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دانشجوی گرامی

حضور در کالسهای موسسه فاضل به دلیل حل مسائل متنوع ،ارتباط زنده و دو طرفه بیی دانجی و و
استاد ،قرار گرفت در جو کنکور ،ای اد انگیزه رقابت ،رفع اشکاالت دانج و و آزمیو هیای کالسیک کیه
ضم آ از میزا آمادگک خود مطلع مکشوید انتخابک است که نمکتوا آنرا با مطالعیه ییی ییا نید
کتاب مقایسه کرد.

شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه فاضل به شما این امکان را می دهدد کده
جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع بایدد
کرد.

مزایای استفاده از این كتاب:
• جمع آوری نص مهم تری قوانی خاص حقوقک و کیفری در یی کتاب
• تجریح و عالمت گذاری مهمتری مواد قوانی به صورت دقیق همراه با آخری
اصالحات
• طبقه بندی تستهای آزمو های سنوات گذشته در ذیل هر قانو به همراه پاسخ
تجریحک

پیش گفتار

کتاب حاضر تحت عنوا قوانی خاص در دو بخش حقوقک و کیفری تالیف گردیده است.
در بخش حقوقک ،قوانی خاص در زمینه حقوق مدنک ،حقوق ت ارت و آیی دادرسک مدنک و در بخش
کیفری قوانی خاص مربوط به حقوق جزا و آیی دادرسک کیفری گردآوری شده و نکات و تست های
مربوط به هر ماده در ذیل آ

نگاشته شده؛ تا استفاده کنندگا

از مراجعه به

سایر منابع

بک نیاز گردند؛ درجه بندی مواد به لحاظ اهمیت به صورت جدول زیر است:
درجه اهمیت مواد

نحوه تایپ

بسیار زیاد

پررنگ+زیر خط دار+كج(ایتالیک)

زیاد

پررنگ

متوسط

زیر خط دار

عادی

عادی

در واقع مهمتری موادی که در دوره های گذشته از آنها سوال طرح شده بصورت پررنگ و زیر خط
دار و ایتالیک مجخص شده است همچنی مواد مهم(که تاکنو از آنها سوال طرح نجده اما احتمال
طرح سوال ازآنها زیاد است) بصورت پررنگ و مواد با اهمیت کم تر بصورت زیر خط دار و مواد با
اهمیت بسیار کمتر بصورت عادی تایپ شده اند.
از آ جایک که در آزمو های حقوقک اخیر ،قوانی خاص مورد پرسش قرار مک گیرد الزم است تا
داوطلبا گرامک نسبت به ای مواد در کنار مواد قوانی اصلک تسلط داشته باشند.
کتاب حاضر مک تواند برای تمام خانواده حقوقک عالوه بر متقاضیا آزمونهای حقوقک مورد استفاده واقع
شود.
به امید پیروزی
الهه جمجیدی-ماریا خواجه

فهرست مطالب
قوانين خاص حقوق مدني 3 .....................................................................................................................
قانون مسئوليت مدني 4 ........................... ................................ ................................ ................................ ................................
قانون تشکيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه 9 ................... ................................ ................................
قانون بيمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسایل نقليه 16 ................................
قانون روابط موجر و مستأجر ـ 34 .................................. ................................ ................................ ................................ ۵6
قانون روابط موجر و مستأجر 4۵ ................................. ................................ ................................ ................................ 76 -
قانون تملک آپارتمانها 49 ........................ ................................ ................................ ................................ ................................
قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۵3 .................. ................................ ................................ ................................ 1389
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با آخرین اصالحات ۵7 ............... ................................ 1389
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بيسرپرست و بدسرپرست مصوب 61 .......................... ................................ 92
قوانين خاص آيين دادرسي مدني67 .......................................................................................................
قانون نحوه اجرای محکوميت های مالي 68 ........................ ................................ ................................ ................................
قانون حمایت از خانواده 74 ..................... ................................ ................................ ................................ ................................
قانون شوراهای حل اختالف 86 ............. ................................ ................................ ................................ ................................
قانون دیوان عدالت اداری 96 .................. ................................ ................................ ................................ ................................
قانون اجرای احکام مدني 116 ............... ................................ ................................ ................................ ................................
قانون تشکيل دادگاههای عمومي و انقالب 141 ................. ................................ ................................ ................................
قانون وکالت (131۵با آخرین اصالحات) 146 .................... ................................ ................................ ................................
الیحه قانوني استقالل کانون وکالی دادگستری 1۵3 ........................................ ................................ ................................
قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1۵7 ................................... ................................ ................................ 1376
قانون امور حسبي 160 ............................. ................................ ................................ ................................ ................................
قانون افراز و فروش امالك مشاع 176 .................................. ................................ ................................ ................................
قوانين خاص حقوق تجارت179 ...............................................................................................................
قانون جدید اصالح صدور چک مصوب 180 ........... ................................ ................................ ................................ 1397
قانون استفساریه تبصره الحاقي به ماده  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 196 .........................................
قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي 197 ............................. ................................ ................................ ................................

موسسه آموزش عالي آزاد فاضل ................................................................................................................................
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي ایران (با آخرین اصالحات 207 .............. ................................ )1393
قانون اجرای سياستهای کلي اصل چهل و چهارم (223 ........................ ................................ ................................ )44
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ایران 2۵۵ ......................................... ................................ ................................
قانون تجارت الکترونيکي 267 ................ ................................ ................................ ................................ ................................
قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 279 .............. ................................ ................................ ................................ 1310
فهرست مواد مهم برخي از قوانين خاص حقوقي 281..............................................................................
قانون ثبت اسناد و امالك 282 .............. ................................ ................................ ................................ ................................
فهرست جديدترين اصالحات مربوط به قوانين اصلي حقوق 285...........................................................
« قانون اصالح ماده ( )241الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت» 286 ........................ ................................
قوانين خاص جزايي و کيفری287...........................................................................................................
قانون جرایم رایانه ای مصوب 288 ........................... ................................ ................................ ................................ 1388
قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری مصوب 296 .................. ................................ 1367
قانون مبارزه با تأمين مالي تروریسم مصوب 301 ................................. ................................ ................................ 1394
قانون جرم سياسي مصوب 306 ................................ ................................ ................................ ................................ 139۵
قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 308 ........................... ................................ ................................
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 328 ............... ................................ ................................
الحاق ماده 4۵به قانون مبارزه با مواد مخدر336 ................................... ................................ ................................ 1396
قانون تشدید مجازات اسيدپاشي و حمایت از بزهدیدگان ناشي از آن مصوب 337 ........................................ 1398
اصول جزایي قانون اساسي 338 ........... ................................ ................................ ................................ ................................
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 340 .................... ................................ ................................
قانون مجازات اشخاصي که برای بردن مال غير تباني مي نمایند مصوب 342 .............. ................................ 1307
جرایم و مجازات ها از قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 1310با اصالحات بعدی 344 ............ ................................
قانون نظارت بر رفتار قضات 347 .......................................... ................................ ................................ ................................
قانون مبارزه با پولشویي 3۵7 ................. ................................ ................................ ................................ ................................

2

 .......................................................................................................................................قوانين خاص حقوقي وکيفری

قوانين خاص حقوق مدني

3

موسسه آموزش عالي آزاد فاضل ................................................................................................................................
قانون مسئوليت مدني
مصوب  7اردیبهشت 1339
ماده  -1هر کس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجهء بى احتياطى به جان يا سالمتى يا مال يا آزادى يا حيثيت
يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگرى که به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه اى وارد نمايد که
موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.
ماده  - 2در موردى که عمل واردکنندهء زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان دیده باشد دادگاه پس از رسيدگى و
ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى نماید و چنانچه عمل وارد کنندهء زیان موجب یکى از خسارات مزبور
باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده  - 3دادگاه ميزان زيان و طريقه و کيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد کرد،

جبران زيان را به صورت مستمرى نمىشود تعيين کرد مگر آنكه مديون تأمين مقتضى براى پرداخت آن بدهد
يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده  -4دادگاه مى تواند ميزان خسارت را در موارد زیر تخفيف دهد:
 -1هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده زيان به نحو موثرى به زيان ديده کمك و مساعدت کرده باشد.
 -2هر گاه وقوع خسارت ناشى از غفلتى بوده که صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و
تنگدستى وارد کنندهء زيان شود.
 -3وقتى که زيان ديده به نحوى از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن کمك
و يا وضعيت وارد کنندهء زيان را تشديد کرده باشد.
ماده  - ۵اگر در اثر آسيبى که به بدن یا سالمتى کسى وارد شده و بدن او نقصى پيدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و
یا از بين برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانى او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کليه خسارات مزبور است .دادگاه
جبران زیان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طریق مستمرى و یا پرداخت مبلغى دفعتاً واحده تعيين مى نماید و
در مواردى که جبران زیان باید به طریق مستمرى به عمل آید تشخيص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ مى توان از وارد
کننده زیان تأمين گرفت با دادگاه است  .اگر در موقع صدور حکم تعيين عواقب صدمات بدنى به طور تحقيق ممکن نباشد

دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خواهد داشت.
ماده  - 6در صورت مرگ آسيب دیده زیان شامل کليهء هزينه ها مخصوصاً هزينه کفن و دفن مى باشد ،اگر مرگ
فورى نباشد هزينه معالجه و زيان ناشى از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشى نيز جزء زيان محسوب خواهد
شد .در صورتى که در زمان وقوع آسيب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثى را
نگاهدارى نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کنندهء زيان بايد مبلغى به عنوان مستمرى
متناسب تا مدتى که ادامهء حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگاهدارى شخص ثالث بوده به آن شخص
پرداخت کند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين که باید گرفته شود با دادگاه است .
در صورتى که در زمان وقوع آسيب نطفهء شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق
مستمرى را خواهد داشت .
ماده  - 7کسى که نگاهدارى یا مواظبت مجنون یا صغير قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او مى باشد در صورت تقصير
در نگاهدارى یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحيهء مجنون یا صغير مى باشد و در صورتى که استطاعت جبران
تمام یا قسمتى از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران
زیان باید به نحوى صورت گيرد که موجب عسرت و تنگدستى جبران کننده زيان نباشد .
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✌نكته:
این ماده فقط راجع به مسئوليت سرپرست نسبت به خسارات وارده از ناحيه صغير (اعم از مميز یا غير مميز) و مجنون است.
و در مورد سفيه قابل اجرا نيست.
✍ توضيح بيشتر:
منظور از کسي که نگاهداری مجنون یا صغير بر حسب قرارداد بر عهده اوست مانند مربي مهدکودك – پرستار بچه و ...
است.
ماده - 8کسى که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت دیگرى زیان وارد آورد مسئول
جبران آن است .
شخصى که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مختلف حسن نيت مشتریانش کم و یا در معرض از بين رفتن باشد مى
تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
ماده  - 9دخترى که در اث ر اعمال حيله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر براى همخوابگى نامشروع شده
مى تواند از مرتکب عالوه از زیان مادى مطالبهء زیان معنوى هم بنماید.
ماده  - 10کسى که به حيثيت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد مى شود مى تواند از کسى که لطمه وارد
آورده است جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد .هرگاه اهميت زیان و نوع تقصيرایجاب نماید دادگاه مى تواند در
صورت اثبات تقصير عالوه بر صدور حکم به خسارت مالى حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبيل الزام به عذر خواهى
و درج حكم در جرايد و امثال آن نماید.
ماده  - 11کارمندان دولت و شهردارى ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در
نتيجهء بى احتياطى خساراتى به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مى باشند ولى
هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين
صورت جبرا ن خسارت بر عهدهء اداره يا مؤسسهء مربوطه است ولى در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه
اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود
دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
✌نكته:
بر اساس ماده  11ق.م.م .در مورد خسارات کارمندان دولت ،شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها:
* اگر خسارت ناشي از عمد یا بي احتياطي کارمند باشد جبران خسارت بر عهده خود اوست
* در صورتي که خسارت مستند به عمل کارمند نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران
خسارت به عهده اداره یا موسسه خواهد بود.
اعمال دولتي
✓ اعمال تصدی
✓ اعمال حاکميتي
در خصوص اقداماتي که دولت در مقام اعمال حاکميت و اعمال حاکميتي انجام مي دهد اگر اقدامات بر حسب ضرورت و در
راستای منافع اجتماعي و مطابق قانون به عمل آید و موجب ضرر غير گردد دولت مسئوليتي نخواهد داشت.
ماده  - 12کارفرمايانى که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتى مى باشند که از طرف کارکنان
ادارى و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارده شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط
هائى که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى نموده به عمل آورده يا اينكه اگر احتياط هاى مزبور را به عمل مى
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آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى بود کارفرما مى تواند به واردکنندهء خسارت در صورتى که
مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد
✌نكته:
بر اساس ماده  12ق.م.م .کارفرمایان مشمول قانون کار ،مسئول جبران خساراتي هستند که از طرف کارکنان اداری یا
کارگران در حين انجام کار یا به مناسبت آن به دیگران وارد مي شود .مگر آن که ثابت شود ،تمام احتياطات الزم را به عمل
آورده یا اگر هم احتياط های الزم را به عمل مي آورد باز هم جلوگيری از ورود ضرر ممکن نبود .در اینجا قانون گذار تقصير
کارفرما را مفروض دانسته است.
ماده  - 13کارفرمایان مشمول مادهء  12مکلفند تمام کارگران و کارکنان ادارى خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه
آنان به اشخاص ثالث بيمه نمایند.

