        نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر ن               
و ـ شعبه  . و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است

ن بـه خواسـته      موضوع شکایت و تجدیدنظرخواهی اداره کل حقـوقی شـهرداری تهـرا            85/1018 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه        12
 چنـین رأی    21/3/1386 مـورخ    1171 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامـه         25 صادره از شعبه     23/11/1385 مورخ   1690اعتراض به دادنامه    

صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقـض دادنامـه را بنمایـد از سـوی تجدیـدنظرخواه ارائـه و مطـرح                               
عنـه   یده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض                     نگرد



  67/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

البدل شعب دیوان تـشکیل و       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی               . را تایید نموده است   
 .نماید  و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میپس از بحث

  رأی هیأت عمومی
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قـانون  25/2/1378 مورخ  42همانطور که در رأی وحدت رویه شماره         

 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معامالتی ساختمان در هر سال           11ره  های آن به ویژه قسمت اخیر تبص       شهرداری و تبصره  
و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معامالتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن                       

 کارشـناس متخـصص در زمینـه قـدمت سـاختمان و تـاریخ وقـوع تخلـف         از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر         
 بـه   11/11/1385 مـورخ    1879 و شـماره     23/11/1385 مـورخ    1690های شـماره     الذکر مفاد دادنامه   بنابه جهات فوق  . ساختمانی میسور است  

 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و 12یید شعبه    دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تا            26 و   25ترتیب صادره از دو شعبه      
 43 و مـاده     19 مـاده    2این رأی به استناد بند      . باشد، موافق اصول و موازین قانونی است       یافته است در حدی که متضمن این معنی می          قطعیت

  .استاالتباع  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

 



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 68
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب سوابق خدمت 1497رأی شماره 
  1/1/1375آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از تاریخ 

  1387/4/18 - 85/426/شماره هـ
   14/12/1386: تاریخ 
   1497: ره دادنامهشما 
  85/426: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . معاون توسعه مدیریت و سازمان نهضت سوادآموزی:شاکی 
    اعالم تعارض آراء صادره از شعب:موضوع شکایت و خواسته 
ـ :مقدمه  ضوع شـکایت ایـران بیـاتی بـه طرفیـت، سـازمان نهـضت         مو80/1060ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف 

 در سنوات خدمت وی جهت برقـراری مـستمری          1/1/1375سوادآموزی استان اصفهان به خواسته، احتساب سوابق خدمت وی پیش از تاریخ             
ه خـدمت بـه عنـوان        سـال سـابق    23 چنین رأی صادر نموده است، شاکیه بیش از          30/1/1382 مورخ   132بازنشستگی به شرح دادنامه شماره      

مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته و حـق بیمـه بـه سـازمان                1/1/1375آموزشیار قراردادی نهضت سوادآموزی دارد و از تاریخ         
سـنوات  تامین اجتماعی پرداخت نموده علیهذا با توجه به اینکه پیش از تاریخ مذکورکسور قانونی به سازمان تامین اجتماعی پرداخـت ننمـوده                       

باشد و شکایت وی از ایـن         قابل احتساب در سوابق خدمتی وی جهت برقراری مستمری بازنشستگی نمی           1/1/1375خدمت وی قبل از تاریخ      
ـ . حیث غیرموجه و محکوم به رد است  موضوع تقاضـای تجدیـدنظر   82/272ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه2الف 

 با  7/8/1383 مورخ 1085 شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره           30/1/1382 مورخ   132نسبت به رأی شماره     خانم ایران بیاتی    
 موضوع شکایت بانو میمنت حاج 82/2230 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه23ـ شعبه 1ب ـ. رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید نموده است

 2149 اصفهان به خواسته الزام خوانده به بیمه نمودن شـاکی و عـودت بـه کـار بـه شـرح دادنامـه شـماره        تقی به طرفیت نهضت سوادآموزی   
با توجه به اینکه سازمان تـامین اجتمـاعی موافقـت خـود را جهـت تحـت پوشـش بیمـه             ...  چنین رأی صادر نموده است،       19/11/1383مورخ

و نیز در مورد عودت به کارآموزشیاران زیر دیپلم به دلیل موافقت انجام شده و               ) 1/1/1375از  (التدریسی اعالم نموده      قراردادن آموزشیاران حق  
ب . دارد  قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعالم مـی                  14 و   11مستنداً به مادتین    

 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان نهضت سوادآموزی اصـفهان         84/4708هـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالس         2ـ
 چنین رأی صادر نموده است،      20/3/1385 مورخ   524 دیوان به شرح دادنامه شماره       23 شعبه   19/11/1383 مورخ   2149نسبت به رأی شماره     

 مـورخ  2906/20مبنـای پیـشنهاد شـماره     معـاون اول وقـت رئـیس جمهـور کـه بـر       18/4/1374 مورخ 4699نظر به اینکه بخشنامه شماره     
التـدریس، قـراردادی و پیمـانی         مبنی بر شمول تامین اجتماعی نسبت به کارکنان حق        ( سازمان تأمین اجتماعی صادر گردیده است        7/3/1374

از ایـراد قـانونی تـشخیص و    باشد، علهیذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در حدی که با این معنی همخوانی دارد، عـاری     ناظر به آتیه می   ) سازمانها
 موضوع شکایت سیده عزیزه فـاطمی بـه طرفیـت، نهـضت     83/1326ج ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد تایید می

 نه مـاه و      جمعاً به مدت یک سال و      4/9/1364 لغایت   9/7/1362سوادآموزی استان کردستان به خواسته، الزام به پرداخت بیمه ایام اشتغال از             
نظر به اینکه حق بیمه بازنشـستگی بـه صـندوق           ...  چنین رأی صادر نموده است،       31/5/1384 مورخ   1374هجده روز به شرح دادنامه شماره       

تامین اجتماعی در آن زمان به لحاظ فقدان قرارداد فیمابین سازمان متبوع مستخدم و تامین اجتماعی پرداخت نگردید و پاسخ واصله داللت بر                    
امکان پرداخت آن به صورت سهم کارفرما دارد، بنابراین با پذیرش دادخواست خوانده ملزم به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به نـسبت سـهم                         
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بنابراین با پذیرش دادخواست، خوانده ملزم به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال به نسبت سهم کارفرما به صندوق تـامین اجتمـاعی                      . کارفرما دارد 
الملـوک   زمـردی و احتـرام      موضوع شکایت خانم اقـدس     83/1364 و   83/1363دـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه          . دگرد می

طرفیت، نهضت سوادآموزی منطقه یک استان تهران به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب ایام کارکرد جزو سنوات خـدمت                      میرزاعبداله به 
مـورخ  1549 و 1548 به شرح دادنامه شماره 1375حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نسبت به سالهای قبل ازسال       ای و پرداخت کسورات      بیمه

نظر به اینکه آموزشیاران نهضت متعاقب توافق انجام شده فیمابین مسئولین سـازمانهای نهـضت               ...  چنین رأی صادر نموده است،       5/8/1383
اند و شاکیه صریحاً اعالم داشـته قبـل از            مشمول مقررات و قانون تـامین اجتماعی گردیده       1/1/1375سوادآموزی و تامین اجتماعی از تـاریخ       

باشـد و     فاقد وجاهت قانونی مـی     1375تاریخ مذکور کسورات بیمه از حقوق وی کسر نشده است بنابراین احتساب سوابق خدمتی قبل از سال                  
ـ . گردد حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم می  موضوع شکایت خانم افـسر  83/687 شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه هـ 

 و بازنشستگی به شرح دادنامه شماره       1375 لغایت   1364واحد به طرفیت نهضت سوادآموزی استان تهران به خواسته، پرداخت حق بیمه سال              
ه واصله از طرف خوانده که حکایت از عدم قبول سازمان تامین       مضمون الیحه جوابی  ...  چنین رأی صادر نموده است،       6/11/1383مورخ  2507

باشد و ماقبل تاریخ را موافقت ننموده، بنابـه           می 1/1/1375اجتماعی نسبت به احتساب سنوات گذشته و اینکه موافقت سازمان مزبور از تاریخ              
کایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم مراتب معروضه و اینکه تخلفی از مقررات موضوعه محرز و مسلم نگردیده نتیجتاً ش       

ـ . دارد می  موضوع تجدیدنظرخواهی خـانم افـسر واحـد نـسبت بـه      84/165ـ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 2هـ 
نین رأی صادر نموده است، نظـر بـه          چ 17/5/1384 مورخ 803 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره         6/11/1383 مورخ   2507دادنامه شماره 

 و خارج از مهلـت بیـست روز         14/2/1384 ابالغ و دادخواست تجدیدنظر در تاریخ        23/1/1384اینکه حسب سوابق امر دادنامه مذکور درتاریخ        
ی صـادر و اعـالم   مقرر در قانون دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است علیهذا به علت عدم قابلیت طـرح موضـوع قـرار رد تجدیـدنظرخواه              

 موضوع شکایت آقای عباداهللا سلیمانی قیداری به طرفیت، کمیته ملی           83/79ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه        1وـ. شود می
مـورخ   1689به خواسته، اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به شرح دادنامه شماره               ) نهضت سوادآموزی فعلی  (پیکار با بیسوادی    

 24/7/1358با توجه به اینکه حسب مقررات جمهوری اسالمی کمیته پیکار با بیسوادی از تاریخ               ...  چنین رأی صادر نموده است،       30/8/1384
سـوادی سـابق قـرار گرفتـه و نهـضت             در وزارت آموزش و پرورش ادغام گردیده و نهضت سواد آموزی نیز متولی امور کمیتـه پیکـار بـا بـی                     

 قانون تامین اجتماعی تکلیف قانونی در پرداخت هر ماهه حق بیمه سهم کارفرما را داشـته در                  39 عنوان کارفرما بر مبنای ماده       سوادآموزی به 
عنه به عدم پرداخت حق بیمـه شـاکی را           نتیجه با احراز حقانیت شاکی به استفاده از سوابق که مشغول خدمت بوده ماالً امتناع نهضت مشتکی                

ــ شـعبه اول تجدیـدنظر    2وــ . گردد خودداری از انجام وظایف قانونی تلقی و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می             که آموزشیار بوده    
 مـورخ   1689 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان نهضت سوادآموزی نسبت به دادنامـه شـماره            84/1931دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       

نظـر بـه اینکـه دادنامـه        ...  چنین رأی صادر نمـوده اسـت،       9/12/1384 مورخ   2399دادنامه شماره    شعبه پانزدهم دیوان به شرح       30/8/1384
 و خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است، لذا          4/11/1384 ابالغ و تقاضای تجدیدنظرخواهی در تاریخ        4/10/1384تجدیدنظرخواسته در تاریخ    

اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                    عدالت  مومی دیوان هیأت ع . گردد قرار رد درخواست مزبور صادر و اعالم می       
 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی

  رأی هیأت عمومی
ررات آن قانون مفید تکلیف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی بـه قـرار    و سایر مق   1354مدلول ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب         

نظـر بـه اینکـه    . دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش بیمه به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقـررات مربـوط اسـت               
 با تنظیم قرارداد تحت پوشش 1/1/1375 تاریخ آموزشیاران نهضت سوادآموزی براساس توافق سازمان تامین اجتماعی و نهضت سوادآموزی از

اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسـط نهـضت مـذکور و قبـول آن از طـرف سـازمان تـأمین                   مقررات بیمه قرار گرفته   
بقه خدمت بیمه شده فاقـد جـواز   اجتماعی مجوز قانونی ندارد و با این کیفیت احتساب مدتی که بابت آن حق بیمه پرداخت نشده است جزو سا      
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 2507 شـعبه هفـدهم، شـماره        8/5/1383 مـورخ    1549 شعبه اول، شـماره      30/1/1382 مورخ 132های شماره  باشد، بنابراین دادنامه   قانونی می 
 قـانون   43  و مـاده   19 مـاده    2این رأی به استناد بنـد       .  شعبه دوم مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق قانون است            6/11/1383مورخ  

  .االتباع است دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان احتساب مدت تحصیل 308رأی شماره 
  ه در مدرسه عالی بهداشت مدارس تحصیل و در وزارت بهداشت و کسانیک

  1387/6/16 - 87/254/شماره هـ
 اند بعنوان خدمت رسمی درمان و آموزش پزشکی استخدام گردیده

   308: شماره دادنامه    -  6/5/1387: تاریخ
  87/254: کالسه پرونده

  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی
  . رباب آرام خانم:شاکی

  . اعالم تعارض آراء صادره از شعبه اول و سوم از طرف خانم رباب آرام:موضوع شکایت و خواسته
 موضوع شکایت خانم تابنده روزبهی به طرفیت دانـشگاه علـوم پزشـکی    86/1335 الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه

 چنـین رأی  26/12/1386 مورخ  2970رسه عالی به عنوان سنوات خدمت به شرح دادنامه        یزد به خواسته احتساب مدت دو سال تحصیل در مد         
، 1354 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال             2 قانون الحاق    18 ماده   3صادر نموده است، با توجه به تبصره        

وب و پس از فراغت از تحصیل حکم استخدام قطعی آنـان صـادر     مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محس          
شـود و تبـصره      خواهد شد و چنانچه مدت دو برابر سالهای تحصیل خود خدمت کنند، مدت تحصیل آنها جزء سابقه خدمت رسمی منظور مـی                     

د و با اسـتخدام قبـل از تـصویب          باش  نیز مؤید همین مطلب می     1369 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال            7ماده  
باشد، ضمن اینکه منظور از اخذ تعهـد انجـام خـدمت دو برابـر مـدت                  قانون مذکور احتساب ایام تحصیل منوط به سپردن تعهد محضری نمی          

ب . گردد بنابراین خواسته مطروحه موجه بوده و لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعالم می   . تحصیل است که شاکی خدمت نموده است      
 موضوع شکایت خانم رباب آرام به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـکی                 86/1215ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کالسه         

 چنین رأی صـادر نمـوده اسـت، بـا     30/10/1386 مورخ 2280به خواسته احتساب ایام تحصیل به عنوان سابقه خدمت دولتی به شرح دادنامه     
 مدیریت کل 11/2/1384 مورخ5584/621 و   5/7/1383 مورخ   621ـ196423 و   23/10/1382 مورخ   621ـ196423های شماره  توجه به نظریه  

التحـصیالن    ریزی کشور که به دانشگاه ابالغ گردیده، احتـساب دوران تحـصیل فـارغ              دفتر سالمت و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه        
طرح است و احتـساب       م به عنوان سابقه خدمت صرفاً در مورد کارکنان وزارت آموزش و پرورش قابل             دانشسراهای مقدماتی و عالی تربیت معل     

ها و مؤسسات دولتی مجوزی ندارد و توجهاً بــه ضـمائم الیحـه مـذکور خواسـته مطروحـه وارد                      تحصیل برای کارکنان سایر وزارتخانه      دوران
 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و                  .گردد تشخیص نگردیده و رأی به رد آن صادر و اعالم می          

  .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می دادرسان علی
  رأی هیأت عمومی

 قـانون  7 و تبصره ماده 1354به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب  ماده 2 قانون الحاق    18 ماده   3حکم مقرر در تبصره    
 منحصراً مبین جواز احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آمـوزش و پـرورش                1369متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب         

م و تسری آن به مدت تحـصیل در مدرسـه عـالی بهداشـت مـدارس کـه در       در دانشسراهای مقدماتی و عالی با رعایت مقررات مربوط است و تعمی        
 مبنـی بـر رد      30/10/1386 مـورخ    2280بنابراین دادنامه شـماره     . اند مجوز قانونی ندارد    وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استخدام گردیده        

 و  19 مـاده    2این رأی به استناد بند      . و موافق قانون است   شکایت شاکی به خواسته احتساب مدت تحصیل در مدرسه عالی بهداشت مدارس صحیح              
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43ماده 

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به مطالبات بیمه سازمان تأمین  هیأت عمومی 413رأی شماره 
  اجتماعی

   10/6/1387: تاریخ       1387/6/20 - 87/332/شماره هـ
  87/332: کالسه پرونده           413: شماره دادنامه
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی

  . آقای علی دشت آبادی:شاکی
  .اداری عدالت  دیوان28 و 23اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته

آبادی بـه طرفیـت سـازمان تـأمین       موضوع شکایت آقای علی دشت84/644الف ـ شعبه بیست و هشتم در رسیدگی به پرونده کالسه   :مقدمه
 و نقـض آن بـه      0087140035 کد   8ی شعبه    سازمان تأمین اجتماع   8/3/1384 مورخ   20724 به خواسته اعتراض به صورت بدهی        8اجتماعی شعبه   

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از ناحیه شاکی ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب                    9/10/1384 مورخ   1812شرح دادنامه شماره    
گی هم خللی بر آن وارد نیـست، بنـابراین          عنه باشد، ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات رسید              نقض یا بی اعتباری رأی معترض     

ب ـ شعبه بیست و سوم در رسـیدگی بـه    . گردد با مالحظه اوراق پرونده واصله شکایت شاکی غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
به خواسته اعتراض به مطالبات و      آبادی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ             موضوع شکایت محمدرضا حسین    83/2297پرونده کالسه   

پردازنـد   باشند و درصدی از درآمد خود را به شرکت مـی  صورتحسابهای ارسالی از سوی خوانده به دلیل اینکه افراد شاغل خود دارای وسیله نقلیه می           
یک بادپا به سرپرستی شـاکی دارای        چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پیک موتوری معروف به پ             30/8/1384 مورخ   1466به شرح دادنامه    

نمایند و از حاصل درآمد خود از متقاضـیان درصـدی را             تعدادی موتور سوار است که با موتورسیکلت های متعلق به خود به امر مسافر یا بارکشی می                
 و صـاحبان موتورسـیکلت برقـرار        پردازند و در حقیقت رابطه کـارگری و کارفرمـایی بـین شـرکت بادپـا                به شرکت بادپا به عنوان حق کمیسیون می       

 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صـادر و اعـالم        14 و   11باشد، علیهذا مستنداً به مادتین       نمی
ین اجتماعی نسبت به دادنامه  موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأم84/2417ج ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد می

 چنین رأی صادر نمـوده      15/12/1384 مورخ 3518 صادره از شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه              30/8/1384 مورخ 1466شماره  
سی سـوابق امـر بـر کیفیـت         است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه فوق االشعار اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با برر                    

رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین بـا رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه بـدوی                           
البدل شعب دیوان تـشکیل      ن علی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسا              . گردد عیناً تایید و استوار می    

 .نماید و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

بـا شـاکیان پرونـده بـه عنـوان نماینـده       » پیک بادپا« با توجه به شرایط مندرج در قرارداد منعقده بین شرکت حمل و نقل کاالی تهران        
ها و کاالهـای شـهروندان در سراسـر تهـران بـزرگ بـه وسـیله وانـت و موتورسـیکلت و اختیـار                          رکت مزبور در زمینه حمل و نقل محموله       ش

های مربوط به حمل و نقـل محمـوالت شـهروندان و پرداخـت قـسمتی از آن بـه                     نمایندگیهای مذکور در جذب نیروی انسانی و تعیین هزینه        
های نمایندگی از قبیل هزینـه جـاری، مالیـاتی،            قرارداد تنظیمی که به شرح آن کلیه هزینه        4ـ10به ویژه مفاد بند     رانندگان وانت و موتورسوار     

 شعبه بیست و هشتم مبنی بر رد شـکایت شـاکی بـه              9/10/1384 مورخ   1812بیمه و غیره به عهده نماینده محول شده است، دادنامه شماره            
 43 و مـاده  19 مـاده  2این رأی به اسـتناد بنـد   . سازمان تأمین اجتماعی صحیح و موافق قانون استخواسته اعتراض نسبت به مطالبات بیمه   

  .االتباع است قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی



  73/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 60/ق/10796می دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصمیم شماره  هیأت عمو1500رأی شماره 
   مورخ 3912/16 مدیرکل کارگزینی قضات و شماره 6/4/1386مورخ 

   14/12/1386: تاریخ        1387/6/20 - 86/450/شماره هـ
  مشاور معاون اداری، مالی قوه قضائیه20/4/1386

  86/450: کالسه پرونده           1500: شماره دادنامه
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:رجع رسیدگیم

  . آقای جعفر زمانی:شاکی
 مـورخ   3912/16 مدیرکل کـارگزینی قـضات و شـماره          6/4/1386 مورخ   60/ق/10796 ابطال تصمیم شماره     :موضوع شکایت و خواسته   

  . مشاور معاون اداری، مالی قوه قضائیه20/4/1386
 قانون جذب نیـروی انـسانی بـه نقـاط محـروم و دورافتـاده و                 2الم داشته است، به موجب ماده       شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اع      :مقدمه 

مناطق جنگی مستخدمین مناطق محروم عالوه بر مرخصی استحقاقی در ازاء هر سال خدمت در منـاطق مزبـور اسـتفاده از یـک مـاه مرخـصی بـا         
های مربوط به آن در خاتمه هـر     العاده رت عدم استفاده از این مرخصی حقوق و فوق        های مربوط را خواهند داشت و در صو        العاده دریافت حقوق و فوق   

الـذکر ایـن     سال به وی پرداخت خواهد شد، لیکن مدیرکل کارگزینی قضات و به تبع آن مشاور معاون اداری و مالی قوه قضائیه طی تصمیمات فوق                       
در حـالی کـه     . اند  اشاره نموده  1375ای قضات مصوب      قانون نقل و انتقال دوره     4اده  مقررات را شامل قضات و دارندگان پایه قضایی ندانسته و به م           

لـذا تقاضـای    .  نداشته و به طور صریح یا ضمنی آن مقررات را نسخ ننموده است             1367این ماده هیچ ارتباطی به قانون جذب نیروی انسانی مصوب           
های قضائی شده در صـورت ابطـال ایـن           مات موجب تضییع حقوق معوقه دارندگان پایه      ضمناً نظر به اینکه این تصمی     . ابطال تصمیمات فوق را دارم    

مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضائیه در پاسخ بـه         . تصمیمات تقاضای عطف بماسبق شدن رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم              
خاص مـشمولین، قـانون اسـتخدام       ... اند، قانون جذب نیروی انسانی       ته اعالم داش  2/10/1386 مورخ   60/ق/31604شکایت فوق طی الیحه شماره      

شـده کـالً در رابطـه بـا عنـاوین       بینی نامه اجرائی آن مزایای پیش با توجه به مفاد قانون مذکور و آیین   . کشوری و مستخدمین شرکتهای دولتی است     
هـای هـشت گانـه قـضات          هیچ گونه ارتباطی به عناوین شغلی و گـروه         باشد و  بندی مشاغل اداری می     های شغلی کارکنان طرح طبقه     شغلی و گروه  

 قانون مذکور کـسانی کـه طبـق    4تسری مزایای مقرر در قانون موصوف به قضات فاقد وجاهت قانونی است، منصرف از اینکه به استناد ماده           . ندارد
نامبرده بـه موجب قانون نقل     . مشمول قانون مذکور مستثنی هستند    باشند،   قوانین موضوعه موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده می           

گذراند و امتیازاتی در ارتباط با خدمت قضات در مناطق محروم و بد آب و هـوا                   خدمت موظف خود را می     1375ای قضات مصوب سال      و انتقال دوره  
البـدل    در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    . گردد بینی و در خصوص مشمولین اجراء می       پیش

  .نماید شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

ه قضات شاغل در نقاط محـروم و دورافتـاده و            تصریح شده تکلیف مزایای متعلق ب      4/8/1382 مورخ   285همانطور که در دادنامه شماره       
العاده و مزایای کارکنان دولت ازجمله قضات دادگستری         مضافاً اینکه وضع قاعده آمره در باب حقوق و فوق         . مناطق جنگی تعیین گردیده است    

 مـورخ   3912/16قـضات و شـماره       مدیرکل کـارگزینی     6/4/1386 مورخ   60/ق/10796های شماره    بنابراین نامه . به قوه مقننه اختصاص دارد    
شـود و   الذکر خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور تـشخیص داده مـی           مشاور معاون اداری مالی قوه قضائیه به جهات فوق         20/4/1386

ن عـدالت اداری     قانون دیـوا   42 و ماده    19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده              170مستنداً به قسمت دوم اصل      
  .گردد  ابطال می1385مصوب 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 74
 

 

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستمری بازنشستگی425رأی شماره 

  1387/6/20 - 87/297/شماره هـ
   17/6/1387: تاریخ 
  425: شماره دادنامه 
  87/297: هکالسه پروند 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای ابوالحسن جعفری:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری17 و 15 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
و غیره به طرفیت سـازمان   موضوع شکایت آقای باقر عبدی 85/2477 الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 16/11/1386 مورخ   2586 به شرح دادنامه شماره      1384 الی   1381تأمین اجتماعی بخواسته افزایش دستمزد مصوبه دولت مربوط به سالهای           
 29/12/1381 تـرک کـار نامبردگـان در تـاریخ           26/12/1381 مـورخ    5364چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب نامه مـورخ              

باشد و با عنایت به اینکه مالک و یا تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پس از احراز سایر شرایط قانونی تاریخ ترک کار از سوی کـارگر                           می
 وجاهت قانونی ندارد و حکم به ورود و     1/1/1382 تاریخ برقراری مستمری وی از       29/8/1381بنابراین با توجه به ترک کار در تاریخ         . باشد می
 و ترمیم مستمری آن از اول سال 29/12/1381 به 1/1/1382زام طرف شکایت نسبت به اصالح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی وی از          ال

 موضوع شکایت آقای ابوالحسن جعفـری بـه   85/1855ب ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد  صادر و اعالم می1382
 الـی   1381بخواسته محاسبه و پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق سالیانه مربـوط بـه سـالهای                ) مازندران(ه نکا   طرفیت تأمین اجتماعی شعب   

 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه اینکـه گـواهی             27/5/1386 مورخ   913 مبلغ مجموعاً شانزده میلیون ریال به شرح دادنامه شماره           1384
 دارد و   1/1/1382شده حکایت از اشتغال شـاکی لغایـت           که توسط شاکی ارائه   ) نکا(ن مازندران    شرکت سیما  13/12/1385 مورخ   1828شماره  

 مشغول به کار بوده 1381بنابراین مشارالیه تا آخر سال .  دارد29/12/1381 لغایت 1/9/1357لیست سوابق سازمان نیز مؤید اشتغال نامبرده از 
 و سـالهای    1382 بازنشسته نگردیده تا مشمول افزایش سالیانه سال         1381ر نتیجه در سال    بوده و د   1382و برقراری مستمری از ابتدای سال       

بعد گردد و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نگردیـده اسـت، بنـابراین شـکایت مطروحـه غیـر وارد و                              
البدل شعب دیوان تـشکیل و       مستشاران و دادرسان علی     فوق با حضور رؤسا و     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ      . محکوم به رد است   

 .نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأی می پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
  رأی هیأت عمومی

 و  29/12/1381خـدمت آنـان لغایـت       بـه الذکر به ویژه لیست مربوط به پرداخت حق بیمه شاکیان مؤید اشتغال              های فوق  محتویات پرونده  
 است و با این وصف افزایش مستمری بازنشستگی آنـان بـه             1/1/1382بازنشستگی و برقراری و پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از تاریخ           

این رأی بـه    . باشد  شعبه هفدهم دیوان صحیح و موافق قانون می        27/5/1386 مورخ   913کیفیت مورد ادعا مجوز قانونی ندارد و دادنامه شماره        
  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2استناد بند

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
  



  75/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

دالت اداری درخصوص ابطال قسمتهائی از مصوبات  هیأت عمومی دیوان ع1481-1477رأی شماره 
   و ابطال 1383ـ1384شورای اسالمی شهر یزد مربوط به سال 

  1387/7/2 - 83/572/شماره هـ
 قسمتهائی از مصوبات شورای اسالمی شهرهای مهریز و حمیدیا 
  12/12/1386: تاریخ 
   1481، 1480، 1479، 1478، 1477 :شماره دادنامه 
  85/182، 620، 84/619، 716، 83/572: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ای یزد ـ شرکت برق منطقه3ـ شرکت گاز استان یزد 2ـ شرکت آب و فاضالب استان یزد 1 :شاکی 
و ابطـال قـسمتهائی از       1383ــ 1384 ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسالمی شهر یزد مربوط به سال             :موضوع شکایت و خواسته    

  .مصوبات شورای اسالمی شهرهای مهریز و حمیدیا
 و  1383 شکات در دادخواست های تقدیمی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسالمی شهر یـزد، مهریـز و حمیـدیا در سـالهای                        :مقدمه 
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران        ـ با عنایت به قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه           1اند،    اعالم داشته  1384

 اختیار 22/10/1381و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب   
 برقـراری و دریافـت      1382ی سـال     قـانون مزبـور از ابتـدا       10وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی ملغی گردیده و به صراحت مواد یک و              

دهندگان خدمات و همچنین کاالهای وارداتی صـرفاً          هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاال و ارائه                
 مربوط به برقراری، اختیار و پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات         به موجب قانون مزبور صورت می     

با توجه به اطالق و عام بودن قانون . لغو گردیده است... اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع               
 و با عنایـت بـه       1/3/1378مزبور و همچنین مؤخر بودن آن نسبت به قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب                   

 قـانون تـشکیل شـوراها کـه         77 و ماده    71 ماده   16صراحت و وضوح مواد مرقوم مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مخالف آن، بنابراین بند                 
ابتـدای  نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای اسـالمی از    باشد و همچنین آیین مربوط به اختیار شورا در وضع عوارض می     

 تنظیم شده است، خـارج از حـدود صـالحیت و            1382لذا مصوبه مورد نظر که توسط شورای اسالمی در سال           .  ملغی گردیده است   1382سال  
همچنین وضع عوارض محلی جدید یا افزایش در نرخها بایـد بـا رعایـت مقـررات              . باشد اختیارات ایشان بوده و بر خالف قوانین و مقررات می         

با عنایـت   . نامه مالی شهرداریها و با در نظر گرفتن دستورالعمل ابالغی وزارت کشـور و سیاستهای عمومی دولت باشد                  آیین 30ه  مندرج در ماد  
باشـد، عـوارض از حـق     مـورد شکایت در قسمتهای عوارض شکستن آسفالت، خسارت تأخیر تأدیه که خالف شرع هم می        بـه اینکه مصوبات  

رض مزایده و پیمانکاری، عوارض حق االرض، عوارض اضافه بنای زائد بر پروانـه سـاختمانی، عـوارض کـسری                 انشعابهای آب، برق، گاز، عوا    
پارکینگ و عوارض معاینه خودرو باعث افزایش بهای خدمات، قراردادها و افزایش تورم در جامعه بوده و مغایر با سیاستهای کلی دولت مبنـی                        

ز موارد مورد شکایت با صالحیتهای قانونی و حدود اختیارات سازمانها و ادارات ذیربط با موضـوع               باشد و هر یک ا     بر کاهش تورم در جامعه می     
های مصوب شـورای اسـالمی شـهرهای یـزد،           باشد، لذا تقاضای ابطال تعرفه     آن مغایرت داشته و نهایتاً خارج از صالحیت شورای اسالمی می          

ی اسالمی شهر یزد و حمیدیا و شهرداری یزد به ترتیب بـه شـرح لـوایح جوابیـه شـماره                     شورا. الذکر دارد  مهریز و حمیدیا را در بخشهای فوق      
 ضمن ارائه پاسخ    23/5/1384 مورخ   505/12429،  24/5/1384 مورخ   505/20489 و   1/11/1384 مورخ   454، شماره   2/6/1385 مورخ   3421

ای اسـالمی شـهرهای سراسـر کـشور براسـاس مـستندات و              اند، شـوراه   های مورد شکایت اعالم داشته     مشروح به هر یک از بخشهای تعرفه      
 قانون  5 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و همچنین تبصره یک ماده              71 ماده   16مجوزهای قانونی موجود از جمله بند       
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یت به اختیارات حاصـله از مـستندات و         نمایند که با عنا    موسوم به تجمیع عوارض مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می               
نمایـد کـه     توضـیحاً اضـافه مـی     . مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قـانون نـدارد                   

لـذا رد  .  کـرده اسـت  نامه اجرائی قانون مذکور نیز بدون هیچ گونه ابهامی صالحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مـشخص و معـین          آیین
طـی  )  تعرفه 67بند  (دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خالف شرع بودن عوارض خسارت تأخیر تأدیه               . شکایت مورد تقاضا است   

 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد، در جلسه مـورخ            67موضوع بند   « اند،    اعالم داشته  4/5/1385 مورخ   16545/30/85نامه شماره   
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در      .  فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خالف موازین شرع شناخته نشد               4/5/1385

البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بــه      علی تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان        
  .نماید ـه صدور رأی میشرح آتی مبادرت ب

  رأی هیأت عمومی
های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و  الف ـ نظر به اینکه آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینه  

 قانون شـهرداری از  55 ماده 2د  و تبصره ذیل بن  2همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای یک و                 
وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین                      

هـای   ظور اجرای برنامهبرقراری عوارض حق االرض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به من             
های مربوط به عوارض سالهای      مربوط به شرکتهای آب و فاضالب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه                   

ری و  قـانون شـهردا  100ب ـ نظـر بـه مفـاد مـاده      .  شوراهای اسالمی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قـانون نـدارد  1384 و 1383
های آن و سایر مقررات مربوط، مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها موظفند در مورد احـداث هرگونـه بنـا از شـهرداری                  تبصره

ز پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمایند، بنابراین احداث ساختمان به میـزان بـیش ا                           
حد تراکم متداول براساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری، جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زائد بر پروانه        

ج ـ با توجه به وظایف شهرداری در جلوگیری از ایجاد و اختالف و ترافیک در سطح خیابانها و میادین و آلودگی هـوای   . مخالف قانون نیست
 آن و ضرورت ارائه خـدمات مناسـب جهـت           20الذکر به ویژه بند       قانون فوق  55ه واسطه تردد وسایط نقلیه معیوب به شرح شقوق ماده           شهر ب 

دـ . باشد معاینه خودروهای درون شهری و رفع معایب و نواقص آنها، وضع عوارض مربوط به معاینه خودروهای درون شهری مغایر قانون نمی                    
 موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کاالهای تولیدی و وارداتی و خـدمات و تجـویز وضـع                        نظر به مقررات قانون   

 آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به وضع عوارض 5عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره یک ماده 
بنـابراین مـصوبات مـورد    . های مربوط به ارائه خدمات شهری مغـایرتی بـا قـانون نـدارد             ین هزینه متناسب و ضرورت وصول آن به منظور تأم       

اعتراض در خصوص تعیین عوارض مزایده اموال منقول و غیر منقول و عوارض پیمانکاری در قلمرو محدوده شهری خـالف قـانون شـناخته                        
عوارض و بهـای خـدمات     تعرفه67 فقهای محترم شورای نگهبان بند 4/5/1385 مورخ 16545/30/85ـ ـ به شرح نظریه شماره   ه. شود نمی

 41 خالف موازین شرع شناخته نشده است لذا اعتراض نسبت بـه آن وارد نیـست و ابطـال آن در اجـرای مـاده                          1383شهرداری یزد در سال     
 قانون شـهرداری تکلیـف عـدم        100 ماده   5تبصره  وـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح        .  موردی ندارد  1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب      

رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیـسیونهای مقـرر در آن مـاده بـه پرداخـت جریمـه محکـوم نمـوده و                                 
 پارکینگ و یـا کـسری   قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهای آن را مشخص کرده است وضع عوارض در مورد عدم رعایت                  

آن و همچنین برقراری عوارض مربوط به استفاده از انشعاب نیروهای آب، برق، گاز و همچنین انشعاب فاضالب و امتیاز تلفن که جنبه محلی                        
 گردد، خالف هدف و حکم مقنن است و همچنـین وضـع قاعـده آمـره      ندارند و موجب افزایشهای بهای حق انشعاب مندرج در حکم مقنن می           

مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تأدیه در پرداخت عوارض و وصول آن که اختصاص به حکم صریح مقنن دارد، از حدود اختیارات شورای اسالمی                        
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسـالمی و انتخـاب شـهرداران              71شهر با توجه به وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده             
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بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمتهای مربوط بـه برقـراری عـوارض از بناهـای دارای                 . یر قوانین مربوط خارج است     و سا  1375مصوب  
الذکر خـالف قـانون و خـارج از حـدود اختیـارات              کسری پارکینگ و عوارض استفاده از انشعاب و جریمه تأخیر در تأدیه عوارض به شرح فوق               

 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده  170به استناد قسمت دوم اصل . شود شورای اسالمی تشخیص داده می   
  .گردد  ابطال می1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42و ماده 

   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 50/760لت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره  هیأت عمومی دیوان عدا332 -331رأی شماره 
  وزارت آموزش و پرورش22/12/1386مورخ 

  1387/7/2 -87/53/شماره هـ
  13/5/1387: تاریخ 
   332، 331 :شماره دادنامه 
  53، 87/258: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . حقوقی و قوانین شورای نگهبانـ دفتر امور2ـ آقای حسین صالحی 1 :شاکی 
  . وزارت آموزش و پرورش22/12/1386 مورخ 50/760 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته 
 مـورخ   50/260اند، وزیر آموزش و پـرورش طی بخـشنامه شـماره            نامه تقدیمی اعالم داشته     شکات به شرح دادخواست و شکایت      :مقدمه 

نمایند از محل منابع     الزحمه افرادی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می          ند، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق      ا  اعالم داشته  22/12/1386
الزحمه فرهنگیانی که     لذا هیچ گونه پرداختی از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق             . در اختیار وزارت کشور تامین خواهد شد      

 1378 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 11این امر مغایر با ماده . نمایند انجام نخواهد شد مکاری میدر امر برگزاری انتخابات ه
» گـردد  حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبـارات سـازمان متبـوع آنـان تـأمین و پرداخـت مـی       «دارد،   ذیل آن که اشعار می 2و تبصره   

 و ماده   9/3/1385 قانون دیـوان عدالت اداری مصـوب       40 قانون اساسی و ماده      170ذکر با استناد اصل     ال علیهذا ابطال بخشنامه فوق   . باشد می
هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در تـاریخ          .  و تبصره ذیل آن مورد استدعا است       1378 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب        11

عب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شـرح                  البدل ش  فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی        
 .نماید آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
هـا، سـازمانها و ادارات و         تصریح شده است که کلیه وزارتخانه      1378 آن مصوب    2 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبصره         11 در ماده   

انونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولـت و شـهرداریها و مؤسـسات عمـومی موظفنـد حـسب درخواسـت وزارت کـشور، اسـتانداران و                     نهادهای ق 
بـدیهی اسـت مـدت همکـاری کارکنـان مـذکور جـزء ایـام         . فرمانداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند    

بنـابراین مفـاد   . گردد شود و حق ماموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامین و پرداخت می        محسوب می  ماموریت نامبردگان 
ضـمناً اعتبـار مـورد نیـاز بـرای پرداخـت            ... « وزارت آموزش و پرورش در قسمتی که اعـالم داشـته             22/12/1386 مورخ   50/760بخشنامه شماره   

لذا هـیچ گونـه پرداختـی از        .  امـور برگزاری انتخابات همکاری دارند از محل منابع در اختیار وزارت کشور تأمین خواهد شد               الزحمه افرادی که در     حق
مغـایر  » .نمایند، انجام نخواهد شد الزحمه فرهنگیانی که در امر برگزاری انتخابات همکاری می محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان برای حق  

ار و خارج از حدود اختیارات وزیر آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتی است و بخشنامه مزبور مستنداً به قـسمت دوم اصـل                         حکم صریح قانونگذ  
 از تاریخ صدور ابطال     1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       42 و ماده    19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده              170
  .گردد می

   عدالت اداری ـ مقدسی فرد  دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی
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 77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده 1442رأی شماره 
  قانون شهرداری

  387/6/31 - 84/220/شماره هـ
   7/12/1386: تاریخ 
   1442: شماره دادنامه 
  84/220: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:سیدگیمرجع ر 
  . شرکت دیرپاشیمی:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 و 9 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
ـ :مقدمه    موضوع شـکایت شـرکت دیرپاشـیمی بـه طرفیـت     3402 و 3403 و 82/3404ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف 

 قـانون   77 کمیـسیون مـاده    27/5/1381 مـورخ    22184 قانون شـهرداریها بـه خواسـته ابطـال رأی شـماره              77شهرداری ساوه کمیسیون ماه     
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه نظر مقنن از تصویب موضوع عـوارض           5/5/1383 مورخ   959شهرداریها به شرح دادنامه شماره      

گـردد بـوده و عنایتـاً بـه          ی تولیدی به لحاظ خدماتی که از سوی شهرداری نسبت به واحدهای تولیدی ارائه می              یک درصد فروش در واحدها    
اینکه شهرداری هیچ گونه دلیل محکمه پسندی که حکایت از قرار گرفتن واحد تولیدی در محدوده و حوزه استحفاظی شهری و نیز حـاکی از                    

ک خوانده به اینکه شهرداری به اعضای خانواده کارگران شاغل در کارخانجات که در داخل محـدوده                 ارائه خدمات بنماید، ابراز نفرموده و تمس      
باشد، دلیل براستحقاق اخذ عـوارض یـک درصـد فـروش واحـد               کنند مکلف به ارائه خدمات می      و حوزه استحفاظی و خدماتی شهر زندگی می       

اظی به طرق مختلف به صورت مستقیم و غیـر مـستقیم عـوارض را پرداخـت                 شود، چرا که ساکنین داخل محدوده و حوزه استحف         تولیدی نمی 
نمایند و مĤالً نظر به اینکه دفاعیات خوانده موثر در مقام تشخیص نگردید حکم به ورود شکایت صادر و آراء معترض علیهم نقض و ابطال                          می
ـ . گردد می موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامـه   83/1435ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 2الف 

 چنین رأی صادر نموده اسـت، اوالً        24/11/1383 مورخ   1826 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره           5/5/1383 مورخ   959شماره  
وصاف شرکت شهرکهای صنعتی موضوع قانون      ثانیاً شهر صنعتی کاوه فاقد ا     . شرکت دیرپاشیمی در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه قرار دارد        

بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است،            . باشد  می 1362تأسیس شرکتهای صنعتی مصوب   
ـ . گردد عنه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می ضمن فسخ دادنامه معترض  80/949ونـده کالسـه   ـ شعبه هفتم دررسیدگی بـه پر 1ب 

 کمیـسیون   30/2/1380 مـورخ    8553موضع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت، شهرداری شهرستان ساوه به خواسته ابطـال رأی شـماره                 
 چنین رأی صادر نموده است، شـاکی اعـالم داشـته اسـت، محـل کارخانـه       17/4/1382 مورخ 821 شهرداری به شرح دادنامه شماره  77ماده  

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان ساوه کـه در آن بـه                  . باشد می، شهرک صنعتی کاوه می    شرکت دیرپاشی 
باشد، شـهرداری سـاوه خـدماتی در ایـن           صراحت و با ذکر جزئیات مشخص گردیده که شهر صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه نمی                

با عنایت به محتویات پرونده     . پردازد های خدمات را این شرکت به شرکت شهر صنعتی کاوه می           زینهنماید و ه   صنعتی ارائه نمی  ) شهرک(شهر  
 12/12/1370 مـورخ    75/1 و شـماره     25/4/1370 مـورخ    42نظر به دفاعیات غیر موجه طرف شکایت و مستنداً به رأی وحدت رویـه شـماره                 

ـ . نماید م میصادره از هیأت عمومی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعال ـ شعبه دهـم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       2ب 
 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره  17/4/1382 مورخ   821 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره           82/640

