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 «قضاییهقوه قوانینای از الیحه اصالح پاره»

 قانون مدنی -فصل اول

 شود:قانون مدنی به شرح زیر اصالح می 991ماده  -1ماده 

للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع معادل قیمت روز کل یا بعض از مبیع را مسترد در صورت مستحق

 دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

 

 قانون مجازات اسالمی ـدوم فصل 

 شود:زیر الحاق می شرحبه 1992مصوب  ( قانون مجازات اسالمی11ـ یک تبصره به ماده )2ماده 

 و غیـر مقـدر   راعم از مقـد  علیه، بیش از میزان دیه تعیین شدههرگاه به تشخیص دادگاه، هزینه متعارف درمان مجنی -تبصره

 شود.پرداخت هزینه درمان نیز محکوم می دم وی، مرتکب بهعلیه یا ولیبرای وی باشد، در صورت مطالبه مجنی

 شود:به شرح زیر اصالح می 1992( قانون مجازات اسالمی مصوب 19) ماده 9تبصره  -9ماده  

یک جرم، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شـدیدتر و   یهای قانوندر صورت تعدد مجازات -9تبصره 

همچنین در موردی که مجازات جزای نقدی با حبس توأم است، مجازات حبس مـال  اسـت، اگـر مجـازات بـا هـیز یـک از        

 شود.بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می

( ( کتاب پـنجم قـانون مجـازات اسـالمی )تعزیـرات     696( ماده )2( و )1های )تبصره به شرح زیر جایگزین تبصره پنج -4ماده 

 گردد:می 1911 مصوب

هر شخصی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است، گرچه به ادعای داشتن حقی به نحو عدوانی تصرف کند  -1 تبصره

نفع مبنی بـر رفـع تصـرف یـا     از حق انتفاع یا ارتفاق وی ممانعت نماید، پس از تقاضای ذییا مزاحم استفاده متصرف شود و یا 

است فوری ضمن صدور دستور به ضابطان دادگستری مبنی بـر   مزاحمت و یا ممانعت از حق، دادستان محل وقوع ملک مکلف

رأی قطعی، به تقاضای مزبور مطابق مقـررات  جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا ایجاد مزاحمت تا زمان صدور 

 هـا از جملـه تشـکیل جلسـه    حاکم بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا و بدون نیاز به رعایت تشریفات دادرسی حاکم بـر دادگـاه  

هر یک از طرفین دعـوی بـرای    چهدادرسی رسیدگی و حداکثر ظرف مدت یک ماه مبادرت به صدور رأی کند. چنان

تواند برای یک بار و حداکثر به مدت ده روز مهلـت بدهـدم مگـر    کننده میت بخواهند، مرجع رسیدگیاقامه دلیل مهل

 که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا با هدف اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.آن

نحوه انشای رأی و صدور دادنامه توسط دادستان و ابالغ و اجرای آن، مطابق مقررات قانون آیـین دادرسـی    -2تبصره 

 شـود و باشد، قرار رد شکایت صادر میها در صورتی که ادعای مطروحه فاقد شرایط مقرر در این تبصرهکیفری است. 

تراض نسبت به رأی، مانع از اجرای آن نیست. ایـن  باشد و اعپس از صدور قابل اجرا میدر اجرای مقررات رأی صادره 
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باشد و رأی این دادگاه قطعی رأی ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی می

است. این رأی مانع از طرح دعوا توسط مدعی حق در سایر مراجع قضایی نیست. سـایر مقـررات مربـوه بـه دعـاوی      

در فصل هشتم از باب سوم قانون آیـین دادرسـی مـدنی در     مقرری و ممانعت و مزاحمت از حق به شرح تصرف عدوان

متقاضی عالوه بر تقاضـای رفـع تصـرف یـا مزاحمـت یـا        چهرسیدگی به این دعوا توسط دادستان جاری است. چنان

شته باشد، مطابق مقـررات بـه   ممانعت از حق نسبت به جرم تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق نیز شکایت دا

 شود.این شکایت جداگانه رسیدگی می

در مواردی که اجرای دستور دادستان توسط ضابطان دادگستری مبنی بر جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی،  -9تبصره 

ن ممانعت از حق یا ایجاد مزاحمت پیش از صدور رأی قطعی مستلزم قلع و قمع بنا یا قطـع اشـجار یـا معـدوم کـرد     

 اجـرا ، پـس از قطعیـت یـافتن رأی دادسـتان     مـدنی ( قانون آیین دادرسی 161( و )164زراعت باشد، با رعایت مواد )

 گردد.می

چنانچه مال غیرمنقول موضوع این ماده، از اراضی و امال  خصوصی نباشد، دادسـتان مکلـف اسـت رأسـا       -4تبصره 

نظارت یا مراقبت بر این امـوال، در   مسؤولنسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام کند و در این موارد، چنانچه متولی یا 

گـزار    صـالح یذرغم اطالع از وقوع این جرایم، مراتب را به مقامات انجام وظایف قانونی خود تقصیری نماید یا علی

 شود.ماه تا یک سال محکوم می ندهد، به حبس تعزیری درجه شش و انفصال از خدمت به مدت شش

 مزاحم ای و کند اقدام او تیرضا بدون متصرف تصرف از منقول مال کردن خارج یبرا یکس که مورد هر در -1تبصره 

 از یشـاک  درخواسـت  بـه  مکلفنـد  خـود  یاسـتحفاظ  حوزه در کی هر نیروی انتظامی نیمأمور گردد متصرف استفاده

 نسبت یحق یادعا استناد به مزبور عمل اگرچه ندینما یریجلوگ شودیم یعدوان تصرف یبرا که یاقدامات و مزاحمت

 .باشد مال آن به

 الحاق می شود: 1911نجم قانون مجازات اسالمی بمکرر  به کتاب  19۵ماده زیر به عنوان ماده  ـ1ماده 

های اجرایی که از اجرای تکالیف مقرر قانونی خـودداری کنـد و سـبب ایـراد خسـارت بـه       هر یک از کارکنان دستگاه

سه تا پنج سـال و جـزای نقـدی معـادل     و عمومی موقت از خدمات دولتی  المال یا اموال عمومی شود، به انفصالبیت

 شود.خسارت وارده و به نحوی که از حداکثر جزای نقدی درجه یک بیشتر نباشد محکوم می

المال یا اموال عمومی اقدام ننمایـد،  در صورتی که دستگاه اجرایی مربوه جهت مطالبه خسارات وارده به بیت -تبصره

مشمول مقررات این ماده بوده و دادستان بدون پرداخت هزینه دادرسی مکلف بـه اقـدام قـانونی جهـت      عمل ارتکابی

 مطالبه خسارت است.

 ـ قانون آیین دادرسی کیفری سومفصل 

 شود:زیر الحاق می شرح( قانون آیین دادرسی کیفری به9۵یک تبصره به ماده ) ـ 6ماده 
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شـدن   االجـرا نیروی انتظامی مکلف است با هدف توسعه فرهنگ صلح و ساز ، ظرف شش ماه از تـاری  الزم  -تبصره

فعالیت  تأسیس نماید. حدود اختیارات و نحوه« مرکز صلح و ساز  و مددکاری»این قانون، در کلیه مراجع انتظامی، 

شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور  االجراپس از الزم ماه سهای است که ظرف نامهموجب آییناین مرکز به

ه، به تصـویب  قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کشور تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییمجلس قوه 

 رسد.وزیران می هیأت

 شود:قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصالح می( 4۵ـ تبصره ماده )1ماده

این قانون است و  962ماده  (ت)و  (ب) ،(الف)مشمول بندهای  هاآنکه مجازات  افتهیسازمان جرایمدر  ـتبصره

و جرایم  مین مالی تروریسمأجرایم تروریستی موضوع قانون مبارزه با ت، علیه امنیت داخلی و خارجی جرایمهمچنین 

( ریال و بیشتر، در مرحله تحقیقات مقدماتی 16066606660666اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد )

تواند حداکثر به مدت بیست چنانچه قاضی پرونده مالقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند می

پس از این مدت نیز چنانچه نماید.  قات با وکیل ممنوعیا بازداشت شدن متهم را از مال روز از شروع تحت نظر

گیرد. ای در پرونده وجود داشته باشد مالقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضایی صورت میاطالعات محرمانه

 سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز جاری است.مورد جرایم در صالحیت حکم این ماده در 

 شود:( قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می64یک تبصره به شرح زیر به ماده ) ـ۵ماده 

رسیدگی به ادعای اعالم مفقودی و درخواست صدور المثنی برای هر نوع کارت شناسایی، اسناد و مدار  از  -تبصره

د مطـابق مـوازین   باشد. مراجع صادرکننده مکلفنصالحیت مراجع قضایی خارج و بر عهده مرجع صادرکننده آن می

 قانونی به تقاضاهای مذکور رسیدگی نمایند.