ماده  -14در مورد مادهء  12هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانى وارد آورند متضامن مسئول جبران خسارات وارده هستند.
در این مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوهء مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
ماده  - 1۵کسى که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنى یا مالى شخص متعدى شود مسئول خسارت نيست مشروط
بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده  16وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون است.

سواالت قانون مسئوليت مدني
 -1شرکت پيمانكاری در برابر وزارت نيرو ،احداث يك سد جهت بهره برداری در امر کشاورزی منطقه را برعهده
مي گيرد .اگر در مدت قرارداد سد را آماده نكند ،براساس حقوق ايران ،مسئول کداميك از خسارات زير است؟
(دکتری سراسری)96 ،
 )1قيمت آبهای هدر رفته
 )2قيمت آبهای هدر رفته و خسارات باغات مردم که در اثر کم آبي آسيب دیده اند
 )3قيمت آبهای هدر رفته و منافعي که با بهره برداری از آب سد درامر کشاورزی حاصل مي شود
 ) 4قيمت آبهای هدر رفته و خسارات باغات و منافعي که با بهره برداری از آب سد حاصل مي شده است.
☑ پاسخ :گزينه  1صحيح است.
(ارشد سراسری )96

 -2قابليت پيش بيني ضرر ،در کدام مورد شرط است؟
 )1مسئوليت دارنده اتومبيل
 )2خسارت وارده به مصرف کننده ناشي از عيب توليد کاال
 )3خسارات ناشي از صدمه های بدني که در آینده ظاهر مي شود
 )4مسافری که سابقه بيماری و در اثر ترمز ناگهاني قطار ،دچار حمله قلبي شود.
☑ پاسخ :گزينه  3صحيح است.
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قانون روابط موجر و مستأجر 76 -
مصوب 7۶
مادة  1ـ از تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ،اجارة کلية اماکناعم از مسکوني ،تجاری ،محل کسب و پيشه ،اماکن
آموزشي،خوابگاههای دانشجویي و ساختمانهای دولتي و نظایر آن که باقرارداد رسمي یا عادی منعقد ميشود تابع مقررات

قانون مدني ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بين موجر و مستأجرخواهد بود .
✌نكته:

اجاره ملک تجاری در صورتي تابع قانون  76است که عقد اجاره ابتدائا بعد از سال  76منعقد شده باشد.
در حال حاضر اجاره اماکن مسکوني تابع قانون  76است
مادة  2ـ قراردادهای عادی اجاره باید با قيد مدت اجاره در دونسخه تنظيم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و
بهوسيلة دونفر افراد مورد اعتماد طرفين بهعنوان شهود گواهي گردد .
✌نكته:
اگر اجاره نامه رسمي باشد ،تابع قانون  76خواهد بود اما در مورد اجاره نامه عادی ،در صورتي تابع قانون  76است که در دو
نسخه تنظيم شده باشد و یه امضای موجر و مستاجر رسيده و حداقل دو نفر به عنوان شاهد آن را امضا کرده باشند .لذا اگر
اجاره نامه عادی بوده و فاقد یکي از شرایط مذکور باشد از شمول قانون  76خارج شده و تابع قانون مدني و توافق طرفين
خواهد بود.
مادة  3ـ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائممقام قانوني وی تخلية عين مستأجرة در اجاره با سند
رسميتوسط دواير اجرای ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادی ظرف يكهفته پساز تقديم دادخواست
تخليه بهدستور مقام قضاييدر مرجع قضايي توسط ضابطين قوة قضاييه انجام خواهد گرفت .
✌نكته:
با انقضای مدت اجاره و بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام وی ،تخليه بایستي حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تقاضا صورت
گيرد .در اجاره نامه رسمي دستور تخليه از سوی دایره ثبت صادر شده و توسط مامورین این اداره اجرا مي شود .در مورد
اجاره نامه عادی دستور تخليه از سوی مقام قضایي صادر و توسط ضابطين دادگستری اجرا مي شود.
✌نكته:
با توجه به قانون شورای حل اختالف دعوای تخليه ملک استيجاری اعم از این که ملک تجاری باشد یا مسکوني ،در
صالحيت قاضي شورای حل اختالف است.
مادة  4ـ در صورتي که موجر مبلغي بهعنوان ودیعه یا تضمينیا قرضالحسنه و یا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دریافت
کرده باشد تخليه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند ياوجه مذکور به مستأجر و يا سپردن آن به
دايرة اجراست .چنانچهموجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحية مستأجر و یاعدم پرداخت مالاالجاره یا بدهي
بابت قبوض تلفن ،آب ،برق و گازمصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و یا پرداختبدهيهای فوق از محل وجوه
یادشده باشد موظف است همزمان باتوديع وجه يا سند ،گواهي دفتر شعبة دادگاه صالح را مبني بر
تسليمدادخواست مطالبة ضرر و زيان بهميزان مورد ادعا به دايرة اجراتحويل نمايد .در این صورت دایرة اجرا از
تسليم وجه یا سند به مستأجر به همان ميزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسرمطالبات موجر اقدام به رد آن به
مستأجر خواهد کرد.
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✌نكته:
اگر به موجب عقد اجاره مبلغي تحت عنوان ودیعه یا تضمين یا قرض الحسنه ،و نظایر این ها از سوی مستاجر به موجر داده
شده باشد تخليه ممکن نخواهد بود مگر با استرداد این مبلغ به مستاجر ،اگر مستاجر از دریافت آن خودداری نماید موجر
بایستي این مبلغ را نزد دایره اجرا تودیع نماید .سپس اگر مدعي است که طلبي از مستاجر دارد (مثال از بابت اجار بها یا
خسارت) همزمان با تودیع وجه ،دادخواست خویش را به دادگاه صالح تقدیم نماید .در این صورت وجه مذکور در صندوق
اداره ثبت یا دادگستری باقي مي ماند تا زماني که نتيجه دعوای موجر مشخص گردد .با صدور رای دادگاه مبلغ طلب موجر
کسر شده و مابقي آن به مستاجر پرداخت مي گردد.
مادة  ۵ـ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده ازسوی موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجرای دستور
تخليه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعاو نيز جبران خسارات وارده حکم مقتضي صادر
ميشود.
✌نكته:
چنان چه مستاجر در مورد قرارداد ،ادعای حقي داشته باشد ،این امر مانع از تخليه نخواهد بود .و بایستي دعوای خود را
اقامه کرده و چنان چه متعاقبا حکمي به نفع او صادر شود بایستي خسارات وارده بر مستاجر جبران شود.
✌نكته:
به نظر مي رسد که م  ۵شامل ادعای جعل نسبت به اجاره نامه نمي شود یعني اگر در دعوای تخليه مستاجر مدعي جعل در
سند اجاره گردد .م  ۵اجرا نمي شود و قبل از صدور حکم تخليه بایستي نسبت به ادعای جعل رسيدگي شده و تکليف آن
تعيين گردد.
فصل دوم ا سرقفلي
مادة  6ـ هرگاه مالک ،ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نمایدميتواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دریافت
نماید.همچنين مستأجر ميتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حقخود مبلغي را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان
سرقفلي دریافتکند ،مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وی سلبشده باشد.
تبصره  1ا چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر بادريافت سرقفلي ملك را به ديگری واگذار نمايد پس
از پايان مدتاجاره مستأجر اخير حق مطالبة سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره  2ـ در صورتي که موجر بهطریق صحيح شرعيسرقفلي را به مستأجر منتقل نماید ،هنگام تخليه مستأجر حقمطالبة
سرقفلي به قيمت عادلة روز را دارد.
مادة  7ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود ،تا زماني که عينمستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجارهبها
وتخلية عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عينمستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این