اصالح راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران         ماده واحده قانون     7 چنین رأی صادر نموده است، مطابق بند         30/8/1383 مورخ   720
بنـابراین کارخانـه شـرکت      . ، شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قـانون شـهرداری مـستثنی شـده اسـت                   1376مصوب  
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 شـهرکهای صـنعتی     دیرپاشیمی که واقع در شهرک صنعتی کاوه بوده در خارج از محدوده شهرداری ساوه و مشمول ضوابط و مقررات شرکت                   
 مـورخ   42باشد و لذا مطالبه عوارض یک درصد مبتنی بر دلیل موجه و مـستند قـانونی نبـوده کمـا اینکـه رأی وحـدت رویـه بـه شـماره                                 می
 قانون تشکیالت شوراهای اسالمی را بـه شـهرکهای صـنعتی            35 هیأت عمومی دیوان نیز تسری عوارض موضوع بند یک ماده            25/4/1370

البـدل   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـی                 . نونی تشخیص داده است   فاقد وجاهت قا  
 .نماید شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
می در داخل محدوده شرکت سهامی خـاص شهر صنعتی کاوه و نتیجتاً در حــوزه اسـتحفاظی شـهر سـاوه        نظر به اینکه شرکت دیرپاشی     

قرار دارد و اینکه شهرک صنعتی کاوه و شرکتهای مستقر در آن واجد شرایط و اوصاف مقرر در قانون تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال                        
مزبور موظف به وصول یک درصد عوارض فروش کاالهای تولیدی از خریداران            باشند و در نتیجه به حکم مقررات مربوط، شرکت            نمی 1362

 شعبه نهم تجدیدنظر دیـوان مبنـی بـر فـسخ دادنامـه              24/11/1383 مورخ   1826باشد، بنابراین دادنامه شماره      و پرداخت آن وفق مقررات می     
ایـن رأی بـه     . باشـد  اری صحیح و موافق قـانون مـی        قانون شهرد  77بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته نقض رأی کمیسیون موضوع ماده             

  .االتباع است  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2استناد بند 
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

 



  81/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 بخشنامه شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 450رأی شماره 
   معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 16/6/1384 مورخ 180186/1800

  1387/7/7 - 85/957/شماره هـ
 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه

   31/6/1387: تاریخ 
   450 :شماره دادنامه 
  85/957: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:یدگیمرجع رس 
  .پورکازرونی  آقای محمدباقر تقی:شاکی 
 معاون توسـعه مـدیریت و سـرمایه انـسانی           16/6/1384 مورخ   180186/1800 بخشنامه شماره    5 ابطال بند    :موضوع شکایت و خواسته    

  .ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 24/6/1381 مورخ     ه/27026ت/29982نامه شماره    الم داشته است، به دنبال ابطال تصویب       شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اع      :مقدمه 

 پیوسـت  4 و نظریـه منـدرج در بنـد    27/11/1381 مورخ 268974/1800 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 2هیأت وزیران و همچنین بند  
ریزی کشور و بخـشنامه شـماره    ع انسانی سازمان مدیریت و برنامه معاون امور مدیریت و مناب23/1/1382 مورخ  6377/1802بخشنامه شماره   

ریزی براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت         مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه        14/5/1382 مورخ   59084/1802
 استان فارس با اختـصاص عنـوان پزشـک           صادره از دانشگاه علوم پزشکی     27/12/1379 مورخ 32340اداری و بر اساس حکم استخدام شماره      

 و تعیین پست مذکور به عنوان پست ثابت سازمانی به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون           215عمومی و شماره ثابت سازمان      
 بـه معاونـت     21/9/1385اینجانب طی تنظیم درخواسـتی بـه تـاریخ        . ام و استخدام اینجانب تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است           درآمده

االشاره هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری خواسـتار تبـدیل وضـعیت                 رأی فوق ) الف(پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی متبوع و استناد به بند          
 و بـه  2/10/1385پ مـورخ    /28634/206/9استخدامی خود از پیمانی به رسمی شدم لیکن در پاسخ سازمان متبوع طی ارسـال نامـه شـماره                    

ریزی کشور     معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه          16/6/1384 مورخ   180186/1800 بخشنامه شماره    5ناد بند   است
از آنجا که برطبق قوانین و مقـررات جـاری اسـتخدام کـشوری              . تبدیل وضعیت اینجانب را منتفی دانسته و از این اقدام خودداری نموده است            

 31/3/1345 الیحه قانون استخدام کشوری مصوب       8 و بند یک ماده      6ه صورت پیمانی در دستگاههای دولتی بر اساس ماده          استخدام افراد ب  
 الیحـه مــذکور واگـذاری پـستهای ثابـت      5صرفاً جهت تصدی پستهای موقت و کارمشخص در مـدت معین مجـاز است و بـراساس مــاده      

باشد و پست اختصاص داده شده به اینجانب از بدو اسـتخدام از جملـه پـستهای                ی ممنوع می  سازمانی دستگاههای دولتی به مستخدمین پیمان     
الذکر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و          بخشنامه شماره فوق   5ثابت سازمانی دستگاه اجرایی متبوع بوده است، لذا بند          

و شـرایط منـدرج در ایـن بنـد     ) اداری و خـدماتی (سمی را محدود به مشاغل پشتیبانی ریزی کشور که تبدیل وضع کارکنان پیمانی به ر         برنامه
مدیرکل دفتر حقـوقی و     . الذکر را دارم    بخشنامه فوق  5لذا درخواست ابطال بند     . نموده است بر خالف قوانین و مقررات جاری استخدامی است         

 نـسبت بـه     20/4/1386 مـورخ    38231/1604ی الیحـه دفاعیـه شـماره        ریزی کشور ط    دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه       
ـ و شـماره       ه 27026ت/29981هـای شـماره      انـد، بـر اسـاس مـصوبه        پورکـازرونی چنـین اعـالم داشـته         موضوع شکایت آقای محمدباقر تقی    

لف به صـورت پیمـانی امکانپـذیر     هیأت وزیران استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در مشاغل مخت24/6/1381 مورخ      ه 27026ت/29982
، 4لذا جذب افراد به صورت پیمانی یکی از اشکال استخدام بوده و منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد، به طوری که در مواد   . باشد می

نامـه   موضوع تـصویب  ... ارم توسعه    قانون برنامه چه   145ماده  ) ی(و  ) و(نامه اجرایی بندهای      آیین 7 قانون استخدام کشوری و نیز ماده        6 و   5
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 مورخ  180186/1800در این راستا بخشنامه شماره      .  هیأت وزیران مورد تاکید قرار گرفته است       11/5/1384 مورخ      ه 32964ت/25526شماره  
 هیأت عمـومی    9/12/1383 مورخ   652 الی   597های شماره    با توجه به دادنامه   ( این سازمان جهت تعیین تکلیف کارکنان پیمانی         16/6/1384

 بخشنامه یادشده، تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسـمی در مـشاغل پـشتیبانی براسـاس            5صادر گردیده و در بند      ) دیوان عدالت اداری  
 با رعایت مقررات مربوط مجاز شناخته شده و در مورد سایر مـشاغل،              27/10/1366 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب        7 ماده   2تبصره  

نامـه   هـ هیأت وزیران، تصویب39964ت/25526نامه شماره   تصویب15فق مقررات ممنوع اعالم گردیده، همچنین بر اساس تبصره یک بند      و
 هیأت وزیران موضوع تبدیل وضع دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی از غیر رسمی به رسمی بـا                 20/4/1367 مورخ   282ت/13868شماره  
 بخـشنامه شـماره     5بـا توجـه بـه صـراحت فـوق بنـد             . ر دستگاه اجرایی به صورت غیر رسمی، لغو شده است          سال سابـقه خدمت د    3داشتن  

بـا حـضور    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق     .  منافاتی با قوانین و مقررات استخدامی ندارد       16/6/1384 مورخ   180186/1800
کیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه                   البدل شعب دیوان تش    رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     

  .نماید صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 ضمن تجـویز اسـتخدام افـراد در         1366 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب          7 ماده   2قانونگذار به شرح تبصره      
به صورت پیمانی تبدیل وضع مطلق مستخدمین پیمانی به رسمی را منوط به احراز شرایط مقرر در قانون                  ) اداری و خدماتی  (مشاغل پشتیبانی   
 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی    16/6/1384 مورخ   180186/1800 بخشنامه شماره    5بنابراین مفاد قسمت آخر بند      . اعالم داشته است  

به صورت دیگر را فاقـد      ) اداری و خدماتی  ( وضع سایر کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی          ریزی کشور که تبدیل     سازمان مدیریت و برنامه   
الـذکر و همچنـین خـارج از حـدود اختیـارات قـانونی مربـوط                 مجوز قانونی اعالم نموده است، خالف عموم و اطالق حکم مقنن به شرح فوق             

 42 و مـاده  19ساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بنـد یـک مـاده     قانون ا170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  تشخیص داده می  
  .گردد  ابطال می1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

   عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
  



  83/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 مطابق سنوات  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ازدیاد حقوق بازنشستگی430رأی شماره 
  خدمت

  1387/7/2 - 87/81/شماره هـ
   24/6/1387: تاریخ 
   430: شماره دادنامه 
  87/81: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . خانم صدیقه رشتاک:شاکی 
  .اری تجدیدنظر دیوان عدالت اد9 و 5 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت خانم صدیقه رشتاک به طرفیـت سـازمان تـأمین    84/620 الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

اجتماعی کردستان به خواسته، الزام طرف شکایت به پرداخت حق و حقوقات قانونی و ازدیاد حقوق بازنشستگی برابر سنوات خدمتی به شـرح                       
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد دادخواست و توضیحات شاکی و اینکـه اسـتحقاق وی        27/12/1384 مورخ   3208دادنامه شماره   

باشد، لذا با احراز استحقاق شاکی به مورد ادعا شکایت وی را با توجه به جمیع                 نسبت به مورد ادعا مستند به حکم قانونی و مقررات مربوط می           
 85/595ب ـ شعبه نهم تجدیـدنظر در رسـیدگی بـه پرونـده کالسـه       . دارد رأی به ورود آن صادر و اعالم میجهات وارد و موجه تشخیص و 

 مـورخ   647 شعبه سوم بـه شـرح دادنامـه شـماره            27/12/1384 مورخ   3208موضوع تجدیدنظرخواهی خانم صدیقه رشتاک نسبت به دادنامه         
 قـانون تـامین اجتمـاعی و        76یدنظرخوانده براساس تبصره الحـاقی بـه مـاده           چنین رأی صادر نموده است، میزان مستمری تجد        11/5/1385

 قانون و تبصره ذیل آن پرداخت شده است و با توجه به اینکه مستمری هر بیمه شـده براسـاس سـابقه                       77براساس محاسبات مندرج در ماده      
ت خود به وضوح اعالم ننموده که چه حقی از وی تـضییع    شود و از طرفی تجدیدنظرخوانده در دادخواس       پرداخت حق بیمه تعیین و پرداخت می      

و یا تخلف سازمان از مقررات جاری چه بوده است، بنابه مراتب با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسـته                      
وع شکایت خانم صدیقه صـیدیمرادی بـه    موض83/1279 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 24ج ـ شعبه  . شود رأی به رد شکایت صادر می

طرفیت تأمین اجتماعی کردستان به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوقات قانونی و ازدیاد حقوق بازنشستگی برابر سنوات خدمتی بـه شـرح                        
 در بازنشـستگی     چنین رأی صادر نموده است، در خصوص پرداخت حق و حقوقات قـانونی و تجدیـدنظر                2/9/1383 مورخ   805دادنامه شماره   

بلحاظ فقدان وجاهت قانونی به طرح موضوع در دیوان قرار رد آن صادر ولیکن در خصوص ازدیاد حقوق بازنشـستگی کـه از آن در محتـوای                           
گردد، شعبه دیوان علیرغم تبیین موضـوع در نامــه دفاعیـه وارده از سـوی خوانـده بــه شـماره                       دادخواست به اعتراض به میزان آن تعبیر می       

اجتماعی ولیکن عدم تاکید و تکیه و احتساب بـر مبنـای     و تبصره آن از قانون تأمین77 دائر بر مراعات ماده30/7/1383 مورخ 260/ق/12825
فلذا میزان حقـوق بازنشـستگی خواهـان بـر          . گردد  حکم به ورود خواسته از این حیث صادر و اعالم می           76 روز حقوق موضوع تبصره ماده       20

 و تبصره آن جایگزین خواهد شد تعیـین و ابـالغ        77 روز حقوق که در جدول محاسباتی مواد         20 به میزان    1/7/1367حاقی   ال 2اساس تبصره   
 موضوع تجدیدنظرخواهی خـانم صـدیقه صـیدیمرادی نـسبت بـه      83/659د ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد می

 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه         13/10/1384 مورخ   1078 دیوان به شرح دادنامه شماره       24 شعبه   2/9/1383 مورخ   805دادنامه شماره   
اینکه از طرف تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسـی سـوابق امـر بـر کیفیـت                           

مه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین بـا رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه               رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنا          
هیأت عمومی دیوان عدالت    . گردد  قانون تأمین اجتماعی در حق تجدیدنظرخوانده عیناً تایید و استوار می           111بدوی با قید رعایت مقررات ماده       
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البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت   یاداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عل           
 .نماید آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 که مقـرر داشـته اسـت، زنـان       1376 قانون تامین اجتماعی مصوب      76حکم مقرر در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده              

شوند در واقـع و نفـس االمـر در            روز حقوق بازنشسته می    20 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با          42 سال سابقه کار و      20 داشتن   کارگر با 
 قـانون تـأمین     111مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی مشمولین تبصره مزبور انشاء شده است و با عموم و اطالق حکم مندرج در ماده                     

بر عدم جواز کاهش مستمری از کارافتـادگی کلـی و مـستمری بازنشـستگی و مجمـوع مـستمری                    » در هر حال   « اجتماعی که با قید عبارت    
بازماندگان از حداقل مزد کارگر عادی تأکید کرده است، منافاتی ندارد و نافی اعتبار و آثار مترتب بر ماده اخیرالـذکر نیـست، بنـابراین دادنامـه                         

پنجم تجدیدنظر دیوان در خصوص تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مستمری بازنشـستگی                 شعـبه   13/10/1384 مورخ   1078شماره  
 قـانون دیـوان   43 و مـاده  19 مـاده  2استناد بند  این رأی به. شود  مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می111با رعایت ماده   

 .االتباع است یربط در موارد مشابه الزمعدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذ
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار449رأی شماره 

  1387/7/7 - 86/114/شماره هـ
   31/6/1387: تاریخ 
   449: شماره دادنامه 
  86/114: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای محمود صدیقی:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری10 و 7 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
احمدسرائی به طرفیت اداره کـل   آقای رضا عدالتی موضوع شکایت 84/397 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 25 الف ـ شعبه  :مقدمه 

 چنـین رأی صـادر نمـوده        12/5/1384 مـورخ    462تأمین اجتماعی استان گیالن، به خواسته صدور حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شـماره               
عیت حقـوقی شـاکی و       قانون تأمین اجتماعی بـر وضـ       77 و   76است، توجهاً به واگذاری شرکت کنف کار به بخش خصوصی و حاکمیت مواد              
ب ـ  . گـردد  هذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعالم مـی  اینکه شاکی شرایط بازنشستگی موضوع قانون تأمین اجتماعی را نداشته، علی

 462 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای رضا عدالتی احمدسـرائی نـسبت بـه دادنامـه               84/1098 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه        7شعبه  
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره کل حقوقی سازمان امـور               3/11/1384 مورخ   1820 به شرح دادنامه شماره      12/5/1384رخ  مو

اداری و استخدامی کشور طی بررسیهای حقوقی در خصوص وضعیت شرکت کنف کار و پس از استعالمهایی که از سازمان صنایع ملی ایران                       
 خطـاب بـه شـرکت کنـف کـار صـدور احکـام               4/3/1384 مورخ   29072/1602و دارائی نموده نهایتاً طی نامه شماره        و وزارت امور اقتصادی     

بازنشستگی کارکنان شرکت را مطابق قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در مـدت معقـول توصـیه نمـوده و                        
تقاضای کارکنان مذکور اقدام و احکام بازنشـستگی ایـشان منجملـه تجدیـدنظرخواه را       شرکت کنف کار نیز نسبت به این موضوع و بر مبنای            

 117957/1602 و شـماره  28/5/1383 مـورخ  88959/1602ریزی کشور مجدداً طی نامه شماره  صادر نموده است و سازمان مدیریت و برنامه     
ا در شمول قانون اصالح مقررات بازنشـستگی و وظیفـه قـانون              مطالب فوق را تاکید و بازنشستگی کارکنان شرکت مذکور ر          6/3/1383مورخ  

 مورخ  6430استخدام کشوری دانسته است و با عنایت به اینکه اداره کل امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره                       
 اعالم داشـته  28/11/1382به بخش غیردولتی  خطاب به سازمان تأمین اجتماعی رشت تاریخ واگذاری سهام شرکت کنف کار را   31/6/1383

 سـال  26 سال سن و بـیش از  50الذکر دارای بیش از      شود و نامبرده تا تاریخ فوق      بنابراین تا تاریخ مذکور شرکت موصوف دولتی محسوب می        
الذکر بازنشستگی کارکنـان     تب فوق با توجه به مرا   .  با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گردیده است       1/5/1383باشد و در تاریخ      سابقه کار می  

 13/12/1368شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قـانون اسـتخدام کـشوری مـصوب                        
اعتـراض  ای مـذکور در آن قـانون بالمـانع اعـالم نمـوده اسـت، لـذا بـا وارد دانـستن                       مجلس شورای اسالمی و در صورت احراز سوابق بیمه        

 دیـوان در  25ج ـ شـعبه   . نمایـد  تجدیدنظرخواه حکم به ورود شکایت شاکی و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگی صـادر و اعـالم مـی   
 موضوع شکایت آقای محمود صدیقی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان گیالن شعبه یک رشـت                  83/398رسیدگی به پرونده کالسه     

 چنین رأی صادر نموده اسـت، نظـر بـه الیحـه تقـدیمی تـأمین              9/3/1384 مورخ   161ه بازنشستگی به شرح دادنامه شماره       به خواسته الزام ب   
 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قـانون اسـتخدام   2تبصره یک ماده ) الف(اجتماعی که عنوان نموده است از آنجائی که مطابق بند   

 سـال سـن از مـستمری    50 سـال سـابقه پرداخـت بیمـه و        25تواننـد بـا دارا بـودن          دولتی نیز می    کارکنان شرکتهای  1368کشوری مصوب   
 از شرکت متبوع خود درخواست مستمری بازنشستگی نموده و شرکت کنف کار بـه               18/3/1383بازنشستگی برخوردار شوند و شاکی در مورخ        

 مدیریت کل دفتر امـور      31/6/1383 مورخ   6430/61ساس نامه شماره     موافقت کرده و برا    1/5/1383موجب حکم بازنشستگی شاکی از تاریخ       
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بـا  .  به بخش غیر دولتی واگذار شده و از این تاریخ غیر دولتـی گردیـده اسـت                 28/11/1382شرکتهای دولتی سهام شرکت کنف کار از تاریخ         
زمان غیردولتی بوده لذا بازنشستگی شاکی بـه        توجه به تاریخ درخواست بازنشستگی شاکی و صدور حکم شرکت از آنجائی که شرکت در این                 

 قانون اصالح مقررات بازنشـستگی و وظیفـه قـانون           2و تبصره یک ماده     ) الف(لحاظ غیر دولتی بودن شرکت تابع ضوابط قانونی مقرر در بند            
دل و معقـول اداره تـأمین    مجلس شورای اسالمی نخواهد بود با عنایت به مراتب فوق و الیحه دفاعیـه مـست  1368استخدام کشوری مصوب    

د ـ شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه  . گردد اجتماعی شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعالم می
خ  مـور  643 به شـرح دادنامـه شـماره         9/3/1384 مورخ   161 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای محمود صدیقی پشکلو نسبت به دادنامه         84/994
اند، اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائـه و مطـرح           چنین رأی صادر نموده    25/5/1385

نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست، از این رو بـا رد تجدیـدنظرخواهی دادنامـه                           
هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و                     . گردد عنه مبنی بر رد شکایت تایید و استوار می         رضمعت

 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می دادرسان علی
  رأی هیأت عمومی

 به بخش خصوصی منتقل شده و در نتیجه از عداد        28/11/1382الذکر شرکت دولتی کنف کار در تاریخ         های فوق  حسب محتویات پرونده   
شرکتهای دولتی خارج گردیده و در زمره شرکتهای متعلق به بخش خصوصی قرار گرفته است و با این کیفیت کارکنان رسمی شرکت مذکور                       

 از جمله مقررات مربـوط بـه بازنشـستگی          5/3/1352دام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب         از شمول الیحه قانونی استخ    
الذکر و اصالحات و الحاقات بعدی آن خارج شده و از حیث شـرایط بازنشـستگی، مـشمول احکـام مقـرر در قـانون تـأمین                         الیحه قانونی فوق  
 شعبه بیست و پنجم دیـوان       9/3/1384 مورخ   161بنابراین دادنامه شماره    . اند دیده و اصالحات و الحاقات بعدی آن گر       1354اجتماعی مصوب   

مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی براساس قانون اصالح مقـررات بازنشـستگی و وظیفـه قـانون اسـتخدام کـشوری مـصوب                          
یافته صحیح و موافق موازین   دیوان تاییدشده و قطعیت شعبه دهم تجدیدنظر25/5/1385 مورخ 643 که به شرح دادنامه شماره       13/12/1368

 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد               43 و ماده    19 ماده   2این رأی به استناد بند      . باشد قانونی می 
  .االتباع است مشابه الزم

  ت اداری ـ مقدسی فردعدال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به 440رأی شماره 
 رسمی قطعی

  1387/7/7 - 87/204/شماره هـ
   24/6/1387: تاریخ 
   440 :شماره دادنامه 
  87/204: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری :شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری12 و 5 و 2 بدوی و 17 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای سیدحـسین ابطحـی بـه طرفیـت، وزارت راه و     84/816 الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

 چنـین رأی صـادر   9/12/1384 مـورخ  2690خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به شرح دادنامـه شـماره       ترابری به   
 مدیرکل امور کارکنان وزارت راه و ترابری مبنی بر لغو حکـم             8/4/1382 مورخ   2617185/21است، نظر به اینکه با صدور ابالغ شماره          نموده

رابطه استخدامی مـشارالیه بـا اداره مربوطـه قطـع      ) قبل از اتمام مدت آزمایشی     (1/4/1382 از تاریخ    20د ماده   رسمی آزمایشی شاکی به استنا    
 الی  597بنابراین از شمول مفاد رأی شماره       . گردیده است و با تقاضای مجدد شاکی قرارداد پیمانی با ایشان منعقد و مشغول به کار شده است                 

 و شـماره    24/6/1381هــ مـورخ   27026ت/29981که در ارتباط با مصوبه شماره       (دیوان عدالت اداری     هیأت عمومی    9/12/1383 مورخ   652
باشد و در اقدام طرف شکایت تخلف از مقررات موازین قانونی  هم خارج می)  هیأت وزیران اصداریافته24/6/1381هـ مورخ   27026ت/29982

 موضـوع شـکایت   83/34ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسـه  1ب ـ  . گردد احراز نگردید و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعالم می
 906خانم ایران رشیدی به طرفیت وزارت راه و ترابری به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی قطعی به شـرح دادنامـه شـماره          

 جهت تبدیل وضعیت شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی مـصوبه   چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تنها مجوز         11/5/1384مورخ  
 هیأت عمومی دیوان عدالت 9/12/1383 مورخ 652 الی 597هـ هیأت وزیران بوده که آن هم طبق آراء وحدت رویه شماره 27026ت/29982

ـ . گردد الم میلذا با توجه به جمیع جهات معنونه حکم به ورود شکایت وی صادر و اع. اداری ابطال گردیده است ـ شعبه دوم تجدیـدنظر  2ب 
 مــورخ   906 مـوضوع تقاضای تجدیدنظر دفتـر حقوقی وزارت راه و ترابری نسبت بـه دادنامـه شـماره                  84/925در رسیدگی به پرونده کالسه    

 الـی   597 رأی شـماره      با توجه به لغو مصوبه هیأت وزیران بـا         28/9/1384 مورخ   1786 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره         11/5/1384
ج .  هیأت عمومی دیوان دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض آن را تایید نموده است                   9/12/1383 مورخ   692

  موضوع شکایت آقای محمدرضا ناظریان بـه طرفیـت وزارت راه و ترابـری بـه خواسـته                  82/3831ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کالسه         
 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکی جانبـاز             7/3/1384 مورخ   444صدور حکم استخدام رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره          

 مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عـدم  16بوده و بر طبق قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی کمیسیون ماده          
 رأی به رد شکایت نامبرده صـادر و شـاکی   21/7/1381 مورخ 256باشد، لذا به استناد رأی وحدت رویه شماره  انون مذکور می  اجرای صحیح ق  

ـ . شود تا نسبت به طرح شکایت خود در کمیسیون مذکور اقدام نماید هدایت می ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه    2ج 
 شـعبه دهـم دیـوان بـه شـرح           7/3/1384 مورخ   444ر آقای محمدرضا ناظریان نسبت به دادنامه شماره          موضوع تقاضای تجدیدنظ   84/1164

 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تضییع حقوق استخدامی تجدیـدنظرخواه ناشـی از جانبـازی     22/5/1385 مورخ   492دادنامه شماره   
می و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گیرد، فلذا بـا وارد دانـستن تجدیـدنظر                 قانون تسهیالت استخدا   16وی نبوده تا در کمیسیون ماده       
اما در ماهیت دعوی با توجـه بـه اینکـه لغـو     . گردد  صادره از شعبه دهم بدوی نقض می      7/3/1384 مورخ   444خواهی مطروحه دادنامه شماره     
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ــا لحــاظ ابطــال مــصوبه مــذکور بــه  حکــم اســتخدامی آزمایــشی تجدیــدنظرخواه بــه اســتناد مــصوبه هیــأت وزیــران   صــورت گرفتــه و ب
 19/12/1383 مـورخ    652 الـی    597 هیأت وزیران توسط هیأت عمومی دیوان طی رأی شماره           24/6/1381هـ مورخ   27026ت/29982شماره

 سال خدمت رسمی و     تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظرخواه از رسمی آزمایشی به پیمانی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آنجائی که مدت دو                  
آزمایشی وی به اتمام رسیده شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و حکم بـه ابطـال حکـم اسـتخدامی پیمـانی تجدیـدنظرخواه و الـزام اداره                             

ـ . گـردد  تجدیدنظرخوانده به صدور حکم رسمی قطعی برای تجدیدنظرخواه صـادر و اعـالم مـی    ــ شـعبه هفـتم در رسـیدگی بـه پرونـده       1د 
 موضوع شکایت آقای علیرضا یادگاری به طرفیت، اداره کل امور کارکنان وزارت راه و ترابـری بـه خواسـته تغییـر وضـعیت                         82/1435کالسه

 قـانون   19 و   18 چنین رأی صادر نموده است، عنایتـاً بـه مفـاد مـادتین               21/3/1384 مورخ   621استخدامی بـه رسمی به شرح دادنامه شماره        
ـ . نماید ا وارد و ثابت تشخیص و حکم به اجابت خواسته صادر و اعالم میاستخدام کشوری شکایت شاکی ر ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در 2د 

 مـورخ   621 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتـر حقـوقی وزارت راه و ترابـری نـسبت بـه دادنامـه شـماره                      84/1576رسیدگی به پرونده کالسه     
 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تاییـد و اسـتوار             18/11/1384 مورخ   2091  شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره       21/3/1384

البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی     . نموده است 
 .نماید ادرت بـه صدور رأی میبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مب

  رأی هیأت عمومی
 الیحه قانونی استخدام کشوری افرادی که در طی پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظـر تـشخیص                      20مطابق ماده    

بنابراین صدور حکم برکناری    . دشو کننده صادر می    داده نشوند، بدون هیچگونه تعهد حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا مؤسسه استخدام             
مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکاء به مدارک و اسناد معتبر و استخدام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ         

ای شـاکیان بـه خواسـته        تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید ادع      12 و   5،  2های صادره از شعب      اخراج، موافق هدف و حکم مقنن نیست و دادنامه        
 قـانون  43 و مـاده  19 مـاده  2این رأی به استناد بند . شود تغییر وضع استخدامی از پیمانی به رسمی صحیح و موافق قانون تشخیص داده می        

  .االتباع است  برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385دیوان عدالت اداری مصوب 
  عدالت اداری ـ مقدسی فرد یوان عدالت اداری معاون قضائی دیوانهیأت عمومی د
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت شرکت 168رأی شماره 
  کارخانجات لوازم خانگی پارس

  1387/5/19 - 84/420/شماره هـ
   20/3/1387: تاریخ 
  168: شماره دادنامه 
  84/420: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . کارخانجات لوازم خانگی پارس:شاکی 
  . اعالم تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری:موضوع شکایت و خواسته 
رخانجـات لـوازم خـانگی پـارس بـه       موضوع شکایت شرکت کا78/1742ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه 1 الف ـ  :مقدمه 

 کمیسیون مـذکور بـه شـرح دادنامـه          15/11/1378 به خواسته اعتراض به رأی مورخ        16طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیسیون ماده       
 انقـالب   قانون تـسهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی جانبـازان     3 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه براساس ماده          2/5/1380 مورخ   661

تابعه و سازمانها و اداراتی که بنحوی از انحاء از بودجـه عمـومی               ها و نهادهای     کلیه ارگانهای دولتی و وزارتخانه     31/3/1374اسالمی مصوب   
سته به  گیرند که با توجه به اوراق پرونده وضعیت سهامداران شرکتی دولتی یا واب              نمایند، تحت شمول مقررات مذکور قرار می        دولت استفاده می  

. انـد، نـدارد     دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تکلیفی براعاده به کار پرسنل جانباز که سالها قبل با رضایت ترک کار نموده و یا بازخرید شده                       
ـ . گردد الذکر و مقررات قانونی شکایت را وارد حکم به نقض رأی صادر و اعالم می علیهذا با توجه به موارد فوق م تجدید نظر ـ شعبه ده2الف 

 رسـیدگی بـه شـکایات       16 موضـوع تجدیـدنظرخواهی کمیـسیون مـاده        11/10/1381 مورخ 81/431 و   81/430در رسیدگی به پرونده کالسه    
 چنـین رأی صـادر   11/10/1381 مـورخ  630 و 631 شعبه دوازدهم به شـرح دادنامـه     2/5/1380 مورخ   661جانبازان نسبت به دادنامه شماره      

به اینکه اکثریت سهام کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلقه به سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز مستنداً                   است، با توجه      نموده
 قانون اساسی 173شود، علیهذا با عنایت به اصل       قانون محاسبات عمومی کشور دولتی تلقی می       4 قانون دیوان عدالت اداری و ماده      11به ماده 
اء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شرکتهای وابسته به دولت و یا سازمانهای دولتی حق شـکایت    مرقوم و آر   11و ماده   

دیوان ندارند و بنا به مراتب با پذیرش تجدیدنظر خواهی معنونـه و فـسخ دادنامـه تجدیـدنظر خواسـته قـرار رد          برعلیه نهادهای انقالبی را در    
 موضوع شکایت آقای محمدرضا فقیهـی بـه طرفیـت    80/2103 ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کالسه  ب. نماید شکایت را صادر می

 مـورخ   996 بـه شـرح دادنامـه شـماره          31/3/1380رسیدگی به شکایات جانبازان به خواسـته نقـض و ابطـال رأی مـورخ                16کمیسیون ماده   
ثانیـا،  . ت اداری شکایات اشخاص حقیقـی قابلیـت رسـیدگی در دیـوان را دارد               قانون دیوان عدال   11 با این استدالل که حسب ماده      4/5/1382

 هیأت عمومی شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از شـمول معنـی لغـوی و    10/7/1368 مورخ 37، 38، 39حسب رأی وحدت رویه شماره      
، تجارت و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان صنایع ملی          عرفی خارج و در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان نبوده ثالثاً بانکهای ملی، صادرات              

 اساسنامه شـرکت بـوده، قـرار عـدم اسـتماع شـکایت              18 درصد حسب بند     50ایران جزء سهامداران شرکت بوده و میزان سهام آنان بیش از            
 شـعبه  4/5/1382 مـورخ  996مـه  ج ـ شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی بـه تجدیـدنظر خـواهی نـسبت بـه دادنا      . اند مطروحه را صادر نموده

 نظر به اینکه اعتراض مدلل و مؤثری بعمل نیامده فلـذا بـا رد تجدیـدنظر خـواهی دادنامـه                     19/3/1383 مورخ   245چهاردهم به شرح دادنامه     
خانگی پارس  موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم 79/781هـ ـ شعبه ششم نیز در رسیدگی به پرونده کالسه  . است تایید نموده بدوی را

 با این استدالل که شرکت شاکی از 7/9/1370 مورخ 1599به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته ابطال اجرائیه به شرح دادنامه     
 173ل   قانون دیوان عدالت بوده، مستنداً بـه مـاده مرقـوم و اصـ              11باشد، فلذا خارج از شمول ماده         شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی می     
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ـ  . اسـت   قرار رد دادخواست شاکی را صادر نموده10/7/1368 مورخ 37 و 38، 39های  قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره ــ شـعبه   1د 
 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیـت،           79/1829،  79/1740 و   78/1741دوازدهم در رسیدگی به پرونده کالسه       

 کمیسیون ماده   17/10/1379 و   23/11/1378 و   2/11/1379وند به خواسته رسیدگی و صدور رأی بر ابطال تصمیمات مورخ            شهرداری شهر ال  
 شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم بـه        11/4/1383 مورخ   885 و   886 و   887 شهرداری الوند و ابطال اجرائیه به شرح دادنامه شماره           77

ـ . است های مورد شکایت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده طال اجرائیه و نیز اب77ابطال آراء کمیسیون ماده ـ شعبه دهم تجدیدنظر در 2د 
 11/4/1383 مورخ   885 و   886 و   887 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری الوند نسبت به دادنامه شماره           83/899رسیدگی به پرونده کالسه     

هیـأت  . است عنه را تأیید و استوار نموده      با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض      22/8/1384 مورخ   1107شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره     
البدل شعب دیوان تشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و                عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              

 .نماید ی میانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأ
  رأی هیأت عمومی

، دیوان مرجع اختصاصی    1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب       13 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده       173به صراحت اصل     
نـسبت بـه تـصمیمات و اقـدامات و          ) اعم از اشخاص حقیقی و حقـوقی حقـوق خـصوصی          (رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم         

نظر به اینکـه اکثریـت سـهام و سـرمایه     .  واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقالبی و تشکیالت وابسته و تابعه آنهاست     مقررات
. باشد، اطالق شرکت تجـاری خـصوصی بـه آن موقعیـت قـانونی نـدارد                 کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می         

آن شرکت به طرفیت اشخاص در شعب دیوان موافق صالحیت اختصاصی دیوان در رسـیدگی بـه دعـاوی مـردم       بنابراین رسیدگی به دعاوی     
های صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر که متضمن عدم قابلیت استماع شکایت آن شـرکت در دیـوان و صـدور قـرار رد                            نیست و دادنامه  

 قانون دیوان عدالت اداری برای شـعب        43 و ماده  19 ماده 2 این رأی به استناد بند     .باشد  شکایت مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می        
  .االتباع است دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  عدالت اداری ـ مقدسی فرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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ر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائ467رأی شماره 
 باشد اسالمی ایران در زمره واحدهای دولتی نمی

  1387/7/17 - 87/361/شماره هـ
   7/7/1387: تاریخ 
  467: شماره دادنامه 
  87/361: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .وری اسالمی ایران بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمه:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری28 و 22 اعالم تعارض آراء صادره از شعب:موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت بنیاد تعاون ناجا به طرفیت شهرداری تهـران بـه   85/1674 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 28 الف ـ شعبه  :مقدمه 

 چنـین   23/12/1385 مـورخ    2162تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شـماره           کمیسیون   850613خواسته اعتراض به رأی شماره      
 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب       13 قانون اساسی و ماده      173است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق اصل              رأی صادر نموده  

و تظلمات مـردم علیـه واحـدهای دولتـی احـصاء گردیـده فلـذا                 مجلس شورای اسالمی، صالحیت دیوان در رسیدگی به شکایات           9/3/1385
باشد که شکایت علیـه آنـان در           قانون دیوان می   13شکایت شاکی که وابسته به نیروی انتظامی و از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در ماده                

 81/708 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسـه  22به ب ـ شع . گردد دیوان قابلیت طرح را دارد، مسموع نبوده و قرار رد آن را صادر و اعالم می
موضوع شکایت آقای محمدقاسم داتوسی به طرفیت نیروی انتظامی بنیاد تعاون به خواسته تحویل مسکن استحقاقی به شرح دادنامـه شـماره              

 غیرانتفـاعی و دارای شخـصیت    ای اسـت    است که بنیاد تعاون ناجا براساس اساسنامه مربوطه موسـسه            اعالم نموده  10/12/1382 مورخ   1807
ای به آن     عنه هم طی الیحه     حقوقی مستقل و اساساً طرح دعوی علیه بنیاد تعاون ناجا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد که مشتکی                  

جا به تحویل مسکن اسـتحقاقی   قانون دیوان عدالت اداری طرح چنین شکایتی مبنی بر الزام تعاون نا11لذا با عنایت به ماده      . است  ایراد نموده 
هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت     . گردد شاکی به شرح متن دادخواست و جاهت قانونی ندارد، قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعالم می                 

وره بـا   البدل شعب دیوان تـشکیل و پـس از بحـث و بررسـی و انجـام مــشا                   اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی           
 .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مـبادرت به صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 مـورخ  1807 شـعبه بیـست و هـشتم بـا دادنامـه قطعـی شـماره        23/12/1385 مورخ 2162اوالً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره        

 در تعریف شـرکتهای دولـتی     1366ات عمومی کشور مصوب      قانون محاسب  4ثانیاً ماده   . رسد   شعبه بیست و دوم محرز بنظر می       10/12/1382
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بـا اجـازه قـانون بـه     « و تبیین خصوصیات حقوقـی انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ایـنکه   

شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان                   
گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مـادام کـه بـیش از               درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه              50از  
ز در تعریـف     قانون مـدیریت خـدمات کـشوری نیـ         4و ماده   » شود  درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می           50

هـای دولـت بـه موجـب          شرکت دولتی مقرر داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تـصدی                   
گـردد، ایجـاد شـده و بـیش از             قانون اساسی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولـت محـسوب مـی                44سیاستهای کلی اصل    

نظر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران حسب مقـررات اساسـنامه               . دولت باشد    آن متعلق به   درصد سرمایه و سهام   50
 آن 4مربوط به منظور تأمین نیازمندیهای پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در ابعاد مسکن و وام تأسیس و طبق ماده                     
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 اساسنامه مذکور نیـز     23 مزبور از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا اهداء گردیده و به صـراحت ماده                  اساسنامه، سرمایه اولیه بنیاد   
کلیه سرمایه و دارائیهای بنیاد متعلق به مقام معظم والیت فقیه بوده و در صورت انحالل بنیاد، پس از تسویه، کلیه مایملـک و دارائیهـای آن                           

. د گرفت و با این کیفیت از نظر ماهیت حقوقی واجد اوصاف و شرایط و ضوابط قـانونی شـرکتهای دولتـی نیـست    له قرار خواه در اختیار معظم  
 قـانون دیـوان     13 دیوان که بنیاد مزبور را در زمره واحدهای دولتی مقرر در مـاده               22 شعبه   10/12/1382 مورخ   1807بنابراین دادنامه شماره    
 قـانون دیـوان عـدالت       43 و ماده    19 ماده   2استناد بند     این رأی به  . باشد  صحیح و موافق قانون می     ندانسته است،    1385عدالت اداری مصوب    

  .االتباع است  الزم اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
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اری درخصوص چگونگی وصول مالیات و عوارض از  هیأت عمومی دیوان عدالت اد465رأی شماره
 رسانی و اینترنتی شرکتهای اطالع

  1387/7/17 - 87/436/شماره هـ
   7/7/1387: تاریخ 
   465: شماره دادنامه 
  87/436: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . سازمانی امور مالیاتی کشور:شاکی 
   . دیوان عدالت اداری16و 14 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :استهموضوع شکایت و خو 
 موضوع شکایت شرکت آزاد نت رسانه به طرفیـت سـازمان امـور    85/1150 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 16 الف ـ شعبه  :مقدمه 

 مـورخ  1461 بـه شـرح دادنامـه شـماره     1384 و 1383، 1382مالیاتی کشور به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختالف مالیاتی سنوات سالهای  
باشـد و مطـابق        معتـرض مـی    1384،  1383،  1382است، شرکت شاکی به آراء مطالبه مالیـات در سـنوات               چنین رأی صادر نموده    6/9/1386

دمات مخـابراتی تلقـی    باشـد و خـ      رسانی و اینترنتی مـی      تاییدیه دبیر شورای عالی فناوری و اطالعات کشور فعالیت این شرکت خدمات اطالع            
عنـه در    گردد، مـشتکی    کند در مبدأ مالیات آن توسط شرکتهای دولتی اخذ می           شود و چون این خدمات را از شرکتهای دولتی خریداری می            نمی

 مخـابراتی   است، اقدامات سازمان امور مالیاتی وفق مقررات بوده شعبه با توجه به مراتب فوق و اینکه خدمات شرکت شاکی                    پاسخ اعالم داشته  
گردد اخذ مالیات مجدد خالف قانون بوده و حکم بـه ورود              نبوده و اینکه مالیات خدمات شرکت شاکی در مبدأ توسط شرکتهای دولتی اخذ می             

ب ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسـیدگی   . گردد عنه و طرح موضوع در کمیسیونهای همعرض را صادر و اعالم می شکایت و نقض آراء معترض
 موضوع شکایت شرکت کانون انفورماتیـک تهران به طرفیت سازمـان امور مالیاتی کشور به خواسـته ابطـال رأی                   84/2210ده کالسه   به پرون 
است،   چنین رأی صادر نموده  25/7/1386 مورخ   1027 هیأت حل اختالف مالیـاتی به شرح دادنامه شماره          25/7/1384 مورخ   112/257شماره  

عنه را ایجاب نماید از جانب شـرکت شـاکی یـا              اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض رأی معترض           سازمان طرف شکایت نظر به      
عنه مشهود و وارد نیست، لذا        وکیل آن ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال بیّنی به رأی معترض                     

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا             . گردد  یص حکم به رد آن صادر و اعالم می        شکایت وکیل شرکت شاکی غیر وارد تشخ      
البدل شعب دیوان تشکیـل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریـت آراء بـه شـرح آتـی                        حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی      

 .نماید مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 شـعبه  25/7/1386 مـورخ  1027 شعبه شانزدهم بـا دادنامـه شـماره    6/9/1386 مورخ 1461عارض در مدلول دادنامه قطعی شماره   اوالً ت  
 قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی           4ماده) الف(ثانیاً حکم مقرر در بند      . رسد  چهاردهم دیوان محرز به نظر می     

می ایران و چگونگی برقراری و وصول عـوارض و سـایر وجـوه از تولیدکننـدگان کـاال، ارائـه دهنـدگان خـدمات و                          و فرهنگی جمهوری اسال   
های ثابت و همـراه، کـارکرد          مصرح در جواز دریافت مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن             1381کاالهای وارداتی مصوب    

اسـت  )  درصد مالیات و یک درصد عــوارض       5( درصد قیمت خدمات     6، کارتهای اعتباری معادل     الملل  مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین     
 قانون، تکلیف وصول مالیات و عوارض مقرر در مبادی ارائه خدمات از خریداران و واریز آن به حسابهای مشخص      6 ماده 2که به موجب تبصره   

