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 اتیکل  در   - اول  باب

 

  یدگیرس  نکهیا  بدون  ندینما  اتخاذ  یمیتصم و  نموده اقدام  امور  آن  به  نسبت  مکلفند هادادگاه که  است یامور  یحسب امور - ۱ ماده

 .باشد  هاآن طرف از یدعو   اقامه  و  اشخاص   نیب  منازعه و   اختالف  وقوع بر  متوقف هاآن  به

 

 .باشد شده مقرر آن  خالف  آنکه مگر  باشد یم  باب نیا  مقررات  تابع  یحسب  امور  به  یدگیرس - ۲ ماده

 

 .دیآیم  عمل  به یحقوق  یهادادگاه در  یحسب  امور  به  یدگیرس - ۳ ماده

 

  مزبور دادگاه شود انجام  دیبا است مطرح  آنجا  در کار  که یدادگاه مقر از  خارج در  یامر هرگاه  یحسب موضوعات در - ۴ ماده

 شده  ارجاع امر  نامبرده  دادگاه  صورت  نیا  در و   دینما  ارجاع بشود  دیبا آن حوزه  در کار  که یدادگاه  به را امر آن انجام  تواندیم

 .فرستدیم امر کنندهارجاع دادگاه  به  را  جهینت  و  انجام را

 

 .بود خواهد  یحسب امور شامل شده ذکر  یمدن  یدادرس  نییآ  در  که  ییقضا  ابتین  به  راجع مقررات - ۵ ماده

 

  است شده  رجوع  آن به بدوا    که  یدادگاه باشند  صالح یموضوع  به  یدگیرس  یبرا دادگاه چند ای دو  که  یصورت در - ۶ ماده

 .دینمایم  یدگیرس

 

 .دیآیم  عمل  به  یمدن یدادرس  نییآ در  مقرر  بیترت  به  اختالف رفع هادادگاه  تیصالح در  اختالف  حدوث صورت در - ۷ ماده

 

 :کند  یخوددار  یحسب  امور در  مداخله  از ریز موارد در دیبا دادرس - ۸ ماده

 .است  نفعیذ هاآن در  که یامور - ۱

 (.است زوجه  حکم  در  است  یرجع  طالق عده در که  یازوجه) خود زوجه  به راجع امور - ۲

 .دوم  طبقه از  کیدرجه و  اول  طبقه از دو   و   کیدرجه در خود  یسبب و   ینسب اقرباء امور - ۳

 .دارد  هاآن  به  نسبت  یندگینما ای  مومتیق ای  تیوال سمت  که  یاشخاص  به راجع امور - ۴

 

  ترکینزد  دادگاه  به  یدگیرس  نباشد  یدگیرس  یبرا  دارتیصالح دادرس حوزه آن در هرگاه  دادرس  یخوددار  موارد در - ۹ ماده

 .شودیم ارجاع



 

 را دادرس ماده  نیا  استناد  به  توانندینم  نفعیذ اشخاص  یول دینما  یخوددار  یدگیرس  از  دیبا  دادرس  ۸  ماده موارد در - ۱۰ ماده

 .ندینما رد

 

  به  که  یمیتصم ای اقدام یقانون آثار رافع  یامر خصوص  در مداخله از دادرس یخوددار ای دادگاه  یمحل  تیصالح  عدم - ۱۱ ماده

 .بود نخواهد  است آمده  عمل

 

  لیتعط یروزها در را  یدگیرس  تواندیم  دادرس  یول  ستین  یحسب امور  در دادرس  به رجوع از  مانع  لیتعط یروزها - ۱۲ ماده

 .باشد یفور امور از امر  نکهیا  مگر اندازد ریتأخ  به

 

 امضاء  به  و  شده  نوشته  مجلسصورت در  یزبان درخواست. باشد  یزبان ای  یکتب  است  ممکن  یحسب امور  در  درخواست - ۱۳ ماده

 .رسدیم کنندهدرخواست

 

  چند هر  آورد  عمل  به  است الزم  هیقض  اثبات  یبرا  که یاقدام و  ییبازجو   هرگونه دیبا دادرس  یحسب امور در - ۱۴ ماده

  قبول شودیم واقع  استناد  مورد  که  یدالئل  تواندیم  یدگیرس مواقع تمام در و  باشد نشده  اقدام  آن  به نسبت دادرس  از  یدرخواست

 .دینما

 

 مشاور سمت  به را  یکس  توانندیم  زین و   بفرستند  ندهینما ای شوند حاضر دادگاه در  شخصا    توانندیم  نفعیذ اشخاص  - ۱۵ ماده

 .شود محرز دادرس نزد  دیبا او   یندگینما شود فرستاده دادگاه به  ندهینما  که  یصورت در  و  اورندیب دادگاه  به خود همراه

 .است هاآن  ریغ ای  یدادگستر وکال از اعم  ندهینما -  تبصره

 

 آخر شود  لیتعط با  مصادف موعد آخر روز  اگر و  شده ذکر  یمدن یدادرس  نییآ در  که  است  یبیترت  به مواعد  حساب - ۱۶ ماده

 .بود  خواهد  لیتعط از  بعد  روز موعد

 

 .است مسافت  به راجع  یمدن  یدادرس  نییآ مقررات  مطابق  آن  بیترت شودیم  تیرعا  مسافت  که  ییهامهلت در - ۱۷ ماده

 

  یگواه ای  شدهیگواه رونوشت آن  اتیمحتو  از  و   نموده  مالحظه را  یحسب امور  یهاپرونده  توانندیم  نفعیذ اشخاص  - ۱۸ ماده

 .رندیبگ دادگاه دفتر از نشده

 

  متوقف  یحسب  امور  به  یدگیرس  که شود حادث  نفعیذ اشخاص   طرف از ییدعوا  یحسب امور  به  یدگیرس  ضمن هرگاه - ۱۹ ماده

  مقررات  مطابق یدعو   آن موضوع  در  یموقت دستور  درخواست صورت در دادرس باشد  یدعو   آن  به  نسبت  فیتکل  نییتع  به

 .دینمایم صادر  یفور یدادرس

 

 .است شده  حیتصر قانون در  که است یموارد  به  مخصوص   یحسب امور  در  دادستان دخالت و  اقدام - ۲۰ ماده

 

   یاقدام  به  مکلف دادستان  که یموارد در - ۲۱ ماده



 .دیآیم عمل  به  دادگاه  آن  حوزه در  یدگیرس  که است  یشهرستان دادگاه  یدادسرا عهده  به اقدام  هست

 

 .دینمایم  اعالم را خود  میتصم  روز دو   ظرف در  یمنته  ،یدگیرس و  ییبازجو   شدن تمام از پس دادرس - ۲۲ ماده

 

 .باشد  مدلل  و   موجه دیبا  دادرس  میتصم - ۲۳ ماده

 

 .است  یمدن  یدادرس  نییآ مقررات  مانند  ابالغ  بیترت  شود  ابالغ دیبا  دادگاه  ماتیتصم  که یموارد در - ۲۴ ماده

 

  و   گرفته  نظر در  ابالغ  یبرا  یترسهل  بیترت  تواندیم دادرس دیآ  عمل  به  دیبا  گانهیب کشور در  ابالغ که  یصورت در - ۲۵ ماده

 .دهد دستور

 

 ابالغ  عمل  نیا و  اعالم  او   به  دادگاه  میتصم باشد حاضر دادگاه در  شود  ابالغ  او   به  دیبا دادگاه  میتصم  که  یشخص هرگاه - ۲۶ ماده

 .شودیم داده  او   به  زین رونوشت و  است  محسوب

 

 .باشد  شده  حیتصر قانون  در  آنچه  جز  ستین فرجام  و  پژوهش  قابل  یحسب امور  در  دادگاه  میتصم - ۲۷ ماده

 

   قابل  ماتیتصم  از  یپژوهش  تیشکا  مرجع - ۲۸ ماده

 صادرکننده دادگاه  احکام  به  یپژوهش  یدگیرس  تیصالح  یمدن یدادرس  نییآ  مطابق  که  است یدادگاه  یحسب امور در پژوهش

 .دارد یدعاو  مورد در  میتصم

 

 .شده مقرر  یمدن یدادرس  نییآ در احکام پژوهش  یبرا  که است  همان پژوهش  مدت - ۲۹ ماده

 

 ده ظرف در و  بوده موجه عذر  واسطه  به موعد در  او   نخواستن  پژوهش که  کند  اثبات خواهپژوهش که  یصورت در - ۳۰ ماده

 مشروط  دینما  دیتجد را پژوهش  مهلت  تواندیم است  پژوهش  یدگیرس مرجع  که یدادگاه  بخواهد پژوهش عذر  رفع خیتار از  روز

 .باشد  نگذشته  ماه شش  از شیب پژوهش  مدت انقضاء  خیتار از  نکهیا  به

 

 .ستین  رفتهیپذ  دفعهکی  از  شیب  مهلت  دیتجد درخواست و  باشد  یپژوهش موعد از شیب  دینبا  دیجد  مهلت - ۳۱ ماده

 

  فورا    دیبا نامبرده دفتر و  شودیم داده بوده  تیشکا مورد  میتصم  صادرکننده  که  یدادگاه دفتر  به  یپژوهش  تیشکا - ۳۲ ماده

 آن  به مربوط  یهابرگ با  را  یپژوهش  نامهتیشکا  روز دو  ظرف  در  یمنته  و  داده یشاک  به را آن دیرس و   ثبت  را  نامهتیشکا

 .بفرستد است  یپژوهش  یدگیرس  مرجع که  یدادگاه

 

 امضاء  به و   درج دادگاه  مجلسصورت در نامبرده  تیشکا  صورت نیا در باشد  یشفاه  است  ممکن  یپژوهش  تیشکا - ۳۳ ماده

 .شد خواهد فرستاده  یپژوهش  یدگیرس مرجع دادگاه  به  مربوطه  یهابرگ با  مجلسصورت نیا و  رسدیم دادرس و  یشاک

 



 .باشد  دیجد ادله ای  جهات بر  یمبن  است  ممکن  یپژوهش  تیشکا - ۳۴ ماده

 

  کندیم  یپژوهش  یدگیرس  که  یدادگاه  نکهیا مگر  شودینم  تیشکا مورد  میتصم اجرا  قیتعو   موجب  یپژوهش  تیشکا - ۳۵ ماده

 .بدهد  را آن  یاجرا ریتأخ قرار

 

 .شودیم معلوم آراء  تیاکثر  به ای  اتفاقبه استان  دادگاه  میتصم - ۳۶ ماده

 

  به درخواست  به اجیاحت  بدون  بداند  الزم و   دیمف  که  یقیتحق و   یدگیرس  هرگونه  دینمایم  یپژوهش  یدگیرس که  یدادگاه - ۳۷ ماده

 مشاهده  نامبرده  میتصم  در  ینقص  چنانچه  و   دییتا را آن  بداند  حیصح را  تیشکا مورد  میتصم اگر  یدگیرس از پس و  آوردیم  عمل

  را  یمقتض  میتصم و  نموده الغاء  را  آن  نداند  حیصح را  تیشکا مورد  میتصم هرگاه  و   دینمایم  لیتکم  را  آن  خود  نظر موافق  کند

 .دینمایم اعالم

 

 از  یکی نام افتادن قلم از  مثل دهد رخ  یگرید  اشتباهات ای قلم سهو  ای  حساب در  یاشتباه دادگاه  میتصم در هرگاه - ۳۸ ماده

  صادرکننده دادگاه باشد  نشده  خارج دادگاه  از  باالتر  دادگاه  به  تیشکا  لهیوس  به  میتصم آن  که مادام  ینام شدن ادیز ای  نفعیذ اشخاص 

  که  یگرید برگ ای دادگاه  میتصم  ریز  حیتصح نیا  و   دینمایم  حیتصح را آن  نفعیذ اشخاص  از  یکی درخواست  به  ای  مستقال    میتصم

 .است ممنوع  نامبرده  وستیپ بدون  دادگاه  میتصم  از  رونوشت دادن. شد خواهد  نوشته  شودیم آن  وستیپ

  آن  حیتصح است  پژوهش قابل دادگاه  میتصم  که یموارد در و  شودیم  ابالغ شود ابالغ دیبا  دادگاه  میتصم  که  یاشخاص  به  حیتصح

 .بود خواهد  پژوهش قابل پژوهش  یبرا مقرر  مدت در هم

 

 .افتاد خواهد اعتبار از  هم  حیتصح  باشد  افتاده  اعتبار از دادگاه  میتصم هرگاه - ۳۹ ماده

 

  تواندیم  نباشد پژوهش  قابل  میتصم آن  که  یصورت در برخورد خود  میتصم خطا  به  تذکر  برحسب ای  رأسا   دادگاه هرگاه - ۴۰ ماده

 .دهد  رییتغ را آن

 

 .است درخواست  به محتاج هم  آن  رییتغ است آمده  عمل  به  یدرخواست  نهیزم  در  که  یمیتصم - ۴۱ ماده

 

 امر  به  که  یدادگاه  باشد  نظراختالف  کنندیم  یپژوهش  یدگیرس  که ییهادادرس  نیب قانون مواد از  استنباط در هرگاه - ۴۲ ماده

  نیا  در و   بخواهد  را کشور وانید  یعموم  هیأت  نظر  کشور  وانید  دادستان  توسط  به  تواندیم  دینمایم  یپژوهش یدگیرس  یحسب

 کرد  اعالم  را خود  نظر کشور وانید  آنکه از پس و   فرستدیم کشور وانید  دادستان  یبرا آن  لیدال با  را خود  نظر  دادگاه  صورت

 .دینما  عمل  آن  مطابق است  مکلف دادگاه

 

  نظراختالف  به ای بشود هادادگاه  در قانون  نیا مواد از  استنباط سوء  به مطلع  که  یقیطر هر از کشور وانید  دادستان - ۴۳ ماده

 وزارت  به  و   خواسته را کشور وانید  یعموم  هیأت نظر  باشد مؤثر  و   مهم که  کند  حاصل  اطالع  یحسب  امور  به راجع هادادگاه

 .ندینما رفتار مزبور  نظر  طبق بر  مکلفند هادادگاه و   شود  ابالغ هادادگاه  به که  دهدیم  اطالع  یدادگستر

 

  از  میتصم  خواه  ندینما  اعتراض  آن  بر  توانندیم  بدانند مضر خود  یبرا  یحسب امور  در را دادگاه  میتصم  که  یکسان - ۴۴ ماده

 .است فرجام  و  پژوهش  قابل شودیم  صادر  اعتراض   جهینت  در  که  یحکم و  باشد  یپژوهش دادگاه  از ای و  صادرشده  نخست دادگاه

 



 .بود خواهد  زین  یحسب امور شامل  یدگیرس  جلسه  نظم  به راجع  یمدن یدادرس  نییآ  مقررات - ۴۵ ماده

 

   زبان به  آشنا  دادرس اگر  یحسب امور در - ۴۶ ماده

 است او  اعتماد  طرف  که  یکس تواندیم دادرس  مترجم  به اجیاحت صورت در و   ستین  مترجم دادن  مداخله  به ملزم باشد اشخاص 

 .دینما  انتخاب  ترجمه  یبرا

 .شود  انتخاب  ۸  ماده در مذکور اشخاص   از  دینبا  مترجم

 

  مقررات  مطابق  یدگیرس  بیترت  نیام ضم ای میق ای  یوص  عزل موجبات ریسا و  اقتیل  عدم ای  انتیخ یدعو  مورد در - ۴۷ ماده

 .است  فرجام و  پژوهش  قابل  یمدن یدادرس  نییآ  مطابق  شودیم صادر خصوص   نیا  در  که  یحکم و  است قانون  نیا

 مومتیق  دادگاه  تیصالح - اول  فصل

 

 

 رانیا در محجور اگر و  است دادگاه آن حوزه در محجور اقامتگاه که  است  یشهرستان دادگاه  به راجع  مومتیق امور - ۴۸ ماده

 .است صالح  مومتیق امور یبرا  دارد  یسکن  دادگاه  آن  حوزه در محجور  که یدادگاه  باشد  نداشته اقامتگاه

 

 .است تهران  شهرستان دادگاه به  راجع  مومتیق  امور  باشد  داشته  یسکن ای اقامت  رانیا  خارج در محجور هرگاه - ۴۹ ماده

 

  رانیا  یکنسول  مأمور  یمدن قانون  ۱۲۲۸ ماده  مطابق  و   دارد  یسکن ای اقامت رانیا خارج  در  محجور که  یصورت در - ۵۰ ماده

 .بود خواهد نامبرده دادگاه  با  میق  نییتع  نکند  ذیتنف  را  یکنسول مأمور  میتصم  تهران دادگاه اگر دینما  نیمع محجور  یبرا  موقت میق

 

 بدوا   صغار از نفر  کی یبرا  که  یدادگاه  است  مختلف هاآن اقامتگاه  که باشد  یصغار یدارا  یمتوف که  یصورت در - ۵۱ ماده

 باشد نشده  نیمع  میق اگر  و   دینما  نیمع  میق ندارند  اقامت  دادگاه آن حوزه در که  هم  یصغار  یبرا  تواندیم است کرده  میق  نییتع

 معلوم اگر  و   داشت  خواهد  تیصالح صغار  تمام  به  نسبت  میق  نییتع  یبرا دارد اقامت آن حوزه در  ریصغ  نیترکوچک که  یدادگاه

 .است صالح دارد  اقامت  دادگاه آن حوزه در  ریصغ که هادادگاه از کی  هر  ترندکوچک صغار  از  کی کدام  نباشد

 

  دادگاه  نیترکینزد با مزبور  امور  نباشد  مومتیق امور  یبرا  دارتیصالح دادگاه محجور اقامتگاه در هرگاه - ۵۲ ماده

 .بود خواهد محجور  اقامتگاه  به  دارتیصالح

 

  افتی دادگاه آن  حوزه در محجور  که است  یدادگاه با  مومتیق امور نباشد معلوم محجور  اقامتگاه که  یصورت در - ۵۳ ماده

 .شودیم

 

 

  نییتع بدوا    که  است یدادگاه با  است دادگاه به  راجع که  محجور  امور ریسا و  موقت  میق  نییتع و   دیجد  میق  نییتع  و   عزل - ۵۴ ماده

 .است کرده میق

 

 میق  نییتع  بیترت - دوم  فصل



 

 و   احوالثبت و   آمار اداره و  یشهردار  یمدن قانون  ۱۲۲۱ و   ۱۲۲۰  و   ۱۲۱۹ ماده در مذکور اشخاص  بر عالوه - ۵۵ ماده

