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   درکلیات-باباول

هامکلفندنسبتبهآناموراقدامنمودهوامورحسبیاموریاستکهدادگاه-1ماده

اختالفومنازعهوقوعتصمیمیاتخاذنمایندبدوناینکهرسیدگیبهآنهامتوقفبر

.بیناشخاصواقامهدعویازطرفآنهاباشد

باشدمگرآنکهخالفآنرسیدگیبهامورحسبیتابعمقرراتاینبابمی-2ماده

.مقررشدهباشد

.آیدهایحقوقیبهعملمیرسیدگیبهامورحسبیدردادگاه-3ماده

رجازمقردادگاهیکهکاردرآنجادرموضوعاتحسبیهرگاهامریدرخا-4ماده

بهدادگاهیکهکارتواندانجامآنامررامطرحاستبایدانجامشوددادگاهمزبورمی

درحوزهآنبایدبشودارجاعنمایدودراینصورتدادگاهنامبردهامرارجاعشدهرا

.فرستدمیکنندهامرانجامونتیجهرابهدادگاهارجاع

قرراتراجعبهنیابتقضاییکهدرآییندادرسیمدنیذکرشدهشاملامورم-5ماده

.حسبیخواهدبود

درصورتیکهدویاچنددادگاهبرایرسیدگیبهموضوعیصالحباشند-6ماده

.نمایددادگاهیکهبدواًبهآنرجوعشدهاسترسیدگیمی

ارفعاختالفبهترتیبهدرصورتحدوثاختالفدرصالحیتدادگاه-7ماده

.آیدمقرردرآییندادرسیمدنیبهعملمی

:دادرسبایددرمواردزیرازمداخلهدرامورحسبیخودداریکند-8ماده

.اموریکهدرآنهاذینفعاست-1

ایکهدرعدهطالقرجعیاستدرحکمزوجهزوجه)امورراجعبهزوجهخود-2
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ءنسبیوسببیخوددردرجهیکودوازطبقهاولودرجهیکازطبقهاموراقربا-3