 شود:( قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر الحاق می19تبصره ماده ) عنوانیک تبصره به ـ 9ماده 

( این قانون از تاری  ارجـاع  962) ماده« ت»و « پ»، «ب»، «الف»صورتی که در جرایم موضوع بندهای  در -تبصره

، پرونده اتهامی منتهی به تصمیم نهـایی در دادسـرا نگـردد، بـازپر      ماه سهو در سایر جرایم تا  ماه ششپرونده تا 

طالع دادستان برساند. دادستان موظف است بـا  مکلف است مراتب را با ذکر ادله و علت عدم اتخاذ تصمیم نهایی به ا

 مطالعه پرونده، تعلیمات الزم را جهت تسریع در تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم نهایی، کتبا  به بازپر  ارایه نماید.

 

 :شودمیزیر اصالح  به شرح( قانون آیین دادرسی کیفری ۵2ماده ) ـ16ماده 

آوری و حفظ ادله ضمن اتخاذ تدابیر الزم به منظور جمعتواند یم تعقیبمرجع در کلیه جرایم قابل گذشت  -۵2ماده 

، شکواییه یـا  پروندهپیش از ارجاع انجام تحقیقات الزم،  ضرورتجرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت 

شـت شـاکی،   صـورت گذ  گری ارجاع دهد. درگزار  مراجع انتظامی را به مرکز توسعه حل اختالف، داوری و میانجی

این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. اعتراض به شود. توسط آن مرکز قرار موقوفی تعقیب صادر می

گری ظرف حداکثر دو مـاه از تـاری    صورت عدم حصول صلح و ساز ، مرکز توسعه حل اختالف، داوری و میانجی در
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قابـل   کند. در مـورد جنبـه خصوصـی جـرایم غیـر     جع قضایی ارسال میبه مر اقدام قانونیارجاع، پرونده را به منظور 

ها قابل تعلیق است نیز بازپر  یا دیگر مقام قضـایی کـه تحقیقـات    گذشت درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن

تواند مطابق مقررات این ماده اقدام کند. در این صورت مرکز موظـف اسـت تـال  الزم    مقدماتی را به عهده دارد، می

جهت حصول صلح و ساز  انجام و حداکثر ظرف مدت دو ماه پرونده را به مرجع قضایی ارسال کند. اعمال مقـررات  

 این ماده در مورد جرایم اخیر، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

 شود:قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می( ۵6یک تبصره به شرح زیر به ماده )ـ 11ماده 

ر جرائم درجه هفت و هشت شرایط مقرر در صدر این ماده وجود داشـته باشـد، دادسـتان مکلـف     چنانچه د -تبصره

نماید. در صورت طرح پرونده نزد بازپر ، وی نیز مکلف است مراتب را به دادستان اعالم  اقداماست مطابق این ماده 

کند. در صورت توأم بودن تحقیقات مقدماتی جرایم مزبور با جرایم درجه شش یا باالتر مقررات ایـن تبصـره اعمـال    

 شود.نمی

 شود:الحاق می قانون آیین دادرسی کیفری( 92ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده )12ماده 

های دادیار و نحـوه ارتبـاه وی بـا    در انجام تحقیقات مقرر در این ماده حدود اختیارات، وظایف و مسؤولیت -تبصره

 دادستان همان است که در مورد بازپر  مقرر شده است.

 شود:الحاق میزیر  شرح( قانون آیین دادرسی کیفری به119( به ماده )9یک تبصره به عنوان تبصره ) -19ماده 

 صـادر شـده در   مقام قضایی مجری نیابت مکلف است در اسرع وقت نسبت به اجرای قـرار نیابـت قضـایی    -9تبصره

اقدام و حداکثر ظرف یک ماه از تاری  ارجاع، نتیجه اقدامات یا در صورت عدم انجام،  پرونده های کیفری و حقوقی 

بـه مجـازات انتظـامی درجـه چهـار       اعالم نماید، در غیر این صورتع قضایی معطی نیابت علت آن را ثبت و به مرج

 شود.میمحکوم 

 شود:( این ماده الحاق می9( قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان تبصره )299یک تبصره به ماده ) -14ماده 

های صـنعتی  گرداندادگاه عمومی بخش در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و روان -9تبصره 

( ایـن  991با اصالحات و الحاقات بعدی آن، با رعایت مقررات ایـن مـاده و مـاده )    11/6۵/1916 مصوبغیردارویی 

 کند.قانون اقدام می

 

 شود:ه شرح زیر اصالح می( قانون آیین دادرسی کیفری ب946ماده )ـ 11ماده 

از « شـود. در ایـن مـورد و سـایر    جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می»عبارت  -

 شود. قانون آیین دادرسی کیفری حذف می 946صدر ماده 

 شود:الحاق میقانون آیین دادرسی کیفری  411به شرح زیر به ماده   2یک تبصره به عنوان تبصره ـ 16ماده 

خواهی و اعاده دادرسی با حکم محکومیت دیگری که در کننده به تجدیدنظر یا فرجامچنانچه رأی مرجع رسیدگی -

ها قابل جمع ه صادر شده است معارض باشد به نحوی که این دو رأی غیرقابل تفکیک باشند و یا صدور آنمآن دادنا
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درخواست ذینفع رأی عدم رغم کننده علیی دیگر باشد، مرجع رسیدگینباشد یا صدور رأی جدید مالزم با نقض رأ

 شود.دیگر را نیز نقض و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام می

 شود:می و یک تبصره به آن الحاق ( قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصالح416بند )پ( ماده ) -11ماده 

ند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصـرار کنـد. چنانچـه ایـن     توامیدر صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه  -پ

واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدالل دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام  یخواهفرجامحکم مورد 

گردد. در صورت تأییـد نظـر   ی شعب کیفری مطرح میصورت، پرونده در هیأت عمومی اصرار و در غیر این کندمی

ضمن نقض، مبادرت  هیأتمزبور حکم صادره را ابرام و در صورت اعتقاد به نقض آن،  هیأتدادگاه صادرکننده حکم، 

عمومی اصراری پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی ندانـد بـا    هیأتکند. در صورتی که به انشاء رأی می

( بند )ب( مـاده  2. شعبه دیوان مطابق قسمت )نمایدمیعالی کشور اعاده نقص، پرونده را به شعبه دیوان رد ذکر موا

 کند.( اقدام می469)

ا یکـی از معاونـان   ا ریاست رییس دیوان عالی کشور و یهیأت اصراری کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور ب -تبصره

ا اعضـای معـاون   نفر از رؤسـا، مستشـاران یـ    11حداقل حضور حسب مورد وی، حضور دادستان کل یا نماینده او و 

شود. انتخاب اعضا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور بوده و هیأت با حضور حداقل دیوان عالی کشور تشکیل می

مال  انشاء رأی و صدور رأی بـه عهـده ریـیس هیـأت     یابد. نظر اکثریت حاضرین اعضا رسمیت می تمام سه چهارم

 کیفری یا حقوقی تشکیل دهد. متعددهای اصراری تواند به صورت تخصصی هیأتت. رییس دیوان عالی کشور میاس

وظایفی که به موجب قانون در مرحله اجرای حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول شده است، در خصوص 

 رأی صادره از هیأت اصراری، بر عهده دادگاه بدوی مربوطه است.