 دادستان  به  است  میق  نییتع  به محتاج  که  یریصغ وجود  به اطالع از پس  مکلفند  محل هر در  بخشدار  و   دهبان و  هاآن نیمأمور

 .دهند  اطالع خود  حوزه  شهرستان

 

  به دیبا  باشد  نداشته میق ای  یوص ای یول که شود  یمحجور  وجود  به  مطلع  یدعو  انیجر در  که  هادادگاه از  کی هر - ۵۶ ماده

 .بدهد  اطالع  میق  نییتع یبرا  دادستان

 

 الزم  که  یقیتحق  هرگونه اندشده  یمعرف  هیسف ای  مجنون  که  یاشخاص  به  نسبت دادگاه حجر درخواست  به  یدگیرس در - ۵۷ ماده

 اشخاص  از  قیتحق  یبرا ای  و   نموده احضار بداند  استفاده قابل را هاآن  اطالعات  که  یاشخاص  تواندیم  و   آوردیم عمل  به  بداند

 حجر احراز عدم  صورت در  و   دهدیم حجر  به  حکم حجر احراز  و   الزم  قاتیتحق و  یدگیرس از پس و   بفرستد  ندهینما نامبرده

 .دینمایم رد  را  حجر درخواست

 

  موجه عذر واسطه  به دادگاه در  نتواند شخص  آن و   کند  قیتحق شده یمعرف  محجور که  یکس از بداند الزم دادگاه هرگاه - ۵۸ ماده

 .دینمایم  قیتحق  او  از دادگاه  از خارج در ندهینما  لهیوس  به ای  شخصا    دادگاه دادرس شود حاضر

 

 سفه ای  جنون دادستان  به  دیبا میق باشد  مجنون ای  هیسف رشد  سن به  دنیرس زمان در ندارد خاص  یول  که  یریصغ هرگاه - ۵۹ ماده

 از اعم را آن  لیدال و  نموده  قیتحق  سفاهت و  جنون موضوع در  است  مکلف امر نیا  به  اطالع  از  پس دادستان و  دهد  اطالع  را او 

 استمرار  به  حکم سفه ای  جنون احراز  و   یدگیرس از پس دادگاه  و   بفرستد دادگاه  به رهیغ و   نیمطلع  اطالعات و  کارشناس  اتینظر

 .نمود ابقاء  مومتیق  به هم  را سابق میق  است  ممکن  صورت نیا در  دینمایم صادر حجر بقاء و 

 

  به محتاج هاآن از  کی هر امور  اداره  آنکه  مگر نمود  نیمع  میق کی  توانیم  میق به  محتاج  اشخاص  از نفر  چند  یبرا - ۶۰ ماده

 .باشد  حدهیعل میق

 

 .هست  مقدم گرانید  بر  مومتیق  یبرا  تیصالح  داشتن با ندارد شوهر  که مادام محجور مادر ای پدر - ۶۱ ماده

 

 .است مقدم  گرانید  بر  مومتیق  یبرا  تیصالح  داشتن با شوهر زن شدن محجور  صورت در - ۶۲ ماده

 

  نیب  نظراختالف  صورت  در  که  کندیم  نیمع دادگاه  است شده  نیمع ناظر  که یمورد  در  نیهمچن  و   میق تعدد مورد در - ۶۳ ماده

 .دینما  ینیبشیپ  اختالف  رفع یبرا  را  یگرید  بیترت ای  و   دینما رجوع یثالث  شخص  ای  دادگاه  به ناظر و   میق  نیب ای هامیق

 

 از  قبل و  حکم صدور از  بعد ای  و   حکم صدور از  قبل است شده او  حجر درخواست  که را  یشخص  تواندیم دادگاه - ۶۴ ماده

 و  اموال  حفظ یبرا  موقتا    ینیام  دادگاه  صورت نیا در و  دینما  ممنوع موقتا   اموال در  تصرفات تمام ای  بعض   از آن  شدن  یقطع

 .دینمایم  نیمع دارد ضرورت  که  یتصرفات

 

  میق  نییتع  به اقدام حجر  به یپژوهش  حکم صدور ای پژوهش  مدت  انقضاء واسطه  به حجر  حکم شدن  یقطع از  بعد - ۶۵ ماده

 .گرددیم

 



  متعدد میق اگر  بخواهند  پژوهش  توانندیم ریز موارد در دادگاه  ماتیتصم  به  نسبت  محجور میق و  محجور  و   دادستان - ۶۶ ماده

 :دارند پژوهش  حق هاآن از  کی هر باشد

 

 .حجر  حکم - ۱

 

 .حجر بقاء  حکم - ۲

 

 .حجر رفع - ۳

 

 .حجر درخواست رد - ۴

 

 .حجر بقاء درخواست رد - ۵

 

 .حجر  رفع درخواست رد - ۶

 

 او   به  فورا   دیبا  نباشد حاضر دادگاه در اگر  و   اعالم  او   به حضورا    باشد حاضر  دادگاه در  میق که  یصورت در  میق  نصب - ۶۷ ماده

 .گردد  ابالغ

 

 اگر  و   دهد اطالع  دادستان  به  را  مومتیق  قبول عدم ای  قبول مسافت  تیرعا با  ابالغ  از  پس  روز سه  ظرف در دیبا  میق - ۶۸ ماده

  مومتیق  سمت  به  یگرید  شخص   نییتع  یبرا  را دادگاه  دادستان نکرد  قبول را  مومتیق ای نداد  اطالع  را خود  قبول  مدت نیا در

 .کندیم  مطلع

 

  یگرید شخص  دهد  اطالع دادستان  به را  مومتیق  قبول شده  نیمع  مومتیق  به قبال    که  یشخص  دیجد  میق  نییتع از  قبل  هرگاه و 

 .شد  نخواهد  نیمع

 

 .دهدیم اطالع  دادستان  به  بداند  یمقتض  که  یقیطر هر  به را خود  ماتیتصم امور تمام در دادگاه - ۶۹ ماده

 

 وجود حجر  حکم خیتار از  قبل حجر  علت که شود  ثابت اگر  کنیل  شودیم  مترتب  حکم  تیقطع  خیتار  از  حجر اثر - ۷۰ ماده

 .شودیم  مترتب حجر  علت  وجود  خیتار از حجر اثر  داشته

 

 در  است شده معلوم  او  بر  که را حجر خیتار  ابتدا  دیبا  دادگاه باشد شده  حادث رشد از بعد حجر  علت  که یموارد در - ۷۱ ماده

 .دینما  دیق  خود  حکم

 

 ای  و  حجر  حکم از  قبل یدادگاه در  نیمتعامل از  یکی  تیاهل  عدم ای  تیاهل اگر  که  ستین  مانع حجر رفع ای حجر  حکم - ۷۲ ماده

 .دهد  اثر  بیترت است شده  ثابت او  نزد  آنچه  به  دادگاه شود  ثابت حجر  رفع  از  بعد



 

 دادرس فقط و   ندارند  او  امور  اداره در دخالت  حق دادگاه  و   دادستان باشد  داشته  یوص ای  یول  محجور که  یصورت در - ۷۳ ماده

 .دینما  قیتصد را یوص  تیوصا  تواندیم الزم  یدگیرس  از  بعد

 

 میق  تیمسئول و   اراتیاخت - سوم  فصل

 

 .نمود خواهد  مومتیق  اعمال به شروع شودیم داده  اطالع  او   به  مومتیق  سمت  که  یخیتار  از  میق - ۷۴ ماده

 

 .است نافذ باشد کرده محجور  به  نسبت  مومتیق  عنوان  به یعمل او   به ابالغ از  قبل و   نصب خیتار از پس  میق هرگاه - ۷۵ ماده

 

  و   امالک اسناد  و   ونید اسناد  و   بهادار  یهابرگ  دیبا  کندیم  میتنظ خود دخالت  ابتدا  در  که محجور  اموال  اههیس  در  میق - ۷۶ ماده

 عدد و   یگانیبا  حدهیعل  را  هاآن  از  ینوع هر  ندارد  یتیاهم و  بهاء که  ییهابرگ و   دینما ذکر  است  تیاهم یدارا  که  ییهابرگ تمام

 .کند  دیق ییدارا  اههیس در را هابرگ

 

 .بپردازد محجور مال از  است شده  نیمع  دادرس ای  دادستان  طرف  از  اموال حفظ  یبرا  که یکس  اجرت دیبا  میق - ۷۷ ماده

 

 از خود سمت زوال از  پس  است  برنداشته محجور اموال از اگر را اموال  میتسل و   صورتحساب  هیته  نهیهز  تواندیم  میق - ۷۸ ماده

 .دینما  مطالبه  است شده  منصوب  مومتیق  سمت  به  او   یجا  به که  یکس ای شده او   از  حجر رفع که  یمحجور

 

 .دیبنما را  مصلحت  تیرعا او   امور در و  دینما  اهتمام  و   یسع محجور  حال اصالح و   تیترب در دیبا  میق - ۷۹ ماده

 

  بیترت  به ای و  یداریخر  یمال محجور  مصلحت  تیرعا با آن پول از و  بفروشد را محجور  یشدن  عیضا اموال دیبا  میق - ۸۰ ماده

 .دینما  رفتار  باشد  مصلحت  که  یگرید

 

 ماده  مطابق آن  پول  به  نسبت و   فروخته  ستین محجور اجیاحت مورد  که  یامنقوله  اموال  مصلحت تیرعا با  تواندیم  میق - ۸۱ ماده

 .دینما  عمل فوق

 

 و  رهیغ و   مارستانیب در را  هاآن  معالجه  نهیهز  نیهمچن  و  او   النفقهواجب اشخاص   و   محجور  یزندگان  نهیهز دیبا  میق - ۸۲ ماده

 ای  خانه در  اقتضاء  حسببه دیبا باشد  وانهید محجور اگر و  بپردازد را  محجور  اطفال  تیترب  نهیهز  لیقب از  گرید الزم  نهیهز

 .شود داده  قرار  معالجه  تحت  مارستانیت

 

 .دادستان  بیتصو   و   او   غبطه تیرعا با  مگر. شد نخواهد  فروخته محجور  رمنقولیغ  اموال - ۸۳ ماده

 

  در  دیبا  ستین  اجیاحت  محل که  ینقد وجوه  و  شود  ینگاهدار  یامن  محل در  دادستان اطالع با  دیبا  یمتیق اءیاش و  اسناد - ۸۴ ماده

 .شود  گذاشته  معتبر  یهابانک از  یکی



 

 صورت  نیا در و   بدهد  یاشهیپ ای کار به  اشتغال اجازه محجور  به  بداند  یمقتض  که  یصورت  در  تواندیم  میق ای یول - ۸۵ ماده

 .بود خواهد  هم  شهیپ ای  کار آن لوازم شامل  نامبرده  اجازه

 

 .دینما اداره میق ای یول اذن با  است شده  حاصل او   خود  یسع  به  که  را  یمنافع و  اموال  تواندیم  زیمم محجور - ۸۶ ماده

 

  به و  سلب  میق از  مومتیق سمت  حجر مدت در اگر و   بدهد  او   تصرف  به را محجور اموال حجر  رفع  از  بعد دیبا  میق - ۸۷ ماده

 .بدهد  یبعد میق  تصرف  به را اموال  شد  نیمع  یگرید شخص  او  یجا

 

  هرگاه و   دینما  ازدواج  مجنون یبرا  تواندیم  دادستان  اجازه با  میق  بداند  الزم را  مجنون  ازدواج  پزشک که  یصورت در - ۸۸ ماده

 .دهدیم  طالق  میق دادگاه  بیتصو   و   دادستان  شنهادیپ  به باشد الزم  مجنون زوجه  طالق

 

  حفظ نشده  نیمع  دیجد میق  که مادام  و   دهند  اطالع  دادستان  به  هستند  مکلف باشند اگر او  ریکب  ورثه میق فوت  صورت در - ۸۹ ماده

 .بود خواهد  دادستان عهده  به شدهفوت هاآن  میق که  دیرش ریغ اشخاص  و   نیمجان  و   صغار اموال در نظارت و 

 

  گذاشت سود بدون ماه شش  از  شیب اگر و  بگذارد سود بدون  دینبا  امکان صورت در  میق  را  ریصغ  اجیاحت  از زائد وجوه - ۹۰ ماده

 .بود  خواهد هیتأد  ریتأخ خسارت  زانیم  به  خسارت هیتأد  مسئول

 

 و  موم  و  مهر  درخواست  روز ده ظرف در  است  مکلف میق  دینما فوت محجور  مورث  میق  نییتع  از  پس که  یصورت در - ۹۱ ماده

 .دیبنما را یمتوف  ترکه  ریتحر

 

 .بدهد  دینما  تصرف دیبا  که  یشخص  تصرف  به تا  است محجور اموال  حفظ  مسئول  میق  مومتیق  زوال از  بعد - ۹۲ ماده

 

 .هست هیتأد  ریتأخ خسارت  مسئول  تصرف  خیتار از دینما  تصرف خود سود  به محجور  پول  در  میق هرگاه - ۹۳ ماده

 

  تیمسئول هاآن از  کی هر  ندینما  طیتفر ای  یتعد محجور  اموال در  گریکدی  شرکت با  و  بوده  متعدد  میق که  یصورت در - ۹۴ ماده

  یکس  به  متوجه  تیمسئول  ندینما محجور اموال در  طیتفر ای  یتعد  گرانید  شرکت بدون  نیمیق  از  یبعض اگر  و   دارند  یتضامن

 .است کرده  طیتفر ای  یتعد  که بود خواهد

 

 شودیم الزم  مومتیق  فیوظا انجام  و   محجور  امور  به  یدگیرس  یبرا  که  یانهیهز و  محجور اموال اداره و   حفظ  نهیهز - ۹۵ ماده

 .گرددیم  هیتأد محجور اموال از

 

 میق  عزل - چهارم  فصل

 

  صورت  نیا  در  دینما  تیشکا خود  ینگاهدار و   تیترب در او  یکوتاه و   نهیهز  ندادن  یبرا میق از  تواندیم  زیمم محجور - ۹۶ ماده

 .کند  عمل دستور آن  طبق بر  دیبا میق و   دهدیم است  مناسب  که  یدستور دید وارد  را  تیشکا دادگاه هرگاه



 

 اجرا بدهد  اطالع دادگاه  به او   نهیهز دادن  و   محجور  ینگاهدار و   تیترب در  را  میق یکوتاه  دادستان  که یمورد در  ماده  نیا مفاد

 .شد خواهد

 

  سبب دادستان اگر  صورت نیا در  دهند  اطالع  را  میق عزل  سبب  وجود  دادستان  به  توانندیم  یاعالقهیذ هر و  محجور - ۹۷ ماده

 .دینمایم را میق  عزل درخواست دادگاه از دید موجود  را  عزل

 

  عزل  به راجع  که  یحکم و  شوند احضار  دادستان  لزوم صورت در و  میق  دیبا میق  عزل درخواست  به  یدگیرس  یبرا - ۹۸ ماده

 .باشد  موجه  و   مدلل  دیبا شودیم صادر

 

  که یمادام و   بخواهند  پژوهش  توانندیم میق  عزل درخواست رد از دادستان و  خود عزل  به راجع  دادگاه  میتصم  از  میق - ۹۹ ماده

 .شد خواهد انجام  شودیم  نیمع محجور  یبرا موقتا   که  یمیق ای  دادستان لهیوس  به  ریصغ امور  نشده  نیمع  یقطع  فیتکل

 

 .ستین نافذ  او   عزل  حکم ابالغ از بعد  میق  اعمال - ۱۰۰ ماده

 

 معلوم ای  فرستاده را  صورتحساب او  یجا  به  یگرید  شخص   نییتع از  قبل میق اگر  یمدن قانون  ۱۲۴۴ ماده مورد در - ۱۰۱ ماده

 مجددا   ای ابقاء  مومتیق  به را شخص  همان  است  ممکن  است بوده موجه عذر  واسطه  به  صورتحساب فرستادن در  ریتأخ که شود

 .نمود  نیمع  مومتیق  به  را او 

 

  احراز و   یدگیرس از پس دادگاه  و   بخواهد دادگاه  از را  مومتیق از  خروج  اعالم حجر رفع موارد  در  تواندیم  محجور - ۱۰۲ ماده

 .دینمایم اعالم  مومتیق  تحت از را محجور  خروج حجر رفع  موجب

 

 :شد  خواهد  نیمع  نیام زین ریز موارد در شودیم  نیام  نییتع  یمدن  قانون  مطابق که یموارد  بر عالوه - ۱۰۳ ماده

 

 .باشد  نداشته  یوص ای یول  نیجن  که یصورت در  ردیگ  تعلق  نیجن  به یمتوف  ترکه از  است  ممکن که  یاالرثسهم اداره  یبرا - ۱

 

 .باشد  نداشته  یریمد  و  شده داده  اختصاص  یعموم  مصارف  به  که یاموال  اداره  یبرا ـ ۲

 

 دادگاه  از  تواندیم شده عاجز خود اموال  بعض  ای  و   تمام  اداره از آن  امثال  و   یماریب ای  سن کبر اثر در  که  یکس - ۱۰۴ ماده

 .شود  نیمع  نیام  او  اموال اداره  یبرا که  بخواهد

 

  یبرا و   دارد  اقامت  دادگاه  آن  حوزه در  نیجن مادر  که  دیآیم  عمل  به  یشهرستان  دادگاه  در  نیجن  یبرا  نیام  نییتع - ۱۰۵ ماده

 که  یموارد ریسا  در و  دارد اقامت آن حوزه در نامبرده شخص   که  یشهرستان دادگاه است خود اموال اداره از عاجز که  یکس

 .است شده  حاصل  نیام  نییتع  به اجیاحت دادگاه آن حوزه در که  است  صالح یشهرستان دادگاه  شودیم  دایپ  نیام  نییتع  به اجیاحت

 

 .است  کرده  نییتع را نیام  که  است یدادگاه با  نیام  به  مربوطه  امور  ریسا - ۱۰۶ ماده



 

 دادگاه از  تواندیم  ینفعیذ هر و   دادستان یعموم  مصارف مورد  در و   نیجن  یاقربا  و   دادستان  نیجن مورد در - ۱۰۷ ماده

 .دینما  نیام  نییتع درخواست

 

 لزوم  احراز از پس دادگاه و  نموده یمعرف دادگاه  به باشند  مناسب  امانت  سمت  یبرا که را  یاشخاص  تواندیم  دادستان - ۱۰۸ ماده

 .دینمایم  نیمع  نیام  سمت به را نفر  چند ای  کی باشند  اعتماد طرف  که  گرید اشخاص  ای نامبرده اشخاص   نیب از  نیام  نییتع