.دوم

امورراجعبهاشخاصیکهسمتوالیتیاقیمومتیانمایندگینسبتبهآنها-4

.دارد

درمواردخودداریدادرسهرگاهدرآنحوزهدادرسصالحیتداربرای-9ماده

.شودارجاعمیرسیدگینباشدرسیدگیبهدادگاهنزدیکتر

دادرسبایدازرسیدگیخوددارینمایدولیاشخاص7درمواردماده-11ماده

.توانندبهاستناداینمادهدادرسراردنمایندذینفعنمی

عدمصالحیتمحلیدادگاهیاخودداریدادرسازمداخلهدرخصوص-11ماده

.نخواهدبودعملآمدهاستامریرافعآثارقانونیاقدامیاتصمیمیکهبه

روزهایتعطیلمانعازرجوعبهدادرسدرامورحسبینیستولیدادرس-12ماده

اینکهامرازامورفوریتواندرسیدگیرادرروزهایتعطیلبهتأخیراندازدمگرمی

.باشد

درخواست-درخواستدرامورحسبیممکناستکتبییازبانیباشد-13ماده

.رسدمیکنندهنیدرصورتمجلسنوشتهشدهوبهامضاءدرخواستزبا

درامورحسبیدادرسبایدهرگونهبازجوییواقدامیکهبرایاثباتقضیه-14ماده

بهآناقدامنشدهباشدوالزماستبهعملآوردهرچنددرخواستیازدادرسنسبت

.شودقبولنمایداستنادواقعمیتوانددالئلیکهمورددرتماممواقعرسیدگیمی

توانندشخصاًدردادگاهحاضرشوندیانمایندهبفرستندواشخاصذینفعمی-15ماده

بیاورندودرصورتیکهتوانندکسیرابهسمتمشاورهمراهخودبهدادگاهنیزمی

.نمایندهبهدادگاهفرستادهشودنمایندگیاوبایدنزددادرسمحرزشود

.نمایندهاعمازوکالءدادگسترییاغیرآنهااست-تبصره

حسابمواعدبهترتیبیاستکهدرآییندادرسیمدنیذکرشدهواگر-16ماده



.خواهدبودروزآخرموعدمصادفباتعطیلشودآخرموعدروزبعدازتعطیل

قمقرراتآیینشودترتیبآنمطابهاییکهمسافترعایتمیدرمهلت-17ماده

.دادرسیمدنیراجعبهمسافتاست

هایامورحسبیرامالحظهنمودهوازتوانندپروندهاشخاصذینفعمی-18ماده

.بگیرندمحتویاتآنرونوشتگواهیشدهیاگواهینشدهازدفتردادگاه

هرگاهضمنرسیدگیبهامورحسبیدعواییازطرفاشخاصذینفع-19ماده

نسبتبهآندعویثشودکهرسیدگیبهامورحسبیمتوقفبهتعیینتکلیفحاد

باشددادرسدرصورتدرخواستدستورموقتیدرموضوعآندعویمطابقمقررات

.نمایددادرسیفوریصادرمی

اقدامودخالتدادستاندرامورحسبیمخصوصبهمواردیاستکهدر-21ماده

.قانونتصریحشدهاست

باشداقدامبهعهدهدادسرایدرمواردیکهدادستانمکلفبهاقدامیمی-21ماده

.آیدمیدادگاهشهرستانیاستکهرسیدگیدرحوزهآندادگاهبهعمل

دادرسپسازتمامشدبازجوییورسیدگیمنتهیدرظرفدوروزتصمیم-22ماده

.نمایدخودرااعالممی

.رسبایدموجهومدللباشدتصمیمداد-23ماده

درمواردیکهتصمیماتدادگاهبایدابالغشودترتیبابالغمانندمقررات-24ماده

.آییندادرسیمدنیاست

توانددرصورتیکهابالغدرکشوربیگانهبایدبهعملآیددادرسمی-25ماده

.تریبرایابالغدرنظرگرفتهودستوردهدترتیبسهل

هرگاهشخصیکهتصمیمدادگاهبایدبهاوابالغشوددردادگاهحاضر-26دهما

رونوشتنیزبهاودادهباشدتصمیمدادگاهبهاواعالمواینعملابالغمحسوباستو

.شودمی



تصمیمدادگاهدرامورحسبیقابلپژوهشوفرجامنیستجزآنچهدر-27ماده

.قانونتصریحشدهباشد

مرجعشکایتپژوهشیازتصمیماتقابلپژوهشدرامورحسبیدادگاهی-28ادهم

پژوهشیبهاحکامدادگاهاستکهمطابقآییندادرسیمدنیصالحیترسیدگی

.صادرکنندهتصمیمدرمورددعاویدارد

مدتپژوهشهماناستکهبرایپژوهشاحکامدرآییندادرسیمدنی-29ماده

.مقررشده

درصورتیکهپژوهشخواهاثباتکندکهپژوهشنخواستناودرموعدبه-31دهما

پژوهشبخواهددادگاهیواسطهعذرموجهبودهودرظرفدهروزازتاریخرفععذر

تواندمهلتپژوهشراتجدیدنمایدمشروطبهکهمرجعرسیدگیپژوهشاستمی

.ماهنگذشتهباشدازششاینکهازتاریخانقضاءمدتپژوهشبیش

مهلتجدیدنبایدبیشازموعدپژوهشیباشدودرخواستتجدیدمهلت-31ماده

.بیشازیکدفعهپذیرفتهنیست

شکایتپژوهشیبهدفتردادگاهیکهصادرکنندهتصمیمموردشکایتبوده-32ماده

آنرابهشاکیدادهورسیدنامهراثبتوشودودفترنامبردهبایدفوراًشکایتدادهمی

نامهپژوهشیرابابرگهایمربوطبهآندادگاهیکهمنتهیدرظرفدوروزشکایت

.مرجعرسیدگیپژوهشیاستبفرستد

شکایتپژوهشیممکناستشفاهیباشددراینصورتشکایتنامبرده-33ماده

صورتمجلسبارسدواینمیدرصورتمجلسدادگاهدرجوبهامضاءشاکیودادرس

.برگهایمربوطهبهدادگاهمرجعرسیدگیپژوهشیفرستادهخواهدشد

.شکایتپژوهشیممکناستمبنیبرجهاتیاادلهجدیدباشد-34ماده

شودمگرشکایتپژوهشیموجبتعویقاجراءتصمیمموردشکایتنمی-35ماده

.آنرابدهدراجرایکندقرارتأخیاینکهدادگاهیکهرسیدگیپژوهشیمی



.شودتصمیمدادگاهاستانبهاتفاقیابهاکثریتآراءمعلوممی-36ماده

نمایدهرگونهرسیدگیوتحقیقیکهدادگاهیکهرسیدگیپژوهشیمی-37ماده

پسازرسیدگیاگرآوردومفیدوالزمبداندبدوناحتیاجبهدرخواستبهعملمی

اصحیحبداندآنراتأییدوچنانچهنقصیدرتصمیمنامبردهتصمیمموردشکایتر

نمایدوهرگاهتصمیمموردشکایترامیمشاهدهکندموافقنظرخودآنراتکمیل

.نمایدصحیحنداندآنراالغاءنمودهوتصمیممقتضیرااعالممی

اشتباهاتدیگریهرگاهدرتصمیمدادگاهاشتباهیدرحسابیاسهوقلمیا-38ماده

شدننامیمادامکهآنرخدهدمثلازقلمافتادننامیکیازاشخاصذینفعیازیاد

تصمیمبهوسیلهشکایتبهدادگاهباالترازدادگاهخارجنشدهباشددادگاهصادرکننده

نمایدوایناشخاصذینفعآنراتصحیحمیتصمیممستقالًیابهدرخواستیکیاز

.شودنوشتهخواهدشدتصمیمدادگاهیابرگدیگریکهپیوستآنمیتصحیحزیر

.تصمیمدادگاهبدونپیوستنامبردهممنوعاستدادنرونوشتاز

شودودرمواردیکهتصحیحبهاشخاصیکهتصمیمدادگاهبایدابالغشودابالغمی

هشقابلپژوتصمیمدادگاهقابلپژوهشاستتصحیحآنهمدرمدتمقرربرای

.پژوهشخواهدبود

.هرگاهتصمیمدادگاهازاعتبارافتادهباشدتصحیحهمازاعتبارخواهدافتاد-39ماده

هرگاهدادگاهرأساًیابرحسبتذکربهخطاءتصمیمخودبرخورددر-41ماده

.تواندآنراتغییردهدصورتیکهآنتصمیمقابلپژوهشنباشدمی

تصمیمیکهدرزمینهدرخواستیبهعملآمدهاستتغییرآنهممحتاجبه-41ماده

.درخواستاست

هرگاهدراستنباطازموادقانونبیندادرسهاییکهرسیدگیپژوهشی-42ماده

نمایدپژوهشیمیکننداختالفنظرباشددادگاهیکهبهامرحسبیرسیدگیمی

رنظرهیأتعمومیدیوانکشوررابخواهدودرتواندبهتوسطدادستاندیوانکشومی



فرستدوپسبرایدادستاندیوانکشورمیاینصورتدادگاهنظرخودرابادالئلآن

.ازآنکهدیوانکشورنظرخودرااعالمکرددادگاهمکلفاستمطابقآنعملنماید

نباطازموادایندادستاندیوانکشورازهرطریقیکهمطلعبهسوءاست-43ماده

حسبیاطالعحاصلهاراجعبهامورهابشودیابهاختالفنظردادگاهقانوندردادگاه

کندکهمهمومؤثرباشدنظرهیأتعمومیدیوانکشورراخواستهوبهوزارت

هامکلفندبرطبقنظرودادگاههاابالغشوددهدکهبهدادگاهدادگستریاطالعمی

.نمایندمزبوررفتار

توانندکسانیکهتصمیمدادگاهرادرامورحسبیبرایخودمضربدانندمی-44ماده

ویاازدادگاهپژوهشیبرآناعتراضنمایندخواهتصمیمازدادگاهنخستصادرشده

.شودقابلپژوهشوفرجاماستباشدوحکمیکهدرنتیجهاعتراضصادرمی

ادرسیمدنیراجعبهنظمجلسهرسیدگیشاملامورحسبیمقرراتآییند-45ماده

.نیزخواهدبود

درامورحسبیاگردادرسآشنابهزباناشخاصباشدملزمبهمداخلهدادن-46ماده

کسیکهطرفاعتماداوتواندمترجمنیستودرصورتاحتیاجبهمترجمدادرسمی

.استبرایترجمهانتخابنماید

.انتخابشود8دازاشخاصمذکوردرمادهمترجمنبای

درمورددعویخیانتیاعدملیاقتوسایرموجباتعزلوصییاقیمیا-47ماده

حکمیکهدراینخصوصضمامینترتیبرسیدگیمطابقمقرراتاینقانوناستو

.شودمطابقآییندادرسیمدنیقابلپژوهشوفرجاماستصادرمی

قیمومتدر-بابدوم

صالحیتدادگاهقیمومت-فصلاول

امورقیمومتراجعبهدادگاهشهرستانیاستکهاقامتگاهمحجوردرحوزه-48ماده

دادگاهیکهمحجوردرآندادگاهاستواگرمحجوردرایراناقامتگاهنداشتهباشد



.حوزهآندادگاهسکنیداردبرایامورقیمومتصالحاست

هرگاهمحجوردرخارجایراناقامتیاسکنیداشتهباشدامورقیمومت-49ماده

.راجعبهدادگاهشهرستانتهراناست

درصورتیکهمحجوردرخارجایراناقامتیاسکنیداردومطابقماده-51ماده

معیننمایداگردادگاهقانونمدنیمأمورکنسولیایرانقیمموقتبرایمحجور1228

.تصمیممأمورکنسولیراتنفیذنکندتعیینقیمبادادگاهنامبردهخواهدبودتهران

درصورتیکهمتوفیدارایصغاریباشدکهاقامتگاهآنهامختلفاست-51ماده

تواندبرایصغاریهممیدادگاهیکهبراییکنفرازصغاربدواًتعیینقیمکردهاست

دقیممعیننمایدواگرقیممعیننشدهباشدکهدرحوزهآندادگاهاقامتندارن

اقامتداردبرایتعیینقیمنسبتبهتمامترینصغیردرحوزهآندادگاهیکهکوچک

ترندهرواگرمعلومنباشدکدامیکازصغارکوچک-صغارصالحیتخواهدداشت

.درحوزهآندادگاهاقامتداردصالحاستهاکهصغیریکازدادگاه

هرگاهدراقامتگاهمحجوردادگاهصالحیتداربرایامورقیمومتنباشدامور-52دهما

.خواهدبودمزبوربانزدیکتریندادگاهصالحیتداربهاقامتگاهمحجور

درصورتیکهاقامتگاهمحجورمعلومنباشدامورقیمومتبادادگاهیاست-53ماده

.ودشکهمحجوردرحوزهآندادگاهیافتمی

عزلوتعیینقیمجدیدوتعیینقیمموقتوسایرامورمحجورکهراجعبه-54ماده

.دادگاهاستبادادگاهیاستکهبدواًتعیینقیمکردهاست

ترتیبتعیینقیم-فصلدوم

قانونمدنی1221و1221و1219عالوهبراشخاصمذکوردرماده-55ماده

بخشداردرهرمحلثبتاحوالومأمورینآنهاودهبانوشهرداریوادارهآمارو

مکلفندپسازاطالعبهوجودصغیریکهمحتاجبهتعیینقیماستبهدادستان

.شهرستانحوزهخوداطالعدهند



هاکهدرجریاندعویمطلعبهوجودمحجوریشودکههریکازدادگاه-56ماده

.اطالعبدهدبایدبهدادستانبرایتعیینقیمولییاوصییاقیمنداشتهباشد

دررسیدگیبهدرخواستحجردادگاهنسبتبهاشخاصیکهمجنونیا-57ماده

تواندآوردومیمیاندهرگونهتحقیقیکهالزمبداندبهعملسفیهمعرفیشده

قیقازاشخاصیکهاطالعاتآنهاراقابلاستفادهبدانداحضارنمودهویابرایتح

وتحقیقاتالزمواحرازحجرحکماشخاصنامبردهنمایندهبفرستدوپسازرسیدگی

.نمایددهدودرصورتعدماحرازحجردرخواستحجرراردمیبهحجرمی

هرگاهدادگاهالزمبداندازکسیکهمحجورمعرفیشدهتحقیقکندوآن-58ماده

دادگاهشخصاًیابهذرموجهحاضرشوددادرسشخصنتوانددردادگاهبهواسطهع

.نمایدوسیلهنمایندهدرخارجازدادگاهازاوتحقیقمی

هرگاهصغیریکهولیخاصندارددرزمانرسیدنبهسنرشدسفیهیا-59ماده

دادستانپسازاطالعمجنونباشدقیمبایدبهدادستانجنونیاسفهاورااطالعدهدو

امرمکلفاستدرموضوعجنونوسفاهتتحقیقنمودهودالیلآنرااعمازبهاین

غیرهبهدادگاهبفرستدودادگاهپسازنظریاتکارشناسواطالعاتمطلعینو

نمایددراینرسیدگیواحرازجنونیاسفهحکمبهاستمراروبقاءحجرصادرمی

.اءنمودراهمبهقیمومتابقصورتممکناستقیمسابق

توانیکقیممعیننمودمگربرایچندنفرازاشخاصمحتاجبهقیممی-61ماده

.آنکهادارهامورهریکازآنهامحتاجبهقیمعلیحدهباشد

پدریامادرمحجورمادامکهشوهرنداردباداشتنصالحیتبرایقیمومت-61ماده

.باشدبردیگرانمقدممی

ورتمحجورشدنزنشوهرباداشتنصالحیتبرایقیمومتبردرص-62ماده

.دیگرانمقدماست

درموردتعددقیموهمچنیندرموردیکهناظرمعینشدهاستدادگاه-63ماده



ناظربهدادگاهیاشخصهایابینقیموکندکهدرصورتاختالفنظربینقیممعینمی

.بینینمایدیرابرایرفعاختالفپیشثالثیرجوعنمایدویاترتیبدیگر

تواندشخصیراکهدرخواستحجراوشدهاستقبلازصدوردادگاهمی-64ماده

یاتمامتصرفاتدرحکمویابعدازصدورحکموقبلازقطعیشدنآنازبعض

واموالموقتاًممنوعنماید،ودراینصورتدادگاهامینیموقتاًبرایحفظاموال

.نمایدتصرفاتیکهضرورتداردمعینمی

بعدازقطعیشدنحکمحجربهواسطهانقضاءمدتپژوهشیاصدورحکم-65ماده

.گرددپژوهشیبهحجراقدامبهتعیینقیممی

دادستانومحجوروقیممحجورنسبتبهتصمیماتدادگاهدرمواردزیر-66ماده

:حقپژوهشدارندقیممتعددباشدهریکازآنهاتوانندپژوهشبخواهنداگرمی

.حکمحجر-1

.حکمبقاءحجر-2

.رفعحجر-3

.رددرخواستحجر-4

.رددرخواستبقاءحجر-5

.رددرخواسترفعحجر-6

نصبقیمدرصورتیکهقیمدردادگاهحاضرباشدحضوراًبهاواعالمو-67ماده

.اشدبایدفوراًبهاوابالغگردداگردردادگاهحاضرنب

قیمبایددرظرفسهروزپسازابالغبارعایتمسافتقبولیاعدمقبول-68ماده

رااطالعندادیاقیمومترابهدادستاناطالعدهدواگردراینمدتقبولخود

تقیمومتراقبولنکرددادستاندادگاهرابرایتعیینشخصدیگریبهسمتقیموم

.کندمطلعمی

وهرگاهقبلازتعیینقیمجدیدشخصیکهقبالًبهقیمومتمعینشدهقبولقیمومت