صورت مستأجرميتواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغي بهعنوان سرقفلي برایاسقاط حقوق خود دریافت نماید .
مادة  8ـ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به
اجارةمتعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید ،مستأجر ميتواند برایاسقاط حق خود و یا تخلية محل مبلغي را به عنوان
سرقفلي مطالبهو دریافت نماید.
مادة  9ا چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفليبه مالك نپرداخته باشد و يا اين که مستأجر
کلية حقوق ضمن عقد رااستيفاء کرده باشد هنگام تخلية عين مستأجره حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت.
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قوانين خاص آیين دادرسي مدني
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قانون نحوه اجرای محکوميت های مالي
مصوب 94
ماده 1ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند ،هر گاه
محکومٌ به عين معين باشد آن مال اخذ و به محكومٌ له تسليم مي شود و در صورتي که ردّ عين ممکن نباشد یا
محکومٌ به عين معين نباشد ،اموال محكومٌ عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجرای احكام مدني و
ساير مقررات مربوط ،توقيف و از محل آن حسب مورد محكومٌ به يا مثل يا قيمت آن استيفا مي شود.
ماده 2ـ مرجع اجراکننده رأی ،اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرایيه یا مجری نيابت ،مکلف است به تقاضای
محکومٌ له از طرق پيش بيني شده در این قانون و نيز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد ،نسبت به شناسایي اموال
محکومٌ عليه و توقيف آن به ميزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عين معين بوده و محکومٌ له شناسایي و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نيز مرجع
اجراکننده رأی مکلف به شناسایي و توقيف آن مال است.
ماده 3ـ اگر استيفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ عليه به تقاضای محکومٌ له تا زمان
اجرای حكم یا پذيرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضايت محكومٌ له حبس مي شود .چنانچه محکومٌ عليه تا
سي روز پس از ابالغ اجراييه  ،ضمن ارائه صورت کليه اموال خود ،دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمي
شود ،مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعي رد شود.
تبصره 1ـ چنانچه محکومٌ عليه خارج از مهلت مقرر در این ماده ،ضمن ارائه صورت کليه اموال خود ،دعوای اعسار خود را
اقامه کند ،هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمين بپذیرد یا محکومٌ عليه به تشخيص دادگاه کفيل یا وثيقه معتبر و
معادل محکومٌ به ارائه نماید ،دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا کفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس
محكومٌ عليه خودداری و در صورت حبس ،او را آزاد مي کند  .در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعي ،به
کفيل یا وثيقه گذار ابالغ مي شود که ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعي نسبت به تسليم محکومٌ عليه اقدام کند.
در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئيس دادگاهي که حكم تحت نظر آن
اجرا مي شود نسبت به استيفای محکومٌ به و هزینه های اجرایي از محل وثيقه یا وجه الکفاله اقدام مي شود .در این مورد
دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .نحوه صدور قرارهای تأميني
مزبور ،مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آيين دادرسي کيفری
است.
✌نكته :با مواد  230و  23۵آ.د.ك مقایسه شود.
تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کساني که به استناد این ماده حبس مي شوند
نيز مجری است.
ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده ( ) 3این قانون محکومٌ عليه حبس شده یا مستحق حبس باشد ،هر گاه مالي معرفي کند و
یا با رعایت مستثنيات دین مالي از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس ر سمي مال مزبور تکافوی محکومٌ به و
هزینه های اجرایي را نماید ،حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي گردد .در این صورت مال معرفي یا کشف
شده را مرجع اجراکننده رأی توقيف مي کند و محکومٌ به از محل آن استيفا مي شود.
ماده ۵ـ قوه قضایيه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ( )3این قانون حبس مي شوند جدای از محکومان کيفری
نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت های اقتصادی و درآمدزا را برای
محبوسان متقاضي کار فراهم کند .شيوه نگهداری ،به کارگيری ،پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیين نامه
ای است که به وسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و با همکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب رئيس قوه قضایيه مي رسد.
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ماده 6ا معسر کسي است که به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين ،قادر به تأديه ديون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابليت دسترسي به مال در حکم نداشتن مال است .اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون است.
ماده 7ـ در مواردی که وضعيت سابق مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون در عوض دین ،مالي دریافت کرده یا به هر
نحو تحصيل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده
است در این صورت و نيز در مواردی که مدیون در عوض دین ،مالي دریافت نکرده یا تحصيل نکرده باشد هر گاه خوانده
دعوای اعسار نتواند مالئت فعلي یا سابق او را ثابت کند یا مالئت فعلي یا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعای اعسار با
سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي شود.
ماده  8ـ مدعي اعسار باید صورت کليه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قيمت کليه اموال منقول و غيرمنقول ،به طور
مشروح ،مشتمل بر ميزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالي و اعتباری ایراني و خارجي دارد،
به همراه مشخصات دقيق حساب های مذکور و نيز کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير دیگر در اموال مذکور از زمان يك سال قبل از طرح دعوای
اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود کند .در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نيز در مواردی که
سابقه مالئت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبي
حداقل دو شاهد را به مدتي که بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطالع کافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود
ضميمه نماید .شهادتنامه مذکور باید عالوه بر هویت و اقامتگاه شاهد ،متضمن منشأ اطالعات و موارد مندرج در ماده ()9
این قانون باشد.
ماده 9ـ شاهد باید عالوه بر هویت ،شغل ،ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاشِ مدعي اعسار ،به این امر تصریح کند که با
مدیون به مدتي که بتواند نسبت به وضعيت معيشت وی اطالع کافي داشته باشد ،معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات
دین هيچ مال قابل دسترسي ندارد که بتواند به وسيله آن دین خود را بپردازد.
ماده 10ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مكلف است فوراً با استعالم از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن
باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محکومٌ عليه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار ،چ نانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ،دادگاه ضمن صدور حکم
اعسار با مالحظه وضعيت او مهلت مناسبي برای پرداخت مي دهد یا حكم تقسيط بدهي را صادر مي کند .در
تعيين اقساط باید ميزان درآمد مدیون و معيشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایي پرداخت آن را داشته
باشد.
تبصره 1ـ صدور حکم تقسيط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون ،مانع استيفای بخش اجرا نشده آن از اموالي که از
محكومٌ عليه به دست مي آيد يا مطالبات وی نيست.
تبصره 2ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ عليه مي توانند با تقديم دادخواست ،تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند.
دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعالم مراجع رسمي قانوني کشور یا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محکومٌ عليه
نسبت به تعدیل ميزان اقساط اقدام مي کند.
ماده 12ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود ،دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی ،مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر
خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم مي کند.

ماده 13ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستين رسيدگي کننده به دعوای اصلي یا دادگاه صادرکننده
اجراييه و به طرفيت محكومٌ له اقامه مي شود.
ماده 14ـ دعوای اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوی و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
ماده 1۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي شود  .این اشخاص در صورتي که مدعي اعسار
باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست کنند.
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قانون حمایت از خانواده
مصوب 1391
فصل اول ـ دادگاه خانواده
ماده1ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوی خانوادگي ،قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون
در کليه حوزه های قضائي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد .تشکيل این دادگاه در حوزه های
قضائي بخش
به تناسب امکانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موکول است.
تبصره 1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائي شهرستانهایي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن،

دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوی
خانوادگي رسيدگي ميکند.
✌نكته:
رای وحدت رویه شماره  741مورخ «:1394/3/26نظر به اینکه تبصره  1ماده  1قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1
مقرر داشته« :در حوزه قضایي شهرستانهایي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن
حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگي رسيدگي مي کند ».و با عنایت به اینکه در
ترکيب دادگاه های عمومي و انقالب مشاور پيش بيني نشده است ،بنابراین در مواردی که این دادگاه ها به علت عدم
تشکيل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگي رسيدگي مي کنند ،حضور قاضي مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت
ندارد.
تبصره2ـ در حوزه قضایي بخشهایي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است ،دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات

مربوط و مقررات این قانون به کليه امور و دعاوی خانوادگي رسيدگي ميکند ،مگر دعاوی راجع به اصل نكاح و انحالل

آن که در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي ميشود.

ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل و قاضي مشاور زن تشکيل ميگردد .قاضي مشاور باید
ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.
قاضي انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وی را
رد کند.
تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن برای کليه دادگاههای خانواده اقدام کند

و در این مدت ميتواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
ماده4ـ رسيدگي به امور و دعاوی زیر در صالحيت دادگاه خانواده است:
 -1نامزدی و خسارات ناشي از برهم زدن آن
 -2نکاح دائم ،موقت و اذن در نکاح
 -3شروط ضمن عقد نکاح
 -4ازدواج مجدد
 -۵جهيزیه
 6ـ مهریه
 -7نفقه زوجه و اجرتالمثل ایام زوجيت
 8ـ تمکين و نشوز
 -9طالق ،رجوع ،فسخ و انفساخ نکاح ،بذل مدت و انقضای آن
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 -10حضانت و مالقات طفل
 -11نسب
 -12رشد ،حجر و رفع آن
 -13والیت قهری ،قيمومت ،امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
 -14نفقه اقارب
 -1۵امور راجع به غایب مفقوداالثر
 -16سرپرستي کودکان بيسرپرست
 -17اهدای جنين
 -18تغيير جنسيت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول  12و  13قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصيه
ایرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب  1312/4/31و قانون رسيدگي به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات
دیني ایرانيان زرتشتي ،کليمي و مسيحي مصوب  1372/4/3مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي ميشود.
تصميمات مراجع عالي اقليت های دیني مذکور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طالق ،معتبر و توسط

محاکم قضائي بدون رعایت تشریفات ،تنفيذ و اجراء ميگردد.
ماده  ۵ـ در صورت عدم تمکن مالي هریک از اصحاب دعوی دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال،
وی را از پرداخت هزینه دادرسي ،حقالزحمه کارشناسي ،حقالزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به
زمان اجرای حکم موکول کند .همچنين د ر صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانوني دایر بر داشتن وکيل ،دادگاه حسب
مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين ميکند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کميته امداد امامخميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه
دادرسي معاف ميباشند.
ماده 6ـ مادر یا هر شخصي که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد ،حق اقامه دعوی
برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نيز دارد .در این صورت ،دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسي کند.

ماده7ـ دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوی به درخواست يكي از طرفين در اموری از قبيل

حضانت ،نگهداری و مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمين ،دستور
موقت صادر کند .اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است .چنانچه دادگاه ظرف شش
ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصميم نکند ،دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود ،مگر آنکه دادگاه
مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده 8ـ رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام
ميشود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي کند ،باید آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند .دادگاه به
طرق مقتضي در این باره تحقيق و تصميم گيری مي کند.
ماده9ـ تشريفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در
امور مدني است ،لکن چنانچه طرفين دعوی طرق دیگری از قبيل پست ،نمابر ،پيام تلفني و پست الکترونيک را برای این
منظور به دادگاه اعالم کنند ،دادگاه مي تواند ابالغ را به آن طریق انجام دهد .در هر صورت ،احراز صحت ابالغ با دادگاه

است.

ماده10ـ دادگاه مي تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين یا يكي از

آنان حداکثر برای دو بار به تأخير اندازد.
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قانون اجرای احکام مدني
فصل اول  -قواعد عمومي
مبحث اول  -مقدمات اجرا
ماده  - 1هيچ حكمي از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اين که قطعي شده يا
قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معين مي کند صادر شده باشد.
✌نكته:
حکم ورشکستگي (طبق ماده  417ق.ت ).و دعاوی تصرف (طبق ماده  17۵ق.آ.د.م) دو حکمي هستند که به طور موقت
اجرا مي شوند.
ماده  - 2احکام دادگاههای دادگستری وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود که به محکوم عليه یا وکيل یا قائم مقام قانوني او
ابالغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانوني او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده  - 3حکمي که موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد.
ماده  - 4اجرای حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر این که در قانون ترتيب دیگری مقرر شده باشد.در مواردی
که دادگاه جنبه اعالمي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعالم اصالت یا بطالن سند،
اجرایيه صادر نمي شود همچنين در مواردی که سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولي اجرای
حکم باید به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجرایيه الزم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را
اجرا کنند.
✌نكته:
رای وحدت رویه شماره  : 107حکم ابطال تقاضای ثبت از احکامي نيست که محتاج به صدور اجرائيه باشد.
ماده  - 5صدور اجراييه با دادگاه نخستين است .
ماده  - 6در اجرایيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محکوم له و محکوم عليه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که
پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي باشد نوشته شده و به امضا ریيس دادگاه و مدیر دفتر رسيده به مهر
دادگاه ممهور و برای ابالغ فرستاده مي شود.
ماده  - 7برگهای اجرایيه به تعداد محكوم عليهم به عالوه دو نسخه صادر مي شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و
نسخه دیگر پس از ابالغ به محکوم عليه در پرونده اجرایي بایگاني مي گردد و یک نسخه نيز در موقع ابالغ به محکوم عليه
داده مي شود.
ماده  - 8ابالغ اجرایيه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آید و آخرين محل ابالغ به محكوم عليه در
پرونده دادرسي برای ابالغ اجرایيه سابقه محسوب است .
ماده  - 9در مواردی که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده  100قانون آیين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از
صدور اجراييه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نكرده باشد مفاد اجرایيه یک نوبت به ترتيب مقرر
در مادتين  118و  119این قانون آگهي مي گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود .در این صورت برای
عمليات اجرایي ابالغ یا اخطار دیگری به محکوم عليه الزم نيست مگر این که محکوم عليه محل اقامت خود را کتبا به
قسمت اجرا اطالع دهد .مفاد این ماده باید در آگهي مزبور قيد شود.
ماده  - 10اگر محكوم عليه قبل از ابالغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به :ولي ،قيم  ،امين ،
وصي  ،ورثه يا مدير ترکه او ابالغ مي گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابالغ اجراييه باشد مفاد
اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابالغ اخطاريه آنها اطالع داده خواهد شد.
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قانون امور حسبي
مصوب 1319
باب اول – در کليات
ماده  – 4در موضوعات حسبي هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه
مزبور ميتواند انجام آن امر را به دادگاهي که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر
ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاعکننده امرميفرستد.