 

  یاقربا  او   قبول عدم  ای  تیصالح  عدم صورت در  و   است مقدم  گرانید  بر  تیصالح  داشتن  صورت در  نیجن مادر - ۱۰۹ ماده

 .بود  خواهند  مقدم  گرانید بر  نیجن  یسبب و   ینسب

 

 با شودیم  نیمع او  اموال اداره  یبرا نیام  که  یکس شوهر  و  زن و  اوالد  و  مادر  و   جد  و   پدر  نیجن  مورد  ریغ در - ۱۱۰ ماده

 .هستند  مقدم  گرانید بر اقربا ریسا مذکور  اشخاص   نبودن  صورت در  و  دارند  تقدم  گرانید بر  مذکور  بیترت  به  تیصالح  داشتن

 

 .دینما  نیمع ناظر  عنوان  به  را  نفر چند ای  کی  نیام بر عالوه  تواندیم دادگاه - ۱۱۱ ماده

 

  را  متعدد امناء  فیوظا  تواندیم  زین  و   دینما  نیمع را هاآن  اراتیاخت حدود دیبا دادگاه ناظر و  نیام  تعدد  صورت - ۱۱۲ ماده

 .کند  کیتفک

 

  که است  یدادستان  عهده به  نشده  نیمع  نیام که مادام  است  نیام  نییتع  به محتاج  که یموارد در اموال  نظارت و   حفظ - ۱۱۳ ماده

 .شودیم  افتی  او  حوزه در اموال

 

 در واقع و   نیام  نییتع به  محتاج  کهآنیرانیا اموال اداره  یبرا دارند  حق رانیا  یکنسول نیمأمور رانیا خارج در - ۱۱۴ ماده

 وزارت لهیوس  به را خود  عمل مدارک  نیام  نصب از پس  روز ده تا دیبا و   ندینما  نیام  نصب موقتا    است هاآن  تیمأمور  حوزه

 مأمور  میتصم  تهران شهرستان دادگاه  که  گرددیم  یقطع  یوقت  نامبرده  نیام  نصب  بفرستند،  یدادگستر  وزارت  به خارجه امور

 .کند  ذیتنف  را  یکنسول

 

  نی ام  نییتع  به محتاج امور  در  هادادستان دخالت مورد در  مربوطه  نظامات  و  قانون  موجب  به که  یاراتیاخت و   فیوظا - ۱۱۵ ماده

 .بود خواهد  یکنسول نیمأمور عهده  به رانیا خارج  در  است مقرر

 

 دولت آن کشور در  را خود  تیمأمور یکنسول مأمور که  یدولت  و   رانیا دولت  نیب  منعقده یقراردادها و  عهود در اگر - ۱۱۶ ماده

 مقررات با  که  یحد تا  را ماده دو  آن مفاد مذکور نیمأمور باشد شده اتخاذ فوق ماده  دو   مقررات  برخالف یبیترت  کندیم اجرا

 .کرد خواهند اجرا  نباشد مخالف قرارداد ای  عهدنامه

 

 .شد  نخواهند  نیمع  نیام  سمت  به شوند  منصوب  مومتیق  به  دینبا  که  یاشخاص - ۱۱۷ ماده

 

  نیام و  است  نافذ  دیبنما خود اموال در  یتصرف اگر شده  نیمع  نیام  او   یبرا اموال اداره از عجز عنوان  به  که  یکس - ۱۱۸ ماده

 .دینما  ممانعت را او   تواندینم



 

 .شودیم  هم  نیجن  و   غائب  نیام  شامل میق  تیمسئول و   اراتیاخت  و   فیوظا  به راجع  مقررات - ۱۱۹ ماده

 

  یسبب زوال از پس  زین  مورد  نیا ریغ در و  شودیم  زائل  طفل تولد از پس  است شده  نیمع  نیجن  یبرا  که  ینیام  سمت - ۱۲۰ ماده

 .شد خواهد  زائل  نیام  سمت است  شده  نیام  نییتع موجب  که

 

 .است یجار  هم  نیام  به  نسبت میق  عزل  به راجع  مقررات - ۱۲۱ ماده

 

  مصلحت موافق و  شده مقرر  که  یبیترت  به  دیبا  شودیم  نییتع یعموم  مصارف  به  مربوطه اموال اداره  یبرا  که  ینیام - ۱۲۲ ماده

 .دینما صرف  است شده مقرر  که  مخصوصه  مصارف در  و  اداره را اموال

 

 .است یجار او   به  نسبت  لیوک احکام و  است عاجز  لیوک  منزله  به شودیم  نیمع عاجز اموال اداره  یبرا  که  ینیام - ۱۲۳ ماده

 

  قبول عدم ای قبول  یمدن  یدادرس  نییآ در مذکور مسافت  مدت تیرعا با  ابالغ از پس  روز  سه ظرف در  دیبا  نیام - ۱۲۴ ماده

  قبل  نکهیا مگر  شد خواهد  نیمع  یگرید شخص   نداد اطالع را خود  قبول مدت  نیا در اگر  و   دهد اطالع دادگاه  به  را  امانت  سمت

 .ماند خواهد یباق  امانت  سمت  به شخص  همان  صورت نیا در  که دهد  اطالع دادگاه به را  امانت  سمت  قبول  یگرید  نییتع از

 

 .شد  خواهد  برداشته نامبرده اموال از  است شده  نیمع نیام  آن یبرا  که یاموال اداره و   حفظ  نهیهز - ۱۲۵ ماده

 

 دادگاه  تیصالح در - اول  فصل

 

 .بوده  محل آن در غائب  اقامتگاه نیآخر  که  است یمحل  شهرستان دادگاه با مفقوداالثر  غائب  به راجع امور - ۱۲۶ ماده

 

 نیآخر  که  است صالح  غائب  امور  به  یدگیرس  یبرا  یدادگاه باشد رانیا از  خارج در  غائب اقامتگاه  نیآخر هرگاه - ۱۲۷ ماده

 .بوده دادگاه آن  حوزه در  غائب  سکونت  محل

 

  یمحل  دادگاه  نباشد معلوم رانیا در او   یسکنا  محل و  اقامتگاه  ای  نداشته  یسکن  محل ای اقامتگاه رانیا در  غائب هرگاه - ۱۲۸ ماده

 .دارند  یسکن ای اقامت  محل آن در  غائب ورثه  که  است صالح  غائب امور به  یدگیرس  یبرا

 

 .دارد مال آنجا در  غائب  که است  صالح یدادگاه  نباشد معلوم رانیا در  غائب ورثه  که  یصورت در - ۱۲۹ ماده

 

 نیام  نییتع در - دوم  فصل

 

 اموال اداره  یبرا  نیام  نییتع درخواست دادگاه از دارند  حق  بستانکار  و  وراث  لیقب  از  نفعیذ  اشخاص  و   دادستان - ۱۳۰ ماده

 .ندیبنما  غائب



 

  نیمع خود اموال اداره یبرا را  یکس  غائب  نکهیا و   بتیغ  خصوص  در دادگاه  نیام  نییتع درخواست  وصول  از  پس - ۱۳۱ ماده

 .دینمایم  نیام  نییتع  یمدن قانون  ۱۰۱۲ ماده  طیشرا  وجود  و   بتیغ  احراز از پس و   نموده  قیتحق  نه  ای  است کرده

 

  گرانید بر شخص  آن  غائب  یبرا  نیام  نییتع موقع در  باشد  او  امور  یمتصد  عمال    غائب  بتیغ زمان در  که  یکس - ۱۳۲ ماده

 .بود  خواهد مقدم

 

 .است  رانیا  تبعه  به راجع  مقررات  تابع است  مشکوک او   تیتابع  که  یغائب - ۱۳۳ ماده

 

 .است قانون  نیا سوم باب و   یمدن قانون  در مذکور  احکام  مطابق غائب  نیام احکام  ریسا - ۱۳۴ ماده

 

 .شودیم  لیزا  نیام سمت  غائب  بودن زنده ای  یقیحق موت  شدن معلوم ای غائب  یفرض  موت حکم صدور از  بعد - ۱۳۵ ماده

 

 ورثه  تصرف  به  موقت طوربه  اموال دادن - سوم  فصل

 

  به  غائب  ییدارا که  کنند  درخواست  دادگاه از  توانندیم او  ورثه  غائب  خبر نیآخر از تمام سال دو   گذشتن از  بعد - ۱۳۶ ماده

 .شود داده هاآن  تصرف

 

 :باشد ریز امور  بر  مشتمل و   یکتب دیبا  درخواست - ۱۳۷ ماده

 

 .کنندهدرخواست  مشخصات و  نام - ۱

 

 .غائب  مشخصات - ۲

 

 .بتیغ  خیتار - ۳

 

 .است  قائل  خود  یبرا را درخواست  نیا  حق  کنندهدرخواست آن  موجب به  که  یجهات  و   ادله - ۴

 

  زین  و   دینمایم  یدگیرس  درخواست  لیدال  به دادستان و   کنندهدرخواست حضور با دادگاه  نامهدرخواست  وصول  از  پس - ۱۳۸ ماده

  تیصالح احراز  صورت  در و  نموده الزم ییبازجو  او   محل  نبودن معلوم و   بتیغ خیتار و   غائب اقامتگاه  به راجع

 دادگاه  به اطالع اظهار  یبرا دارند  یاطالع  غائب از  که یاشخاص  دعوت  و   نامبرده درخواست  بر  مشتمل  یآگه  کنندهدرخواست

 .دهدیم  بیترت

 

  نشر خیتار از سال  کی از پس و  شودیم  منتشر ماه کی  فاصله  به کدام هر  یمتوال دفعه  سه در فوق مذکور  یآگه - ۱۳۹ ماده

 .شودیم داده او  ورثه  تصرف  به  غائب اموال  یمدن قانون  ۱۰۲۶ و   ۱۰۲۵  ماده در مذکور  طیشرا  وجود  صورت در یآگه  نیآخر



 

  یگرید  جهت  به ای  شود  فوت کس آن  و   باشد کرده  نیمع  را  یکس خود اموال اداره  یبرا غائب  که  یصورت در - ۱۴۰ ماده

  حکم تا  شودینم داده ورثه  تصرف  به اموال و   گرددیم  نیمع اموال  اداره  یبرا  نیام برود  نیب از اموال اداره  یبرا  تشیصالح

 .شود صادر  غائب  یفرض موت

 

 را مال آن شده داده  هاآن  تصرف به  غائب اموال  که  نیام ای ورثه باشد  یشدن  عیضا  مال  غائب اموال  نیب در هرگاه - ۱۴۱ ماده

 .دینمایم باشد  غائب  صرفهبه  که  یگرید اقدام ای و   یداریخر یمال  غائب  مصلحت  تیرعا با  فروش جهینت از  و   فروخته

 

  منقوله اموال  دادستان  اجازه  با  توانندیم است  شده  داده  هاآن  تصرف  به غائب  اموال که  ورثه  و   نیام از کی  هر - ۱۴۲ ماده

  که  یگرید اقدام ای و   یداریخر باشد  غائب  مصلحت موافق  که  یگرید  مال آن پول از و   فروخته  ستین اجیاحت مورد که را  غائب

 .ندیبنما  باشد  غائب  صرفهبه

 

  لهیموص ای  یوص  به  تیوص  مورد  اموال باشد شده  یتیوص هرگاه  شودیم  میتسل ورثه  به غائب  اموال که  یمورد در - ۱۴۳ ماده

 .بدهند  نیتام  یمدن قانون  ۱۰۲۶  ماده  مطابق  نکهیا به  مشروط شودیم داده

 

  و   حفظ  غائب  مصلحت  تیرعا با  را  اموال دیبا  شودیم  میتسل هاآن  به موقتا   غائب  اموال که  لهیموص و   یوص  و   ورثه - ۱۴۴ ماده

 .بود  خواهند او  لیوک  منزله  به  غائب اموال اداره در هاآن  و   ندینما اداره

 

 غائب  اسناد  و  اموال از  یصورت  نیام ای ورثه از  یکی درخواست  به دادگاه ورثه ای  نیام  به اموال  میتسل مورد در - ۱۴۵ ماده

 .رندیبگ رونوشت آن از  توانندیم  نفعیذ اشخاص  و   شودیم  یگانیبا  دادگاه  دفتر  در  صورت نیا  و   دینمایم  میتنظ

 

  نیمع کارشناس  توسط  به اموال  یبها و   میتنظ  دادستان حضور با اموال  صورت  کنند درخواست ورثه  که  یصورت در - ۱۴۶ ماده

 .شد  خواهد  برداشته  غائب مال از یابیارز  نهیهز و   ردیپذیم را نامبرده  درخواست  دادگاه شود  دیق هاآن  یبها اموال  صورت  در و 

 

  از  تیکفا عدم  صورت در  و   شودیم داده  او  اموال  منافع ای  نقد  وجوه از غائب  ونید و   غائب  النفقهواجب اشخاص   نفقه - ۱۴۷ ماده

 .شودیم  فروخته  رمنقولیغ اموال از  نباشد یکاف هم  منقول اموال اگر و  شد خواهد  فروخته  منقوله اموال

 

 .بگذارند رهن ای  بفروشند را  غائب  رمنقولیغ اموال  ندارند حق  نیام و  ورثه  قبل ماده  مورد  ریغ در - ۱۴۸ ماده

 

 نیام  ای  ورثه  نیهمچن  و  بود  خواهند یدعو   طرف شده داده هاآن  تصرف  به مال  که  نیام ای ورثه  غائب بر  یدعو  در - ۱۴۹ ماده

 .ندینما یدعو  اقامه  غائب  مطالبات وصول  یبرا دارند  حق

 

 اموال درآمد  از  یمتناسب  الزحمهحق  تواندیم  دادگاه  باشد شده داده نیام ای  ورثه  تصرف  به غائب  اموال که  یمورد در - ۱۵۰ ماده

 .شودیم  برداشته  غائب اموال از  غائب اموال اداره  و   حفظ  نهیهز  دینما  نیمع  نیام ای ورثه  یبرا

 

  به  غائب شخص  سهم و   نیمع  ینیام  زین  او   یبرا  باشد  نیام  نییتع  به محتاج  که بوده  یغائب غائب  ورثه  نیب هرگاه - ۱۵۱ ماده

 .شودیم سپرده  نیام



 

 .شد  خواهد سپرده یوص ای  میق ای یول  به  او   سهم باشد  یمحجور غائب  ورثه  نیب هرگاه - ۱۵۲ ماده

 

 یفرض  موت حکم در - چهارم  فصل

 

 :ندیبنما را  غائب یفرض  موت حکم صدور  درخواست دادگاه از  توانندیم ریز اشخاص  - ۱۵۳ ماده

 

 .غائب  ورثه - ۱

 

 .لهیموص  و   یوص - ۲

 

 :باشد ریز امور  بر  مشتمل و   یکتب دیبا  درخواست - ۱۵۴ ماده

 

 .غائب  مشخصات - ۱

 

 .بتیغ  خیتار - ۲

 

 .دارد را یفرض  موت حکم صدور  درخواست  حق  کنندهدرخواست آن  موجب به  که  یلیدال - ۳

 

 حکم  درخواست اسناد و  ادله آن  موجب به  است  ممکن  یمدن قانون  ۱۰۲۲ و   ۱۰۲۱ و   ۱۰۲۰  ماده  مطابق  که  یاسناد  و   ادله - ۴

 .نمود را  غائب  یفرض موت

 

  اظهارات  که یصورت در و   گرفته نظر در را  کنندهدرخواست  لیدال و  اظهارات دادگاه  نامهدرخواست  وصول  از  پس - ۱۵۵ ماده

  به هرکدام  یمتوال دفعه  سه در  یآگه نیا و   دهدیم  بیترت  یمدن قانون  ۱۰۲۳ ماده  مطابق  یآگه  دانست موجه را نامبرده  لیدال و 

 .گرددیم  نیمع یآگه  نیآخر نشر  خیتار  از  سال کی  فاصله  به درخواست  به  یدگیرس  جلسه و  شودیم  منتشر ماه کی  فاصله

 

 ماده  مطابق  چنانچه و  باشد نشده  یآگه  اموال  تصرف درخواست  نهیزم در  قبال   که  شودیم اجرا یصورت در ماده  نیا مقررات

 .دینمایم اکتفا آن  به دادگاه باشد شده  یآگه  یمدن قانون  ۱۰۲۵

 

 .ستین  یدگیرس  مانع  کنندهدرخواست حضور عدم.  دیآیم  عمل  به دادستان و   کنندهدرخواست  حضور با  یدگیرس - ۱۵۶ ماده

 

 حکم  یفرض موت  حکم صدور  موجبات احراز  از  پس و   دیبنما  بداند  یمقتض  که  قیتحق  هرگونه  تواندیم دادگاه - ۱۵۷ ماده

 .دهدیم

 



 :باشد ریز امور بر  مشتمل  دیبا  حکم - ۱۵۸ ماده

 

 .کنندهدرخواست خانواده نام و  نام - ۱

 

 .غائب  مشخصات - ۲

 

 .حکم  مستندات و   لیدال - ۳

 

 .حکم صدور  خیتار - ۴

 

  قابل پژوهش یرأ و   بخواهد پژوهش  یفرض موت  حکم  از  دادستان  و  خود  درخواست  رد  از  تواندیم  کنندهدرخواست - ۱۵۹ ماده

 .ستین فرجام

 

 .شودیم  مرتفع  است شده  گرفته ورثه ای  نیام از  که  یناتیتأم  یفرض موت  حکم  تیقطع از  بعد - ۱۶۰ ماده

 

 است آمده  عمل  به او  یفرض  موت به  راجع که  یاقدامات شود معلوم  غائب بودن زنده ای  یقیحق  موت که  موقع هر در - ۱۶۱ ماده

 .است شده  غائب  اموال  اداره و  حفظ  یبرا  که یاقدامات  مگر شد خواهد  بالاثر

 تیصالح در - اول  فصل

 

  لیقب  از  شودیم حقوق  صاحبان  به آن  دنیرسان  و   ترکه  حفظ  یبرا که  یاقدامات از است  عبارت  ترکه  به راجع امور - ۱۶۲ ماده

 .رهیغ  و   ترکه اداره و  ترکه  ریتحر  و  موم و  مهر

 

  یمتوف اگر  و  بوده دادگاه آن  حوزه در  رانیا  در  یمتوف اقامتگاه  نیآخر که  است  یبخش دادگاه با  ترکه  به راجع امور - ۱۶۳ ماده

 .بوده  دادگاه  آن  حوزه در  یمتوف  یسکنا  محل نیآخر  که  است  یدادگاه  با نداشته اقامتگاه رانیا در