.رابهدادستاناطالعدهدشخصدیگریمعیننخواهدشد

دادگاهدرتمامامورتصمیماتخودرابههرطریقیکهمقتضیبداندبه-69ماده

.دهددادستاناطالعمی

شودلیکناگرثابتشودکهعلتجرازتاریخقطعیتحکممترتبمیاثرح-71ماده

وجودعلتحجرمترتبحجرقبلازتاریخحکمحجروجودداشتهاثرحجرازتاریخ

.شودمی

درمواردیکهعلتحجربعدازرشدحادثشدهباشددادگاهبایدابتداء-71ماده

.کمخودقیدنمایدتاریخحجرراکهبراومعلومشدهاستدرح

حکمحجریارفعحجرمانعنیستکهاگراهلیتیاعدماهلیتیکیاز-72ماده

شوددادگاهبهآنچهمتعاملیندردادگاهیقبلازحکمحجرویابعدازرفعحجرثابت

.نزداوثابتشدهاستترتیباثردهد

دادستانودادگاهحقدرصورتیکهمحجورولییاوصیداشتهباشد-73ماده

تواندوصایتمیدخالتدرادارهاموراوندارندوفقطدادرسبعدازرسیدگیالزم

.وصیراتصدیقنماید

اختیاراتومسئولیتقیم-فصلسوم

شودشروعبهاعمالقیمازتاریخیکهسمتقیمومتبهاواطالعدادهمی-74ماده

.قیمومتخواهدنمود

هرگاهقیمپسازتاریخنصبوقبلازابالغبهاوعملیبهعنوانقیمومت-75ماده

.نسبتبهمحجورکردهباشدنافذاست

کندبایدقیمدرسیاههاموالمحجورکهدرابتداءدخالتخودتنظیممی-76ماده

ذکردارایاهمیتاستبرگهایبهادارواسناددیونواسنادامالکوتمامبرگهاییکه

نمایدوبرگهاییکهبهاءواهمیتینداردهرنوعیازآنهاراعلیحدهبایگانیوعدد

.برگهارادرسیاههداراییقیدکند



قیمبایداجرتکسیکهبرایحفظاموالازطرفدادستانیادادرسمعین-77ماده

.شدهاستازمالمحجوربپردازد

هصورتحسابوتسلیماموالرااگرازاموالمحجورتواندهزینهتهیقیممی-78ماده

حجرازاوشدهیاکسیکهبرنداشتهاستپساززوالسمتخودازمحجوریکهرفع

.بهجایاوبهسمتقیمومتمنصوبشدهاستمطالبهنماید

قیمبایددرتربیتواصالححالمحجورسعیواهتمامنمایدودراموراو-79ماده

.مصلحترابنمایدرعایت

قیمبایداموالضایعشدنیمحجوررابفروشدوازپولآنبارعایت-81ماده

.باشدرفتارنمایدمصلحتمحجورمالیخریداریویابهترتیبدیگریکهمصلحت

ایکهمورداحتیاجمحجورتواندبارعایتمصلحتاموالمنقولهقیممی-81ماده

.تبهپولآنمطابقمادهفوقعملنمایدنیستفروختهونسب

النفقهاووهمچنینهزینهقیمبایدهزینهزندگانیمحجورواشخاصواجب-82ماده

هزینهتربیتاطفالمعالجهآنهارادربیمارستانوغیرهوهزینهالزمدیگرازقبیل

رخانهیاتیمارستانمحجوررابپردازدواگرمحجوردیوانهباشدبایدبهحسباقتضاءد

.تحتمعالجهقراردادهشود

مگربارعایتغبطهاوو.اموالغیرمنقولمحجورفروختهنخواهدشد-83ماده

.تصویبدادستان

اسنادواشیاءقیمتیبایدبااطالعدادستاندرمحلامنینگاهداریشودو-84ماده

.معتبرگذاشتهشودازبانکهایوجوهنقدیکهمحلاحتیاجنیستبایددریکی

توانددرصورتیکهمقتضیبداندبهمحجوراجازهاشتغالبهولییاقیممی-85ماده

لوازمآنکاریاپیشههمایبدهدودراینصورتاجازهنامبردهشاملکاریاپیشه

.خواهدبود

خوداوحاصلشدهتوانداموالومنافعیراکهبهسعیمحجورممیزمی-86ماده



.استبااذنولییاقیمادارهنماید

قیمبایدبعدازرفعحجراموالمحجوررابهتصرفاوبدهدواگردرمدت-87ماده

معینشداموالرابهحجرسمتقیمومتازقیمسلبوبهجایاوشخصدیگری

.تصرفقیمبعدیبدهد

ونراالزمبداندقیمبااجازهدادستاندرصورتیکهپزشکازدواجمجن-88ماده

الزمباشدبهپیشنهادتواندبرایمجنونازدواجنمایدوهرگاهطالقزوجهمجنونمی

.دهددادستانوتصویبدادگاهقیمطالقمی

درصورتفوتقیمورثهکبیراواگرباشندمکلفهستندبهدادستاناطالع-89ماده

اموالصغارومجانینودیدمعیننشدهحفظونظارتدردهندومادامکهقیمج

.اشخاصغیررشیدکهقیمآنهافوتشدهبهعهدهدادستانخواهدبود

وجوهزائدازاحتیاجصغیرراقیمدرصورتامکاننبایدبدونسودبگذارد-91ماده

ارتخسارتبهمیزانخسواگربیشازششماهبدونسودگذاشتمسئولتأدیه

.تأخیرتأدیهخواهدبود

درصورتیکهپسازتعیینقیممورثمحجورفوتنمایدقیممکلفاست-91ماده

.بنمایددرظرفدهروزدرخواستمهروموموتحریرترکهمتوفیرا

بعداززوالقیمومتقیممسئولحفظاموالمحجوراستتابهتصرف-92ماده

.بدهدشخصیکهبایدتصرفنماید

هرگاهقیمدرپولمحجوربهسودخودتصرفنمایدازتاریختصرف-93ماده

.باشدمسئولخسارتتأخیرتأدیهمی

درصورتیکهقیممتعددبودهوباشرکتیکدیگردراموالمحجورتعدی-94ماده

نبدونبعضیازقیمیواگر.یاتفریطنمایندهریکازآنهامسئولیتتضامنیدارند

شرکتدیگرانتعدییاتفریطدراموالمحجورنمایندمسئولیتمتوجهبهکسی

.خواهدبودکهتعدییاتفریطکردهاست



ایکهبرایرسیدگیبهامورهزینهحفظوادارهاموالمحجوروهزینه-95ماده

.گرددتأدیهمیشودازاموالمحجورمحجوروانجاموظایفقیمومتالزممی

عزلقیم-فصلچهارم

تواندازقیمبرایندادنهزینهوکوتاهیاودرتربیتومحجورممیزمی-96ماده

شکایتراوارددیدنگاهداریخودشکایتنمایددراینصورتهرگاهدادگاه

.دهدوقیمبایدبرطبقآندستورعملکنددستوریکهمناسباستمی

کهدادستانکوتاهیقیمرادرتربیتونگاهداریمحجورومفاداینمادهدرموردی

.دادنهزینهاوبهدادگاهاطالعبدهداجراخواهدشد

توانندبهدادستانوجودسببعزلقیمرااطالعایمیمحجوروهرذیعالقه-97ماده

دادگاهدرخواستعزلدهنددراینصورتاگردادستانسببعزلراموجوددیداز

.نمایدیمرامیق

برایرسیدگیبهدرخواستعزلقیمبایدقیمودرصورتلزومدادستان-98ماده

.وموجهباشدشودبایدمدللاحضارشوندوحکمیکهراجعبهعزلصادرمی

قیمازتصمیمدادگاهراجعبهعزلخودودادستانازرددرخواستعزلقیم-99ماده

نشدهامورصغیربهوسیلهاهندومادامیکهتکلیفقطعیمعینتوانندپژوهشبخومی

.شودانجامخواهدشددادستانیاقیمیکهموقتاًبرایمحجورمعینمی

.اعمالقیمبعدازابالغحکمعزلاونافذنیست-111ماده

قانونمدنیاگرقیمقبلازتعیینشخصدیگریبه1244درموردماده-111ماده

فرستادنصورتحساببهیاوصورتحسابرافرستادهیامعلومشودکهتأخیردرجا

واسطهعذرموجهبودهاستممکناستهمانشخصرابهقیمومتابقاءیامجدداًاو

.رابهقیمومتمعیننمود

توانددرمواردرفعحجراعالمخروجازقیمومتراازدادگاهمحجورمی-112ماده

خروجمحجورراازتحتادگاهپسازرسیدگیواحرازموجبرفعحجربخواهدود



.نمایدقیمومتاعالممی

امورراجعبهامین-بابچهارم

شوددرمواردزیرنیزعالوهبرمواردیکهمطابققانونمدنیتعیینامینمی-113ماده

:امینمعینخواهدشد

ازترکهمتوفیبهجنینتعلقگیرددراالرثیکهممکناستبرایادارهسهم-1

.صورتیکهجنینولییاوصینداشتهباشد

.ـبرایادارهاموالیکهبهمصارفعمومیاختصاصدادهشدهومدیرینداشتهباشد2

کسیکهدراثرکبرسنیابیماریوامثالآنازادارهتمامویابعضاموال-114ماده

.اوامینمعینشوددادگاهبخواهدکهبرایادارهاموالتواندازخودعاجزشدهمی

آیدکهمادرجنینتعیینامینبرایجنیندردادگاهشهرستانیبهعملمی-115ماده

اموالخوداستدادگاهدرحوزهآندادگاهاقامتداردوبرایکسیکهعاجزازاداره

ودرسایرمواردیکهاحتیاجبهشهرستانیکهشخصنامبردهدرحوزهآناقامتدارد

صالحاستکهدرحوزهآندادگاهاحتیاجبهشوددادگاهشهرستانیتعیینامینپیدامی

.تعیینامینحاصلشدهاست

.سایرامورمربوطهبهامینبادادگاهیاستکهامینراتعیینکردهاست-116ماده

نینودرموردمصارفعمومیدادستاندرموردجنیندادستانواقربایج-117ماده

.نمایدتواندازدادگاهدرخواستتعیینامیننفعیمیوهرذی

توانداشخاصیراکهبرایسمتامانتمناسبباشندبهدادگاهدادستانمی-118ماده

اشخاصنامبردهیااشخاصمعرفینمودهودادگاهپسازاحرازلزومتعیینامینازبین

.نمایدهطرفاعتمادباشندیکیاچندنفررابهسمتامینمعینمیدیگرک

مادرجنیندرصورتداشتنصالحیتبردیگرانمقدماستودرصورت-119ماده

.دیگرانمقدمخواهندبودعدمصالحیتیاعدمقبولاواقرباینسبیوسببیجنینبر

واوالدوزنوشوهرکسیکهامیندرغیرموردجنینپدروجدومادر-111ماده



مذکوربردیگرانتقدمشودباداشتنصالحیتبهترتیببرایادارهاموالاومعینمی

.دارندودرصورتنبودناشخاصمذکورسایراقربابردیگرانمقدمهستند

.نمایدتواندعالوهبرامینیکیاچندنفررابهعنوانناظرمعیندادگاهمی-111ماده

صورتتعددامینوناظردادگاهبایدحدوداختیاراتآنهارامعیننمایدو-112ماده

.تواندوظایفامناءمتعددراتفکیککندنیزمی

حفظونظارتاموالدرمواردیکهمحتاجبهتعیینامیناستمادامکه-113ماده

.شودیافتمیحوزهاوامینمعیننشدهبهعهدهدادستانیاستکهاموالدر

درخارجایرانمأمورینکنسولیایرانحقدارندبرایادارهاموالایرانیان-114ماده

موقتاًنصبامیننمایندوکهمحتاجبهتعیینامینوواقعدرحوزهمأموریتآنهااست

بهبایدتادهروزپسازنصبامینمدارکعملخودرابهوسیلهوزارتامورخارجه

گرددکهدادگاهنامبردهوقتیقطعیمینصبامین-وزارتدادگستریبفرستند

.شهرستانتهرانتصمیممأمورکنسولیراتنفیذکند

وظایفواختیاراتیکهبهموجبقانونونظاماتمربوطهدرمورددخالت-115ماده

انبهعهدهمأمورینایردادستانهادرامورمحتاجبهتعیینامینمقرراستدرخارج

.کنسولیخواهدبود

اگردرعهودوقراردادهایمنعقدهبیندولتایرانودولتیکهمأمور-116ماده

برخالفمقرراتکندترتیبیکنسولیمأموریتخودرادرکشورآندولتاجراءمی

بادومادهفوقاتخاذشدهباشدمأمورینمذکورمفادآندومادهراتاحدیکه

.کردمقرراتعهدنامهیاقراردادمخالفنباشداجراءخواهند

اشخاصیکهنبایدبهقیمومتمنصوبشوندبهسمتامینمعیننخواهند-117ماده

.شد

کسیکهبهعنوانعجزازادارهاموالبرایاوامینمعینشدهاگرتصرفی-118ماده

.نمایدتوانداوراممانعتدراموالخودبنمایدنافذاستوامیننمی



مقرراتراجعبهوظائفواختیاراتومسئولیتقیمشاملامینغائبو-119ماده

.شودجنینهممی

شودسمتامینیکهبرایجنینمعینشدهاستپسازتولدطفلزائلمی-121ماده

سمتامینامینشدهاستودرغیراینموردنیزپساززوالسببیکهموجبتعیین

.زائلخواهدشد

.مقرراتراجعبهعزلقیمنسبتبهامینهمجاریاست-121ماده

شودبایدبهامینیکهبرایادارهاموالمربوطهبهمصارفعمومیتعیینمی-122ماده

مصارفمخصوصهکهمقررترتیبیکهمقررشدهوموافقمصلحتاموالراادارهودر

.یدشدهاستصرفنما

شودبهمنزلهوکیلعاجزاستوامینیکهبرایادارهاموالعاجزمعینمی-123ماده

.احکاموکیلنسبتبهاوجاریاست

امینبایددرظرفسهروزپسازابالغبارعایتمدتمسافتمذکوردر-124ماده

هدواگردرایناطالعدآییندادرسیمدنیقبولیاعدمقبولسمتامانترابهدادگاه

مدتقبولخودرااطالعندادشخصدیگریمعینخواهدشدمگراینکهقبلازتعیین

اطالعدهدکهدراینصورتهمانشخصبهدیگریقبولسمتامانترابهدادگاه

.سمتامانتباقیخواهدماند

اموالهزینهحفظوادارهاموالیکهبرایآنامینمعینشدهاستاز-125ماده

.نامبردهبرداشتهخواهدشد

راجعبهغائبمفقوداالثر-بابچهارم

درصالحیتدادگاه-فصلاول

امورراجعبهغائبمفقوداالثربادادگاهشهرستانمحلیاستکهآخرین-126ماده

.اقامتگاهغائبدرآنمحلبوده

یرانباشددادگاهیبرایهرگاهآخریناقامتگاهغائبدرخارجازا-127ماده



حوزهآندادگاهرسیدگیبهامورغائبصالحاستکهآخرینمحلسکونتغائبدر

.بوده

هرگاهغائبدرایراناقامتگاهیامحلسکنینداشتهیااقامتگاهومحل-128ماده

امورغائبصالحاستسکنایاودرایرانمعلومنباشددادگاهمحلیبرایرسیدگیبه

.هورثهغائبدرآنمحلاقامتیاسکنیدارندک

درصورتیکهورثهغائبدرایرانمعلومنباشددادگاهیصالحاستکه-129ماده

.غائبدرآنجامالدارد

درتعیینامین-فصلدوم

دادستانواشخاصذینفعازقبیلوراثوبستانکارحقدارندازدادگاه-131ماده

.امینبرایادارهاموالغائببنماینددرخواستتعیین

پسازوصولدرخواستتعیینامیندادگاهدرخصوصغیبتواینکه-131ماده

نمودهوپسازاحرازغائبکسیرابرایادارهاموالخودمعینکردهاستیانهتحقیق

.نمایدقانونمدنیتعیینامینمی1112غیبتووجودشرایطماده

کسیکهدرزمانغیبتغائبعمالًمتصدیاموراوباشددرموقعتعیین-132ماده

.امینبرایغائبآنشخصبردیگرانمقدمخواهدبود

.غائبیکهتابعیتاومشکوکاستتابعمقرراتراجعبهتبعهایراناست-133ماده

وبابسوماینسایراحکامامینغائبمطابقاحکاممذکوردرقانونمدنی-134ماده

.قانوناست

بعدازصدورحکمموتفرضیغائبیامعلومشدنموتحقیقییازنده-135ماده

.شودبودنغائبسمتامینزایلمی

دادناموالبهطورموقتبهتصرفورثه-فصلسوم

توانندازبعدازگذشتندوسالتمامازآخرینخبرغائبورثهاومی-136ماده

.گاهدرخواستکنندکهداراییغائببهتصرفآنهادادهشودداد



:درخواستبایدکتبیومشتملبرامورزیرباشد-137ماده

.کنندهنامومشخصاتدرخواست-1

.مشخصاتغائب-2

.تاریخغیبت-3