ماده  – 6در صورتي که دو یا چند دادگاه برای رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي که بدواً به آن رجوع شده
است رسيدگي مينماید.
ماده  – 8دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبي خودداری کند
 -1اموری که در آنها ذینفع است
 -2امور راجع به زوجه خود (زوجهای که در عده طالق رجعي است در حکم زوجه است).
-3امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
 -4امور راجع به اشخاصي که سمت والیت یا قيمومت یا نمایندگي نسبت به آنها دارد.
ماده  – 9در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صالحيتدار برای رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه
نزديكتر ارجاع ميشود.
ماده  – 11عدم صالحيت محلي دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانوني اقدام یا تصميمي
که به عمل آمده استنخواهد بود.
ماده  – 12روزهای تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهای
تعطيل به تأخير اندازد مگراینکه امر از امور فوری باشد.
ماده  – 15اشخاص ذينفع مي توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند کسي را
به سمت مشاور همراه خود به دادگاهبياورند و در صورتي که نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد
نزد دادرس محرز شود.
تبصره – نماينده اعم از وکالء دادگستری يا غير آنها است.
ماده  – 19هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوایي از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسيدگي به امور حسبي
متوقف به تعيين تکليف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوی مطابق
مقررات دادرسي فوری صادر مينماید.
ماده  – 20اقدام و دخالت دادستان د ر امور حسبي مخصوص به مواردی است که در قانون تصريح شده است.
ماده  – 21در مواردی که دادستان مکلف به اقدامي ميباشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستاني است که
رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عملميآيد.
ماده  – 27تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
✌نکته:
رای وحدت رویه  800مورخ  :1336/4/11فرجام خواهي از تصميم دادگاه راجع به حجر «چون به موجب ماده  27قانون
امور حسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر
در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده  44قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده
ناظر به م وردیست که شخص ثالث بر تصميمي دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص
ذینفعي که طبق ماده  1۵قانون مذکور در جریان رسيدگي دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند ،قابل فرجام
نمي باشد»
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ماده  – 28مرجع شکایت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است که مطابق آيين دادرسي
مدني صالحيت رسيدگيپژوهشي به احكام دادگاه صادرکننده تصميم در مورد دعاوی دارد.
ماده  – 29مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آيين دادرسي مدني مقرر شده.
ماده  – 30در صورتي که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف
ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجدید
نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بيشاز شش ماه نگذشته باشد.
ماده  – 31مهلت جدید نباید بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجدید مهلت بيش از يك دفعه پذیرفته نيست.
ماده  – 34شکایت پژوهشي ممکن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده  – 3۵شکایت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نميشود مگر اينكه دادگاهي که رسيدگي
پژوهشي ميکند قرار تأخير اجرایآن را بدهد.
ماده  – 40هر گاه دادگاه رأساً يا بر حسب تذکر به خطاء تصميم خود برخورد در صورتي که آن تصميم قابل
پژوهش نباشد ميتواند آن را تغيير دهد.
ماده  – 41تصميمي که در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است.
ماده  – 42هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهایي که رسيدگي پژوهشي ميکنند اختالف نظر باشد دادگاهي
که به امر حسبي رسيدگيپژوهشي مينمايد ميتواند به توسط دادستان ديوان کشور نظر هيأت عمومي ديوان
کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دالئل آنبرای دادستان دیوان کشور ميفرستد و پس از آنکه
دیوان کشور نظر خود را اعالم کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده  – 44کساني که تصميم دادگاه را در امور حسبي برای خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصميم
از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حکمي که در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل
پژوهش و فرجام است.
ماده  – 47در مورد دعوی خيانت یا عدم لياقت و سایر موجبات عزل وصي یا قيم یا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق
مقررات این قانون است وحکمي که در این خصوص صادر ميشود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام
است.
باب دوم – در قيمومت
فصل اول – صالحيت دادگاه قيمومت
ماده  – 48امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور
در ايران اقامتگاه نداشته باشددادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد برای امور قيمومت صالح
است.
✌نکته:
رای وحدت رویه شماره  224مورخ  « :1323/7/27بر طبق ماده  48قانون امور حسبي ،امور قيمومت نسبت به محجوری
که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن مي باشد .بنابراین مرجع تعيين
قيم برای صغير مقيم ایران دادگاه شهرستاني است ک ه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغير که
فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است».
ماده  – 49هر گاه محجور در خارج ايران اقامت یا سکني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران
است.
ماده  – ۵1در صورتي که متوفي دارای صغاری باشد که اق امتگاه آنها مختلف است دادگاهي که برای یک نفر از صغار بدواً
تعيين قيم کرده استمي تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نماید و اگر قيم معين نشده
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باشد دادگاهي که کوچکترین صغير در حوزه آناقامت دارد برای تعيين قيم نسبت به تمام صغار صالحيت خواهد داشت
– و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاهها که صغيردر حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح
است.
ماده  – ۵4عزل و تعيين قيم جدید و تعيين قيم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهي است که
بدواً تعيين قيم کرده است.
فصل دوم – ترتيب تعيين قيم
ماده  – ۵6هر یک از دادگاه ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولي یا وصي یا قيم نداشته باشد باید
به دادستان برای تعيين قيماطالع بدهد.
ماده  – ۵9هر گاه صغيری که ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه یا مجنون باشد قيم باید به دادستان
جنون یا سفه او را اطالع دهد و دادستان پس از اطالع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و
دالیل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطالعات مطلعين وغيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون
یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر مينماید در این صورت ممکن است قيم سابقرا هم به قيمومت ابقاء نمود.
✌نكته:
رای وحدت رویه شماره  72مورخ  : 13۵3/9/4وظيفه دادستان به اعالم حجر کسي مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به
همين منظور به دادگاه نيست ،همچنين فوت کسي که درخواست حجر او شده مانع رسيدگي دادگاه نيست.
ماده  – 60برای چند نفر از اشخاص محتاج به قيم ميتوان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها
محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده  – 61پدر يا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صالحيت برای قيمومت بر دیگران مقدم ميباشد.
ماده  – 66دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زیر ميتوانند پژوهش بخواهند اگر
قيم متعدد باشد هر یک از آنهاحق پژوهش دارند:
 -1حکم حجر.
 -2حکم بقاء حجر.
 -3رفع حجر.
 -4رد درخواست حجر.
 -۵رد درخواست بقاء حجر.
 -6رد درخواست رفع حجر.
ماده  – 70اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود ليکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر
وجود داشته اثر حجر از تاريخوجود علت حجر مترتب ميشود.
ماده  – 71در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را که بر او معلوم
شده است در حکم خود قيد نماید.
ماده  – 73در صورتي که محجور ولي یا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط
دادرس بعد از رسيدگي الزمميتواند وصایت وصي را تصدیق نماید.
فصل سوم – اختيارات و مسئوليت قيم
ماده  – 81قيم ميتواند با رعایت مصلحت اموال منقولهای که مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن
مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده  – 83اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد .مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.
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سواالت قانون امور حسبي
 -1رسيدگي به امور حسبي در کدام يك از مراجع آتي صورت مي گيرد؟ (قضاوت شورای حل اختالف )91
 )1دادگاه عمومي حقوقي
 )2دادگاه خانواده
 )3شورای حل اختالف
 )4حسب مورد ،در یکي از مراجع مذکور در گزینه های قبل
☑ پاسخ :گزينه  4صحيح است.
 -2عزل و تعيين قيم جديد و تعيين موقت در صالحيت کدام دادگاه است؟ (مشاوران حقوقي )90
 )1دادگاهي که محجور در حوزه آن دادگاه یافت مي شود.
 )2دادگاه شهرستان تهران
 )3دادگاهي که بدواً تعيين قيم نموده است.
 )4هر دادگاهي که به آن رجوع شود ،بدون محدودیت صالحيت محلي
☑ پاسخ :گزينه  3صحيح است .ماده  ۵4ق.ا.ح
 -3در صورت محجور شدن زن ،کدام يك از اشخاص زير برای قيمومت وی بر ديگران مقدم است؟
(مشاوران حقوقي )90
 )1شوهر
 )3فرزند کبير

 )2پدر
 )4اولویتي وجود ندارد

☑ پاسخ :گزينه  1صحيح است .ماده  62ق.ا.ح
(مشاوران حقوقي )84

 -4کدام گزينه صحيح است؟

 )1در امور حسبي دادرس حق ندارد مترجم انتخاب کند.
 )2در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان باشد ،باید مترجم انتخاب کند.
 )3در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان باشد ،ملزم به مداخله دادن مترجم نيست.
 )4در امورحسبي اگر دادرس آشنا به زبان باشد ،حق ندارد مترجم انتخاب کند.
☑ پاسخ :گزينه  3صحيح است .ماده  46ق.ا.ح
(مشاوران حقوقي )84

 -5کدام گزينه صحيح است؟

 )1تصميم دادگاه در امور حسبي در تمام موارد قابل پژوهش و فرجام است.
 )2تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش است ولي قابل فرجام نيست.
 )3تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست ،جز آنچه در قانون تصریح شده است.
 ) 4تصميم دادگاه در امورحسبي قابل پژوهش و فرجام است جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
☑ پاسخ :گزينه  3صحيح است .ماده  27ق.ا.ح
(مشاوران حقوقي )84

 -6کدام گزينه صحيح است؟

 )1در صورت محجور شدن شوهر ،زن با داشتن صالحيت برای قيمومت بر دیگران مقدم است.
 )2در صورت محجور شدن زن ،شوهر با داشتن صالحيت برای قيمومت بر دیگران مقدم است.
 )3زن یا شوهر برای قيمومت از همدیگر صالحيت ندارند.
 )4شوهر به حکم قانون قيم زن و زن قيم شوهر است.
☑ پاسخ :گزينه  2صحيح است .ماده  62ق.ا.ح
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قانون جدید اصالح صدور چک مصوب 1397
ماده ( -1الحاقي  )1372/8/11انواع چک عبارتند از:
 .1چک عادی ،چکي است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر ميکنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار
صادرکننده آن ندارد
 .2چک تایيد شده ،چکي است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه
آن تایيد ميشود
 .3چک تضمينشده ،چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط
بانک تضمين ميشود
 .4چک مسافرتي ،چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن
پرداخت ميگردد.
تبصره -قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد ،راجع به چكهايي که به شكل الكترونيكي (داده پيام)
صادر ميشوند نيز الزمالرعايه است .بانك مرکزی مكلف است ظرف مدت يكسال پس از الزماالجراء شدن اين
قانون ،اقدامات الزم در خصوص چك های الكترونيكي (داده پيام) را انجام داده و دستورالعملهای الزم را صادر
نمايد.
ماده  - 2چکهای صادر عهده بانک هایي که طبق قوانين ایران در داخل کشور دایر شده یا ميشوند همچنين شعب آنها در
خارج از کشور در حكم اسناد الزماالجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتي از
وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دليل دیگری که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و
آیيننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمي وجه چک یا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نماید
برای صدور اجرایيه دارنده چک باید عين چك و گواهينامه مذکور در ماده  4و یا گواهينامه مندرج در ماده  5را به
اجرای ثبت اسناد محل تسليم نماید.

اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميکند که مطابقت امضای چك به نمونه امضای صادرکننده در بانك از طرف

بانك گواهي شده باشد.