 

  در  ترکه اگر و  شده واقع آنجا در  ترکه که  است  صالح  یدادگاه  نداشته  یسکن  محل ای اقامتگاه رانیا در  یمتوف هرگاه - ۱۶۴ ماده

 در  رمنقولیغ  اموال اگر  و   داشت  خواهد  تیصالح  است واقع آن  حوزه  در  رمنقولیغ مال  که  یدادگاه باشد  مختلف یجاها

 .کرده اقدام  به  شروع  قبال    که است  یدادگاه  با  تیصالح باشد  متعدد یهاحوزه

 

 باشد  است صالح فوق مواد  مطابق  که  یدادگاه  از  ریغ یدادگاه حوزه در یمتوف  اموال  از  یقسمت ای  تمام هرگاه - ۱۶۵ ماده

 رونوشت  آورده  عمل  به موم  و   مهر  لیقب از  را  یمتوف اموال  حفظ  به راجع  اقدامات است دادگاه آن حوزه  در  اموال که  یدادگاه

 .فرستندیم است  صالح  ترکه  امور  به  یدگیرس  یبرا فوق ماده دو   مطابق که  یدادگاه  به  را خود  اتیعمل  مجلسصورت

 

 موم  و  مهر در - دوم  فصل

 



 .باشد  شهرستان  دادگاه  سیرئ نزد  دیبا آن  نمونه  و   داشت خواهد  ترکه موم و  مهر  یبرا  یمخصوص مهر  بخش دادگاه - ۱۶۶ ماده

 

 :ندیبنما  را  ترکه موم و  مهر  درخواست  توانندیم ریز مذکور اشخاص  - ۱۶۷ ماده

 

 .هاآن یقانون  ندهینما ای  یمتوف ورثه از  کی هر - ۱

 

 .باشد شده مشاع جزء  به  تیوص  که  یصورت در  لهیموص - ۲

 

 نبوده  رهن طلب  مقابل در  که  یصورت  در  طلب مقدار  به  باشد  یقطع حکم ای  یرسم سند  به  مستند او   طلب که  یمتوف  طلبکار - ۳

 .باشد  نشده  طلب نیتام  یبرا  هم  یگرید  بیترت و 

 

 .باشد شده  نیمع  تیوصا  عنوان به  یمتوف  طرف  از  که  یکس - ۴

 

 :دینمایم موم  و  مهر  به اقدام  اطالع از پس ریز موارد  در  بخش دادگاه - ۱۶۸ ماده

 

 .نباشد او  اموال  حفظ  یبرا یکس و  شده فوت آن  امثال و   مهمانخانه ای  یجاریاست  خانه در که  یکس  که یمورد در - ۱

 

 .باشد  امانت یمتوف  نزد یعموم ای  یدولت اموال از که  یصورت در - ۲

 

 .بدهند اطالع  بخش  دادگاه  به  مکلفند  هاآن امثال و   مهمانخانه  ریمد ای خانه  مالک  ماده  نیا اول  شق  مورد در

 

  عمل  به است بوده  امانت  یمتوف نزد  که یعموم ای  یدولت اموال  به  نسبت  فقط موم  و  مهر  فوق  ماده ۲  شق مورد در - ۱۶۹ ماده

 .ندیبنما  را  اموال  هیبق  به  نسبت موم و   مهر  درخواست  دارتیصالح  اشخاص  نکهیا مگر  دیآیم

 

 مزبور اقدام باشد الزم  ترکه  حفظ  یبرا یفور اقدام  ترکه  محل  در  بخش دادگاه  دادرس  حضور  از  قبل  که  یصورت در - ۱۷۰ ماده

 حضور با  دهبان توسط  به  نباشند  یشهربان  نیمأمور  اگر  و   محل  یکالنتر توسط  به  نباشد دادستان  که ییجادر و  دادستان  توسط  به

  مداخله از را  دهبان  بداند  یمقتض  کهدهستآن  هر  در  تواندیم  دادستان  دهبان مداخله مورد در و  دیآیم  عمل  به  یمحل  معتمد نفر دو 

 نیمأمور  دینما  مأمور کار  نیا انجام  به متفقا   را  یمحل  معتمد نفر  دو  ای  یدولت نیمأمور از  یکی ای یرسم  دفتر  صاحب  و  کرده  منع

 .فرستندیم بخش دادگاه  به را آن  و   نوشته  مجلسصورت در را  مراتب نامبرده

 

  را  ییهاقفل دیکل  نامبرده نیمأمور شودیم موم و  مهر  ترکه  قبل  ماده در مذکور نیمأمور  طرف از که  یمورد هر در - ۱۷۱ ماده

 .فرستندیم بخش دادگاه  به  و  نموده موم و  مهر یلفاف ای  پاکت در است خورده موم  و  مهر آن  یرو  به  که

 

  مراتب موم  و   مهر  از  پس دیبا دادرس باشد  نداشته  میق ای یوص ای یول  که باشد  یمحجور ورثه  نیب  که  یصورت در - ۱۷۲ ماده

 .دینما اقدام  میق  نییتع  جهت  که  دهد اطالع دادستان  به را



 

 است معلوم  غائب  محل اگر  باشد  نداشته  ندهینما  خود  اموال  اداره  یبرا  که باشد  یغائب ورثه  نیب  که  یصورت در - ۱۷۳ ماده

  صورت  در  که داد خواهد  اطالع دادستان  به  نباشد معلوم  غائب  محل اگر  و   دهدیم  اطالع  او   به را  ترکه  موم و  مهر دادرس

 .کند اقدام او   یبرا  نیام  نییتع جهت  اقتضاء

 

 و  مهر  به اقدام  البدلیعل  کارمند لهیوس  به ای خود دیبا فورا   شود موم  و  مهر  به اقدام  دیبا که یموارد در دادگاه  سیرئ - ۱۷۴ ماده

 .سدینو یم  مجلسصورت در را مذکور علت گردد اقدام  نیا ریتأخ  موجب  یعلت اگر و  دینما موم

 

 .شود موم و  مهر ریتأخ  موجب امر نیا  دینبا یول  دهدیم  اطالع  بداند  نفعیذ  که یاشخاص  به دادگاه را موم  و  مهر  وقت - ۱۷۵ ماده

 

 :شودیم  میتنظ ریز امور  بر  مشتمل  یمجلسصورت موم  و  مهر  موقع در - ۱۷۶ ماده

 

 .است شده موم و  مهر  به اقدام که  یساعت و   روز و   ماه و  سال  خیتار - ۱

 

 .است  موم و  مهر مباشر  که  یکس  مشخصات و  نام - ۲

 

 .است شده موم  و   مهر موجب  که  یعلت - ۳

 

  کرده موم و  مهر  به اقدام خود نظر  به دادرس اگر  و   نموده  موم و  مهر  درخواست که  یکس اقامت  محل و   مشخصات و  نام - ۴

 .سدینو یم  مجلسصورت در را  نکته  نیا باشد

 

 .اندبوده حاضر موم و  مهر موقع در  که  نفعیذ اشخاص  اظهارات و   مشخصات و  نام - ۵

 

 .گنجه و   صندوقخانه  اتاق  لیقب  از شده موم و  مهر آنجا در  ترکه  که  ییجا  نییتع - ۶

 

 .است نشده موم  و   مهر که  ییایاش از یاجمال  وصف - ۷

 

 .شده  داده  رییتغ آن  محل ای است شده موم و  مهر خود  محل  در  اموال - ۸

 

 .نفعیذ اشخاص   یمعرف  برحسب ای کرده  نیمع  مستقال    دادرس  را  نگاهبان  نکهیا ذکر با باشد شده  نیمع  که  یصورت در  نگهبان - ۹

 

 بوده هاآن  تصرف در اموال ای و  کرده  یزندگان کجای در  یمتوف با که  یاشخاص  هیکل از التزام  دیق با  حیصر  و   یکتب اظهار  - ۱۰

  اموال  میرمستقیغ  ای  میمستق طور  به  یگرید  که  ستندین  مطلع و  نکرده  یمخف ای  خارج را  یمتوف اموال از  یزیچ  نکهیا  بر مشعر

 .است کرده  یمخف ای برده  را  یمتوف



 

  که  یصورت  در و   برسد  نفعیذ اشخاص   و   است موم  و  مهر  مباشر که  یکس امضاء  به  دیبا فوق مذکور  مجلسصورت - ۱۷۷ ماده

 .شودیم ذکر  مجلسصورت در  مراتب  کنند امضاء  نتوانند  ای نخواهند مزبور اشخاص 

 

 .شودیم  دیق  مجلسصورت در  امر  نیا و   یگانیبا بخش دادگاه در شده موم  و   مهر آن یرو   که  ییهاقفل  دیکل - ۱۷۸ ماده

 

  بر  ینگاهبان  لزوم  صورت  در و  شده  برداشته  آن  از  یاجمال  صورت  ستین  ممکن آن موم  و  مهر  که  یاموال  به  نسبت - ۱۷۹ ماده

 .گمارندیم آن

 

 گذارده یمتوف  که  یمحل همان در نامبرده اموال  باشد امانت  یمتوف نزد  یعموم ای یدولت  اموال  از  که  یصورت در - ۱۸۰ ماده

 .باشد  محل  رییتغ  یبرا  یموجب  نکهیا مگر  شد خواهد موم  و  مهر  است

 

 دادرس باشد شده موم  و   مهر یلفاف  در  که شود  دایپ  یگرید  یهابرگ  ای  نامهتیوص  ترکه موم  و  مهر  نیح در هرگاه – ۱۸۱ ماده

  نوشته  مجلسصورت در را لفاف یرو   نشانه و  شده  نوشته آن یرو   که  یعنوان  و  موم و  مهر  یچگونگ و  اوراق  مشخصات

 امضاء از هاآن  امتناع  ندینما امضاء از امتناع اگر  و   ندینمایم امضاء  کنند امضاء  بتوانند و   باشند معروف اگر  نیحاضر  و  دادرس

 .شودیم  نوشته

 

 .شودیم فرستاده است  صالح  ترکه  امور  به  یدگیرس  یبرا که  یدادگاه  به فوق ماده در  مذکور  لفاف - ۱۸۲ ماده

 

  به  را  هابرگ  دادرس  است  یمتوف ریغ  به  متعلق  هابرگکه شود معلوم  یگرید  عالئم ای لفاف یرو   عنوان از اگر - ۱۸۳ ماده

 حاضر  هابرگ صاحبان اگر و   سدینو یم  مجلسصورت در  را  آن  مشخصات و   دینمایم افتیدر  دیرس  و  نموده رد آن  صاحبان

 .ندینما  مطالبه هاآن  صاحبان تا  دینمایم  نیتام را آن  نباشند

 

 .شد خواهد رفتار  قبل ماده  مطابق  اال و   نباشد یمعارض  که  است یجار یمورد در ماده نیا  حکم

 

  یبرا  که یدادگاه  به را آن  نوشته  مجلسصورت در  را  آن اوصاف دادرس نباشد لفاف  در  نامهتیوص هرگاه – ۱۸۴ ماده

 .فرستدیم  است صالح  ترکه  امور  به  یدگیرس

 

 جزو  هابرگ  که  یصورت  در و   کندیم باز را آن  است شده فرستاده آنجا  به فوق  مواد در مذکور لفاف  که  یدادگاه - ۱۸۵ ماده

 تا  ماندیم  محفوظ  ستندین  حاضر اگر  و   شودیم  داده  هاآن به  باشند حاضر آن  صاحبان اگر اال و  داردیم نگاه  امانت باشد  ترکه

 .شود معلوم آن  صاحب تا ماندیم دادگاه در  هابرگ  ستیک  به  متعلق هابرگ که  نباشد معلوم اگر و  شوند حاضر آن  صاحبان

 

 و  نموده جستجو  دادرس شود  داده  نامهتیوص  وجود  به  راجع  یاطالع  موم و  مهر  اتیعمل  ضمن در دادرس  به اگر - ۱۸۶ ماده

 .کندیم  عمل  ۱۸۴ ماده در مذکور  بیترت  به باشد  موجود  نامهتیوص  چنانچه

 

 دادرس باشد یفور  امور  بر  مشتمل  نامهتیوص آن که  رسدیم  دادرس  نظر  به  یمعتبر  نامهتیوص که  یموارد در - ۱۸۷ ماده

 .شود داده انجام مذکور امور  که  دهدیم  اجازه



 

 شوهر ای زن  به  متعلق  و   نبوده  ترکه  در  داخل  که  ینوشتجات ای اءیاش موم و  مهر  برداشتن ای موم  و  مهر  موقع در - ۱۸۸ ماده

 .شودیم  نوشته  مجلسصورت در نامبرده  اءیاش  مشخصات  و  رد هاآن  صاحبان  به باشد ریغ  به  متعلق ای  یمتوف

 

 مهر  قابل  که  ییایاش  نیهمچن و  دارد ضرورت  یمتوف  اوالد و   الیع یزندگان  یبرا  که رهیغ  و   تیالباثاث  از مقدار  آن - ۱۸۹ ماده

 .گرددیم  فیتوص  مجلسصورت در مزبور اءیاش و  شودینم موم و   مهر  ستین  موم و 

 

 اگر و  شودیم  برداشته  نقد  وجوه از  است یضرور و  الزم  او   شئون تیرعا با  یمتوف دفن و   کفن  یبرا  که  یانهیهز – ۱۹۰ ماده

 .شد  خواهد  موم و   مهر  هیبق  و   رسدیم  فروش  به و  شده  برداشته  ترکه از نباشد  نقد وجه

 

 را  مطلب نیا و   نموده  میتنظ  یمجلسصورت دادرس  نباشد  موم و  مهر  قابل مال  ای  نداشته یمال یمتوف  که  یصورت در - ۱۹۱ ماده

 .دینمایم دیق آن در

 

 بشود موم  و   مهر درخواست  ترکه  ریتحر اثناء در اگر و   شودینم  رفتهیپذ موم  و  مهر  درخواست  ترکه ریتحر از  بعد - ۱۹۲ ماده

 .گرددیم موم و  مهر  است نشده  ریتحر که  یمقدار آن  فقط

 

 و   ونقلحمل  که  یمتیق  کم اموال  ای  است  تناسبیب  نهیهز مستلزم  هاآن  ینگاهدار  که  ییایاش  ای  یشدن  عیضا  اءیاش - ۱۹۳ ماده

 نامبرده اءیاش اگر  صورت نیا در و  نشود موم  و  مهر  است  ممکن  است  یعیوس مکان  اشغال  و   زحمت  مستلزم هاآن  ینگاهدار

 .شودیم  عیتود  معتبر  یهابانک از  یکی ای  یدادگستر  صندوق در آن  پول  و   شده فروخته  نباشد  النفقهواجب اشخاص  اجیاحت مورد

 

 ترکه موم و  مهر  برداشتن در - سوم  فصل

 

 .ندینما درخواست  هم  را موم و  مهر  رفع  توانندیم دارند را ترکه موم و  مهر درخواست  حق  که  یکسان - ۱۹۴ ماده

 

  ترکه هرگاه و  است  صالح  ترکه  امور  به  یدگیرس  یبرا که  شودیم  یبخش دادگاه  از موم و  مهر  برداشتن  درخواست - ۱۹۵ ماده

 و   دینمایم موم و  مهر رفع  به اقدام مذکور  دادگاه  دستور به  ترکه وجود  محل بخش دادگاه  باشد  یگرید بخش دادگاه  حوزه در

 .فرستدیم  است داده را  موم و  مهر  برداشتن  دستور که  یدادگاه به را  عمل  نیا  به مربوط  مجلسصورت

 

 و  یوص و  وراث عموم  به  و   نیمع را موم  و   مهر  برداشتن ساعت و   روز  داردیم بر  را موم و  مهر  که  یبخش دادگاه - ۱۹۶ ماده

 .دینمایم ابالغ باشد  بخش دادگاه آن  حوزه در هاآن  اقامت  محل  و  معروف  که  لهمیموص

 

 اگر و   ستین الزم هاآن  به وقت  ابالغ باشد  بخش  دادگاه حوزه از  خارج هاآن اقامت  محل  که  نفعیذ  اشخاص   به  نسبت - ۱۹۷ ماده

 را  او  و   نیمع را  محل  نیمعتمد از نفر  کی ای یرسم  دفتر  یمتصد  هاآن یجا  به دادگاه نشود داده اطالع مذکور اشخاص   به وقت

 .شود  برداشته موم و  مهر او  حضور با  که  کندیم دعوت

 

  نخواهد موم و  مهر  برداشتن  از  مانع شده داده  اطالع هاآن  به  موم و  مهر  برداشتن وقت  که  یاشخاص حضور  عدم - ۱۹۸ ماده

 .بود



 

  میق  نییتع و   غائب یبرا  نیام  ای  لیوک  نییتع  از  بعد موم  و   مهر رفع باشد محجور ای  غائب ورثه  نیب  که  یصورت در - ۱۹۹ ماده

 .آمد  خواهد عمل  به محجور  یبرا

 

 .دینما  رجوع  البدلیعل کارمند  به ای دهد انجام خود را موم  و   مهر  برداشتن  تواندیم بخش دادگاه دادرس - ۲۰۰ ماده

 

 :شودیم  میتنظ ریز امور  بر  مشتمل  یمجلسصورت موم  و  مهر  برداشتن  موقع در - ۲۰۱ ماده

 

 .حروف تمام با  سال  ماه، روز،  ساعت،  خ،یتار - ۱

 

 .کنندهدرخواست  مشخصات و  نام - ۲

 

 .است  کرده  دعوت بخش دادگاه  که  یاشخاص  و   هاآن  ندگانینما و   نفعیذ  اشخاص   اظهارات و  حضور - ۳

 

 .یخوردگدست از  کامل  فیتوص با خورده دست ای  بوده  بیعیب و   حیصح موم و  مهر - ۴

 

 .داردیم  بر  را موم و  مهر  که یکس  سمت و  نام - ۵

 

 .نیحاضر ریسا  و   داردیبرم را  موم و  مهر  که یکس  امضاء - ۶

 

  ترکه  ریتحر  در  مذکور  بیترت  مطابق شده موم  و   مهر ترکه از  آنچه زیر  صورت موم  و  مهر  برداشتن  موقع در - ۲۰۲ ماده

 موم  و   مهر که  ترکه از  یقسمت آن  جلسه هر آخر در نشود تمام  جلسه  کی در  ترکه زیر  صورت  میتنظ اگر  و  شد  خواهد  برداشته

 .شودیم موم و  مهر مجددا    شده  برداشته آن

 