( قـانون آیـین دادرسـی کیفـری الحـاق      416( بـه مـاده )  2( و )1زیر به عنوان تبصره ) شرحدو تبصره به -1۵ ماده

 شود:می

کنـد. در رأی دیـوان    تعیـین متقاضی اعاده دادرسی باید جهت یا جهات اعاده دادرسی را در تقاضای خـود   -1تبصره 

همان جهـت  شود و درخواست اعاده دادرسی از عالی کشور نیز جهت یا جهات اعاده دادرسی به طور دقیق تعیین می

 شود.، برای بار دوم پذیرفته نمییا متقاضی ذکر کرده استکه در رأی دیوان عالی کشور قید شده 

پـس از پرداخـت سـه برابـر هزینـه       ( ایـن قـانون  411) هدرخواست اعاده دادرسی، موضوع بند )الف( ماد -2تبصره 

 دادرسی فرجام خواهی، قابل پذیر  است.

 شود:( قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق می411های ماده )تبصره -19 ماده

آراء قطعی مشمول این ماده اعم از آراء حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای صـادره از دیـوان عـالی     -1تبصره 

کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی و دسـتور موقـت دادگـاه هـا و شـورای حـل       

نع از رسیدگی مجدد است نیـز مشـمول   اختالف است.عالوه براین قرارهای دادسرا که اعتبار امر مختومه داشته و ما

 مقررات این ماده است.
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در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهـای مسـلح و یـا     -2تبصره 

رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود آراء مشمول این ماده را خالف شرع بیّن تشخیص دهنـد،  

با ذکر مستندات از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نمایند.مقررات این تبصره بیش از یـک   توانندمی

بار قابل اعمال نیست و هیچگونه تقاضایی از اصحاب دعوا و یا وکالء آنان و همچنین مقامات مقرر در این تبصره در 

رسیدگی تحت نظر آنان است، برای اجرای مقـررات   غیر از مواردی که پرونده در راستای انجام وظیفه قانونی جهت

این ماده قابل رسیدگی قضایی نیست.در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور به شـرح زیـر   

 شود:اقدام می

هر  تراز آن صادر و بهاگر حکم در دیوان عالی کشور ابرام یا توسط دادگاه کیفری یک و یا دادگاه کیفری هم -الف

علت قطعی شده باشد، همچنین آراء حقوقی که به موجب قانون قابل فرجام است اعم از اینکه فرجام خواهی شده 

باشد یا نه، شعبه دیوان عالی کشور آن را نقض و مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی مقتضی اعم از شکلی و مـاهوی  

 نماید.می

نماید. اگر حکم ر را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم میدر سایر موارد، دادگاه تجدیدنظر حکم یا قرا -ب

شود.اگر موضوع اعمال مقررات عرض ارجاع میقطعی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد پرونده به شعبه هم

 .کنداین تبصره قرار دادسرا باشد دادگاه تجدیدنظر به طور مستقیم مبادرت به انجام تحقیقات و رسیدگی می

در مواردی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا دیگر مقامات قضایی مقرر در تبصره یک، حکـم صـادره    -9ره تبص

شود. اختالف استنباه از قانون های آن اقدام میخالف مسلمات قانونی باشد، حسب مورد مطابق این ماده و تبصره

 الف مسلمات فقهی و قانونی باشد.شود، یعنی رأی حسب مورد باید خو شرع مشمول مقررات این ماده نمی

آراء صادره در مرحله اعاده دادرسی موضوع این ماده اگر توسط رئیس قوه قضائیه خالف شرع بیّن  -4تبصره 

 مشمول صدر این ماده خواهد بود. تشخیص داده شود،

ن تعزیرات حکومتی های قاچاق کاال و ارز رسیدگی شده در شعب تجدیدنظر ویژه سازمادر مورد پرونده -1تبصره 

این ماده توسط رئیس سازمان خالف شرع بیّن و یا خالف مسلمات قانونی تشخیص  2و  1که در اجرای تبصره 

در صورت تایید نهایی مراتب توسط رئیس دیوان عالی کشور و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت  شود،داده می

صورت تشخیص ضمن نقض رای قطعی صادره،مبادرت  رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع تا این شعبه در

به رسیدگی و صدور حکم نماید. در مواردی که رئیس قوه قضائیه حکم قطعی صادره از شعب موصوف را خالف 

شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی،پرونده به شعبه هم عرض تجدیدنظر ویژه ارجاع تا مبنیا  بر نظر 

 را نقض و نسبت به رسیدگی مجدد و صدور رای اقدام شود.رئیس قوه قضائیه حکم 

 شود:( قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصالح می126ماده ) ـ26ماده 
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هـای  اعطای مرخصی به زندانیان در صـورت رعایـت ضـوابط و مقـررات زنـدان و مشـارکت در برنامـه        -126ماده 

 ( این قانون است.12۵نامه موضوع ماده )آییناصالحی و تربیتی و کسب امتیازات الزم مطابق 

 امـور  در یدگیرسـ  جلسه یبرگزار  یتار تا خوانده ای متهم احضار یبرا یآگه انتشار  یتار از الزم مهلت -21ه ماد

 1992 مصـوب  یفریک یدادرس نییآ قانون( 616) و( 114) مواد در مقرر ماه کی مهلت لیقب از یفریک و یحقوق

 یمـدن  امـور  در انقالب و یعموم یهادادگاه یدادرس نییآ قانون( 19) ماده زین و آن یبعد الحاقات و اصالحات با

 ابدییم رییتغ «روز ده» به موارد، یتمام در 1919 مصوب

 

 و اجرای احکام مدنی آیین دادرسی مدنیـ  چهارمفصل 

به قانون آیین  21/1/1919های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاهعنوان  -22ماده 

 :شودمیزیر اصالح و تبصره آن حذف  به شرحآن  21دادرسی مدنی تبدیل، ماده 

قرار عدم صالحیت، پرونده را  کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدورصورتی که دادگاه رسیدگی در -21ماده 

الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر مرجوع . دادگاهنمایدمی ارسال دارتیصالح به دادگاه

 کند.می ارسال مرجع صالححل اختالف به  جهت عدم صالحیت را نپذیرد، پرونده را نماید و چنانچه ادعای

 :شودمیو یک تبصره به آن الحاق زیر اصالح  به شرحآن  2۵ماده  -29ماده 

ها در مورد صالحیت اختالف محقق شود، همچنین اگر مراجع قضایی به اعتبار مراجع هرگاه بین دادگاه ـ2۵ماده 

غیرقضایی از خود نفی صالحیت کنند یا خود را صالح بدانند، چنانچه در حوزه قضایی یک استان باشد پرونده برای 

انچه در حوزه قضایی دو استان مختلف باشد حل اختالف یا تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر همان استان و چن

در شعب اول دادگاه تجدیدنظر و دیوان  موارد مقرر در این ماده و تبصره آن به .شودمیبه دیوان عالی کشور ارسال 

  االتباع است.رأی صادره در خصوص تشخیص صالحیت الزم .شودمیعالی کشور رسیدگی 

های کیفری حل اختالف با دیوان عالی کشور دادگاه نظامی و دیگر دادگاهدر صورت اختالف در صالحیت بین  -تبصره

 است.