ای مـصوب     رسانی رایانـه    های اطالع   نظر به اینکه حسب ضوابط شبکه     . است  دهدهندگان خدمات مزبور محول ش      در مهلت قانونی به عهده ارائه     
 دبیـر شـورای عـالی فنـاوری اطالعـات کـشور، خـدمات        4/10/1385 مـورخ  39443/16شورای عالی انقالب فرهنگی مندرج در نامه شماره    
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شوند و اساسـاً با عنایت به کیفیت دسترسی آنهـا             و خدمات اطالع رسانی و اینتـرنت به عنـوان خدمات مخابـراتی تلقی نمی            ���شرکتهای  
ه دهندگان خدمات مخابراتی مورد نظر مقنن به شرح مقـرر در بنـد              به اهداف و فعالیتهای مربوط از طریق خرید خدمات مخابراتی در زمره ارائ            

رسانی و اینترنتی کـه خـود         االشعاراز شرکتهای اطالع    روند و در نتیجه وصول مالیات و عوارض فوق          الذکر به شمار نمی      قانون فوق  4ماده) الف(
 شعبه شانزدهم کـه متـضمن       6/9/1386 مورخ   1461دادنامه شماره   باشند، جواز قانونی ندارد، بنابراین        در زمره خریداران خدمات مخابراتی می     

 قانون دیوان عـدالت اداری      43 و ماده  19 ماده 2ایـن رأی به استناد بند    . شود  این معنی است، موافق اصـول و موازین قانونی تشخیص داده می          
  .االتباع است برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم

  س هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینیرئی
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم امکان برقراری مستمری برای همسر 486رأی شماره 
 بیمه شده متوفی که از شوهر دوم خود طالق گرفته است

  1387/8/5 - 87/484/شماره هـ
   28/7/1387: تاریخ 
  486: شماره دادنامه 
  87/484: روندهکالسه پ 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . سازمان تأمین اجتماعی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری16 و 9 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
سیاکاوی به طرفیـت سـازمان       موضوع شکایت خانم سهیبه احمدی       86/1174 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه        9ـ شعبه      الف :مقدمه 

 چنین رأی صادر نموده است، سازمان       26/10/1386 مورخ   1945به شرح دادنامه شماره     ) مستمری(تأمین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق       
اهـد  عنه طی الیحه جوابیه اعالم نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه شـده متـوفی مجـدداً اسـتحقاق مـستمری را خو        مشتکی

داشت و مواردی مثل طالق و یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینه زندگی همسر بیمه شده متوفی یا عدم تمکن مالی شـاکیه را شـامل                            
اند  دارد، همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده          قانون تأمین اجتماعی مقرر می     81شود با توجه به اینکه تبصره بند یک ماده           نمی

در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد، در صورتی که شاکیه از همسر دوم طـالق                       ) قد دائم ع(
عنه را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تـشخیص حکـم بـه رد     گرفتند، لذا دفاعیات سازمان مشتکی  

 موضـوع شـکایت خـانم فریـده علیـزاده رهـروی بـه        86/516 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 16ب ـ شعبه  . نماید آن صادر و اعالم می
 مـورخ   1433طرفیت سازمان بیمه و تأمین اجتماعی شهید باالزاده تبریز به خواسته تقاضـای برقـراری مـستمری بـه شـرح دادنامـه شـماره                          

عنه و نظر به اینکه مستنبط از الحاق         جه به مجموع اوراق پرونده و الیحه دفاعیه اداره مشتکی          چنین رأی صادر نموده است، با تو       30/9/1386
 قانون تأمین اجتماعی که در صورت فوت شوهر دائم مجدداً به همسران بیمه شده متوفی مـستمری پرداخـت             81یک تبصره به بند یک ماده       

باشـد و نظریـه اداره       گردد و طالق هم نوعی از دست دادن همسر مـی           قرار می خواهد شد و اینکه در صورت از دست دادن شوهر مستمری بر           
حقوقی قوه قضائیه موید همین مطلب است، علیهذا با عنایت به طالق خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به برقراری مستمری                  

 ی در تاریخ فـوق بــا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان                هیأت عمومی دیـوان عدالت ادار    . گردد شاکیه از تاریخ طالق صادر و اعالم می       

 .نماید البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می علی
  رأی هیأت عمومی

 همسران بیمه شدگان متـوفی کـه شـوهر اختیـار     1374 قانون تأمین اجتماعی مصوب 81به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده  
بنـابراین تعمـیم و تـسری       . در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد              ) عقد دائم (اند   نموده

 مـورخ  1945ه قطعـی شـماره   حکم صریح مقنن به مورد وقوع طالق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جـواز قـانونی نـدارد و دادنامـ       
این رأی به استناد بند     . شود  شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می                 26/10/1386
 .ستاالتباع ا  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2

   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق کارمند مستعفی به دریافت 489 ، 488رأی شماره 
  حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده

  1387/8/5 - 486، 87/485/شماره هـ
   28/7/1387: تاریخ 
  489، 488: اره دادنامهشم 
  485، 87/486: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . مدیرکل کارگزینی قضات ـ مشاور معاون اداری و مالی قوه قضائیه:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری25 و 23 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای فرزاد شهرستانی به طرفیت اداره کـل امـور   85/1836 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 23به الف ـ شع : مقدمه 

اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی به مـدت یکـصد و بیـست                          
 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت طی الیحـه جوابیـه             8/11/1386 مورخ   2024نامه شماره   روز به شرح متن دادخواست به شرح داد       

 صـادر  1/4/1384 قانون استخدام کشوری از خدمت استعفاء داده و حکـم کـارگزینی اسـتعفاء در تـاریخ            64اعالم نموده شاکی به استناد ماده       
اخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده به کارمندان مستعفی در             گردیده و وفق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی موضوع پرد         

اینکـه مرخـصی اسـتحقاقی مـستخدم رسـمی در زمـان               های دولتی ساکت است تقاضای رد شکایت را دارد، علیهذا با عنایت به               مورد دستگاه 
باشـد و بـه      رخصی ذخیره که جزء حق مکتـسبه مـشارالیه مـی          گیرد و عدم استحقاق مستخدم از م       اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق می        

های استحقاقی استفاده نشده نسبت   قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی3موجب تبصره ذیل ماده 
رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبـوع حقـوق   باشد با استفاده از وحدت مالک از ماده مذکور و با قطع           به کارکنان بازنشسته و متوفی می     

علیهذا با توجه به مراتب مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شـکایت شـاکی   . باشد ومزایای ایام مرخصی ذخیره قابل پرداخت می   
 موضـوع شـکایت   85/148سـه   دیوان در رسیدگی به پرونـده کال 25ب ـ شعبه  . گردد وارد تشخیص حکم به ورود شکایت صادر و اعالم می

طرفیت مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضائیه به خواسته، الزام به پرداخت حقوق و مزایـای ایـام مرخـصی                 آقای محمدعلی نیلی احمدآبادی به    
 چنـین رأی صـادر نمـوده اسـت، شـاکی بـه موجـب حکـم مـورخ                    12/8/1386 مورخ   1455 ماه به شرح دادنامه شماره       3استحقاقی به مدت    

  قـانون نحـوه تعـدیل نیـروی انـسانی و دسـتگاههای دولتـی مطالبـه ایـام              3 از خدمت استعفاء نموده است و وفـق تبـصره مـاده              5/9/1374

های استحقاقی استفاده نشده مستخدم رسمی را مشروط به تقاضای بازنشـستگی نمـوده و در خـصوص مـستخدم مـستعفی، قـانون                         مرخصی
 با توجه به اینکه مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی در زمان اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق .ساکت است، تقاضای رد شکایت را دارد

باشد موجبی برای عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی بـه   گیرد و عدم استفاده مستخدم از مرخصی مذکور که جزء حقوق مکتسبه وی می            می
هـای   ن نحوه تعدیل نیروی انـسانی مـشعر بـر پرداخـت حقـوق و مزایـای ایـام مرخـصی                     قانو 3باشد و مدلول تبصره ذیل ماده        مشارالیه نمی 

البیـان بـا وارد تـشخیص      دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق      25باشد، شعبه    استحقاقی استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفی می         
 25ج ـ شعبه  . نماید م به ورود و اجابت خواسته شاکی صادر و اعالم می قانون دیوان عدالت اداری حک13دادن شکایت شاکی مستنداً به ماده 
 موضوع شکایت آقای محمد دولتخواه به طرفیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران به خواسـته               86/330دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه       

 روز ایام مرخصی استحقاقی به شرح دادنامه شـماره  10 ماه و 3 و 1379های مربوط به پایان سال  الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایا و کارانه    
 چنین رأی صادر نموده است، شاکی از خدمت در دادگستری استعفاء داده اسـت و مطـابق مقـررات قـانون اسـتخدام                        29/3/1387 مورخ   810

حقاقی استفاده نشده مستخدمین رسمی های مربوط و مرخصی است     العاده کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی در خصوص پرداخت فوق          



  97/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

های دولتی فقط ناظر به مستخدمین بازنشسته،        بینی نگردیده است و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه          مستعفی از خدمت، حکمی پیش    
باشد و  عنه ملحوظ نمی مشتکیلذا از این حیث تخلفی از مقررات از سوی . باشد و به کارکنان مستعفی شمول ندارد از کارافتاده و فوت شده می  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرســان    . گردد شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و رد می    
 .نماید  میشرح آتی مبادرت بـه صدور رأی الـبدل شعـب دیوان تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه علی

  رأی هیأت عمومی
هـای مربـوط حـق مـسلم         العاده  قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق                47مطابق ماده    

مستخدم رسمی شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصی ساالنه و ذخیره شدن آن بر اسـاس مقـررات مربـوط ذیحـق بــه                            
 موضـوع   1366 قانـون تعدیـل نیروی انـسـانی مـصوب         3نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره مـاده          .های آن است   العاده یافت حقوق و فوق   در

های ایام مرخصی ذخیره شده نافی حق مکتسب قانونی مستخدم رسـمی در              العاده تایید استحقاق مشمولین آن تبصره به دریافت حقوق و فوق         
 و شعبه بیست و سوم دیوان و شـماره  8/12/1386 مورخ   2024های شماره    استعفاء از خدمت دولت نیست، بنابراین دادنامه      این زمینه در حالت     

 2این رأی به استناد بند . باشد  شعبه بیست و پنجم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می12/8/1386 مورخ 1455
 .االتباع است  برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم1385وان عدالت اداری مصوب  قانون دی43 و ماده 19ماده 

   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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ت  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریاف491رأی شماره 
  حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده از واحد قبلی در صورت

  1387/8/5 - 87/491/شماره هـ
  انتقال به واحد دولتی دیگر

   28/7/1387: تاریخ 
   491: شماره دادنامه 
  87/491: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای علی اکبر ورزیده کار:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری12 و 11 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :یت و خواستهموضوع شکا 
 موضوع شکایت آقای علی اکبر ورزیده کار به طرفیـت شـرکت   85/621 الف ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  :مقدمه 

خیره مرخصی استفاده نـشده و تـامین حقـوق حقـه بـه شـرح                ملی نفت ایران به خواسته اعمال مقررات در پرداخت وجوه مربوط به بازخرید ذ             
 چنین رأی صادر نموده است، طرف شـکایت در الیحـه دفاعیـه اعـالم داشـته اسـت، افـرادی کـه از                         24/5/1386 مورخ   538دادنامه شماره   

 و یا به همراه مرخصی استحقاقی هر        توانند مرخصی خود را نگهدارند     یابند تا قبل از بازنشستگی می      سازمانهای دیگر به شرکت نفت انتقال می      
 روز از طلب مرخصی خود را استفاده نمایند و شرکت نفت بر مبنای مقررات اداری و استخدامی خود مجوز برای خرید طلب مرخـصی      10سال  

را بال دلیـل دانـسته و رأی        با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه شرح شکایت و اسناد ابرازی و الیحه دفاعیه شکایت                 . کارمند انتقالی ندارد  
 موضوع شـکایت آقـای حـسین فتـاحی کاشـانی بـه       86/96 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 12ب ـ شعبه  . گردد به رد شکایت صادر می

بـه  طرفیت وزارت نفت، اداره کل ارزشیابی وزارت نفت به خواسته دریافت حقوق و مزایای پانصد و چهل روز مرخصی استحقاقی ذخیره شـده                   
 فـصل شـشم مجموعـه مقـررات تـصریح           6ـ2ـ16 از بند    3 چنین رأی صادر نموده است، تبصره        10/5/1386 مورخ   681شرح دادنامه شماره    

 2توانند مرخصی را به صورت ذخیره حداکثر تـا سـقف             دارد، کارمندانی که در تاریخ انتقال از سازمان قبلی مرخصی طلب داشته باشند، می              می
بـه صـورتی کـه تـا سـال          . ستگی نگهداری و یا هر سال ده روز آن را به همراه مرخصی ساالنه خود از شرکت استفاده نماید                  ماه قبل از بازنش   

شاکی بعد از بازنشستگی پس از اخذ مجوز الزم نسبت به بازخرید مرخصی اسـتحقاقی               . بازنشستگی از صددرصد مرخصی استفاده نموده باشند      
ایـن مطلـب   . بازخرید مرخصی ذخیره شده انتقالی از سایر سازمانها بودند که طبق مقررات مقـدور نگردیـد              شرکت خود اقدام نموده و متقاضی       

درجـائی دیگـر     گوید طبق مقررات شرکت، مرخصی استحقاقی قابـل ذخیره نبوده و          در جایی می  . حاکی است شرکت دچـار تناقض شده است      
ـدام نموده است و اداره خوانده عنوان نموده شاکی صـریحاً انـصراف خـویش را در                 گوید، نسبت بـه بازخرید مرخصی استحقاقی شرکتی اق        می

که نسبت به اخذ مجوز الزم نسبت . رابطه با استفاده از مرخصی متعلقه اعالم نموده است و شرکت با وجود اعالم انصراف شاکی پذیرفته است
ا توجه به محتویات پرونده و عدم دفاع موثر اداره خوانده شکایت شـاکی              لذا ب . به بازخریدی مرخصی استحقاقی شرکتی خود اقدام نموده است        

. نمایـد  را موجه دانسته حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده توسط وزارت نفت صادر و اعالم مـی        
البـدل شـعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحـث و                درسان علی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دا              
  .نماید بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
حـق  های مربوط به عنوان      العاده  قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق                47مطابق ماده    

های ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شـده را در مـوارد            العاده مسلم مستخدم رسمی دولت شناخته شده و قانونگذار حق استفاده از حقوق و فوق             



  99/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

نظر به اینکه انتقال مستخدم رسمی دولت به واحدهای دولتی دیگر موجب انتفاء             . عدیده و حالت مختلف استخدامی مورد تایید قرار داده است         
های مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده با رعایت مقررات  العاده مترتب بر حق مکتسب قانونی مستخدم دولت در استفاده از حقوق و فوق     آثار  

 شعبه دوازدهم دیوان که مفید این معنی اسـت صـحیح و موافـق قـانون                 10/5/1386 مورخ   681بنابراین دادنامه قطعی شماره     . مربوط نیست 
 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مـشابه  43 و ماده 19 ماده   2استناد بند   این رأی به    . باشد می
  .االتباع است الزم

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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د /6723های شماره بخشنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال 478رأی شماره 
 1387/8/5 - 84/155/شماره هـو  7/8/1374 مورخ 12596/42/2، شماره 23/11/1372مورخ 

نامه شماره  ریزی کشور و تصویب  سازمان مدیریت و برنامه26/4/1378 مورخ2676/22شماره 
  هیأت وزیران29/3/1379 مورخ 20774ت/12024

   21/7/1387: تاریخ 
   478: شماره دادنامه 
  84/155: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای حمیدرضا فیض اللهی:شاکی 
 و شـماره    7/8/1374 مـورخ    12596/42/2، شـماره    23/11/1372د مـورخ    /6723های شماره   ابطال بخشنامه  :موضوع شکایت و خواسته    

  . هیأت وزیران29/3/1379 مورخ 20774ت/12024نامه شماره  ریزی کشور و تصویب  سازمان مدیریت و برنامه26/4/1378 مورخ 2676/22
 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، هیأت وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کـشور بـه منظـور اجـرای                     :مقدمه 
اند که عالوه بر مغایرت قانونی باعـث ایجـاد           قرراتی نموده  اقدام به وضع م    1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         8ماده  

اندکه برای پرهیز از مغایرت و دوگـانگی         تبعیض در کیفیت صدور احکام کارگزینی کارکنان مشمول دارای شرایط و وضعیت کامالً مشابه شده              
 کلیـه   22 الزم االجراء و به موجـب مـاده          1/1/1371 آن از تاریخ     19ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت به موجب ماده         1.الزم است ابطال گردند   

لـیکن  . اجرائی قانون نیز متعاقباً تصویب و به دستگاههای مشمول قـانون ابـالغ گردیـد               نامه آیین. قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده است        
باشد از کلمه همترازی استفاده شده اسـت در   می  قانون8اجرای ماده  نامه اجرائی قانون که مربوط به نحوه        اصالحی آیین  16متاسفانه در ماده    

العاده شغل اعضای هیأت علمی       قانون، هدف قانونگذار صرفاً اضافه کردن مبالغی متناسب با افزایش حقوق و فوق             8حالی که به صراحت ماده      
 کاربرد این واژه مفهـوم دیگـری را القـاء           العاده شغل کارکنان مشابه آنها در دستگاههای دولتی بوده است نه همترازی و چون              به حقوق و فوق   

الـذکر   نامه اجرائـی فـوق      آیین 16موجب ماده     ـ به 2. رسد  ضروری به نظر می    16باشد، لذا حذف آن از ماده        کند که مورد نظر قانونگذار نمی      می
پیـشنهاد سـازمان امـور اداری و        اصطالح نحوه همترازی بر اساس دستورالعمل کـه بـه              قانون در خصوص مشمولین و به      8نحوه اجرای ماده    

 توسط سـازمان تهیـه و بـه         1372رسد خواهد بود و دستورالعمل مذکور نیز در سال           استخدامی تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می         
ولین مـاده    به دستگاههای مشمول قانون ابالغ گردید و احکام کارگزینی بسیاری از مشم            23/11/1372د مورخ   /6723موجب بخشنامه شماره    

علیرغم آنکه ایـن  . شود  از جمله مدیران و کارکنان سازمان مدیریت با رندی خاص منطبق با همین بخشنامه صادر و حقوق آنها پرداخت می        8
نمود و از همه مهمتر در خصوص عده کثیری اجراء شده بود، سازمان با علم به این مطلب کـه تغییـر                        کفایت می  8بخشنامه برای اجرای ماده     

هـا و     اقـدام بـه صـدور بخـشنامه        1378 و   1375،  1374،  1373گـردد، در سـالهای       بخشنامه سـابق باعـث دوگـانگی در اجـرای قـانون مـی             
بـه عنـوان مثـال ضـوابط و روش تعیـین            .  را تغییر داده است    8دستورالعملهای دیگری نمود که هر کدام شرایط و ضوابط و نحوه اجرای ماده              

 5 متفاوت با مـاده      23/11/1372د مورخ   /6723 دستورالعمل ضمیمه بخشنامه     5 و   4 مندرج در مواد     8مولین ماده   العاده شغل مش   حقوق و فوق  
 سـال سـابقه قابـل قبـول در          12 بخشنامه سابق یک فوق لیسانس با        5 ماده   2به موجب بند    .  است 7/8/1374 مورخ   12596/42/2بخشنامه  

های بعد از جمله بخشنامه اخیرالذکر، همین فوق لیسانس با همـین شـرایط               ی که در بخشنامه    همتراز استادیار تلقی شده است در حال       12گروه  



  101/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

همتراز مربی است نه استادیار لذا برای ایجاد وحدت روش اجرایـی و جلـوگیری از تعبـیض                  ) 14(سال سابقه آنهم در گروه      ) 16(عیناً مشابه با    
های   و اصالحیه  7/8/1374 مورخ   12596/42/2م هماهنگ الزم است بخشنامه شماره       ناروای منتفی شده در قانون اساسی و اجرای قانون نظا         

 دسـتورالعمل   4ــ در مـاده      3. اند، ابطال گـردد     را ناهماهنگ نموده   8 که اجرای ماده     26/4/1378 مورخ   2676/11بعدی آن از جمله بخشنامه      
استفاده شده که نه تنها مجـوز قـانونی نداشـته    ) فاوت تطبیق همترازیت(» التفاوت مابه«  از واژه 23/11/1372د مورخ /6723بخشنامه شماره  

 قـانون نظـام     17 و مـاده     3 مـاده    5 قانون استخدام کشوری همچنین تبصره       135التفاوت و تفاوت تطبیق در ماده        بلکه با توجه به تعریف مابه     
 خـالف   8ین واژه و درج آن در احکام کـارگزینی مـشمولین مـاده              هماهنگ پرداخت که معنای کامالً متفاوتی را القاء نموده است، استفاده از ا            

 دسـتورالعمل یـاد شـده و همچنـین اصـالحات بعـدی آن از                4التفاوت همترازی از مـاده       لذا حذف عنوان مابه   . رسد منطق و قانون به نظر می     
مشاور معاونت حقوقی و امـور مجلـس       . ا است  قانون مورد تقاض   8 و احکام کارگزینی مشمولین ماده       26/4/1378 مورخ   2676/11دستورالعمل  

 58150/1604 و ضمن ارسـال تـصویر نامـه شـماره            10/5/1385 مورخ   44079ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره           
نامـه و    در تـصویب  » تفـاوت تطبیـق   « انـد، در خـصوص درج عبـارت          ریزی کشور اعـالم داشـته       سازمان مدیریت و برنامه    30/5/1384مورخ  

در نامه . دارد  معطوف می21/3/1385 مورخ 165 الی 163های مورد ایراد، نظر دیوان را به رأی هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره بخشنامه
  قـانون نظـام  8ریزی کشور آمده است، هدف قانونگـذار از مـاده    مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه        

 80العاده شغل کارکنان دولت نبوده است، بلکه هدف پرداخت           هماهنگ پرداخت بنا به اظهار شاکی صرفاً اضافه کردن مبالغی به حقوق و فوق             
العاده شغل کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری که تصدی مشاغل آموزشی و مطالعاتی و تحقیقـاتی را                     درصد حقوق و فوق   

اند با پایه حقوق اعـضای رسـمی هیـأت علمـی              و همچنین در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت داشته            بر عهده داشته  
گردد در احکام کارگزینی آنان تحت  التفاوتی که به این طریق شامل کارکنان مشمول می ها و مؤسسات آموزش عالی بوده است و مابه         دانشگاه

العاده شـغل و نیـز مراتـب      باشد و در این خصوص عین حقوق و فوق         ازی قید گردیده است که کامالً مطابق قانون می        التفاوت همتر  عنوان مابه 
العاده شغل اعـضای هیـأت    العاده شغل آنان با حقوق و فوق      گردد، بلکه حقوق و فوق      اعطا نمی  8اعضای هیأت علمی به کارکنان مشمول ماده        

گـردد کـه ممکـن اسـت         ها مـی   ای در عمل موجب شناخت مشکالت، نقایص و نارسایی           قانون و مصوبه   ـ اجرای هر  2. گردد علمی همتراز می  
 نیـز صـادق بـوده       8های جدید گردد که این موضوع در مورد کارکنان مشمول همترازی ماده              منجر به صدور مصوبه، بخشنامه یا دستورالعمل      

های دستورالعمل اولیه را اصالح نمـوده        های دیگری که اشکاالت و نارسایی      هاست و در این خصوص پس از اجرای دستورالعمل اولیه بخشنام          
ــ تغییـر تـاریخ اجـرای دسـتورالعمل اولیـه نیـز از               3. گـردد  های جدید عطف بماسـبق نمـی       بود، صادر گردید و واضح است که مفاد بخشنامه        

 هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بـوده    16/1/1375خ  مور222 در مورد مشمولین ذیربط براساس رأی شماره    1/1/1371 به   28/12/1373
البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بـررسی و             هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . است

  .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

العـاده    در مقام تعیین حقـوق و فـوق  1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور مـاه 8ف ـ حکم مقرر در ماده  ال 
العاده  شغل مشمولین ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعیین آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتیب واجد عناوین حقوق و فوق

العاده شـغل در     التفاوت به افزایش حقوق و فوق      بنابراین اطالق مابه  . ین عناوین باید در احکام استخدامی قید و منعکس شود         شغل بوده و با هم    
العاده شغل اسـت، خـالف       اجرای ماده مذکور در احکام استخدامی که موثر در کیفیت احتساب مزایای استخدامی مبنی بر میزان حقوق و فوق                  

 و 19 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یک و بند یک مـاده             170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل         حکم مقنن تشخیص داده می    



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 102
 

 

میزان افزایش ناشی از اجرای این دستورالعمل نسبت به جمـع حقـوق و افـزایش    ...« عبارت 1385 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 42ماده  
 8 دسـتورالعمل اجرائـی مـاده    4از متن ماده » .گردد التفاوت در حکم کارگزینی مشخص می   مابهالعاده شغل مربوط تحت عنوان       سنواتی و فوق  

ب ـ با توجه به معنی و مفهوم واژه مرکب همتـرازی در اصـطالح حقـوق اداری کـه مبـین ایجـاد        . شود قانون فوق االشعار ابطال و حذف می
العـاده شـغل اعـضای     نون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با حقوق و فوق قا8العاده شغل مشمولین ماده   تساوی و برابری حقوق و فوق     

نامه اجرائی قـانون از جهـت اسـتعمال           آیین 16هیأت علمی دانشگاهها به کیفیت مقرر در قانون و با رعایت ضوابط اجرائی مربوط است، ماده                 
 در مقام ابالغ دستورالعمل اجرائی مـاده  22/11/1372 مورخ 6723شماره ج ـ نظر به اینکه مفاد بخشنامه  . واژه مذکور مغایرتی با قانون ندارد

ای نیـست،    نفسه متضمن وضع قاعده آمره     الذکر مصوب شورای حقوق و دستمزد به کلیه واحدهای دولتی تنظیم شده است و فی                قانون فوق  8
ــ همـانطور کـه در         د  . باشـد  ر هیأت عمومی دیوان نمـی     شود و قابل رسیدگی و امعان نظر د        بنابراین از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی      

 هیأت عمومی دیوان تصریح شده تعیین شرایط و ضـوابط مربـوط بـه همتـرازی وضـعیت                   6/10/1383 مورخ   506 و   507های شماره    دادنامه
ها به شرح ماده      علمی دانشگاه   قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حیث پایه و مرتبه با اعضای هیأت              8استخدامی مشمولین ماده    

 مـورخ   12596/42/2نامه اجرائی قانون مذکور به تصویب شورای حقوق و دسـتمزد رسـیده اسـت و اعتـراض نـسبت بـه بخـشنامه                           آیین 16
اض  غیر موجه اعالم شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجـود نـدارد و اعتـر                        7/8/1374

 8 که مبین اجرای ماده 6/4/1378 مورخ 2676/11 بخشنامه شماره 3هـ ـ مفاد بند . الذکر است شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق
 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت       19 است با توجه به ماده       1/1/1378 و دستورالعمل اصالحی مربوط از       1/1/1371قانون از تاریخ    

  .الذکر مغایرتی با قانون ندارد ارات مراجع ذیصالح در تدوین شرایط و ضوابط اجرائی ماده فوقو اختی
  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

   



  103/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیته استانی در مورد 484أی شماره ر
 آور سخت و زیانتعیین مشاغل 

 1387/8/5 - 87/483/شماره هـ
   28/7/1387: تاریخ 
   484: شماره دادنامه 
  87/483: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای ابراهیم جیریائی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری20 و 19 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکـایت آقای ابراهـیم جیریائی به طـرفیت شورای عـالی  86/122 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 19 الف ـ شعبه  :مقدمه 

حفـاظت فنـی وزارت کـار و اموراجتماعی تهران، به خواسته تقاضای احقاق حق و نقض نظریه شورای عالی طرف شکایت و بررسـی مجـدد                        
 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تـشخیص سـخت و زیـان                12/12/1386 مورخ   4758 دادنامه شماره    طبق مدارک پیوست به شرح    

 الحاقی به ماده 2نامه اجرائی قانون اصالح تبصره   آیین8آور، امری فنی و تخصصی است که قانون آن را به عهده کمیته استانی موضوع ماده 
ر شده است و کمیته مذکور کار شاکی را سخت و زیان آور مورد تایید قرار نداده اسـت، علیهـذا                      واگذا 1380 قانون تأمین اجتماعی مصوب      76

 موضـوع   85/3084 دیوان در رسیدگی بـه پرونـده کالسـه           20ـ شعبه     ب. شود شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می           
استان مرکزی به خواسته احقاق حق و نقـض رأی کمیتـه اسـتانی و الـزام بـه                   شکایت آقای عزیزاله براتی به طرفیت کمیته استانی اداره کار           

 چنین رأی صادر نموده است، نظر بـه شـرح           20/1/1387 مورخ   82آور به شرح دادنامه شماره        بررسی مجدد شغل وی به عنوان سخت و زیان        
ت ماشین سازی و منضم به الیحـه دفاعیـه ارسـالی    شکایت شاکی و توجه به اسناد و مدارک ضمیمه دادخواست و توجه به مفاد گزارش شرک            

هایی نظیر بناء و نسوزکار با توجه به کاربرد آن در زمان خاص خود               خوانده که ثبات شغـلی وی را به عنوان نسـوزکار اعالم نموده و تعبیر واژه             
اکی وارد تـشخیص حکـم بـه ورود شـکایت       علیهذا شکایت ش  . آور فراهم ننموده است     تغییری در وضعیت شغل شاکی به عنوان سخت و زیان         

هیـأت  . گـردد  بررسی مجدد شکایت وی و اقدام به مبنای گزارش مذکور شرکت ماشین سازی اراک صادر و اعالم می شاکی و الزام خوانده به   
از بحـث و بــررسی و       البدل شعب دیوان تشکیل و پس        عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی              

 .نماید انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 و  77 و   72 قــانون اصـالح مــواد        76 الحاقی مــاده     2ماده واحده قانون اصالح تبـصره      ) ب( جزء   5نامه اجرائی بند      آیین 8مطابق ماده    
آور   تشخیص مشاغل سخت و زیان1380 ـ 1371 مصوب 76 تبصره به ماده 2 و الحاق 1354ماعی مصوب  قانون تأمین اجت76تبـصره مـاده 

نظر به ضرورت بررسی ماهیت و کیفیت شغل شاکیان فارغ از عناوین مختلف آن از قبیـل           . به عهده کمیته استانی هر استان محول شده است        
 مـورخ  82غل سخت و زیان آور به تشخیص مرجـع ذیـصالح، دادنامـه قطعـی شـماره      بنا و نسوزکار از حیث انطباق یا عدم انطباق آن با مشا           

 شعبه بیستم دیوان در حد ضرورت بررسی مجدد شغل شاکی با توجه به کیفیت و ماهیت شغل و شرایط محـیط کـار و گـزارش                            20/1/1387
 قانون دیـوان عدالـت اداری 43 و ماده 19 مـاده 2ند این رأی به استناد ب. محل خدمت نامبرده صحیح و موافق اصول و موازین قانونـی است  

  .االتباع است بـرای شعـب دیوان و سایـر مراجع اداری ذیربط در مـوارد مـشابه الزم
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 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی 483رأی شماره 
  2ر ماده به شکایات از تصمیمات متخذه در هیأت مقرر د

  1387/8/5 - 87/482/شماره هـ
 .... قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی187نامه اجرایی ماده  آیین

   28/7/1387: تاریخ 
   483: شماره دادنامه 
  87/482: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . قضائیه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان قوه:شاکی 
  . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری12 و 25 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
 موضوع شکایت آقای علیرضـا شـکفته بـه طرفیـت مرکـز امـور       84/1666 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 25 الف ـ شعبه  :مقدمه 

استه اعتراض به رد صالحیت وی جهت دریافت پروانه وکالت بـه شـرح دادنامـه شـماره     قضائیه به خو    مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان قوه     
 قانون برنامه سـوم توسـعه تـصمیمات هیـأت           187نامه اجرائی ماده      آیین 2 چنین رأی صادر نموده است، طبق ماده         28/7/1386 مورخ   1236

باشد بر این پایه بـا وصـف         ابل اعتراض در مراجع قضایی نمی     اجرائی از جمله درمورد تشخیص صالحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی و ق            
نامه مزبور و عدم ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در وضـعیت موجـود قابلیـت طـرح در شـعبه            اعتبار آیین 

ضوع شکایت آقای حـسن عطـایی بـه طرفیـت      مو83/2154 دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه 18ب ـ شعبه  . گردد دیوان را ندارد و رد می
قضائیه به خواسته ابطال تصمیم هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنـی بـر رد صـالحیت و                     هیأت اجرایی مشاوران حقوق و وکالت قوه      

 نظریـه تفـسیری      چنین رأی صادر نموده است، حـسب       2/12/1384 مورخ   2396صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت به شرح دادنامه شماره           
های ریاست محترم قوه قضائیه قابلیت رسیدگی در دیوان نداشـته و             ها و بخشنامه     قانون اساسی فقط دستورالعمل    173شورای نگهبان و اصل     

ر بـه   در مورد شکایت شاکی نظ    . گردد این موضوع تسری به سایر واحدهای قوه قضائیه نداشته علیهذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعالم می                 
 قانون برنامـه سـوم توسـعه        187اینکه اوالً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطالعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده                 

بوده و بازنشسته دادگستری بوده ثانیاً حسب مدارک تقدیمی سابقه سوء کیفری نداشته و نتیجه آزمایشات تست اعتیاد وی منفی بـوده و ثالثـاً                         
 دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضائی بوده رابعاً حسب گواهی امور اداری                    حسب

های قضات محاکم عمـومی اردبیـل نیـز از نحـوه             گواهی دادگستری استان اردبیل از نحوه خدمت وی اعالم رضایت گردیـده خـامساً حسب           
 قانون برنامـه سـوم بـوده و    187نامه اجرایی ماده   آیین3 گردیده سادساً شاکی دارای کلیه شرایط مندرج در ماده عملکرد شاکی اعالم رضایت  

سابعاً، دستگاه طرف شکایت هیچگونه استداللی در مورد عدم صالحیت شاکی جهـت اخـذ پروانـه ننمـوده و                    . بازنشسته دادگستری بوده است   
یهذا حکم به ورود شکایت و الزام مرکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مـشاوره حقـوقی و                    ای اعالم و ارسال نکرده است، عل       ادله

 موضوع تجدیدنظر خـواهی  85/291 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کالسه 12ج ـ شعبه  . گردد  برای شاکی صادر و اعالم می2وکالت پایه 
 644 به شرح دادنامه شـماره  2/12/1384 مورخ 2396نسبت به دادنامه شماره ) ه قضائیهمرکز امور مشاوران حقوقی و وکالء و کارشناسان قو     (

 چنین رأی صادر نموده است، با توجه بـه محتویـات پرونـده نظـر بـه اینکـه از طـرف تجدیـدنظرخواه نـسبت بـه دادنامـه                               5/4/1385مورخ  
مر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق ا           

هیأت عمـومی دیـوان     . گردد دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می                  
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ل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا  البد عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی  
  .نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می

  رأی هیأت عمومی
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران بـه منظـور تحقـق اهـداف                    187قانونگذار به شرح ماده      

التحـصیالن رشـته حقـوق جهـت صـدور مجــوز تأسـیس         اده به قوه قضائیه اجازه داده است تا نسبت به تایید صالحیت فارغ            مندرج در این م   
رسد اقدام نماید و تشخیص صـالحیت افـراد داوطلـب و             ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می        نامه مؤسسات مشاور حقـوقی به موجب آیین     

های مشاوره حقـوقی     های قضائی محل خدمت آنان و اعطای پروانه        الت و کارشناسی و تعیین حوزه     صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وک     
نامـه اجرائـی قـانون      آیـین 2و وکالت پایه یک و دو و پروانه کارشناسی و تایید صالحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیأت مقـرر در مـاده                        

 قـانون   13الذکر واجد ماهـیت اداری است که بـه حکــم مـاده              بور در امور فوق   مذکور محول شده که تصمیم و رأی اکثریت اعضاء هیأت مز          
 مـورخ   2396دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت بـه آن در صـالحیت دیـوان عـدالت اداری قـرار دارد بنـابراین دادنامـه شـماره                            

 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت 5/4/1385 مورخ 644 شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره      2/12/1384
ایـن  . باشـد  یافته در حدی که متضمن اعالم صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون مـی         

االتباع  ع اداری ذیربط در مـوارد مـشابه الزم       قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراج          43 و ماده    19 ماده   2رأی به استناد بند     
  .است

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
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 24530/210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابـطال دستـورالعمل شماره 519رأی شماره 
  ای کشور  سازمان آموزش فنی و حرفه24/5/1385مورخ 

  1387/8/14 - 87/384/اره هـشم
   5/8/1387: تاریخ دادنامه 
   519: شماره دادنامه 
  87/384: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای سیدعلی نقی موسوی نژاد:شاکی 
  .ای کشور وزش فنی و حرفه سازمان آم24/5/1385 مورخ 24530/210 ابـطال دستـورالعمل شماره :موضوع شکایت و خواسته 
 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، اینجانب با توجه به مجوزی که برای تاسیس آموزشگاه رایانـه از اداره کـل        :مقدمه 

داشته و باید کسانی توانند آموزشگاه  ای زاهدان گرفته بودم، با تغییر مدیریت سازمان ایشان دستور دادند که کارمندان نمی      آموزش فنی و حرفه   
برای مدیریت آموزشگاه نیاز به شرکت در آزمون         نماید، یادآوری می . که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام یکی دیگر منتقل نمایند             

ست که کارت مدیریت را هایی به اینجانب اعالم شده ا اما طی نامه. ام ام و قبول شده بوده است که اینجانب نیز در آزمون مربوطه شرکت کرده
با توجه به اینکه خود دارای مدیریت که بتوان با آموزشگاه همکـاری             . باید تحویل دهم و مجوز آموزشگاه را نیز به نام کس دیگر منتقل نمایم             

باشد   می 4/5/1385آن  نماید امکان پذیر نبوده است، عمالً آموزشگاه اینجانب تعطیل گردید، ضمناً حتی قبل از تصویب دستورالعمل که تاریخ                   
باشد در ضمن دستورالعمل شامل کسانی بوده است که قبل           ها به خوبی نشانگر این موضوع می       اقدام به اجرای آن گردیده است که تاریخ نامه        

یر دفتـر حقـوقی   مـد . باشم لذا متقاضی ابطال دستورالعمل مذکور می. اند و به عبارتی عطف بماسبق گردیده است    از آن تاریخ، آموزشگاه داشته    
اند، الف ـ ریاسـت وقـت سـازمان        اعالم داشته8/7/1387 مورخ 29181/420ای کشور طی الیحه دفاعیه شماره  سازمان آموزش فنی و حرفه

 ای آزاد مـصوب    هـای فنـی و حرفـه       نامه نحوه تـشکیل و اداره آموزشـگاه        ماده یک آیین  ) پ(بخشنامه مذکور را با اختیار حاصله از تبصره بند          
هـا و    شرایط و ضـوابط صدور پروانه تأسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه             « دارد،     هیأت وزیـران که اشـعار می     18/5/1385

صادر گردیده است و از نظر قانونی کامالً با موازین قوانین مـدون مربوطـه           » گردد موسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می        
ـ . ق داردانطبا بایـست در آموزشـگاه حـضور     ـ مدیر آموزشـگاه مـی  1اهم دالیلی که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گردید عبارتند از،  ب 

تواند همزمان در ساعات موظف اداری در آموزشـگاه نیـز حـضور داشـته                داشته باشد، لذا بدیهی است که شخص شاغـل در بخش دولتی نمی           
توانند در ساعات غیرمـوظفی    می. باشند  ادعای شاکی کارکنان شاغل در بخش دولتی که دارای کارت مدیریت می            ضمن اینکه بر خالف    .باشد

ـ با توجه به دسترسی به اخبار و اطالعـات توسـط کارکنـان بخـش دولتـی و مخـصوصاً کارکنـان               2. های مربوطه فعالیت نمایند    در آموزشگاه 
هـای مختلفـی در ایـن زمینـه           ها و سوء استفاده    ، تبعیض ...ها از قبیل وام و       طایی به آموزشگاه  ای به تسهیالت اع    سازمان آموزش فنی و حرفه    

ای که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابالغ گردیده است، اعتبـاراتی              گرفت، به موجب دستورالعملی سازمان آموزش فنی و حرفه         صورت می 
هایی که امتیاز تاسیس یـا مـدیریت آن بـا            عتاً این قبیل تسهیالت به سمت آموزشگاه      طبی. هد های آزاد اختصاص می    را جهت تجهیز آموزشگاه   

هـای خـاص     های دولتی و آزاد به سمت آموزشگاه       ـ افراد متقاضی کارآموزی در آموزشگاه     3. یافت باشد، سوق می   شاغلین در سازمان متبوع می    
شدند کـه ایـن موضـوع        ای بودند، هدایت می    ازمان آموزش فنی و حرفه    که موسس، مدیر و یا مربی آن از کارکنان بخش دولتی، مخصوصاً س            

ها، عدم استـقبال بخش خصوصی از تاسیس آموزشگاه و همچنین ایجاد نوعی انحـصار و سـودجویی در                   باعث ایجاد رکود در سـایر آموزشگاه     
ــ دسـتورالعمل   4. در سـازمان متبـوع گردیـده بـود    ای آزاد از سوی کارکنـان دارای مجـوز شـاغل           های فنی و حرفه    تاسیس و اداره آموزشگاه   

و ) الـف (سپاری و با هدف حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار و سودجویی مورد احصاء در بندهای                     صدراالشاره در راستای برون   
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در تاریخ فوق تشکیل و پـس از        البدل   هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی             . صادر گردیده است  ) ب(
 .نماید بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 قانون مدنی مفید عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییق اعتبار حق مکتـسب      4نظر به اینکه حکم مقرر در ماده         
ای کشور کـه      سازمان آموزش فنی و حرفه     24/5/1385 مورخ   24530/210 ماده یک بخشنامه شماره      2ت، بنابراین تبصره    قانونی اشخاص اس  
نامـه مجـوز بـه آنـان داده شـده اسـت              نامه و پروانه تأسیس آموزشگاه که قبل از تصویب این آیین            موافقت کلیه دارندگان « مقرر داشته است    

» .نامه باشند، انتقـال دهنـد      اد درجه یک خود و یا هر کسی که خودشان مایل هستند و خود واجد شرایط آیین                توانند مجوز مربوطه را به افر      می
شود و مستنداً به قسمت دوم اصـل         به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضییع حقوق مکتسب اشخاص، خالف قانون تشخیص داده می                

سـایر  . گردد  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می      42 و مـاده    19 یک و بنـد یـک ماده        قـانون اساسـی جمـهوری اسالمی ایران و مـاده       170
ای کـشور خـالف قـانون تـشخیص داده           الذکر با توجه به اختیارات قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه           موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوق     

  .شود نمی
   الت اداری ـ رهبرپورعد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

  



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 108
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از طرح تفصیلی 518 - 517رأی شماره 
  بابل

  5/8/1387: تاریخ دادنامه          1387/8/14 - 87/100/شماره هـ
  65/ 87/100: کالسه پرونده          518، 517: شماره دادنامه

  .ت اداری هیأت عمومی دیوان عدال:مرجع رسیدگی
  . آقای علی نورانی:شاکی

  . ابطال قسمتی از طرح تفصیلی بابل:موضوع شکایت و خواسته
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، با استناد به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و بـا عنایـت بـه           :مقدمه 