دارنده چک اعم از کسي که چك در وجه او صادر گرديده یا به نام او پشتنويسي شده یا حامل چك (در مورد
چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره (الحاقي  )1367/3/10مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چک ميتواند محکوميت صادرکننده را نسبت به
پرداخت کليه خسارات و هزينههای وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وی
متحمل شده است ،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد ،از دادگاه تقاضا نماید .در صورتي که دارنده چک
جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند ،باید درخواست خود را به همان دادگاه
صادرکننده حكم تقدیم نماید.
✌نكته:
تقاضای اجرا از دایره ی اجرای اداره ثبت اسناد :
در این روش که تنها مخصوص چک است؛ شرایط خاصي باید وجود داشته باشد که عبارتند از :
 .1گواهي نامه عدم پرداخت در مورد چک صادر شده باشد.
 .2نمونه ی امضای موجود در چک با نمونه ی امضای موجود در بانک مطابقت نماید و این مسئله توسط بانک
تایيد شود.
 .3اصل و فتوکپي چک و همچنين اصل و فتوکپي گواهي عدم پرداخت باید تحویل دایره اجرا شود.
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اداره ثبتي مي تواند اجرایيه صادر کند که بانک محال عليه در حوزه ی آن مستقر باشد (بانک محال عليه در
حال حاضر بانکي است که گواهي عدم پرداخت صادر مي کند)
چک باید یکي از بانک های ایراني و یا شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد .در خصوص چک هایي که
از بانک های ایراني خارج از کشور صادر مي شوند ،در خواست اجرا باید در اجرای ثبت تهران به عمل آید.
در اقدام از طریق اداره ثبت فقط مي توان عليه صادر کننده ی چک اقدام نمود و اقدام عليه ظهر نویسان و
ضامنين امکان پذیر نمي باشد.
در اقدام از این طریق فقط مطالبه ی مبلغ اصلي مندرج در چک ممکن است و خسارات تاخير تادیه از این
طریق قابل وصول نخواهد بود.
در اقدام از طریق ثبت در صورتي که اموالي از صادر کننده چک یافت نشود امکان اعمال ماده  2قانون نحوه ی
اجرای محکوميتها مالي و بازداشت بدهکار وجود ندارد.

ماده ( - 3اصالحي  ) 1382/6/2صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه
نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده ،به صورتي از بانک خارج نماید یا
دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نباید چک را به صورتي تنظيم نماید که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت
امضا یا قلم خوردگي در متن چک ،یا اختالف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چك شرطي برای پرداخت ذکر شده باشد ،بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده  3مکرر ( -الحاقي  )1382/6/2چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک

خواهد بود.

ماده - 4هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده ( )2پرداخت نگردد ،بانك مكلف است بنا بر درخواست
دارنده چك فوراً غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مرکزی ثبت نمايد و با دريافت کد
رهگيری و درج آن در گواهينامهای که مشخصات چك و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده
باشد ،علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد .به گواهينامه
فاقد کد رهگيری و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضائي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از
طرف بانک گواهي شود .بانک مکلف است به منظور اطالع صادرکننده چک ،فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشاني
صاحب حساب که در بانک موجود است ،ارسال دارد .در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز
قيد گردد.
ماده - 5در صورتي که موجود ی حساب صادرکننده چك نزد بانك کمتر از مبلغ چك باشد ،به تقاضای دارنده
چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافتشده
پشت چك ،آن را به بانك تسليم نمايد .بانك مكلف است بنابه درخواست دارنده چك فوراَ کسری مبلغ چك را
در سامانه يكپارچه بانك مرکزی وارد نمايد و با دريافت کد رهگيری و درج آن در گواهينامهای با مشخصات
مذکور در ماده قبل ،آن را به متقاضي تحويل دهد .به گواهينامه فاقد کد رهگيری در مراجع قضائي و ثبتي
ترتيب اثر داده نميشود.
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سواالت قانون صدور چک
 -1مرور زمان تعقيب کيفری و حقوقي چك پرداخت نشدني  ،به ترتيب کدام است ؟ (قضاوت )93
 )1شش ماه از تاریخ گواهي عدم پرداخت – سه سال
 )2شش ماه از تاریخ صدور – دو سال
 )3شش ماه از تاریخ صدور یا از تارخ گواهي عدم پرداخت – سه سال
 )4شش ماه از تاریخ صدور یا از تاریخ گواهي عدم پرداخت – پنج سال
☑گزينه  4صحيح است.
 -2حسن چكي در وجه يك شرکت تضامني صادر و شرکت آن را با ظهر نويسي به جواد انتقال داده اساات  .در
صورتي که جواد بخواهد همزمان اقامه دعوی کند  ،کدام اشخاص در مقابل وی مسئوليت تضامني دارند ؟
(قضاوت )93
)1حسن و شرکا شرکت تضامني
 )3شرکت تضامني و شرکا آن

 )2حسن  ،شرکت تضامني و شرکا شرکت تضامني
 )4حسن و شرکت تضامني

☑گزينه  4صحيح است.
 -3دارنده چك عليه صادر کننده و ظهرنوي س چك اقامه دعوا نموده و صدور قرار تامين خواسته عليه هر دو را
درخواست مي نمايد  .در اينصورت  ،دادگاه در مورد چه کساني قرار تامين صادر مي نمايد ؟
 )1عليه صادر کننده و ظهر نویس به اندازه مبلغ چک
 )3فقط عليه یک مسئول به انتخاب خواهان

(وکالت )93

 )2عليه هر مسئول به اندازه نصف مبلغ چک
 )4فقط عليه صادرکننده

☑گزينه  1صحيح است.
 -4مسئوليت حقوقي صدور سفته تجاری توسط مدير شرکت متوجه کيست ؟ (قضاوت )93
 )2فقط مدیر
 )4شرکت و مدیر  ،مسئوليت تضامني دارند

 )1شرکت و مدیر  ،مسئوليت عرضي دارند
 )3فقط شرکت
☑گزينه  3صحيح است.

در مورد چک مدیر مسئوليت تضامني دارد .و مسئول سفته صادره توسط شرکت حتي اگر امضای مدیر باشد (البته به
صورت نماینده) با شرکت است.
-5امضای الف به عنوان صادر کننده چك با نمونه امضای وی در بانك مطابقت ندارد در اين صورت سند مزبور
...

(دکتری سراسری )93
 )2چک نيست
 )4فقط در برابر دارنده نا آگاه چک است

)1چک است
)3در صورتي که عدم مطابقت غير عمدی باشد چک است.
☑گزينه  1صحيح است.

 -6عبارت پاياني ماده  3قانون صدور چك مقرر مي دارد «:هر گاه در متن چك شرطي برای پرداخت ذکر شده
باشد بانك به آن ترتيب اثر نمي دهد» .در تفسير اين ماده کدام گزينه صحيح نيست؟
 )1بانک محال عليه نمي تواند پرداخت چک را موکول به تحقق شرط کند.
 )2دادگاه به هيچ وجه نمي تواند احکام چک را نسبت به چنين سندی اعمال کند.
 )3دادگاه مي تواند بدون توجه به شرط ،احکام چک را در مورد چنين سندی اعمال کند.
 ) 4چنين سندی همراه با شرط مندرج در آن به عنوان سند عادی در دادگاه قابل استناد است.
☑گزينه  2صحيح است.
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قانون استفساریه تبصره الحاقي به ماده  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک
مصوب  1376/03/10مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفساريه:
آیا مراد از خسارت و هزینههای مقرر در تبصره الحاقي به ماده ( )2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب
 1376/03/10کليه خسارات و هزینههای الزم از قبيل هزینههای دادرسي ،حقالوکاله ،ضمان ناشي از تسبيب ،خسارات
تاخير تأدیه و امثال آن ميباشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارت مقررات بانکي است یا
مبنای آن عرف مي باشد که قاضي به استناد نظریه کارشناسي یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مينماید.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده -منظور از عبارت "کليه خسارات و هزینههای الزم از قبيل هزینههای دادرسي "...مذکور در تبصره الحاقي به
ماده  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب  1376/03/10مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خسارات تاخير تأدیه
برمبنای نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران اعالم شده و
هزینه دادرسي و حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانوني است.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمي روز شنبه مورخ بيست و یکم آذر ماه یکهزار و سيصد و هفتاد و هفت
مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصویب رسيد.
✌نكته:
در مورد اسناد تجاری خسارت تأخير تأدیه قابل مطالبه است اما باید بين سفته و برات با چک در مورد تاریخ مطالبه قائل به
تفکيک شد:
در مورد سفته و برات دارنده مي تواند خسارت تأخير را نسبت به مبلغ اصلي سند از تاریخ اعتراض عدم تأدیه لغایت روز
وصول وجه مطالبه نماید ( .ماده  304ق.ت).
✌دقت داشته باشيد✌
در مورد چک براساس ماده واحده استفساریه تبصره الحاقي به ماده  2قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب10
 1376 /3/مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خسارت تأخير تأدیه در مورد چک از تاریخ چک لغایت روز وصول وجه (اجرای
حکم) طبق نرخ تورم اعالمي توسط بانک مرکزی محاسبه و قابل مطالبه است.
سواالت قانون استفساریه
مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه چك از تاريخ  ..........ميباشد( .وکالت )90
 )1صدور چک