 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می شود: 61یک تبصره به شرح زیر به ماده  -24ماده 

پس از اخذ نظر مشورتی شورایی مرکب از معاونان اول حقوق و امور عناوین دعاوی مالی توسط رییس قوه قضاییه 

 ی و امور پشتیبانی رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اعالم می شود.مجلس مال

  :شودمیبه شرح زیر الحاق قانون آیین دادرسی مدنی، ( 64یک تبصره به ماده ) -21ماده 

اعم از رسمی و عادی است. مرجع در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوا مستند به سند است  -تبصره

را مقرر نماید. پس از انقضای  میضماتواند بدون صدور دستور تعیین وقت رسیدگی ابالغ دادخواست و میرسیدگی 

 کند:هفته از تاری  ابالغ به خوانده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، دادگاه به ترتیب زیر اقدام می یک
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پرونده را معدّ صدور رأی تشخیص دهد، رأی مقتضی صادر ـ چنانچه خوانده پاسخی نداده یا با مالحظه پاس  او، 1

 کند.می

کنـد و چنانچـه خواهـان    صورتی که ابالغ پاس  خوانده را به خواهان مقتضی بداند، دستور الزم را صادر مـی در  -2

الغ مطـابق  از تاری  اب هفته کیبه دفاع خوانده پاس  دهد، آن را به خوانده ابالغ و با انقضای مهلت  هفته کیظرف 

 کند.بند یک عمل می

صورتی که با وجود تبادل لوایح مذکور در بنـدهای یـک و دو، اسـتماع اظهـارات و دفـاع حضـوری طـرفین را         در -9

ضروری بداند، با صدور دستور وقت رسیدگی و تعیین موارد توضیح، طرفین را دعوت و در جلسه تعیین شده، حسـب  

 کند.مورد پس از استماع اظهارات اتخاذ تصمیم می

عادی مهلت طرح ایرادات و اقامه دعوی طاری توسط طرفین حسب مورد یک هفته از تاری  ابالغ  هایدر دادرسی -4

 او به خواهان است. به خوانده یا ابالغ پاس  میضمادادخواست و 

مفاد این تبصره در دیگر مواردی که دعوی مستند به سند راجع به مال منقول بوده و به تشخیص مرجع رسیدگی  -1

 دالیل دعوی قوی باشد نیز جاری است.

 شود:( قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر اصالح می11ماده ) -26ماده 

ـ    -11ماده  قضـاییه صـورت   ی از طریـق سـامانه الکترونیـک قـوه    ابالغ اوراق قضایی در خارج از کشور بـه اتبـاع ایران

پذیرد. ایرانیان خارج از کشور موظفند برای استفاده از خدمات قضایی نشانی خود را در سامانه الکترونیـک ثبـت   می

نمایند. در مورد اتباع خارجی یا اتباع ایرانی تا قبل از ثبت نشانی در سامانه، ابالغ بـه وسـیله مـأموران کنسـولی یـا      

ای که امکان آید. مأموران یاد شده اوراق قضایی را به وسیله مأمورین سفارت و یا هر وسیلهیاسی ایران به عمل میس

رسـانند. در  فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطالع مرجع قضایی میداشته باشد برای مخاطب می

یا سیاسی نباشد ایـن اقـدام را وزارت امـور خارجـه بـه       صورتی که در کشور محل اقامت مخاطب، مأموران کنسولی

 دهد.طریقی که مقتضی بداند انجام می

 :شودمیالحاق  زیر به شرح مکرر به قانون آیین دادرسی مدنی (169)ماده  عنوانبهیک ماده  -21ماده 

هـای  در هر مرحله از رسیدگی و اجرای حکم چنانچه دعاوی متعدد علیه شـخص واحـد در حـوزه    -مکرر 169ماده 

قضایی مختلف طرح شده باشد و به تشخیص دادستان کل کشور حفـظ نظـم و امنیـت عمـومی رسـیدگی تـوأم را       

کننده بـه  ی رسیدگیهای قضایایجاب نماید به تقاضای وی و تجویز دیوان عالی کشور، احاله پرونده از حوزه یا حوزه

گیرد. شعبه دیوان ظرف ده روز با مالحظه پیشنهاد دادسـتان کـل کشـور در صـورت     حوزه قضایی دیگر صورت می

. دادستان کل کشور مکلف است پـس  نمایدمیپذیر  احاله نسبت به تعیین یک حوزه قضایی برای رسیدگی اقدام 

کننده اعالم نمایـد. درخواسـت احالـه    های رسیدگییا دادگاه از درخواست احاله مراتب را به طرق مقتضی به دادگاه

 .شودمیگردد، ولی صدور رأی یا اجرای آن تا زمان اتخاذ تصمیم دیوان معلق موجب توقف رسیدگی نمی
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تصمیم دیوان از طریق دادستان کل کشور به دادگاه مربوه ابالغ تا حسب مورد نسبت به ارسـال پرونـده بـه دادگـاه     

 ده یا رفع تعلیق از رسیدگی و صدور یا اجرای حکم اقدام نماید.احاله شون

از طریق ارتباه صوتی و تصویری جلسـات   با رعایت قواعد دادرسی الکترونیک توانددادگاه احاله شونده می -1تبصره 

 ها را استماع نماید.دادرسی را تشکیل دهد و اظهارات خواهان

موضوع مورد احاله، بعضی از دعاوی در مرحله تجدیدنظر مطرح باشد، این دادگاه  در خصوصکه صورتیدر -2 تبصره

و صـدور رأی   هـا پرونـده کند تا پس از رسیدگی بـه  پس از اطالع از احاله، پرونده را به دادگاه احاله شونده ارسال می

 اه تجدیدنظر ارسال کنـد. پرونده مورد رسیدگی جهت رسیدگی توأمان به تجدیدنظرخواهی به دادگ به همراهمقتضی 

خواهی مطرح باشد، اگر دیوان رأی را نقض کند پرونده بـرای رسـیدگی بـه    چنانچه بعضی از دعاوی در مرحله فرجام

 تأیید رأی اجرای آن زیر نظر دادگاه احاله شونده است.شود و در صورت دادگاه احاله شونده ارسال می

حاله است و زیر نظر دادگـاه  ز پذیر  احاله مختومه نشده است، مشمول ای اجرایی که قبل اهاپروندهتمام  -9 تبصره

 .شودمیشونده توأمان اجرا احاله

با انتشار آگهی عمومی و در صورت لزوم از طریـق   هاپروندهظرف ده روز پس از وصول  شوندهاحالهدادگاه  -4 تبصره 

خوانده یا خواندگان دعوای موضـوع احالـه باشـند فرصـت     ماه به اشخاصی که مدعی حقی بر  صدا و سیما، مدت یک

شونده طرح شود، دادگـاه   دهد تا دعوای خود را اقامه نمایند. اقامه دعوای مزبور چنانچه در غیر حوزه قضایی احالهمی

وی در شونده ارسـال نمایـد. عـدم طـرح دعـ     را در پایان مهلت، به دادگاه احاله هاپروندهمکلف است در راستای احاله، 

مهلت مقرر، مسقط حق اقامه دعوی آنان پس از مهلت نخواهد بود و رسیدگی به آن وفـق مقـررات در دادگـاه صـالح     

 شود.میانجام 

که در ارتباه با موضوع مورد احاله رأی داوری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای بطالن رأی صورتیدر - 1 تبصره

 کند.داور یا اجرای آن بر عهده دادگاهی است که در نتیجه احاله رسیدگی می

 شود:به شرح زیر اصالح میقانون آیین دادرسی مدنی  964ماده  -2۵ماده 

دفـاع کتبـی    ایـ  شـده  حاضـر دادرسی  جلسه در هاآن از یبعض و باشند متعدد خواندگان که یصورت در -964 ماده

دهـد  کسی که حاضر شده است رسیدگی را انجام مـی  به نسبت دادگاه ،ها واقعی باشدنموده یا ابالغ اخطاریه به آن