ه از اراضی و امالک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهری به حکم قـوانین مربوطـه از                 ها به استفاد   های شهرداری  اینکه تامین نیازمندی  
 و قـانون تعیـین      1358های عمومی، عمرانی و نظـامی دولـت مـصوب            جمله الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه            

 جز در موارد مصرح در قانون مستلزم تملک اراضـی و امـالک مـورد نیـاز بـر                    1367ها مصوب    وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری       
اساس قوانین مربوط است و تملک رایگان اراضی اشخاص و با دریافت بهاء آنها به منظور تامین تاسیسات عمومی شهر در ازاء موافقت بـا تفکیـک                           

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مقررات قـانون مـدنی در ایـن بـاب            22اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل             
 قانون دیوان عـدالت اداری خواهـان ابطـال تمـامی بخـشهایی از طـرح                 11ماده  ) پ(منافات دارد و همچنین با استناد به صالحیت دیوان وفق بند            

درصد ملک خـود  25درصد و   15درصد و   10 واگذاری رایگان سهم     تفصیلی مصوب شهر بابل که متقاضی را بر حسب متراژ پالک تفکیکی مکلف به             
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شـماره               . باشد، هستم  جهت تامین خدمات عمومی به شهرداری می      

اً خواسته شاکی ابطال قسمتی از طرح تفـصیلی شـهر           ثانی. باشد اند، اوالً طرف شکایت شهرداری بابل می        اعالم نموده  30/3/1387ش مورخ   /11700
 5رساند، طرح تفصیلی شهر بابـل کـه مـصوب کمیـسیون مـاده       در ماهیت دعوی نیز به آگاهی می  . باشد بابل بوده که در صالحیت شعب دیوان می       

ین، سهمی را در خصوص خـدمات  قانون شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تفکیک اراضی در داخل محدوده شهر بر اساس مساحت زم       
وری از   هدف از تدوین این مقررات در واقع این است که مالکین عـرصه اراضی واقـع در محـدوده شـهر، معـادل میــزان بهـره                         . درنظر گرفته است  

بهداشتی، پارک کـودک    امکانات شهری، سطح متناسبی از از اراضی خـود را جهت احداث تاسیسات عمومی و رفاهی از قبیل مراکز آموزشی، مراکز                     
شوند، موجب جـذب جمعیـت در محـل          زیرا زمانی که امالک درون شهر تفکیک می       . ای و غیره به سازمان مجری طرح واگذار نمایند         و پارک محله  
رزش ملـک   همچنین در اثر تفکیک و کوچـک شـدن قطعـات بـه ا             . شود و بنابراین بایستی بخشی از خدمات مورد نیاز آنها تامین گردد            موردنظر می 

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فـوق بـا حـضور رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان       . باشد گردد لذا هدف اصلی این ضابطه عدالت محوری می     افزوده می 
 . نماید البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می علی

  یأت عمومیرأی ه
 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط در اموال غیر منقول، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده                     30با عنایت به ماده      

شهر به واگذاری بخشی از اراضی خود هنگام تفکیک به طور رایگان به شهرداری به منظور ایجاد تأسیسات رفاهی و عمومی به شرح مـصوبه      
 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر بابـل خـالف حکـم مقـنن و خـارج از حـدود                          5میسیون ماده   ک

 قانون اساسی جمهـوری اسـالمی       170بنابراین مصوبه مزبور به استناد قسمت دوم اصل         . اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی است       
  .شود  قانون دیوان عدالت اداری ابطال می42 و ماده 19ماده ایران و ماده یک و بند یک 

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان



  109/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل 515رأی شماره 
  آور در شرکتهای دولتی سخت و زیان

  1387/8/4 - 87/253/شماره هـ
   5/8/1387: تاریخ دادنامه 
  515: شماره دادنامه 
  87/253: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  . آقای ستار محمدی:شاکی 
  . دیوان عدالت اداری18، 15، 17 اعالم تعارض آراء صادره از شعب :موضوع شکایت و خواسته 
ـ سلطانعلی بـایش  1 موضوع شکایت آقایان 85/2569 و 85/2507های  م دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه الف ـ شعبه هفده :مقدمه 
پور به طرفیت تامین اجتماعی ـ امور بازنشستگی به خواسته صدور حکم بازنشستگی بـه جهـت اشـتغال در مـشاغل       ارثی ـ جهانگیر کی2زاده 

 چنین رأی صادر نموده است، بـا عنایـت بـه            30/5/1386 مورخ   926 و   27/5/1386مورخ   910های شماره    سخت و زیان آور به شرح دادنامه      
محتویات پرونده و اظهارات مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان مبنـی بـر اینکـه شـاکی مـستخدم رسـمی شـرکت دولتـی و از جهـت                             

ده و بازنشستگی به جهت اشتغال بـه مـشاغل سـخت و             اجتماعی خارج بو    باشد و از شمول مقررات تامین      بازنشستگی مشمول قانون خاص می    
باشد و به لحاظ اینکه در اقدام سازمان و عدم انجام خواسته شاکی تخلف               آور در خصوص افرادی است که مشمول مقررات قانون کار می            زیان

ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده ب  . نماید از مقررات و موازین قانونی احراز نگردید بنابراین حکم به رد شکایت صادر و اعالم می
 موضوع شکایت آقای محمدحسین دادفر به طرفیت سـازمان تـامین اجتمـاعی خوزسـتان بـه خواسـته برقـراری مـستمری                     85/2591کالسه  

 است، نظر به  چنین رأی صادر نموده27/12/1386 مورخ 4030آور به شرح دادنامه شماره  بازنشستگی بیش از موعد در کارهای سخت و زیان      
 قـانون تـامین اجتمـاعی مـستخدمین         79 ماده   2اینکه حسب سابقه واصله شاکی مشمول مقررات بیمه تامین اجتماعی است و به موجب بند                

هـای کمیتـه    از طرفـی مطـابق نظریـه   . های اجتماعی هستند، مشمول مقررات این قانون خواهند شد     شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه     
 سـال  25غل شاکی در تولید شکر از نیشکر در شرکت کشت و صنعت کارون و فعالیت در شرکت نیشکر هفت تپه جمعـاً بـیش از          استانی مشا 

آور تلقی و اظهار نظر شده است و مندرجات الیحه جوابیه سازمان تامین اجتمـاعی خوزسـتان مبنـی بـر اینکـه بـا                           جزء مشاغل سخت و زیان    
 سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه اشتغال در مشاغل سـخت و             25بیمه شده نزد سازمان، شاکی دارای       بررسی بعمل آمده از سوابق موجود       

 قانون مقررات اسـتخدامی شـرکتهای دولتـی         3 قانون استخدام کشوری و ماده       4باشد و با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده            آور می   زیان
باشـند و بـا التفـات بـه      های دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار مـی اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانه و شرکت        

ای از همکاران شاکی در وضعیت مشابه از طریق سازمان تامین اجتماعی در مشاغل سـخت و زیـان آور و                      برقراری مستمری بازنشستگی عده   
آور  ت به برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس مـشاغل سـخت و زیـان   فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام سازمان طرف شکای 

 موضـوع  85/2397 دیوان در رسیدگی به پرونـده کالسـه   15ج ـ شعبه  . گردد وفق مقررات و ضوابط مربوطه و سابقه شاکی صادر و اعالم می
ری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان        شکایت آقای محمدرضا صفرپور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری مستم            

 قـانون   76 مـاده    2 چنین رأی صادر نموده است، شاکی با استناد به قانون اصالح تبصره              10/2/1387 مورخ   175آور و به شرح دادنامه شماره       
ی بازنشستگی بر مبنای مـشاغل   سال متناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و خواستار برقراری مستمر  25تامین اجتماعی ادعای احراز     

باشد در حالی که شرکت کشت صنعت نیشکر هفت تپه، شرکتی دولتـی اسـت و بازنشـستگی کارکنـان رسـمی و ثبـت                          سخت و زیان آور می    
شرکتهای دولتی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و به لحاظ بیمه مشمول مقررات تـامین اجتمـاعی هـستند،                      
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طبعاً برقراری مستمری بازنشستگی شاکی بـر  . باشند می1368ع قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب  تاب
 قـانون اسـتخدام     4 ذیـل مـاده    2باشد، علیهذا و به دالئل فوق االشعار به ویژه مطابق تبصره           مبنای مشاغل سخت و زیان آور امکان پذیر نمی        

انون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، اشخاصی که طبق قـانون کـار در وزارتخانـه و شـرکتهای دولتـی بـه مـشاغل                         ق 3کشوری و ماده    
با عنایت به برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای مشاغل سخت و زیان آور مستنداً بـه                . باشند کارگری اشتغال دارند، مشمول قانون کار می      

عنه به برقراری مـستمری بازنشـستگی شـاکی بـر مبنـای              رأی به ورود شکایت دائر بر الزام مشتکی        شکایت وارد تشخیص     76 ماده   2تبصره  
البدل در تاریخ  هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی. گردد آور صادر و اعالم می   مشاغل سخت و زیان   

 .نماید  با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی میفـوق تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره
  رأی هیأت عمومی

ب ـ احکام استخدامی کلیه شاکیان که در باب افـزایش سـنواتی و    . رسد الذکر محرز به نظر می های فوق الف ـ تعارض در مدلول دادنامه  
 صادر شده مبین شمول قانون استخدام کشوری و قـانون نظـام              الیحه قانونی استخدامی کشوری    33تغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده       

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامی آنان است و مجرد پرداخت حق بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی الزامـاً مفیـد                       
 76 اصـالحی مـاده      2 اینکه سیاق عبارات تبـصره       نظر به . کننده حق بیمه مذکور از قوانین و مقررات مربوط به کارگران نیست             تبعیت پرداخت 

های کارگر و کارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن بـه مـشمولین قـانون کـار             با استفاده از واژه    1380قانون تأمین اجتماعی مصوب     
سته بازنشستگی به ادعای اشـتغال       شعبه هفدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خوا          27/5/1386 مورخ   910بنابراین دادنامه شماره    . است

این رأی به استناد بند     . شود آور براساس مقررات خاص مشمولین قانون کار صحیح و موافق قانون تشخیص داده می               به کارهای سخت و زیان    
  .التباع استا  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه الزم43 و ماده 19 ماده 2

  عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان
  



  111/آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : بخش سوم
 

 

 13/3/1386 مورخ 1577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه 516رأی شماره 
  هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل 

 1387/8/14 - 86/476/شماره هـ
 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و اسـتخدامی شـرکت ملـی نفـت                 10/4/1386 مورخ   300/هـ م ت  /60148/شماره ح ح  

  وزارت نفت9/9/1385مورخ  ½ ـ 21320ایران و بخشنامه شماره 
  5/8/1387: تاریخ 
   516: شماره دادنامه 
  86/476: کالسه پرونده 
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:مرجع رسیدگی 
  .ی سیدعلیرضا طباطبائی بافقی آقا:شاکی 
 هیـأت مـدیره شـرکت ملـی نفـت ایـران و دسـتورالعمل شـماره ح                   13/3/1386 مورخ   1577 ابطال مصوبه    :موضوع شکایت و خواسته    

 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایـران و بخـشنامه شـماره                   10/4/1386 مورخ   300/ت هـ م  /60148/ح
  . وزارت نفت9/9/1385مورخ  1/2  ـ21320
 هیـأت مـدیره   21/8/1381 مـورخ 115/1350 ـ  23114شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته اسـت، اخیـراً مـصوبه شـماره      :مقدمه 

 وزیـر  8/11/1383ب مـورخ  1/28 ـ  896شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 
. اداری ابطـال شـد      عمومی دیوان عدالت    آمیز و خروج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده به موجب تصمیم هیأت             نفت به دلیل ایجاد مقررات تبعیض     

و  و دسـتورالعمل جدیـد اداره تـدوین مقـررات اداری           13/3/1386 مـورخ  1577مدیره شرکت ملی نفت ایران بـه شـماره          مصوبه جدیدالتصویب هیأت  
 که چند روز قبل از اعالم و ابطال مصوبه و دستورالعمل سابق توسط              10/4/1386 مورخ   300/ت هـ م  /60148/استخدامی آن شرکت به شماره ح ح      

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل الحق با امضای رئیس اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایـران                       
راء به کلیه واحدهای وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و سایر شرکتهای فرعی ابالغ شد، واجـد همـان ایـرادات قـانونی شـکلی و مـاهوی            جهت اج 

باشد که در عمل فرآیند استخدام به همان روال سابق در حال پیگیری است، بطوری که صرفاً با اصالح جزئی و تغییر شماره و تـاریخ مـصوبه و                               می
ای از اهـم ایـرادات        درخـصوص خالصـه   . ظاهراً حکم و تصمیم عادالنه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نقش برآب کـرده اسـت                دستورالعمل،  

 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقـررات و تـصویب   22ماده) ک( و بند 7رسد، الف ـ مطابق ماده  حقوقی وارده به استحضار می
های مالی، معامالتی در صالحیت ذاتی مجمع عمـومی شـرکت ملـی               نامه  مه، بخشنامه و دستورالعمل استخدامی در کنار آیین       نا  هر نوع مصوبه، آیین   

که نظر به صراحت و بیان مقنن در این خصوص که مفید حصر است سایر مراجع اداری و حقوقی اعم از هیأت مـدیره شـرکت                          . باشد  نفت ایران می  
لـذا تـصویب    . نامه معامالت و مقررات استخدامی ندارند        صالحیت وضع مصوبه و یا مقرره درخصوص دو موضوع آیین          ملی نفت ایران و یا وزیر نفت      

ب ـ همان ترجیحات بالمرجعی که منجر به ابطال دسـتورالعمل   . باشد کننده می مصوبه موصوف معترض عنه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب
 در مواردی به نحو دیگر در مصوبه و دستورالعمل جدید تکرار و مورد تنفیذ مجدد قرار گرفته است، از جملـه در                       و مقررات سابق شد، بعضاً به عینه و       

آموختگان فرهیخته و نخبـه دانـشگاه عالمـه طباطبـایی در مقطـع       التحصیالن ممتاز دانش بند یک دستورالعمل جدید در مقام پاسخ مشخصات فارغ    
التحصیالن یک دانشگاه خاص ناشـی        اند که متأسفانه تبعیض و برخورد شخصی و استثناء نمودن فارغ            حذف شده کارشناسی فرآیند استخدام به کلی      

 دسـتورالعمل   2در مصوبه و همچنین بنـد     . آموختگان آن در جهت تنقیح مقررات و مصوبات استخدامی در صنعت نفت است              از تالش و فعالیت دانش    
های شـبانه دانـشگاه معتبـر از فرآینـد      التحصیالن دوره  پیام نور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و فارغ         های  آموختگان ممتاز دانشگاه    موصوف، دانش 

ها، همگی مورد تأیید وزارت علوم بوده و تفاوت آنها صرفاً در عدم برخـورداری از خـدمات تحـصیل                      اند، در حالی که آن دانشگاه       استخدام خارج شده  
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 نـاروا  شاکی در الیحه تکمیلی عنوان داشته است، موضوع تبعیض. م بر ابطال مصوبات مورد شکایت صادر فرمایند     لذا استدعا دارم حک   . رایگان است 

، )ع(های امام صادق      التحصیالن ممتاز دانشگاه    و ترجیحات المرجع مذکور در بخشنامه وزیر نفت و مصوبه هیأت مدیره راجع به محروم نمودن فارغ                
هـای شـبانه کلیـه     هـای پیـام نـور، علمـی و کـاربردی و دوره             التحـصیالن ممتـاز و دانـشگاه        طباطبایی و کلیه فارغ   مقطع دکتری و دانشگاه عالمه      

التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی مسبوق به        های معتبر سراسری از فرآیند استخدام نخبگان، در هیأت عمومی دیوان عدالت درخصوص فارغ               دانشگاه
اقـدام نمود  ) دانشـگاه آزاد اسالمی  (ملی نفت ایران نسبت به اصالح مصوبه و بخشنامه استخدامی در خصوص             شایان ذکر است شرکت     . سابقه است 

های معتبر را به شرح فوق مشمول تبعـیض در اسـتخدام نخبگـان                الکن به مصداق دفع فاسد به افسد، ضمن این اصالح، لیست مفصلی از دانشگاه             
رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ بـه شـکایت مـذکور             . وال سابق در حال پیگیری است     نمود در عمل فرآیند استخدامی به همان ر       

ـ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس اختیارات مـصرح  1اند،   عنوان نموده28/12/1386 مورخ 4017/304608 ـ  403/طی نامه شماره ح د
 هیـأت وزیـران   12/7/1373هــ مـورخ   30987ت/17814 و در راستای مصوبه شماره 1356در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال         

 را تصویب نموده اسـت، لـذا مـصوبه هیـأت مـدیره              16/2/1386 مورخ   1577نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مصوبه شماره          راجع به آیین  
 6 قانون اســاسی جمهـوری اسالمــی ایـران و مـاده              138 به استناد اصل     ـ هیأت وزیران  2. باشد  شرکت نفت مبتنی بر قانون و مقررات مربوط می        

الذکر در جهت جذب و نگهداری نیـروی انـسانی نخبـه و                اقدام به تصویب مصوبه فوق     1370قانون نظام هماهنـگ پرداخت کارکنان دولت مصوب        
از طریق شوراها و کمیسیونهای تحول اداری بر اجـرای صـحیح         دستگاههای اجرایی موظفند     7براساس ماده   . ابالغ آن به دستگاههای اجرایی نمود     

لذا هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیـز         . نامه اقدام نمایند    نامه نظارت کنند و نسبت به توجیه مدیران برای اجرای دقیق این تصویب              این تصویب 
آموختگان ممتـاز دانـشگاهها براسـاس معیارهـای ویـژه          دانش را تصویب نموده که براساس آن جذب         13/3/1386 مورخ   1577در این راستا مصوبه     

نامه هیأت وزیران است، لذا به تبع اصل مصوبه،           نظر به اینکه مصوبه هیأت مدیره شرکت منبعث از تصویب         . باشد  مصرح در مصوبه هیأت وزیران می     
البـدل در تـاریخ        با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علـی         هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق     . مصوبات متفرع بر آن نیز کماکان معتبر خواهندبود       

  .نماید فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می
  رأی هیأت عمومی

 بخـشنامه  6گی قرار گرفتـه و بنـد   وزارت نفت قبالً مورد رسید9/9/1385مورخ  1/2 ـ  21320الف ـ اعتراض نسبت به بخشنامه شماره   
 هیـأت   9/11/1386 مـورخ    1306های دولتی به شرح دادنامه شـماره          التحصیالن دانشگاه   مزبور در باب حصر امکان جذب و به کارگیری فارغ         

شاکی نسبت به   عمومی دیوان خالف قانون اعالم و ابطال شده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض                       
ب ـ نظر به اینکه تعیین ارزش و اعتبـار مـدارک    . الذکر است بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمینه مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق

تحصیلی االطالق در زمره وظایف و صالحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و استفاده از مزایای مدارک                     تحصیلی دانشگاهی علی  
یکسان فارغ از محل و موقع تحصیل ازجمله شرکت در آزمون استخدام در واحدهای دولتی حق قانونی و مسلم افراد است و نتیجه آزمونهـای   

 هیـأت   13/3/1386 مـورخ    1577هـای شـماره     باشد، بنابراین بخـشنامه     کننده فرد شایسته برای استخدام در واحدهای دولتی می          مربوط، تعیین 
 اداره تـدوین و همـاهنگی مقـررات اداری و      10/4/1386 مـورخ    300/ت هــ م   /60148/کت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح       مدیره شر 

و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شـرکت در   التحصیالن برخی از دانشگاهها    استخدامی شرکت ملی نفت ایران که متضمن محرومیت فارغ        
 است، خالف قانون و خروج از حـدود اختیـارات قـانونی مربـوط در        های مرتبط و موردنیاز آن وزارتخانه       تهآزمون استخدامی وزارت نفت در رش     

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده یـک و بنـد یـک    170شود و مستنداً به قسمت دوم اصل  وضع مقررات دولتی تشخیص داده می    
 .گردند می قانون دیوان عدالت اداری ابطال 42 و ماده19ماده

  
   عدالت اداری ـ رهبرپور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان

 



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :بخش چهارم

  آیین نامه و دستورالعمل های 

  مربوط به قوه قضائیه 
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 نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات آیین

  1387/9/11 - 7842/87/1شماره
   محترم روزنامه رسمی کشورمدیرعامل 

 بـه   11/9/1387نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات که در تـاریخ                     به پیوست یک نسخه آئین     
 .گردد تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می

  موحدیرئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ 
  مقدمه 
قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسـی مـسئولیت خطیـری برعهـده دارد، و در ایـن مـسئولیت                            

منـد شـدن ترفیـع پایـه قـضایی و       کنند، به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظـام  سنگین قضات، نقش اصلی را ایفاء می      
  .قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه استارتقای شغل 

 به موجب تبصره    19/11/1381نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب                  براین اساس آیین   
 قـانون مـدیریت     117 مـاده    1  با در نظر گرفتن مقررات تبـصره       13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب         14 ماده   5

  :گردد  به شرح زیر اصالح می1386خدمات کشوری مصوب سال 
  فصل اول

  ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات
 تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحـصیالت، ارزشـیابی و توانـایی آنـان در            ـ1ماده 

  :گردد ور محوله به ترتیب زیر تعیین میانجام ام
  :ارتقاء گروه شغلی و تعیین سمت قضات مستلزم داشتن شرایط زیر استـ 2ماده 
 مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضا در مراجع قضائی اشتغال دارد یـا بعنـوان مـدیر واحـد قـضایی یـا                           :ـ سنوات قضایی  1 

  .است، جزو سنوات قضایی وی محسوب خواهد شد وابسته به آن، و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشتهستادی قوه قضائیه و سازمانهای 
 برای ارتقاء به سمت قضایی و گروه باالتر، باید مدت اشتغال در سمتهای قبلـی مـورد توجـه قـرار     :های قضایی ـ رعایت مراتب سمت   2 
  .گیرد
ـ   های قضایی قبلی جهت ارتقاء بـه گـروه یـا سـمت بـاالتر مطـابق        ثیر اشتغال در سمت نحوه احتساب سنوات قضائی و میزان تأتبصره 

  .باشد دستورالعمل جداگانه می
  :ـ شرایط ارتقاء پایه قضائی3ماده 
  .سنوات قضائی در تعیین پایه قضایی قضات مؤثر است 
ت، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران ـ داشتن سنوات قضایی الزم، که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی اس1 

  .باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است
  .ـ ارتقاء سطح دانش و اطالعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست2 
  .ـ عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی3 
  .ربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات متبصره ـ 
  .باشد  ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به تشخیص دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضائیه میـ4ماده 
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تان یا رئیس حوزه قضایی     ـ درخواست ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هرسال حسب مورد تحویل مسئول مافوق اعم از دادس                  1 
رئیس کل دادگستری استان یا سایر مقامات ذیربط موظفند درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان                  . یا سایر مقامات مربوط شود    

  .سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نمایند
ر سال خواهدبود و چنانچه آغاز خدمت قضایی بعد از شروع سـال             ـ مالک احتساب سنوات خدمت برای ترفیع پایه، اول فروردین ماه ه           2 

  .باشد از اول فروردین سال بعد محاسبه خواهدشد
  .ـ دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق مربوط را از دادسرای انتظامی قضات استعالم نماید3 
ـ 5ماده   اسـت و مـسئولیت   21/4/1382 مـورخ  6209/82/1ه شـماره  نامـ   ضوابط کیفی و کمی ارزشیابی و توانایی قضات مطـابق آئـین   

  .باشد ارزشیابی با دادسرای انتظامی قضات می
  . ضوابط مربوط به تحصیالت و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن مطابق دستورالعمل جداگانه است ـ6ماده 
نامه به عهده کمیسیون نقل  عیین سمت قضایی مطابق مقررات این آیین اجرای دقیق ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و ت        ـ7ماده 

  .باشد و انتقال قضات می
 در صورت ضرورت و بنا به پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و تصویب رئیس قوه قـضائیه، واگـذاری سـمت قـضایی در            ـ1تبصره 

  .فرد مذکور از حقوق و مزایای گروه جدید برخوردار خواهدشد. مانع استگروه باالتر به فرد فاقد شرایط از لحاظ سنوات و پایه قضائی بال
چنانچه تنزل گروه شغلی به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضائی باشد فرد مذکور کماکان از مزایای گروه شغلی قبلی تـا                      ـ  2تبصره 

  .کند ارتقاء به گروه بعدی استفاده می
نامه در گروههای باالتری قرار دارند، مادامیکه متصدی سمت فعلـی هـستند در گـروه              آئین  قضاتی که تا تصویب و اجرای این       ـ3تبصره 

  .فعلی خواهند ماند
  فصل دوم 
  گروههای شغلی 
ـ 8ماده   و 13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنـان دولـت مـصوب    14 ماده 5 و 2های   گروه شغلی قضات به موجب تبصره 
  :گردد  بشرح زیر اعالم می1386یریت خدمات کشوری مصوب سال  قانون مد117 ماده 1تبصره
  )سال3سابقه قضائی تا (ـ پایه چهار قضائی ـ گروه یک ـ 1 
  ).اداره سرپرستی(ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین  
  .ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .انقالب و نظامیالبدل دادگاه عمومی و  ـ دادرس علی 
  ).ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی  
  .ـ قاضی شورای حل اختالف 
  .گردد التحصیل براساس حقوق مبنای گروه شغلی یک جدول قضات پرداخت می  حقوق کارآموزان قضایی فارغتبصره ـ 
  )سال3ائی تا سابقه قض(ـ پایه پنج قضائی ـ گروه دو ـ 2 
  ).اداره سرپرستی(ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین  
  .ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی ـ دادرس علی 
  ).ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی  
  .ضی شورای حل اختالفـ قا 
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  ) سال6 الی3سابقه قضائی (ـ پایه شش قضائی ـ گروه سه ـ 3 
  ).اداره سرپرستی(ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین  
  .ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی ـ دادرس علی 
  ).ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(گاه عمومی ـ مشاور قضایی داد 
  .ـ قاضی شورای حل اختالف 
  .های نظامی ـ مشاور قضایی دادگاه 
  ) سال9 الی6سابقه قضائی (ـ پایه هفت قضائی ـ گروه چهار ـ 4 
  .ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .و نظامیالبدل دادگاه عمومی و انقالب  ـ دادرس علی 
  ).ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی  
  .ـ قاضی شورای حل اختالف 
  .های نظامی ـ مشاور قضایی دادگاه 
  ) سال12 الی9سابقه قضائی ( ـ پایه هشت قضائی ـ گروه پنج ـ 5 
  .ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی ـ دادرس علی 
  ).ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی  
  .ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو 
  .یـ معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظام 
  .ـ معاون رئیس دادگاه عمومی بخش 
  .ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی 
  ) سال15 الی 12سابقه قضائی ( ـ پایه نه قضائی ـ گروه شش ـ 6 
  .ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .البدل دادگاه عمومی و انقالب و دادگاه نظامی ـ دادرس علی 
  . و نظامیـ معاون دادسرای عمومی و انقالب 
  .ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو 
  .ـ معاون قضائی رئیس شعبه اول دادگاه انقالب 
  .ـ معاون قضائی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضائی سرپرست مجتمع قضایی 
  .نظامیـ مشاور قضایی دادگاههای  
  .ـ بازرس قضایی 
  ) سال18 الی 15سابقه قضائی (ـ پایه ده قضائی ـ گروه هفت ـ 7 
  .ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو 
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  .ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و بازپرس دادسرای نظامی 
  .ـ معاون دادسرای عمومی و انقالب و معاون دادسرای نظامی 
  .ـ معاون قضائی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضائی سرپرست مجتمع قضایی 
  .ـ رئیس دادگستری شهرستان 
  .ـ دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی 
  .ـ معاون قضائی رئیس شعبه اول دادگاه انقالب 
  .ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقالب 
  .یدنظر و دادگاه کیفری استانالبدل دادگاه تجد ـ مستشار و دادرس علی 
  .ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب و سرپرست مجتمع قضایی 
  .ـ بازرس قضایی 
  .ـ مستشار قضایی 
  .البدل دیوان عدالت اداری ـ دادرس علی 
  ) سال21 الی 18سابقه قضائی ( ـ پایه یازده قضائی ـ گروه هشت ـ 8 
  .ی مسلح استانـ رئیس سازمان قضایی نیروها 
  .ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک 
  .البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان ـ مستشار و دادرس علی 
  .ـ دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی 
  .ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان 
  .ب و نظامیـ معاون دادسرای عمومی و انقال 
  .ـ رئیس دادگستری شهرستان 
  .ـ سرپرست مجتمع قضایی و معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان 
  .ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان 
  .ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقالب 
  . دادگاه نظامی دوـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس 
  .ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  .ـ بازرس قضایی 
  .ـ مستشار قضایی 
  .ـ مستشار دیوان عدالت اداری 
ـ    بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و معاونین قضایی دادستان تهـران از مزایـای   تبصره 

  .کنند التر استفاده مییک گروه شغلی با
  ) سال24 الی 21سابقه قضائی (ـ گروه نه ـ 9 
  .باشد  و باالتر، عالوه بر داشتن شرایط الزم، مستلزم داشتن پایه قضائی یازده می9 ارتقاء به گروههای شغلی ـ1تبصره 
 9اشـتن سـایر شـرایط الزم بـه گـروه      سال توقف در گروه هشت و د       3 این گروه به شرط حداقل       10 الی   5های     مقامات ردیف  ـ2تبصره 
  .خواهندیافت ارتقاء
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  .ـ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور 
  .ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات 
  .ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری 
  .ـ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان 
  .ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان 
  . کیفری استان و رئیس دادگاه نظامی یکـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و 
  .ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان 
  .ـ معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان 
  .ـ دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی 
  .ـ مستشار قضایی 
  ) سال27 الی 24سابقه قضائی (ـ گروه ده ـ 10 
  .دیوان عالی کشورـ دادیار دادسرای  
  .ـ عضو معاون دیوان عالی کشور 
  .البدل دادگاه عالی انتظامی قضات ـ رئیس شعبه و عضو اصلی و علی 
  .ـ رئیس شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری 
  .ـ معاون قضائی دادستان کل کشور 
  .ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری 
  .وهای مسلحـ قائم مقام و معاون قضائی سازمان قضائی نیر 
  .ـ معاون قضائی دادسرای انتظامی قضات 
  .ـ رئیس کل دادگستری استان 
  .ـ دادستان عمومی و انقالب تهران 
  ) سال30 الی 27سابقه قضائی (ـ گروه یازده ـ 11 
  .ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه 
  .ـ معاونین قضایی رئیس قوه قضائیه 
  .ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات 
  .ئیس سازمان بازرسی کل کشورـ ر 
  .ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح 
  .ـ رئیس دیوان عدالت اداری 
  .ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 
  .ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور 
  .ـ معاون اول دادستان کل کشور 
  .ـ دادستان انتظامی قضات 
  .ـ مستشار دیوان عالی کشور 
  .ضائیهـ مشاور رئیس قوه ق 
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  :ـ گروه دوازده12 
  .ـ رئیس دیوانعالی کشور 
  .ـ دادستان کل کشور 
  . رئیس قوه قضائیه در باالترین گروه شغلی قضایی قرار داردتبصره ـ 
 سال در هرگروه، چنانچه واجـد شـرایط ارتقـاء بـه             3، در صورت توقف بیش از       11 الی   1های قضایی گروههای       دارندگان سمت  ـ9ماده 

تر باشند، حسب مورد، به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط و تـصویب رئـیس قـوه قـضائیه از                          گروه باال 
  .مند خواهندشد حقوق و مزایای گروه باالتر حداکثر تا دو بار و گروه یازده برای یک بار بهره

با سمت و همچنین دارندگان سابقه قضایی بیش از سـابقه مـورد نیـاز در    های قضایی بیش از پایه قضایی مرتبط     دارندگان پایه  ـ10ماده 
  .مند خواهندشد  بهره12سمت، حداکثر از مزایای دو گروه باالتر و تا سقف گروه 

هـای قـضایی       عـدد مبنـای دارنـدگان پایـه        1386 قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب سـال          117 ماده   1 در اجرای تبصره   ـ11ماده 
 200قـضاییه   گردد و عدد مبنـای رئـیس قـوه     واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه می    10 به ترتیب به ازای هرگروه باالتر        12  تا 9های    گروه
  .باشد می

و تا سقف گروه    ) معادل ده واحد عدد مبنا    ( مزایای ایثارگری عالوه بر احتساب سطح تحصیلی باالتر حداکثر تا یک گروه شغلی               ـ12ماده 
  .و پرداخت است قابل اعمال 12

  . پرداخت خواهدشد12 به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق با جدول زیر مزایای تا یک گروه شغلی و تا سقف گروه ـ13ماده 
  حوزه قضایی 

  شهرستان ـ بخش استان
  درجه درجه

 3 2 1   
   گروه5/0مزایای   گروه75/0مزایای   گروه1مزایای  2
   گروه25/0مزایای  ه گرو5/0مزایای   گروه75/0مزایای  1
  ــ  گروه25/0مزایای   گروه5/0مزایای  0
  . عدد حاصل شده مطابق جدول باال در حق جذب منظور نخواهدشدتبصره ـ 
  .باشد های قضائی می نامه صرفاً شامل دارندگان پایه  مقررات این آیینـ14ماده 
  .های قضائی است  به تعیین تکلیف و انتصاب در سمتدار ستادی منوط  تطبیق وضعیت قضات شاغل در پستهای ستارهتبصره ـ 
نامـه بـه      شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آئین           بینی نشده و یا بعداً ایجاد می        نامه پیش   مشاغل قضائی که در این آئین     ـ  15ماده 

  .فتهای شغلی قرار خواهندگر قضائیه در یکی از گروه پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه
 بتصویب رئیس قوه قـضائیه رسـید و از        11/9/1387 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ         12 ماده و    16نامه با     این آیین ـ  16ماده 
  .شود های مغایر لغو می نامه  قابل اجرا بوده و آئین15/9/1386تاریخ 

  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
 



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 120
 

 

  ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی عدستورالعمل تشکیل مجتم

  1387/8/8 - 6780/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
 با یک مقدمـه  23/7/1387ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی که در تاریخ           به پیوست دستورالعمل تشکیل مجتمع    

  .گردد قضاییه رسیده است، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می بند به تصویب ریاست معظم قوه 20و 
  رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ موحدی

  23/7/1387 6464/87/1شماره 
  و تخلفات رانندگی ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم دستورالعمل تشکیل مجتمع

  :مقدمه 
بـار خـسارتهای ناشـی از جـرایم و تخلفـات راننـدگی و کثـرت              زیـان  نقلیه در شهرهای بـزرگ و آثـار         با توجه به حجم روزافزون وسایل      
کننده به جرایم و تخلفات راننـدگی و مـشکالت ناشـی از عـدم اسـتقرار                   های ناشی از تصادفات و پراکندگی واحدهای قضایی رسیدگی          پرونده

انداز پنج ساله     چشم 1 قانون برنامه توسعه کشور، بند       130های کلی قضایی، ماده        سیاست 4نهادهای مرتبط در جوار این واحدها، به استناد بند          
هـای عمـومی و انقـالب،      اصـالحیه قـانون تـشکیل دادگـاه    4 اهداف کالن برنامه مزبور و با توجه بـه مـاده         3برنامه دوم توسعه قضایی، بند      

  .گردد  آتی ابالغ میهای تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی به شرح مواد دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع
  :اهداف 
  .باشد شرح زیر می تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی دارای اهدافی به) 1 
  .الف ـ رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی 
ان، وزارت راه و ترابـری و  ، بیمـه مرکـزی ایـر   )پلـیس راهـور  (ب ـ استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، از جمله نیـروی انتظـامی     

  .ها به منظور ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی شهرداری
  .دیده از تصادفات ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان ج ـ سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده 
  . ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگیریزی متمرکز هـ ـ سیاستگذاری و برنامه 
وـ سهولت فرآیند رسیدگی با استقرار نهادهای مرتبط با جرایم رانندگی از قبیل پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، شورای حل اختالف ویژه  

  .راهنمایی و رانندگی، بیمه، باجه بانک و ثبت اسناد
  :تساختار و تشکیال 
های تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی در مراکز استانها و شهرهای بـزرگ حـسب اقتـضاء و بـا مالحظـه آمـار                            مجتمع) 2 
گردد و این امر در تهران و شهرستانهای پرجمعیت مراکز استان به صورت مجتمع و در سایر مناطق به صـورت                       های مربوط تشکیل می     پرونده

  .گردد شعبه تخصصی تشکیل می
گردد که براسـاس آمـار جـرایم و     های مزبور از شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاه عمومی جزایی تشکیل می               هر کدام از مجتمع   ) 3 

همچنین در صـورت  . گردند تخلفات رانندگی و سایر ضوابط موجود در تهران و شهرستانهای پرجمعیت از محل شعب مصوب موجود تعیین می 
  .یابد های تجدیدنظر در هر استان به جرایم خاص رانندگی اختصاص می ادگاهلزوم شعبی از د

های مزبور باید دارای تجربه کافی همراه با آموزش و اخذ گواهینامه الزم از معاونت آموزش بوده و از  قضات شعب تخصصی و مجتمع) 4 
معاونت آموزش قوه قضاییه موظف است نسبت به        . اده نمایند نظرات کارشناسی کارشناسان و مشاوران متخصص در راهنمایی و رانندگی استف          

  .های آموزشی الزم در ارتباط با جرایم و تخلفات رانندگی برای قضات در سراسر کشور اقدام نماید ریزی و برگزاری دوره برنامه
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 جرایم، نمایندگانی از واحدهای زیر در به منظور، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی، امکان تعامل بیشتر واحدهای مرتبط با این نوع               ) 5 
  :شوند های مزبور مستقر می مجتمع
های پزشـکی و پاسـخ به استــعالمات و نیـز معــاینه مــجدد و      سازمان پزشکی قانونی جهت انجام معاینات اولیه و تأیید گواهی) 1 ـ 5 

  .صـدور گواهـی بـا تـوجه به سوابق
 قـانون اصـالح قـانون بیمـه     16 و 15دیده، به منظور اجرای دقیـق مفـاد مـواد     خسارت زیانبیمه مرکزی در جهت ترمیم فوری) 2 ـ 5 

  .اسالمی  مجلس شورای31/2/1387اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نـقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 
  .ستعالمات و مکاتبات قضاییسازمان ثبت به منظور پاسخگویی فوری به استعالمات ثبتی و پیگیری ا) 3 ـ5 
  .واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی جهت رسیدگی اولیه به اعتراض قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی و دیگر امور محوله) 4 ـ5 
ص مشکالت رسانی به مقامات ذیربط درخصو زندانیان، اطالع ها و اوراق قضایی مربوط به سازمان زندانها به منظور ارسال احضاریه) 5 ـ 5 

  .زندانیان
  .نیروی انتظامی جهت تشکیل واحدهای ویژه ابالغ و اجرای اوراق و احکام قضایی) 6 ـ5 
نقلیه موتـوری زمینـی در مقابـل شـخص             قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله         17در اجرای تبصره ماده     ) 6 

های حل اختالف تخصصی با ترکیب مذکور در تبـصره، در هـر یـک از مجتمـع                    یسیوناسالمی، کم    مجلس شورای  31/2/1387ثالث مصوب   
های مـذکور و دیگـر قـضات          بینی شده برای کمیسیون از قضات مستقر در شعب تخصصی مجتمع            االمکان قاضی پیش    گردد حتی   تشکیل می 

  .متخصص در امور بیمه انتخاب خواهند شد
کننده با ارائه روشهای سهل    ها، موظفند ضمن ارشاد و راهنمایی افراد مراجعه          در این مجتمع   واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر     ) 7 

  .و ساده برای انجام امور آنها در دعاوی جزایی و مراجعات مربوط به شکایات با دعوت از طرفین به صلح و سازش اقدام نمایند
های مذکور مستقر گردیده و در حدود صالحیت خود بـه حـل و              مجتمع شوراهای حل اختالف ویژه راهنمایی و رانندگی در هر یک از          ) 8 

هـای قابـل طـرح در شـوراهای حـل             های مذکور با دقت کلیه پرونده       نمایند و مقامات قضایی مسئول ارجاع در مجتمع         فصل دعاوی اقدام می   
وراهای حل اختالف به عنوان شعب ویژه راهنمایی        تعیین شعبی از ش   . اختالف را در جهت رسیدگی و مصالحه به شوراهای مزبور ارجاع نمایند           

  .باشد و رانندگی، نافی مسئولیت و صالحیت سایر شعب شورای حل اختالف درخصوص رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نمی
   :وظایف و اختیارات 
سـایر قوانـین و مقررات مربوط به جرایم        قانون مـجازات اسـالمی و      725 الی   714رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مذکور در مواد          ) 9 

  .و تخلفات رانندگی را به عهده دارند
های تصادف رانندگی منتهی به جرح، در صورتی که صدمات وارده با گذر زمان رو به کاهش یـا افـزایش گـذارد، قـضات                           در پرونده ) 10 

حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، به           قانون مسئولیت مدنی چنانچه در موقع صدور         5ضمن توجه به فراز آخر ماده       
  .قدر متیقن اتخاذ تصمیم نموده و دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خود را دارد

زمینی در مقابل شـخص     نقلیه موتوری      قانون اصالح قانون بیـمه اجباری مدنی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل          21در اجـرای ماده    ) 11 
نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتباً مورد تأیید قرارگرفته                  ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصی موظفند بیمه       

  .نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند است تا میزان مندرج در بیمه
هـای تتمیمـی و اقـدامات      اثربخشی اعمال مجازات، دادگاههـا از مجـازات       در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی و         ) 12 

  .نمایند استفاده می ...بازدارنده مقرر مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت، ضبط گواهینامه و 
 31/2/1387یه زمینـی در مقابـل شـخص ثالـث مـصوب             مفاد قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقل          ) 13 

 مصوب رئیس قوه قضائیه منضم به دستورالعمل تسریع در پرداخت خـسارات          6256/86/1مجلس شورای اسالمی و همچنین بخشنامه شماره        
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، صـدور آراء و اجـرای        ابالغ گردیده است در تمام مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقـدماتی            5/6/1386جانی بیمه شخص ثالث که در تاریخ        
  .ها و شعب تخصصی دادسرا و دادگاه، اجراء کامل آن را به عهده خواهند داشت احکام مدنظر خواهد بود و مسئوالن مجتمع

  کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی 
کز اسـتانهای پرجمعیـت کـشور بـا اهـداف زیـر             در تهران و مرا   » کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی        «) 14 

  :گردد تشکیل می
 قانون اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و          156استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود جهت اجرای شایسته بند پنجم از اصل             ) الف 

  .تخلفات رانندگی
  .ها انجام اقدامات الزم در جهت اجرای سیاست کاهش ورودی پرونده) ب 
به منظور ارائه راهکارهـای مناسـب در        ) پلیس راهور (اتخاذ تدابیر الزم از طریق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی               ) ج 

  .زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی
  .رانندگیاستفاده از ظرفیتهای قانونی سایر دستگاههای ذیربط در جهت پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات ) د 
  .های تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی مشی الزم جهت ابالغ به مجتمع تعیین خط) هـ 
کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی در تهران با ریاست مدیر کل دفتر امـور پیـشگیری از وقـوع جـرم                         ) 15 

  :گردد دادستانی کل کشور و با عضویت اعضای زیر تشکیل می
  .ـ نماینده سازمان بازرسی کل کشور 
  .ـ یکی از سرپرستان مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی 
  .ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران  
  .ـ رئیس پلیس راهور استان تهران  
  .ـ نماینده وزارت کشور 
  .ـ نماینده وزارت راه و ترابری 
  . تهران ـ نماینده شهرداری 
  .ـ نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک   
  .ـ نماینده نیروی انتظامی  
  .ـ نماینده بیمه مرکزی ایران 
  .ـ نماینده صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  
ـ                    ) 16  س از اتخـاذ    کمیسیون با مالحظه ضوابط قانونی موجود و ظرفیتهای قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسی گذارده و پ