 )2ثبت دادخواست مطالبه وجه

 )3صدور گواهينامه عدم پرداخت

 )4مقرر در قانون آیين دادرسي مدني

☑گزينه  1صحيح است.
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قانون تجارت الکترونيکي
باب اول  -مقررات عمومي
مبحث اول  -قلمرو شمول قانون
فصل اول  -قلمرو و شمول قانون
ماده -1این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطالعات در واسطههای الکترونيکي و با
استفاده از سيستمهای ارتباطي جدید به کار ميرود.
فصل دوم  -تعاريف
ماده -2الف « -داده پيام » (Data Message):هرنمادی از واقعه ،اطالعات يا مفهوم است کهبا وسايل
الكترونيكي ،نوری و يا فناوریهای جديد اطالعات توليد ،ارسال ،دريافت ،ذخيره يا پردازش ميشود.
ب « -اصلساز » (Originator):منشا اصلي «داده پيام» است که «داده پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا
ارسال ميشود اما شامل شخصي که درخصوص «داده پيام» به عنوان واسطه عمل ميکند نخواهد شد.
ج « -مخاطب » (Addressee):شخصي است که اصلساز قصد دارد وی «داده پيام» را دريافت کند ،اما شامل
شخصي که در ارتباط با «داده پيام» به عنوان واسطه عمل ميکند نخواهد شد.
د « -ارجاع در داده پيام » (Incorporation By Reference):يعني به منابعي خارج از«داده پيام» عطف شود
که درصورت مطابقت با ماده ( )18اين قانون جزئي از «داده پيام» محسوب ميشود.
ها « -تماميت داده پيام » (Integrity):عبارت است از موجوديت کامل و بدون تغيير«داده پيام» .اعمال ناشي
از تصدی سيستم از قبيل ارسال ،ذخيره يا نمايش اطالعات که بهطور معمول انجام ميشود خدشهای به تماميت
«داده پيام» وارد نميکند.
و « -سيستم رايانهای » (Computer System):هرنوع دستگاه يا مجموعهای از دستگاههای متصل
سختافزاری  -نرمافزاری است که ازطريق اجرای برنامههای پردازش خودکار «داده پيام» عمل ميکند.
ز « -سيستم اطالعاتي » (Information System):سيستمي برای توليد (اصلسازی) ،ارسال ،دريافت ،ذخيره
يا پردازش «داده پيام» است.
ح « -سيستم اطالعاتي مطمئن » (Secure Information System):سيستم اطالعاتياست که:
 - 1به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
 - 2سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدی صحيح را دارا باشد.
 - 3به نحوی معقول متناسب با اهميت کاری که انجام ميدهد پيكربندی و سازماندهي شده باشد.
 - 4موافق با رويه ايمن باشد.
ط « -رويه ايمن » (Secure Method):رويهای است برای تطبيق صحت ثبت «دادهپيام» ،منشا و مقصد آن با
تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله ،محتوا و يا ذخيرهسازی «داده پيام» از يك زمان
خاص .يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا کدها ،کلمات يا ارقام شناسائي ،رمزنگاری،
روشهای تصديق يا پاسخبرگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
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ی « -امضای الكترونيكي » (Electronic Signature) :عبارت از هر نوع عالمتمنضم شده يا به نحو منطقي
متصل شده به «داده پيام» است که برای شناسائي امضاءکننده«داده پيام» مورد استفاده قرار ميگيرد.
ک « -امضای الكترونيكي مطمئن »(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):هر امضای
الكترونيكي است که مطابق با ماده ( )10اين قانون باشد.
ل « -امضاء کننده » (Signatory):هر شخص يا قائممقام وی که امضای الكترونيكيتوليد ميکند.
م « -شخص » (Person) :اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستمهای رايانهای تحت کنترل آنان.
ن « -معقول» (سنجش عقالني)(Reasonableness Test) : ،با توجه به اوضاع واحوال مبادله «داده پيام» از
جمله :طبيعت مبادله ،مهارت و موقعيت طرفين ،حجم مبادالت طرفين در موارد مشابه ،در دسترس بودن
گزينههای پيشنهادی و رد آن گزينهها ازجانب هر يك از طرفين ،هزينه گزينههای پيشنهادی ،عرف و روشهای
معمول و مورداستفاده در اين نوع مبادالت ،ارزيابي ميشود.
س « -مصرف کننده » (Consumer):هر شخصي است که به منظوری جز تجارت ياشغل حرفهای اقدام
ميکند.
ع « -تامين کننده » (Supplier):عبارت از شخصي است که بنا به اهليت تجاری،صنفي يا حرفهای فعاليت
ميکند.
ف « -وسائل ارتباط از راه دور » (Means Of Distance Communication):عبارت از هر نوع وسيلهای
است که بدون حضور فيزيكي همزمان تامين کننده و مصرف کننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده
ميشود.
ص « -عقد از راه دور » (Distance Contract):ايجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بين تامين کننده و
مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق « -واسط با دوام » (Durable Medium):يعني وسائلي که به موجب آن مصرفکننده بتواند شخصاً «داده
پيام»های مربوطه را بر روی آن ذخيره کند از جمله شامل فالپيديسك ،ديسك فشرده ،ديسك سخت و يا
پست الكترونيكي مصرف کننده.
ر « -داده پيامهای شخصي » (Private Data) :يعني «داده پيام»های مربوط به يكشخص حقيقي ( موضوع
«داده )» Data Subjectمشخص و معين.
فصل سوم  -تفسير قانون
ماده  -3در تفسير این قانون هميشه باید به خصوصيت بينالمللي ،ضرورت توسعه هماهنگي بين کشورها در کاربرد آن و
رعایت لزوم حس نيت توجه کرد.
ماده  -4در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون ،محاکم قضایي باید بر اساس سایر قوانين موضوعه و رعایت چهارچوب
فصول و مواد مندرج در این قانون ،قضاوت نمایند.
فصل چهارم  -اعتبار قراردادهای خصوصي
ماده  -5هر گونه تغيير در توليد ،ارسال ،دريافت ،ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين
معتبر است.
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قانون ثبت اسناد و امالك
مصوب  1310با آخرین اصالحات و الحاقات
ماده  -33نسبت به امالکي که ب ا شرط خيار یا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعي با شرط وکالت منتقل
شده است و به طور کلي نسبت به امالکي که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این
قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خيار یا عمل به شرط و به طو ر کلي مدت حق استرداد منقضي شده یا نشده باشد
و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقالگيرنده ،حق تقاضای ثبت با انتقالدهنده است مگر در
موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقلاليه پذیرفته ميشود:
-1در صورتي که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایي به ملکيت قطعي منتقلاليه محکوم شده باشد .
- 2در صورتي که پس از انقضای مدت حق استرداد ،انتقالدهندهٔ مالکيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را
کتباً تصدیق کرده باشد.
 -3در صورتي که در تاریخ اجرای قانون مصوب  21بهمن ماه  1308ملک مورد معامله در تصرف انتقالگيرنده بوده و الاقل
پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل (اصالحي مصوب )1312
الف -از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه  1308از طرف انتقالدهنده یا قائممقام قانوني او به
وسيلهٔ عرضحال یا اظهارنامهٔ رسمي اعتراض به مالکيت انتقالگيرنده نشده باشد.
ب -در صورتي که تا تاریخ تصویب این قانون ( 28دی ماه  )1312حکم قطعي بر بيحقي انتقالگيرنده یا قائممقام قانوني او
صادر نشده باشد.
تبصره  :1کليهٔ معامالت با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به
معامالت با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بين متعاملين محصور بوده و یا برای تأمين حق استرداد ،اشخاص ثالثي را
بأی نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره  :2در مواردی که مطابق این ماده انتقالدهنده تقاضای ثبت ميکند ،باید حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد
نماید و این حق در ضمن اعالن با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده34ـ (اصالحي  )1386/12/8در مورد کليه معامالت رهني و شرطي و ديگر معامالت مذکور در ماده ()33
قانون ثبت ،راجع به اموال منقول و غيرمنقول ،درصورتي که بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند ،بدهي خود را
نپردازد ،طلبكار ميتواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيمکننده سند،
درخواست کند .چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماید بنا به

تقاضای بستانکار ،اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن ،حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ
قطعيت ارزيابي ،با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وی اقدام و مازاد را به راهن
مسترد مينماید .
تبصره1ـ در مواردی هم که مال یا ملکي ،وثيقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتي قرار داده ميشود مطابق مقررات این قانون
عمل خواهدشد .
تبصره 2ـ نحوه ابالغ اجرائيه ،بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و
سایر موارد به موجب آئيننامهای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تهيه و به تصویب
رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد .
تبصره3ـ این قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نيز
جاری است.
ماده  34مکرر( -به موجب قانون اصالحي  1386/11/29حذف شده است)
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« قانون اصالح ماده ( )2۴1الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت»
« ماده واحده -ماده ( )241الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  1347.12.24به شرح زیر اصالح و دو
تبصره به آن الحاق ميشود:
ماده  -241با رعایت شرایط مقرر در ماده ( )134نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت
پاداش هيأت مدیره در نظر گرفته شود ،به هيچ وجه نباید در شرکتهای سهامي عام از سه درصد ( )٪3و در شرکتهای
سهامي خاص از شش درصد ( )٪6سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ،تجاوز کند .در هر حال
این پاداش نميتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش
اعضای موظف هيأت مدیره بيشتر باشد .مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد این ماده باشد ،باطل و
بالاثر است.
تبصره  -1شرکتهای دولتي ،مشمول مقررات این ماد ه در خصوص پاداش هيأت مدیره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده
( )78قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386.7.8ميباشند.
تبصره  -2هيچ فردی نميتواند اصالتاً یا به نمایندگ ي از شخص حقوقي همزمان در بيش از یک شرکت که تمام یا بخشي از
سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها ی ا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مدیرعامل یا عضو هيأت مدیره انتخاب
شود .متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتي به شرکت ،به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم ميشود»
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قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388
بخش يكم ا جرائم و مجازاتها
فصل يكم ا جرائم عليه محرمانگي دادهها و سامانههای رايانهای و مخابراتي
مبحث يكم ا دسترسي غيرمجاز
ماده ( 1ماده  )729ا هرکس به طور غيرمجاز به دادهها يا سامانههای رايانهای يا مخابراتي که بهوسيله تدابير
امنيتي حفاظتشدهاست دسترسي يابد ،به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از بيست ميليون
( )20.000.000ریال تا هشتاد ميليون ( )80.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ا شنود غيرمجاز
ماده ( 2ماده )730ا هر کس به طور غيرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههای
رايانه ای يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوری را شنود کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی
از بيست و پنج ميليون ( )2۵.000.000ریال تا صد و پنجاه ميليون ( )1۵0.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهدشد.
مبحث سوم ا جاسوسي رايانهای
ماده ( 3ماده )731ا هر کس به طور غيرمجاز نسبت به دادههای سری درحال انتقال يا ذخيرهشده در
سامانههای رايانهای يا مخابراتي يا حاملهای داده مرتكب اعمال زير شود ،به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
الف) دسترسي به دادههای مذکور یا تحصيل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال ،به حبس از یک تا سه سال
یا جزای نقدی از شصت ميليون ( )60.000.000ریال تا صد و هشتاد ميليون ( )180.000.000ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صالحيت ،به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت ،سازمان ،شرکت يا گروه بيگانه يا عامالن آنها ،به
حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ا دادههای سری دادههایي است که افشای آنها به امنيت کشور یا منافع ملي لطمه ميزند.
تبصره2ا آئيننامه نحوه تعيين و تشخيص دادههای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب
این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاری وزارتخانههای دادگستری ،کشور ،ارتباطات و فناوری اطالعات و دفاع و
پشتيباني نيروهای مسلح تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهدرسيد.
ماده ( 4ماده )732ا هرکس به قصد دسترسي به دادههای سری موضوع ماده ( )3این قانون ،تدابير امنيتي سامانههای
رایانه ای یا مخابراتي را نقض کند ،به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بيست و پنج ميليون ()2۵.000.000
ریال تا صد و پنجاه ميليون ( )1۵0.000.000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده ( 5ماده )733ا چنانچه مأموران دولتي که مسؤول حفظ دادههای سری مقرر در ماده ( )3این قانون یا
سامانههای مربوط هستند و به آنها آموزش الزم داده شده است یا دادهها يا سامانههای مذکور در اختيار آنها قرار
گرفته است بر اثر بياحتياطي ،بيمباالتي یا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صالحيت
به دادهها ،حاملهای داده يا سامانههای مذکور شوند  ،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده
ميليون ( )1۵.000.000ریال تا صد ميليون ( ) 100.000.000ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو
سال محکوم خواهندشد.
فصل دوم ا جرائم عليه صحت و تماميت دادهها و سامانههای رايانهای و مخابراتي
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سواالت جرایم رایانه ای
 -1ارائه دهنده خدمات دسترسي ،عمداً از پااليش محتوای مجرمانه اعالم شده از سوی کميته تعيين مصاديق
محتوای مجرمانه خودداری مي کند و مشترکان خدمات نيز به محتويات مستهجن دسترسي مي يابند ،ارائه
دهنده خدمات و مشترکان ،به ترتيب ،مرتكب چه جرمي شده اند؟

(ارشد )97

 )1دسترسي غيرمجاز -دسترسي غيرمجاز
 )2دسترسي غيرمجاز -مرتکب جرم نشده اند
 )3ترك عمدی پاالیش محتوای مجرمانه -مرتکب جرم نشده اند
 )4ترك عمدی پاالیش محتوای مجرمانه و معاونت در دسترسي غيرمجاز -دسترسي غرمجاز
☑ پاسخ :گزينه  3صحيح است.
 -2الف با استفاده از رايانه و در فضای مجازی ،ضمن گفتگو با ب مدعي مي شود که قادر به استخدام او در يك
شرکت است .س رانجام پس از گذشت يك ماه ،اعتماد ب را جلب مي کند و ب مبلغ دو ميليون تومان به حساب
(وکالت )96