کنندهحقایندرخواسترابرایخودادلهوجهاتیکهبهموجبآندرخواست-4

.قائلاست

کنندهودادستاننامهدادگاهباحضوردرخواستپسازوصولدرخواست-138ماده

غائبوتاریخغیبتونمایدونیزراجعبهاقامتگاهبهدالئلدرخواسترسیدگیمی

معلومنبودنمحلاوبازجوییالزمنمودهودرصورتاحرازصالحیت

دعوتاشخاصیکهازغائبهوکنندهآگهیمشتملبردرخواستنامبرددرخواست

.دهداطالعیدارندبرایاظهاراطالعبهدادگاهترتیبمی

آگهیمذکورفوقدرسهدفعهمتوالیهرکدامبهفاصلهیکماهمنتشر-139ماده

وجودشرایطمذکورشودوپسازیکسالازتاریخنشرآخرینآگهیدرصورتمی

.شودیاموالغائببهتصرفورثهاودادهمیقانونمدن1126و1125درماده

درصورتیکهغائببرایادارهاموالخودکسیرامعینکردهباشدوآن-141ماده

ازبینبرودامینبرایکسفوتشودیابهجهتدیگریصالحیتشبرایادارهاموال

کمموتفرضیشودتاحگرددواموالبهتصرفورثهدادهنمیادارهاموالمعینمی

.غائبصادرشود

هرگاهدربیناموالغائبمالضایعشدنیباشدورثهیاامینکهاموال-141ماده

فروشبارعایتمصلحتغائببهتصرفآنهادادهشدهآنمالرافروختهوازنتیجه

.نمایدغائبمالیخریداریویااقدامدیگریکهبهصرفهغائبباشدمی

هریکازامینوورثهکهاموالغائببهتصرفآنهادادهشدهاست-142ماده

نیستفروختهوازپولتوانندبااجازهدادستاناموالمنقولهغائبراکهمورداحتیاجمی



آنمالدیگریکهموافقمصلحتغائبباشدخریداریویااقدامدیگریکهبهصرفه

.غائبباشدبنمایند

شودهرگاهوصیتیشدهباشدوردیکهاموالغائببهورثهتسلیممیدرم-143ماده

1126مشروطبهاینکهمطابقمادهشودلهدادهمیاموالموردوصیتبهوصییاموصی

.قانونمدنیتأمینبدهند

شودبایدلهکهاموالغائبموقتاًبهآنهاتسلیممیورثهووصیوموصی-144ماده

ادارهاموالغائببهعایتمصلحتغائبحفظوادارهنمایندوآنهادراموالرابار

.منزلهوکیلاوخواهندبود

درموردتسلیماموالبهامینیاورثهدادگاهبهدرخواستیکیازورثهیا-145ماده

صورتدردفتردادگاهنمایدواینامینصورتیازاموالواسنادغائبتنظیممی

.توانندازآنرونوشتبگیرندنفعمیشودواشخاصذیبایگانیمی

درصورتیکهورثهدرخواستکنندصورتاموالباحضوردادستان-146ماده

بهایآنهاقیدشودتنظیموبهایاموالبهتوسطکارشناسمعینودرصورتاموال

.برداشتهخواهدشدپذیردوهزینهارزیابیازمالغائبدادگاهدرخواستنامبردهرامی

النفقهغائبودیونغائبازوجوهنقدیامنافعاموالنفقهاشخاصواجب-147ماده

فروختهخواهدشدواگرشودودرصورتعدمکفایتازاموالمنقولهاودادهمی

.شوداموالمنقولهمکافینباشدازاموالغیرمنقولفروختهمی

ادهقبلورثهوامینحقندارنداموالغیرمنقولغائبرادرغیرموردم-148ماده

.بفروشندیارهنبگذارند

دردعویبرغائبورثهیاامینکهمالبهتصرفآنهادادهشدهطرف-149ماده

مطالباتغائباقامهدعویخواهندبودوهمچنینورثهیاامینحقدارندبرایوصول

.دعوینمایند

موردیکهاموالغائببهتصرفورثهیاامیندادهشدهباشددادگاهدر-151ماده



معیننمایدهزینهحفظوالزحمهمتناسبیازدرآمداموالبرایورثهیاامینتواندحقمی

.شودادارهاموالغائبازاموالغائببرداشتهمی

ینباشدبرایاونیزهرگاهبینورثهغائبغائبیبودهکهمحتاجبهتعیینام-151ماده

.شودامینیمعینوسهمشخصغائببهامینسپردهمی

هرگاهبینورثهغائبمحجوریباشدسهماوبهولییاقیمیاوصیسپرده-152ماده

.خواهدشد

درحکمموتفرضی-فصلچهارم

توانندازدادگاهدرخواستصدورحکمموتفرضیاشخاصزیرمی-153ماده

:ئبرابنمایندغا

.ورثهغائب-1

.لهوصیوموصی-2

:درخواستبایدکتبیومشتملبرامورزیرباشد-154ماده

.مشخصاتغائب-1

.تاریخغیبت-2

کنندهحقدرخواستصدورحکمموتدالیلیکهبهموجبآندرخواست-3

.فرضیرادارد

قانونمدنیممکناستبه1122و1121و1121ادلهواسنادیکهمطابقماده-4

.نمودموجبآنادلهواسناددرخواستحکمموتفرضیغائبرا

کنندهرانامهدادگاهاظهاراتودالیلدرخواستپسازوصولدرخواست-155ماده

موجهدانستآگهیمطابقدرنظرگرفتهودرصورتیکهاظهاراتودالیلنامبردهرا

دهدواینآگهیدرسهدفعهمتوالیهرکدامبهمدنیترتیبمیقانون1123ماده

رسیدگیبهدرخواستبهفاصلهیکسالازشودوجلسهفاصلهیکماهمنتشرمی

.گرددتاریخنشرآخرینآگهیمعینمی



شودکهقبالًدرزمینهدرخواستتصرفاموالمقرراتاینمادهدرصورتیاجراءمی

قانونمدنیآگهیشدهباشددادگاهبه1125چنانچهمطابقمادهآگهینشدهباشدو

.نمایدآناکتفامی

عدم-آیدکنندهودادستانبهعملمیرسیدگیباحضوردرخواست-156ماده

.کنندهمانعرسیدگینیستحضوردرخواست

زاحرازتواندهرگونهتحقیقکهمقتضیبداندبنمایدوپسادادگاهمی-157ماده

.دهدموجباتصدورحکمموتفرضیحکممی

:حکمبایدمشتملبرامورزیرباشد-158ماده

.کنندهنامونامخانوادهدرخواست-1

.مشخصاتغائب-2

.دالیلومستنداتحکم-3

.تاریخصدورحکم-4

کمموتتواندازرددرخواستخودودادستانازحکنندهمیدرخواست-159ماده

.فرضیپژوهشبخواهدورأیپژوهشقابلفرجامنیست

بعدازقطعیتحکمموتفرضیتأمیناتیکهازامینیاورثهگرفتهشده-161ماده

.شوداستمرتفعمی

درهرموقعکهموتحقیقییازندهبودنغائبمعلومشوداقداماتیکه-161ماده

مگراقداماتیکهبرایاستبالاثرخواهدشدراجعبهموتفرضیاوبهعملآمده

.حفظوادارهاموالغائبشدهاست

درامورراجعبهترکه-بابپنجم

درصالحیت-فصلاول

امورراجعبهترکهعبارتاستازاقداماتیکهبرایحفظترکهورسانیدن-162ماده

.وادارهترکهوغیرهترکهشودازقبیلمهروموموتحریرآنبهصاحبانحقوقمی



امورراجعبهترکهبادادگاهبخشیاستکهآخریناقامتگاهمتوفیدر-163ماده

بادادگاهیاستایراندرحوزهآندادگاهبودهواگرمتوفیدرایراناقامتگاهنداشته

.کهآخرینمحلسکنایمتوفیدرحوزهآندادگاهبوده

یدرایراناقامتگاهیامحلسکنینداشتهدادگاهیصالحاستهرگاهمتوف-164ماده

دادگاهیکهمالغیرکهترکهدرآنجاواقعشدهواگرترکهدرجاهایمختلفباشد

منقولدرحوزهآنواقعاستصالحیتخواهدداشتواگراموالغیرمنقولدر

.بهاقدامکردهکهقبالًشروعهایمتعددباشدصالحیتبادادگاهیاستحوزه

هرگاهتمامیاقسمتیازاموالمتوفیدرحوزهدادگاهیغیرازدادگاهی-165ماده

آندادگاهاستکهمطابقموادفوقصالحاستباشددادگاهیکهاموالدرحوزه

اقداماتراجعبهحفظاموالمتوفیراازقبیلمهرومومبهعملآوردهرونوشت

مادهفوقبرایرسیدگیبهاموردرابهدادگاهیکهمطابقدوصورتمجلسعملیاتخو

.فرستندترکهصالحاستمی

درمهروموم-فصلدوم

دادگاهبخشمهرمخصوصیبرایمهرومومترکهخواهدداشتونمونه-166ماده

.آنبایدنزدرییسدادگاهشهرستانباشد

:رخواستمهرومومترکهرابنمایندتوانندداشخاصمذکورزیرمی-167ماده

.هریکازورثهمتوفییانمایندهقانونیآنها-1

.لهدرصورتیکهوصیتبهجزءمشاعشدهباشدموصی-2

طلبکارمتوفیکهطلباومستندبهسندرسمییاحکمقطعیباشدبهمقدارطلب-3

همبرایتأمینطلبنشدهدرصورتیکهدرمقابلطلبرهننبودهوترتیبدیگری

.باشد

.کسیکهازطرفمتوفیبهعنوانوصایتمعینشدهباشد-4

:نمایددادگاهبخشدرمواردزیرپسازاطالعاقدامبهمهروموممی-168ماده



درموردیکهکسیکهدرخانهاستیجارییامهمانخانهوامثالآنفوتشدهو-1

.نباشدکسیبرایحفظاموالاو

.درصورتیکهازاموالدولتییاعمومینزدمتوفیامانتباشد-2

درموردشقاولاینمادهمالکخانهیامدیرمهمانخانهوامثالآنهامکلفندبهدادگاه

.بخشاطالعبدهند

مادهفوقمهرومومفقطنسبتبهاموالدولتییاعمومی2درموردشق-169ماده

اشخاصصالحیتدارآیدمگراینکهوفیامانتبودهاستبهعملمیکهنزدمت

.درخواستمهرومومنسبتبهبقیهاموالرابنمایند

درصورتیکهقبلازحضوردادرسدادگاهبخشدرمحلترکهاقدام-171ماده

جاییکهدادستانفوریبرایحفظترکهالزمباشداقداممزبوربهتوسطدادستانودر

نباشدبهتوسطکالنتریمحلواگرمأمورینشهربانینباشندبهتوسطدهبانباحضور

توانددرهرمداخلهدهباندادستانمیآیدودرمورددونفرمعتمدمحلیبهعملمی

دهستانکهمقتضیبدانددهبانراازمداخلهمنعکردهوصاحبدفتررسمییایکیاز

معتمدمحلیرامتفقاًبهانجاماینکارمأمورنمایدمأمورینمأموریندولتییادونفر

.فرستندنامبردهمراتبرادرصورتمجلسنوشتهوآنرابهدادگاهبخشمی

درهرموردیکهازطرفمأمورینمذکوردرمادهقبلترکهمهروموم-171ماده

خوردهاستدررومومشودمأموریننامبردهکلیدقفلهاییراکهبهرویآنمهمی

.فرستندپاکتیالفافیمهرومومنمودهوبهدادگاهبخشمی

درصورتیکهبینورثهمحجوریباشدکهولییاوصییاقیمنداشتهباشد-172ماده

دهدکهجهتتعیینقیماقدامدادرسبایدپسازمهروموممراتبرابهدادستاناطالع

.نماید

رصورتیکهبینورثهغائبیباشدکهبرایادارهاموالخودنمایندهد-173ماده

دهدبهاواطالعمینداشتهباشداگرمحلغائبمعلوماستدادرسمهرومومترکهرا



واگرمحلغائبمعلومنباشدبهدادستاناطالعخواهددادکهدرصورتاقتضاء

.جهتتعیینامینبرایاواقدامکند

رییسدادگاهدرمواردیکهبایداقدامبهمهرومومشودفوراًبایدخودیا-174ماده

موجبتأخیرایناقدامالبدلاقدامبهمهرومومنمایدواگرعلتیبهوسیلهکارمندعلی

.نویسدگرددعلتمذکوررادرصورتمجلسمی

دهدولیداطالعمیوقتمهرومومرادادگاهبهاشخاصیکهذینفعبدان-175ماده

.نبایداینامرموجبتأخیرمهرومومشود

:شوددرموقعمهرومومصورتمجلسیمشتملبرامورزیرتنظیممی-176ماده

.تاریخسالوماهوروزوساعتیکهاقدامبهمهرومومشدهاست-1

.نامومشخصاتکسیکهمباشرمهروموماست-2

.بمهرومومشدهاستعلتیکهموج-3

نامومشخصاتومحلاقامتکسیکهدرخواستمهرومومنمودهواگردادرس-4

.نویسدصورتمجلسمیبهنظرخوداقدامبهمهرومومکردهباشدایننکتهرادر

.اندنامومشخصاتواظهاراتاشخاصذینفعکهدرموقعمهرومومحاضربوده-5

.صندوقخانهوگنجه-کهترکهدرآنجامهرومومشدهازقبیلاتاقتعیینجایی-6

.وصفاجمالیازاشیاییکهمهرومومنشدهاست-7

.اموالدرمحلخودمهرومومشدهاستیامحلآنتغییردادهشده-8

نگهباندرصورتیکهمعینشدهباشدباذکراینکهنگاهبانرادادرسمستقالًمعین-9

.کردهیابرحسبمعرفیاشخاصذینفع

اظهارکتبیوصریحباقیدالتزامازکلیهاشخاصیکهبامتوفیدریکجا-11

متوفیرازندگانیکردهویااموالدرتصرفآنهابودهمشعربراینکهچیزیازاموال

اموالخارجیامخفینکردهومطلعنیستندکهدیگریبهطورمستقیمیاغیرمستقیم

.متوفیرابردهیامخفیکردهاست



صورتمجلسمذکورفوقبایدبهامضاءکسیکهمباشرمهروموماستو-177ماده

یانتوانندامضاءکننداشخاصذینفعبرسدودرصورتیکهاشخاصمزبورنخواهند

.شودمراتبدرصورتمجلسذکرمی

مومشدهدردادگاهبخشبایگانیواینکلیدقفلهاییکهرویآنمهرو-178ماده

.شودامردرصورتمجلسقیدمی

نسبتبهاموالیکهمهرومومآنممکننیستصورتاجمالیازآن-179ماده

.گمارندبرداشتهشدهودرصورتلزومنگاهبانیبرآنمی

داموالدرصورتیکهازاموالدولتییاعمومینزدمتوفیامانتباش-181ماده

شدمگراینکهموجبینامبردهدرهمانمحلیکهمتوفیگذاردهاستمهرومومخواهد

.برایتغییرمحلباشد

نامهیابرگهایدیگریپیداشودهرگاهدرحینمهرومومترکهوصیت-181ماده

چگونگیمهروموموکهدرلفافیمهرومومشدهباشددادرسمشخصاتاوراقو

نیکهرویآننوشتهشدهونشانهرویلفافرادرصورتمجلسنوشتهدادرسوعنوا

نمایندواگرامتناعازامضاءامضاءکنندامضاءمیحاضریناگرمعروفباشندوبتوانند

.شودهاازامضاءنوشتهمینمایندامتناعآن

هامورترکهلفافمذکوردرمادهفوقبهدادگاهیکهبرایرسیدگیب-182ماده

.شودصالحاستفرستادهمی

اگرازعنوانرویلفافیاعالئمدیگریمعلومشودکهبرگهامتعلقبهغیر-183ماده

نمایدودریافتمیمتوفیاستدادرسبرگهارابهصاحبانآنردنمودهورسید

نرانویسدواگرصاحبانبرگهاحاضرنباشندآمشخصاتآنرادرصورتمجلسمی

.نمایدتاصاحبانآنهامطالبهنمایندتأمینمی

حکماینمادهدرموردیجاریاستکهمعارضینباشدواالمطابقمادهقبلرفتار

.خواهدشد



نامهدرلفافنباشددادرساوصافآنرادرصورتمجلسهرگاهوصیت-184ماده

.فرستداستمیکهصالحنوشتهآنرابهدادگاهیکهبرایرسیدگیبهامورتر

دادگاهیکهلفافمذکوردرموادفوقبهآنجافرستادهشدهاستآنرا-185ماده

داردواالاگرصاحبانمیکندودرصورتیکهبرگهاجزوترکهباشدامانتنگاهبازمی

نماندتاصاحبانآشودواگرحاضرنیستندمحفوظمیآنحاضرباشندبهآنهادادهمی

ماندتامتعلقبهکیستبرگهادردادگاهمیحاضرشوندواگرمعلومنباشدکهبرگها

.صاحبآنمعلومشود

اگربهدادرسدرضمنعملیاتمهروموماطالعیراجعبهوجود-186ماده

موجودباشدبهترتیبوصیتنامهدادهشوددادرسجستجونمودهوچنانچهوصیتنامه

.کندعملمی184مذکوردرماده