تدابیر الزم در محورهای انتظامی، قضایی، فرهنگی و اجتماعی، مراتب را جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات رانندگی به مبادی ذیـربط                       
  .نماید جهت اجراء ابالغ می

پیـشگیری از وقـوع جـرم       در مراکز استانها کمیسیون فرعی تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات رانندگی با ریاست معاون                 ) 17 
دادستانهای مرکز استان که جلسات آن با شرکت و عضویت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان ادارات کل بازرسی، ثبت                      

تـصمیمات  . گـردد  باشد، تشکیل مـی  اسناد، استانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، بیمه، صدا و سیما و اداره کل راه و ترابری استان مربوط می        
  .باشد االتباع می متخذه توسط کمیسیونهای استانی پس از تأیید دادستان مرکز استان و تصویب رئیس کل دادگستری استان الزم

هـای تخصـصی راهنمـایی و راننـدگی را از      وزارت دادگستری موظف است با همکاری ناجا و از طریق دولت، بودجه تشکیل مجتمع         ) 18 
  . رانندگی و یا طرق قانونی دیگر تأمین نمایدمحل جرایم راهنمایی و
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مسئولیت اجرای دقیق این دستورالعمل در مرکز به عهده دادستان کل کشور و در استانها بر عهده رئـیس کـل دادگـستری اسـتان                         ) 19 
  .باشد می

  . بند به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید20 با یک مقدمه و 23/7/1387این دستورالعمل در تاریخ ) 20 
   رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم آئین

  1387/6/19 - 5556/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

رز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبـت اسـناد و             االجراء و ط    نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم       به پیوست یک نسخه آئین     
 .گردد  به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می11/6/1387امالک کشور که در تاریخ 

  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
  طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائیاالجراء و  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم آئین

  فصل اول ـ تعاریف 
  :شود نامه بشرح ذیل تعریف می ها و اصطالحات بکار برده شده در این آئین  واژهـ1ماده 
  االجرا الف ـ سند الزم 
  .د رسمی طلب و چکسند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سن 
  ب ـ سند ذمه 
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصـطالحات ثبتـی در معنـی مقابـل اسـناد                               

  .رود مربوط به معامالت با حق استرداد بکار می
  ج ـ سند وثیقه 
) اعم از اینکه مدیون باشد یا نـه       (اد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی           سندی است که داللت بر عقد رهن یا معامله با حق استرد            

  .عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر
  چ ـ دستور اجرا 
کننـده    توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیمکه حسب مورد) و یا در حکم سند رسمی مانند چک( یعنی دستور به اجرای سند رسمی      

  .شود سند صادر می
  ح ـ سند انتقال اجرائی 
  .نامند شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می 
  خ ـ بازداشت 
  . سندتوقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد 
   د ـ حافظ 
  .اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند کسی که ادارات اجراء 
   ذ ـ صورتجلسه 
  .کند سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می 
  رـ کارشناس رسمی 
صـالح    واند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی                ت  کسی که به مناسب خبره بودن در فنی می         

  .پروانه برای این کار داشته باشد
   ز ـ خبره 
  .نظر باشد صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب 
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  س ـ مازاد 
ائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملـک مـورد بازداشـت یـا     در اصطالحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که ز         

  .اند مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده
  ش ـ اعتراض شخص ثالث 
  .باشد ن پرونده اجرائی نمیشکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفی 
  ص ـ اعراض از رهن 
اش را    تواند آن را یک جانبه فـسخ کنـد و حـق وثیقـه               زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می          . اش بگذرد   یعنی مرتهن از وثیقه    

ای بـر آن       و مقـررات اجـراء اسـناد ذمـه         گردد  ای می   شود و سند رهنی او سند ذمه        وثیقه می   پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی        . ساقط نماید 
  .شود مترتب می

  ض ـ فک رهن 
  .آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن 
  ط ـ فسخ سند 
نون ثبـت اسـناد و   یعنی ثبت انحالل سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده اسـت، مطـابق تـشریفات مقـرره در قـا                     
  .امالک
  ظ ـ مزایده 
  .شود شده و به پیشنهادکننده باالترین قیمت واگذار می صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع 
  ع ـ نیابت اجرائی 
گاه مدیون یا اموال بدهکار در      نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامت                    

  .حوزه آن قرار دارد بدهد
   غ ـ هیأت نظارت 
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه کـه بـه                            

  .نماید رسیدگی میکلیه اختالفات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان 
  ف ـ شورای عالی ثبت 
  .گردد ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه امالک و اسناد تشکیل می عالی 
  الخروج ق ـ ممنوع 
وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار    
  .شود می

  ک ـ حق استرداد 
  .تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد حقی است که به موجب آن مدیون می 
  االجرا گ ـ حق 
  .لغ مورد اجراستگیرد که پنج درصد مب حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می 
  الحفاظه ل ـ حق 
  .گیرد ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می الزحمه حق 
   ن ـ قبض اقساطی 
  .شود قبوضی است که در معامالت اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می 
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  م ـ حق سکنی 
  .ر باشد، آن را حق سکنی گویندحق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غی 
  فصل دوم ـ صدور اجرائیه 
  :آید  درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میـ2ماده 
مـشمول  (االجراء نسبت به دیون و اموال منقول و امالک ثبت شده و نیز امـالک مـورد وثیقـه و اجـاره      الف ـ در مورد اسناد رسمی الزم  

. ای که سند را ثبت کرده است        اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه                ) ومستأجرقانون روابط موجر    
  .در مورد سایر اسناد راجع به امالکی که ثبت در دفتر امالک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند

مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شـدۀ قبـوض اقـساطی و سـند     ب ـ در مورد وجه یا   
  .شود در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می. پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود

) به استثنای غیرمنقـول (اموال منقول و سایر تعهدات  ت بهج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طالق و رجوع شده نسب  
کننـده    است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر امالک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسـمی تنظـیم                      از دفتری که سند را تنظیم کرده      

  .سند
کننـده سـند    خواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیمد ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را ب  

  .مراجعه نماید
  :شود و باید شامل نکات زیر باشد  تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میـ3ماده 
کننـده اجرائیـه یـا نماینـده          ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت درخواسـت                 1 

  .است ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده انونی او و شماره دفترخانهق
ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محل اقامت متعهـد و در صـورت فـوت متعهـد، نـام و                            2 

شته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجـور یـا غایـب معـین گـردد و      هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود دا      . مشخصات ورثه او  
در صـورت عجـز   . متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست                   

  .متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت
  .است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده3 
  .ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند4 
  . ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه5 
ـ   اه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشـد بایـد    هرگتبصره 

 قانون مدنی باید اخطار یـا  226مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده               
  .عمل آمده پیوست درخواست نامه کند را نیز که طی آن مطالبه بهاظهارنامه رسمی 

  : بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسدـ4ماده 
  ـ میزان اصل طلب1 
  ـ میزان سود2 
  .ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد3 
  .تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطهـ میزان خسارت تأخیر 4 
ـ   تـا  ) در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنهار را دارند( محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله تبصره 

  .ت مربوطه استشود و بعد از آن با اداره ثب تاریخ صدور اجرائیه انجام می



  127/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

ـ 5ماده  هـای   کننده و اینکه صالحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ  سر دفتر پس از احراز هویت درخواست 
متعلق به متعهـد نباشـد بـرای هریـک از      اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه   ( ساعت با خط خوانا در سه نسخه         24ویژه ظرف   

در صـورتی کـه     (تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته               ) شود  متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می       
رسـانیده و بـرای     ) اجراء شود (مهر ویژه     های اجرائیه را امضا کرده و به        ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ     48ظرف  ) در صدور آن اشکالی نباشد    

  .شود کند، عملیات اجرائی بالفاصله آغاز می فرستد و رسید دریافت می ول اجراء میاجراء نزد مسئ
  ).تواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید سر دفتر می( 
رح صریح اشکال از ثبت محل  هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طتبصره اول ـ 

استعالم و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هـم بـا اشـکال مواجـه شـود از ثبـت اسـتان                    
  .مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود

  .قید شده باشدتوان صادر کرد که در سند منجزاً   ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی میتبصره دوم ـ 
  .شود های مذکور فوق رعایت می  در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیر مدلول این ماده و تبصرهتبصره سوم ـ 
ـ 6ماده  شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محـل ارسـال     نسبت به معامالت امالک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می 
بت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطالع دهد و تا وصول ایـن اطـالع جـز          گردد و ث    می

  .شود ابالغ اجرائیه اقدامی نمی
انـد  تو  کار مـی    مقام طلب   کننده به عنوان قائم      هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت               ـ7ماده 

  .االرث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید علیه سایر وراث نسبت به سهم
ـ 8ماده  االجراء صدور اجرائیه را در مالحظات ثبت مربوطه با ذکر   دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند الزم 

  .تاریخ قید و امضاء نمایند
تواند با ارائـه گواهینامـه فـوت و شناسـنامه وراثـت خـود را اثبـات کـرده و                        کند، هریک از ورثه می      در صورتی که متعهدله فوت     ـ9ماده 

االرث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سـپرده                    درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم         
  . گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بودشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه می

با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد          ) الیه  اعم از بدهکار اصلی یا منتقل     ( در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد         ـ10ماده 
  .الیه صادر و تعقیب گردد تقلبا جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین من

 هرگاه اجرائیه قبل از اعالم ورشکستگی متعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی         ـ11ماده 
  .تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به

  .ساطی اجرائیه صادر نخواهد شد با ادعای گم شدن قبوض اقـ12ماده 
  .وصول در دفتر مخصوص ثبت کند های واصله را به ترتیب تاریخ  اجرای ثبت باید اجرائیهـ13ماده 
  فصل سوم ـ ابالغ 
ر دفـاتر الزمـه وارد و پرونـده بـرای آن تنظـیم و د      نامـه بایـد آن را در    این آئین 13 اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده          ـ14ماده 

  .نام مأمور ابالغ را در آن نوشته و جهت ابالغ به مأمور تسلیم کند. صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد
در . شـود   ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسـال مـی  24اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف     

گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله  محل جهت ابالغ ارسال می) نیروی انتظامی(ابالغ در اداره ثبت به      صورت نبودن مأمور    
  .شود که طبق مقررات ابالغ نمایند  وزارت امور خارجه ارسال می دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به
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ـ   های غیردولتـی از    ابالغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست یا شرکت تواند در امر  سازمان ثبت میتبصره 
  .طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید

ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نـسخه                   48 مأمور اجرا مکلف است ظرف       ـ15ماده 
اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهـدکرد                  .  ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد       دیگر با 

اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او بـرای تمیـز اهمیـت بـرگ                    
اگر اشخاص نامبرده . دارد تعارض منفعت نباشد کند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می   افی باشد ابالغ می   اجرائیه ک 

ها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این                        سواد باشند اثر انگشت آن      بی
ا مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهـد الـصاق                          نکته را ب  

  .کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد
ا مدیران تـصفیه ابـالغ   ها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحالل شرکت به مدیر ی الف ـ در مورد شرکت  
کنـد اگـر اشـخاص فـوق در        شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی مـی                     می

رکت الـصاق   محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحالل شـ                      
  .خواهد شد

ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی  های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداری ها و ادارات دولتی و سازمان ب ـ در مورد وزارتخانه 
 ایـن صـورت پـس از        در. شود  مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می                 

  .گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابالغ شده محسوب است
های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیـه در همـان محـل وفـق      ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان  

  .شود  ابالغ میمقررات
شود و از تـاریخ   د ـ در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می  

  .شود تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابالغ شده محسوب می
نماینـد از   د، ابالغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده میهـ ـ در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باش  

 سـاعت از تـاریخ ارسـال اجرائیـه ابـالغ شـده محـسوب               48در این صورت پس از گذشت       . گیرد  طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می      
  .شود می

له و علیه او انجـام   شود و یا عملیات اجرائی    و اوراق به او ابالغ می      ها   مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه           ـ1تبصره 
شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائـی و یـا دعـوی                             می

  .جزائی و مدنی مطرح باشد
خصات کسی را که اجرائیه به او ابالغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ  مأمورین اجرا و ابالغ باید نام و مشـ2تبصره 

ای که به شعب اجـراء        ابالغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه                          
  .تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند

اقامتگاه متعاملین همان است که در سـند قیـد          .  در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود              ـ16ماده 
شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابالغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نـام خیابـان و کوچـه و                                 

الک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابالغ کرد، اطالع ندهنـد کلیـه برگهـای                           شماره پ 
دفـاتر اسـناد   . تواند به عذر عدم اطـالع، متعـذر گـردد    شود و متعهد نمی های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابالغ می اجرائیه ـ اخطاریه 

هـای   زدواج و طالق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطالع دهند و برگ                  رسمی و ا  
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اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابالغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محـل در قبـال اخـذ                            
  .رسید تحویل دهند

نماید به دفترخانه یا اجراء تـسلیم و    متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می           ـ17دهما 
به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که داللت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظـامی                       . رسید دریافت کند  

  .داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شدمحل در 
 هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین                          ـ18ماده 

های کثیراالنتشار محل و اگـر در محـل روزنامـه نباشـد، در                ساعت در یکی از روزنامه     24طاریه ظرف   رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخ       
ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود کـه ظـرف ده روز پـس از انتـشار                           روزنامه کثیراالنتشار نزدیک  

  .ه متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابالغ واقعی خواهد شدآگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی ک
 هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیـه در اقامتگـاه مـورث بـه                    ـ19ماده 

 به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابالغ واقعی بـه                 در صورتی که ابالغ واقعی در محل مزبور       . گردد  آنان ابالغ واقعی می   
او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعالم ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابالغ واقعـی میـسر گـردد تعیـین نمایـد ابـالغ                               

  .آید عمل میالذکر وسیله درج در جراید به   فوق18اجرائیه با رعایت ماده 
  . در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز ابالغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبودتبصره ـ 
  .شود  هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابالغ میـ20ماده 
  ءفصل چهارم ـ ترتیب اجرا 
 از تاریخ ابالغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مـالی                           ـ21ماده 

  .معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند
 به مسئول اجراء بدهد و اگـر مـالی نـدارد            اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را                  

بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از    . صریحاً اعالم کند  
   .بدهی خود گردد آن را بپردازد

ـ   دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خـود اقـدام     مدیون بهشود که بستانکار هر وقت مالی از  مقررات این ماده مانع نمیتبصره 
  .کند

شود باید متناسب بـا دیـن بـوده و نیـز بالمـانع بـودن آن جهـت اسـتیفای موضـوع                          قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می       ـ22ماده 
  .االجراء از هر جهت محرز باشد الزم
  .ول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبـ23ماده 
کننـده حـق      در این صورت پس از بازداشـت از طـرف اجـراء معرفـی             . تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند           ثالث می  ـ24ماده 

  .انصراف ندارد
وکالتنامه رسمی بـر ایـن امـر منعـی نـدارد، در ایـن       معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت داللت صریح          
  .صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید

 معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکـه                       ـ25ماده 
شود، ایـن تقاضـا از    تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبالً بازداشت شده است رفع بازداشت می                     سانفروش آن آ  

  .طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد
  .ا به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفعتوان آن ر  در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمیـ26ماده 
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نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکنـد در ایـن     این آئین21تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده          متعهدله می  ـ27ماده 
  .کند اشت میاالجراء را از اموال متعهد بازد صورت اجراء بالفاصله پس از ابالغ اجرائیه معادل موضوع الزم

 اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجـراء عـین مزبـور و                          ـ28ماده 
تـصرف  به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکـه مـال در          ) باشد  در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده        (منافع آن را    

توانـد بـه    شود و متعهدله مـی  غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمی     
  .دادگاه مراجعه کند

رسمی صادر از   منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند           اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به               
دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مـستند بـه حکـم یـا سـند رسـمی تحویـل                       ) که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد       (مالک  

  .دادگاه مراجعه کند تواند به شود متعهدله در صورتی که معترض باشد می متعهدله داده می
ه و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجـام تعهـد امتنـاع                      هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بود       ـ29ماده 

تواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را بـه وسـیله                   ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می         
  .شود  سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میکارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در

نامـه اقـدام    شود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئـین  ای به حوزه دیگر ارجاع می های اجرائیه که از حوزه     برگ ـ30ماده 
  .کند

دهنده مادام که از نتیجه اقـدام ثبـت مرجـوع         شود، ثبت نیابت    نامه داده می     این آئین  30 در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده          ـ31ماده 
الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید       

شده اشـکال قـانونی نـدارد و در     ه انجام نگردیده توقیف مال معرفیالی دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع  و برای ثبت نیابت   
  .الیه مراتب را بالفاصله اطالع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد این صورت به ثبت مرجوع

جرای احکام دادگاه بپذیرند ولـی مراجـع        توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارائی و ا               ادارات ثبت نمی   ـ32ماده 
هـای ورشکـسته و متعهـد را از ادارات            توانند توقیف امالک و مطالبات و دریافت سپرده         مذکور در حدود مقررات و وظایف و صالحیت خود می         

  .ثبت بخواهند
دداری، مسئول اجراء مورد ضـمانت را       کند باید از عهده آن برآید در صورت خو           شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می         ـ33ماده 

  .بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهدکرد
 در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن،                ـ34ماده 

های الزم برای انجام  م آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه صادرشده و متعهد پس از ابالغ اجرائیه اقدام به انجا         
تواند با اطالع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیـت انجـام تعهـد یـا                         نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می        آن می 

ارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینـه آن تعیـین        تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر ک       
گـردد و متعهدلـه حـق دارد     ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت مـی  الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه خواهدکرد، و حق  

  .لبه و دریافت نمایدها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطا کلیه هزینه
 در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی کـه حـاکی از تأدیـه                     ـ35ماده 

رداختی را محـسوب  بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پ        
  .و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد

باشد ولـی اگـر        هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی                    ـ36ماده 
  .تواند یکی از آن دو را مطالبه کند ه باشد متعهدله فقط میوجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شد
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الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان                        حق ـ37ماده 
است و در مـورد اسـناد وثیقـه همـان مـورد وثیقـه               نامه اصالحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول               مصرح در آئین  
  .الوکاله نیز خواهدبود جوابگوی حق

 ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهـدبود و در                     ـ38ماده 
  .گردد دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع میصورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به 

توانـد تمـام دیـون و     کننده مازاد می  در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار بازداشت         ـ39ماده 
دوق ثبت تودیع و تقاضـای توقیـف مـال و اسـتیفای حقـوق خـود را از آن                    کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صن         های قانونی بازداشت    هزینه
ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله توقیف و از طریـق                        در این صورت از توقیف    . بنماید

  .رسد مزایده به فروش می
ـ   تواند تا قبل از تنظـیم و امـضاء سـند انتقـال      شود، بدهکار می ایده به بستانکار واگذار میهای اجرائی که مورد مز  در کلیه پروندهتبصره 

  .اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید
هـای   نـه االجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سـایر هزی      الحفاظه، حق    هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق     ـ40ماده 

  .شود باشد و مانند اصل طلب وصول می قانونی بعهده متعهد می
ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداخت نماید در اینصورت پـس از فـروش مـال یـا وصـول                          در هر مورد که نتوان این هزینه       

  .طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود
  موال منقولفصل پنجم ـ بازداشت ا 
گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لـزوم بـا حـضور        بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می        ـ41ماده 

و نیز  نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش            مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می              
  .بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست

الظاهر بـیش از مبلـغ مزبـور بـه      شده حسب    در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی                ـ42ماده 
در غیراینـصورت مـأمور اجـراء در موقـع          . هـدکرد تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشـت خوا              

کند اگر مال مـورد       بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می                     
  .شود بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می

  .شود مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می چنانچه تبصره ـ 
در . گـردد  شود در صـورت لـزوم به جای محـفوظی نقل می           اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می           ـ43ماده 

  .عهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء استهر حال باید مال بازداشت شـده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق مت
کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حـافظ در                  کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می           ـ44ماده 

  .ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد
و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگـر تعهـد حفاظـت مـال را                   باشد     حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته       ـ45ماده 
  .بکند
ـ    مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع به امـین تقـصیر کنـد، بـا حـافظ متـضامناً مـسئول        تبصره 

  .خواهدبود
  :ین اموال بازداشت شـده را به اشخاص زیر بسپاردتوانـد بـدون تراضی کتبی طرف  مأمور اجرا نمیـ46ماده 
  .الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم 
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ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقـه دوّم دارنـد و     
  .ه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشودبه مخدوم یا خدمه آنان مگر اینک

مـأمور اجـرا بـه      . گیرد   مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید می                  ـ47ماده 
  .دهد تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می

تـشخیص تناسـب بـا      . را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد       ) اعم از کرایه محل و غیره     (لبۀ حق الحفاظه     حافظ حق مطا   ـ48ماده 
  .است باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده رئیس ثبت محل می

  .س رسمی استفاده کردتوان از نظر کارشنا در مورد تعیین حق الحفاظه می 
 اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد،  ـ49ماده 

ر صـندوق ثبـت     رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را د                         
  .شود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابالغ شود الحفاظه پرداخت می بنام مالک آن واریز و از آن محل حق

ـ 50ماده   حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یـا تقـصیر ضـامن اسـت و در حکـم       
ی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئـیس                         مدیون اصل 
  .باشد ثبت می

ـ 51ماده  هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری . باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد شده منافع داشته  هرگاه مال بازداشت 
تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطـالع           کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ می       قبل از   

  .و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند
ـ 52ماده  که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه امـوال صـورت    در صورتی  

جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاسـت خـارج کننـد، بایـد                             
  .فاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کندمتعهدله شخص معتبری را برای ح

  . بازداشت منافع جایز است ـ53ماده 
ـ 54ماده   بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالـث جـایز نیـست در     

تر بازداشتی و ابالغ آن به دفـاتر اسـناد رسـمی مربوطـه اعـالم                صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفا             
  .گردد می

ـ 55ماده   بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفـع   
  .از حقوق رفع بازداشت خواهدشدبازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد 

ـ 56ماده   هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول  
  .طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد

ـ    یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنماینـد، پـس از   باشد و بستانکاران در های متعدد علیه متعهد صادر شده  اگر اجرائیهتبصره 
  .شود مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می بازداشت مال

  .نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد  این آئین56 قرارداد خصوصی برخالف ترتیب مذکور در ماده  ـ57ماده 
ـ 58ماده  باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجـع   های متعدد از ثبت صادر شده کند که اجرائیه ذکور تفاوتی نمی م56 در مورد ماده 

  .قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند
ـ 59ماده  صـورت  در ایـن  . باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مـذکور جـایز اسـت    ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته  هرگاه مدیون سند ذمه 

  .مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد بازداشت کننده قائم
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ـ 60ماده   قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث 226ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده   در اجرای اسناد ذمه 
  . قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد250 و 249د و رد ترکه با رعایت مادتین باش ترکه را رد کرده

  :شود  اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی ـ61ماده 
  .ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او1 
  .النفقه او الزم است شخاص واجبـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و ا2 
  .ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او3 
  .ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان4 
  .النفقه او  ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب5 
  .باشد ر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می ـ سای6 
  .شود  در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میـ1تبصره 
یس ثبت محل با توجه بـه  الذکر، رئ  در صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق  ـ2تبصره 

  .نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد  این آئین169وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 
ـ 62ماده  ها و مؤسسات دولتی که درآمـد و مخـارج آنهـا در بودجـه کـل کـشور منظـور          بازاشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه 
 و قانون راجـع به منع توقیـف  15/8/1365م به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکو  می

  .گیرد  صورت می14/2/1361اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 
  .کند، ممنوع است  بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می ـ63ماده 
ـ 64دهما   قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشـته شـود و در صـورت     

گردد و در جواهر عدد       لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طال و نقره آالت هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید می                        
  .شود  و اسامی آنها معین میو اندازه و صفات

های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشـد   در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده  
  .شود می التجاره تعداد عدل تصریح ـ در نوع مال

شـود و همچنـین در صـورت ریـز اشـیاء نـو یـا         عین مـی در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس م              
  .مستعمل بودن آنها باید قید گردد

  . عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسدـ1تبصره 
. رسـد    به امـضاء مـأمور اجـراء و حاضـرین مـی             اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و                ـ2تبصره 

  .تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است
  .های چاپی تنظیم خواهدشد  حتی المقدور صورتمجلس روی برگـ3تبصره 
  :ل است مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذی ـ65ماده 
  . اصالحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه34الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده  
  ).حق حراج(ب ـ حق مزایده  
  .االجرا ج ـ حق 
  .الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد هـ حق 
پرداخته و برابر مقررات ) است ک در مقابل طلب او توقیف شدهو کسی که اصل مل(هائی که بستانکار با وثیقه  و ـ حق بیمه و سایر هزینه  

  .نامه حق وصول آن را از متعهد دارد این آئین
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ـ 66ماده  شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهـار را قیـد     هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می 
  .کند می

ـ 67ماده  رسد و هرگـاه    و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می در مواردی که متعهدله 
  .گردد امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید می

ـ 68ماده  مایند مأمور اجراء توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار ن  اشخاص مذکور در ماده قبل می 
  .نماید آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید می

ـ 69ماده  نماید و هرگـاه اشـیاء در جـای      هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می 
توانند پهلوی مهر مأمور اجـراء را مهـر    کند، متعهدله و متعهد نیز می و مهر میمحفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده        

  .نمایند
های پشمی و غیره اشیاء مزبـور را بایـد جـدا               هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه               ـ70ماده 

  .کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود
 هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را                         ـ71ماده 

  .نخواهد داشت
، البیت آنچه که عادتـاً مـورد اسـتعمال زنانـه اسـت      نمایند؛ از اثاث  هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می         ـ72ماده 

ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکه خالف ترتیب فوق                       
  .ثابت شود

شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنـان بـه نحـو تـساوی فـرض                         هرگاه مالی که بازداشت می     ـ73ماده 
  .خالف آن ثابت شودشود مگر اینکه  می

  فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث 
ای کـه بـا دیـن      هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه              ـ74ماده 

 ثالث ابالغ واقعی و نیز به متعهد هم طبـق مقـررات             شود و بازداشت نامه به شخص       های اجرائی برابری کند بازداشت می       متعهد و سایر هزینه   
  .شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل ابالغ می

 باشد ارسال بازداشت نامه از طریـق دفتـر نظـارت و همـاهنگی اجـرای         هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته         ـ75ماده 
  .اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت

کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه          ابالغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می          ـ76ماده 
  .یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود

 هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سـپرده و رسـید                          ـ77هماد 
  .بگیرد
است از تأدیه آن امتنـاع ورزد بازداشـت امـوال او مطـابق                 هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده             ـ78ماده 

  . خواهدبودنامه مقررات این آئین
 هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظـرف پـنج روز از تـاریخ                            ـ79ماده 

 ابالغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطالع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبت آن وجـه                          
  .را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت
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ـ 80ماده   در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقـرر در مـاده فـوق بعـد از ابـالغ       
و مال یـا طلـب نـزد شـخص          تواند برای اثبات وجود وجه        شود و متعهدله می     بازداشت نامه اطالع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می          

  .ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد
ـ    در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالـث مـانع از تعقیـب    تبصره 

  . نیستعملیات اجرائی نسبت به او
ـ 81ماده  الرعایه است که مال االجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلـق بـه متعهـد نـزد مـستأجر        مقررات مواد فوق در صورتی نیز الزم 

شود تا استهالک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه  باشـد در این صورت باید وجـوهی که به تدریج وصول می   
  .ر الزم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گرددمزبو
  . بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است ـ82ماده 
ـ 83ماده  هـای دولتـی و شـهرداریها و      از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولـت و شـرکت   

  .شود النفقه باشند ربع والّا ثلث توقیف می های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب انکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاهب
 توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص تبصره ـ 

باشد بشرح  بینی نشده شود، چنانچه موضوع پیش   یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می               بازنشسته  
  .شود فوق اقدام می

ـ 84ماده  سابداری کارگاه و مسئول حـ   در مورد ماده قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول 
باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کنـد و گرنـه برابـر مقـررات مـسئول                      ) در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد     (

  ).این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود(خواهدبود 
ـ   کند بایستی  ی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودتبصره 

المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانـک             نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی                
  .ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد

  موال غیرمنقولفصل هفتم ـ بازداشت ا 
ـ 85ماده  آیـد و مـأمور    نامه مقرر است به عمل می  این آئین42و 41 بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد  

  :اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد
  .الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه 
  .باشد ب ـ محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارۀ ملک، اگر داشته 
  .ج ـ حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن 
  .د ـ مساحت تخمینی ملک 
 متعلقات هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و 
آالت و توضیحات دیگری که در تـسهیل          در صورتی که ملک مزروعی باشد عالوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین                 . است

  .فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود
ـ 86ماده  شود که طرف منازعه کیـست و   یح می هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصر 

  .درکجا تحت رسیدگی است
ـ 87ماده   اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت وضـعیت و جریـان ثبتـی ملـک مـورد       

و در سـتون    ) دفتـر بازداشـتی   (ک توقیف شـده     بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر امال                 
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نماید و اگر ملک به موجب دفتر امالک و محتویات پرونده ثبتی متعلق بـه غیـر باشـد و                   مالحظات دفتر ثبت امالک، بازداشت را یادداشت می       
  .کند زداشت میدهد و اجراء از آن رفع با انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطالع می

  :باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد  هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده ـ88ماده 
المالـک باشـد،    باشد و یـا اینکـه مجهـول       ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده                 1 

  .شود داشت میبازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یاد
باشد یا اینکـه اساسـاً مـورد بازداشـت جـزو              ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده                 2 

  .شود نباشد، مراتب به اجرا اطالع داده می نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده
ـ 89ماده  انتقال از طرف صاحب مال نسبت بـه مـال بازداشـت شـده ممنـوع اسـت و        پس از ابالغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و  

) هر چند که انتقال با سند رسمی به عمـل آمـده باشـد   (شود  ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی              
 صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشـت ملـک        مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این                

  .یا رفع آن را معین کنند
 بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یـا                         ـ90ماده 

ی به اثبات نرسیده ممنـوع اسـت و در مـورد امالکـی کـه در دفتـر                   خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهای             
شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشـد مـسموع نبـوده و آن ملـک      امالک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می      

  .شود مال متعهد شناخته شده و بازداشت می
است مستلزم بازداشـت منـافع آن اسـت مگـر اینکـه               ع آن تعهدی به نفع غیر نشده       بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به مناف        ـ91ماده 

  .در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود. حاجت به بازداشت منفعت نباشد
ـ                      ـ92ماده  ی  در بازداشت محصول امالک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع اسـت ول

  .مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید
تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطالع مأمور اجرا بفروشـد             در دو مورد زیر متعهد می      ـ93ماده 

  .یا وثیقه بدهد
اسـت نقـداً تأدیـه کنـد در ایـن       امله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شدهالف ـ در مواردی که قبالً و الاقل در حین وقوع مع  

  .صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بالفاصله رفع بازداشت خواهدشد
  .ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد 
ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل  داشت موقتاً در تصرف مالک باقی می مال غیرمنقول بعد از باز  ـ94ماده 

  .گرفته و مطابق آن تحویل دهد
نامـه     در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تـابع ایـن آئـین                        ـ95ماده 

  .خواهدبود
اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری     ) اعم از منقول و یا غیرمنقول     (شده    رگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت       ه ـ96ماده 
  :شود می

  .ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند1 
ل مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه ما             2 

  .یا وثیقه طلب اوست
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ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجـرای ثبـت بابـت طلـب معتـرض توقیـف                   3 
  .باشد شده
  .ه کندـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائ4 
  .باشد  ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده5 
  .باشد  ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده6 
شـود و در سـایر مـوارد ادامـه عملیـات       طعی از مال رفع بازداشت مـی  در صورت وجود حکم ق4 و نیز در مورد بند 2و 1در مورد بندهای   

  .اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهدبود
  .تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند متعهدله می 
رد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق                در صورتی که هر یک از موا       ـ1تبصره 

  .یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد
یـق نکنـد اعتـراض او مـانع عملیـات            در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطب                ـ2تبصره 

  .دادگاه مراجعه نماید تواند به اجرائی نیست و شخص ثالث می
تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کنـد در ایـن صـورت پـس از مزایـده و                            متعهدله می  ـ97ماده 

شود که    جلسه و سند انتقال قید می       دهد و در آگهی و صورت       مزایده سند انتقال می   انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده           
چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکاالتی که ممکن اسـت                  

  .پیش آید، نخواهد داشتدر حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره 
های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت  گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه انتقال 

  .توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد
  .شود متعهد قبول نمی ثبت از جانب  از پذیرش تقاضای بل معرفی ملک مجهول قتبصره ـ 
  فصل هشتم ـ ارزیابی 
اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هـر یـک از طـرفین معاملـه،     (شود   در هر مورد که مالی معرفی می    ـ98ماده 

هرگاه . تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند ط میکننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فق هرگاه معرفی) جهت ارزیابی
حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه        در صورت عدم  . طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید               

  .شود روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابالغ می
  .عهده هر یک خواهدبود یابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به هزینه ارزـ99ماده 
توانـد تـا قبـل از انتـشار آگهـی        در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می           ـ100ماده 

تر باشد در این صـورت مـال معرفـی            ینکه وصول طلب از این مال آسان      مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به ا           
هزینه بازداشـت و ارزیـابی مجـدد بـه     . آید شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می               شده بازداشت و ارزیابی می    

  .عهده متعهدله است
اطـالع از    راض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعـه و بـا              معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعت         ـ101ماده 

نامـه    ایـن آئـین  98میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق مـاده                
 روز از تاریخ    5 هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف         شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود           نتیجه ارزیابی ابالغ می   

در صـورتی کـه بـه ترتیـب مقـرر فـوق             . ابالغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد                
  .اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد
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  .کارشناس مجدد به عهده مدیون است در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد ـ1تبصره 
سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یک از طرفین تا قبـل از تنظـیم     در صورتی که یک    ـ2تبصره 

  .گردد صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می
حل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسـمی یـک         در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت م             ـ102ماده 

  .شود که اظهارنظر نماید نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابالغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می
 ارزیابی و نـوع مـال ارزیـابی          دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل                 ـ103ماده 

  .شود شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین می
  فصل نهم ـ در وثیقه 
  .تواند بالفاصله بعد از ابالغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند  هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میـ104ماده 
شود و عنوان رهن و معامالت بـا حـق اسـترداد را نداشـته باشـد نیـز کلیـه                        قرار داده     هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت       ـ105ماده 

  .مقررات اجرائی اسناد رهنی و معامالت با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود
گـردد   مـسمی صـادر مـی   ال ای که برای وصول اجرت گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه  هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه ـ  106ماده 

  .تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند ای است و متعهدله می مانند اجرائیه اسناد ذمه
دهنده غیر از مدیون اصلی است ابالغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائـی بایـد بـه طرفیـت مالـک وثیقـه و                           در مواردی که وثیقه    ـ107ماده 

  .مدیون جریان یابد
تواند با قیـد حـق بـستانکار مقـدم و ذکـر       کننده می  در معامالت رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معامله          ـ108ماده 

های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معاملـه در وثیقـه                     تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام        
کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف اسـت            گیرد، معامالت بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم          به ترتیب تقدم قرار می     بستانکاران بعدی 

وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در مالحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار 
تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و                        الیه می  اصلی یا منتقل  

الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی      عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل     
الیـه، مثـل    فترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نـه منتقـل      دیگر، د 

اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حـق اسـترداد بـه                              
  .مقام او صادر و تعقیب خواهد شد ن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائمغیر نسبت به مرته

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 سـند  تبصره 
  .باشد عدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیافزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران ب

تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبـل از صـدور اجرائیـه سـند       بستانکار معامله مؤخر می    ـ109ماده 
 146ملک به شرح مندرج در ماده مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی            

کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بـستانکار بابـت معاملـه مـؤخر و وجـوه پرداختـی بابـت طلـب                 باشد و دفتر تنظیم     نامه می   این آئین 
  .نماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود بستانکار مقدم در دفتر قید می

تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بـستانکار مقـدم کلیـه بـدهی       بستانکار معامله مؤخر می   ـ110ماده 
در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هـر  . موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید           

گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیـات اجرائـی بـه ترتیـب                           ند توأماً انجام می   دو س 
  . انجام خواهد شد146مذکور در ماده 
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اگـر نقـصی در ابـالغ       های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسـیدگی الزم                   بعد از ابالغ کلیه اجرائیه     ـ111ماده 
  .، صحت آن را روی نسخه ابالغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند اجرائیه وجود نداشته باشد

تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صـدور اجرائیـه باشـد بایـد                       مرتهن می  ـ112ماده 
دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در مالحظات ثبت سند مراتب قید و به امـضاء او برسـد، در ایـن صـورت بـا                            مرتهن در   

اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعالم و رئـیس                   . توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد      
  .ای عمل بنماید ت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابالغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمهاجراء پس از احراز صح

  .گردد  با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میتبصره ـ 
در ایـن   . کننده سند اعالم کند     نظیم هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر ت                 ـ113ماده 

اداره ثبـت ارسـال    آید دفتر اسناد رسمی اطالعنامه فسخ مربوطـه را بـه   مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می     
گـردد و مطالبـه    تبدیل میخواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی             

در مورد وراث مـدیون و نیـز وقتـی کـه راهـن      . وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود      
رهن نسبت به   متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از                           

شود که حق مطالبۀ دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعـراض گردیـده از سـایر بـدهکاران        سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می         
اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشـت مـازاد بـه بازداشـت اصـل تبـدیل                              

  .گردد می
 در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصـول دسـتور                         ـ114ماده 

بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابالغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهـد یافـت و                            
ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهدشـد، در هرحـال مفـاد بازداشـت بایـد                             گاه معامله هر

کننده سند ابالغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در مالحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله بـه صـدور                           بالفاصله به دفتر تنظیم   
   .منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعالم دارداجرائیه 
 هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه بـه نـسبت          ـ115ماده 

  .اسناد ذمه عمل خواهد شدمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق  قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی
آید و یـا بـه علـت عـدم            در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمی                  ـ116ماده 

د ذمـه از    اسـنا   تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به             رسد متعهدله می    تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی        
  .طریق اداره ثبت اقدام کند

  .ای خواهد بود  هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهـ117ماده 
  .مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است) منقول و غیرمنقول(بودن مال   تشخیص غیرقابل تجزیهـ118ماده 
هرگاه قبـل از صـدور اجرائیـه یـا قبـل از             .  استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود           انتقال قهری حق   ـ119ماده 

االجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع      خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق         
در این مورد هرگـاه هـر یـک از وراث بـه             . گیرد  دیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می          دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تو      

  .االرث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد نسبت سهم
ر مستند به مدرک رسـمی اعـالم شـود اجـرا ضـمن عملیـات اجرائـی                   هرگاه بعد از ابالغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکا          ـ120ماده 

کنـد چنانچـه ابـالغ     ای است به محل اقامت مدیون متوفی الـصاق مـی       ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله            اطالعیه
 روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک بـه محـل،          اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالعیه موصوف یک نوبت در                
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در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملـک در دفتـر امـالک بـه نـام خریـدار یـا                             . شود  آگهی می 
پرداخت مازاد به وراث موکول بـه       بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد                    

  .ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است
  .معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود  در صورت فوت مدیون در خالل عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به تبصره ـ 
  فصل دهم ـ در مزایده 
  :گردد  مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر میای یا وثیقه پس از ارزیابی  در اجرای اسناد ذمهـ121ماده 
  الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
   :شود در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می 
  .ـ نام و نام خانوادگی مالک1 
  .ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک2 
ای مستند به سند رسـمی یـا عـادی باشـد خـواه مـدت آن        ثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمهـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد و      3 

  .گردد های الصاقی قید می االجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال
  .زـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفرو4 
  . ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه5 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده   ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی 6 

طعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهـده    دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم ق                   
  .برنده مزایده است

  .ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده7 
  .شود  ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می8 
  ب ـ آگهی مزایده اموال منقول 
  :شود در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می 
  . آنـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی1 
  .ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده2 
  .شود ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می3 
ترین به محـل،       آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیراالنتشار نزدیک                  ـ122ماده 

ز کمتر باشد و عالوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایـده،     رو 15منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از          
  .شود ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می

  . آگهی الصاقی کافی استشود، فقط میلیون ریال به مزایده گذاشته می در مورد اموالی که به کمتر از ده
شـود و در    هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می               ـ123ماده 

  .است تشکیل خواهد شد.... گردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر  آگهی تصریح می
 مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعالم گردد و در صورتی که مال مـورد مزایـده بـه دیگـری                 هرگاه مال  ـ124ماده 

  .گر اعالم گردد شود باید به بیمه واگذار می
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نامه را از     آئین این   121 بند الف ماده     6تواند وجوه پرداختی موضوع فراز         پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برندۀ مزایده می          ـ125ماده 
هـای مـذکور از بـستانکار دریافـت و جـزء              شود کلیه هزینـه     در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می        . محل مازاد مذکور مسترد نماید    

  .مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است
ـ   باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئـیس ثبـت آگهـی     124 الی 121 هرگاه آگهی مزایده برخالف ماده تبصره 

  .گردد تجدید می
شود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقـه در جلـسه           برگزار می  12 تا   9 مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت           ـ126ماده 

شود و اگر مازاد  شود به بستانکار واگذار می   به قیمتی که مزایده از آن شروع می        االجرا و حق مزایده     مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق       
  .گردد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می

ـ   قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلـب، از مـال مـورد    ) دارنده وثیقه( درصورتی که بستانکار تبصره 
  .شود واگذار میمزایده به وی 

  : اجراء عالوه بر دفاتر اداری الزم دارای دفاتر زیر خواهد بودـ127ماده 
  .دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده 
 رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور              ـ128ماده 

  . را نخواهد داشتمستقیم یا غیرمستقیم
 شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده      ـ129ماده 

  .دادستان تشکیل خواهد شد
  .نماید در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت می 
  .نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند  مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیشـ130هماد 
شدن مزایده دریافـت و جـزء درآمـد           نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام          طبق آئین ) حق حراج ( حق مزایده    ـ131ماده 

  .شود ل تحویل میداری ک عمومی به خزانه
ـ 132ماده  بانک ملی تحویل داده قـبض رسـید آن را بـا صـورت       مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به  

  .فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد
  .وی کتب و رساالت و مقاالت خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت ـ133ماده 
شود به دستور مسئول اجرا بالفاصله و بدون تشریفات           شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می           مزایده اموال ضایع   ـ134ماده 

  .آید در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می
امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صـورت                    صورتمجلس مزایده باید به      ـ135ماده 

  .حضور برسد
 فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نـسبت بـه                            ـ136ماده 