. در اخطاریه باید تصریح نمایدمیلکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و خوانده غایب را برای یک نوبت دیگر دعوت 

شود که در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است. در این صورت اگـر خوانـده غایـب در    

یا دفاع کتبی نماید یا ابالغ اخطاریه به او واقعی نباشد، دادگاه رسیدگی را تکمیـل و نسـبت بـه    جلسه حاضر نشود 

 . این حکم حضوری است.کندتمام خواندگان حکم صادر می

 شود:قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر اصالح می 961ماده  -29ماده 

 در مگـر  سـت ین یخـواه فرجـام  قابـل  افتـه ی تیـ قطع دنظریـ تجد درخواست عدم علت به که یبدو یهادادگاه یآرا

 ر:یز موارد 
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 ماحکام ـالف

 دمباش الیر( 16 666 666) یک میلیارد مبلغ از شیب آن خواسته که یاحکامـ 1

 ت.یتول و حبس ثلث، وقف، حجر، نسب، طالق، آن، فس  و نکاح اصل به راجع احکامـ 2

 د:باش یفرجام یدگیرس قابل هاآن به راجع حکم اصل که نیا به مشروه ریز یقرارها ـب

 د.باش شده صادر دادگاه از کهقرار ابطال یا رد دادخواست یا دعوا ـ 1

 .دعوا نیطرف از یکی تیاهل عدم ای دعوا سقوه قرارـ 2

 شود:قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر اصالح و سه تبصره به آن الحاق می 96۵ماده  -96ماده 

 باشد:خواهی میهای تجدیدنظر استان در موارد زیر قابل فرجامآرای دادگاه

 احکام: -الف

 ماحکام راجع به اصل نکاح و فس  آن، طالق، نسب، حجر و وقف ـ1

 آن بیش از یک میلیارد ریال باشدم احکام مالی که خواسته یا ارز  خواسته ـ2

 .1916احکام راجع به تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال  ـ9

 قابل رسیدگی فرجامی باشد: هاآنقرارهای زیر مشروه به اینکه اصل حکم راجع به  ـب

 یا دعوام قرار ابطال یا رد دادخواست ـ1

 قرار سقوه دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. ـ2

 قابل فرجام نیست. شودمیگواهی عدم امکان ساز  که به درخواست زوج و یا با توافق زوجین صادر  -1تبصره 

دولت، امـور  ، حقوق عامهدر دعاوی راجع به  دادستان کل کشورخواهی خواهی اشخاص مانع فرجامفرجام -2تبصره 

قانون آیـین   9۵9و  9۵۵و  9۵1از طریق مواد  سرپرستن و غائب مفقوداالثر بیاور محجورخیریه و اوقاف عامه و ام

 باشد.دادرسی مدنی نمی

های بدوی در صورتی که خواسته مالی و در مقام تجدیدنظر از آراء صادر شده باشـد و  آرای قطعی دادگاه -9تبصره 

 است. قابل فرجامدر نصاب آراء قابل فرجام باشد 

قانون آیین دادرسی  (161)از ماده « طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است»عبارت  -91ماده 

 :شودمیبه آن الحاق زیر  به شرح 9 ،2ی هاتبصرهو  غییرت 1و تبصره آن به تبصره  مدنی حذف

در دعوای راجع به اعسار از هزینه دادرسی در مرحله نخستین، دادگاه در جلسه اول دادرسـی بـه هـر دو     -2تبصره 

ی کـه بـر رد   صـورت  در. این رأی نمایدمیادعا یکجا رسیدگی و در این جلسه نسبت به اعسار مبادرت به صدور رأی 

و  شـود مـی  نامه به مدعی اعسـار ابـالغ  ادعای اعسار از هزینه دادرسی صادر شده باشد به صورت حضوری یا با ابالغ

کند. روز از تاری  ابالغ رأی هزینه دادرسی را پرداخت نکند، دادگاه قرار رد دعوا را صادر می 1چنانچه نامبرده ظرف 

 رأی دادگاه در خصوص اعسار و نیز قرار رد دعوای موضوع این ماده قطعی است.

آن مرحله ادعـا شـده باشـد.     ی که ضمن دادخواست تجدیدنظر یا فرجام، اعسار از هزینه دادرسیصورتدر -9تبصره 

نظـر  انقضای مهلت پاس  به تجدیدم خواسته پس از ابالغ دادخواست و نظر خواسته یا فرجامرجع صدور رأی تجدید
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کند. رأی دادگاه نسـبت بـه اعسـار از هزینـه دادرسـی      یا فرجام نسبت به اعسار از هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می

 قطعی است.

 گردد:مکرر به قانون اجرای احکام مدنی الحاق می 94عنوان ماده  یک ماده به -92ماده 

در احکام محکومیت قطعی به پرداخت وجه یا تحویل مال، با صدور حکم قطعی، دفتر دادگاه مکلف اسـت  »

بالفاصله نسبت به توقیف اموال غیرمنقول محکوم علیه و اموال منقولی که دارای سند ثبت شده نزد مقامات 

د و همچنین توقیف تمام حساب های بانکی محکوم علیه اقدام کند. اداره ثبت اسناد و امـال   رسمی هستن

علیـه  ذیربط مکلف است در هر مورد که استعالمی از دفاتر اسناد رسمی درخصوص ملک یـا امـال  محکـوم   

سناد رسمی نیز اشاره نماید. در این صورت دفتر ا مراتب توقیف ملکشود، ضمن پاس  استعالم به واصل می

از تنظیم سند اجاره یا انتقال ملک یا منافع آن به ثالث ممنوع است. هر رفتاری از سوی کارکنـان مشـمول   

این ماده بر خالف مقررات مذکور و همچنین عدم اعالم مراتب به دفتر اسناد رسمی طرف استعالم از سـوی  

جـرم  به ثالث بـدون توجـه بـه پاسـ  ثبـت      اداره ثبت یا تنظیم سند رسمی اجاره، انتقال ملک یا منافع آن 

شود و حسب مورد موجب انفصال از خدمات دولتی ُ عمومی و یا محرومیت از اشتغال به مـدت  محسوب می

که هر نوع معامله اعم از منقول و غیرمنقول با سـند عـادی یـا رسـمی     در صورتی شش ماه تا دو سال است.

 .«این قانون است 16مشمول ماده نسبت به اموال موضوع این ماده منعقد شود، 

 

 زدایی و قضازداییجرم - پنجمفصل 

 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -الف

به عنوان ماده پنج مکرر الحـاق   1996یک ماده به شرح زیر به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  -99 ماده

 می شود:

ایـن   1محسوب و مرتکب توسط واحد رسـیدگی موضـوع مـاده     رفتارهای مقرر در بندهای  زیر تخلف -مکرر 1ماده 

 قانون به این شرح  به جریمه نقدی محکوم می شود:

 لهیوسـ  پال  ای و دهد رییتغ یکشاورز ای یآب ،ینیزم یموتور هینقل لیوسا پال  مشخصات و ارقام در کس هر –الف

 ایـ  و رییـ تغ بـه  علم با را یلیوسا نیچن ای برد بکار یتقلب پال  آن یبرا ای دینما الصاق آن به را یگرید یموتور هینقل

 پـال   ایـ  موتـور  ،یشاسـ  شماره در انحاء از ینحوبه کس هر نیهمچن و دهد قرار استفاده مورد یتقلب پال  ضیتعو

 مجوز لیتحص بدون شده نصب ای حک سازنده کارخانه طرف از که یشاس و موتور یهاپال  ای و یموتور هینقل لهیوس

 در و مـه یجرریـال   ... بـه  اول بـار  یبرا  ،کند خارج کارخانه یاصل صورت از را آن و دهد رییتغ یرانندگ و یراهنما از