رسدکهآنوصیتنامهنامهمعتبریبهنظردادرسمیدرمواردیکهوصیت-187ماده

.مذکورانجامدادهشوددهدکهامورمشتملبرامورفوریباشددادرساجازهمی

درموقعمهرومومیابرداشتنمهروموماشیاءیانوشتجاتیکهداخلدر-188ماده

بهصاحبانآنهاردوومتعلقبهزنیاشوهرمتوفییامتعلقبهغیرباشدترکهنبوده

.شودمشخصاتاشیاءنامبردهدرصورتمجلسنوشتهمی

البیتوغیرهکهبرایزندگانیعیالواوالدمتوفیآنمقدارازاثاث-189ماده

شودواشیاءینمضرورتداردوهمچنیناشیاییکهقابلمهرومومنیستمهروموم

.گرددمزبوردرصورتمجلستوصیفمی

ایکهبرایکفنودفنمتوفیبارعایتشئوناوالزموضروریهزینه-191ماده

برداشتهشدهوبهشودواگروجهنقدنباشدازترکهاستازوجوهنقدبرداشتهمی

.رسدوبقیهمهرومومخواهدشدفروشمی

یکهمتوفیمالینداشتهیامالقابلمهرومومنباشددادرسدرصورت-191ماده

.نمایدصورتمجلسیتنظیمنمودهواینمطلبرادرآنقیدمی



شودواگردراثناءبعدازتحریرترکهدرخواستمهرومومپذیرفتهنمی-192ماده

تمهروتحریرنشدهاستحریرترکهدرخواستمهرومومبشودفقطآنمقداریکه

.گرددموممی

تناسباشیاءضایعشدنییااشیاییکهنگاهداریآنهامستلزمهزینهبی-193ماده

زحمتواشغالمکاناستیااموالکمقیمتیکهحملونقلونگاهداریآنهامستلزم

وسیعیاستممکناستمهرومومنشودودراینصورتاگراشیاءنامبردهمورد

شدهوپولآندرصندوقدادگسترییاالنفقهنباشدفروختهصواجباحتیاجاشخا

.شودیکیازبانکهایمعتبرتودیعمی

دربرداشتنمهروموم-فصلسوم

توانندرفعمهروکسانیکهحقدرخواستمهرومومترکهرادارندمی-194ماده

.مومراهمدرخواستنمایند

شودکهبرایرسیدگینمهرومومازدادگاهبخشیمیدرخواستبرداشت-195ماده

دیگریباشددادگاهبهامورترکهصالحاستوهرگاهترکهدرحوزهدادگاهبخش

نمایدوبخشمحلوجودترکهبهدستوردادگاهمذکوراقدامبهرفعمهروموممی

ومومرادادهدستوربرداشتنمهرصورتمجلسمربوطبهاینعملرابهدادگاهیکه

.فرستداستمی

داردروزوساعتبرداشتنمهرومومدادگاهبخشیکهمهرومومرابرمی-196ماده

محلاقامتآنهادرحوزهلهمکهمعروفورامعینوبهعموموراثووصیوموصی

.نمایدآندادگاهبخشباشدابالغمی

اقامتآنهاخارجازحوزهدادگاهبخشنسبتبهاشخاصذینفعکهمحل-197ماده

مذکوراطالعدادهنشودباشدابالغوقتبهآنهاالزمنیستواگروقتبهاشخاص

دادگاهبهجایآنهامتصدیدفتررسمییایکنفرازمعتمدینمحلرامعینواورا

.برداشتهشودکندکهباحضوراومهرومومدعوتمی



شخاصیکهوقتبرداشتنمهرومومبهآنهااطالعدادهشدهعدمحضورا-198ماده

.مانعازبرداشتنمهرومومنخواهدبود

درصورتیکهبینورثهغائبیامحجورباشدرفعمهرومومبعدازتعیین-199ماده

.خواهدآمدوکیلیاامینبرایغائبوتعیینقیمبرایمحجوربهعمل

تواندبرداشتنمهرومومراخودانجامدهدیابهگاهبخشمیدادرسداد-211ماده

.البدلرجوعنمایدکارمندعلی

درموقعبرداشتنمهرومومصورتمجلسیمشتملبرامورزیرتنظیم-211ماده

:شودمی

.سالباتمامحروف-ماه-روز-ساعت-تاریخ-1

.کنندهنامومشخصاتدرخواست-2

واظهاراتاشخاصذینفعونمایندگانآنهاواشخاصیکهدادگاهبخشحضور-3

.دعوتکردهاست

عیببودهیادستخوردهباتوصیفکاملازدستمهرومومصحیحوبی-4

.خوردگی

.داردناموسمتکسیکهمهرومومرابرمی-5

.داردوسایرحاضرینامضاءکسیکهمهرومومرابرمی-6

درموقعبرداشتنمهرومومصورتریزآنچهازترکهمهرومومشده-212ادهم

تنظیمصورتریزترکهمطابقترتیبمذکوردرتحریرترکهبرداشتهخواهدشدواگر

دریکجلسهتمامنشوددرآخرهرجلسهآنقسمتیازترکهکهمهرومومآن

.شودبرداشتهشدهمجدداًمهروموممی

اگردرضمنترکهاشیاءیانوشتجاتیمتعلقبهغیرباشدوصاحبانآنها-213دهما

ونوشتجاترادارداستردادآنرادرخواستنمایندبایدبهکسیکهحقگرفتناشیاء

ردشودوهرگاهصاحباناشیاءونوشتجاتحاضرنباشنداشیاءونوشتجاتنامبرده



.ردشودشودتابهصاحبانآنهاحفظمی

:شوددرمواردزیرمهرومومبدونتنظیمصورتریزترکهبرداشتهمی-214ماده

کنندهمهرومومدرخواسترفعمهرومومرابدوندرصورتیکهدرخواست-1

دیگریبرایمهروتنظیمصورتریزترکهنمایدوبینورثهمحجوریاغائبوعلت

.مومیاتحریرترکهنباشد

درصورتیکهمهرومومبهدرخواستبستانکاربهعملآمدهوورثهپرداخت-2

تنظیمصورتریزترکهطلباوراتعهدنمایندیابستانکاربابرداشتنمهرومومبدون

.رضایتدهدوعلتدیگریبرایمهرومومیاتحریرترکهنباشد

.درجریانآنمرتفعشوداگرعلتمهرومومقبلازبرداشتنمهرومومیا-3

هرگاهبینورثهغائبیامحجورباشدوهمچنیندرصورتیکهوارث-215ماده

.شودمتوفیمعلومنباشددرموقعبرداشتنمهرومومترکهبایدتحریر

درتحریرترکه-فصلچهارم

.مقصودازتحریرترکهتعیینمقدارترکهودیونمتوفیاست-216ماده

درخواستتحریرترکهازورثهیانمایندهقانونیآنهاووصیبرایاداره-217ماده

.شوداموالپذیرفتهمی

امینغائبوقیممحجوربایددرظرفدهروزازتاریختعیینوابالغ-218ماده

درخواستتحریرترکهسمتنامبردهبهآنهادرصورتیکهترکهتحریرنشدهباشد

.نمایند

درصورتیکهسهممحجورازترکهمتوفاییقبلازتعیینقیممعیننشده-219ماده

نمایدوهمچنیناستدرباشدقیمبایدبهمحضانتصابخوددرخواستتحریرترکه

.صورتیکهپسازتعیینقیمسهمیازترکهمتوفاییبهمحجوربرسد

راکهکمترازیکماهوبیشازسهدادگاهبخشبرایتحریرترکهوقتی-211ماده

کثیراالنتشارآگهیهایماهازتاریخنشرآگهینباشدمعینکردهودریکیازروزنامه



دهدکهورثهیانمایندهقانونیآنهابستانکارانومدیونینبهمتوفیوکساندیگریمی

حریرترکهحاضرمعیندردادگاهبرایتکهحقیبرترکهمتوفیدارنددرساعتوروز

.شوند

لهعالوهبرآگهیفوقبرایهریکازورثهیانمایندهقانونیآنهاووصیوموصی

احضاریهفرستادهاگرمعینودرحوزهدادگاهمقیمباشندبرایحضوردروقتمقرر

.شودمی

هرگاهمیزانترکهکمترازیکهزارریالباشدآگهیمذکوردرماده-211ماده

اشخاصذینفعکهفوقالزمنیستودادگاهوقتیرابرایتحریرترکهمعینکردهوبه

.دهدمعلومودرحوزهدادگاهمقیمباشنداطالعمی

.اندمانعازتحریرترکهنخواهدبودغیبتاشخاصیکهاحضارشده-212ماده

اینصورتبایدشودوبرایتحریرترکهصورتیازترکهبرداشتهمی-213ماده

:مشتملبرامورزیرباشد

.توصیفاموالمنقولباتعیینبهایآن-1

.تعییناوصافووزنوعیارنقرهوطالآالت-2

.مبلغونوعنقدینه-3

.بهاءونوعبرگهایبهادار-4

.اسنادباذکرخصوصیاتآنها-5

.نامرقباتغیرمنقول-6

المنقولبهتوسطارزیابیکهموردتراضیورثهیامورداعتمادارزیابیامو-214ماده

.آیددادرسباشدبهعملمی

مطالباتوبدهیمتوفیکهبهموجباحکامنهاییواسنادرسمییادفاترو-215ماده

استنیزدرصورتترکهنوشتهبرگهایمربوطبهمتوفییااقرارمدیونینوورثهمسلم

.شودمی



شودکهمشتملبرامورزیردرموقعتحریرترکهصورتمجلسیبرداشتهمی-216ماده

:باشد

.ناموسمتمتصدیتحریرترکه-1

.اندنامومشخصاتکسانیکهاحضارشدهوکسانیکهحاضرشده-2

.گیردمحلیکهتحریرترکهدرآنجاصورتمی-3

.وترکهمتوفیاظهاراتاشخاصراجعبهداراییوبدهی-4

.شودنامومشخصاتکسیکهاسنادواموالبهاودادهمی-5

اگردرضمنترکهدفاتربازرگانیباشدجاهایسفیدآنبادوخطمتقاطع-217ماده

تحریرترکهصفحاتدفترشودواگردفاترمطابققانونپلمبنشدهباشدمتصدیپرمی

هاییکهنوشتهشدهجایسفیدماندهباشدآنجادوحهنمایدواگربینصفراامضاءمی

.شودخطمتقاطعکشیدهمی

شودتصرفدرترکهممنوعاستمگردرمدتیکهترکهتحریرمی-218ماده

.تصرفاتیکهبرایادارهوحفظترکهالزماست

.اندمعملیاتاجراییراجعبهبدهیمتوفیدرمدتتحریرترکهمعلقمی-219ماده

.شودمرورزماننسبتبهمطالباتمتوفیدرمدتتحریرترکهجارینمی-221ماده

شوددعاویراجعهبهترکهیابدهیمتوفیدرمدتتحریرترکهتوقیفمی-221ماده

.ولیبهدرخواستمدعیممکناستخواستهتأمینشود

دردفتردادگاهصورتترکهوهمچنینصورتمجلستحریرترکه-222ماده

.رونوشتبگیرندتوانندبهآنمراجعهنمودهوشودواشخاصذینفعمیبایگانیمی

هرگاهدرموقعتحریرترکهاختالفیبینورثهراجعبهادارهترکهباشد-223ماده

واالبهدرخواستکندکهاختالفآنهابهطریقمسالمتمرتفعشوددادگاهسعیمی

.نمایدکسیراازورثهیاغیرآنهابرایحفظترکهموقتاًمعینمییکیازورثه

شودوهرگاهورثهیااقامتگاهخاتمهتحریرترکهبهورثهاطالعدادهمی-224ماده



.شدآنهامعیننباشداطالعمزبوربهوسیلهآگهیدرروزنامهخواهد

راجعبهدیونمتوفی-فصلپنجم

اءدینازترکهاستیف-مبحثاول

دیونوحقوقیکهبهعهدهمتوفیاستبعدازهزینهکفنودفنوتجهیز-225ماده

ترکهبایدازترکهدادههایضروریازقبیلهزینهحفظوادارهمتوفیوسایرهزینه

.شود

ورثهملزمنیستندغیرازترکهچیزیبهبستانکارانبدهندواگرترکهبرای-226ماده

نسبتطلبآنهاتقسیماداءتمامدیونکافینباشدترکهمابینتمامبستانکارانبه

شودمگراینکهآنرابدونشرطقبولکردهباشندکهدراینصورتمطابقمادهمی

.مسئولخواهندبود246

درموقعتقسیمدیونیکهبهموجبقوانیندارایحقتقدمورجحانهستندرعایت

:دارندستانکارانزیرهریکبهترتیبحقتقدمبردیگرانخواهدشدب

طبقهاول

.حقوقخدمهخانهبرایمدتسالآخرقبلازفوت-الف

.حقوقخدمتگذارانبنگاهمتوفیبرایمدتششماهقبلازفوت-ب

گیرندبرایمدتسهماهقبلازدستمزدکارگرانیکهروزانهیاهفتگیمزدمی-ج

.فوت

طبقهدوم

طلباشخاصیکهمالآنهابهعنوانوالیتیاقیمومتتحتادارهمتوفیبودهنسبتبه

.استمیزانیکهمتوفیازجهتوالیتویاقیمومتمدیونشده

ایننوعطلبدرصورتیدارایحقتقدمخواهدبودکهموتدردورهقیمومتیا

.هباشدوالیتویادرظرفیکسالبعدازآنواقعشد

طبقهسوم



اشدرطلبپزشکوداروفروشومطالباتیکهبهمصرفمداوایمتوفیوخانواده

.ظرفسالقبلازفوترسیدهاست

طبقهچهارم

.قانونمدنی1216نفقهزنمطابقماده-الف

.مهریهزنتامیزاندههزارریال-ب

طبقهپنجم

.سایربستانکاران

چیزیازترکهدرمقابلدینیرهنباشدمرتهننسبتبهمالمرهونبراگر-227ماده

مرتهنزایدباشدمقدارزایدسایربستانکارانمقدماستواگربهایمالمرهونازطلب

شودواگرکمترباشدمرتهننسبتبهباقیماندهطلبخودمابینبستانکارانتقسیممی

.مانندسایربستانکارانخواهدبود

.تواننددیونراازترکهیاازمالخوداداءنمایندورثهمی-228ادهم

تصرفاتورثهدرترکهازقبیلفروشوصلحوهبهوغیرهنافذنیستمگر-229ماده

.بعدازاجازهبستانکارانویااداءدیون

ینکهنقصورثهدرمقابلبستانکارانضامننقصیاتلفترکهنیستندمگرا-231ماده

.یاتلفمستندبهتقصیرآنهاباشد

.شوددیونمؤجلمتوفیبعدازفوتحالمی-231ماده

دعویبرمیتاعمازدینیاعینبایدبهطرفیتورثهویانمایندهقانونی-232ماده

ترکهبهدستآنهاآنهااقامهشودهرچندترکهدریدوارثنباشدلیکنمادامیکه

.استمسئولاداءدیوننخواهندبودنرسیده

اثباتدعویبهطرفیتبعضیازورثهنسبتبهسهمهمانبعضمؤثراست-233ماده

بهطرفیتبعضیازورثهتواندبرحکمیکهووارثدیگرکهطرفدعوینبودهمی

.صادرشدهاعتراضنماید



یمتوفیاقامهدعویکنندهرتوانندبرایاثباتطلبیاحقیبراورثهمی-234ماده

متوفیمستغرقترکهاوچندبعدازثبوتحقچیزیعایدآنهانشودمثلاینکهدین

.باشد

بستانکارازمتوفینیزدرصورتیکهترکهبهمقدارکافیبرایاداءدیندر-235ماده

استکهمالیازیامدعیداندتواندبرکسیکهاورامدیونمتوفیمییدورثهنباشدمی

.ترکهمتوفیدریداواستاقامهدعویکند

درموردمادهقبلاگرطلبازمتوفیمحرزنباشدمدعیبایدطلبخودرا-236ماده

کسیکهمدیونمتوفییاازمتوفیبهطرفیتورثهاثباتوپسازآندعویخودرابر

اندبرهردودریکدادخواستاقامهتودانداقامهکندومیمالیازمتوفینزداومی

.دعوینماید

درمواردیکهبرایاداءدیونمتوفیوصیمعینشدهاستاثباتدینبه-237ماده

.طرفیتوصیوورثهخواهدشد

شوداثباتدینبهدرموردترکهمتوفایبالوارثکهمدیرترکهمعینمی-238ماده

.گرددطرفیتمدیرترکهمی

دردعاویراجعبهعینطرفدعویکسیاستکهعیندردستاواست-239هماد

عینجزوترکهاستخواهوارثباشدیاغیروارثمگراینکهآنکسمقرباشدکه

.کهدراینصورتمدعیبایدبرایاثباتادعاءخودبرتمامورثهاقامهدعوینماید

قبولکردهکهدیونمتوفیرابپردازندویاتوانندترکهراورثهمتوفیمی-241ماده

توانندقبولیاردخودرامیترکهراواگذاروردکنندکهبهبستانکاراندادهشودونیز

منوطبهتحریرترکهنمایندوپسازتحریرترکهدیونوترکهرامطابقصورتتحریر

.نددادگاهبخواهقبولیاردنمایندویاتصفیهترکهرااز

توانندترکهودیونرابهطورمطلققبولقیممحجوروامینغایبنمی-241ماده

.توانندمطابقصورتتحریرترکهقبولکنندنمایندولیمی



(قبولترکه-مبحثدوم)