  .شود دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت میمازاد نسیه را قبول نمایند در هر 
االجـرا و حـق مزایـده و سـایر حقـوق        تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حـق                ـ137ماده 

د انتقال و ثبت و امـضاء آن در دفتـر اسـناد رسـمی طبـق         نویس سن   قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیش             
  .باشد مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می

  : در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شودـ138ماده 
  .عین شده به عمل نیایدـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی م1 
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  .ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا باالترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند2 
  .ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید3 
  .ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند4 
االجـرا و حـق مزایـده بالفاصـله در جلـسه مزایـده تحویـل خریـدار شـده و یـک نـسخه از                     اموال منقول پس از وصول حق      ـ139دهما 

  .شود نویس سند انتقال تهیه می شود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول الزم باشد پیش صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می
 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش بـرای            48منقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف          در مورد مال غیر    ـ140ماده 

  .صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد
ـ   درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل   پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل بهتبصره 
  .رد معامله طبق مقررات خواهدبودمو

 هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقـوق اجرائـی                         ـ141ماده 
  .نماید براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعالم می

 در مورد معامالت رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابالغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یـک از آنهـا                          ـ142ادهم 
  .باشد  روز می10تاریخ ابالغ مؤخر مبداء احتساب 

  : عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شدـ143ماده 
  .قرار توقیف عملیات اجرائیـ وصول حکم یا دستور موقت یا 1 
  .ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت2 
  .ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی3 
  .ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی4 
 خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خریـد بیـشتر از طلـب     هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات  ـ144ماده 

بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد،                       
برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم         تواند    شود و در این مورد بدهکار می        از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می        

را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کالً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فـروش نـسیه را قبـول                              
  .کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود

  .شود اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته می چنانچه مورد مزایده تبصره ـ 
تواند با تودیع کلیه بـدهی خـود اعـم از اصـل و سـود و                    اصالحی قانون ثبت بدهکار می     34 در کلیه معامالت مذکور در ماده        ـ145ماده 

در صورت . کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند مخسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظی
هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بـدهکار        . صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بالمانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود               

  .یفای حقوق خود را از اداره ثبت بنمایدتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای است را دارد نیز می
 اصالحی قانون ثبت بستانکاری کـه حـق درخواسـت بازداشـت امـوال بـدهکار را دارد و       34 در کلیه معامالت مذکور در ماده   ـ146ماده 

هی و متفرعات قـانونی بـه       بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بد       ) در صورت صدور اجرائیه   (بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را          
  :شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می

ق ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایـداع آن در صـندو              1 
  .ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد
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ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را بـرای فـسخ سـند بـه دفترخانـه              2 
کننده وجه بازداشت شده است       رد معامله به سود تودیع    کننده سند اعالم و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطالع بدهد که رقبه مو               اسناد رسمی تنظیم  

کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بالفاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کنـد و                  و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع      
ای که    کننده و شماره نامه     ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت     اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی الزم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با                  

  .ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعالم شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد
کننده سند و با اطالع از بـدهی          ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم                  3 

 را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نـسبت                           تمام آن 
کننده و مبلغ سـپرده صـادر و بـه متقاضـی              به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی الزم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت                    

  .تسلیم دارد
ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایرۀ دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط       4 

دایرۀ اخیرالـذکر مکلـف اسـت بالفاصـله         . را به دایرۀ اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند                  
  .ازداشت ملک را صادر کنددستور ب
 مجلس قطعی مزایده و یا صـدور سـند انتقـال اجرائـی نـشده        ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت 5 
 مراتـب بـه     گـردد و    کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونـده اجرائـی مختومـه مـی                 با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت       . باشد

  .گردد که موضوع را در مالحظات ثبت سند قید نماید کننده سند اعالم می دفترخانه تنظیم
 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شـده باشـد بایـد حـق     145 ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده  6 

  .نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود
  فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی 
 در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمی اجاره در ملـک موردتخلیـه سـاکن باشـد                         ـ147ماده 

  .نماید اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می
  .نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است  اجارهشود هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می  در محلـ1تبصره 
  . در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه استـ2تبصره 
ایت داده باشند اجرا     هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رض                    ـ148ماده 

  .سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود
 هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد          ـ149ماده 

  .وثیقه را اجاره گرفته باشدبود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر 
 هرگاه وثیقه پالک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است         ـ150ماده 

حیت ادارات ثبت خارج قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پالک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صال
  .است
اند تحویل مـورد وثیقـه بـه      هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده ـ151ماده 

  .وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد
  . تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه استـ152ماده 
 مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لـزوم بـا حـضور مـأمور انتظـامی طبـق مقـررات                             ـ153دهما 
حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی                       نماید عدم   اقدام
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کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سـپرده   االمکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم می          تیآن را برداشته و ح    
  .و رسید دریافت نماید

  .الحفاظه را دارد  در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حقـ1تبصره 
نماید که ظرف مدت یک ماه بـه          متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می       پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست            ـ2تبصره 

خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز           اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد واالّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته                  
در صورت عـدم وجـود خریـدار در مزایـده، حفاظـت             . موال مسترد گردد  های اجرائی، وجه به مالک ا       تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه        

  .کماکان ادامه خواهد یافت
های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفـاتر               اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده            ـ154ماده 

  .بت دفتر قید و اقدام الزم معمول گردداسناد رسمی مربوطه اعالم دارند که در ستون مالحظات ث
  : ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است ازـ155ماده 
  .های قانونی الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه 
  .ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده 
  .رسمیج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد  
  .د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد 
  .و ـ اجرای تعهد متعهد 
ـ    در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صـورتمجلس مزایـده خواهـد    تبصره 
  .بود

  رائیهای اج فصل دوازدهم ـ هزینه 
تواند نظر به     االجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می                     وصول حق  ـ156ماده 

  .االجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند مبلغ حق
 حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده بـه              شود به   االجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می             حق ـ157ماده 

  .شود اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می
پـس از ابـالغ اجرائیـه       ) حـسب مـورد   ( قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطـه            131 در هر پرونده اجرائی برابر ماده        ـ158ماده 
  .االجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد  حقشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت االجرا وصول می حق

  .االجرا معاف خواهد بود  روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق10 چنانچه بدهکار از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف مدت ـ1تبصره 
االجـرا     نسبت به پرداخت تمام بدهی خـود اقـدام نمایـد نـصف حـق                هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده         ـ2تبصره 

  .شود وصول می
 هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابالغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نـشده                        ـ159ماده 

  .گیرد االجرا تعلق نمی است حق
اجرائیه و ابالغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام کـه رفـع توقـف یـا        در هر مورد که پس از صدور         ـ160ماده 

  . قانون ثبت از این حکم مستثنی است131گیرد موارد مذکور در تبصره ماده  االجرا تعلق نمی توقیف نشده باشد حق
االجـرا تعلـق      شود، حق   شکستگی به اداره تصفیه ارجاع می      در مواردی که اجرائیه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ور              ـ161ماده 
  .گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد نمی
  .الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد گیرد و همین طور است حق االجرا تعلق می  به خسارت تأخیر حقـ162ماده 
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 131شـود و برابـر تبـصره مـاده            االجرا نمی   یا کالً پس از ابالغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حق            ابراء ذمه متعهد، بعضاً      ـ163ماده 
  .قانون ثبت باید وصول شود

االجـاره    االجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال             در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع الزم          ـ164ماده 
االجرا تخلیه باید     خواهد شد اگر بعد از ابالغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق                     سه ماه دریافت    

وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول بـه صـدور حکـم        
  .االجرای تخلیه مورد نخواهد داشت ام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حقشود ماد قطعی دادگاه می

ـ   االجرا مقرر در قانون ثبـت در صـورت    االجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق  در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع الزمتبصره 
ه نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال                شود و میزان اجار     معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت می        

های مستقیم خواهد بود و در  شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده مالک عمل ارزش معامالتی موضوع قانون مالیات        معین می 
  .صورت نبودن قیمت معامالتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد

  .گیرد االجرا تعلق نمی رگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابالغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق هـ165ماده 
 هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابالغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیـه پـیش از وصـول و                         ـ166ماده 

  .گیرد االجرا تعلق می دار ابالغ شده است حق ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صالحیت
االجرا باشد به مسئول حـسابداری   مقام او بر عدم تعلق حق  جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم      ـ167ماده 

 اعتـراض نمایـد تـا موضـوع در هیـأت            و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابالغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور                 
  . قطعی است1351 قانون ثبت اصالحی سال 25 ماده 8نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 

  .گیرد  مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمیـ168ماده 
  فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات 
کـه از   ) اعم از متعهد سـند و هـر شـخص ذینفـع           (شروع و هر کس     ) مهر اجرا شود  ( عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا         ـ169هماد 

تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئـیس ثبـت مکلـف                         عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می     
شود و اشـخاص      نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابالغ می            .  با ذکر دلیل رأی صادر کند      است فوراً رسیدگی نموده و    

توانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ شکایت خود را به ثبت محـل و یـا هیـأت نظـارت                       ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می         
  . اصالحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود25 ماده 8ابر بند دار تسلیم نمایند تا قضیه بر صالحیت

 در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مـدارک ذیـل بـه ضـمیمه گـزارش جـامع و صـریح و         ـ170ماده 
  :شد به هیأت نظارت فرستاده شودمشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نبا

  .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی1 
  .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است2 
  .ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت3 
  .نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت4 
  .هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است  ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ5 
  .تواند توضیحات الزم را بخواهد  هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میـ171ماده 
شـود کـه    این امر مـانع از آن نمـی     .  و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست             پس از تنظیم   ـ172ماده 

هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تـشخیص دهـد رأی بـر تجدیـد عمـل                          
  .نامه به اشخاص ذینفع ابالغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است ین این آئ169اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 
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  فصل چهاردهم ـ امور متفرقه 
تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری                       مدیرکل ثبت استان می    ـ173ماده 

  .کند  واگذاری از رئیس ثبت سلب صالحیت نمیبه موجب ابالغ مخصوص واگذار کند و این
ـ    در مدت مرخصی استحقاقی یا استعالجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفـاد اسـناد   تبصره 

صدور ابـالغ اسـتانی نـدارد ولـی در          دار خواهد بود و نیازی به         رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهده              
  .واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابالغ کفالت صادر شود

 در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صالحیت اقدام با مراجع مذکور اسـت و ادارات ثبـت بایـد از اقـدام                          ـ174ماده 
  .اجرائی خودداری کنند

باشد بـا بـستانکار اسـت اگـر           ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب می              ر مورد مطالبات بانک    د ـ175ماده 
  .دار خواهد بود مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختالف دادگاه صالحیت

 روز اقدام محسوب نخواهد شـد و اگـر آخـرین روز مهلـت اقـدام                 نامه روز ابالغ و      در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین        ـ176ماده 
  .آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی

 قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مـسئول اجـرا یـا مـأمورین اجـرای پرونـده در حـدود                            ـ177ماده 
  .نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است ها منعقد می قانونی آنصالحیت 

تواند به استناد     عنه را پرداخته است وقتی می        قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون          709 در اجرای ماده     ـ178ماده 
  .ن اصلی در سند مزبور ذکر شده باشداجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیو) مستند پرونده اجرایی(سند ضمان 

 روی اوراق   2/10/1340نامه انبارهای عمومی اصالحی در تاریخ          تصویب 10 اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده         ـ179ماده 
راجع به انبارهـای عمـومی      گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات               اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می       

  .خواهد بود
 و اصالحات بعدی 1351ها مصوب     تبصره به قانون تملک آپارتمان     2 مکرر و    10های راجع به قانون الحاق ماده          برای اجرائیه  ـ180ماده 

 در مدت مقرر گـواهی تقـدیم   باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار            
  :دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است

  .ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه1 
  .کننده ـ رونوشت اظهارنامه ابالغ شده به مالک یا استفاده2 
  .های مشترک ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه3 
ای از مواد و الحـاق مـواد جدیـد بـه               قانون اصالح پاره   77 برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده           ـ181ماده   

  : باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود27/11/1345قانون شهرداری مصوب 
  .ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه1 
  .ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختالف2 
  .شده رأی مذکور به مؤدی اخطاریه ابالغـ 3 
 قـانون نوسـازی و عمـران شـهری     13 ـ  8 و مـواد  1334 قانون شهرداری مصوب 77 درمواردی که شهرداری به استناد مادهـ182ماده 

یـت رأی مـذکور در   نماید باید دلیل قطع  آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می  1 و تبصره    1347مصوب  
  .مواد یادشده را نیز اعالم دارد
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آیـد بـرای     درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمـل مـی    ـ183ماده 
  :صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود

  .ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه1 
  .و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آنـ اصل 2 
  .آید های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می  درخواست اجرای چکتبصره ـ 
  .مانده حق صدور اجرائیه دارد  هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیـ184ماده 
  .های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است رگاه گواهینامه هـ185ماده 
شود و همچنین مطالب مـذکور در         در متن چک نوشته می    ...  دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت          ـ186ماده 

  .باشد باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می رسیدگی نمیظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل 
دار مانع درخواست صدور اجرائیه بـرای وصـول وجـه چـک از                محل به مقامات صالحیت      اعالم جرم علیه صادرکننده چک بی      ـ187ماده 

  .ات قضائی صادر شودطریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقام
چنـین    اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چـک را دارد و هـم      ـ188ماده 

  .فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد
کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نـام او ظهرنویـسی                دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از             ـ189ماده 

  ).های در وجه حامل درمورد چک(شده یا حامل چک 
 درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مـسئول                     ـ190ماده 

  .شود علیه آنها براساس تضامن صادر میپرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه 
 علیه امضاءکننده نـسبت بـه مبلـغ چـک       درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه              ـ191ماده 

  .گردد صادر می
  .دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد های وعده  درمورد چکـ192ماده 
تواند ضمن اعالم انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد الشـه چـک را                  اجرائیه چک دارنده چک می      پس از صدور   ـ193ماده 

  .االجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابالغ شده باشد، حق
 و 1345 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب        18اق بهادار وفق ماده      صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اور        ـ194ماده 
  .آید نامه اجرائی آن بعمل می  آئین10ماده 
های تعـاونی       های تعاونی کشاورزی و اتحادیه      های تعاونی روستائی و شرکت      های تعاونی روستائی و اتحادیه       هر یک از شرکت    ـ195ماده 

 قانون تشکیل بانـک تعـاون کـشاورزی ایـران           11گیرندگان بر طبق ماده     جرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام      کشاورزی که درخواست صدور ا    
 کل کشور و اصالحات بعـدی دارنـد بایـد           1353 و بودجه سال     1352 ماده واحده قانون بودجه اصالحی سال        63 و تبصره    1348مصوب سال   

  . انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستندشده طبق فرم مخصوص را به یک نسخه از سند تنظیم
  .اداره ثبت پس از مالحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود 
هـای   ها و شرکت کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمان                 درصورتی که استفاده   ـ196ماده   

آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبـودن قـرارداد و عـدم تواقـق                            
های تابع وزارت آب و برق که قطعی  ها و شرکت  قانون وصول بهای آب سازمان1346برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 

بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی بایـد یـک نـسخه از                 کننده آب   نامه به تقاضای مرجع وصول      ست اداره ثبت محل برابر این آئین      ا
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. قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محـل ارسـال دارد                          
  .شود رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میاصل 
 و مـواد  1347شدن آن مـصوب سـال     قانون آب و نحوه ملی53بها طبق ماده   درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب      ـ197ماده 

دستور اجرای قانون داده شده است، مـسئول منطقـه یـا             و اصالحات بعدی آن در نقاطی که         1361 قانون توزیع عادالنه آب مصوب       34 و   33
نمایـد    ای که برطبق ماده یادشده تنظیم مـی          ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه      6شده موضوع تبصره    ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابالغ      

  .جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد
 13/3/1386نامه اجرائی قانون استقالل شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب               آئین 17اده   ادارات ثبت مکلفند وفق م     ـ198ماده 

 درمورد وصول بهاء برق و سـایر مطالبـات از مـشترکین پـس از وصـول                1339نامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب            آئین 18و ماده   
  .تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند

 و الحـاق چهـار   1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب   15اردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده            قر ـ199ماده   
گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختالفی نداشته باشـند بـا                     مبادله می  1376 و   1365تبصره به آن در سالهای      

  .باشند نامه اجرای اسناد رسمی می مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئینتقاضای بستانکار ادارات ثبت 
های خدمات رفـاهی بـین راهـی بـه اسـتناد           ها و مجتمع    های احداثی در پایانه      صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه       ـ200ماده   

 4 مـاده    2 و تبـصره     1367نقلیـه بـاربری مـصوب         های عمومی وسـیله     انههای سهامی خاص پای      قانون اصالح قانون تأسیس شرکت     4تبصره  
 با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیـه و تخلیـه                 26/1/1375الذکر مصوب      قانون فوق  4نامه موضوع تبصره      آئین

  .مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود
الخـروج گردیـده باشـد چنانچـه شـخص             ممنـوع  1351 قانون گذرنامه مـصوب سـال        17ی ماده    درمواردیکه متعهد در اجرا    ـ201ماده   
بایـست ملکـی را        ماه از کشور خارج شود خود یا اشـخاص ثالـث مـی             6الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت              ممنوع

 بازداشت نباشد، پس از ارزیـابی توسـط کارشـناس رسـمی و              جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا             
قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره                         

شـده و   ملـک مـذکور رفـع توقیـف    گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظـرف مهلـت مقـرر از          ثبت مربوطه اعالم می   
شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملـک مـذکور از طریـق                       الخروجی برقرار می    ممنوع

  .مزایده استیفاء خواهد شد
بتـی اسـتان تهـران کـه فاقـد اجـرا            نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحـدهای ث               وظایفی که در این آئین     ـ202ماده   
  .گردد باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول می می

  .شود های قبلی لغو می نامه نامه، آئین  با تصویب این آئینـ203ماده  
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  مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران

  :توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
 مـیالدی بـه تـصویب آقایـان         2008 سـپتامبر    24 برابـر بـا      3/7/1387ال شخصیۀ مسیحیان پروتستان ایران در تاریخ        مقررات احو 

کشیشان و هیأتهای مدیرۀ کلیساهای پروتستان ایران رسیده است پس از ارسال به اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین                
کمیسیون مشورتی تهیه لوایح قضایی آن اداره کل که مورد قبول مدیر محترم تدوین آن مقـررات              های اصالحی     قوه قضائیه با اعمال نظریه    

 اداره کل محترم مزبور مبنی بر مغایرت نداشتن 30/6/1387 مورخ 4044/7ـ به شرح متن ـ با توجه به اعالم نظریه شمارۀ  . واقع گردید
دوین مقررات احـوال شخـصیه مـسیحیان پروتـستان ایـران کـه بـشماره                مقررات یادشده با نظم عمومی و حسب تقاضای مدیرکمیته ت         

 ثبت دفتر قوانین و مقررات روزنامه رسمی کشور گردیده است، ذیالً جهت استحـضار و آگـاهی درج و منتـشر               7/7/1387 مورخ   2212/9
 .گردد می

  :مقدمه 
 و رأی وحـدت رویـه شـماره         1312مـصوّب مـرداد مـاه       در اجرای قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیـان غیـر شـیعه در محـاکم،                  

 مـورخ   3652/7 مجمع تشخیص مصلحت نظـام و نامـۀ شـماره            3/4/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبۀ مورخ          19/9/1363ـ37
ــ  15/4/1384ورخ ت م/ـ ق2687 و شماره   29/3/1382ـ16060های شمارۀ      ادارۀ کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوۀ قضائیه و نامه          13/6/1374

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و بـه اسـتناد اصـل سـیزدهم قـانون اساسـی                             
جمهوری اسالمی ایران ـ مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران، براساس قواعـد و عـادات مـسلّمه متداولـه در کلیـساها، توسـط        

ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی برابر  کمیته
  .است مدیره کلیساهای پروتستان رسیده های  میالدی به تصویب مقامات روحانی و هیأت2008 سپتامبر 24با 

  مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران
  کتاب اول ـ تعریف مسیحی پروتستان ـ نامزدی ـ ازدواج ـ طالق 
ایمان خود نمـوده، در کلیـسا بـه فـیض تعمیـد نایـل یـا            مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار به           ـ  1ماده 

  .تقدیس گردیده و به عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد
نامـه داخلـی کلیـساها انجـام          کلیسای دیگر، طبق آیـین      عضویت در هر کلیسا و ترتیب انتقال عضویت از یک کلیسا به            شرایط   ـ1تبصره 

  .خواهدگرفت
کلیسای انجیلی حضرت پطـرس ـ کلیـسای انجیلـی آشـوری ـ کلیـسای انجیلـی ارامنـه ـ           : اند از  کلیساهای پروتستان عبارتـ2تبصره 

ل کلیسای اسقفی ـ کلیسای پنطیکاستی ـ کلیسای جماعت ربانی ـ کلیسای بـرادران روحـانی ارمنـی؛ و       کلیسای انجیلی فارسی زبان عمانوئی
ها تشکیل شوند، تابع این مقررات خواهند         کلیساهای پروتستان که بعداً در تهران و شهرستان       . ها  های این کلیساها در تهران و شهرستان        شعبه
  .بود

  باب اول ـ نامزدی 
  .باشد  مجاز می4 و 3نی وعده ازدواج بین زن و مردی که واجد شرایط الزم باشند، و با رعایت شرایط منعکس در مواد  نامزدی یعـ2ماده 
 نامزدی، زمانی از طرف کلیسا تأیید خواهدشد که مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحـانی انجـام و    ـ3ماده 

  .شد با در دفتر کلیسا به ثبت رسیده
بنابراین، تا زمانی که عقد ازدواج کلیسایی       . باشد  کند؛ اگرچه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده          نامزدی ایجاد عُلقه زوجیت نمی     ـ4ماده 

از تواند بـا ارائـه دلیـل و جلـب موافقـت کلیـسا،        جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا به ثبت نرسیده باشد، هریک از نامزدها می     
  .ازدواج خودداری نماید
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  :تواند در موارد زیر، نامزدی خود را فسخ نماید  هریک از نامزدها می ـ5ماده 
  .در صورت عدم تفاهم و توافق اخالقی و بروز اختالف) الف 
  .واج خودداری نماید و یکی از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازد در صورتی که مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته) ب 
ناپذیر مبتال بوده یـا بـه    های مُسری یا درمان هرگاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی به اختالل مشاعر یا جنون یا بیماری            ) پ 

  .مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبالً به اطالع نامزد خود نرسانیده باشد
  .از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شودهرگاه یکی ) ت 
  .العالج ابتال پیدا کند های مُسری و صعب هرگاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی، به اختالل مشاعر یا جنون یا بیماری) ث 
  .هرگاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود) ج 
ـ 6ماده   از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید، یا وسـایلی بـرای فـسخ نـامزدی فـراهم کنـد، بایـد         هرگاه یکی 

  .هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید
 جمله هدایایی را که خودش      تواند جبران خسارات مادی و معنوی، از         در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج، هریک از نامزدها می           ـ7ماده 

اند، ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی، از طرف مقابل مطالبـه و                    طرف دیگر یا والدین او داده       اش به   یا والدین یا افراد خانواده    
  .نمایدشوند، وصول  تواند قیمت هدایایی را که معموالً نگاه داشته می اگر عین هدایا موجود نباشد، می. پس بگیرد

ـ 8ماده  پذیر نباشد، مفاد ماده قبل از حیث رجـوع بـه قیمـت هـدایا، اجـرا         هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت یکی از نامزدها امکان 
  .نخواهدشد

  .باشد االجرا می  حل اختالفات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و الزمـ9ماده 
سیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان، مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطالع کلیسا                   هرگاه شخص م   ـ10ماده 

و یا نامزدش، نامزدی خود را فسخ نماید ـ خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نـامزدی یـا ازدواج نکـرده     
  . تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفتنامه داخلی کلیسا مورد باشد ـ طبق آیین

  باب دوم ـ ازدواج 
  فصل اول ـ شرایط الزم برای ازدواج 
 نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را که به                         ـ11ماده 

  .عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود. ه نمایندوسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد، ارائ
 سال تمام خورشیدی، ممنوع     20 سال تمام خورشیدی، و پسران قبل از رسیدن به سن            18 نکاح دختران قبل از رسیدن به سن         ـ12ماده 
سن موافقت نماید، ولی به هیچ وجه به دختران کمتر          تواند با معافیت از شرط        ولی در موارد استثنایی که مصالحی اقتضا نماید، کلیسا می         . است

  .سال تمام خورشیدی، اجازه ازدواج داده نخواهد شد18 سال تمام خورشیدی، و پسران کمتر از 16از 
واج، بـین  اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازد. پذیر خواهدبود  ازدواج دختر باکره، در هر سنی که باشد، با موافقت والدین امکان     ـ13ماده 

هـای الزم و      دختر باکره و پدر یا مادر یا وصی یا قیم اختالفی بروز نماید، حل اختالف به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسـیدگی                         
  .باشد ا میاالجر تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و الزم. تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصمیم الزم را اتخاذ خواهد نمود

 هرگاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند، یا والدین در شهر و یا                     ـ14ماده 
زدواج و جلـب نظـر موافـق یـا مخـالف آنهـا بـا ا          ) ازجمله حَجْر والـدین   (کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند، یا به هر علتی از علل              

. مقام والدین بوده و پس از تحقیقات الزم، موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعالم خواهد نمود                  دخترشان میسر نباشد، کلیسا قائم    
  .االجرا خواهد بود تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و الزم

  .رعایت شود مفاد این ماده، در مورد دخترخوانده باکره نیز باید تبصره یک ـ 
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ـ    در صورتی که دختر باکره مسیحی، با وجود مخالفت کلیسا و یا والدین خود، بـرای اولـین بـار ازدواج کنـد، چنـین ازدواجـی       تبصره دو 
  .در این مورد، کلیسا یا پدر و یا مادر دختر، حق تقاضای فسخ این ازدواج را از دادگاه خواهند داشت. باشد غیرنافذ می

  ع ازدواجفصل دوم ـ موان 
  .باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است  ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر که محارم شخص میـ15ماده 
پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری، خواهران، بـرادران، اعـم از تنـی یـا نـاتنی یـا رضـاعی و             : اند از    محارم هر شخص عبارت    ـ16ماده 

  .های هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دایی، خاله، عمه، عمو واهران و برادران، فرزندان و نوادهفرزندان خ
ها   زاده  ها، خاله   زاده  ها، عمه   های خانوادگی و تحقیقات علمی، ازدواج عموزاده        های کلیسایی و بررسی      با توجه به اینکه طبق سنت      ـ17ماده 

سالمت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشـت، بنـابراین از دواج                 ها با یکدیگر، در بعضی موارد در          زاده  و دایی 
های یک و دو و سـه از هـر درجـه کـه                 بین خویشاوندان طبقه    ها با یکدیگر به طور خالصه ازدواج        ها و دایی    ها، خاله   بین فرزندان عموها، عمه   

  .باشد مصلحت نمی باشد، مقرون به
بنابراین، تعدد زوجـات    . تواند فقط یک همسر داشته باشد       ر مرد یا زن مسیحی پروتستان، تحت هر شرایط و در هر زمان، می              ه ـ18ماده 

، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی بـا شـوهر دوم یـا بیـشتر در                     )چند زن یا چند شوهر داشتن     (یا تعدد ازدواج    
  .باشد ود میزمان واحد، باطل و مرد

  .دار یا زن شـوهردار، یـا ازدواج غیـردائم، ممنـوع و باطل است  ازدواج بـا مرد زنـ19ماده 
باشند، تـا زمـانی       ناپذیر مبتال می    بیماریهای مسری یا درمان     المشاعر یا اشخاصی که به       ازدواج و طالق اشخاص دیوانه یا مختل       ـ20ماده 

   .باشد اند، ممنوع می ا معالجه نشدهکه به گواهی پزشک مورد اعتماد کلیس
ـ   المشاعر یا دیوانه، در صورت صالحدید پدر یا مادر یا وصی یا قـیم آنهـا، بـا گـواهی و موافقـت        ازدواج و طالق اشخاص مختلتبصره 

  .پذیر خواهدبود پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، امکان
اج کرده و طبق تصمیم کلیسا، مقصر یا گناهکار شناخته شده و طالق داده شده، جایز                 ازدواج با مرد یا زن مسیحی که قبالً ازدو         ـ21ماده 

  . باشد ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه که بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده، بالمانع می). مگر با اجازه همان کلیسا(نیست 
طرفیت کلیسا دادخواست به دادگـاه خـانواده بمنظـور اجـازه               به تواند  شده مخالف نظر کلیسا باشد، می       چنانچه کسی که از ازدواج محروم     « 

  .»ازدواج تقدیم نماید
باشد، شایسته است کـه هـر          نظر به اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی که کانون پرورش و تربیت فرزندان می                  ـ22ماده 

  .باشد براین ازدواج با زن یا مرد غیرمسیحی، مجاز نمیازدواج کند؛ بنا) از جنس مخالف(فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی 
  .قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد  ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعایت موادـ23ماده 
  : ازدواجی که تحت شرایط زیر صورت گرفته باشد، غیر نافذ استـ24ماده 
  .پدر یا مادر یا وصی یا قیّم یا دیگراناجبار مرد یا زن توسط ) 1 
  .تقلّب یا تهدید یا تدلیس، از ناحیه هرکس که باشد) 2 
  .اکراه و عدم رضایت هریک از زوجین) 3 
  ».تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضای فسخ ازدواج را مطرح سازد  ذینفـع میتبصره ـ«  
  فصل سوم ـ انجام تشریفات قانونی 
بنـابراین،  . باشـد   یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتمـاعی و خـانوادگی مـی                    ازدواج   ـ25ماده 

  .ازدواج باید توسط مقام روحانی، یعنی کشیش، با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام یابد
  .باشند اند، دارای معنی واحدی می ناشویی که در این مقررات ذکر شدههای نکاح و ازدواج و ز  کلمهتبصره ـ 
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 قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامی مدارک الزم، تهیه                        ـ26ماده 
  .باشد و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده

م ازدواج، باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص کلیسا و دفتـر رسـمی ازدواج                       پس از انجام مراس    ـ27ماده 
  .کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد

  سر دفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیـه کـرده و یـک            ـ28ماده 
  .نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد

 در صورتی که زن یا مرد یا هر دو، کر و یا الل باشند، ایماء و اشاره یا اظهارات غیر لفظی که به طور صریح و واضـح، کـه بـه                                 ـ29ماده 
  .راسم عقد کافی خواهدبودتأیید کارشناس برسد، مؤید قصد و رضای آنها در امر ازدواج باشد، برای انجام م

 در صورت کر و یا الل و یا کور بودن زن و یا مرد، باید هویت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتیبی که هـیچ یـک از آنهـا                                  ـ30ماده 
  .نسبت به هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد

رد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هریـک از آنهـا بالمـانع خواهـد بـود؛       در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا م  ـ31ماده 
نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبـول کلیـسا و سـردفتر ازدواج قـرار گرفتـه باشـد و در احـراز هویـت و نـام و                                 که وکالت   مشروط بر این  

  . و عاقد وجود نداشته باشدمشخصات زن و مرد و وکیل یا وکالی آنها، تردیدی برای کلیسا
 هرگاه وکیل یا وکالی زن یا مرد، از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، فرضاً شخص دیگری را به عقد موکل خـود درآورده یـا                          ـ32ماده 

یا موکلین خواهد شرایط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند، چنین عقدی غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ عقد توسط موکل 
  .بود

اش،  تواند با موافقـت کلیـسا و شـوهر آینـده      تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان، الزامی نیست، ولی زن می   ـ33ماده 
  .وجه یا مالی را که قابل تملک باشد، مهر خود قرار دهد

در (ر را نخواهد داشت، و مهر پـس از طـالق یـا فـسخ نکـاح        در صورت تعیین مهر، زن قبل از طالق حق مطالبه و وصول مه             ـ34ماده 
  .یا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت) موارد معین

ـ   شـود، وجـه     هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه زنی که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه، طالق داده میتبصره یک 
یعنـی تـاریخ    (ر متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه زمان تأدیه، نسبت به سال اجـرای عقـد                 رایج کشور به عنوان مهر معین شده باشد، مه        

  .، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گردید؛ مگر اینکه زوجین در زمان اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند) تنظیم سند ازدواج
  . مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گردید در مورد فسخ نکاح یا فوت شوهر، مهر طبقتبصره دو ـ 
 هرگاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن به عضویت کلیسا، با عقد غیرمسیحی ازدواج کرده باشند، ملزم به انجام عقد ـ35ماده 

ای تشکیل داده و از آنها بخواهد که کتباً تعهد       تواند جلسه   کلیسا می . نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأیید کلیسا قرار خواهد گرفت            
  .نمایند که کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند

  .توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در سند ازدواج قید نمایند  زن و شوهر میـ36ماده 
   شوهر نسبت به یکدیگرفصل چهارم ـ حقوق و تکالیف زن و 
 پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشـی از ازدواج بـین زن و شـوهر برقـرار                            ـ37ماده 
  .شود می

ابـل را حفـظ    زن و شوهر باید در تمام شرایط، در غم و شادی، در بیماری و تندرستی، در غنا و فقر، احترام و محبـت طـرف مق           ـ38ماده 
  .کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند
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 زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تأمین سـالمت و سـعادت آنـان، بـا یکـدیگر       ـ39ماده 
  .همکاری و تشریک مساعی نمایند

  .باشد خانه از وظایف و تکالیف زن می سرپرستی خانواده با شوهر است، ولی اداره امور ـ40ماده 
  .نماید  پس از نکاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود، نام خانوادگی شوهرش را قبول میـ41ماده 
باشـد، زن هـم       بر عهده شوهر است، ولی در صورتی که زن درآمـدی داشـته            ) نفقه(های زندگی اعضای خانواده        پرداخت هزینه  ـ42ماده 

  .های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید زینهمکلف است در تأمین ه
هـای خـانواده خـودداری نمایـد،           هرگاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تـأمین هزینـه                   ـ43ماده 

 سهم هریک از زوجین را تعیـین خواهـد          ها و   موضوع به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات الزم، ترتیب پرداخت نفقه، هزینه               
تواند جهت الزام ممتنـع از پرداخـت نفقـه، بـه دادگـاه                نفع می   در صورت امتناع هریک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا، ذی            « . نمود

  .»مراجعه نماید
ه هر ترتیب که بخواهد اموال خود را مستقالً         تواند ب   باشد و می     اموال منقول و غیرمنقول هریک از زوجین، متعلق به خودش می           ـ44ماده 

نماید که زوجین در تـصرف و نقـل و              های اعضای خانواده، خصوصاً تامین سعادت و سالمت فرزندان، ایجاب می            اداره نماید، ولی تأمین هزینه    
  .انتقال اموال اختصاصی خود، با یکدیگر همکاری نمایند

توانـد    شدیدی بروز کرده باشد که سکونت زوجین در یک خانه صالح نباشد، زن یا شوهر می                هرگاه بین زن و شوهر اختالفات        ـ45ماده 
ای که کلیسا معین خواهدکرد، سکونت اختیار نماید تا از صدمات بـدنی یـا ضـرر مـالی یـا حیثیتـی                         با اجازه و موافقت کلیسا، در خانه جداگانه       

  .شان در امان باشند یکدیگر یا اقوام
هـای زنـدگی زن، بـه عهـده شـوهر             گی جداگانه با صالحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقـه یعنـی هزینـه                اگر زند  ـ46ماده 

ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکالت و شرایطی کـه موجبـات زنـدگی                  . خواهدبود
  .جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید

هـایی کـه بـا حیثیـت      هـا و فعالیـت   ها یا اشتغال بـه شـغل   ها یا کارگاه اش در ادارات یا شرکت تواند از استخدام زوجه      شوهر می  ـ47ماده 
  .خانوادگی و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد، جلوگیری نماید

شـود   باشد، توصیه می اری و عدم پایداری زندگی زناشویی می نظر به اینکه اختالف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگ   ـ48ماده 
  .که اختالف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد

  باب سوم ـ انحالل عقد نکاح یا ازدواج 
  فصل اول ـ بطالن 
  .گردد  بین زن و شوهر قطع می عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه طریق بطالن یا فسخ یا طالق، منحل و رابطه زناشوییـ49ماده 
ـ 50ماده  نمایـد،    در صورت بروز اختالف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر، گواهی الزم را صادر مـی  

  .ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطالن یا فسخ نکاح یا طالق با دادگاه صالحیتدار قانونی خواهدبود
  .باشد  منظور از بطالن، باطل و بالاثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می ـ51ماده 
  .شود  عقد باطل، قابل تنفیذ و تأیید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمیتبصره ـ 
ـ 52ماده  توانـد بـا اخـذ گـواهی از      شوهر مـی  در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا  

  :کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم بطالن عقد نکاح را صادر نماید
  ـ نکاح با محارم1 
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ـ              2  ا چنـد  ـ هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحـد دارای دو ی
  .زن شده است

ـ هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طالق یا فسخ یا بطالن نکاح، در زمان واحـد                        3 
  .دارای دو یا چند شوهر شده است

ل تمـام شمـسی، ازدواج کـرده، و    ـ هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سـا  4 
  .دارای فرزندی نباشند

ـ 53ماده  توانـد از صـدور     هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شـده باشـند، کلیـسا مـی     
 ازدواج مربوطه، مسئول و قابـل پیگـرد         گواهی جهت انحالل عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سردفتر                

  .قانونی خواهند بود
  . در صورت باردار بودن زن، کلیسا گواهی بطالن ازدواج را صادر نخواهدکرد ـ54ماده 
ـ 55ماده   در صورت صدور حکم بطالن نکاح، فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی  
  .پذیر خواهدبود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید  ن مشروع به آنها تعلقفرزندا
  فصل دوم ـ موارد فسخ نکاح 
ـ 56ماده  تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقـدیم   باشد و هریک از طرفین می  در موارد زیر، عقد نکاح غیر نافذ می 
  .ست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نمایددادخوا
  .باشد نفع، قابل فسخ می  عقد غیرنافذ عقدی است که قابل تنفیذ و تأیید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذیتبصره ـ 
ـ 57ماده  یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتال به بیماریهـای   هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سالمتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن  

  .ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد ناپذیر بوده و ابتال به این بیماری مقاربتی یا مسری یا درمان
ـ 58ماده  وبات الکلی بـوده و  المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشر  هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل 

  .باشد اختالل مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته
  .باشد یعنی ناتوانی جنسی مرد، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته,  عنَن ـ59ماده 
ـ 60ماده  طرف مقابل نرسیده باشد، و این موضوع به اطالع   جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته 
  .باشد
 هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبالً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحالل عقد نکاح، فرزند داشتن یا  ـ61ماده 

  .ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است
ـ 62ماده  باشد، قیم آن مـرد یـا زن ـ کـه بهتـر اسـت از مـسیحیان         ج کرده هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطالع قیم خود ازدوا 

  .تواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند پروتستان باشد ـ می
ـ 63ماده  تواند از  ورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته میباشد، طرفی که م  هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته 

  .حق فسخ استفاده کند
ـ 64ماده  های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیرممکن  ها یا عیب  اگر ثابت شود که زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتال به بیماری 

  .زم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نمایدتواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی ال نماید، طرف مقابل می
  .است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است  هرگاه ثابت شود که زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده ـ65ماده 
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ـ 66ماده  قیم نبودن زن یا مرد، یا بکـارت  مانند سن یا ع(های خاصی برای زوجین شرط شده باشد   اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت 
است؛ مثالً ثابت شود که دختر در موقع ازدواج، بـاکره نبـوده،               و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده           ) دختر، یا شروط مشابه   

  .حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است
ـ 67ماده  های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات مـنعکس در   ها، اعتیادها، عیب ی حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد که بیمار 

در صورت اطالع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد        . مواد فوق، در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطالعی نداشته باشد                
  .گردید
ـ 68ماده  تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ، درخواسـت فـسخ    نفع می  در کلیه موارد فوق، غیر از دختر باکره، طرف ذی 

عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعـه         . نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس ازجلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد              
  .نفع به دادگاه نخواهدبود ذی

ـ 69ماده  ل بعد از ازدواج، خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف ایـن   مهلت استفاده از حق فسخ، سه سا 
  .مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت

 ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود، حق فـسخ نکـاح را از زن یـا شـوهر                      بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر،        ـ70ماده 
  .باشد نماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می سلب می

توانـد بـا گـواهی        ری و یا مقاربتی مبتال شوند، طـرف مقابـل مـی           های مس    در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماری           ـ71ماده 
  .پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید

 هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سالمت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثـار                        ـ72ماده 
  .نفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهدبود یجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذیمضر و نامطلوبی ا

 بطالن و فسخ نکاح هم مانند طالق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طالق کلیـسا، و همچنـین در شناسـنامه زن و                            ـ73ماده 
  .شوهر به ثبت برسد

به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشـد، پرداخـت            ) اعم از بطالن یا فسخ یا طالق      (ه انحالل عقد نکاح      در صورتی ک   ـ74ماده 
تا زمان ازدواج مجـدد زن یـا زمـان فـوت وی     ) شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر    با توجه به  (نفقه یعنی هزینه زندگی زن      

در ایـن مـورد، زن حـق دارد    .  در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گـردد باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتباً      
  .جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید

توانـد    گرفت، و زن مقصر و متخلـف فقـط مـی           در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد                 ـ75ماده 
  .اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد اموال شخصی و جهیزیه

 به مورد اجـرا  75 هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده    ـ76ماده 
  .گذاشته خواهد شد

   باب چهارم ـ طالق 
   اول ـ رسیدگی به اختالفات خانوادگیفصل 
  . سومین وسیله یا راه انحالل عقد نکاح، طالق استـ77ماده 
  .باشد  منظور از طالق، انحالل عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه میـ78ماده 
 آنهـا بـرای ادامـه زنـدگی مـشترک و کمـک متقابـل                 با توجه به این که ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد                ـ79ماده 
آمیـز بـین زن و       باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت                       می
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ن قطع رشـته اتحـاد و جـدایی زن و شـوهر از              بنابراین، کلیسا با طالق زوجین که نتیجه آ       . باشد  شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می       
  ).مگر در موارد استثنایی(باشد، موافقت ندارد  یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می

ـ 80ماده   در صورت بروز اختالف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک، زن یـا شـوهری کـه خواهـان طـالق       
  .دادگاه، وجود اختالف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطالع کلیسا برساند اشد، مکلف است قبل از مراجعه بهب می

ـ 81ماده  زن و شوهر را و در صـورت لـزوم   ) اختالفات خانوادگی یا کمیته رسیدگی به( پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا  
  .تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات الزم دعوت خواهدنمود فرزندان آنها را، در مرحله اول به

ـ 82ماده  کلیـسا یـا کمیتـه رسـیدگی بـه      . تواند رسیدگی به اختالفات خانوادگی را به عهده کمیته مخـصوصی محـول نمایـد     کلیسا می 
دهد،  و علل و عوامل تقاضای طالق، هر نوع تحقیقی را که الزم تشخیص می         تواند برای روشن شدن موضوع اختالف         اختالفات خانوادگی می  

  .به عمل آورد
ـ 83ماده  حـضور  . توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتباً به کلیسا معرفی نمایند  زن و شوهر می 