  به  دیبا  ندینما درخواست را آن استرداد  هاآن صاحبان و  باشد  ریغ  به  متعلق  ینوشتجات ای اءیاش  ترکه  ضمن در اگر - ۲۰۳ ماده

  نوشتجات  و  اءیاش  نباشند  حاضر  نوشتجات  و  اءیاش  صاحبان هرگاه  و  شود رد دارد را  نوشتجات  و  اءیاش  گرفتن  حق که  یکس

 .شود رد هاآن  صاحبان به تا  شودیم  حفظ نامبرده

 

 :شودیم  برداشته  ترکه زیر  صورت  میتنظ بدون موم و  مهر ریز موارد در - ۲۰۴ ماده

 

 ورثه  نیب و  دینما  ترکه زیر  صورت  میتنظ  بدون  را موم و  مهر رفع  درخواست  موم و   مهر  کنندهدرخواست که  یصورت در - ۱

 .نباشد  ترکه ریتحر ای موم و   مهر  یبرا  یگرید علت  و   غائب ای محجور

 

 با  بستانکار ای  ندینما  تعهد را  او   طلب  پرداخت ورثه و  آمده  عمل  به  بستانکار درخواست  به موم  و   مهر که  یصورت در - ۲

 .نباشد  ترکه  ریتحر ای  موم و  مهر  یبرا  یگرید  علت و  دهد  تیرضا  ترکه زیر  صورت  میتنظ بدون موم و  مهر  برداشتن



 

 .شود  مرتفع آن انیجر در ای موم و  مهر  برداشتن از  قبل  موم و  مهر  علت اگر - ۳

 

 و  مهر  برداشتن  موقع  در  نباشد معلوم  یمتوف وارث که  یصورت  در  نیهمچن  و  باشد  محجور ای غائب  ورثه  نیب هرگاه - ۲۰۵ ماده

 .شود ریتحر دیبا  ترکه موم

 

 ترکه ریتحر در - چهارم  فصل

 

 .است  یمتوف ونید و   ترکه  مقدار  نییتع  ترکه ریتحر از  مقصود - ۲۰۶ ماده

 

 .شودیم  رفتهیپذ  اموال  اداره  یبرا یوص و  هاآن  یقانون  ندهینما ای ورثه از ترکه  ریتحر  درخواست - ۲۰۷ ماده

 

 ترکه  که  یصورت در هاآن  به نامبرده  سمت ابالغ  و   نییتع خیتار از  روز ده  ظرف  در  دیبا محجور میق و   غائب  نیام - ۲۰۸ ماده

 .ندینما  ترکه ریتحر  درخواست باشد نشده  ریتحر

 

 خود  انتصاب محض   به دیبا  میق باشد  نشده  نیمع  میق  نییتع از  قبل ییمتوفا  ترکه از محجور سهم  که  یصورت در - ۲۰۹ ماده

 .برسد محجور  به ییمتوفا  ترکه از  یسهم  میق  نییتع از پس  که  یصورت در  است  نیهمچن و   دینما ترکه  ریتحر درخواست

 

  و  کرده  نیمع  نباشد  یآگه نشر  خیتار  از ماه  سه  از  شیب و   ماه  کی از کمتر  که را یوقت  ترکه  ریتحر یبرا  بخش دادگاه - ۲۱۰ ماده

 کسان  و   یمتوف  به  نیونیمد و   بستانکاران هاآن  یقانون  ندهینما ای ورثه  که  دهدیم  یآگه  راالنتشاریکث یهاروزنامه از  یکی در

 .شوند حاضر  ترکه  ریتحر  یبرا  دادگاه در  نیمع  روز و   ساعت  در  دارند یمتوف  ترکه بر  یحق  که  یگرید

 

  باشند میمق دادگاه حوزه  در و   نیمع اگر  لهیموص و  یوص و  هاآن  یقانون  ندهینما ای ورثه از کی هر  یبرا فوق  یآگه بر عالوه

 .شودیم فرستاده  هیاحضار مقرر وقت در حضور  یبرا

 

 ریتحر  یبرا را یوقت دادگاه و   ستین الزم فوق ماده  در مذکور  یآگه باشد لایر هزار  کی از کمتر  ترکه  زانیم هرگاه - ۲۱۱ ماده

 .دهدیم  اطالع  باشند میمق دادگاه حوزه  در و  معلوم  که  نفعیذ اشخاص   به  و  کرده  نیمع  ترکه

 

 .بود  نخواهد  ترکه ریتحر از  مانع اندشده  احضار  که  یاشخاص  بتیغ - ۲۱۲ ماده

 

 :باشد ریز  امور  بر  مشتمل دیبا  صورت  نیا  و   شودیم  برداشته  ترکه  از  یصورت  ترکه  ریتحر  یبرا - ۲۱۳ ماده

 

 .آن  یبها  نییتع با  منقول  اموال  فیتوص - ۱

 

 .آالت طال و  نقره اریع و   وزن و   اوصاف  نییتع - ۲



 

 .نهینقد نوع و   مبلغ - ۳

 

 .بهادار  یهابرگ نوع و  بهاء - ۴

 

 .هاآن  اتیخصوص ذکر با اسناد - ۵

 

 .رمنقولیغ  رقبات نام - ۶

 

 .دیآیم  عمل  به باشد دادرس  اعتماد  مورد ای  ورثه  یتراض  مورد  که یابیارز  توسط  به  منقول اموال  یابیارز - ۲۱۴ ماده

 

  اقرار ای  یمتوف  به مربوط  یهابرگ و  دفاتر ای یرسم  اسناد  و   یینها احکام  موجب  به که  یمتوف  یبده و   مطالبات - ۲۱۵ ماده

 .شودیم  نوشته  ترکه صورت در  زین است  مسلم ورثه و   نیونیمد

 

 :باشد ریز  امور  بر  مشتمل  که  شودیم  برداشته  یمجلسصورت  ترکه ریتحر  موقع در - ۲۱۶ ماده

 

 .ترکه  ریتحر  یمتصد  سمت و  نام - ۱

 

 .اندشده حاضر  که  یکسان  و  شده احضار  که  یکسان  مشخصات و  نام - ۲

 

 .ردیگیم  صورت آنجا در  ترکه ریتحر  که  یمحل - ۳

 

 .یمتوف ترکه و   یبده و  ییدارا  به راجع اشخاص   اظهارات - ۴

 

 .شودیم داده او  به  اموال  و  اسناد  که  یکس  مشخصات و  نام - ۵

 

  پلمب قانون  مطابق دفاتر اگر  و   شودیم پر  متقاطع  خط  دو  با آن  دیسف یجاها  باشد یبازرگان دفاتر  ترکه  ضمن در اگر - ۲۱۷ ماده

 آنجا  باشد مانده دیسف  یجا  شده  نوشته  که  ییهاصفحه  نیب اگر و   دینمایم امضاء را دفتر  صفحات  ترکه  ریتحر  یمتصد  باشد نشده

 .شودیم  دهیکش  متقاطع خط دو 

 

  الزم  ترکه  حفظ و   اداره  یبرا  که  یتصرفات مگر  است ممنوع  ترکه در  تصرف  شودیم ریتحر  ترکه  که  یمدت در - ۲۱۸ ماده

 .است

 

 .ماندیم  معلق  ترکه ریتحر  مدت در  یمتوف  یبده  به راجع  ییاجرا  اتیعمل - ۲۱۹ ماده



 

 .شودینم یجار  ترکه  ریتحر  مدت  در  یمتوف  مطالبات  به  نسبت زمان مرور - ۲۲۰ ماده

 

  است  ممکن  یمدع درخواست  به یول شودیم  فیتوق  ترکه  ریتحر مدت در  یمتوف  یبده ای  ترکه  به راجعه  یدعاو  - ۲۲۱ ماده

 .شود  نیتام  خواسته

 

 آن  به  توانندیم  نفعیذ اشخاص  و  شودیم  یگانیبا دادگاه دفتر  در  ترکه  ریتحر  مجلسصورت  نیهمچن  و   ترکه  صورت - ۲۲۲ ماده

 .رندیبگ رونوشت و  نموده  مراجعه

 

  به هاآن  اختالف  که  کندیم  یسع دادگاه باشد  ترکه  اداره  به  راجع ورثه  نیب  یاختالف  ترکه  ریتحر موقع در هرگاه - ۲۲۳ ماده

 .دینمایم  نیمع موقتا    ترکه  حفظ یبرا  هاآن ریغ ای ورثه از را  یکس ورثه از  یکی درخواست  به اال  و  شود  مرتفع  مسالمت  قیطر

 

  لهیوس  به مزبور اطالع  نباشد  نیمع هاآن اقامتگاه ای  ورثه هرگاه  و   شودیم  داده  اطالع ورثه  به  ترکه  ریتحر  خاتمه - ۲۲۴ ماده

 .شد خواهد روزنامه  در  یآگه

 

 یمتوف  ونید به  راجع -  پنجم  فصل

 

 ترکه از  نید  فایاست - اول  مبحث

 

  لیقب از  یضرور  یهانهیهز ریسا و  یمتوف  زیتجه و  دفن و   کفن  نهیهز  از  بعد  است یمتوف  عهده  به که  یحقوق  و   ونید - ۲۲۵ ماده

 .شود داده  ترکه  از  دیبا  ترکه  اداره و   حفظ  نهیهز

 

  نیماب  ترکه نباشد یکاف  ونید تمام اداء  یبرا  ترکه  اگر و   بدهند  بستانکاران  به  یزیچ  ترکه از  ریغ  ستندین ملزم  ورثه - ۲۲۶ ماده

 ماده  مطابق  صورت نیا در  که باشند کرده  قبول شرط  بدون  را  آن  نکهیا  مگر  شودیم  میتقس  هاآن  طلب  نسبت به  بستانکاران تمام

 .بود خواهند  مسئول  ۲۴۶

 

  بیترت  به کی هر ریز  بستانکاران  شد خواهد  تیرعا  هستند رجحان و  تقدم  حق یدارا  نیقوان موجب  به  که  یونید  میتقس موقع در

 :دارند  گرانید بر تقدم  حق

 

 اول  طبقه

 

 .فوت از  قبل آخر سال  مدت  یبرا خانه  خدمه  حقوق - الف

 

 .فوت  از  قبل ماه شش  مدت  یبرا یمتوف  بنگاه گذاران  خدمت  حقوق - ب

 



 .فوت از  قبل  ماه  سه  مدت  یبرا  رندیگیم مزد  یهفتگ ای  روزانه که  یکارگران دستمزد - ج

 

 

 

 دوم  طبقه

 

 ای و  تیوال  جهت از  یمتوف  که  یزانیم  به  نسبت بوده یمتوف اداره  تحت  مومتیق ای  تیوال عنوان  به هاآن  مال که  یاشخاص  طلب

 .است شده  ونیمد  مومتیق

 

 واقع آن از بعد  سال کی  ظرف در ای  و   تیوال ای  مومتیق  دوره در موت  که بود خواهد  تقدم  حق یدارا  یصورت در طلب نوع  نیا

 .باشد شده

 

 سوم  طبقه

 

 .است دهیرس فوت از  قبل سال  ظرف در  اشخانواده و  یمتوف  یمداوا  مصرف  به که  یمطالبات و   داروفروش  و   پزشک  طلب

 

 

 

 چهارم  طبقه

 

 .یمدن قانون  ۱۲۰۶ ماده  مطابق زن  نفقه - الف

 

 .لایر هزار ده زانیم تا  زن  هیمهر - ب

 

 پنجم  طبقه

 

 .بستانکاران ریسا

 

  یبها  اگر  و   است مقدم  بستانکاران ریسا  بر مرهون  مال  به  نسبت مرتهن  باشد رهن  ینید  مقابل در  ترکه از  یزیچ اگر - ۲۲۷ ماده

  طلب  ماندهیباق  به  نسبت  مرتهن باشد  کمتر اگر  و   شودیم  میتقس  بستانکاران  نیماب دیزا مقدار  باشد  دیزا  مرتهن طلب  از  مرهون مال

 .بود خواهد  بستانکاران ریسا  مانند خود

 

 .ندینما اداء خود مال از ای  ترکه از  را  ونید  توانندیم  ورثه - ۲۲۸ ماده

 



  اداء ای و   بستانکاران اجازه  از  بعد  مگر  ستین نافذ رهیغ و   هبه و  صلح و  فروش  لیقب از ترکه در  ورثه  تصرفات - ۲۲۹ ماده

 .ونید

 

 .باشد  هاآن  ریتقص  به  مستند تلف  ای  نقص   نکهیا  مگر  ستندین  ترکه تلف ای  نقص  ضامن  بستانکاران  مقابل در  ورثه - ۲۳۰ ماده

 

 .شودیم حال  فوت  از  بعد  یمتوف مؤجل  ونید - ۲۳۱ ماده

 

 وارث  دی  در  ترکه  چند هر شود اقامه هاآن  یقانون  ندهینما ای  و   ورثه  تیطرف  به دیبا  نیع ای  نید  از  اعم  تیم بر  یدعو  - ۲۳۲ ماده

 .بود  نخواهند ونید اداء  مسئول  است  دهینرس هاآن  دست  به  ترکه که یمادام  کنیل  نباشد

 

 نبوده  یدعو  طرف  که  گرید وارث  و   است مؤثر بعض   همان سهم  به  نسبت  ورثه از  یبعض  تیطرف  به  یدعو   اثبات - ۲۳۳ ماده

 .دینما اعتراض  صادرشده  ورثه از  یبعض  تیطرف  به  که  یحکم بر  تواندیم

 

 هاآن  دیعا  یزیچ حق  ثبوت از  بعد چند هر  کنند  یدعو  اقامه  یمتوف  یبرا یحق ای  طلب  اثبات  یبرا  توانندیم  ورثه - ۲۳۴ ماده

 .باشد  او   ترکه  مستغرق  یمتوف نید  نکهیا  مثل نشود

 

  او   که  یکس بر  تواندیم  نباشد ورثه دی در  نید اداء یبرا  یکاف مقدار  به ترکه  که  یصورت در زین  یمتوف از  بستانکار - ۲۳۵ ماده

 .کند  یدعو  اقامه  است  او   دی در یمتوف  ترکه از یمال  که است  یمدع  ای داندیم  یمتوف ونیمد را

 

  پس  و   اثبات  ورثه  تیطرف به  یمتوف از  را خود  طلب  دیبا  یمدع نباشد محرز  یمتوف از طلب اگر  قبل ماده مورد در - ۲۳۶ ماده

 دادخواست  کی در  دو  هر  بر  تواندیم  و   کند اقامه  داندیم او  نزد یمتوف از یمال ای  یمتوف ونیمد  که  یکس بر را خود یدعو  آن از

 .دینما  یدعو  اقامه

 

 .شد خواهد ورثه و   یوص  تیطرف به  نید  اثبات  است شده  نیمع یوص  یمتوف ونید اداء  یبرا که  یموارد در - ۲۳۷ ماده

 

 .گرددیم  ترکه ریمد  تیطرف  به  نید  اثبات شودیم  نیمع  ترکه ریمد  که  بالوارث یمتوفا  ترکه مورد در - ۲۳۸ ماده

 

  مگر  وارث  ریغ ای باشد وارث خواه است او   دست  در  نیع  که  است یکس  یدعو  طرف  نیع  به  راجع یدعاو  در - ۲۳۹ ماده

  یدعو  اقامه ورثه  تمام بر خود ادعا اثبات  یبرا  دیبا یمدع  صورت  نیا  در  که  است  ترکه جزو   نیع که باشد مقر کس  آن  نکهیا

 .دینما

 

  به  که  کنند  رد و  واگذار  را  ترکه ای و   بپردازند  را  یمتوف ونید  که کرده  قبول را  ترکه  توانندیم یمتوف  ورثه - ۲۴۰ ماده

 را ترکه و  ونید  ترکه  ریتحر از پس و   ندینما ترکه  ریتحر  به  منوط  را خود رد  ای  قبول  توانندیم زین  و  شود داده  بستانکاران

 .بخواهند  دادگاه از  را  ترکه  هیتصف ای  و   ندینما رد ای  قبول ریتحر  صورت  مطابق

 

  ریتحر  صورت  مطابق  توانندیم یول  ندینما  قبول  مطلق طور به را ونید  و   ترکه  توانندینم  بیغا نیام و  محجور  میق - ۲۴۱ ماده

 .کنند  قبول  ترکه



 

 ترکه  قبول - دوم  مبحث

 

 .یضمن ای باشد  حیصر  است  ممکن  ترکه  قبول - ۲۴۲ ماده

 

 .بدهند اطالع دادگاه  به  را خود  قبول یعاد ای  یرسم سند  موجب  به  که است آن  حیصر  قبول

 

 و  رهن و   هبه و  صلح و   عیب  لیقب از باشد  ونید اداء  و   ترکه  قبول  از  کاشف  که  ندینما ترکه در  یاتیعمل  که  است آن  یضمن  قبول

 .دینما  ترکه  قبول  از  کشف وضوح طور به  کهآن  امثال

 

 آن  قبول  از  کاشف  ترکه  اداره  به  راجع اقدامات یکل طور  به و  مطالبات  وصول  و  درآمد  یآورجمع و   ترکه  حفظ - ۲۴۳ ماده

 .بود  نخواهد

 

 وارث  ستین آن  یبها  با  متناسب  که  باشد  یانهیهز به  محتاج آن حفظ ای بوده  تلف معرض  در  ترکه از  یزیچ اگر - ۲۴۴ ماده

 .شودینم  محسوب  ترکه  یضمن  قبول  عمل نیا و  بفروشد را آن  تواندیم

 

 قبول  عمل  نیا باشد الزم  ترکه از  یقسمت  فروش  گرید  یضرور  نهیهز و   تیم دفن و   کفن  نهیهز یبرا  که  یصورت در  نیهمچن و 

 .ستین محسوب  ترکه  یضمن

 

 .ندینما رد ای قبول را  ترکه  توانندیم او  یجا  به وارث آن  ورثه کند فوت  ترکه رد ای  قبول  از  قبل  یوارث اگر - ۲۴۵ ماده

 

 ای  قبول  توانندیم  هم ریتحر از  بعد  و  شود  ریتحر دیبا  ترکه  ندینما رد  یبعض و   قبول  را  ترکه ورثه  از  یبعض هرگاه - ۲۴۶ ماده

 .ندینما رد

 

 .دینما رد  تواندیم نکرده  ترکه در  تصرف  که یمادام  است  کرده  قبول را  ترکه که  یوارث - ۲۴۷ ماده

 

  نکهیا مگر بود  خواهند خود  سهم  نسبت به  ونید تمام اداء  مسئول  کی هر  ندینما قبول را  ترکه ورثه  که  یصورت در - ۲۴۸ ماده

