
که ضمن سازش نسبت  نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این

  .خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد به

که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی   در مواردي- 518ماده  

  .نماید معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می

  
   خسارات -فصل دوم  

  
الوکاله وکیل و   خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق- 519ماده  

اثبات دعوا یا  طور مستقیم مربوط به دادرسی و براي هاي دیگري که به هزینه

  .الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی دفاع الزم بوده است از قبیل حق

 درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت - 520ماده  

یا عدم  نماید که زیان وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و

رت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را صو تسلیم خواسته بوده است در غیراین

  .رد خواهد کرد

توان  هایی که براي اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی  هزینه- 521ماده  

  .مطالبه نمود

ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه   در دعاویی که موضوع آن دِ- 522ماده  

تغییر فاحش  ر صورتداین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، د

شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه 

بانک مرکزي  طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط

گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد  جمهوري اسالمی ایران تعیین می

  .ندکه طرفین به نحو دیگري مصالحه نمای مگر این

  
  ین  مستثنیات دِ-فصل سوم  

  
 در کلیه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دیِن به موقع اجراء - 523ماده  

شود اجراء رأي از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه  گذارده می

  .باشد می ممنوع
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 احکام جزائی دادگاههاي صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از -تبصره  

  .باشد ه یا ضبط آن مستثنی میاموال محکوم علی

  : مستثنیات دیِن عبارت است از- 524ماده  

 مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي با رعایت شؤون -الف  

  .عرفی

  . وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه-ب 

، خانواده  اثاثیه مورد نیاز زندگی که براي رفع حوائج ضروري محکوم علیه-ج 

  .و افراد تحت تکفل وي الزم است

 آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي براي -د  

  .شود مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می

 کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی براي اهل علم و تحقیق متناسب با شأن -ه 

  .آنان

اورزان و سایر اشخاصی که وسیله وران، کش  وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه-و  

  .باشد امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي می

 درصورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء - 525ماده  

صادرکننده  موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه

موال و اشیاء مذکور بیش از حد چنانچه ا. االجراء، مالك خواهد بود حکم الزم

تفکیک نباشد به  علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و نیاز و شؤون محکوم

به یا دیِن پرداخت  دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکوم

  .گردد می

  . مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاري است- 526ماده  

رأي دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول  چنانچه - 527ماده  

  .مقررات این فصل نخواهد بود

  
  :سایر مقررات 

  
 دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور والیت، رهبر - 528ماده  

پنجاه و  و) 5(تشکیل گردیده طبق اصول پنجم ) ره (کبیر انقالب امام خمینی 
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