 ه نقدی محکوم می شودممیجر الیر... از شیب به مجدد ارتکاب صورت

 بـه  هیـ نقل لهیوسـ  توقـف  محـل  نییتع با را مراتب است مکلف کند اوراق را یموتور هینقل لهیوس بخواهد کس هر -ب

 لهیوسـ  کردن اوراق اجازه هفته کی مدت ظرف دیبا محل یرانندگ و ییراهنما دهد، اطالع محل یرانندگ و ییراهنما
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 بـه  لیـ دل ذکـر  بـا  مدت همان ظرف را خود یقطع میتصمندارد موافقت کردن اوراق با یلیدال به اگر و بدهد را هینقل

 از پـس  هیـ نقل لهیوس کردن اوراق نکرد مدت آن در یاقدام گونهزیه یرانندگ و ییراهنما هرگاه د،ینما ابالغ یمتقاض

 مهیجر الیر ونیلیم پنجاه تا ستیب از تیمحکوم موجب کنندهاوراق یبراحکم  نیا از تخلف. است مجاز مدت یانقضا

 .بود خواهدنقدی 

 اعـم  است بوده او تصرف و اریاخت در لهیوس که یشخص شود، مفقود ای سرقت آن پال  ای یموتور لهیوس چنانچه -پ

 اعـالم  یانتظـام  یرویـ ن مرکز نیترکینزد به را مراتب بالفاصله است مکلف اطالع از پس نبودهای بوده مالک که آن از

 .شد خواهد محکوم الیر ونیلیم پنجاه تا ستیب از نقدی مهیجر به ماده نیا از متخلف د،ینما

 نامـه یگواه داشـتن  مسـتلزم  کـه  یموتـور  لیوسـا  یتصـد  ای و یرانندگ به اقدام یرسم نامهیگواه بدون کس هر -ت

 در ای باشد ممنوع یموتور هینقل لیوسا یرانندگ از دادگاه حکم موجب به کس هر نیهمچن و دیبنما است، مخصوص

 صـورت  در و الیـ ر ونیـ لیم یسـ  تـا  ده به اول بار یبرا ورزد مبادرت مزبور لیوسا یرانندگ به نامهیگواه ضبط مدت

 .شودمی محکومنقدی  مهیجر الیر ونیلیم هفتاد تا یس از شیب به مجدد ارتکاب

 از کمتـر  یسرعت دستگاه که دهد یرییتغ عمدا  هینقل لهیوس سرعت ثبت دستگاه در که یاهینقل لهیوس راننده هر -ث

 یراننـدگ  هیـ نقل لهیوسـ  آن با شده داده مزبور دستگاه در یرییتغ نیچن نکهیا به علم با ای و دهد نشان یواقع سرعت

 تا ستیب از شیب به مجدد ارتکاب صورت در و الیر ونیلیم ستیب تا ده به اول بار یبرا و شودمی محسوب تخلف کند

 .شودمی محکومنقدی  مهیجر الیر ونیلیم پنجاه

متخلف سی تا پنجـاه میلیـون    باشد شتریب و درصد گرمیلیم دهراننده  خون در موجود الکل زانیم که یصورت در -ج

 .شودمی محکوم مهیجرریال جریمه نقدی 

 ثبت احوال( قانون ب

 :شودمی اصالح زیر به شرح قانون ثبت احوال (9)ماده  -94ماده 

گان آنان، ددار یا نماینمرکب از فرماندار یا بخش حل اختالف هیأتی به نام هیأتدر مقر هر اداره ثبت احوال  -9ماده 

شـهر و   شورای اسالمی رییساستان و  اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب رییس شبکه بهداشت و درمان رییس

برای رسیدگی به موارد مقرر در بندهای یک و دو با حضور  هیأتاین . شودمیتشکیل  محل صدور شناسنامه یا بخش

بـا حضـور اکثریـت     هیـأت . جلسـات  شودمی تشکیل استان یکی از قضات به انتخاب رییس کل دادگستریو ریاست 

حـل   هیـأت  کنـد. صـالحیت  انشـاء رأی مـی   پس از اخذ نظر مشورتی اعضا هیأتعضو  قاضیشود. می اعضاء تشکیل

 :اختالف به قرار زیر است

 .ابطال اسناد ثبت احوال -1

 تغییر تاری  تولد. -2

 .ر ثبت جنس صاحب سنددابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه  و تغییر نام -9
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از  هـا آنها، ناشی از تحریر یا اعـالم. همچنـین تکمیـل    تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر، اسناد هویتی و گواهی -4

 حیث مشخصاتی که نامعلوم و یا نانویس بوده است.

زائـد و غیـر ضـرور بـا     حذف کلمات زائد، غیر ضرور و یا ناشی از اشتباه در اسناد هویتی. تعیین مصادیق کلمات  -1

 پیشنهاد سازمان و تأیید شورای عالی خواهد بود.

 :شودمیصالح زیر ا به شرحقانون ثبت احوال  (4)ماده  -91ماده 

ظرف بیست روز پس از حل اختالف تجدیدنظر  هیأت دراز تصمیمات  نفعذیرسیدگی به شکایات اشخاص  -4ماده 

و  و یکـی از معاونـان اسـتاندار    معاون ثبت احوال استان یاکل مرکب از مدیر هیأتاین . باشدیمپذیر ابالغ آن امکان

تجدیدنظر  هیأتباشد. عضویت و ریاست یکی از قضات تجدیدنظر استان، با معرفی رییس کل دادگستری استان می

جلسـات آن بـا حضـور تمـامی اعضـا رسـمیت        و شـود میدر اداره کل ثبت احوال مرکز استان تشکیل حل اختالف 

 کند.پس از اخذ نظر مشورتی اعضا انشاء رأی می هیأتقاضی عضو  د.یابمی

ی که مدار  و مستندات جدیدی صورتدرحل اختالف مورد اعتراض واقع نشده باشد،  هیأتچنانچه تصمیم  -تبصره

ثبـت احـوال اسـتان یـا حسـب       رکلیمدیا  هیأتمذکور مؤثر واقع شود با درخواست  هیأتارائه شود که در تصمیم 

 صـورت  درگیرد و ارجاع رییس سازمان ثبت احوال کشور، موضوع توسط کمیسیون تجدیدنظر مورد بررسی قرار می

 .شودمیارجاع  ربطذیحل اختالف  هیأتپذیر  درخواست، موضوع جهت رسیدگی مجدد به 

 :شودمیالحاق ( قانون ثبت احوال به شرح زیر 4یک تبصره به ماده ) -96ماده 

ماننـد جعـل    یمـ یجرا ایـ سلب نسب و  ایمانند اثبات  یبه دعاو یدگیرس یکه دادگاه در راستا یدر موارد -تبصره

 بدون نیاز بـه طـرح دعـوای جدیـد     ط به آنتبمرسجلی ابطال و صدور اسناد  ،صادر کرده باشدقطعی  یسند، حکم

 .ردگییصورت م مقام قضایی مجری حکممطابق دستور 

 ( قانون کارپ

 :شودمیالحاق زیر  به شرح( قانون کار 96به ماده ) 9تبصره  عنوانبهیک تبصره  -91ماده 

های مشمول قانون کار، حادثه یا بیماری ناشی از کار منجر به ایراد صـدمه  در کارگاه که یموارددر کلیه  -9تبصره 

فوت کارگر یا سایر اشخاص گردد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوز     بدنی یا 

چه به تشخیص بازر  کـار یـا کارشـنا     پزشکی )حسب مورد( مکلف به انجام بازرسی و تهیه گزار  بوده و چنان

ن کارگاه مسؤوالی کارفرما یا مدیران و ای علت حادثه ناشی از نقض مقررات قانونی و وقوع جرم از سوبهداشت حرفه

سـاعت از زمـان    4۵باشد و یا مصدومین یا اولیای دم متوفی مدعی وقوع جرم باشند باید مراتب حـداکثر در ظـرف   

ها( اعالم گردد. مقررات این تبصره نافی )از طریق ادارات متبوع آن ربطذیاطالع از حادثه یا بیماری، به مقام قضایی 

 ای ناشی از کار نیست.در پیشگیری از حوادث و بیماری حرفه هادستگاهو سایر  الذکرفوق وزارتخانهنی تکالیف قانو

 :شودمیالحاق زیر  به شرح( قانون کار 161به ماده ) 4تبصره  عنوانبهیک تبصره  -9۵ماده 
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نفر جمعیت نسبت به تعیـین   هزار پانصدهای باالی و شهرستان هااستانمکلف است در مراکز  قضاییهقوه -4تبصره 

این ماده و نیز رسیدگی بـه   9و  1ی هاتبصرهها جهت رسیدگی به موارد مذکور در شعب ویژه در دادسراها و دادگاه

 جرایم مذکور در این قانون اقدام نماید.