.قبولترکهممکناستصریحباشدیاضمنی-242ماده

بولخودرابهدادگاهاطالعقبولصریحآناستکهبهموجبسندرسمییاعادیق

.بدهند

قبولضمنیآناستکهعملیاتیدرترکهنمایندکهکاشفازقبولترکهواداءدیون

کشفازقبولترکهباشدازقبیلبیعوصلحوهبهورهنوامثالآنکهبهطوروضوح

.نماید

رکلیاقداماتآوریدرآمدووصولمطالباتوبهطوحفظترکهوجمع-243ماده

.راجعبهادارهترکهکاشفازقبولآننخواهدبود

ایاگرچیزیازترکهدرمعرضتلفبودهیاحفظآنمحتاجبههزینه-244ماده

اینعملقبولتواندآنرابفروشدوباشدکهمتناسببابهایآننیستوارثمی

.شودضمنیترکهمحسوبنمی

رایهزینهکفنودفنمیتوهزینهضروریدیگرفروشوهمچنیندرصورتیکهب

.نیستقسمتیازترکهالزمباشداینعملقبولضمنیترکهمحسوب

اگروارثیقبلازقبولیاردترکهفوتکندورثهآنوارثبهجایاو-245ماده

.توانندترکهراقبولیاردنمایندمی

راقبولوبعضیردنمایندترکهبایدتحریرهرگاهبعضیازورثهترکه-246ماده

.توانندقبولیاردنمایندشودوبعدازتحریرهممی

وارثیکهترکهراقبولکردهاستمادامیکهتصرفدرترکهنکرده-247ماده

.تواندردنمایدمی

یونبهدرصورتیکهورثهترکهراقبولنمایندهریکمسئولاداءتمامد-248ماده

متوفیزایدبرترکهبودهیانسبتسهمخودخواهندبودمگراینکهثابتکننددیون

ثابتکنندکهپسازفوتمتوفیترکهبدونتقصیرآنهاتلفشدهوباقیماندهترکه



صورتنسبتبهزائدازترکهمسئولبرایپرداختدیونکافینیستکهدراین

.نخواهندبود

رکهردت-مبحثسوم

کندبایدکتباًیاشفاهاًبهدادگاهاطالعبدهداطالعوارثیکهترکهراردمی-249ماده

.مشروطباشدمزبوردردفترمخصوصیثبتخواهدشداینردنبایدمعلقیا

ردترکهبایددرمدتیکماهازتاریخاطالعوارثبهفوتمورثبه-251ماده

248مشمولمادهدهردترکهبهعملنیایددرحکمقبولوعملآیداگردرمدتنامبر

.خواهدبود

درصورتیکهترکهتحریرشدهباشدمدتمذکورفوقازتاریخابالغ-251ماده

.شودخاتمهتحریرترکهبهوارثشروعمی

.شوداگروارثیقبلازردترکهفوتشودحقردبهورثهاومنتقلمی-252ماده

اگروارثعذرموجهیبرایعدماظهاررددرمدتمقررداشتهباشد-253ماده

.تواندمهلتمذکورراتمدیدیاتجدیدکنددادگاهمی

هرگاهتمامورثهترکهراردنماینددرحکمترکهمتوفایبالوارثبودهو-254ماده

نمتوفیزائدیبمانددیوشودلیکناگرازمطابقمقرراتفصلهشتماینبابرفتارمی

.مالورثهخواهدبود

قبولدیونمطابقصورتتحریرترکه-مبحثچهارم

درصورتیکهورثهفقطمطابقصورتتحریرترکه،ترکهودیونراقبول-255ماده

مطلبرابهدادگاهبخشکنندبایددرظرفمدتیکماهازتاریخفوتمورثاین

ورثهملزمندکهدیونمتوفیرادرحدودصورتترکهاطالعدهنددراینصورت

.ترکهادعایطلبشدهباشدبپردازندهرچندبعدازتنظیمصورتتحریر

اطالعمذکورفوقدرصورتیمؤثراستکهقبالًترکهتحریرشدهیابعداً-256ماده

.تحریرشود



رفیکماهازتاریخاطالعبهتواننددرظبعدازتحریرترکهنیزورثهمی-257ماده

تواندبهحسبمیخاتمهتحریرترکهقبولیاردخودرااظهارنمایندودادگاهبخش

.اقتضاءاینمدترازیادکند

درصورتیکهبعضیازورثهترکهراقبولکردهوبعضیردنمایندوارثی-258ماده

اداءدیونوحقوقویادارهترکهوکهترکهراقبولکردهاستاقداماتالزمهرابرا

دهدووارثیکهترکهراردکردهاستحقهیچگونهوصولمطالباتوغیرهانجاممی

تصفیهترکهچیزیازترکهبمانداعتراضیبهعملیاتاونداردلیکناگرپساز

.االرثوارثیکهترکهراردکردهاستبهاودادهخواهدشدسهم

رثیکهترکهراقبولکردهدرازایزحمتیکهبرایادارهکردندراینصورتوا

تشخیصمیزانترکهنسبتبهسهمسایرینمتحملشدهمستحقدستمزدخواهدبود

.دستمزددرصورتعدمتراضیبادادگاهاست

درصورتتحریرترکهوارثیکهدرمدتمقررقبولیاردخودرااظهار-259ماده

دیونراقبولکردهحکمکسیاستکهمطابقصورتتحریرترکهنکردهباشددر

.باشد

(تصفیه-مبحثپنجم)

مقصودازتصفیهترکهتعییندیونوحقوقبرعهدهمتوفیوپرداختآنها-261ماده

.وخارجکردنموردوصیتازماترکاست

.صفیهترکهرابخواهندتوانندازدادگاهکتباًتوصیوهریکازورثهمی-261ماده

توانندتصفیههرگاهبعضیازورثهترکهراقبولکردهباشندسایرورثهنمی-262ماده

.ترکهرابخواهند

دادگاهبخشپسازدرخواستتصفیهمنتهیتایکهفتهیکیاچندنفر-263ماده

تصفیهراانجامامورنمایدوآنهاتحتنظردادرسرابهسمتمدیرتصفیهمعینمی

.دهندمی



.نمایندواگرادارهتصفیهدرمحلموجودباشدآنرابهادارهنامبردهمراجعهمی

تواندیکیاچندنفررابهسمتمدیرتصفیهمعیننمایدکهتحتنظرادارهتصفیهمی

.آنهاامورتصفیهراانجامدهند

هاموالداشتهباشدامرتصفیهبهوصیدرصورتیکهمتوفیوصیبرایادار-264ماده

.شودواگذارمی

شکایتازعملیاتمدیرتصفیهراجعبهدادگاهیاستکهمدیرتصفیهرا-265ماده

توانددهدونیزمیتصفیهمیمعینودادرسبهحسباقتضاءمورددستورالزمبهمدیر

.مدیرتصفیهراتغییردهد

شودودرصورتیدیرتصفیهاموالبهمدیرتصفیهتسلیممیپسازتعیینم-266ماده

.شودمیکهترکهتحریرنشدهباشدمطابقفصلچهارماینبابتحریر

پسازتعیینحقوقودیونمتوفیوپرداختآنواخراجموردوصیت-267ماده

.شوداگرازترکهچیزیباقیبماندباقیماندهترکهبهورثهدادهمی

مدیرتصفیهبایدمطالباتمتوفیراوصولوازخرابوضایعشدناموالی-268هماد

بهفروشبرسانددرکهدرمعرضخرابیوتضییعاستجلوگیریکردهوآنهارا

نگاهداریاموالمواظبتنمودهوتعمیراتضروریاموالغیرمنقولرابنمایدازتعطیل

درآمدترکهو-کهدایرباشدجلوگیریکندورتیکارخانهویاتجارتخانهمتوفیدرص

آورینمودهونظربهمقتضیاتانبارنمایدویابهفروشبرساندموادمحصولراجمع

ماندنبنگاهصنعتیویابازرگانیمتوفیالزماستتحصیلویااولیهراکهبرایدائر

.تجدیدکند

آوردایادارهترکهالزماستبهعملمیمدیرتصفیهکلیهاقداماتیکهبر-269ماده

.الزمبودهخارجشودولینبایدازحدوداقداماتیکهعادتاًبرایانجاممأموریتاو

بعدازتحریرترکهمدیرتصفیهوقتیرابرایرسیدگیتعیینوبهورثهو-271ماده

دهدکهدروقتمیانداطالعبستانکارانواشخاصذینفعیکهخودرامعرفیکرده



.معینحاضرشوند

مدیرتصفیهدروقتمقررشروعبهرسیدگینمودهوپسازرسیدگیکلیه-271ماده

.نمایدگیردتأدیهمیدیونوحقوقیراکهبهترکهتعلقمی

بستانکاریکهدرموعدمقرربرایتحریرترکهخودرامعرفینکردهیاپس-272ماده

صالحیتدارتامقداریکهازتوانددردادگاهتصدیقنشدهباشدمیازمعرفیطلباو

.ترکهبهورثهدادهشدهاستبرورثهاقامهدعوینماید

تواندواگرچیزیبهورثهنرسیدهیاآنچهرسیدهاستکافیبرایتأدیهطلبنباشدمی

یخوداقامهدعویغرمایبربستانکاراندیگرکهترکهبهآنهادادهشدهبرایاخذحصه

.نماید

کسیکهادعایطلبینمودهوطلباوتصدیقنشدهباشدونیزکسیکه-273ماده

توانددردادگاهمیطلباوکسرشدهیاحقرهنویاحقرجحاناومنظورنشده

.صالحیتداراقامهدعوینماید

دتابعمقرراتتصفیهتصفیهترکهمتوفیدرصورتیکهمتوفیبازرگانباش-274ماده

.اموربازرگانمتوقفاست

فروشاموالمتوفیبهتوسطمدیرتصفیهبایدبهطریقمزایدهباشدمگر-275ماده

قیمتآنموافقباشنداموالیکهداراینرخمعینیاستیاتماماشخاصذینفعدر

.شودنامهوزارتدادگستریمعینمیترتیبمزایدهدرآیین

راجعبهوصیت-فصلششم

نامهاعمازاینکهراجعباشدبهوصیتعهدییاتملیکیمنقولیاوصیت-276ماده

.تنظیمشودغیرمنقولممکناستبهطوررسمییاخودنوشتیاسری

نامهرسمیواعتبارآنبهطوریاستکهبرایاسنادترتیبتنظیموصیت-277ماده

.سمیمقرراستتنظیمشدهدردفاتراسنادر

نامهخودنوشتدرصورتیمعتبراستکهتمامآنبهخطموصیوصیت-278ماده



وبهامضاءاورسیدهنوشتهشدهودارایتاریخروزوماهوسالبهخطموصیبوده

.باشد

نامهسریممکناستبهخطموصییابهخطدیگریباشدولیدروصیت-279ماده

امانتاسناددرقانونثبتامضاءموصیبرسدوبهترتیبیکهبرایهرصورتبایدبه

نامهاسنادمقررگردیدهدرادارهثبتاقامتگاهموصییامحلدیگریکهدرآیین

.شودمیگرددامانتگذاردهوزارتدادگستریمعینمی

.تواندبهترتیبسریوصیتنمایدکسیکهسوادنداردنمی-281ماده

نامهسریتنظیمکندتواندحرفبزندهرگاهبخواهدوصیتکسیکهنمی-281ماده

درحضورمسئولدفترنامهرابهخطخودنوشتهوامضاءنمایدونیزبایدتماموصیت

نامهاواستودراینصورتنامهبنویسدکهاینبرگوصیترسمیرویوصیت

نامهدراواستبنویسدکهعبارتمزبوروصیتمسئولدفتربایدرویپاکتیالفافیکه

.راموصیدرحضوراونوشتهاست

تواندبهترتیبیکهبرایاستردادنامهسریراموصیهمهوقتمیوصیت-282ماده

.اسنادامانتیمقرراستاستردادنماید

والعادهازقبیلجنگیاخطرمرگفوریوامراضساریهدرمواردفوق-283ماده

تواندبهیکیازطرقنمیمسافرتدردریاکهمراودهنوعاًمقطوعوبهاینجهتموصی

شودواقعمذکوروصیتکندممکناستوصیتبهطریقیکهدرموادبعدذکرمی

.شود

افرادوافسراننظامیوکسانیکهدرارتشاشتغالبهکاریدارند-284ماده

خودراشفاهاًاظهارهمردیفاوباحضوردوگواهوصیتتوانندنزدیکنفرافسریامی

.نمایند

درصورتیکهنظامییاکسیکهدرارتشاشتغالبهکاریداردبیماریا-285ماده

بهداریارتشومدیرمجروحباشدممکناستوصیتخودرادرحضوررییس



.بیمارستانکهموصیآنجااستاظهارنماید

توانندبهترتیبمذکوردردومادهقبلوصیتنمایندکهدراصیمیاشخ-286ماده

محصورباشندکهجنگیامأمورعملیاتجنگیباشندویادرمحلیزندانییا

.ایباخارجنباشدمراوده

توانددرحضوردونفرگواهموصیمی283درسایرمواردمذکوردرماده-287ماده

باتعیینتاریخروزودویکیازآندوگواهاظهاراتاوراوصیتخودرااظهارنمای

نمایندواگرهاآنراامضاءمیماهوسالومحلوقوعوصیتنوشتهوموصیوگواه

.کنندنامهقیدمیوصیتهاایننکتهرادرموصینتواندامضاءکندگواه

هاشدهوهمچنینوصیتنزدآن285و284اشخاصیکهمطابقماده-288ماده

اسنادیامحلیکههایمذکوردرمادهقبلدراولزمانامکانبایددرادارهثبتگواه

نامهرامطابقمقرراتشودحاضرشدهوصیتنامهوزارتدادگستریتعیینمیدرآیین

ضمناًاعالمکنندکهاینآخرینوصیتراجعبهامانتگذاردناسنادامانتبگذارندو

.ستکهباداشتناهلیتاظهارداشتهموصیا

اظهاراتموصیرا285و284درصورتیکهاشخاصمذکوردرماده-289ماده

اودسترسیدارندننوشتهباشنددراولزمانامکاننزددادرسدادگاهبخشیکهبه

حاضرشدهواظهاراتموصیراباتاریخومحلوقوعوصیتواهلیتموصیشفاهاً

صورتمجلسنوشتهشدهوبهامضاءدادرسدادگاهاظهاراتمزبوردر.دارندمیاظهار

.رسدهامیبخشوگواه

شودبعدازواقعمی(درمواردغیرعادی)وصیتیکهمطابقموادقبل-291ماده

بتواندبهیکیازطرقگذشتنیکماهازتاریخمراجعتورسیدنموصیبهمحلیکه

وصیتکندیاگذشتنیکماهازتاریخبازشدنراهومرتفع276مذکوردرماده

بهیکیازطرقمذکوروصیتنمایدشدنمانعیکهبهواسطهآنمانعنتوانستهموصی

.شودمشروطبهاینکهدرمدتنامبردهموصیمتمکنازوصیتباشداعتبارمیبی



واقعنشدهباشددرمراجعهروصیتیکهبهترتیبمذکوردراینفصل-291ماده

.صحتوصیتاقرارنمایندرسمیپذیرفتهنیستمگراینکهاشخاصذینفعدرترکهبه

نامهبهاوسپردهشدهونیزبنگاهیاشخصیکهوصیت-اداره-هردادگاه-292ماده

مکلفاستبعدازالعادهوصیتدرآنجااظهارگردیدهدادگاهیکهدرمواردفوق

نامهیاصورتمجلسراجعبهوصیترابهدادگاهبخشیعبهفوتموصیوصیتاطال

صالحاستبفرستداعمازاینکهکهبرایرسیدگیبهامورراجعبهترکهمتوفی

نامهنامهنامبردهبهحسبقانونقابلترتیباثرباشدیانباشدوهرگاهوصیتوصیت

.شودمتعددباشدبایدتمامآنهافرستاده

نامهنزداواستخارجازمقردادگاهبخشمذکورهرگاهکسیکهوصیت-293ماده

نمایدوآندادگاهمکلفنامهرابهدادگاهمحلخودتسلیمتواندوصیتفوقباشدمی

.نامهرابهدادگاهبخشنامبردهبفرستداستفوراًوصیت

صفیهترکهیاتصدیقحصردادگاهبخشدرآگهیکهبرایادارهیات-294ماده

استدرمدتسهایازمتوفینزداونامهکندکههرکسوصیتشودقیدمیوراثتمی

اینامهماهبهدادگاهیکهآگهینمودهبفرستدوپسازگذشتناینمدتهروصیت

.درجهاعتبارساقطاستابرازشوداز(نامهرسمیوسریجزوصیت)