الف واريز مي کند ،چه اتهامي توجه الف است؟
 )1کالهبرداری رایانه ای
 )2شروع به کالهبرداری
 )3جعل رایانه ای
 )4کالهبرداری از طریق رایانه ای
☑ پاسخ :گزينه  4صيح است.
طبق ماده  741( 13تعزیرات) جرایم رایانه ای

 -3کدام يك در مورد جرايم رايانه ای که به نام شخص حقوقي و در راستای منافع آن صورت مي گيرد صحيح
(ارشد سراسری )93

است؟

 ) 1هرگاه مدیر شخصي حقوقي مرتکب جرایم رایانه ای شود ،مجازات تنها متوجه او بوده و مسئوليتي متوجه شخص حقوقي
نخواهد بود.
 ) 2هرگاه کارمندان شخص حقوقي در اثر عدم نظارت مدیر شخص حقوقي مرتکب جرایم رایانه ای شوند ،مسئوليت کيفری
فقط متجه شخصي حقوقي خواهد بود.
 ) 3هرگاه کارمندان شخص حقوقي با اطالع مدیر و یا به دستور وی مرتکب جرایم رایانه ای شوند ،مرتکبان مجازات مي
شوند و شخص حقوقي فقط ضامن خسارت وارده مي باشد.
 ) 4هرگاه مدیر شخص حقوقي مرتکب جرایم رایانه ای شود ،عالوه بر مجازات مدیر مزبور ،شخص حقوقي نيز مسئوليت
کيفری خواهد داشت.
☑ پاسخ :گزينه  4صحيح است.
طبق ماده  747( 19تعزیرات) جرایم رایانه ای
 -4دسترسي به داده های سری در حال انتقال در سامانه های رايانه ای ،دارای کدام عنوان مجرمانه است؟
(مشاغل قضايي )91
 )1اخالل در داده ها
 )3شنود غيرمجاز

 )2دسترسي غيرمجاز
 )4جاسوسي رایانه ای

☑ پاسخ :گزينه  4صحيح است.
طبق ماده  3جرایم رایانه ای ( 731تعزیرات )7۵
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قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
مصوب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده  1ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم ميشود:
 1ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي.
 2ـ وارد کردن ،ارسال ،صادرکردن ،توليد و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي.
 3ـ نگهداری ،حمل ،خرید ،توزیع ،اخفاء ،ترانزیت ،عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي.
 4ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي.
 ۵ـ استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي به هر شکل و طریق ،مگر در مواردی که قانون مستثني کرده
باشد.
 6ـ توليد ،ساخت ،خرید ،فروش ،نگهداری آالت و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای
صنعتي غيرداروئي.
 7ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمين ،محکوميت مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئيکه تحت تعقيبند و یا
دستگير شدهاند.
 8ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
 9ـ قرار دادن مواد مخدر یا روانگردان های صنعتي غيرداروئييا آالت و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم کردن
دیگری.
تبصره 1ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ،کليه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب
 1338و اصالحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به عنوان مخدر شناخته و اعالم
ميگردد.
تبصره 2ـ رسيدگي به جرائم مواد روانگردانهای صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر ميباشد.
ماده  2ـ هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای توليد مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي به
کشت شاهدانه بپرازد عالوه بر امحاء کشت برحسب ميزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
 1ـ بار اول 100/000/000 ،تا  2۵0/000/000ریال جریمه نقدی.
 2ـ بار دوم 100/000/000 ،تا  1/0۵0/000/000ریال جریمه نقدی و سي تا هفتاد ضربه شالق.
 3ـ بار سوم ،صد ميليون تا یک ميليارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس.
 4ـ بار چهارم ،اعدام.
تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانوني آنها
صورت گرفته است ،شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد ،به مجازاتهای مقرر در این
ماده محکوم ميشود و مباشر که متصدی کشت بودهاست ،به  2۵/000/000تا  100/000/000ریال جریمه نقدی و پانزده تا
چهل ضربه شالق محکوم خواهد شد.
ماده  3ـ هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفي و یا حمل کند به
 1۵/000/000تا  100/000/000ریال جریمه نقدیو یک تا هفتاد ضربه شالق محکوم خواهد شد ،در مورد بذر شاهدانه
قصد توليد مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئياز آنها باید احراز شود.
ماده  4ـ هر کس بنگ ،چرس ،گراس ،تریاك ،شيره ،سوخته ،تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي

غيرداروئي که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسالمي ميرسد را به هر نحوی به کشور وارد و يا به هر طريقي
صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت ب ه توليد ،ساخت ،توزيع يا فروش کند يا در معرض فروش قرار دهد با رعایت
تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم ميشود:
 1ـ تا پنجاه گرم ،تا  60/000/000ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق.
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 2ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ،از  60/000/000تا  1۵0/000/000ریال جریمه نقدی و بيست تا هفتاد و چهار ضربه
شالق و در صورتي که دادگاه الزمبداند تا سه سال حبس.
 3ـ بيش از پانصد گرم تا پنج کيلوگرم ،از  1۵0/000/000ریال تا  600/000/000ریال جریمه نقدی و پنجاه تاهفتاد و
چهار ضربه شالق و سه تا پانزده سالحبس.
 4ـ بيش از پنج کيلوگرم ،اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبين جرائم موضوع بند  4این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا
فروش آنها هم نشده و مواد ،بيست کيلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه
شالق و مصادره اموال ناشي از همان جرم مي نماید .در اوزان باالی بيست کيلوگرم مرتکبين تحت هر شرایطي اعدام
ميشوند.
ماده  ۵ـ هرکس تریاك و دیگر مواد مذکور در ماده  4را خريد ،نگهداری ،مخفي يا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه
به مقدار مواد و تبصره ذیل همينماده به مجازاتهای زیر محکوم ميشود:
 1ـ تا پنجاه گرم ،تا  ۵0/000/000ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق.
 2ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم 30/000/000 ،تا  90/000/000ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شالق.
 3ـ بيش از پانصد گرم تا پنج کيلوگرم 80/000/000 ،تا 300/000/000ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه
شالق و دو تا پنج سال حبس.
 4ـ بيش از پنج کيلوگرم یا بيست کيلوگرم 100/000/000 ،تا  300/000/000ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار
ضربه شالق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم عالوه بر مجازاتهای مذکور ،به جای جریمه مصادره اموال
ناشي از همان جرم  ،و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
 ۵ـ بيش از بيست کيلوگرم تا یکصد کيلوگرم ،عالوه بر مجازات مقرر در بند  4به ازاء هر کيلوگرم  30/000/000ریال به
مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه ميگردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
 6ـ بيش از یکصد کيلوگرم ،عالوه بر مجازات جریمه نقدی و شالق مقرر در بندهای  4و  ۵حبس ابد و در صورت تکرار
اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره ـ مرتکبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيرهای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول
مجازاتهای ماده  4خواهند بود وچنانچه یکي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم ميگردند.
ماده  6ـ مرتکبين جرائم مذکور در هر یک از بندهای  2 ،1و  3دو ماده  4و  ۵در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا
هر یک از بندهای دیگر ،برای بار دوم به یک برابر و نيم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبههای بعد به ترتيب دو و نيم ،سه،
سه و نيم و ...برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهندشد .مجازات شالق برای بار دوم به بعد ،حداکثر هفتاد و چهار ضربه
است.چنانچه در نتيجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده  4ميزان مواد به بيش از پنج کيلوگرم برسد مرتکب به
مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم محکوم ميشود و چنانچه در نتيجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده  4و ۵
یا بندهای مذکور در ماده  ۵مواد به بيش از پنج کيلوگرم برسد به دو برابرمجازات بند  4از ماده  ۵محکوم خواهد شد.
ماده  7ـ در صورتي که مرتکب جرائم مذکور در مواد  4و  ۵از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتي و مؤسسات و سازمانها و
شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد عالوه بر مجازاتهای
مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال وبرای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از
خدمات دولتي محکوم ميشود.
ماده  8ـ هر کس هروئين ،مرفين ،کوکائين و دیگر مشتقات شيميایي مرفين و کوکائين و یا ليزرژیک اسيد دی اتيل آميد
(ال.اس.دی) ،متيلن دی اکسي مت آمفتامين (ام.دی.ام.آ .یا آکستاسي) ،گاما هيدروکسي بوتيریک اسيد (جي.اچ.بي)،
فلونيترازپام ،آمفتامين ،مت آمفتامين (شيشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردان های صنعتي غيرداروئي که فهرست آنها به
تصویب مجلس شورای اسالمي مي رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت ،توليد ،توزیع ،صدور ،ارسال ،خرید یا
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فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری ،مخفي یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به ميزان مواد به
شرح زیر مجازات خواهدشد.
 1ـ تا پنج سانتي گرم ،از  1۵/000/000ریال تا  3۵/000/000ریال جریمه نقدی و بيست تا پنجاه ضربه شالق.
 2ـ بيش از پنج سانتي گرم تا یک گرم ،از  30/000/000تا  90/000/000ریال جریمه نقدی و سي تا هفتاد ضربه شالق.
 3ـ بيش از یک گرم تا چهار گرم ،از  100/000/000تا  2۵0/000/000ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سي تا
هفتاد ضربه شالق.
 4ـ بيش از چهارگرم تا پانزده گرم ،از  200/000/000تا  ۵۵0/000/000ر یال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و
سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق.
 ۵ـ بيش از پانزده گرم تا سي گرم ،از  300/000/000تا  600/000/000ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سي
تا هفتاد و چهار ضربه شالق.
 6ـ بيش از سي گرم ،اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
تبصره  1ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ( )6این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا
فروش آن هم نشده در صورتيکه ميزان موا د بيش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا
فروش در داخل کشور با توجه به کيفيت و مسير حمل ،دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم ،حکم خواهد
داد.
تبصره  2ـ در کليه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتي و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت
باشد ،عالوه بر مجازاتهای مذکوردر این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد.
ماده  9ـ مجازاتهای مرتکبين جرائم مذکور در بندهای  1تا  ۵ماده  8برای بار دوم یک برابر و نيم مجازات مذکور در هر بند
و برای بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود .مجازات شالق برای بار دوم به بعد ،حداکثر هفتاد و چهار ضربه
ميباشد.چنانچه در مرتبه چهار م مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سي گرم برسد مرتکب در حکم مفسد في االرض است و
به مجازات اعدام محکوم ميشود.حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محکوم و در مالء عام اجرا خواهد
شد.چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سي گرم نرسد مرتکب به  300/000/000تا 600/000/000
ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس وسي تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم ميشود.
ماده  10ـ حذف شد.
ماده  11ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام
است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتکبدر مالء عام اجرا خواهد شد.
ماده  12ـ هرکس مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و
نگهداری معتادان وارد نماید ،حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکوردر مواد  4تا  9محکوم ميگردد و در صورتي که مرتکب
از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محکوم ميشود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ،مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي به داخل این مراکز وارد
شود مأموران خاطي به تناسب ،به مجازات :الف :تنزل درجه .ب:انفصال موقت .ج :انفصال دائم محکوم ميشوند.
ماده  13ـ هرگاه کسي واحد صنعتي ،تجاری ،خدماتي و یا محل مسکوني خود را برای انبار کردن ،توليد و یا توزیع مواد
مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختيار دیگری
بگذارد و نيز هرگاه نماینده مالک با اطالع یا اجازه وی مرتکب این امور شود .موافقت اصوليو پروانه بهره برداری واحد
صنعت ي یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتي مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبطميگردد.
ماده  14ـ هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتي غيرداروئي مکاني را دایر و یا اداره کند به
 2۵/000/000تا  70/000/000ریال جریمه نقدی و بيست تا هفتاد و چهار ضربهشالق و یک تا دو سال حبس و انفصال
دائم از خدمات دولتي محکوم مي شود .مجازات تکرار این جرم ،دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
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قانون مبارزه با پولشویي
مصوب  1386/11/2با آخرین اصالحات تا تاریخ 97
ماده ( 1اصالحي مصوب  )1397/10/1۵ـ اصطالحات مندرج در این قانون در معاني مشروح زیر به کار ميرود:
الف -جرم منشأ :هر رفتاری است که مطابق ماده ( )2قانون مجازات اسالمي مصوب  1392/2/1جرم محسوب شود .از منظر
این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اصالحات بعدی جرم محسوب ميشود.
ب -مال :هر نوع دارایي اعم از مادی یا غيرمادی ،منقول یا غيرمنقول ،مشروع یا غيرمشروع و هر نوع منفعت یا امتياز مالي و
همچنين کليه اسناد مبيّن حق اعم از کاغذی یا الکترونيکي نظير اسناد تجاری ،سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم :هر مالي که به طور مستقيم یا غيرمستقيم از جرم منشأ بهدست آید از قبيل مالي که از جرائم
اقتصادی و جرم تأمين مالي تروریسم حاصل ميشود.
همچنين ،مال موضوع جرم یا مالي که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال بهدستآمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول :اشخاص مذکور در مواد ( )۵و ( )6این قانون.
ث ـ مشاغل غيرمالي :مشاغلي که شاغلين آن معامالت زیادی را بهصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویي در معرض
خطر قرار دارند از قبيل پيشفروشکنندگان مسکن یا خودرو ،طالفروشان ،صرافان ،فروشندگان خودرو ،فرشهای قيمتي،
فروشندگان عتيقهجات و هرنوع محصول گرانقيمت.
ج ـ خدمات پایه :خدماتي است که طبق مقررات مربوطه ،پيشنياز و الزمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول
ميباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه ميکنند.
چ ـ معامالت و عمليات مشکوك:
معامالت و عمليات مشکوك شامل هر نوع معامله ،دریافت یا پرداخت مال اعم از فيزیکي یا الکترونيکي یا شروع به آنها است
که براساس قرائن و اوضاع و احوالي مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1ـ معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وی باشد.
2ـ کشف جعل ،اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عمليات مالي صورت گيرد و
نيز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معامالت یا عمليات مالي که به هر ترتيب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4ـ معامالت یا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آیيننامه اجرائي این قانون هر چند مراجعان قبل یا حين معامله یا
عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ماده (2اصالحي مصوب  )1397/10/1۵ـ پولشویي عبارت است از:
الف ـ تحصيل ،تملک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم بهمنشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمانکردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقيم یا
غيرمستقيم از ارتکاب جرم بهدست آمده یا کمک بهمرتکب جرم منشأ بهنحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب
آن جرم نشود.
پ ـ پنهان یا کتمانکردن منشأ ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابهجایي یا مالکيت عوایدی که بهطور مستقيم یا غيرمستقيم
در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
تبصره1ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به
شرایط امکان تحصيل آن ميزان دارایي در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها برعهده متصرف
است .منظور از علم در این تبصره و تبصره ( )3همان است که در قانون مجازات اسالمي برای علم قاضي تعریف شده است.
تبصره2ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته ميباشد .عالوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بيش
از ده ميليارد ( )10.000.000.000ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد
وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانين و مقررات الزم است .عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستيآزمایي
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باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به ميزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود ،در این صورت اصل مال موضوع
قانون تا زمان رسيدگي قضائي توقيف ميشود .چنانچه پس از رسيدگي اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقيف
و در غيراینصورت ضبط ميشود.
تبصره3ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصيل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و
مرتکب درصورتيکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم ميشود .در هر صورت مال مزبور ضبط
خواهد شد مگر اینکه تحصيل مشروع آن اثبات شود.
ماده ( 3اصالحي مصوب )1397/10/1۵ـ عوايد حاصل از جرم به معنای هر نوع مال يا امتيازی است که به طور
مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرائم ،اعم از جرائم منشأ و پولشويي ،به دست آمده باشد.
تبصره1ـ جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم
واقعشده در خارج از کشور جمهوری اسالمي ایران نيز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره 2ـ کليه آالت و ادواتي که در فرآیند جرم پولشویي وسيله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصيل شده یا حين
ارتکاب ،استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آید در صورت
احراز اطالع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقيف ميشود .این ابزار و اموال از لحاظ شيوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات
ماده ( )147قانون آیين دادرسي کيفری مصوب  1392/12/4خواهد بود.
ماده ( 4اصالحي مصوب )1397/10/1۵ـ بهمنظور هماهنگي برای پيشگيری و مقابله با جرائم پولشویي و تأمين مالي
تروریسم ،شورای عالي مقابله و پيشگيری از جرائم پولشویي و تأمين مالي تروریسم ،که در این قانون به اختصار شورا ناميده
ميشود ،به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایي و با عضویت وزرای صنعت ،معدن و تجارت ،اطالعات ،کشور ،دادگستری و
امور خارجه ،نماینده رئيس قوه قضائيه ،دادستان کل کشور یا نماینده وی ،رئيس سازمان بازرسي کل کشور یا نماینده وی،
رئيس سازمان اطالعات سپاه ،رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمي
بهعنوان ناظر به پيشنهاد کميسيونهای اقتصادی ،شوراها و امور داخلي کشور و قضائي و حقوقي و تصویب مجلس با وظایف
ذیل تشکيل ميشود:
1ـ تعيين راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون.
2ـ تهيه و پيشنهاد آیيننامههای الزم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هيأتوزیران.
3ـ هماهنگکردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمعآوری ،پردازش و تحليل اخبار ،اسناد ،مدارك ،اطالعات و
گزارشهای واصله ،تهيه سامانههای هوشمند و شناسایي معامالت مشکوك و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات
الزم.
تبصره 1ـ دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایي خواهد بود.
تبصره 2ـ ساختار و تشکيالت اجرائي شورا متناسب با وظایف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصویب هيأتوزیران خواهد
رسيد.
تبصره 3ـ کليه آیيننامههای اجرائي شورای فوقالذکر پس از تصویب هيأتوزیران برای تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي
ذیربط ،با رعایت ماده ( )14این قانون الزماالجراء خواهد بود .متخلف از این امر به تشخيص مراجع اداری و قضائي حسب
مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محروميت از همان شغل محکوم خواهد شد.
ماده ( ۵اصالحي مصوب )1397/10/1۵ـ کليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي
و حقوقي از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران ،بانکها ،مؤسسات مالي و اعتباری ،بيمهها ،بيمه مرکزی ،صندوقهای
قرضالحسنه ،بنيادها و مؤسسات خيریه ،شهرداریها ،صندوقهای بازنشستگي ،نهادهای عمومي غيردولتي ،تعاونيهای
اعتباری ،صرافيها ،بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها ،شرکتهای کارگزاری ،صندوقها و شرکتهای
سرمایهگذاری و همچنين مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام ميباشد از قبيل شرکت ملي نفت ایران،
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سازمان گسترش و نوسازی ایران و غير آنها ،مکلفند آیيننامههای اجرائي هيأتوزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه
با تأمين مالي تروریسم را اجراء کنند.
ماده ( 6اصالحي مصوب )1397/10/1۵ـ کليه اشخاص موضوع ماده ( )۵این قانون ،از جمله گمرك جمهوری اسالمي ایران،
سازمان امور مالياتي کشور ،سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ،دفاتر اسناد رسمي ،وکالی دادگستری ،حسابرسان،
حسابداران ،کارشناسان رسمي دادگستری و بازرسان قانوني مکلفند اطالعات مورد نياز در اجرای این قانون را طبق مصوبات
هيأتوزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالي به آنها ارائه نمایند.
ماده ( 7اصالحي مصوب )1397/10/1۵ـ اشخاص ،نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد  ۵و  )6برحسب
نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایي مراجعان ،مالکان واقعي و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکيل ،احراز سمت و هویت
نماینده ،وکيل و اصيل.
تبصره ـ مقررات این بند نافي ضرورت احراز هویت بهموجب قوانين و مقررات دیگر نيست.
ب ـ ارائه اطالعات ،گزارشها ،اسناد و مدارك الزم به مرکز اطالعات مالي در چهارچوب قانون و آیيننامه مصوب
هيأتوزیران.
پ ـ ارائه گزارش معامالت یا عمليات یا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا یا معامالت و عمليات مشکوك بانکي،
ثبتي ،سرمایهگذاری ،صرافي ،کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطالعات مالي.
تبصره ـ معامالت و عمليات مشکوك شامل هر نوع معامله ،دریافت یا پرداخت مال اعم از فيزیکي یا الکترونيکي یا شروع به
آنها است که براساس اوضاع و احوالي مانند ارزش ،موضوع یا طرفين آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد
کند؛ نظير:
1ـ معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وی باشد.
2ـ کشف جعل ،اظهار کذب یا گزارش خالف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عمليات مالي صورت گيرد و
نيز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معامالت یا عمليات مالي که به هر ترتيب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4ـ معامالت یا عمليات مالي که اقامتگاه قانوني هریک از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشویي) واقع شده است.
فهرست این مناطق توسط شورا مشخص ميشود.
 ۵ـ معامالت یا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آیيننامه اجرائي .هرچند مراجعان ،قبل یا حين معامله یا عمليات مزبور
از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایي ارباب رجوع ،مالک ،سوابق حسابها ،عمليات و معامالت داخلي و خارجي حداقل به
مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شيوه آن بهموجب آیيننامه اجرائي این قانون
تعيين ميشود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانين که نگهداری اسناد را بيش از مدت یادشده الزامي نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معيارهای کنترل داخلي و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیيننامههای اجرائي آن.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائي موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
 1386/7/8عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرائم موضوع این قانون از انجام تکاليف مقرر در هر یک از بندهای فوق به
استثنای بند «ث» خودداری نماید عالوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم ميشود .درصورتي
که عدم انجام تکاليف مقرر ناشي از تقصير باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد .مدیران و کارکنان
سایر دستگاههای حاکميتي و بخشهای غيردولتي در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث» ،به
جزای نقدی درجه شش محکوم ميگردند.
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سواالت قانون مبارزه با پولشویي
« -1الف» با علم به اين که ،وجوهي توسط دوستش به طور غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرمي به دست آمده
است تحصيل و تملك مي کند .در اين صورت عنوان رفتار «الف» و مجازات وی به ترتيب چيست؟
الف) پولشویي /جزای نقدی به ميزان چهار برابر عواید حاصل از جرم و استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم
ب) تباني برای بردن مال غير /حبس از شش ماه تا سه سال
ج) پولشویي /جزای نقدی به ميزان یک چهارم عواید حاصل از جرم و استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم
د) تباني برای بردن مال غير /حبس سه سال و شالق تعزیری تا  74ضربه
☑ گزينه «ج» صحيح است .مستند به ماده  2و  9قانون مبارزه با پولشویي.
موسسات اعتباری ،بيمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از
سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چک ،ارائه تسهيالت ،صدور انواع کارت
دریافت و پرداخت ،صدور ضمانت نامه ،خرید و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت ،قبول ضمانت و تعهد
ضامنان به هر شکل از قبيل امضای سفته ،بروات و اعتبارات اسنادی ،خرید و فروش سهام نسبت به شناسایي اوليه
اربابرجوع(به شرح بندهای«الف»و«ب»ماده ( )3اقدام نموده و اطالعات آن را در سيستم های اطالعاتي خود ثبت نمایند.
پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نيازی به شناسایي ندارد.
اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
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