 :شودمیالحاق زیر  به شرح( قانون کار 111به ماده ) 9و  2، 1 یهاتبصره عنوانبه سه تبصره -99ماده 

موقع حقوق و مزایای کارگر و نیـز  رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت به -1تبصره 

المثل در صالحیت مراجع حل اختالف مـذکور در ایـن مـاده    سایر دعاوی مربوه به مطالبه خسارت قراردادی و اجرت

 است.

کارفرمایان، بطالن یا انفساخ یا فس  قرارداد کـار بـه هـر علـت، نـافی      در رسیدگی به اختالفات کارگران و  -2تبصره 

این مراجع صالحیت رسیدگی بـه ادعـای بطـالن یـا انفسـاخ یـا فسـ          صالحیت مراجع حل اختالف کار نخواهد بود.

 قرارداد کار را نیز دارا هستند.

کـه   تغال به کار دارنـد بـه جـز در مـواردی    به دعاوی ناشی از کار کارگران تبعه خارجه نیز که در ایران اش -9تبصره 

ها حاکم است، در مراجع حل اختالف موضوع این مـاده رسـیدگی   مقررات خاصی در خصوص رسیدگی به دعاوی آن

 .شودمی

 :شودمیالحاق زیر  به شرح( قانون کار 166به ماده ) 2و  1 یهاتبصره عنوانبهدو تبصره  -46ماده 

قانون کار یا مراجع حل اختالف کار مبنـی بـر    1۵9آرای قطعی دادگاه کیفری موضوع ماده  که یموارددر  -1تبصره 

گردد، اجـرای آرای  ای کارگر )سهم کارفرما( به سازمان تأمین اجتماعی صادر میالزام کارفرما به پرداخت حقوق بیمه

 16، مطـابق مـاده   ربـط ذیفاه اجتماعی مزبور حسب مورد با اعالم قاضی اجرای احکام کیفری یا اداره تعاون، کار و ر

پذیرد و در هر نامه اجرایی آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت میآیین و 1914قانون تأمین اجتماعی مصوب 

 ای کارگر مطابق آرای یادشده است.صورت سازمان مزبور مکلف به احتساب سوابق بیمه

ی قطعی مبنی بر بازگشت کارگر به کار صـادر نمایـد، رأی مزبـور    که مرجع حل اختالف کار، رأ در صورتی -2تبصره 

باشد. در صورت خودداری کارفرما از پذیر  کـارگر مطـابق مقـررات    جنبه اعالمی داشته و نیاز به صدور اجراییه نمی

 .شودمیقانون کار رفتار  26ماده 

 :شودمیالحاق  زیر به شرح ( قانون کار111به ماده ) 2و  1 یهاتبصره عنوانبهدو تبصره  -41ماده 

یت مدنی خود و کارگران کارگاه در قبال خسـارات جـانی و   مسؤولکارفرمایان مکلف هستند نسبت به بیمه  -1تبصره 

لیف مقرر گردد اقدام نمایند. تخلف از تکمالی ناشی از کار که در حین انجام وظیفه کارگران یا به مناسبت آن وارد می

برابر حـداقل مـزد روزانـه     166تا  266در این ماده از سوی کارفرما مستوجب مجازات جزای نقدی به ازای هر کارگر 

کارگر در سال مربوه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در اجرای این ماده نظـارت الزم را معمـول   

 دارد.
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االجرا شدن این قانون توسط بیمه مرکزی ایـران بـا   رف شش ماه از تاری  الزمنامه اجرایی این ماده ظآیین -2تبصره 

نامـه اجرایـی   . آیـین رسدمیوزیران  هیأتهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری تهیه و به تصویب 

نیـاز بـه رأی مراجـع     دیده )اعم از کارگران و اشخاص ثالث( بـدون باید به نحوی باشد که امکان جبران خسارت زیان

 قضایی وجود داشته باشد.

 

 مقررات ثبتی -مششفصل 

 :شودمیبه شرح زیر اصالح  ثبت اسناد و امال  کشورقانون  41ماده  -42ماده 

کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن بایـد بـه طـور رسـمی در      -41ماده  

دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده تنظیم شوند 

های معامالت ملکـی مکلفنـد   الن، مشاوران و بنگاهقابلیت استناد در هیز مرجع اعم از قضایی و یا اداری را ندارند. دال

نـویس قـرارداد   پس از تنظیم مذاکره مقدماتی و تعهدات طرفین با دریافت حق داللی برابر تعرفه، نسبت به درج پیش

االجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و امال  کشور بـا  از تاری  الزم ماه ششای که ظرف مدت در سامانه

اقدام و جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی  شودمیری کانون سردفتران اسناد رسمی طراحی و اجرا همکا

نـویس  باشد. تعهـدات منـدرج در پـیش   منعکس نمایند این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نمی

ای اعتبار است و مبنای تنظیم سند رسـمی  چنین مشخصات طرفین و ملک برای تنظیم سند رسمی دارقرارداد و هم

نـویس جدیـد و ورود   خواهد بود. تا تنظیم سند رسمی یا منتفی شدن تعهدات قبلـی بـه علـت قـانونی صـدور پـیش      

های باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور و ارتباه دالالن، مشاوران و بنگاهاطالعات آن به سامانه مقدور نمی

های معامالت ملکی تعرفه دفاتر اسـناد رسـمی و   فاتر اسناد رسمی، تعرفه دالالن، مشاوران و بنگاهمعامالت ملکی با د

االجرا شدن ایـن  ای است که ظرف مدت سه ماه از تاری  الزمنامهینیتقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی به موجب آ

 .رسدمیقضاییه قوهقانون توسط سازمان ثبت اسناد و امال  کشور تهیه و به تصویب رییس 

 :شودمیبه شرح زیر اصالح  22/۵/1911( قانون افراز و فرو  امال  مشاع مصوب 2ماده ) -49ماده

قانون ثبت اسـناد   21نظارت موضوع ماده  هیأتتراض از طرف هر یک از شرکا در تصمیم واحد ثبتی قابل اع -2ماده 

نظارت وفق مقررات قابل  هیأتباشد، رأی و امال  است. مهلت اعتراض ده روز از تاری  ابالغ تصمیم مورد اعتراض می

 اعتراض در شورای عالی ثبت است.

نحـوه   .شـود مـی نسـ    ،با اصـالحات بعـدی   21/4/1914قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  (69)و  (1)د موا -44ماده 

ای است نامهآییندیگر مطابق  قانونی لیدل هرواگذاری دفاتر اسناد رسمی پس از بازنشستگی یا فوت و یا به تصدی و 

و بـه تصـویب ریـیس     شـود مـی ه پس از تصویب این قـانون تهیـه   سه ماکه توسط سازمان ثبت اسناد و امال  ظرف 

 .رسدیم قضاییهقوه
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 قانون نظام صنفی –فصل هفتم 

 شود:به شرح ذیل اصالح می 1992( قانون نظام صنفی کشور مصوب 12( ماده )2تبصره ) -41ماده 

 69)احتکار( و  66)تقلب(  19) کم فروشی(  1۵)گرانفروشی(  11رسیدگی به تخلفات موضوع مواد » 

مان تعزیرات حکومتی انجام خواهد ) عدم اجرای ضوابط  قیمت گذاری و توزیع ( در کلیه موارد توسط شعب ساز 

 «شد.