  ترکه ماندهیباق و  شده  تلف هاآن  ریتقص  بدون  ترکه یمتوف فوت از پس  که  کنند  ثابت ای بوده  ترکه بر دیزا  یمتوف ونید  کنند  ثابت

 .بود  نخواهند  مسئول ترکه از  زائد  به  نسبت  صورت نیا در  که  ستین یکاف ونید  پرداخت  یبرا

 

 ترکه رد - سوم  مبحث

 

  خواهد  ثبت  یمخصوص دفتر در مزبور اطالع  بدهد  اطالع  دادگاه  به شفاها   ای  کتبا   دیبا  کندیم رد را  ترکه که  یوارث - ۲۴۹ ماده

 .باشد مشروط ای  معلق دینبا رد  نیا شد

 



  به  ترکه رد نامبرده  مدت در اگر دیآ  عمل  به مورث فوت  به وارث اطالع  خیتار از  ماه  کی  مدت  در  دیبا  ترکه رد - ۲۵۰ ماده

 .بود خواهد  ۲۴۸ ماده مشمول و   قبول حکم در  دیاین  عمل

 

 .شودیم شروع وارث  به ترکه  ریتحر  خاتمه  ابالغ خیتار از فوق مذکور مدت  باشد شده ریتحر  ترکه  که  یصورت در - ۲۵۱ ماده

 

 .شودیم  منتقل  او   ورثه  به  رد  حق شود فوت  ترکه رد  از  قبل  یوارث اگر - ۲۵۲ ماده

 

  دی تجد ای  دیتمد را مذکور  مهلت  تواندیم  دادگاه  باشد  داشته مقرر مدت در رد اظهار عدم  یبرا  یموجه عذر وارث اگر - ۲۵۳ ماده

 .کند

 

 رفتار باب  نیا  هشتم  فصل  مقررات  مطابق  و  بوده  بالوارث یمتوفا  ترکه  حکم در  ندینما رد  را  ترکه ورثه  تمام هرگاه - ۲۵۴ ماده

 .بود خواهد ورثه مال  بماند  یزائد  یمتوف ونید از اگر  کنیل شودیم

 

 ترکه ریتحر  صورت  مطابق ونید  قبول - چهارم  مبحث

 

 از  ماه  کی  مدت ظرف در  دیبا  کنند قبول را ونید و   ترکه  ترکه،  ریتحر صورت  مطابق  فقط ورثه  که  یصورت در - ۲۵۵ ماده

 صورت حدود در را یمتوف  ونید که  ملزمند ورثه  صورت  نیا  در  دهند  اطالع بخش دادگاه  به را  مطلب نیا مورث فوت  خیتار

 .باشد شده  طلب  یادعا  ترکه ریتحر  صورت  میتنظ از بعد  چند هر  بپردازند  ترکه

 

 .شود ریتحر  بعدا   ای شده  ریتحر ترکه  قبال    که است مؤثر  یصورت در فوق مذکور  اطالع - ۲۵۶ ماده

 

  را خود رد ای  قبول ترکه  ریتحر  خاتمه  به اطالع  خیتار از  ماه  کی  ظرف در  توانندیم ورثه  زین  ترکه ریتحر از  بعد - ۲۵۷ ماده

 .کند ادیز را  مدت  نیا  اقتضاء  حسببه  تواندیم بخش  دادگاه و   ندینما اظهار

 

 اقدامات  است کرده قبول را  ترکه  که یوارث  ندینما رد  یبعض و  کرده قبول را  ترکه ورثه از  یبعض  که  یصورت در - ۲۵۸ ماده

  حق است کرده رد را  ترکه که یوارث و   دهدیم انجام رهیغ و   مطالبات وصول و  حقوق و  ونید اداء و  ترکه اداره  یبرا را الزمه

 کرده رد را  ترکه که یوارث  االرثسهم  بماند  ترکه از  یزیچ  ترکه  هیتصف از پس اگر  کنیل  ندارد او   اتیعمل  به  یاعتراض  گونهچیه

 .شد خواهد داده او  به  است

 

 شده  متحمل  نیریسا  سهم  به  نسبت  ترکه کردن اداره یبرا  که  یزحمت یازا در کرده  قبول  را  ترکه  که یوارث  صورت نیا در

 .است  دادگاه  با  یتراض عدم صورت در  دستمزد  زانیم  ص یتشخ بود خواهد  دستمزد  مستحق

 

  که است  یکس  حکم در باشد نکرده اظهار را خود رد ای قبول مقرر  مدت در  که یوارث  ترکه ریتحر  صورت در - ۲۵۹ ماده

 .باشد کرده  قبول را  ونید ترکه ریتحر  صورت  مطابق

 

 هیتصف –  پنجم  مبحث



 

 ماترک از  تیوص  مورد  کردن  خارج  و   هاآن  پرداخت  و   یمتوف عهده بر  حقوق و   ونید  نییتع  ترکه  هیتصف از  مقصود - ۲۶۰ ماده

 .است

 

 .بخواهند را  ترکه  هیتصف  کتبا    دادگاه  از  توانندیم ورثه از کی هر و   یوص - ۲۶۱ ماده

 

 .بخواهند  را  ترکه  هیتصف  توانندینم ورثه ریسا  باشند کرده  قبول  را  ترکه ورثه  از  یبعض هرگاه - ۲۶۲ ماده

 

  و   دینمایم  نیمع  هیتصف ریمد  سمت  به را نفر  چند ای  کی  هفته  کی  تا  یمنته  هیتصف درخواست از پس  بخش دادگاه - ۲۶۳ ماده

 .دهندیم انجام  را  هیتصف  امور دادرس  نظر  تحت هاآن

 

 .ندینمایم  مراجعه نامبرده  اداره  به را آن باشد موجود  محل  در  هیتصف  اداره اگر و 

 

 .دهند انجام  را  هیتصف امور هاآن  نظر  تحت  که  دینما  نیمع  هیتصف ریمد  سمت  به را نفر  چند ای  کی  تواندیم  هیتصف اداره

 

 .شودیم واگذار  یوص  به  هیتصف امر باشد  داشته  اموال  اداره  یبرا  یوص یمتوف  که  یصورت در - ۲۶۴ ماده

 

 مورد  اقتضاء  حسببه  دادرس و   نیمع  را  هیتصف ریمد  که است  یدادگاه  به  راجع  هیتصف  ریمد  اتیعمل از  تیشکا - ۲۶۵ ماده

 .دهد  رییتغ را  هیتصف  ریمد  تواندیم زین  و   دهدیم  هیتصف ریمد  به الزم دستور

 

  فصل  مطابق  باشد نشده  ریتحر  ترکه که  یصورت در و   شودیم  میتسل  هیتصف  ریمد  به  اموال  هیتصف  ریمد  نییتع  از  پس - ۲۶۶ ماده

 .شودیم ریتحر  باب نیا چهارم

 

  ترکه  ماندهیباق بماند  یباق  یزیچ ترکه از اگر  تیوص مورد اخراج  و  آن  پرداخت و  یمتوف  ونید و   حقوق  نییتع  از  پس - ۲۶۷ ماده

 .شودیم داده ورثه  به

 

  است  عییتض و   یخراب معرض  در که یاموال  شدن  عیضا  و   خراب از  و  وصول را  یمتوف  مطالبات  دیبا  هیتصف  ریمد - ۲۶۸ ماده

  دیبنما را  رمنقولیغ  اموال  یضرور  راتیتعم  و   نموده  مواظبت اموال  ینگاهدار در برساند فروش  به  را  هاآن  و  کرده  یریجلوگ

 و  نموده  یآورجمع را  محصول  و   ترکه درآمد  کند،  یریجلوگ باشد ریدا  که  یصورت  در  یمتوف  تجارتخانه ای و   کارخانه  لیتعط از

  الزم  یمتوف یبازرگان ای  و   یصنعت بنگاه  ماندن دائر  یبرا  که  را  هیاول مواد برساند  فروش  به ای و   دینما  انبار  اتیمقتض به  نظر

 .کند  دیتجد ای و   لیتحص  است

 

  یبرا عادتا   که  یاقدامات حدود از دینبا یول آوردیم  عمل  به  است الزم ترکه اداره  یبرا  که  یاقدامات  هیکل  هیتصف  ریمد - ۲۶۹ ماده

 .شود  خارج بوده الزم  او   تیمأمور انجام

 



 را خود  که  ینفعیذ اشخاص   و   بستانکاران و  ورثه  به و   نییتع  یدگیرس  یبرا را  یوقت  هیتصف  ریمد  ترکه ریتحر از  بعد - ۲۷۰ ماده

 .شوند حاضر  نیمع وقت در  که  دهدیم اطالع اندکرده  یمعرف

 

  تعلق ترکه  به  که را یحقوق و  ونید  هیکل  یدگیرس از پس و  نموده  یدگیرس  به  شروع مقرر وقت  در  هیتصف  ریمد - ۲۷۱ ماده

 .دینمایم  هیتأد  ردیگیم

 

 باشد  نشده  قیتصد او   طلب یمعرف از پس ای  نکرده  یمعرف  را خود  ترکه  ریتحر یبرا مقرر  موعد در  که  یبستانکار - ۲۷۲ ماده

 .دینما یدعو   اقامه ورثه بر  است شده داده ورثه  به  ترکه  از  که  یمقدار تا  دارتیصالح دادگاه در  تواندیم

 

 داده هاآن  به  ترکه که  گرید  بستانکاران بر  تواندیم  نباشد  طلب  هیتأد یبرا  یکاف است  دهیرس  آنچه ای دهینرس  ورثه به  یزیچ اگر و 

 .دینما  یدعو  اقامه  خود  ییغرما حصه اخذ  یبرا شده

 

  حق ای و  رهن  حق ای شده کسر  او   طلب  که  یکس زین و  باشد  نشده  قیتصد او   طلب  و   نموده  یطلب یادعا  که  یکس - ۲۷۳ ماده

 .دینما  یدعو   اقامه  دارتیصالح دادگاه در  تواندیم نشده منظور او  رجحان

 

 .است  متوقف  بازرگان  امور  هیتصف مقررات  تابع باشد بازرگان  یمتوف که  یصورت  در  یمتوف  ترکه  هیتصف - ۲۷۴ ماده

 

 تمام ای  است  ینیمع نرخ یدارا  که یاموال مگر  باشد دهیمزا  قیطر  به  دیبا  هیتصف  ریمد توسط  به  یمتوف اموال فروش - ۲۷۵ ماده

 .شودیم  نیمع  یدادگستر وزارت  نامهنییآ در  دهیمزا  بیترت باشند  موافق آن  متیق در  نفعیذ اشخاص 

 

 تیوص  به راجع -  ششم  فصل

 

 ای  یرسم طور  به  است  ممکن  رمنقولیغ ای  منقول  یکیتمل  ای  یعهد  تیوص به  باشد  راجع  نکهیا از  اعم  نامهتیوص - ۲۷۶ ماده

 .شود  میتنظ یسر ای  خودنوشت

 

 مقرر یرسم  اسناد دفاتر  در  شده  میتنظ اسناد  یبرا  که است  یطور  به آن اعتبار  و   یرسم  نامه تیوص  میتنظ  بیترت - ۲۷۷ ماده

 .است

 

  و  ماه و   روز خیتار  یدارا  و  شده  نوشته  یموص  خط  به آن تمام  که است  معتبر  یصورت  در  خودنوشت  نامهتیوص - ۲۷۸ ماده

 .باشد دهیرس او  امضاء  به و   بوده  یموص  خط  به سال

 

 برسد  یموص امضاء  به  دیبا صورت هر در یول  باشد  یگرید خط  به ای  یموص  خط  به  است  ممکن  یسر  نامهتیوص - ۲۷۹ ماده

  نامهنییآ در که  یگرید  محل ای  یموص  اقامتگاه  ثبت  اداره در دهیگرد مقرر  اسناد  ثبت قانون در اسناد  امانت  یبرا  که  یبیترت به و 

 .شودیم گذارده امانت  گرددیم  نیمع  یدادگستر وزارت

 

 .دینما  تیوص  یسر  بیترت  به  تواندینم ندارد سواد  که  یکس - ۲۸۰ ماده



 

 و   نوشته خود خط  به  را  نامهتیوص تمام  دیبا  کند  میتنظ  یسر  نامهتیوص  بخواهد هرگاه بزند  حرف  تواندینم  که  یکس - ۲۸۱ ماده

  صورت نیا در و  است  او   نامهتیوص برگ  نیا  که  سدیبنو   نامهتیوص یرو   یرسم دفتر  مسئول حضور در زین و   دینما امضاء

 .است  نوشته  او  حضور در  یموص را مزبور عبارت  که  سدیبنو   است  او   در  نامهتیوص که  یلفاف ای پاکت یرو   دیبا دفتر  مسئول

 

 .دینما استرداد  است مقرر  یامانت اسناد استرداد  یبرا  که  یبیترت  به  تواندیم  وقت  همه یموص  را  یسر  نامهتیوص - ۲۸۲ ماده

 

 مقطوع نوعا   مراوده که ایدر در مسافرت و  هیسار امراض  و  یفور مرگ خطر  ای  جنگ  لیقب  از العادهفوق موارد در - ۲۸۳ ماده

 شودیم ذکر  بعد مواد  در  که  یقیطر  به  تیوص  است  ممکن  کند  تیوص مذکور طرق از  یکی  به  تواندینم  یموص  جهت  نیا به و 

 .شود واقع

 

 با او   فیردهم ای افسر  نفر  کینزد  توانندیم دارند یکار  به  اشتغال ارتش در  که یکسان و   ینظام افسران و  افراد - ۲۸۴ ماده

 .ندینما اظهار شفاها   را  خود تیوص  گواه دو  حضور

 

  را خود  تیوص  است  ممکن باشد مجروح ای ماریب دارد یکار  به  اشتغال ارتش در  که یکس ای  ینظام  که  یصورت در - ۲۸۵ ماده

 .دینما اظهار  است آنجا  یموص  کهمارستآنیب  ریمد  و  ارتش  یبهدار  سیرئ حضور در

 

 ای و   باشند  یجنگ  اتیعمل  مأمور ای  جنگ در  که  ندینما  تیوص  قبل  ماده دو  در  مذکور  بیترت  به  توانندیم  یاشخاص - ۲۸۶ ماده

 .نباشد خارج با یامراوده که  باشند  محصور ای  یزندان یمحل در

 

 از  یکی  و   دینما اظهار را خود  تیوص  گواه نفر دو  حضور در  تواندیم  یموص  ۲۸۳  ماده در مذکور موارد ریسا در - ۲۸۷ ماده

  امضاء  را  آن  هاگواه و   یموص  و   نوشته  تیوص وقوع  محل  و   سال  و  ماه  و  روز  خیتار  نییتع با را  او   اظهارات  گواه دو  آن

 .کنندیم  دیق  نامهتیوص در را  نکته  نیا  هاگواه  کند امضاء  نتواند  یموص اگر و   ندینمایم

 

  زمان  اول  در  قبل ماده در مذکور  یهاگواه  نیهمچن  و   شده هاآن نزد  تیوص  ۲۸۵  و   ۲۸۴ ماده  مطابق  که  یاشخاص - ۲۸۸ ماده

  مطابق  را  نامهتیوص شده  حاضر  شودیم  نییتع  یدادگستر وزارت  نامهنییآ در  که یمحل ای  اسناد  ثبت  اداره در  دیبا امکان

  تیاهل  داشتن با که  است  یموص  تیوص نیآخر  نیا  که  کنند اعالم  ضمنا   و   بگذارند امانت اسناد  گذاردن امانت  به  راجع مقررات

 .داشته اظهار

 

  نزد امکان زمان اول در  باشند  ننوشته را یموص  اظهارات  ۲۸۵  و   ۲۸۴ ماده در  مذکور اشخاص   که  یصورت در - ۲۸۹ ماده

  یموص  تیاهل و   تیوص  وقوع  محل و  خیتار با را  یموص اظهارات و  شده حاضر دارند  یدسترس  او  به  که  یبخش  دادگاه دادرس

 .رسدیم هاگواه  و   بخش دادگاه  دادرس  امضاء به و  شده  نوشته  مجلسصورت در مزبور اظهارات.  دارندیم اظهار شفاها  

 

  دنیرس و   مراجعت خیتار از  ماه  کی  گذشتن از بعد  شودیم واقع(  یرعادیغ موارد در)  قبل مواد  مطابق  که  یتیوص - ۲۹۰ ماده

  مرتفع  و  راه  شدن  باز  خیتار از  ماه  کی  گذشتن ای  کند  تیوص ۲۷۶ ماده در مذکور طرق  از  یکی  به  بتواند که  یمحل  بهیموص

 در  نکهیا  به مشروط  شودیم  اعتباریب  دینما  تیوص مذکور  طرق  از  یکی  بهیموص  نتوانسته مانع  آن واسطه  به  که  یمانع شدن

 .باشد  تیوص از  متمکن  یموص نامبرده  مدت

 



  اشخاص   نکهیا  مگر  ستین  رفتهیپذ یرسم  مراجع در باشد  نشده واقع  فصل نیا در  مذکور  بیترت به  که  یتیوص  هر - ۲۹۱ ماده

 .ندینما  اقرار  تیوص  صحت به  ترکه در  نفعیذ

 

 در  تیوص  العادهفوق موارد در که  یدادگاه  زین  و  شده  سپرده او   به  نامهتیوص  که  یشخص ای بنگاه اداره، دادگاه،  هر - ۲۹۲ ماده

  که  یبخش دادگاه به را  تیوص  به راجع  مجلسصورت  ای  نامهتیوص  یموص فوت  به  اطالع  از  بعد  است  مکلف دهیگرد اظهار آنجا

  اثر  بیترت  قابل  قانون  حسببه  نامبرده  نامهتیوص  نکهیا از اعم  بفرستد  است صالح  یمتوف  ترکه به  راجع  امور  به  یدگیرس  یبرا

 .شود فرستاده هاآن تمام  دیبا  باشد  متعدد  نامهتیوص هرگاه  و   نباشد ای باشد

 

 دادگاه  به را  نامهتیوص  تواندیم  باشد فوق مذکور بخش دادگاه مقر از  خارج  است  او   نزد  نامهتیوص  که  یکس هرگاه - ۲۹۳ ماده

 .بفرستد نامبرده  بخش دادگاه به  را  نامهتیوص فورا   است  مکلف دادگاه آن و   دینما میتسل خود  محل

 