  .باشد ت خانوادگی، بالمانع میوکال و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی به اختالفا
ـ 84ماده  باشد، و در کلیـه مـوارد     وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی به اختالفات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می 

  .نهاد نمایند حلی برای رفع اختالف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیش باید سعی نمایند که راه
ـ 85ماده   کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت  

پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گنـاه و تقـصیر، بـا او صـلح                         فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم       
  .رده و شکایت خود را مسترد داردک

  .تواند به دادگاه مراجعه کند باشد، می  در صورتی که شخص مقصر یا گناهکار به تصمیم کلیسا اعتراض داشتهتبصره ـ 
  فصل دوم ـ ارجاع به داوری 
ـ 86ماده  بـه هیـأت داوری ارجـاع     در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، حـل اخـتالف    

  .خواهد گردید
ـ 87ماده  داور سوم با .  پس از ارجاع موضوع به داوری، هریک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً به کلیسا معرفی نماید 

  .تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد
ـ 88ماده  رک، کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود، از میـان اقـوام یـا     در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشت 

  .در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد. دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود
  .ابالغ خواهد کرد کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً به داوران  ـ89ماده 
داوران . باشد   وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی به اختالفات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می                     ـ90ماده 

مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی                 
  .عدم امکان سازش یا طالق، تسلیم کلیسا نمایند

 پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختالف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صـلح و سـازش بـین زن و شـوهر و      ـ91ماده 
ز زوجین را مقصر یا     عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک ا                     

  .دهد گناهکار تشخیص می
 متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه                      ـ92ماده 

  .جداگانه را صادر نماید
  .ا دو سال خواهد بود مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تـ93ماده  
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های مناسبی را برای زندگی هر یـک از آنهـا و               در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل              ـ94ماده   
  .شان معین خواهد کرد فرزندان

ه مثبت یا منفـی زنـدگی جداگانـه          نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را مالقات و نتیج                  ـ95ماده   
  .آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد

بـه عهـده زوج     ) تفریق جسمانی یـا متارکـه قـضایی       ( پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه              ـ96ماده   
  .خواهد کردمبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین . خواهد بود

 پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شـوهر بـه                          ـ97ماده   
  .زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد

ختالفات خانوادگی یا داوران،     در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به ا                 ـ98ماده   
  .کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طالق به اطالع دادگاه می رساند

شـود کـه قبـل از      زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصـیه مـی     ـ99ماده   
  .کلیسا مراجعه کنند  برای انحالل نکاح، بهمراجعه به دادگاه

  فصل سوم ـ موارد صدور گواهی عدم امکان سازش 
   :تواند گواهی عدم امکان سازش و طالق را پس از گواهی کلیسا صادر کند  در صورت احراز و اثبات موارد زیر، دادگاه می ـ100ماده  
خـشونت و  ) 4ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طوالنی زن یا شوهر؛         ) 3ق؛  ترک انفا ) 2؛  )زنای زن یا شوهر   (خیانت در زناشویی    ) 1 

) 7جنـون هریـک از زوجـین؛        ) 6های مسری و غیر قابل درمان یـا بیمـاری مقـاربتی زن یـا شـوهر؛                    بیماری) 5بدرفتاری هر یک از زوجین؛      
یا تبعید زن یا شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، در اثر صدور              زندانی شدن   ) 9مفقوداالثر شدن زن یا شوهر؛      ) 8اعتیادهای مضر زن یا شوهر؛      

  .حکم قطعی دادگاه
 کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط به انحالل عقد نکـاح و طـالق یعنـی                         ـ101ماده 

  .ی را رعایت نمایدارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختالفات خانوادگی و هیأت داور
حداقل مدت تـرک  . باشد  منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می      ـ102ماده 

  .باشد انفاق، یک سال می
باشـد،    ا دارایی کافی داشـته     در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری ی                   ـ103ماده 

بدین ترتیب، عدم اسـتطاعت مـالی شـوهر، مجـوز صـدور گـواهی عـدم امکـان سـازش                     . مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید       
  .نخواهدبود

  .ک کند هرگاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترـ104ماده 
 اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجانی یا صدمات شدید روانی همـسر یـا فرزنـدان را فـراهم                          ـ105ماده 

اگـر پـس از     . آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کـرد                     
  .تواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند داگانه، خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه میپایان زندگی ج

های غیرقابل درمان و مسری مبـتال شـود و ایـن موضـوع مـورد تأییـد                     هرگاه زن یا شوهر، پس از ازدواج به یکی از بیماری           ـ106ماده 
  .به طوری که سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کندپزشک مورد اعتماد قرار گیرد، 

 جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یـا صـدمات بـدنی                             ـ107ماده 
  .ناپذیر نمایدمواجه کند، به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل 

  . هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطالع طرف مقابل نرسیده باشدـ108ماده 
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یـا  ) الخمر بـودن    دائم( اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی                     ـ109ماده 
  . و موجـبات اختالل زندگی مـادی یا معـنوی یا روحـانی خانواده را فراهم آورده باشد عتیاد مشابه، در صورتی که استـمرار داشتها

  . هرگاه زن یا شوهر، غایب مفقوداالثر شده و غیبت طوالنی او حداقل سه سال ادامه داشته باشدـ110ماده 
  . صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد مفاد این ماده در زمان جنگ یا درتبصره ـ 
  . هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه، به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشدـ111ماده 
بـه همـین ترتیـب،      . ت هریک از زوجین که از اجرای رأی و دستور کلیسا خودداری نماید، مورد تنبیه انضباطی قرارخواهدگرف                ـ112ماده 

  .تواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد کلیسا می
محرومیت از حـضور  ) 2(محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رأی دادن،       ) 1( منظور از تنبیه انضباطی،      ـ113ماده 

معلـق شـدن از عـضویت    ) 4(ب شدن به عضویت هیأت مـشایخ یـا رهبـران کلیـسا،      محرومیـت از انتخا  ) 3(در جلسات عشاء مقدّس ربانّـی،      
  .باشد اخراج از کلیسا، می) 5(کلـیسا برای یک مدت محدود و معین، 

های الزم، بدون تقصیر شـناخته شـده، ولـی بـه علـت تقـصیر یـا قـصور                       ازدواج مجدد هریک از زوجین که پس از رسیدگی         ـ114ماده 
  .باشد  حکم طالق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بالمانع میهمسرش گواهی کلیسا و

 در صورتی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طالق یا فسخ یا بطالن ازدواج را صادر نماید، سردفتر طـالق کلیـسا                    ـ115ماده 
الق یا فسخ یا ابطال نکاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحالل نکاح، وقوع ط      

نامه را در دو نسخه تهیه نموده و به هریک از زوجین یـک نـسخه از                   ضمناً سردفتر طالق باید طالق    . تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود      
  .نامه را تحویل دهد طالق
نامه مشروط به تأمین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمـان ازدواج مجـدد یـا      انجام تشریفات قانونی و صدور طالق      ـ116ماده 

و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان که حضانت و نگاهداری آنها به عهـده مـادر واگـذار                    ) در صورت وجود مهر   (فوت وی، و پرداخت مهر زن       
  .باشد شده و کلیه حقوق قانونی زوجه می

های الزم، کلیسا تشخیص دهد که زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش                     از رسیدگی  اگر پس    ـ117ماده 
اش موافقت و گـواهی       تواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلی         و حکم طالق، توبه کرده و خسارات وارده به دیگری را جبران نموده، کلیسا می              

  .الزم را صادر نماید
ا مکلف است برای تأمین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها، از دادگاه درخواست کند کـه         کلیس ـ118ماده 

  .ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طالق، از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود
جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل           در صورت مسافرت یا غیبت هریک از زوجین، انجام تشریفات قانونی، از              ـ119ماده 

  .باشد یا وکالی زوجین بالاشکال می
باشد، ولی با توجه به سـن، صـحت و          هرچند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طالق ممنوع می                 ـ120ماده 

توانـد بـا ازدواج مجـدد وی، قبـل از        ات توبه و پشیمانی او، کلیسا مـی       سالمتی، وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثب             
  .انقضای مدت فوق، موافقت و گواهی الزم را صادر نماید

   فصل چهارم ـ عدۀ طالق و وفات 
  .نمایدتواند با مرد دیگری ازدواج   پس از انحالل عقد نکاح، زن به شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمیـ121ماده 
  .باشد چهارماه می) پس از انحالل عقدنکاح( عِده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد ـ122ماده 
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در صورت باردار بودن زن، عِدۀ وفـات پـس از وضـع حمـل، خاتمـه پیـدا                   . باشد   عِدۀ وفات در کلیه موارد، حداقل پنج ماه می         ـ123ماده 
همین حکم در مورد عِدۀ طالق و فسخ نکاح زن باردار، باید            . باشد  ت پنج ماه صورت گرفته    کند؛ مشروط براینکه وضع حمل بعد از پایان مد          می

  .رعایت شود
  کتاب دوم ـ حضانت و سرپرستی فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگی 
  باب اول ـ حضانت و نگهداری فرزندان 
باشند، دادگاه مکلف است پـس از اعـالم نظـر             انی داشته  اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزند            ـ124ماده 

کلیسا با توجه به شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یـا فرزنـدان                             
  .به عهدۀ کدام یک از زوجین باید محول شود

ز و اثبات صالحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجـب                  پس از انحالل عقدنکاح، در صورت احرا       ـ125ماده 
  .گواهی کلیسا و حکم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهدشد

ها را با اخذ تـضمین کـافی از              کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینه                 ـ126ماده 
  .ن، معین خواهدکردپدرشا
های زندگی و تحصیلی و بهداشتـی، با صدور گواهی            افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هـزینه            ـ127ماده 

  .باشد پذیر می کلیسا و حکم دادگـاه، امکان
  . پدر یا مادر زنده سپرده خواهدشد هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صالحیت، بهـ128ماده 
 هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخالق و یا زوال صالحیـت پدر یـا مادر یـا شـخص یـا                             ـ129ماده 

ی فرزندان در معـرض   اشخـاصی که حضانت فرزند یا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سالمت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحان                    
. توانـد با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزنـدان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط الزم واگذار نمایـد                     خطر قرار گرفـته، دادگـاه می    

 را در   شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند که فرزندان تحـت حـضانت خـود                       
  .محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند

 پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحالل عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده، حـق مالقـات فرزنـدانش را                          ـ130ماده 
در صورت عدم توافق آنها، با صـدور گـواهی کلیـسا، از طـرف دادگـاه             زمان و مکان و مدت مالقات فرزندان با توافق والدین، و            . خواهدداشت

  .معین خواهدگردید
 در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صالحیت مادر، کلیـسا شـخص یـا اشـخاص واجـد شـرایط الزم را بـرای                      ـ131ماده 

  . دادگاه صادر خواهدکردحضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی الزم را برای تقدیم به
  باب دوم ـ والیت و سرپرستی فرزندان 
باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه، به عهده زن محول            ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می        ـ132ماده 
  .باشد ین میسرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والد. شود می

شوند، مگر     اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیررشید شناخته می                  ـ133ماده 
بدین ترتیب، سن الزم برای احراز اهلیت قانونی، هجـده سـال تمـام              . باشد  دار قانونی صادر شده     اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صالحیت       

  .باشد رشیدی میخو
منظور از والیت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظـارت در تربیـت و               .  پدر نسبت به فرزندان خود والیت قهری دارد        ـ134ماده 

سرپرسـتی فرزنـدان، بـه      . باشد  های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می             تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه      
  .شود  به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیّم واگذار میترتیب
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 پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیررشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صالح فرزندان صـغیر                     ـ135ماده 
  .و غیررشید خود را مورد توجه قرار دهد

والیت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیررشید، حتی پس از انحالل عقدنکاح تا زمـان احـراز اهلیـت و رسـیدن                          ـ136ماده 
فرزندان به سن قانونی ادامه خواهدداشت؛ مگر اینکه سرپرستـی و حضانـت فرزندان با گـواهی کلیسا و حکـم دادگاه به عهده مادر یا شخص                       

  .باشد دیگری واگذار شده
 نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخالقی و روحانی فرزندان و تأمین سالمت جسمانی و روانی و دینی آنهـا،             ـ137هماد 

  .باشد وظیفه مشترک والدین می
ـ   رفتار نمـوده، مرتباً اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته، مطیع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها   فرزندان مکلفتبصره یک 

نماید که در زمان پیری یا بیماری والدین، فرزندان از پدر و یا مـادر                 وظیفه فرزندی ایجاب می   . به دیدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند         
  .پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی، هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند

 در صورت بیماری یا حَجر یا حبس یا سفر طوالنی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از                         ـ138ماده 
انجام وظیفۀ سرپرستی، در صورت احراز صالحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیررشید را به سرپرستی آنهـا    

  .خواهدکردتعیین 
 پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیررشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یـا قـیم خـارج           ـ139ماده 

  .خواهندشد
  باب سوم ـ قیمومت 
ـ                     ـ140ماده  ل مـشابه نتــواند      هرگاه ولیّ قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یـا عل

هـای مـشابه از او        وظیفـه سرپرستی را انجـام دهد، یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کالهبرداری یا اختالس یا ارتکـاب جـرم                       
ک یـا چنـد   سلب صالحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیررشید، مجنون، از طـرف کلیسا یا کمیـته کلیسایی، ی                  

نماید تا از طـریق دادگاه صالحیتدار یکی از آنـها را بر حسب مورد به سمت قیّم یا امین منصوب                     نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفی می      
  .نماید
  .شود  هر عضو کلیساهای پروتستان که سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر شناخته میتبصره یک ـ 
ـ   هر عضو کلیساهای پروتستان که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خودرا نداشته باشد، غیر رشـید شـناخته    تبصره دو 
  .شود می

ـ    مجنون کسی است که پس از معاینات و آزمایشات الزم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا، مجنون تشخیص داده تبصره سه 
  .باشد ه صادر شدهشود و حکم جنون او از طرف دادگا

 در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانوادۀ بدون سـرپرست، کلیسا یا کمیتۀ کلیسایی با احراز صالحیت، به ترتیب مـادر، جـد               ـ141ماده 
پدری، جدمادری، جده پدری، جـده مادری، یا یکی از خویشـاوندان امین و متـدین محجور یا محجورین را به سمـت قـیّم مـشخص و بـرای        

  .نماید صدور حکم از طرف دادگاه صالحیتدار به دادسـرا معرفی می
تواننـد بـرای چنـد        توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیّم انتخـاب یـا بـالعکس مـی                   کلیسا یا کمیتۀ کلیسایی می     ـ142ماده 

 حکم در دادگاه صالحیتدار به دادستان معرفی    محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را به سمت قیّم مشخص نموده و جهت صدور                 
  .نماید 

ها مـشخص نمـوده و جهـت صـدور حکـم در               توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیّم             کلیسا یا کمیته کلیسایی می     ـ143ماده 
  .دادگاه صالحیتدار به دادستان معرفی نماید
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  .باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند رش تخلفات احتمالی قیّم می وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیّم و گزاـ144ماده 
  .ها است  در تعیین قیّم و ناظر، اولویت با مسیحیـ145ماده 
نماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی، اداری و حقـوقی مـسیحیان الل یـا کـر یـا نابینـای عـضو                           مصلحت ایجاب می   ـ146ماده 

  .ن هم از طرف کلیسا یا کمیتۀ کلیسایی، شخصی به سمت امین تعیین و در صورت لزوم به دادگاه معرفی شودکلیساهای پروتستان ایرا
 وظایف قیّم، سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومـت خـود، حفـظ سـالمت                         ـ147ماده 

ها، حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشـخاص   وب دادگاه، تأمین نیازمندی های زندگی در حدود بودجه مص       جسمانی و روانی، پرداخت هزینه    
  .شود قیّم، نماینده قانونی مولی علیه شناخته می. باشد تحت قیمومت خود می

هـای شـخص یـا اشـخاص          نامه، قیّم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیرمنقول و موجودی              پس از صدور حکم و قیّم      ـ148ماده 
هـای بهـادار، مطالبـات و         هـا، بـرگ     الحـسنه در بانـک      های بلند مدت، کوتاه مـدت و قـرض          های جاری، سپرده    ت خود در حساب   تحت قیموم 

  .های مولی علیه در سه نسخه تهیه، یک نسخه را به کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد بدهی
ها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را  زارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده، درآمدها، هزینه        قیّم باید هر سال گ     ـ149ماده 

  .تقدیم کلیسا و دادستان نماید
  . قیّم حق ندارد اموال منقول و یا غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصاً خریداری یا اموال خود را به آنان بفروشدـ150ماده 
  .فروش یا انتقال اموال غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان قیّم حق ـ151ماده 
تواند از کلیسا و دادستان درخواست کند که بابت انجام وظیفه قیمومت، به او حقوق ماهانه یا پاداش سـاالنه پرداخـت      قیّم می  ـ152ماده 
 مورد رسیدگی قرارداده، با توجه به کیفیت و کمیت و بهای امـوال و منـافع و درآمـد                    پس از دریافت درخواست قیّم، دادستان موضوع را       . گردد
  .علیه، مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش ساالنه را تعیین و به کلیسا و قیّم ابالغ خواهدکرد مُوَلی
یخ ازدواج، موضوع را به کلیـسا و   اگر مادر یا زن مجردی که به سمت قیّم منصوب شده، ازدواج کند، باید ظرف یک ماه از تار             ـ153ماده 

تواند پیشنهاد عزل قیّم یا تعیین نـاظر را بـرای نظـارت در امـر                  در این مورد، با توجه به اوضاع و احوال جدید، کلیسا می           . دادستان اطالع دهد  
  .قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود

ز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معامالت غیرمجـاز یـا قـرض بـدون                 در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاو         ـ154ماده 
اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت، کالهبرداری، اختالس، هتک حُرمت، منافیات عفت، تقلّب یا جرائم مشابه یا زندانی   

  .شود ب جهت عزل قیّم از طرف دادستان به دادگاه اعالم میشدن یا سلب صالحیت، قیّم پس از انجام تحقیقات توسط دادستان، مرات
 پس از رسیدن صغیر به سن قانونی و کبیر شدن، یا صدور حکم رشـد اشخاص غیررشـید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن                        ـ155ماده 

  .شود قیمومت خارج میکند و مَحجور از  عقل سلیـم مجـانین و زوال سبب حَجر، قیمومت و سرپرستی قیّم خـاتمه پیدا می
 در صورت عزل قیّم یا خروج اشخاص از قیمومت، قیّم باید گزارش و حساب مشروح دورۀ تصدی خود و صورت اموال منقول                       ـ156ماده 

یـه تقـدیم   عل علیه از قیمومت، به کلیسا و دادستان و مُـولی  علیه را به قیّم بعدی و کلیسا و دادستان، و در صورت خروج مولی         و غیرمنقول مُولی  
  .نماید
 در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قیّم و اثبات ضرر و زیان در دادگاه، قیّم مسئول جبـران             ـ157ماده 

  .خسارات وارده خواهدبود
  باب چهارم ـ نَسَب 
 روز از   304 تـا    180ر این که تولـد طفـل بـین          گردد، مشروط ب     هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، به شوهر ملحق می            ـ158ماده 

  .باشد تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده
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 هرگاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقدنکاح منعقد گردیده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نماینـد، و طفـل در زمـان زوجیـت بـا                              ـ159ماده 
شـود و نَـسَب وی مـشروع و           وَلَد نکرده باشد، چنین طفلی به پدرش ملحق مـی          روز متولد گردد، و شوهر نَفی        304 تا   181رعایت شرط مدت    
  .قانونی خواهدبود

 هر طفلی که بعد از انحالل عقد نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر شوهر نکرده و طفـل ظـرف                           ـ160ماده 
  .باشد  روز از تاریخ نزدیکی متولد شده304
تواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شک و تردید              ی وَلَد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر می           دعوی نف  ـ161ماده 

در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطالع از تاریخ حقیقی تولد طفل، به کلیسا مراجعه و ادعـای نفـی            
تواند گـواهی الزم      فل به شوهر، به وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی، کلیسا می              الحاق ط   در صورت اثبات عدم   . ولد نماید 

  .را صادر نماید، تا شوهر بتواند دعوی نَفی وَلَد را در دادگاه اقامه نماید
 در شناسـنامه طفـل نـام     هرگاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل، خود را پدر آن طفل معرفی کند و               ـ162ماده 

باشد، یا صریحاً اقرار به پدری آن طفل نموده یا بنماید، حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهدداشـت و دعـوی                        وی به عنوان پدر ثبت شده     
  .وَلَد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهدشد نَفی

های زندگی چنین طفلی، از تاریخ تولـد تـا زمـان           نفقه، یعنی هزینه   باشد،   اگر نطفه طفلی بدون وجود عُلقۀ زوجیت انعقاد یافته         ـ163ماده 
  .است رسیدن به سن قانونی، به عهدۀ پدر وی، یعنی مردی است که با مادر او رابطه نامشروع داشته

  .است  کرده در مورد مادۀ قبل، هزینۀ وضع حمل مادر طفل هم به عهدۀ مردی است که با او رابطه داشته و او را باردارـ164ماده 
 اگر رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی بین اشخاص، مورد اختالف و انکار قرار گیرد، مثالً شخـصی بـه منظـور ارث                          ـ165ماده 

مالحظۀ بردن یا اخذ نفقه یا به هر علتی از علل، ادعای فرزندی مرد یا زنی را بنماید و مرد و زن مزبور منکر رابطۀ پدری و مادری او باشند، با 
نام متولدین بیمارستان یا زایشگاه محل تولد مدعی، اثبات وضع حمـل         شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سنی آنها و مراجعه به دفتر ثبت              

عـا بـا    در این مورد، طبق موازین قـانونی، اثبـات اد         . زن در تاریخ تولد مدعی، آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی، ادعا رد یا به اثبات خواهدرسید               
  .باشد مدعی می

  باب پنجم ـ فرزندخواندگی 
  فصل اول ـ کلیّات 
 هر شخص مسیحی پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صالحیّت و رعایت شرایط زیـر                      ـ166ماده 
  .تواند یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کند می

سرپرسـت    ستی و حضانت و نگهداری و پرداخت نفقه یا هزینۀ زندگی خویشاوندان خصوصاً فرزندان بی               با توجه به اینکه سرپر     ـ167ماده 
نماید که هـر فـرد مـسیحی پروتـستان در      بنابراین، مصلحت ایجاب می. باشد بضاعت، خواه صغیر، خواه کبیر، وظیفۀ هر فرد مسیحی می     یا بی 

 احراز شرایط الزم، خویشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خـود را بـه فرزنـدی قبـول                    صورت عقیم بودن یا فوت فرزندانش و استطاعت مالی و         
  .ها را در ردیف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد نماید و فرزندخوانده

 هر یک از اعضای کلیساهای پروتستان که بخواهد شخصی را به فرزندی قبول کند، باید دارای رشد و عقل سـالم و اهلیّـت                         ـ168ماده 
  .نی و دارایی کافی باشدقانو

  .توانند مشترکاً یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کنند  زن و شوهر میـ169ماده 
، بایـد رضـایت     )یعنی پدرخوانـده یـا مادرخوانـده متأهـل باشـد          ( هرگاه یکی از زوجین بخواهد کسی را به فرزندی قبول کند             ـ170ماده 

  .همسرش را جلب نماید
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   و مادرخواندهفصل دوم ـ پدرخوانده 
  : پدرخوانده یا مادرخوانده باید دارای شرایط زیر باشدـ171ماده 
  .حداقل سن هر یک از آنها باید سی سال تمام خورشیدی باشد) 1 
  .اختالف سن پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده نباید کمتر از پانزده سال باشد) 2 
  .و ایمانی آنها باید مورد تأیید کلیسا باشدصالحیّت اخالقی، سالمت بدنی و روانی ) 3 
  .ناپذیر یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اعتیادات مضر باشد های مسری یا درمان هیچ یک نباید مبتال به بیماری) 4 
  .های زندگی فرزندخوانده باشد دارای استطاعت مالی و درآمد کافی جهت تأمین هزینه) 5 
و اجرای حکم بطالن یا فسخ یا طالق زوجین، فوت زن یا شوهر، در صـورت دارا بودن شرایط الزم و موافقت کلیـسا،                        صدور   ـ172ماده 

  .مانع قبول شخص یا اشخـاص به فرزندخواندگی نخواهد بود
  فصل سوم ـ فرزندخوانده 
  .کبیر را به فرزندی قبول کنندتوانند در صورت احراز شرایط، اشخاص صغیر یا   پدرخوانده یا مادرخوانده میـ173ماده 
ولی در صورتی کـه محجـور       . ها رشید و کبیر باشند، باید با فرزندخواندگی خود موافقت نمایند             اگر فرزندخوانده یا فرزندخوانده    ـ174ماده 

ات فرزندخوانـدگی الزامـی     باشند، جلب رضایت کتبی پدر و یا مادر یا وصی یا قیّم آنها بـرای انجـام تـشریف                  ) یعنی صغیر، غیررشید یا مجنون    (
  .باشد می

ها و والدین آنها یا وصی یا قیّم ثبت           نامه فرزندخواندگی باید مشخصات کامل پدرخوانده یا مادرخوانده، فرزندخوانده           در رضایت  ـ175ماده 
ه یا مادرخوانده موافقت نمایند و      های مزبور باید با تفویض حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان یا مولی علیه خود به پدرخواند                  سرپرست. شود

  .نفع باید این سند را امضاء کنند کلیه افراد ذی
نامه یا قرارداد فرزندخوانـدگی ثبـت و بـه     ها، در رضایت  در مورد استرداد، باید شرایط استرداد یا سلب حق استرداد فرزندخوانده  ـ176ماده 

  .نفع برسد امضای افراد ذی
نسخه اول به پدرخوانده یا مادرخوانـده، و نـسخه دوم بـه             . شود  ارداد فرزندخواندگی، در سه نسخه تنظیم می      نامه یا قر     رضایت ـ177ماده 

  .نفع در بایگانی کلیسا بایگانی خواهد شد فرزندخوانده تحویل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات کلیه افراد ذی
نده یا فرزندخوانده در دفتر کلیسا، به هر علتی از علل، از قبیل مسافرت یا بیماری،              در صورت عدم حضور پدرخوانده یا مادرخوا       ـ178ماده 

تواند مراسم و تشریفات فرزندخواندگی را با حضور نماینده رسمی یا وکیل یک طرف یـا نماینـدگان یـا وکـالی طـرفین کـه دارای                         کلیسا می 
  .یسا به ثبت برساندنامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص کل وکالت
شود و پس     مدیره کلیسا توسط مقام روحانی یا سرپرست کلیسا به مقام فرزندخواندگی تقدیس می               فرزندخوانده در جلسه هیأت    ـ179ماده 

  .نفع امضاء خواهد شد مجلس الزم تنظیم و توسط افراد ذی از انجام مراسم، صورت
باشـد، و   اش ممنوع مـی    ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُکور پدرخوانده یا مادرخوانده          در صورتی که فرزندخوانده دختر باشد،        ـ180ماده 

  .پذیر نخواهد بود اش امکان اگر فرزندخوانده پسر باشد، نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده یا پدرخوانده
  .اش استفاده کند  مادرخواندهتواند از نام خانوادگی پدرخوانده یا  فرزندخوانده میـ181ماده 
  . فرزندخوانده در حکم فرزند صُلبی و حقیقی بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و یا مادرخوانده خود تلّقی خواهد گردیدـ182ماده 
مـادر حقیقـی و در      هرگاه والدین حقیقی فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نکرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هـم از                      ـ183ماده 

  .صورت احراز شرایط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد
مقام پدر یا مادر متوفای خود شـناخته شـده و از مُـورّث                 در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند یا فرزندان و وُرّاث قانونی او، قائم            ـ184ماده 

  .پدر یا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد
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 هرگاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد، و پدر و مادر حقیقی و همچنین پدرخوانـده و مادرخوانـده وی                        ـ185ادهم 
  .در قید حیات باشند، پنجاه درصد تَرَکه او به پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد

  وره آزمایشیفصل چهارم ـ د 
باشـد،   داری اهمیـت خاصـی مـی     با توجه به اینکه پذیرش یک عضو جدید در خانواده، برای اعـضای خـانواده و فرزندخوانـده          ـ186ماده 

 بنابراین به منظور آشنایی فرزندخوانده با افراد و روش زندگی آنها و محیط خانواده جدید و ایجاد هماهنگی و صمیمیت و مثمر ثمر قرار گرفتن
نفع در نظـر گرفتـه شـود، و     دید افراد ذی شود یک دوره آزمایشی سه تا شش ماهه با توافق و صالح     و پایداری این پیوند خانوادگی، توصیه می      

  .نامه یا قرارداد فرزندخواندگی نیز قید شود مراتب در رضایت
نسخه اول به پدر . گی را در سه نسخه صادر خواهد کرد  آمیز دوره آزمایشی، کلیسا گواهی فرزندخواند        در صورت انجام موفقیت    ـ187ماده 

یا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل خواهد گردید و نسخه سوم در دفتر کلیسا بایگانی و نکـات الزم در دفتـر مخـصوص کلیـسا                    
  .ثبت خواهد گردید

ی و رفتار فرزندخوانده در خانواده جدید رسیدگی نماید و در            کلیسا مکلّف است در دوره آزمایشی، هر ماه یک بار به وضع زندگ             ـ188ماده 
  .های الزم را ارائه دهد صورت بروز اختالف و ناراحتی یا عدم هماهنگی، راهنمایی

 در صورت عدم هماهنگی و بروز اختالف شدید پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده رشید و کبیر، پدر یا مادر یـا وصـی یـا                   ـ189ماده 
نامه را فسخ     توانند با ذکر علت موجّه، عدم تمایل خود را به ادامه رابطه خانوادگی در دوره آزمایشی اعالم و رضایت                    م فرزندخوانده صغیر، می   قیّ

  .و رابطه ناموفق را قطع نمایند
رتباط با سرپرستی، نگهداری و     آمیز بودن پیوند خانوادگی در دوره آزمایشی و جلوگیری از بروز اختالف در ا                در صورت موفقیت   ـ190ماده 

نفع یا کلیسا دادخواست الزم را با گواهی فرزندخواندگی تقدیم دادگاه صالح نمایند تا                شود اطراف ذی    حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصیه می     
  .حکم یا دادنامه فرزندخواندگی صادر گردد

اهان، تصویر دادنامه از طـرف دادگـاه بـه اداره ثبـت احـوال ابـالغ               در صورت احراز شرایط و قطعیت دادنامه، با درخواست خو          ـ191ماده 
های جدیدی برای پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانـده           ها اصالح، یا شناسنامه     خواهد گردید تا نکات الزم در اسناد سجلی ثبت و شناسنامه          

  .صادر گردد
  فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگی 
پس از خاتمه دوره آزمایشی و صدور حکم دادگاه، فرزندخوانده دارای اخالق و رفتار نامناسب بوده و با اعضای                    در صورتی که     ـ192ماده 

خانواده هماهنگی و سازگاری نداشته باشد، یا مرتکب جرم یا عملی شود که با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی پدرخوانـده یـا مادرخوانـده                         
و رسیدگی کلیسا و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی خانوادگی، کلیسا گواهی الزم را صادر خواهد کرد تـا                   اطالع   منافات داشته باشد، پس از    

پدرخوانده یا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی را تقـدیم دادگـاه نماینـد و تـصویر حکـم دادگـاه بـرای اصـالح مجـدّد                   
  .ها، به اداره ثبت احوال ابالغ گردد شناسنامه

 در صورت قصور یا تقصیر پدرخوانده یا مادرخوانده، غفلت و کوتاهی در سرپرستی و نگهـداری، تربیـت و تحـصیل، یـا عـدم                          ـ193ماده 
پرداخت هزینه زندگی فرزندخوانده، یا رفتار نامناسب یا ارتکاب جرم یا عمل مغایر با مصالح و حیثیت خانواده از طرف پدرخوانده یا مادرخوانده،                     

در ایـن مـورد،     . اطالع کلیسا از بروز اختالف شدید و تشخیص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگی، کلیسا گواهی الزم را صادر خواهـدکرد                  پس از   
تواند پس از اخذ گواهی کلیسا، رابطه خود را با پدرخوانده یا مادرخوانده ناسازگار قطـع نمـوده، دادخواسـت الزم را بـرای                          فرزندخوانده کبیر می  

  .ها از طرف ثبت احوال، تقدیم دادگاه صالح نماید فرزندخواندگی و اصالح شناسنامهنقض حکم 
  . قطع رابطه فرزندخواندگی در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید:تبصره یک 
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م دادگاه خواهد  دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی، صُغار یا محجورین، از طرف پدر یا مادر حقیقی یا وصی یا قیّم آنها تقدی   :تبصره دو  
  .گردید
 هرگاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دسـتور کتبـی کلیـسا خـودداری نماینـد، مـورد تنبیـه                          ـ194ماده 

  .انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت
  کتاب سوم ـ وصایا 
  باب اول ـ تعریف وصیّت 
کننده یا طریقه تقـسیم امـوال و دارایـی او بـرای               و سرپرستی فرزندان صغیر یا وارثین وصیّت       منظور از وصیّت، تعیین تکلیف       ـ195ماده 

« شـود     ، کسی که طبق وصیّت مالی مجاناً به او تملیک گردیده یا از وصیّت منتفـع مـی                 »موصی« کننده    وصیّت. باشد  زمان بعد از مرگش می    
  .باشد می» به موصی« ، مال مورد وصیّت »له موصی
  نامه بِه ـ وصیت لَه ـ وَصی ـ موصی وم ـ موصی ـ موصیباب د 
  فصل اول ـ وظایف و حدود اختیارات موصی 
  . موصی باید عاقل و بالغ و رشید بوده و برای تملیک اموال خود به دیگران، اهلیّت قانونی داشته باشدـ196ماده 
نامـه،    ا رسیدگی به امور مالی ورّاث خود و اجرای مفـاد وصـیت            تواند برای سرپرستی و نگهداری فرزندان صغیر و ی           موصی می  ـ197ماده 

  .یک یا چند نفر را به عنوان وصی تعیین نماید
ها را معین، و در صورت عـدم تفکیـک وظـایف،        در صورت تعدد اوصیا، موصی باید وظایف و حدود اختیارات هر یک از وصی              ـ198ماده 

  .نامه را مستقالً و به تنهایی اجرا نمایند، یا مجتمعاً و متّفقاً  مفاد وصیّتموصی مکلَّف است تصریح نماید که اوصیا باید
تواند چند نفر را به ترتیب به سمت وصی معین کند؛ به این طریق که اگر وصی اول فوت کند یا محجور شود، نفر                           موصی می  ـ199ماده 

  .دوم وصی باشد، و در صورت فوت یا حجر نفر دوم، نفر سوم وصی باشد
تواند شخص صغیر را بـه اتفـاق یـک نفـر کبیـر،                ها الزامی نیست؛ بنابراین، موصی می        دارا بودن سن قانونی برای همه وصی       ـ200ماده 

  .نامه را وصی کبیر اجرا خواهد کرد، تا وصی صغیر به سن قانونی برسد در این صورت، مفاد وصیّت. وصی قرار دهد
  .ت در اقدامات وصی، حدود اختیارات ناظر را موصی باید معلوم و معین نماید در صورت تعیین ناظر برای نظارـ201ماده 
نماید که موصی برای سرپرستی فرزندان و وارثین خود، شخـصی مـسیحی را بـه سـمت                   مصالح دینی و خانوادگی ایجاب می      ـ202ماده 

  .وصی انتخاب کند
  . تعیین مادر صُغار به سمت وصی، بالمانع استـ203ماده 
بنـابراین، وصـیت در مـورد       .  موصی باید مالک مال مورد وصیّت بوده و اهلیت قانونی برای تملیک اموال خود را داشته باشـد                  ـ204ماده 

   .اموال دیگران، اعم از اینکه با اجازه و اطالع مالک باشد یا نباشد، باطل است
هـا، آخـرین    نامـه  در صـورت تغییـر و تعـدّد وصـیت    . باشـد  نامه جدیـد را دارا مـی    موصی حق رجوع از وصیت و تنظیم وصیت     ـ205ماده 
  .نامه نافذ و معتبر خواهد بود وصیت
توانـد تمـام یـا قـسمتی از امـوال و دارایـی خـود را بـه موجـب                        با توجه به حق مالکیت، هر شخص مسیحی پروتستان مـی           ـ206ماده 
المنفعه، آموزشـی و فرهنگـی،        لیساها یا مؤسسات خیریه و عام     نامه، به هر کس که بخواهد، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند ک                وصیت

  .ها و نظایر اینها، تملیک نماید بیمارستان
تواند یک یا چند نفر یا همه وراث خود را بـه علـل مختلـف، از      نظر به اصل حاکمیت اراده، هر شخص مسیحی پروتستان می       ـ207ماده 

. یا قمار یا خیانت و مانند اینها، از تمام یـا قـسمتی از ارث خـود محـروم نمایـد          ) الخمربودن  ائمد(جمله اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی         
  .تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصمیم موصی اعتراض داشته باشد، می
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االرث آنهـا را      ر یا محجور خود را از ارث محروم، یا سـهم           اعضای کلیساهای پروتستان حق ندارند فرزندان صغیر یا ورثه صغی          ـ208ماده 
  .تقلیل دهند

نفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن، بـه قـصد                   لهم یا افراد ذی      اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی       ـ209ماده 
آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت مرگ موصی باطـل       خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند، یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از                

  .و در صورت زنده ماندن موصی، نافذ و معتبر خواهد بود
  له فصل دوم ـ موصی 
له، یعنی کسی که طبق وصیت، مالی مجاناً به او تملیک گردیده، باید زنده و موجود بـوده و بـرای تملـک مـال مـورد                         موصی ـ210ماده 

  .باشدوصیت، اهلیت تمتع داشته 
  .له قرار داده شود  هر شخص حقوقی و یا حقیقی، اعم از صغیر یا کبیر، ممکن است موصیـ211ماده 
له قرارگیرد؛ مشروط بر اینکه زنـده متولـد شـود،             تواند موصی   گردد و می     حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده تلقی می          ـ212ماده 

  .حتی اگر پس از چند لحظه فوت کند
لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبیب، مال مورد وصـیت بـه               هرگاه حمل، در اثر ارتکاب جرم توسط وراث یا موصی          ـ213ماده 

  .اند، از تملک مال مورد وصیت، محروم خواهند گردید لهم و وراثی که مرتکب جرم شده پذیر خواهد بود، و موصی وراث او تعلق
لهم، قبولی خود را پس از مرگ موصی اعالم           له یا موصی    پذیر خواهد بود که موصی       صورتی امکان  نامه، در    اجرای مفاد وصیت   ـ214ماده 
  .نمایند
  .له صغیر یا محجور باشد، رد یا قبول وصیت، با پدر یا مادر یا وصی یا قیّم او خواهد بود  اگر موصیـ215ماده 
لهم، حـق تـصرف یـا تملـک مـال مـورد وصـیت را ندارنـد، و اگـر                       له یا موصی     ورثه موصی قبل از اعالم رد یا قبول موصی         ـ216ماده 
لهم بنا به عللی از اعالم رد یا قبولی وصیت خودداری نمایند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد که ظرف مدت یک مـاه از تـاریخ قرائـت                   موصی
رت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد یـا قبـولی وصـیت، در حکـم       در صو . نامه، رد یا قبولی خود را اعالم نمایند         نامه یا اطالع از مفاد وصیت       وصیت

  .قبول آن خواهد بود
تواند وصیت را نسبت بـه قـسمتی از مـال مـورد               له واحد می    نفع در وصیت، فقط یک نفر باشد، در این صورت موصی             اگر ذی  ـ217ماده 

  .االجرا خواهدبود   قرار گرفته، نافذ و الزمبه که مورد قبول در این مورد، وصیت نسبت به قسمتی از موصی. وصیت، قبول کند
لهم، اگر بعضی از آنها وصیت را قبول و بعضی دیگر وصیت را رد نمایند، وصیت نسبت به افرادی کـه                        در صورت تعدّد موصی    ـ218ماده 

که مورد قبول قرار نگرفته،     ) به  موصی(ت  در مورد این ماده و ماده فوق، قسمتی از مال مورد وصی           . اند، نافذ و معتبر خواهد بود       آن را قبول کرده   
  .تابع قانون ارث خواهد بود

  فصل سوم ـ وصی 
بدین ترتیب، اگر پدر فوت کنـد یـا محجـور شـود، مـادر               .  فقط پدر، مادر و جد پدری حق دارند برای صغیر، وصی معین کنند             ـ219ماده 

  .دار تعیین وصی خواهد شد مجدد مادر، جدپدری عهدهوصی را تعیین خواهد کرد، و در صورت فوت یا محجور شدن یا ازدواج 
در چنین موردی، .  در صورت فوت یا محجورشدن پدر و مادر و جدپدری، هیچ مقام دیگری حق تعیین وصی را نخواهد داشت           ـ220ماده 

ادسـتان معرفـی خواهـد      کلیسا شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم صغار یا محجورین منصوب، و برای صدور حکم قیّمومت به د                    
  .کرد

در صورت قبول   .  وصی مکلف است پس از اطالع از تعیین و نصب خود به سمت وصایت، رد یا قبول خود را کتباً اعالم نماید                      ـ221ماده 
تمـاعی  وصایت در زمان زنده بودن موصی، حق ندارد پس از مرگ موصی بدون عذر موجه استعفاء و از انجام این تکلیف مهم خـانوادگی و اج                         

  .خودداری نماید



  167/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

نامه خودداری نماید، یا به سبب عدم شایـستگی یـا غفلـت، قـادر بـه          هرگاه پس از مرگ موصی، وصی از اجرای مفاد وصیت          ـ222ماده 
قاصـر  نفع، پس از رسیدگی و انجام تحقیقات الزم و اثبات قصور یا تقصیر، وصی                 تواند طبق درخواست افراد ذی      انجام وظیفه نباشد، کلیسا می    

توانـد بـه    چنانچه وصی به عزل خود اعتراض داشته باشـد، مـی  . یا مقصر را عزل، و شخص امین و مورد اعتمادی را به جای او منصوب نماید         
  .دادگاه مراجعه کند

  در صورت محجورشدن یا استعفاء یا اثبات خیانت یا فوت وصی منفرد، کلیسا مکلف است شخص مسیحی امین و صـالحی را          ـ223ماده 
  .به سمت قیّم محجورین به دادسرا معرفی نماید تا از طریق دادسرا، دادگاه حکم قیّمومت قیّم مسیحی را صادر نماید

 وصی نسبت به اموال و دارایی که به موجب وصیت در اختیار و تصرف او قرارگرفته، در حکم امین اسـت، و ضـامن تلـف یـا                        ـ  224ماده 
علیـه، کـه در ایـن     رت تجاوز از حدود اختیارات یا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادی و معنـوی مـولی          باشد؛ مگر در صو     خسارت احتمالی نمی  

  .صورت باید خسارات وارده را جبران نماید
  )مال مورد وصیت(به  فصل چهارم ـ موصی 
الوصف، ممکن است مالی که       عم. نامه موجود و متعلق به موصی باشد        باید در زمان تنظیم وصیت    ) به  موصی( مال مورد وصیت     ـ225ماده 

  .موجود نبوده و بعداً عاید موصی خواهد شد، مورد وصیت قرارگیرد
  . مفاد وصیت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصی، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شدـ226ماده 
 میان مالی که قابل شمردن باشد، تعیین فرد معین بـا ورثـه اسـت؛                 اگر مال مورد وصیت، کلی باشد، یعنی یک یا چند عدد از            ـ227ماده 

له با ورثه در همان مقـدار از ترکـه            و اگر جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی          . نامه طور دیگری مقرر شده باشد       مگر اینکه در وصیت   
  .به طور مشاع شریک خواهند بود