یک تبصره به عنوان تبصره شود و نس  می 1992( قانون نظام صنفی کشور مصوب 12( ماده )۵تبصره ) -46ماده 

 شود.( به شرح زیر به این ماده الحاق می۵)

-حقوق مصرفتهدید بهداشت عمومی، اضرار به واحد متخلف در مواجهه با موارد ادامه فعالیت  – ۵تبصره 

رأی یا حداکثر به  کنندگان، استمرار تخلف و محو آثار آن به تشخیص رییس شعبه رسیدگی کننده تا زمان صدور

 «زمان یا پیش از آن راجع به کاالهای موجود در واحد تعیین تکلیف خواهد شد.هممدت یکماه پلمب می شود و 

 

 مقررات اداری و استخدامی -مهشتفصل 

 اصـالحات  و 19۵6 مصـوب  یکشـور  خـدمات  تیریمد قانون (11به ماده ) (2)تبصره  عنوانبهیک تبصره  -41 ماده

 :شودمیالحاق به شرح زیر  ،آن یبعد

اصل یکصد و پنجاه و هشـتم قـانون اساسـی     1با اختیارات حاصل از بند  قضاییهقوه رییسدر مواردی که  -2تبصره  

هـای  با رعایت مقررات قانون برنامهایجاد کرده است،  قضاییهقوهی اسالمی ایران، تشکیالت متناسب با وظایف ورجمه

مجـاز بـه اسـتخدام کارکنـان اداری     عالوه بر استخدام کادر قضـایی  و اجتماعی و فرهنگی  پنج ساله توسعه اقتصادی

قضاییه، در قـوانین بودجـه   تشکیالت و نیروی انسانی قوهباشد. دولت مکلف است متناسب با متناسب با تشکیالت می

 بینی نماید.سنواتی ردیف بودجه مربوه را پیش

قضـاییه و ریـیس دیـوان عـدالت     رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاونان رییس قوه»عبارت  -4۵ماده 

های ترازی سمتچنین تعیین همو هم»( قانون مدیریت خدمات کشوری و عبارت 11به ادامه بند )ب( ماده )« اداری

به ادامه تبصره یـک مـاده مـذکور الحـاق     « قضاییه استقضاییه به عهده رییس قوهقضایی و اداری قوه منصبانصاحب

 .شودمی

به شرح زیر  ،آن یبعد اصالحاتو  19۵6 مصوب یکشور خدمات تیریمد قانون (161ماده ) بهتبصره یک  -49ماده 

 :شودمیالحاق 

قضـاییه نیازمنـد   تمایل و تـا زمـانی کـه قـوه     صورت دربه سی سال تمام برسد،  آنانمدت خدمت قضاتی که  -تبصره

و حقوق  پادا  پایان خدمت الحسابدریافت علی و همچنین جاریخدمت آنان باشد، ضمن دریافت حقوق و مزایای 

العاده خدمت فوق عنوانبهای العادهدر این مدت فوقتوانند به خدمت خود ادامه دهند. ، مینشدهایام مرخصی استفاده 
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العـاده مشـمول کسـور    این فوق .شودمیپرداخت  معادل هشتاد درصد حقوق و مزایای فعلی ماهانه ،مازاد بر سی سال

 شود.تلقی می رمستمریغالعاده بازنشستگی نبوده و به عنوان فوق

 اصـالحات  و 19۵6 مصـوب  یکشـور  خدمات تیریمد قانون (111( به ماده )6تبصره ) عنوانبهیک تبصره  -16ماده 

 :شودمیبه شرح زیر الحاق  ،آن یبعد

به شرح مندرج شغلی قضات  اعداد مبنای گروهوری و حفظ قضات باتجربه و متخصص، به منظور ارتقاء بهره -6تبصره 

 یابد.افزایش می 2۵6و  26( این ماده به ترتیب به 1در تبصره )

 ،آن یبعد اصالحات و 19۵6 مصوب یکشور خدمات تیریمد قانون به (مکرر 121) ماده عنوانبهماده  کی -11ماده 

 :شودمی الحاقبه شرح زیر 

کارکنـان در   اتیشکا به یدگیرس منظور به یهیأت ،یمل و یاستان سطح در ییاجرا هایدستگاهکلیه  -مکرر 121 ماده

گیـری در آن در صـالحیت دیـوان عـدالت اداری     که تصـمیم  خود متبوع دستگاه هیعل یاستخدام ،یادار ای یمالامور 

 عامـل  ایـ  حسـاب یذ ومرجـع مربـوه یـا نماینـده وی      یادار مقام نیباالتر ،یحقوق واحد ندهینما از مرکبباشد، می

با حضور تمام  هیأترأی . شودمی لیتشک ربطذی دستگاه حراست ندهینما و ـ مالیمعاون اداری ندهینما و حسابیذ

 یمـال  و یادار امـور  همـه  در کارمنـد  نفـع  بـه  هیأت یرأ گیری با اکثریت آراء است.یابد و تصمیماعضاء رسمیت می

این رأی در هر حال قابـل شـکایت    .است یالزام هادستگاه مسؤوالن و کارکنان همه یبرا آن یاجرا و است االجراالزم

 نیـ ا یاجـرا  نـه یهز باشـد. نافی صالحیت دیوان عدالت اداری نمی هیأتدر دیوان عدالت اداری نیست. صالحیت این 

 یادار عـدالت  وانیـ د در نفعذیمانع از شکایت  هیأترأی . شودمی ینیبشیپ ییاجرا دستگاه هر اعتبارات لیذ حکم

توسـط سـازمان امـور اداری و     ایـن قـانون   نامه اجرایی این ماده ظرف مهلت سـه مـاه از تـاری  تصـویب    نیست. آیین

 هیـأت قضـاییه بـه تصـویب    استخدامی و با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید رییس قـوه 

 .رسدمیوزیران 

 ،آن یبعد اصالحات و 19۵6 مصوب یکشور خدمات تیریمد قانون به( مکرر 12۵ماده ) عنوانبهیک ماده  -12ماده 

 :شودمیبه شرح زیر الحاق 

های مربوه به مسکن و طرح قضاییهقوهوزارت دادگستری مکلف است متناسب با نیازهای کارکنان  -مکرر 12۵ ماده

وزارت راه و  ژهیوبهی اجرایی هادستگاهدیگر خدمات رفاهی قضات و کارکنان اداری را در سراسر کشور با هماهنگی 

مالی و اعتباری در اجرای صدر اصل یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسالمی  مؤسساتها و شهرسازی و بانک

وزارتخانـه   تحت ردیف خدمات رفـاهی ها طرح گونهنیاایران تهیه نماید. دولت نیز مکلف است بودجه مستقلی برای 

 باشد.قضاییه نمیقوه رییسمذکور تخصیص دهد. اجرای این وظیفه مستلزم تفویض اختیار 

به شرح  ،آن یبعد اصالحات و 19۵6 مصوب یکشور خدمات تیریمد قانونبه  (12۵به ماده )یک تبصره  -19ماده 

 :شودمیزیر الحاق 
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های مقـرر در قـانون محاسـبات عمـومی و     نرخ مالیات بر درآمد حقوق و مزایای قضات پس از کسر معافیت -تبصره

( قـانون  91سـال خـدمت مشـمول مـاده )     96و پـس از   ( خواهد بـود %16بودجه سالیانه به نرخ مقطوع ده درصد )

 99-664/یو اصالحات بعدی است. 1966های مستقیم مصوب مالیات