تنمدتمذکورفوقدادگاهبخشوقتیرابرایافتتاحپسازگذش-295ماده

دهدکهدروقتمینامهتعیینوبهاشخاصیکهوراثتآنهامعلوماستاطالعوصیت

.مزبورحاضرشوند

نامهدادرسدادگاهبخشبایدباحضورنمایندهدادستانهنگامابرازوصیت-296ماده

نامهدرحضوراوبازاینکهوصیتهوصیتویامدیردفترصورتمجلسیمشتملبرخالص

نامهازقبیلمهروموموغیرهتنظیموبهامضاءحضارشدهوخصوصیاتوصیت

.برساند

نمایدکهلفافآننامهسریرادادرسدادگاهبخشباحضوراشخاصیبازمیوصیت



.اضرهستندحراامضاءیامهرکردهودرتاریخبازکردنزندهودرمقردادگاه

شودبهدفتراماناتنامهکهمطابقاینمادهنزددادرسدادگاهبخشبازمیاصلوصیت

تواننداشخاصذینفعمی-ماندشودورونوشتآندردفتردادگاهمیثبتفرستادهمی

.ازآنرونوشتبگیرند

بهنفعآنهانامهدادگاهبخشبهاشخاصیکهوصیتبعدازبازشدنوصیت-297ماده

.دهدمیاندمراتبرااطالعشدهیاکسانیکهوصیمعینشده

نامهوقتیمعتبراستکهتمامآنموجودباشدوادعاءفقدانوصیت-298ماده

قسمتیازآنباشدنامهیانامهاعمازاینکهایندعوینسبتبهتماموصیتوصیت

.مسموعنیست

لهنسبتبهاموالغیرمنقولالکیتبهنامورثهیاموصیترتیبصدورسندم-299ماده

.شوددادگستریمعینمینامهوزارتکهبهناممورثثبتشدهاستدرآیین

درتقسیم-فصلهفتم

توانندازدادگاهدرخواستتقسیمدرصورتتعددورثههریکازآنهامی-311ماده

.سهمخودراازسهمسایرورثهبخواهند

ولیووصیوقیمهروارثیکهمحجورباشدوامینغائبوجنینوکسی-311ماده

لهووصیراجعهمچنینموصیاالرثبعضیازورثهبهاومنتقلشدهاستوکهسهم

بهدرصورتیکهوصیتبهجزءمشاعازترکهشدهباشدحقدرخواستبهموصی

.تقسیمرادارند

رخواستتقسیممرورزمانجارینیستوکسانیکهذیحقدرنسبتبهد-312ماده

.رابنمایندتوانندایندرخواستدرخواستتقسیمهستندهمهوقتمی

هرگاهیکیازورثهمتوفیغائبمفقوداالثریباشدکهوکیلنداشتهو-313ماده

بعدتقسیمبهشودومیدرخواستتقسیماموالمتوفیبشودبدواًبرایغائبامینمعین

.آیدعملمی



:درخواستتقسیمبایدکتبیومشتملبرامورزیرباشد-314ماده

.کنندهومتوفینامومشخصاتدرخواست-1

.ورثهواشخاصدیگریکهترکهبایدبینآنهاتقسیمشودوسهامهریک-2

تیباشدپسازوصولدرخواستهرگاهدادگاهمحتاجبهتوضیحا-315ماده

.خواهدمیکنندهرااحضارنمودهوتوضیحاتیکهالزماستازاودرخواست

دادگاهبرایرسیدگیبهموضوعدرخواستتعیینجلسهنمودهو-316ماده

.نمایدکنندهواشخاصذینفعرااحضارمیدرخواست

هتهیهنمودهوهاییبرایتقسیمترکتواندزمینهکنندهتقسیممیدرخواست-317ماده

نوشتهشدهوتذکردادهبهدادگاهتسلیمنمایددراینصورتمراتبدراحضاریه

.هاینامبردهدردفتردادگاهمانعینداردشودکهمراجعهبهزمینهمی

وقترسیدگیبایدطوریمعینشودکهفاصلهبینابالغاحضاریهوروز-318ماده

.دادرسیکمترازدهروزنباشد

تواننددردادگاهحاضرشدهبهتراضیقراریراجعبهاشخاصذینفعمی-319ماده

دادگاهصورتمجلسیدراینصورت.مقدماتتقسیمیاطرزتقسیماموالبگذارند

.نمایدمشتملبرقراردادنامبردهتنظیممی

کورفوقهرگاهیکیاچندنفرازاشخاصذینفعدرتنظیمقراردادمذ-311ماده

تصمیمیراکهشرکتنداشتهورضایتخودرااظهارننمودهباشنددادگاهنتیجه

توانددرظرفمدتنمایدباذکراینکهمیمربوطبهشخصغائباستبهاواعالممی

مراجعهنمودهورضایتیاعدمرضایتمعینیدردفتردادگاهحاضرشدهوبهقرارداد

.خودرااعالمدارد

گرددکههرگاهشخصغائبدرمدتدراخطارمذکوردرفوققیدمی-311هماد

اظهارنکندبرطبققرارمعینهدردفترحاضرنگرددویارضایتوعدمرضایتخودرا

.قضیهحلخواهدشد319مذکوردرماده



هرگاهشخصغائبدراثرعذرموجهیحاضرنشدهباشدودرخواست-312ماده

دارددادگاهوقتجدیدیجدیدینمایدتارضایتوعدمرضایتخودرااعالموقت

.برایاومعینخواهدنمود

درصورتیکهتمامورثهواشخاصیکهدرترکهشرکتدارندحاضرو-313ماده

تقسیمنمایندلیکنتوانندترکهرامابینخودرشیدباشندبههرنحویکهبخواهندمی

هامحجوریاغائبباشدتقسیمترکهبهتوسطنمایندگانآنهادردادگاهبهاگرمابینآن

.آیدعملمی

درصورتیکهورثهتراضیدربهایاموالغیرمنقولمورددرخواست-314ماده

واموالمنقولدرتقسیمننمایداموالنامبردهبایدبهتوسطکارشناسارزیابیشود

هارزیابیدرموقعتحریرترکهبهجهاتینتوانترتیباثرگرددکهبصورتیارزیابیمی

.داد

ترتیبانتخابکارشناسومقرراتراجعبهکارشناسکهدرآییندادرسیمقرراست

.شوددرتقسیمرعایتمی

کارشناسبایدبهایاموالمورددرخواستتقسیموقابلقسمتبودنویا-315ماده

کارشناسبایدبرایارزیابی.معینوسهامراتعدیلنمایدقابلقسمتنبودنآنهارا

.اموالبهایروزارزیابیرادرنظربگیرد

آیدکهبرایهریکازورثهازهرنوعاموالتقسیمطوریبهعملمی-316ماده

نباشدممکناستآنایمعینشودواگربعضیازاموالبدونزیانقابلقسمتحصه

ضیازورثهقراردادوبرابربهایآنازسایراموالدرسهمدیگرانمنظوررادرسهمبع

.شوداموالباشدبهضمیمهآنتعدیلمینمودواگرتعدیلمحتاجبهضمیمهپولبه

درصورتیکهمالیاعمازمنقولیاغیرمنقولقابلتقسیموتعدیلنباشد-317ماده

.یمشودممکناستفروختهشدهبهایآنتقس

آیدمگرآنکهیکیازورثهفروشآنرابهفروشاموالبهترتیبعادیبهعملمی



.طریقمزایدهدرخواستکند

درصورتیکهبعضیازورثهمدیونمتوفیباشندممکناستدینرادر-318ماده

.سهمخودآنهاقرارداد

یینحصهتراضیننمایندسهامدرصورتیکهپسازتعدیلسهامورثهبهتع-319ماده

.شودآنهابهقرعهمعینمی

ایکهبرایگرددبایدجلسهدرموردیکهتقسیمازطریققرعهانجاممی-321ماده

ازاشخاصنامبردهقرعهمعینشدهبهاشخاصذینفعاطالعدادهشودواگربعضی

قرعهوتعیینسهامحاضرنشونددادگاهبخشبهدرخواستاشخاصحاضراقدامبه

.نمایدمی

هرگاهیکیازورثهغائبیامحجورباشدبرایغائبومحجورامینیا-321ماده

.آیدقیممعینوپسازآنتقسیمبهعملمی

پسازتمامشدنتقسیمدادگاهصورتمجلسیتنظیمنمودهودرآنمقدار-322ماده

وصیتمنظورشدهیتأدیهدیونواجراءترکهوسهمهریکازوراثوآنچهبرا

.نمایدتصریحمی

صورتمجلسمذکورفوقبایدبهامضاءیامهرصاحبانسهاموامضاء-323ماده

نتوانندویانخواهنددادرسدادگاهبرسدوهرگاهبعضیازصاحبانسهامنباشندیا

دواینشوامضاءکنندجهتامضاءنکردنآنهادرصورتمجلسقیدمی

.صورتمجلسدردفترخانهدادگاهباقیخواهدماند

نامهبهعدهدادگاهبرطبقصورتمجلسمذکوردردومادهفوقتقسیم-324ماده

.نمایدصاحبانسهامتهیهنمودهوبهآنهاابالغوتسلیممی

تراضواینتصمیمدادگاهحکمشناختهشدهوازتاریخابالغدرحدودقوانینقابلاع

.پژوهشوفرجاماست

هریکازورثهپسازتقسیممالکمستقلسهمخودخواهدبودوهر-325ماده



.نمایدوبهحصهدیگرانحقینداردتصرفیکهبخواهدمی

مقرراتقانونمدنیراجعبهتقسیمدرموردتقسیمترکهجاریاستونیز-326ماده

تقسیمسایراموالجاریینقانونمذکوراستدرموردمقرراتراجعبهتقسیمکهدرا

.خواهدبود

درترکهمتوفایبالوارث-فصلهشتم

درصورتیکهوارثمتوفیمعلومنباشدبهدرخواستدادستانیااشخاص-327ماده

.شودذینفعبرایادارهترکهمدیرمعینمی

مراقبتنمایداقداماتیکهبرایدرموردمادهفوقدادستانمکلفاست-328ماده

.بخواهدحفظترکهالزماستبهعملآیدوازدادگاهتعیینمدیرترکهرا

پسازوصولدرخواستدادگاهبایدمنتهیتایکهفتهمدیرترکهرامعین-329ماده

.نماید

هدرصورتیکهمتوفیبرایاجراءوصیتخودوصیمعینکردهباشدادار-331ماده

.شودترکهبهوصیواگذارمی

هرگاهمتوفیمحجوربودهووصیداشتهاستادارهترکهبهوصییاقیم-331ماده

.شودواگذارمی

درغیرمواردمذکوردردومادهفوقادارهترکهبهکسیکهمورداعتماد-332ماده

.دادرساستواگذارخواهدشد

275و274و273و271و271و269و268و266و265مقرراتمواد-333ماده

.جاریخواهدبودنسبتبهترکهمتوفاییهمکهوارثاومعلومنیست

مدیرترکهپسازتحریرترکهدیونوواجباتمالیمتوفیرااداءکرده-334ماده

الترکهراازاموموردوصیترادرصورتیکهوصیتشدهباشدخارجوباقیمانده

هایبازرگانیوصرافیومنقولوغیرمنقولووجهنقدکهدرتصرفدولتیابنگاه

نامهوزارتبهترتیبمقرردرآیینکندکهغیرهیااشخاصیاستبهدادستانتسلیممی



.دادگسترینگاهدارینمایند

بهاواگرازتاریختحریرترکهتادهسالوارثمتوفیمعلومشودترکه-335ماده

خزانهدولتتسلیمماندهترکهبهشودوپسازگذشتنمدتنامبردهباقیدادهمی

.شودوادعاءحقینسبتبهترکهازکسیبههرعنوانکهباشدپذیرفتهنیستمی

درصورتیکهقبلازانقضاءمدتمذکورفوقادعاءحقیبرمتوفیبشود-336ماده

ثابتشدهباشدمدیرترکهمییاحکمقطعیدادگاهوحقنامبردهبهموجبسندرس

بایدبپردازدودرصورتیکهحقیبهموجبنوشتجاتیادفاترمتوفیمحرزشودمدیر

بپردازدواگرترکهبهدادستاندادهشدهباشداوتواندآنراترکهباموافقتدادستانمی

تواندمحرزنشودمدعیمیخواهدپرداختوچنانچهادعاءبهترتیبمذکورثابتو

ترکهودرصورتیکهترکهبهدادستاندادهشدهباشدبهطرفیتاوبهطرفیتمدیر

.اقامهدعوینماید

راجعبهترکهاتباعخارجه-فصلنهم

شودمهروموموبرداشتنمهروموموجزآنچهدراینفصلذکرمی-337ماده

مطابقاینقانونبرایجهبههمانطریقیخواهدبودکهتحریروادارهترکهاتباعخار

.ترکهاتباعایرانمقرراست

هرگاهتبعهخارجهدرایرانیادرخارجهفوتشودودرایراندارایمالی-338ماده

استبهدرخواستهرباشددادرسدادگاهبخشمحلیکهمالمتوفیدرآنجاواقع

دولتمتبوعمتوفیبهحفظوتصفیهامرترکهاقدامذینفعیابهدرخواستکنسول

مقامدرایراننداشتهباشدبدونقائمنمایدودرصورتیکهمتوفیوارثیامی

.نمایددرخواستهمدادرسپسازاطالعاقدامبهحفظوتصفیهترکهمی

دادگاهبخشپسازوصولدرخواستذینفعیاکنسولوبهمحضاطالع-339ماده

درخواستیااطالعمتجاوزازفوتدرمورداخیرمادهفوقوقتیراکهازتاریخوصول

ساعتنباشدبرایاقداماتتأمینیهازقبیلمهروموموغیرهمعینکردهکتباًبه48از



.درموقعاقدامبهتأمینحضوربههمرسانددهدکهکنسولدولتمتبوعاطالعمی

توانددرمحلحاضرشدهازاقدامنخواهدبودولیبعداًمیعدمحضورکنسولمانع

.مهرومومخودرابهمهرومومدادگاهاضافهنماید