   . که مخالف اصول مسیحیت و اخالق حسنه باشد، باطل است وصیت به صرف مال یا انجام اموریـ228ماده 
ـ   نفـع قابـل اعتـراض در دادگـاه      تشخیص کلیـسا توسـط ذی  .  تشخیص موضوع با کلیسایی است که موصی عضو آن بوده استتبصره 

   .خواهد بود
  نامه فصل پنجم ـ وصیت 
ـ 229ماده  دان صغیر یا محجور موصی یا حفظ اموال منقول و غیرمنقول و نامه، خواه به منظور تعیین وصی برای سرپرستی فرزن  وصیت 

  .شود حقوق مالی و ترکه موصی باشد، به یکی از سه طریق رسمی، سری، یا خودنوشت تنظیم می
های ایران برای ایرانیان مقیّم خـارج کـشور، در حـدود     وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی یا کنسولگری نامه رسمی    وصیت ـ230ماده 

  .صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد
نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بـه خـط                             وصیت ـ231ماده 

  .موصی بوده و به امضای او رسیده باشد
تحریر یا رایانه ماشـین شـده         خص دیگری باشد، یا به وسیله ماشین      نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط ش             وصیت ـ232ماده 

باشد، ولی در هر صورت، باید از طرف موصی امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصی، یا در دفتر کلیـسا، یـا نـزد شـخص مـورد                           
  .صیت نمایدتواند به ترتیب سری و کسی که سواد ندارد، نمی. اعتماد موصی، به امانت گذاشته شود

های سری و خودنوشت در صورتی نافذ و معتبر خواهند بود که امضای موصی به گواهی دو نفر گواه مورد اعتمـاد                        نامه   وصیت ـ233ماده 
  .کلیسا رسیده و صحت امضای موصی و گواهان، مورد تأیید کلیسا قرارگرفته باشد

الصدوربودن امضای موصی توسـط دو نفـر گـواه            شند، اثبات صحت و مسلم     اگر امضای موصی را دو نفر گواه، امضاء نکرده با          ـ234ماده 
  .پذیر خواهد بود ها یا دفاتر اسناد رسمی، پس از مرگ موصی امکان امین و مورد اعتماد کلیسا یا مراجع رسمی از جمله بانک
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 لفاف بگذارد و سرپرست کلیـسا و دو نفـر           نامه خود را اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت، در پاکت یا              تواند وصیت    موصی می  ـ235ماده 
نامه در دفتر کلیسا  در صورت تمایل موصی، وصیت. نامه را امضاء و صحت امضای موصی را تصدیق نمایند گواه، لفاف یا پاکت محتوی وصیت

  .شود یا نزد شخص امین و مورد اعتماد موصی به امانت گذاشته می
لهم و وراث، از گواهی صحت امضای موصـی خـودداری نماینـد؛ ولـی       ترکه، مانند موصی نفع در   شود اشخاص ذی     توصیه می  ـ236ماده 

  .باشد نامه و قبول سمت وصایت می نامه توسط وصی بالمانع است و به منزله اطالع از متن وصیت گواهی امضای موصی در وصیت
نامه خود را با آزادی اراده و صـحت و            ونی بوده و وصیت   نامه، موصی باید دارای عقل سالم و اهلیت قان           در موقع تنظیم وصیت    ـ237ماده 

  .سالمت عقالنی و روانی، بدون اجبار و اکراه و تهدید، تنظیم و امضاء نماید
نامـه،    شود کـه موصـی قبـل از تنظـیم وصـیت             لهم، توصیه می     به منظور جلوگیری از بروز اختالف بین ورثه قانونی و موصی           ـ238ماده 

نامـه خـود    نامه را از پزشک قانونی یا پزشک مورد اعتماد کلیسا گرفته و پیوست وصیت وانی و توانایی تنظیم وصیتگواهی صحت و سالمت ر  
  .نماید
یـک  . نامه در دو نسخه که هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار قانونی باشند، تنظیم شـود                  نماید که وصیت     مصلحت ایجاب می   ـ239ماده 

  .ده و نسخه دوم نزد موصی مانده یا به شخص مورد اعتماد وی سپرده شودنسخه به دفتر کلیسا تحویل گردی
نامـه او را نـدارد،         هیچ شخص یا مقامی در زمان حیات موصی، بدون اطالع و رضایت وی، حق مطالعه و بررسی مفاد وصیت                   ـ240ماده 

  .ر این مقررات تصریح گردیده استو مواردی که د) 207موضوع ماده (مگر در رابطه با محروم کردن ورثه قانونی از ارث 
های مسری و مـسافرت هـوایی و دریـایی و زمینـی کـه                  در موارد غیرعادی، مانند زمان جنگ یا خطر مرگ فوری و بیماری            ـ241ماده 

  .یر خواهد بودپذ شود، امکان های فوق وصیت کند، وصیت به ترتیبی که در مواد بعد ذکر می ارتباط قطع شده و موصی نتواند به یکی از طریقه
تواننـد وصـیت    باشند، خواه سالم یا بیمار یا مجروح باشند، مـی   افسران و افراد نظامی و اشخاصی که در ارتش مشغول کار می      ـ242ماده 

  .خود را شفاهاً نزد یک افسر یا پزشک معالج با حضور دو شاهد اظهار نمایند
تواند وصیت خود را در حـضور دو نفـر گـواه              سواد یا زندانی باشد، موصی می       ی در سایر موارد، از جمله در صورتی که موصی ب          ـ243ماده 

اظهار نماید و یکی از گواهان، اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصـیت نوشـته و موصـی و گواهـان آن را امـضاء                                  
نامـه    مجلس وصـیت    گردد و گواهان، این نکته را در صورت          او الصاق می   سواد باشد، نقش انگشت     اگر موصی قادر به امضاء نباشد یا بی       . نمایند
  .نمایند قید می
 اشخاصی که طبق مواد فوق، وصیت نزد آنها واقع شده و همچنین گواهان مـذکور در دو مـاده بـاال، بایـد در اولـین فرصـت             ـ244ماده 

مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعالم نمایند              یا صورت  نامه  ممکن در اداره ثبت اسناد یا کلیسای مربوطه حضور یافته و وصیت           
در صورتی که اظهارات یا وصیت موصی نوشته نشده باشد، گواهان بایـد در              . باشد  نامه موصی می    مجلس، آخرین وصیت    که این سند یا صورت    

در ایـن مـورد،     .  با تاریخ و محل وقوع وصیت اظهار نماینـد         اولین زمان ممکن، در دادگاه صالح یا دفتر کلیسا حاضر شده و اظهارات موصی را              
  .مجلس دیگری تنظیم و به امضای دادرس دادگاه یا سرپرست کلیسا و گواهان خواهد رسید صورت
شود، بعد از رفع موانع و گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلـی                     وصیتی که در موارد غیرعادی واقع می       ـ245ماده 
  .نامه جدیدی را تنظیم و امضاء نماید شود؛ مشروط بر اینکه موصی بتواند وصیت های عادی وصیت نماید، غیرنافذ می  بتواند به یکی از راهکه

 هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه ورثه قانونی موصی                      ـ246ماده 
  .نامه را مورد تأیید و قبول قرار دهند نفع در ترکه، صحت امضای موصی و مفاد وصیت و اشخاص ذی

نامـه   نامه به او سپرده شده، مکلف است پس از اطالع از فوت موصی، وصیت  هر دادگاه یا کلیسا یا اداره یا شخصی که وصیت        ـ247ماده 
  .لیم نمایددار قانونی تس مجلس راجع به وصیت را به دادگاه صالحیت یا صورت
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 هرگاه یکی از اعضای کلیساهای پروتستان بدون وصیت فوت نماید و وارثی هم نداشته باشد، یـا ورثـه مقـیم خـارج کـشور                          ـ248ماده 
  .شود باشند، تعیین تکلیف ترکه به عهده کلیسا واگذار می

  کتاب چهارم ـ ارث 
  باب اول ـ وراث قانونی 
  فصل اول ـ شرایط وراثت 
   :شوند برند، به سه طبقه تقسیم می صی که به موجب نسب یا سبب، ارث می اشخاـ249ماده 
  .زوج و زوجه). تا هر درجه که پایین برود( فرزندان و فرزندان فرزندان طبقه اول ـ 
  . پدر و مادر، برادران و خواهران متوفی و فرزندان آنها تا هر درجه که پایین برودطبقه دوم ـ 
  .ها و فرزندان آنها و اجداد متوفی ها و دایی ها، خاله ه عموها و عمـ طبقه سوم  
 در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والـدین بـا فرزنـدان در درجـه اول، و بـا فرزنـدان                               ـ250ماده 

درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛          به همین ترتیب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در            . باشد  فرزندان در درجه دوم می    
  .و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دایی در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهدبود

قتـی ارث   بنابراین، وراث طبقـه بعـد و      . باشد  تر بودن طـبقه و درجه قرابت وراث به مورث می            مالک و ضـابطه وراثت، نزدیک     ـ251ماده 
بدین ترتیب، اگر متوفی دارای وراث طبقه اول باشد، وارثـین طبقـه دوم و سـوم از       . برند که از وارثین طبقه قبل کسی موجود و زنده نباشد            می

  .ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، ترکه به وراث طبقه سوم خواهد رسید
اث یک طبقه، از ارث محروم شوند، یا از قبول ترکه خودداری نمایند، ترکه متوفی بـه وراث طبقـه بعـد تعلـق                         هرگاه تمام ور   ـ252ماده 

  .خواهدگرفت
گردند، ولی در صورت احتیاج مالی، با توجه به مقدار ترکه و تمکـن و دارایـی                    پدر و مادر متوفی، از وارثین طبقه دوم تلقی می          ـ253ماده 

  .یسا، مبالغی برای آنها کنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شدوراث طبقه اول، با نظر کل
 هرگاه وارثی قبل از مورث خود فوت کند و دارای همسر و فرزندانی باشد، مثالً فرزندی در زمان حیات پدر و یا مادرش از دنیا  ـ254ماده 

مقام پـدر یـا مـادر درگذشـته خـود قلمـداد        قائم) یعنی وراث درجه دوم طبقه اول(او رفته باشد، پس از فوت پدر و یا مادرش، فرزندان و زوجه      
االرث پدر یا مادرشان به طور مساوی بین آنها تقسیم            گردیده و با سایر وراث درجه یک طبقه یک، از جد یا جده خود ارث خواهند برد، و سهم                  

  . سوم که پدر و یا مادرشان فوت کرده باشد، رعایت خواهدشدهمین حکم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و. خواهد گردید
نامه،    ترکه متوفی بین وراث هر طبقه به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ مگر اینکه متوفی با تصویب کلیسا، به موجب وصیت                     ـ255ماده 

  .برای تقسیم ترکه خود ترتیب خاصی را تعیین کرده باشد
اقعی یا صدور حکم مرگ فرضی متوفی و صدور گواهی حـصر وراثـت از طـرف دادگـاه و تعیـین                       تقسیم ترکه پس از مرگ و      ـ256ماده 

  .پذیر خواهدبود وراث قانونی، امکان
گناه است و پدر و یا مادر او مرتکب گناه و   با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه فرزند نامشروع مرتکب جرمی نشده و بی                 ـ257ماده 

  .باید مجازات شوند، بنابراین فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقیقی و هم از مادرش ارث خواهد برداند و آنها  جرم شده
برد که نطفه او در زمان فوت مورث منعقـد            شود و در صورتی ارث می        حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده شناخته می          ـ258ماده 

  .از تولد فوراً بمیردبوده و زنده متولد شود، اگرچه پس 
  . در صورت بروز اختالف درباره تاریخ انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر گردیده، رعایت خواهد شدـ259ماده 
ـ 260ماده  عمـل  لهم ساقط شـود، اعـم از اینکـه      هرگاه حمل، قبل از تولد یا بعد از تولد، در اثر ارتکاب جرم توسط سایر وراث یا موصی 

لهم ارتکاب یافته یا با معاونت و تحریک آنها به وسیله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، ترکه بـه وارث                    مجرمانه شخصاً توسط وراث یا موصی     
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علیـه، از ارث      لهـم محکـوم     یا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم یا متهمین، وراث یـا موصـی                     
  .ند گردیدمحروم خواه

  االرث فرزندخوانده فصل دوم ـ سهم 
 فرزندخوانده از حیث وراثت، در حکم فرزندان حقیقی است و مانند سایر وراث درجه یک طبقه یک، هم از پدر و یا مادرخوانده                     ـ261ماده 

زندخوانده، وراث قانونی او یعنی همـسر و  در صورت فوت فر. اند و هم از پدر و مادر حقیقی خود ارث خواهد برد     که او را به فرزندی قبول کرده      
  .مقام پدر یا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گردید فرزندانش قائم

 در صورتی که فرزندخوانده ازدواج نکرده و فرزندی نداشته باشد، پس از فوت، ترکه او متساویاً بین والدین حقیقی و پدرخوانده ـ262ماده 
  .گردیداش تقسیم خواهد  و مادرخوانده

  االرث غایب مفقوداالثر فصل سوم ـ سهم 
در صورتی که محقق شـود      . شود تا حال او معلوم شود       االرث او کنار گذاشته می       اگر بین وراث، غایب مفقوداالثری باشد، سهم       ـ263ماده 

  . خودش داده خواهد شدشود، و در صورت زنده بودن، به االرث او بین وراث او تقسیم می که قبل از مورث خود مرده است، سهم
در صورت .  غایب مفقوداالثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشدـ264ماده 

وت فرضـی   نفع در ترکه، پس از رسیدگی، تاریخ فـ          مجهول بودن تاریخ فوت غایب مفقوداالثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث یا افراد ذی              
  .یعنی تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده، تعیین خواهد کرد

شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت یـا صـدور حکـم فـوت فرضـی او از طـرف دادگـاه                         اموال غایب مفقوداالثر تقسیم نمی     ـ265ماده 
اگر یـک یـا     . اند، تقسیم خواهد گردید     عی یا فرضی او زنده بوده     در این مورد، اموال غایب بین وراثی که در تاریخ فوت واق           . دار قانونی   صالحیت

  .مقام پدر یا مادر متوفی خود خواهند بود الفوت غایب، بعد از او درگذشته باشند، وارثین آنها قائم چند نفر از وراث حین
ز دادگاه درخواست نمایند که اموال غایب       االثر، قبل از صدور حکم موت فرضی، ا          هرگاه یک یا چند نفر از وارثین غایب مفقود         ـ266ماده 

در اختیار آنها قرار داده شود، در این مورد، دادگاه دستور تحویل و تصرّف اموال غایب به آنها را صادر خواهد کرد؛ مشروط بـر اینکـه از تـاریخ                        
و یا ضامن معتبری را معرفی نمایند تا در         کنندگان تضمینات کافی      غیبت و آخرین خبر از غایب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست             

تـضمینات  . صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهدۀ اموال یا حقوق اشخاص ثالث برآیند                   
  .مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب، باقی خواهد ماند

ر حکم موت فرضی پیدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نماید، کسانی که اموال او را تصرّف                   اگر غایب مفقوداالثر بعد از صدو      ـ267ماده 
باشد، مسترد دارنـد، و       اند، باید آنچه را که از اموال منقول یا غیرمنقول یا عوض یا منافع اموال مزبور در موقع پیدا شدن غایب موجود می                        کرده

  .، باید خسارات وارده را جبران نماینددر صورت افراط یا تفریط یا تعدّی یا تجاوز
  فصل چهارم ـ موانع ارث 
شود؛ اعم از اینکه قتل به   قتل از موانع ارث است، بنابراین شخصی که مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع میـ268ماده 

 صورت گرفته باشد، یا با کمک و شرکت شخص یا اشـخاص  وسیله شخص وارث انجام گرفته باشد، یا به تحریک و معاونت وارث، به تنهایی             
  .دیگر
 در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا در حال دفـاع از جـان شـخص وارث ارتکـاب یافتـه باشـد، وارث از ارث                              ـ269ماده 

  .محروم نخواهد شد
بنابراین، . شوند    شوند، از ارث مورث خود محروم نمی         فرزندان یا وارثین اشخاصی که به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع می              ـ270ماده 

تـری    فرزندان کسی که پدر یا مورث خود را کشته باشد، از ارث جد یا مورث پدر یا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر این که وارث نزدیک                          
  .موجب محرومیت آنها از ارث نشود
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  فصل پنجم ـ قبول یا رد ترکه 
االرث خود را ندارند، مگر اینکه حقوق و دیونی را که به ترکه تعلـق گرفتـه، پرداخـت کـرده                 صرف ترکه و سهم    وارثین، حق ت   ـ271ماده 
  .باشند
هایی که به ماترک متوفی تعلق گرفته و قبل از تقسیم ترکـه بایـد پرداخـت گـردد، بـه شـرح زیـر                           ها و هزینه     حقوق و بدهی   ـ272ماده 
   :باشد می

  . ختم متوفی در حدود متعارفهزینه کفن و دفن و مجلس) 1 
  .باشد پرداخت طلب اشخاصی که اموال متوفی در رهن آنها می) 2 
  .های مسلم و مستند و انکارناپذیر متوفی پرداخت بدهی) 3 
  .نامه متوفی انجام مفاد وصیّت) 4 
ایند، و یا ترکه را رد کنند تا بـه بـستانکاران     های موّرث خود را پرداخت نم       توانند ترکه را قبول کرده و بدهی         وارثین متوفی می   ـ273ماده 

  .توانند اعالم قبول یا رد ترکه را منوط و موکول به تحریر ترکه کنند همچنین می. داده شود
هرگـاه  . های متوفی خواهـدبود   در صورتی که ورّاث، ترکه را قبول نمایند، هر یک به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهی         ـ274ماده 

های متوفی کافی نیست، وارثین نسبت به مـازاد ترکـه و              های متوفی بیشتر از ترکه بوده و ترکه برای پرداخت تمام بدهی             ه بدهی ثابت شود ک  
  .های اضافی متوفی، مسئولیتی نخواهندداشت بدهی
یخ اطالع از فوت موّرث یا تحریـر     ورّاثی که بخواهند ترکه را رد کنند، باید عدم قبولی خود و ردّ ترکه را در مدت دو ماه از تار                     ـ275ماده 

  .ترکه، کتباً به دادگاه و کلیسا اعالم نمایند
اگر رد ترکه ظرف مدت معین از طرف دادگاه یا کلیسا، اعالم نشود، در حکم قبول ترکـه                  .  ردّ ترکه نباید مشروط و معلّق باشد       ـ276ماده 

  .خواهدبود
  االرث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم فصل ششم ـ سهم 
هـم از مادرشـان ارث       هم از پـدر   ) یعنی فرزندانی که از یک پدر و یک مادر هستند         ( در بین ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِینی         ـ277ماده 
در یعنی فرزندانی که از یک ما(برند، و فرزندان اُمی  فقط از پدرشان ارث می) باشند یعنی فرزندانی که از یک پدر می(برند، ولی فرزندان اَبی  می

  .در تمام موارد، ترکه بین پسران و دختران متوفی، متساویاً تقسیم خواهدگردید. شوند فقط وارث مادرشان شناخته می) هستند
 اگر شخص مجرّدی فوت کند و قبالً هم ازدواج نکرده و زن و فرزندی نداشـته باشـد، پـدر و مـادر او وارث او خواهنـدبود و                               ـ278ماده 

اگر پدر یا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت کرده باشد، نصف ترکه نصیب پدر یـا مـادر                    . ین والدین او تقسیم خواهدشد    ماترک متوفی متساویاً ب   
  .زنده شده و نصف بقیه بین برادران و خواهران متوفی متساویاً تقسیم خواهدگردید

قط فرزندان پدری یا فقط فرزندان مـادری متـوفی در قیـد              در بین ورّاث طبقۀ دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِینی یا ف             ـ279ماده 
  .حیات باشند، ترکه بین ورّاثی که دارای شرایط و قرابت یکسان هستند، به طور مساوی تقسیم خواهدشد

اً تقـسیم    در صورتی که برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران مادری متوفی زنده باشند، مـاترک بـین آنهـا متـساوی                       ـ280ماده 
  .شود می

 در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران پدری و فرزندان مادری، تنها برادران و خواهران پـدری                       ـ281ماده 
  .درسد که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهدش شوند و ترکه فقط به برادران و خواهران ابَوِینی و مادری می از ارث محروم می

) اَبـی و اُمـی  ( در صورتی که متوفی، برادران و خواهران ابوینی نداشته باشد، ترکه بین بـرادران و خـواهران پـدری و مـادری           ـ282ماده 
  .متساویاً تقسیم خواهدشد
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ود قلمـداد   در صورت فوت یک یا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقـام قـانونی و جانـشین مـوّرث خـ                     ـ283ماده 
  .االرث پدر یا مادرشان متساویاً بین آنها تقسیم خواهدشد شوند و سهم می

  . در مورد ورّاث طبقه سوم نیز به مورد اجرا گذارده خواهدشد282 تا 277 مفاد مواد ـ284ماده 
  فصل هفتم ـ میراث زوج و زوجه 
ی داشته باشند، پس از فوت هر یک از آنها، ترکه بین همسر زنده و                در صورتی که زوجین از ازدواج قبلی یا فعلی خود فرزندان           ـ285ماده 

  .فرزندان، متساویاً تقسیم خواهدگردید
 هرگاه زوج یا زوجه فرزندی نداشته، ولی پدر و مادر آنها در قید حیات باشند، پس از فوت هر یک از زوجین، نصف ترکـه بـه                            ـ286ماده 

  .شود که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید  متوفی داده میهمسر زنده و نیمه دوم ترکه به پدر و مادر
 هرگاه پدر یا مادر زوج قبل از او فوت کرده باشد، پس از فوت زوج، یک سوم ترکه به پدر یا مادر زندۀ متوفی و دوسوم ترکـه                        ـ287ماده 

  .به زوجه خواهد رسید
در نداشته باشند، پس از فوت هر یک، تمام ترکـه متـوفی نـصیب همـسر زنـده                    در صورتی که زوج یا زوجه فرزند و پدر و ما           ـ288ماده 

  .خواهدشد
توانـد بـین       هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه، وجه رایج کشور، به عنوان مِهر معین شده باشد، در موقع فـوت شـوهر، زن مـی                        ـ289ماده 
  .هرکدام را که بیشتر است وصول نماید)  این مقرّرات34با رعایت مفاد تبصره ماده(االرث و مبلغ مهر  سهم
  باب دوم ـ مقرّرات مختلفه 
، وارث مزبور به مناسبت تمـام  )مانند قرابت سببی و نسبی زن با شوهر      ( هرگاه در یکی از وارثین شرایط متعدد ارث جمع باشد            ـ290ماده 

  .ها، از موّرث خود ارث خواهدبرد آن شرایط و قرابت
ندان صغیر و یا پسران و دختران مجردی داشته باشد، مبالغی در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگی                    هرگاه متوفی فرز   ـ291ماده 

های تحصیلی و ازدواج فرزندان صغیر و مجرد و جهیزیه دختران اختصاص داده شـده و بـه                    های متفرقه، ازجمله هزینه     و اجتماعی برای هزینه   
  .االرث آنها اضافه خواهدشد سهم
برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نـشود کـه کـدام یـک زودتـر یـا دیرتـر از                 اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می         ـ292ماده 

برند؛ مگر اینکه مرگ به سبب غـرق یـا هَـدم واقـع شـود، کـه در ایـن صـورت از یکـدیگر ارث                             دیگری درگذشته است، از یکدیگر ارث نمی      
  .خواهندبرد

 که وارث یکدیگر هستند، فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تـأخر       اگر اشخاصی  ـ293ماده 
  .برد مجهول باشد فقط کسی که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می

باشد، که مکلف است  یسا می منظور از کلیسا، مقام روحانی یعنی کشیش دستگذاری شده یا سرپرست یا رئیس هیأت مدیره کلـ294ماده 
مطرح کرده و ) های مشابه نامیده شده باشند اعم از اینکه هیأت مشایخ یا رهبران یا وکال یا عنوان(کلیه کارهای مهم را در جلسۀ هیأت مدیره 

  .پس از تبادل نظر مصوبات هیأت مدیره کلیسا را به مرحله اجرا درآورد
ت براساس قواعد و عادات مسلم و متداول در کلیساهای پروتـستان تـدوین گردیـده، بنـابراین در                    با توجه به اینکه این مقررا      ـ295ماده 

صورت ابهام، اجمال، سکوت یا صریح نبودن، تفسیر مواد این مقررات یا اظهارنظر در موارد خاص، منحـصراً در صـالحیت کلیـسا یـا کمیتـه                            
 .منتخب کلیساهای پروتستان خواهدبود
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  نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی یینآ) 7(اصالح ماده 

  1387/8/18 - ک40232ت/143774شماره 
  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی 

  ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ـ معاونت برنامه
 وزارت امـور    4/4/1387 مـورخ    48652/2137/56 بنـا بـه پیـشنهاد شـماره          17/6/1387وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلـسه مـورخ           

نامـه    تـصویب ) 1(بنـد   ) ج(اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایـت جـزء                        
  : تصویب نمودند1/10/1386هـ مورخ 38857ت/158816شماره 
، 13/5/1386ک مورخ   37251ت/74829نامه شماره     نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، موضوع تصویب          آیین) 7(در ماده    

ردیـف  (بـه حـساب درآمـد عمـومی         « بـه عبـارت     »  کل کشور  1386قانون بودجه سال    ) 140101(به حساب درآمد عمومی ردیف      « عبارت  
  .گردد اصالح می» )مربوط
  . به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است14/8/1387خ نامه در تـاری این تـصویب 

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
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نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در دعاوی ایران علیه خارجیان به وزیران  تصویب
 المللی عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین

  1387/8/20 - هـ39379ت/146199شماره 
  معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

 معاونـت حقـوقی و امـور مجلـس ریـیس       28/11/1386 مورخ   193231 بنا به پیشنهاد شماره      12/8/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ       
  :جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب نمود

زیران مندرج در قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی بـه منظـور اسـتیفای حقـوق                       ـ اختیارات هیئت و   1 
المللـی   ـ به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین1360ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس ـ مصوب 

  .شود  تفویض می11/7/1368 مورخ 694ت/70746 شماره نامه جمهوری اسالمی ایران، موضوع تصویب
باشد و مصوبات آن در صورت تأیید  گیری درخصوص اختیارات یادشده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای مذکور می            ـ مالک تصمیم  2 

  .نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهدبود آیین) 19(رییس جمهور با رعایت ماده 
  ور ـ پرویز داودیمعاون اول رئیس جمه



  175/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

  اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی

 به -1383 مصوب - قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی12 ماده 2نام سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب تبصره  -1ماده 
  .صندوق بیمه خدمات درمانی اصالح و در این اسانامه به اختصار صندوق نامیده می شود

انی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه های  هدف صندوق، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های خدمات درم-2ماده 
  .اجتماعی متناسب با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بیمه خدمات درمانی کشور می باشد

ر راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون بیمه  موضوع فعالیت صندوق د-3ماده 
  :خدمات درمانی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط عبارت است ازهمگانی 
  .یمو تعمیم بیمه خدمات درمانی در بین تمامی گروه های مشمول به صورت مستقیم و غیر مستق اجرا، توسعه -الف
همکاری در مطالعه و ارائه پیشنهاد تعرفه های خدمات پیشگیری تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و مبتنی بر محاسبات  -ب

فنی بیمه ای به منظور تعیین سرانه، اولویت بندی و تعیین سطوح خدمات مورد تعهد صندوق از طریق جمع آوری و ثبت اطالعات خدمات 
  . خدمات دهنده و خدمات گیرندهارایه شده به تفکیک

  .همچون نظام ارجاع مبتنی بر پژشک خانوادهجهت اجرای سیاستهای دولت آموزش و بسترسازی  پژوهش، فرهنگ سازی، -پ
صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی بوده و به صورت موسسه بیمه درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق  -4ماده 
  .ن اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شدمقررات ای
مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری  - 5ماده 

  . اجتماعی اقدام نماید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین12 ماده 1برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره 
  :ارکان صندوق عبارتند از -6ماده 
  شورا -الف
   هیأت مدیره-ب
  مدیر عامل -پ
  هیأت نظارت -ت

و رئیس  اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیت های شورا و رئیس آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی -7ماده 
  .هیأت مدیره سازمان یاد شده می باشد

  : وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد-8اده م
   تصویب خط مشی و راهبردهای کالن صندوق-الف
  تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق -ب
  انتخاب اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت  -پ
و دستمزد تعیین می نماید و ل در حدودی که شورای حقوق تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عام -ت

  1386 مصوب - قانون مدیرت خدمات کشوری74 قانون تجارت و تعیین حق الزحمه هیأت نظارت با رعایت ماده 241با رعایت ماده 
ئه پیشنهاد به هیأت وزیران برای  اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معامالتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارا-ث

  .تصویب در صورت لزوم
  .اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت به پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نصب و عزل -ج
  .بررسی و تبیین تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و ارجاع آن به مراجع ذی ربط -چ
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   درخصوص انتخاب مدیر عاملپیشنهاد هیأت مدیره صندوق تصویب -ح
  پیشنهاد تغییر و یا اصالح اساسنامه -خ
بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در پارچوب مفاد این  -د

  .اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
  .ا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد نحوه تشکیل و اداره جلسات شور-1تبصره 
  . مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره درصورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند-2تبصره 

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 17ه اعضای هیأت مدیره صندوق متشکل از پنج نفر خواهند بود که با رعایت بند ب ماد -9ماده 
  . ماده قانون یاد شده با تصویب شورا انتخاب می شود1اجتماعی و تبصره 

صدور احکام اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیر عامل سازمان  -1تبصره 
  .تأمین اجتماعی است

 مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می نماید که وظایف وی در هیأت -2تبصره 
  :این زمینه به شرح زیر است

  دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات -الف
   اداره جلسات هیأت مدیره-ب
  .شورا و هیأت مدیره به مدیر عامل انعکاس پیشنهادات هیأت مدیره به شورا و ابالغ مصوبات -پ

  . کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیأت مدیره مسئولیت جرایی نخواهند داشت-3تبصره 
تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این .  مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است-10ماده 

  .اساسنامه خواهد بود
  .تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود -1تبصره 
 در صورت استعفا، عزل، حجر و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه -2تبصره 

  .حداکثر ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید
  :وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است -11ماده 
   بررسی و تأیید خط مشی، راهبردهای کالن و برنامه های اجرایی الزم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارائه به شورا-الف
   بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق جهت ارایه به شورا-ب
   نامه های مالی، معامالتی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها به شورا بررسی و تأیید آیین-پ
  . ارائه پیشنهاد ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارائه آن به مراجع ذی ربط پس از تأیید شورا-ت
  .شورا بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به -ث
   پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل صندوق به شورا-ج
   انجام سایر امور الزم برای صندوق در چارچوب اساسنامه و قوانین مربوطه-چ
  تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتها و موسسات تابعه و وابسته  -ح

این واگذاری رافع مسئولیت هیأت . تفویض نماید هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل -تبصره
  .مدیره نخواهد بود

   تصویب ضوباط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارائه خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی-خ



  177/آیین نامه و دستورالعمل های مربوط به قوه قضائیه : بخش چهارم
 

 

ارداد به منظور تطبیق تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروه ها و موسسات پزشکی طرف قر -د
  اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مقرر جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی

جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای  -12ماده 
  .حاضر معتبر خواهد بود

 عامل صندوق به عنوان باالترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیأت مدیره به مدیر -13ماده 
  .پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بالمانع می باشد

  :وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است -14ماده 
  .تهیه گزارش عملکرد ساالنه، ترازنامه حساب سود و زیان و ارایه آن به هیأت مدیره -الف
  . اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونیف خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعملهای مصوب شورا و هیأت مدیره-ب
  جهت ارائه به هیأت مدیره ) ارهر سه ماه یکب( تیهه و تنظیم گزارشهای دوره ای از عملکرد صندوق -پ
  یاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب استقرار و عمل-ت
   تهیه و تنظیم بودجه ساالنه صندوق و ارائه آن به هیأت مدیره-ث
   تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های اجرایی-ج
  صدور احکام اعضای هیأت میدره شرکتها و موسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود -چ
  . صدور حکم مدیر عامل شرکتها و موسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود-ح

صندوق بوده و می تواند این اختسار را مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضانون و قضایی نماینده  -1تبصره 
  .شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکالیی که تعیین می کند اعمال نماید

  . مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیر عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود-2بصره ت
  . چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود-3تبصره 
  .ا به مدیران اجرایی صندوق تفیض نمایدمدیر عامل می تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش ر -4تبصره 

 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تبصره 17ماده ) د(اعضای هیأت نظارت مرکتب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در بند  -15ماده 
  .ماده یاد شده توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است

ه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطالعات  هیأت نظارت حق هیچگون-1تبصره 
  .نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نمایدمورد 

ی قانونی یا مدیر عامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحات که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد در مهلت ها -2تبصره 
  .تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد

  .انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رییس شورا می باشد -3تبصره 
  .صدور احکام اعضا و رئیس هیأت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رئیس شورا می باشد -4تبصره 
س قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه وظایف بازر -5تبصره 
  .خواهد نمود

  : وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است-16ماده 
  .نظارت بر حسن اجرای مفاد اسناسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی -الف
  وص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورااظهارنظر درخص -ب
   اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی-پ
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  .انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صالحیت هیأت نظارت می باشد -ت
یر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خالف قوانین و مقررات یا مغا -تبصره

  .اطالع شورا خواهد رساند
  . سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال ساخته خاتمه می یابد-17ماده 
  :دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از -18ماده 
  فع حاصل از سرمایه گذاریهای صندوقوجوه دارایی های موجود و منا -الف
  .حق بیمه های دریافتی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت -ب
   وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاه ها-پ
  کشور هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج -ت
   بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق-ث
 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات موضوعه قابل جذب توسط 7 سایر منابعی که براساس ماده -ج

  .صندوق باشد
   درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفاتر بیمه شدگان-چ

کلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارائه نماید و شورا هیأت مدیره  -19ماده 
  .موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابالغ بودجه ساالنه کشور آن را تصویب و ابالغ نماید

. یرماه جهت ارائه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گرددترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید حداکثر تا پایان ت -20ماده 
همچنین گزارش مالی اسالنه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و 

  .شورا ارسال گرددنظارت و وضوعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به هیأت 
 صورتهای مالی تلفیقی ساالنه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صالح قانونی تدوین شده یا -1تبصره 

  .می شود تهیه و ارائه گردد
 مدیره برای عملکرد مالی سال تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیأت -2تبصره 

  .مورد نظر می باشد
هیأت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه ساالنه و گزارشهای مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را  -3تبصره 

  .حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید
ه موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا هیأت مدیر -4تبصره 

  .و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تقدیم دارد
شورا موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی و تلفیقی تسلیم  -21ماده 
  .خاذ نمایدمقتضی ات
صندوق را که ) بیمه ای(گزارش محاسبات فنی ) حداقل هر سه سال یکبار(هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب  -22ماده 

  .توسط کارشناسان واجد صالحیت حرفه ای تهیه گردیده به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارائه نماید
تی، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی آیین نامه های مالی و معامال -23ماده 
  .ربط برسد
  .مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی است -تبصره
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ند در معامالتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می اعضای شورا، هیأت مدیره و مدیر عامل و هیأت نظارت، نمی توان -24ماده 
  .پذیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند

اعضای شورا، هیأت مدیره و مدر عامل و هیأت نظارت در صورت فعالیت در رشته های پزشکی با مجوز شورا درخصوص عقد  -1تبصره 
  . ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق، مشمول حکم این ماده نمی باشندقرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت

  .پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود -2تبصره 
  .تغییر و یا اصالح این اساسنامه با تصویب هیأت وزیران خواهد بود -25ماده 

  ر معاون اول رئیس جمهو-پرویز داودی
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  دستورالعمل نحوه استفاده از نماد اشتغال قضایی در کلیه مراجع قضایی کشور

تمایز و رعایت احترام و حفظ شأن قضات و پیشگیری از بروز جعل و یا هرگونه سوأ استفاده از عناوین قضایی و فراهم سـاختن                         به موجب   
  : نماد اشتغال قضایی بشرح زیر به تصویب می رسداعتماد بیشتر مردم در مراجعه به قضات، دستورالعمل نحوه استفاده از

از تاریخ تصویب این دستورالعمل، کلیه قضات شاغل در دیوان عالی کشور، دادسرای دیوانعالی کشور، دادگاه ها و دادسرای عالی                     -1ماده  
می بخش سراسر کـشور اعـم از افـراد          انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری ها و دادگاه های عمو              

روحانی و غیر روحانی و بانوان، مکلف به استفاده از نماد قضات شاغل در مراجع پیش گفته، با رعایت سایر مقررات پیش بینـی شـده در ایـن                             
  .دستورالعمل، می باشند

  : بصورت شال گردن از جنس پارچه ساتن ابریشمی یا رنگهای1نماد مذکور در بند  -2ماده 
  . دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات- دیوان عدالت اداری- دادسرای دیوانعالی کشور-سفید؛ برای استفاده قضات دیوانعالی کشور

  سبز یشمی؛ برای استفاده قضات دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان و دادگاه های نظامی یک
  ، انقالب، عمومی بخش و نظامی دوآبی مایل به طوسی؛ برای استفاده قضات دادگاه های عمومی

  زرشکی سیر؛ برای  استفاده قضات دادسرا اعم از عمومی، انقالب و نظامی
در سـمت راسـت و عبـارت جمهـوری اسـالمی      ) اهللا و تـرازو (و با دوخت نوار ابریشمی با طرح پرچم جمهوری اسالمی در حاشیه و نقش   

  .الیه در لبه های پائیین می باشد قوه قضائیه در سمت چپ و ریشه ابریشمی دو -ایران
استفاده از نماد اشتغال قضایی توسط قضات موضوع این دستورالعمل صرفاً در زمان ومکان دادرسی مجاز بوده و در غیر از شرایط  -3ماده 

  .یاد شده ممنوع می باشد
 استفاده سایر افراد تحت هر عنوان ممنـوع  بدیهی است. قضات مورد نظر در حفظ و نگهداری آن می بایست نهایت سعی را معمول داشته              

  .بوده و عمل مرتکبین مستوجب برخورد قانونی الزم خواهد بود
 استفاده از این نماد در غیر مقام دادرسی و یا برای غیر قضات، چنانچه در راستای اهداف عالیه نظام قضایی کشور از جملـه تهیـه        -تبصره

ی و امثال آن باشد صرفاً با مجوز رئیس کل دادگستری استان یا معاون قضایی وی که این اختیار به                    برنامه های نمایشی و سریالهای تلویزیون     
  .مشارالیه تقویض شده باشد مجاز خواهد بود

 در صورت مفقود شدن نماد مورد نظر دارنده آن می بایست سریعاً مراتب را از طرق رئیس واحد قضایی مربوطـه بـه رئـیس کـل       -4ماده  
  .ستان و حفاظت اطالعات دادگستری استان اعالم نمایددادگستری ا

تهیه و تولید و توزیع این نماد صرفاً توسط معاونت اداری و مالی قوه قضائیه انجام می شود و هیچ یک از دادگستریها و یا قضات                         -5ماده  
  .اونت مذکورحق تهیه و تولید آنرا ندارند مگر به شفارش مع) و یا سایر افراد اعم از حقیقی و حقوقی

معاونت اداری و مالی قوه قضائیه و دادگستریهای کل استانها می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا نماد مورد نظر رسماً بـه قـضات مـشمول                          
  .این دستورالعمل ضمن اخذ رسید تحویل گردد

  .رئیس قوه قضائیه خواهد بودهرگونه تغییر در این دستورالعمل بنا به پیشنهاد معاونت اداری و مالی و تصویب  -6ماده 
  . به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید6/5/87 تبصره در تاریخ 1 ماده و 6این دستورالعمل در * 

   رئیس قوه قضائیه -سید محمود هاشمی شاهرودی
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :پنجمبخش 

  بخشنامه های قوه قضائیه 



  )1387 پائیز 12شماره (فصلنامه قضایی / 182
 

 

 کاالی قاچاق ارشاد ضابطین و کاشفین به شناسایی فروشندگان و وارد کنندگان بخشنامه 

  1387/9/7 -7670/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 .گردد  ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می7/9/1387 ـ 7670/87/1تصویر بخشنامه شماره  
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

  بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
های به عمل آمده، اغلب محکومان، کاالهای مزبور را از بازارهای داخلـی   ثرت محکومان جرائم قاچاق کاال و نظر به بررسی با توجه به ک    

مراجع قضایی نیز در برخورد با ایـن افـراد کـاالی حـامالن و          . اند  خریداری کرده و بنا بر عرف از فروشندگان برگ سبز گمرکی مطالبه ننموده            
  .مانند نمایند؛ حال آنکه فروشندگان و قاچاقچیان اصلی از تعقیب مصون می کوم میخریداران را ضبط و مح

رسانی و ارشاد الزم به نحو مقتضی؛ قبل از اتخاذ تصمیم قضایی ضابطین و کاشفین را                  دارد، مراجع قضایی ضمن اطالع      بنابراین مقرر می   
  .وظف نمایندبه شناسایی و تعقیب فروشندگان و واردکنندگان کاالهای قاچاق م

   رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  ریال در ازاء تحمل هر روز حبس محکومین150,000کسر بخشنامه 

  1387/9/7 - 7671/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 .گردد رسال می ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ا7/9/1387 ـ 7671/87/1تصویر بخشنامه شماره 
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

  بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
 11 قانون مزبـور و مـاده  5 و توجهاً به ماده 10/8/1377های مالی مصوب  نظر به عموم و اطالق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت     

های مالی و تبصره آن شامل محکومان قاچاق موادمخدر و قاچاق اموال              حکومیتقانون مجازات اسالمی، حکم ماده یک قانون نحوه اجرای م         
  .باشد موضوع عایدات دولت و همچنین محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز می

از جزای نقدی مـورد حکـم       )  ریال 150,000(بنابراین الزم است به ازای هر روز تحمل محکومیت حبس مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال                  
  .حکومان مزبور کسر گرددم

های عمومی و انقالب و رؤسای سازمان قضایی نیروهای مسلح مـسوول نظـارت بـر حُـسن                  های استان، دادستان    رؤسای کل دادگستری   
  .اجرای این بخشنامه خواهندبود

   رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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 نصب قضات مشاور به عنوان قاضی شورابخشنامه 

  1387/6/24 - 5664/87/1شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 .گردد  ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطالع به پیوست ارسال می24/6/1387 ـ 5664/87/1با احترام تصویر بخشنامه شماره  
  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

  های سراسر کشور بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان
باشد، برای جلوگیری از هرگونه اخالل در  االجرا می  در سراسر کشور الزم23/6/1387 به اینکه قانون شوراهای حل اختالف از تاریخ نظر 

نامـه اجرایـی     قانون مـذکور و تـا زمـان تـدوین آیـین     5های در حوزه صالحیت شوراهای حل اختالف، در اجرای ماده      روند رسیدگی به پرونده   
شوند و تعیـین سـایر        های خاص، کلیه قضات شاغل در شوراهای حل اختالف کشور به عنوان قاضی شورا منصوب می                 ابالغموردنیاز و صدور    

  .گردد های استان تفویض می اعضاء شورا به رؤسای کل دادگستری
ون و تمشیت هر چه بهتر امور       ریزی دقـیق نسبت به حُسن اجرای قان        الزم است آقـایان رؤسای کل بـا اتخـاذ تدابیـر شایـسته و برنامـه           

  .اقدامات الزم را به عمل آورند
  رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
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  مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیهنظریات 
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