 کس  هر که  کندیم  دیق شودیم  وراثت  حصر  قیتصد  ای  ترکه  هیتصف ای  اداره  یبرا  که  یآگه  در  بخش دادگاه - ۲۹۴ ماده

 هر  مدت نیا  گذشتن از پس و   بفرستد نموده  یآگه که  یدادگاه  به ماه سه  مدت در استاو  نزد  یمتوف  از  یانامهتیوص

 .است ساقط  اعتبار درجه از شود ابراز( یسر  و   یرسم  نامهتیوص  جز)  یانامهتیوص

 

  هاآن وراثت که  یاشخاص  به  و   نییتع  نامهتیوص  افتتاح یبرا را یوقت  بخش دادگاه فوق مذکور  مدت  گذشتن  از  پس - ۲۹۵ ماده

 .شوند حاضر مزبور وقت در  که  دهدیم اطالع  است معلوم

 

  بر  مشتمل  یمجلسصورت دفتر  ریمد ای دادستان  ندهینما حضور با  دیبا بخش دادگاه  دادرس  نامهتیوص ابراز  هنگام - ۲۹۶ ماده

  به و   میتنظ  رهیغ  و  موم و  مهر  لیقب  از  نامهتیوص  اتیخصوص و  شده باز  او   حضور  در  نامهتیوص  نکهیا و   تیوص  خالصه

 .برساند حضار امضاء

 

 باز خیتار در و  کرده مهر ای امضاء را آن لفاف  که  دینمایم باز  یاشخاص حضور با بخش دادگاه دادرس را  یسر  نامهتیوص

 .هستند حاضر دادگاه مقر در و  زنده کردن

 

 در آن رونوشت  و   شودیم فرستاده  ثبت  امانات دفتر  به شودیم باز بخش دادگاه دادرس نزد ماده  نیا  مطابق  که  نامهتیوص  اصل

 .رندیبگ رونوشت آن از  توانندیم  نفعیذ اشخاص .  ماندیم دادگاه دفتر

 

 اندشده  نیمع  یوص  که یکسان ای شده  هاآن نفع  به  تیوص  که  یاشخاص  به بخش  دادگاه  نامهتیوص شدن باز از  بعد - ۲۹۷ ماده

 .دهدیم اطالع را  مراتب

 

  تمام  به  نسبت  یدعو   نیا  نکهیا از  اعم  نامهتیوص فقدان ادعا و  باشد  موجود  آن تمام  که  است  معتبر  یوقت  نامهتیوص - ۲۹۸ ماده

 .ستین مسموع باشد آن  از  یقسمت ای  نامهتیوص

 

 در  است  شدهثبت مورث نام  به  که  رمنقولیغ  اموال  به  نسبت  لهیموص ای ورثه نام  به  تیمالک  سند  صدور  بیترت - ۲۹۹ ماده

 .شودیم  نیمع  یدادگستر وزارت  نامهنییآ

 

 میتقس در -  هفتم  فصل



 

 .بخواهند ورثه ریسا سهم از را خود سهم  میتقس  درخواست  دادگاه از  توانندیم  هاآن  از  کی هر  ورثه تعدد  صورت در - ۳۰۰ ماده

 

  او   به ورثه از  یبعض  االرثسهم  که  یکس  و   نیجن و   غائب  نیام  و  باشد  محجور که یوارث هر  میق  و   یوص و  یول - ۳۰۱ ماده

  حق باشد شده  ترکه از مشاع جزء  به  تیوص که  یصورت  در  بهیموص  به راجع یوص  و   لهیموص  نیهمچن و  است  شده  منتقل

 .دارند را  میتقس درخواست

 

  وقت  همه  هستند  میتقس درخواست  در  حقیذ که  یکسان و   ستین یجار زمان مرور  میتقس  درخواست  به  نسبت - ۳۰۲ ماده

 .ندیبنما را درخواست  نیا  توانندیم

 

  یبرا بدوا   بشود یمتوف  اموال  میتقس درخواست و   نداشته  لیوک  که باشد  یمفقوداالثر  غائب یمتوف  ورثه از  یکی هرگاه - ۳۰۳ ماده

 .دیآیم  عمل  به  میتقس بعد و   شودیم نیمع  نیام  غائب

 

 :باشد ریز امور  بر  مشتمل و   یکتب دیبا  میتقس  درخواست - ۳۰۴ ماده

 

 .یمتوف و   کنندهدرخواست  مشخصات و  نام - ۱

 

 .کی هر سهام و  شود  میتقس هاآن  نیب دیبا  ترکه  که  یگرید اشخاص   و   ورثه - ۲

 

  که  یحاتیتوض و  نموده احضار را  کنندهدرخواست  باشد  یحاتیتوض  به محتاج دادگاه هرگاه درخواست  وصول  از  پس - ۳۰۵ ماده

 .خواهدیم او  از است الزم

 

 احضار را  نفعیذ اشخاص  و   کنندهدرخواست  و   نموده  جلسه  نییتع درخواست موضوع  به  یدگیرس  یبرا دادگاه - ۳۰۶ ماده

 .دینمایم

 

  مراتب صورت  نیا در دینما  میتسل دادگاه  به  و   نموده  هیته  ترکه  میتقس  یبرا  ییهانهیزم  تواندیم  میتقس  کنندهدرخواست - ۳۰۷ ماده

 .ندارد  یمانع دادگاه دفتر در  نامبرده  یهانهیزم  به  مراجعه  که شودیم داده تذکر و   شده  نوشته هیاحضار در

 

 .نباشد  روز ده از کمتر  یدادرس  روز و   هیاحضار ابالغ  نیب  فاصله که شود  نیمع  یطور دیبا  یدگیرس  وقت - ۳۰۸ ماده

 

  اموال  میتقس طرز ای  میتقس  مقدمات  به راجع یقرار  یتراض  به شده حاضر دادگاه  در  توانندیم  نفعیذ اشخاص  - ۳۰۹ ماده

 .دینمایم  میتنظ نامبرده قرارداد  بر  مشتمل  یمجلسصورت  دادگاه صورت نیا در.  بگذارند

 

  ننموده اظهار  را خود  تیرضا و   نداشته  شرکت فوق مذکور قرارداد  میتنظ  در  نفعیذ  اشخاص  از نفر  چند ای  کی هرگاه - ۳۱۰ ماده

  ینیمع  مدت  ظرف در  تواندیم  نکهیا ذکر با  دینمایم  اعالم  او   به  است  غائب شخص   به  مربوط  که  را  یمی تصم جهینت  دادگاه  باشند

 .دارد  اعالم  را خود  تیرضا عدم ای  تیرضا و  نموده  مراجعه قرارداد به و  شده حاضر دادگاه دفتر در



 

 و  تیرضا ای و   نگردد حاضر دفتر  در  نهیمع مدت در  غائب شخص  هرگاه  که گرددیم  دیق فوق در مذکور اخطار در - ۳۱۱ ماده

 .شد  خواهد  حل  هیقض ۳۰۹ ماده در مذکور قرار  طبق بر  نکند اظهار را خود  تیرضا عدم

 

  عدم  و   تیرضا تا  دینما  یدیجد وقت  درخواست  و  باشد  نشده حاضر  یموجه عذر اثر در غائب  شخص  هرگاه - ۳۱۲ ماده

 .نمود خواهد  نیمع  او   یبرا  یدیجد  وقت  دادگاه  دارد اعالم  را خود  تیرضا

 

  بخواهند که  ینحو  هر  به  باشند دیرش و  حاضر دارند  شرکت  ترکه در که  یاشخاص و  ورثه تمام  که  یصورت در - ۳۱۳ ماده

 در هاآن  ندگانینما  توسط  به  ترکه  میتقس باشد  غائب ای محجور هاآن  نیماب اگر  کنیل  ندینما  میتقس خود  نیماب را  ترکه  توانندیم

 .دیآیم  عمل  به دادگاه

 

 توسط  به  دیبا نامبرده اموال  دیننما  میتقس  درخواست مورد  رمنقولیغ اموال  یبها در  یتراض ورثه  که  یصورت در - ۳۱۴ ماده

  بیترت نتوان  یجهات  به  ترکه  ریتحر موقع در یابیارز  به  که گرددیم  یابیارز یصورت در  منقول اموال و  شود یابیارز کارشناس

 .داد اثر

 

 .شودیم تیرعا  میتقس در  است مقرر یدادرس  نییآ در  که  کارشناس  به  راجع مقررات و  کارشناس  انتخاب  بیترت

 

 را سهام و   نیمع  را  هاآن نبودن  قسمت  قابل ای  و   بودن  قسمت قابل و   میتقس درخواست مورد اموال  یبها  دیبا کارشناس - ۳۱۵ ماده

 .ردیبگ  نظر در  را  یابیارز  روز  یبها اموال یابیارز  یبرا  دیبا کارشناس  د،ینما  لیتعد

 

 اموال از  یبعض اگر و   شود  نیمع  یاحصه اموال نوع هر از ورثه از  کی هر یبرا  که  دیآیم  عمل  به  یطور  میتقس - ۳۱۶ ماده

  گرانید  سهم  در  اموال ریسا  از  آن یبها  برابر  و  قرارداد ورثه  از  یبعض سهم در  را  آن  است  ممکن  نباشد قسمت  قابل انیز بدون

 .شودیم  لیتعد  آن  مهیضم  به  باشد  اموال به  پول  مهیضم  به  محتاج  لیتعد اگر  و  نمود  منظور

 

  میتقس آن  یبها شده  فروخته  است  ممکن  نباشد  لیتعد  و   میتقس  قابل  رمنقولیغ ای  منقول از اعم یمال  که  یصورت در - ۳۱۷ ماده

 .شود

 

 .کند  درخواست دهیمزا  قیطر  به را آن  فروش ورثه از  یکی  کهآن  مگر  دیآیم  عمل به  یعاد  بیترت  به  اموال  فروش

 

 .داد قرار هاآن خود سهم در  را  نید  است  ممکن  باشند یمتوف  ونیمد ورثه از  یبعض  که  یصورت در - ۳۱۸ ماده

 

 .شودیم  نیمع  قرعه  به  هاآن  سهام  ندیننما  یتراض  حصه  نییتع به  ورثه سهام  لیتعد از پس  که  یصورت در - ۳۱۹ ماده

 

  اطالع  نفعیذ اشخاص  به شده  نیمع  قرعه  یبرا  که  یاجلسه دیبا  گرددیم انجام  قرعه  قیطر از  میتقس که  یمورد در - ۳۲۰ ماده

  سهام  نییتع و  قرعه  به اقدام حاضر اشخاص  درخواست  به  بخش دادگاه نشوند حاضر  نامبرده اشخاص  از  یبعض اگر  و  شود داده

 .دینمایم

 



 .دیآیم  عمل  به  میتقس آن از پس و   نیمع میق ای  نیام محجور و   غائب یبرا  باشد محجور ای غائب  ورثه از  یکی هرگاه - ۳۲۱ ماده

 

  یبرا  آنچه و  وراث  از  کی هر سهم و   ترکه مقدار آن در و   نموده  میتنظ  یمجلسصورت دادگاه  میتقس شدن  تمام  از  پس - ۳۲۲ ماده

 .دینمایم  حیتصر شده منظور  تیوص اجرا و  ونید  هیتأد

 

 از  یبعض هرگاه  و   برسد دادگاه  دادرس  امضاء  و  سهام  صاحبان مهر ای امضاء  به  دیبا فوق مذکور  مجلسصورت - ۳۲۳ ماده

  نیا  و   شودیم دیق  مجلسصورت در هاآن  نکردن امضاء  جهت  کنند امضاء  نخواهند ای و   نتوانند ای  نباشند سهام  صاحبان

 .ماند خواهد  یباق  دادگاه  دفترخانه در  مجلسصورت

 

 و   ابالغ هاآن  به  و   نموده  هیته سهام صاحبان  عده  به  نامهمیتقس فوق ماده دو  در مذکور  مجلسصورت  طبق بر دادگاه - ۳۲۴ ماده

 .دینمایم  میتسل

 

 .است فرجام و  پژوهش  و   اعتراض  قابل  نیقوان حدود در ابالغ  خیتار از  و  شده  شناخته  حکم دادگاه  میتصم  نیا

 

  حصه به و   دینمایم  بخواهد  که  یتصرف هر  و   بود خواهد خود سهم  مستقل  مالک  میتقس  از  پس ورثه از کی  هر - ۳۲۵ ماده

 .ندارد  یحق  گرانید

 

 قانون  نیا در  که  میتقس به  راجع مقررات  زین  و   است یجار  ترکه  میتقس مورد در  میتقس  به راجع  یمدن قانون  مقررات - ۳۲۶ ماده

 .بود خواهد  یجار اموال ریسا  میتقس مورد  در  است مذکور

 

 بالوارث یمتوفا  ترکه در -  هشتم  فصل

 

  نیمع  ریمد  ترکه  اداره  یبرا  نفعیذ اشخاص  ای  دادستان درخواست  به  نباشد معلوم یمتوف وارث  که  یصورت در - ۳۲۷ ماده

 .شودیم

 

 دادگاه از  و   دیآ  عمل به  است الزم  ترکه حفظ  یبرا  که یاقدامات  دینما  مراقبت  است  مکلف دادستان فوق ماده مورد در - ۳۲۸ ماده

 .بخواهد را  ترکه  ریمد  نییتع

 

 .دینما  نیمع را  ترکه ریمد  هفته  کی  تا  یمنته دیبا دادگاه درخواست  وصول  از  پس - ۳۲۹ ماده

 

 .شودیم  واگذار  یوص  به  ترکه  اداره  باشد  کرده  نیمع  یوص خود  تیوص اجرا  یبرا یمتوف  که  یصورت در - ۳۳۰ ماده

 

 .شودیم واگذار میق ای  یوص  به  ترکه  اداره  است  داشته یوص و  بوده محجور  یمتوف هرگاه - ۳۳۱ ماده

 

 .شد  خواهد  واگذار  است دادرس اعتماد مورد که  یکس  به  ترکه  اداره  فوق  ماده دو  در مذکور  موارد  ریغ در - ۳۳۲ ماده



 

 که  هم  ییمتوفا  ترکه  به  نسبت ۲۷۵ و   ۲۷۴  و   ۲۷۳ و  ۲۷۱ و   ۲۷۰  و   ۲۶۹ و   ۲۶۸  و   ۲۶۶  و   ۲۶۵ مواد  مقررات - ۳۳۳ ماده

 .بود  خواهد  یجار ستین معلوم  او  وارث

 

  تیوص  که  یصورت در را  تیوص  مورد کرده اداء را یمتوف یمال  واجبات  و   ونید  ترکه ریتحر از پس  ترکه  ریمد - ۳۳۴ ماده

  یصراف و  یبازرگان  یهابنگاه ای  دولت  تصرف در که  نقد وجه و   رمنقولیغ و   منقول اموال از را  ترکه ماندهیباق  و  خارج باشد شده

 .ندینما  ینگاهدار  یدادگستر وزارت  نامهنییآ در  مقرر  بیترت  به که  کندیم  میتسل  دادستان  به است  یاشخاص ای رهیغ و 

 

 نامبرده  مدت  گذشتن از پس و  شودیم داده او  به  ترکه شود معلوم  یمتوف وارث سال ده تا  ترکه ریتحر  خیتار از اگر - ۳۳۵ ماده

 .ستین  رفتهیپذ  باشد  کهعنوآن هر  به یکس از  ترکه  به  نسبت  یحق ادعا  و   شودیم  میتسل  دولت  خزانه به ترکه  مانده یباق

 

 ای یرسم  سند موجب  به نامبرده  حق و  بشود  یمتوف بر یحق ادعا فوق مذکور  مدت  انقضاء  از  قبل  که  یصورت در - ۳۳۶ ماده

 شود محرز یمتوف دفاتر ای  نوشتجات  موجب  به یحق  که  یصورت در  و   بپردازد دیبا  ترکه ریمد  باشد شده  ثابت  دادگاه  یقطع  حکم

  به ادعا  چنانچه و   پرداخت خواهد  او   باشد شده  داده  دادستان  به  ترکه اگر  و  بپردازدرا  آن  تواندیم دادستان  موافقت با  ترکه ریمد

  به  باشد شده  داده  دادستان  به  ترکه که  یصورت در و   ترکهریمد  تیطرف  به  تواندیم  یمدع نشود محرز و   ثابت مذکور  بیترت

 .دینما  یدعو  اقامه او   تیطرف

 

 خارجه اتباع  ترکه  به راجع -  نهم  فصل

 

  همان  به خارجه اتباع  ترکه اداره  و   ریتحر و   موم و  مهر  برداشتن و  موم  و   مهر شودیم ذکر  فصل  نیا در  آنچه جز - ۳۳۷ ماده

 .است مقرر رانیا  اتباع ترکه  یبرا قانون  نیا  مطابق  که بود خواهد  یقیطر

 

  مال که  یمحل  بخش  دادگاه دادرس باشد یمال  یدارا رانیا در و   شود  فوت خارجه در ای رانیا در  خارجه  تبعه هرگاه - ۳۳۸ ماده

 اقدام  ترکه  امر  هیتصف و   حفظ به  یمتوف  متبوع دولت  کنسول درخواست  به ای  نفعیذ  هر درخواست  به است واقع  آنجا  در  یمتوف

  و   حفظ  به اقدام  اطالع  از  پس  دادرس  هم درخواست بدون  باشد  نداشته  رانیا  در مقامقائم ای وارث  یمتوف  که یصورت در و   دینمایم

 .دینمایم  ترکه  هیتصف

 

 را یوقت  فوق  ماده  ریاخ  مورد در فوت از  اطالع محض   به  و   کنسول  ای  نفعیذ درخواست وصول از پس  بخش دادگاه - ۳۳۹ ماده

 کرده  نیمع رهیغ و  موم  و   مهر  لیقب از  هینیتام  اقدامات یبرا  نباشد  ساعت ۴۸ از متجاوز اطالع ای  درخواست وصول  خیتار  از  که

 .رساند  هم  به حضور  نیتام  به اقدام موقع در که  دهدیم  اطالع متبوع  دولت  کنسول به  کتبا  

 

  دادگاه موم و  مهر  به را  خود موم و  مهر شده حاضر  محل در  تواندیم  بعدا    یول  بود نخواهد اقدام از مانع  کنسول  حضور عدم

 .دینما  اضافه

 

 رانیا نیمأمور  به  اطالع تا که  باشد یطور امر و  شده  مطلع وفات  از  قبال    یمتوف متبوع دولت  کنسول  که  یصورت در - ۳۴۰ ماده

  یموقت  تیوضع  و  آورده  عمل به  آن حفظ  یبرا را یموقت  اقدامات شخصا    تواندیم برود  ترکه از  یقسمت ای  تمام طیتفر  و   عییتض  میب