درصورتیکهکنسولدولتمتبوعمتوفیقبالًازوفاتمطلعشدهوامر-341ماده

رکهتمامیاقسمتیازتطوریباشدکهتااطالعبهمأمورینایرانبیمتضییعوتفریط

تواندشخصاًاقداماتموقتیرابرایحفظآنبهعملآوردهووضعیتموقتیبرودمی

.نمایدراتامداخلهدادرسدادگاهبخشحفظ

کندبایددرموقعیکهدادگاهبخشبرایمهرومومتعیینوقتمی-341ماده

یکنفررااطالعبالفاصلهومنتهیدرظرفیکهفتهازتاریخوصولدرخواستیا

.برایادارهترکهمعینومعرفینماید

وبادرنظرگرفتنمصلحتومنافع264تواندبارعایتمادهدادگاهمی-342ماده

.مدیرترکهمعینکندورثهواشخاصذینفعهرکسراکهطرفاعتمادبداندبهسمت

.اقداماتمدیرترکهبانظارتدادستانبهعملخواهدآمد

شودواینوظیفهبهادارهنقاطیکهادارهتصفیهموجوداستمدیرترکهمعیننمیدر

.شودتصفیهرجوعمی

مدیرترکهبایدبهمحضابالغانتصابخودسهآگهیهریکبهفاصله-343ماده

واگردرمحلهایکثیراالنتشارمحلیکماهدرمجلهرسمیویکیازروزنامه

هایکثیراالنتشارتهرانمنتشرنمودهاشخاصیراکهیکیازروزنامهروزنامهنباشددر

ویابراعیانترکهقائلهستنددعوتبهعنوانیازعناوینبرایخودحقیبرذمهمتوفی

نمایددرظرفششماهازتاریخانتشاراولینآگهیخودرامعرفیوموضوعحقخود

دهمدارکطلبوحقانیتخودرابهاوعکسگواهیشرامعینکنندورونوشتیا

.تسلیمنمایند

.هرگاهمیزانترکهکمترازهزارریالباشدآگهیدرروزنامهالزمنیست



پسازتعیینمدیرترکهدادگاهبخشباحضوردادستانترکهراتحریروبه-344ماده

.نمایداوتسلیممی

ومحلتحریربهدادستانواشخاصبرایتحریرترکهروزوساعت-345ماده

:شودمشروحهاطالعدادهمی

.تماموراثکهدرایرانحاضربودهویانمایندهدرآنجادارند-1

.وصیاگرمعلومومقیمایرانباشد-2

کسانیکهوصیتبهنفعآنهاشدهاگرمعلومومقیمایرانبودهویادرایران-3

.نمایندهداشتهباشند

.شریکمتوفیاگرباشددرصورتیکهدرایرانحاضربودهیانمایندهداشتهباشد-4

.کنسولدولتمتبوعمتوفی-5

غیبتاشخاصیکهاعالمنامهمندرجدرمادهفوقبرایآنهافرستادهشده-346ماده

قعدولتمتبوعمتوفیدرمومانعازتحریرترکهنخواهدبودولیدرصورتیکهکنسول

تحریرترکهحاضرنباشدمراتبدرصورتمجلسقیدورونوشتیازآنبرایکنسول

.شودفرستادهمی

بهصورتریزترکهبایدصورتیازاموالغیرمنقولکهدرایرانواقعاست-347ماده

.باتعیینبهایتقریبیآنهاپیوستشود

مقامقانونیآنهاحاضرشونددرصورتیکهورثهیاوصیمتوفییاقائم-348ماده

انتشاراولینآگهیبرابربهایترکهتأمیندهندکههرگاهدرمدتیکسالازتاریخ

بستانکارانیپیداشودکهتبعهایرانیامقیمایرانباشندوطلبآنها343مذکوردرماده

دیگرقانونیهایهاوهزینههزینهآگهیثابتگرددازعهدهبرآیندترکهپسازوضع

.شودکهبهعملآمدهاستبهتصرفآنهادادهمی

تأمینممکناستبهوسیلهتودیعوجهنقدیاوثیقهدادناموالمنقولویا-349ماده

کنندهازهماناستدرخواستغیرمنقولیادادنضامنمعتبربهعملآیدونیزممکن



.اموالمتوفیتأمینبدهد

.منوطبهنظردادگاهیاستکهمدیرترکهراتعییننمودهاستقبولیاردتأمین

تواندبهورثهمتوفیکهدرحالمدیرترکهبااجازهدادگاهبخشمی-351ماده

معیشتآنهااستیصالومقیمدرایرانهستندتاموقعتصفیهماترکمبلغیکهبرای

.ضروریباشدبپردازد

دهداجازهدادگاهبخشالزمفهامینترکهراانجاممیدرموردیکهادارهتصفیهوظی

.نیست

مدیرترکهوقتیرابرایرسیدگی343پسازانقضاءمدتمذکوردرماده-351ماده

قانونیآنهاوکنسولدولتمقامبهدعاویومطالباتمعینکردهبهورثهیاوصییاقائم

ودروقتمقررشروعبهرسیدگینمودهدهدمتبوعمتوفیاگردرمحلباشداطالعمی

تعهداتیراکهبرذمهمتوفیثابتومحققاستباوپسازرسیدگیکلیهدیونو

مقامقانونیآنهاودرنمایدوبقیهرابهورثهیاوصییاقائماجازهدادستانتأدیهمی

یاسایرنمایندگاناشخاصنامبردهاصالًنباشندیادرایراننباشندبهکنسولصورتیکه

.نمایدسیاسیدولتمتبوعمتوفیتسلیممی

اشخاصیکهمدعیحقیبرترکهبودهودعویآنهاازطرفمدیرترکهو-352ماده

خودرادردادگاهتواننددعویدادستانیامدیرتصفیهتصدیقنشدهباشدمی

.صالحیتداراقامهیاتعقیبنمایند

موجبسقوطحقاشخاصیکهدرظرفمدتحق343مادهانقضاءمدتمقرردر

.باشداندنمیخودرامطالبهنکرده

اگرنسبتبهترکهمتوفیقرارتأمینصادرشدهباشدتسلیماموالبه-353ماده

.بارعایتقراردادگاهخواهدآمد351اشخاصمذکوردرماده

جبحکمدادگاهورشکستگیاوقبلیاهرگاهمتوفیبازرگانبودهوبهمو-354ماده

بهتصفیهاموربازرگانبعدازفوتاعالمشودادارهتصفیهاموراوتابعمقرراتراجع



.متوقفاست

رسیدگیبهدعاویراجعبهترکهاتباعخارجهدرایرانازصالحیتدادگاه-355ماده

.ایراناست

رکشورمتوفیراجعبهوراثتاتباعتصدیقصادرهازمقاماتصالحیتدا-356ماده

حیثصدورورعایتخارجهباانحصارآنپسازاحرازاعتبارآندردادگاهایراناز

.مقرراتمربوطهبهاعتباراسنادتنظیمشدهدرخارجهقابلترتیباثرخواهدبود

تعلقبهاواگرتبعهخارجهکهدرایرانفوتشدهمسافرموقتیباشداشیاءم-357ماده

.شودفوراًبهکنسولدولتمتبوعاوتسلیممی

شودبایدصورتکاملیبههاییکهبرایادارهکردنترکهمیازهزینه-358ماده

.دادستاندادهشود

حقوقیکهبهموجباینفصلبرایکنسولهایانمایندگانسیاسیخارجه-359ماده

درخاکآندولنسبتبههسیاسیدولیاستکهمقررشدهمربوطبهکنسولیانمایند

.کنسولهایانمایندگانسیاسیایرانمعاملهمتقابلهبشود

درتصدیقانحصاروراثت-فصلدهم

درصورتیکهوراثمتوفییاسایراشخاصذینفعبخواهندتصدیق-361ماده

شخصاتمنامهکتبیمشتملبرناموانحصاروراثتتحصیلکننددرخواست

کنندهومتوفیوورثهواقامتگاهآنهاونسبتبینمتوفیووارثتنظیمدرخواست

.نمایدنمودهبهدادگاهتسلیممی

دادگاهبخشدرخواستنامبردهراسهدفعهپیدرپیماهییکمرتبه-361ماده

.نمایدآگهیمی

درصورتیکهمعترضنبودپسازانقضاءسهماهازتاریخنشراولینآگهی-362ماده

شناسنامهوگواهیگواهوکنندهتصدیقراازبرگدادگاهتمامادلهواسناددرخواست

غیرهدرنظرگرفتهتصدیقیمشعربروراثتوتعیینعدهوراثونسبتآنهابهمتوفی



ایبرایرسیدگیبهاعتراضمعیندادگاهجلسهنمایدودرصورتاعتراضصادرمی

دهدودرجلسهپسازکنندهتصدیقاطالعمیدهوبهمعترضودرخواستنمو

.دادواینحکمقابلپژوهشوفرجاماسترسیدگیحکمخواهد

هارااحضارکردهوگواهیآنانرااستماعتواندگواهدادگاهبخشمی-363ماده

وسیلهدادگاهواهبهچنانچهگواهدرخارجازمقردادگاهساکنباشدتحقیقازگ.کند

.محلاقامتگواهیانزدیکتریندادگاهمحلاقامتگواهبهعملخواهدآمد

درصورتیکهبهایترکهبیشازیکهزارریالنباشدانتشارآگهی-364ماده

هایاظهاراتگواهبهعملنخواهدآمدودادگاهبهادلهواسنادو361مذکوردرماده

یدگیکردهودرخواستتصدیقرابهحسباقتضاءدالیلقبولیاکنندهرسدرخواست

.نمایدردمی

درصورتیکهبهواسطهمعلومنبودنورثهیابرایتصفیهترکهوغیرهقبالً-365ماده

وراثتمحتاجبهآگهیبرایمعرفیورثهآگهیشدهباشدصدورتصدیقانحصار

زورثهیااشخاصذینفعتصدیقانحصارجدیدنبودهودرصورتدرخواستهریکا

.وراثتصادرخواهدشد

.رأیدادگاهدائربهرددرخواستتصدیققابلپژوهشوفرجاماست-366ماده

درکلیهمواردکهدادستانتشخیصدهدکهمتوفیبالوارثبودهو-367ماده

واستتصدیقدرختواندبهاساساستمیدرخواستاشخاصبرایصدورتصدیقبی

توانددرصورتیکهمتوفیرابالوارثبداندبهتصدیقوراثتاعتراضنمایدونیزمی

مسبوقبهآگهینبودهاستاعتراضکندوانحصاروراثتدرموردیهمکهتصدیق

.درهرحالدادستانحقداردازرأیدادگاهپژوهشوفرجامبخواهد

تواندیموبرایغائبامینمعیننشدهدادستانمیمادامیکهبرایمحجورق-368ماده

.وراثتاعتراضنمایدبهناممحجوروغائببهدرخواستتصدیقانحصار

توانندبهدرخواستتصدیقواشخاصذینفعمی364درموردماده-369ماده



نمایندورأیدادگاهشوداعتراضهمچنینبهتصدیقیکهدرموضوعوراثتصادرمی

.راینخصوصقابلپژوهشوفرجاماستد

توانندمطابقاندمیاشخاصیکهتصدیقانحصاروراثتتحصیلکرده-371ماده

متصرفمالمتوفیتصدیقنامبردهترکهومطالباتمتوفیراازکسانیکهمدیونیا

رابهمدیونیامتصرفاموالمتوفیبایدترکهومطالباتمتوفی.هستندمطالبهنمایند

تسلیممالدرمقابلهرمدعیوراثتبریودرصورتتأدیهدینویا.آنهاتسلیمنماید

محسوبخواهندشدومدعینامبردهحقرجوعبهشخصیااشخاصیخواهندداشت

.اندوصولویامالمتعلقبهاورادریافتنمودهکهطلبمتوفیرا

تواندرونوشتگواهیدهدمیثمتوفیمیمدیونکهبدهیخودرابهورا-371ماده

.شدهانحصاروراثتراازوارثبخواهد

درتصدیقانحصاروراثتبایدنسبتیکهوارثیاورثهبهمورثخود-372ماده

.دارندازمتروکاتبهنحواشاعهمعینشود

ورثهدرتصدیقانحصاروراثتبهدرخواستورثهدادگاهحصههریکاز-373ماده

.نمایدرامعینمی

درصورتیکهورثهبخواهندملکغیرمنقولیکهبهناممورثثبتشده-374ماده

رونوشتگواهیشدهآنرااستبهنامآنهاثبتگرددبایدتصدیقانحصاروراثتیا

.کهمشتملبرتعیینسهامباشدبهادارهثبتتسلیمنمایند

درهزینه-بابهفتم

هزینهرسیدگیبهامورحسبیمنحصربهمواردزیربودهودرهرمورد-375ماده

:شودموقعدرخواستبیستریالگرفتهمی

.درخواستتسلیماموالغائببهورثه-1

.درخواستحکمموتفرضی-2

.درخواستپژوهشازرددرخواستحکمموتفرضی-3



.درخواستمهرومومترکه-4

.رداشتنمهرومومترکهدرخواستب-5

.درخواستتحریرترکه-6

.درخواستتصفیهترکه-7

.درخواستتقسیمترکه-8

.درخواستتصدیقانحصاروراثت-9

نمایدوهمچنیناقداماتیکههاییکهدادستانازدادگاهمیدرخواست-376ماده

.دادگاهبدوندرخواستمکلفبهانجامآناستهزینهندارد

شودوکنندهگرفتهمیهزینهآگهیتصدیقانحصاروراثتازدرخواست-377ماده

.شودبرداشتهمیهزینهحفظوادارهترکهوتحریروتصفیهوتقسیمترکهازترکه

هایالزمبرایاجرایاینقانونرانامهوزیردادگستریمجازاستآیین-378ماده

.تهیهوبهموقعاجرابگذارد

اینقانونکهمشتملبرسیصدوهفتادوهشتمادهاستدرجلسهدومتیرماهیک

 .هزاروسیصدونوزدهبهتصویبمجلسشورایملیرسید

 