 .دینما حفظ بخش دادگاه  دادرس  مداخله تا را

 



  خیتار از  هفته  کی ظرف  در  یمنته و   بالفاصله دیبا  کندیم  وقت  نییتع موم  و   مهر یبرا  بخش دادگاه که  یموقع در - ۳۴۱ ماده

 .دینما یمعرف و   نیمع  ترکه  اداره  یبرا را نفر  کی اطالع ای  درخواست وصول

 

 که را کس  هر  نفعیذ  اشخاص  و  ورثه  منافع و   مصلحت  گرفتن نظر در با و   ۲۶۴  ماده  تیرعا با  تواندیم دادگاه - ۳۴۲ ماده

 .کند  نیمع  ترکه  ریمد سمت  به  بداند اعتماد  طرف

 

 .آمد خواهد  عمل  به  دادستان نظارت با  ترکه  ریمد اقدامات

 

 .شودیم  رجوع  هیتصف  اداره  به  فهیوظ  نیا  و   شودینم  نیمع  ترکه  ریمد است  موجود  هیتصف اداره که  ینقاط در

 

 از  یکی و  یرسم  مجله در ماه کی  فاصله  به کی  هر یآگه  سه خود  انتصاب  ابالغ محض   به دیبا  ترکه  ریمد - ۳۴۳ ماده

 نموده  منتشر  تهران  راالنتشاریکث  یهاروزنامه  از  یکی در  نباشد روزنامه  محل در اگر و  محل  راالنتشاریکث  یهاروزنامه

 شش  ظرف در دینما  دعوت  هستند  قائل  ترکه انیاع بر ای و  یمتوف  ذمه بر  یحق خود  یبرا نیعناو  از  یعنوان  به که را  یاشخاص

 و   طلب مدارک شدهیگواه  عکس ای رونوشت و   کنند  نیمع را  خود  حق موضوع و  یمعرف را خود  یآگه نیاول انتشار  خیتار  از ماه

 .ندینما  میتسل  او   به را خود  تیحقان

 

 .ستین الزم روزنامه  در  یآگه باشد لایر هزار از  کمتر  ترکه زانیم هرگاه

 

 .دینمایم  میتسل او   به  و   ریتحر را  ترکه دادستان حضور با  بخش دادگاه  ترکه  ریمد  نییتع  از  پس - ۳۴۴ ماده

 

 :شودیم داده اطالع  مشروحه اشخاص   و   دادستان  به ریتحر  محل و  ساعت و   روز  ترکه  ریتحر  یبرا - ۳۴۵ ماده

 

 .دارند آنجا در  ندهینما ای و  بوده حاضر رانیا در  که  وراث  تمام -۱

 

 .باشد  رانیا  میمق  و  معلوم اگر  یوص -۲

 

 .باشند  داشته  ندهینما رانیا در ای و  بوده رانیا  میمق  و  معلوم اگر شده هاآن  نفع  به  تیوص  که  یکسان -۳

 

 .باشد  داشته  ندهینما ای بوده حاضر رانیا در  که یصورت در باشد اگر  یمتوف  کیشر -۴

 

 .یمتوف  متبوع دولت  کنسول -۵

 

 در یول بود  نخواهد  ترکه ریتحر از مانع شده فرستاده  هاآن یبرا  فوق  ماده در  مندرج  نامهاعالم  که  یاشخاص  بتیغ - ۳۴۶ ماده

  یبرا آن از یرونوشت و  دیق  مجلسصورت در  مراتب نباشد  حاضر ترکه  ریتحر موقع در  یمتوف  متبوع  دولت کنسول که  یصورت

 .شودیم فرستاده  کنسول



 

  وستیپ  هاآن  یبیتقر  یبها  نییتع با  است واقع رانیا در  که  رمنقولیغ اموال از  یصورت دیبا  ترکه زیر  صورت  به - ۳۴۷ ماده

 .شود

 

 در هرگاه  که  دهند نیتام  ترکه  یبها  برابر شوند حاضر هاآن  یقانون مقامقائم ای یمتوف  یوص ای ورثه  که  یصورت در - ۳۴۸ ماده

  طلب  و   باشند رانیا  میمق ای  رانیا  تبعه که  شود  دایپ  یبستانکاران ۳۴۳ ماده در مذکور یآگه  نیاول  انتشار خیتار  از  سال کی  مدت

 هاآن  تصرف  به  است آمده  عمل  به  که  یقانون  گرید  یهانهیهز و   هایآگه  نهیهز وضع از پس  ترکه  ندیبرآ عهده از گردد  ثابت هاآن

 .شودیم داده

 

 دیآ  عمل  به  معتبر  ضامن دادن  ای  رمنقولیغ ای  و   منقول اموال  دادن  قهیوث ای نقد  وجه عیتود  لهیوس  به  است  ممکن  نیتام - ۳۴۹ ماده

 .بدهد  نیتام یمتوف  اموال همان از  کنندهدرخواست  است  ممکن زین و 

 

 .است  نموده  نییتع  را  ترکه  ریمد که  است  یدادگاه نظر  به  منوط  نیتام  رد ای  قبول

 

  هیتصف موقع  تا  هستند رانیا در  میمق و   صالیاست حال در  که یمتوف  ورثه  به  تواندیم بخش دادگاه  اجازه با  ترکه  ریمد - ۳۵۰ ماده

 .بپردازد باشد  یضرور هاآن  شتیمع  یبرا  که  یمبلغ ماترک

 

 .ستین  الزم  بخش دادگاه  اجازه  دهدیم انجام  را  ترکه  نیام  فهیوظ  هیتصف  اداره  که یمورد در

 

 به کرده  نیمع  مطالبات و  یدعاو   به  یدگیرس  یبرا  را  یوقت  ترکه ریمد  ۳۴۳  ماده در مذکور  مدت  انقضاء  از  پس - ۳۵۱ ماده

  به  شروع مقرر  وقت  در و   دهدیم اطالع  باشد  محل  در اگر  یمتوف  متبوع دولت  کنسول  و   هاآن یقانون مقامقائم ای  یوص ای ورثه

 و   دینمایم  هیتأد دادستان اجازه با است  محقق و   ثابت  یمتوف ذمه بر  که را  یتعهدات و  ونید  هیکل  یدگیرس از پس و  نموده  یدگیرس

 ای  کنسول  به  نباشند رانیا در ای  نباشند اصال    نامبرده اشخاص  که  یصورت در  و   هاآن یقانون مقامقائم ای  یوص ای ورثه  به را  هیبق

 .دینمایم  میتسل یمتوف  متبوع دولت  یاسیس  ندگانینما ریسا

 

  نشده  قیتصد  هیتصف ریمد ای  دادستان و  ترکه  ریمد طرف از هاآن  یدعو  و   بوده  ترکه بر  یحق  یمدع  که  یاشخاص - ۳۵۲ ماده

 .ندینما  بیتعق ای  اقامه  دارتیصالح  دادگاه در را خود  یدعو   توانندیم باشد

 

 .باشدینم  اندنکرده  مطالبه را خود حق  مدت  ظرف  در  که  یاشخاص  حق سقوط موجب  ۳۴۳ ماده در مقرر مدت  انقضاء

 

  قرار  تیرعا با ۳۵۱ ماده در مذکور اشخاص   به اموال  میتسل باشد صادرشده  نیتام قرار  یمتوف  ترکه  به  نسبت اگر - ۳۵۳ ماده

 .آمد خواهد دادگاه

 

  امور  هیتصف  اداره شود اعالم  فوت  از  بعد ای  قبل او   یورشکستگ دادگاه حکم  موجب  به  و  بوده بازرگان  یمتوف هرگاه - ۳۵۴ ماده

 .است  متوقف  بازرگان  امور  هیتصف  به راجع  مقررات تابع او 

 

 .است رانیا  دادگاه  تیصالح از رانیا در خارجه اتباع  ترکه  به راجع  یدعاو   به  یدگیرس - ۳۵۵ ماده



 

 احراز  از  پس آن انحصار با  خارجه اتباع وراثت  به  راجع یمتوف  کشور  دارتیصالح مقامات از  صادره  قیتصد - ۳۵۶ ماده

  اثر  بیترت  قابل خارجه در  شده  میتنظ اسناد اعتبار  به  مربوطه مقررات  تیرعا و  صدور  ثیح  از  رانیا دادگاه  در  آن اعتبار

 .بود خواهد

 

  میتسل  او   متبوع دولت  کنسول  به  فورا   او   به  متعلق اءیاش باشد  یموقت مسافر شده فوت رانیا در  که  خارجه  تبعه اگر - ۳۵۷ ماده

 .شودیم

 

 .شود داده  دادستان  به یکامل صورت  دیبا شودیم  ترکه  کردن اداره  یبرا  که  ییهانهیهز از - ۳۵۸ ماده

 

  ندهینما ای  کنسول  به مربوط شده مقرر خارجه  یاسیس  ندگانینما ای  کنسولها یبرا  فصل  نیا  موجب به  که  یحقوق - ۳۵۹ ماده

 .بشود  متقابله معامله  رانیا  یاسیس  ندگانینما ای  هاکنسول  به  نسبت دول آن خاک  در که است یدول  یاسیس

 

 وراثت  انحصار  قیتصد  در -  دهم  فصل

 

  نامهدرخواست  کنند  لیتحص  وراثت  انحصار  قیتصد  بخواهند  نفعیذ اشخاص  ریسا ای یمتوف وراث  که  یصورت در - ۳۶۰ ماده

 به  نموده  میتنظ وارث و   یمتوف  نیب  نسبت و  هاآن اقامتگاه و  ورثه  و   یمتوف و   کنندهدرخواست  مشخصات و  نام  بر  مشتمل  یکتب

 .دینمایم  میتسل دادگاه

 

 .دینمایم یآگه  یمحل ای  راالنتشاریکث  یهاروزنامه  در نوبت کی  را  یمتقاض  درخواست  کنندهیدگیرس دادگاه - ۳۶۱ ماده

 

  یمتقاض  نهیهز  به  الزم  تعداد  به یمحل روزنامه در  یآگه یجا  به  تواندیم دادگاه  ستین  ریدا روزنامه که  ینقاط در  - تبصره 

 .دینما الصاق  محل  همان معابر در  و   نموده  هیته  یآگه وراثت حصر  یگواه

 

 هیته موضوع  نیا  به  نسبت  ابالغ نیمأمور  که  جلسهصورت لهیوس  به  دیآ  عمل به روز کی در  دیبا که  هایآگه الصاق  خیتار

 .دیگرد خواهد  تیرعا  ندینمایم

 

  کنندهدرخواست  اسناد  و  ادله  تمام دادگاه  نبود  یمعترض که  یصورت در یآگه  نشر خیتار از ماه  کی  یانقضا  از  پس - ۳۶۲ ماده

  هاآن  نسبت  و   وراث  تعداد  نییتع  و   وراثت بر  مشعر  یقیتصد  ،گرفته  نظر در رهیغ و   گواه  یگواه  و   شناسنامه  برگ  از  را  قیتصد

 و  معترض   به و   نموده نیمع اعتراض   به  یدگیرس  یبرا  یاجلسه دادگاه اعتراض   صورت در  و   دینمایم  صادر یمتوف  به

 .داد خواهد  حکم  یدگیرس از پس  جلسه در و   دهدیم  اطالع  قیتصد  کنندهدرخواست

 

 .است  دنظریتجد  قابل مقررات  برابر حکم  نیا

 

 دادگاه مقر از  خارج در گواه  چنانچه. کند  استماع را آنان یگواه و  کرده احضار را  هاگواه  تواندیم  بخش دادگاه - ۳۶۳ ماده

 .آمد خواهد  عمل  به گواه اقامت  محل دادگاه  نیترکینزد ای گواه اقامت  محل  دادگاه  لهیوس به  گواه از  قیتحق  باشد ساکن

 



  ادله  به یآگه  انتشار بدون دادگاه  نباشد  لایر(  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰)  ونیلیم ده از  شیب ترکه  یبها  که  یصورت در - ۳۶۴ ماده

  در و   دینمایم رد  ای  قبول  لیدال یاقتضا  حسب  را  وراثت حصر  یگواه  صدور  قیتصد درخواست و   یدگیرس  کنندهدرخواست

 در  روز  کی در  و  بار  کی  یبرا یآگه  الصاق  به فقط  باشد فوق  مبلغ  از  شیب  ترکه  یبها که  یصورت در انیروستائ وراث مورد

  میتصم  و   یدگیرس  الصاق خیتار از  ماه  کی  انقضاء  از  پس  و   شد خواهد اکتفا  یمتوف اقامت  محل یروستا  یعموم اماکن و  معابر

 .کندیم  اتخاذ  یمقتض

 

  مبلغ  یزندگ  نهیهز و   هامتیق  شاخص   به  توجه  با  ،هییقضا  قوه  سیرئ  بیتصو  با بار  کی سال  سه هر  تواندیم  یدادگستر وزارت

 .دهد کاهش ای شیافزا را مذکور

 

 .دینما  میتصم  اتخاذ و   یدگیرس  قیتصد  درخواست  به  نسب وقت اسرع  و   فرصت نیاول در دیبا دادگاه ماده نیا مورد در  - تبصره

 

 باشد شده  یآگه ورثه  یمعرف  یبرا قبال   رهیغ  و   ترکه  هیتصف  یبرا ای ورثه  نبودن معلوم واسطه  به  که  یصورت در - ۳۶۵ ماده

  قیتصد  نفعیذ  اشخاص  ای  ورثه  از  کی هر  درخواست صورت در و  نبوده  دیجد یآگه  به  محتاج  وراثت انحصار  قیتصد صدور

 .شد خواهد صادر وراثت  انحصار

 

 .است فرجام و  پژوهش  قابل  قیتصد  درخواست  رد  به دائر دادگاه  یرأ - ۳۶۶ ماده

 

  قیتصد صدور  یبرا اشخاص  درخواست و  بوده بالوارث  یمتوف که  دهد  ص یتشخ دادستان  که موارد  هیکل در - ۳۶۷ ماده

 به  بداند  بالوارث را یمتوف  که  یصورت  در  تواندیم  زین و  دینما  اعتراض   وراثت  قیتصد درخواست  به  تواندیم  است اساسیب

 از دارد  حق دادستان  حال هر  در و   کند اعتراض   است  نبوده  یآگه  به  مسبوق قیتصد  که هم یمورد در  وراثت  انحصار  قیتصد

 .بخواهد فرجام و  پژوهش دادگاه یرأ

 

 درخواست  به  غائب  و  محجور نام  به  تواندیم  دادستان نشده  نیمع  نیام  غائب  یبرا  و   میق محجور  یبرا که  یمادام - ۳۶۸ ماده

 .دینما  اعتراض   وراثت انحصار  قیتصد

 

 وراثت موضوع  در  که  یقیتصد  به  نیهمچن  و   قیتصد  درخواست  به  توانندیم  نفعیذ اشخاص  ۳۶۴ ماده مورد در - ۳۶۹ ماده

 .است فرجام  و  پژوهش  قابل خصوص   نیا در  دادگاه  یرأ  و   ندینما  اعتراض  شودیم صادر

 

  از را  یمتوف  مطالبات و   ترکه  نامبرده  قیتصد  مطابق  توانندیم  اندکرده  لیتحص  وراثت  انحصار  قیتصد  که  یاشخاص - ۳۷۰ ماده

  به را  یمتوف مطالبات و   ترکه دیبا  یمتوف  اموال  متصرف ای  ونیمد.  ندینما  مطالبه  هستند یمتوف  مال  متصرف ای  ونیمد که  یکسان

  حق نامبرده  یمدع  و   شد خواهند  محسوب  یبر وراثت  یمدع هر  مقابل در مال  میتسل ای و  نید  هیتأد  صورت در  و   دینما  میتسل هاآن

 .اندنموده  افتیدر  را او   به  متعلق مال ای و  وصول را  یمتوف طلب  که  داشت خواهند  یاشخاص ای  شخص  به رجوع

 

 .بخواهد وارث از  را  وراثت انحصار  شدهیگواه رونوشت  تواندیم  دهدیم  یمتوف وراث  به  را خود  یبده  که  ونیمد - ۳۷۱ ماده

 

 .شود  نیمع  اشاعه نحو   به متروکات از دارند خود مورث  به ورثه ای  وارث  که  ینسبت دیبا  وراثت  انحصار  قیتصد در - ۳۷۲ ماده

 

 .دینمایم  نیمع را ورثه از کی  هر  حصه  دادگاه  ورثه درخواست  به  وراثت  انحصار  قیتصد در - ۳۷۳ ماده



 

  قیتصد دیبا  گردد  ثبت هاآن نام  به  است  شدهثبت مورث نام  به  که  یرمنقولیغ ملک  بخواهند ورثه  که  یصورت در - ۳۷۴ ماده

 .ندینما  میتسل  ثبت  اداره  به باشد  سهام  نییتع  بر  مشتمل که را آن  شدهیگواه رونوشت ای وراثت  انحصار

( لایر  ۵۰۰) لایر  پانصد درخواست  موقع  مورد هر در و  بوده ریز موارد  به  منحصر  یحسب امور  به  یدگیرس  نهیهز - ۳۷۵ ماده

 :شودیم  گرفته

 .ورثه  به  غائب اموال  میتسل  درخواست - ۱

 .یفرض  موت حکم  درخواست - ۲

 .یفرض  موت حکم  درخواست  رد از پژوهش  درخواست - ۳

 .ترکه موم  و  مهر  درخواست - ۴

 .ترکه موم  و  مهر  برداشتن  درخواست - ۵

 .ترکه ریتحر  درخواست - ۶

 .ترکه  هیتصف  درخواست - ۷

 .ترکه  میتقس  درخواست - ۸

 .وراثت  انحصار  قیتصد  درخواست - ۹

 

 است آن  انجام به  مکلف  درخواست بدون دادگاه  که  یاقدامات  نیهمچن و   دینمایم  دادگاه از  دادستان  که  ییهادرخواست - ۳۷۶ ماده

 .ندارد  نهیهز

 

  هیتصف و   ریتحر  و   ترکه اداره و   حفظ  نهیهز  و   شودیم  گرفته  کنندهدرخواست از  وراثت  انحصار  قیتصد  یآگه  نهیهز - ۳۷۷ ماده

 .شودیم  برداشته ترکه  از  ترکه  میتقس و 

 

 .بگذارد اجرا موقع  به و   هیته را قانون  نیا یاجرا  یبرا  الزم  یهانامهنییآ  است مجاز  یدادگستر ریوز - ۳۷۸ ماده

 

 


