
 

 مدنیآیین دادرسی  جزوه 
 رویهآراء وحدت + قوانین خاص  +های جدید آزمون   هایتست همراه به

 دکتر امید مالکریمی 

 

 

 

مدرس  ،)وکیل پایه یک دادگستری

 ( و عضو هیأت علمی دانشگاه

 دانشگاه  وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی

 یوسفی( انور)به کوشش 

می بسیاری   که  اوونهایی  آزموناز  در  قبول  خوان  حقوقی  انبوهِ  شَنبِهای  تست   هاکتاب  در  آشفته   هایو  در  شُحقوقی    بازارِ موجود  همچنین  زیاد  و    مؤسسات مار 
 انتخابِ هم  !روزِ آن یک فقط ست امااین سردرگمی، طبیعی .برسندتوانند به یک تصمیم قطعی دانند چگونه تصمیم بگیرند و یا نمی، سردرگم هستند و نمیآموزشی

های مدنی، برای آزمون آیین دادرسی  کنم این جزوه در کنار خواندن قانون  تضمین می   ! کنیم  شلوغ  را  خود  رِدو نیست؛ نباید    خوبی  انتخاب  کتابِ مرجع،  هم  و   جزوه
با  .  حقوقی، کافی است دادرسی  نکات مهمِِّ قوانینِ خاصِ مرتبط  به همراه تست آیین  اعالم شده  آزمون وکالت  برای  اسکودا  آرای  مدنی که توسط  و  های جدید 

ا در  رویۀ جدید  آورده شده استوحدت    حقوقی،   داوطلبان  و   دانشجویان  استقبال  و   مختلف   هایدانشگاه   در   درس   این   سالۀ  چندین  تدریس  به  توجه   با .  ین جزوه 
 تَشَتُّت   درگیر  بعضاً  و   نداشته  دسترسی  فهمساده   و   جامع   منبع   به  متأسفانه  و   بوده  مشکل  دچار  آن  فراگیری  برای  داوطلبان  که)  درس  این  برای   که  گرفتم  تصمیم

 تدوین  نحوی  به  مطالب  و   بنشیند  اختصار  کنار  در  جامعیت  که  شده  آن  بر  سعی.  باشد  داشته  ساده  بیانی  و   روان  شرحِ  که  کنم   تهیه  رو   کاملی  جزوۀ(  شوندمی   منابع
 مانند  حقوقی  تخصصیِ  هایآزمون   در  شرکت  داوطلبان  الخصوصعلی  و   دانشجویان  به  جزوه  این  ۀمطالع.  نشود  تبدیل  سردرگمی  به  آن  منطقیِ  نظمِ  که  شود

  قوانین   مبنای   بر  حقوقی  اخیرِ  هایآزمون  سؤاالتِ  طراحیِ  به  نظر.  شودمی   توصیه  قضاوت  وکالت،  مثل  هاییآزمون   حتی  و   دکتری  و   ارشد  کارشناسی  هایآزمون 
 در   حقیر.  است  شده  افزوده  جزوه  متنِ  به  جدید   هاینامه آیین  و   جدید  خاصِ  قوانین  که  است  این  جزوه  این  تألیف  در  مهم  نکتۀ  مدنی،  دادرسی  آیین  با  مرتبط  خاصِِّ

  در   کندمی   کمک  آسان  یادگیریِ  به  اینکه  بر  عالوه  روش  این  و   امکرده   ارائه  خاص  نظمی  با  نموداری  شیوۀ  به   را  مباحث  نوین،  سبکی  از  استفاده   با  جزوه  این
 هاینشانی   به   هشدآوری جمع   دیگرِ  جزواتِ  دریافتِ  جهتِ  ضمناً .  دارید  دست   در   را  خوبی  و   بروز  ۀجزو   اینکه  خالصه.  دارد  بندیجمع   قابلیت  ممکن   زمانِ  ترینکوتاه 

  .فرمایید  مراجعه جزوه در  ذکرشده اینترنتی

نویسند سوگند هب قلم و آنچه مى    
های وکالت، های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق برای قبولی در آزمونموفقیت در آزمون

کارشناسی و  میقضاوت  را  حقوقی  هر  دِل  یا  ارشد،  جادویی  معجوِن  هیچ  موفقیت  این  ُرباید. 
آیین دادرسی مدنی  ترین جزوۀ  ترین و سادهفرموِل سّری ندارد! این نخستین بار است که کامل

به روشی ساده  به صورت ر  این جزوه  موفقیت   -انگیز  اما شگفت  -ایگان قابل دریافت است. 
 کند. این جزوه، در کناِر خواندن قوانین و توکل، برای هر آزمونی کافی است! شما را تضمین می

  شده را از وببسیار مهم: آخرین نسخۀ بروزرسانی 
ً
سایت بگیرید چون دائما

 !کنیمسایت را تعویض مینسخۀ موجود در وببا توّجه به تغییرات قوانین، 

1402آخرین ربوزرسانى جزوه:    
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 این جزوه است! بودید  دنبالش که یانگیز حیرت
  ۀ سال های حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توجِّه به تدریس چندیندر همۀ آزمون  هاترین درسمهماز  مدنی،    آیین دادرسی کیه که ندونه درس  
فهم های مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و سادهاین درس در دانشگاه

طورِ کاملی رو تهیه کنم که شرحِ روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در  شوند کتاِب جزوهتِ منابع می دسترسی نداشته و بعضاً درگیر َتَشتُّ
تبدیل نشه. مطالع اوون به سردرگمی  تدوین شود که نظمِ منطقیِ  به نحوی  بنشیند و مطالب  اختصار  دورۀ کارشناسی و   ۀکنار  دانشجویان  به  این جزوه 

شود. ضمناً توصیه می  قضاوت  و اسی ارشد، وکالتهای کارشنهای تخصصیِ حقوقی مانند آزمونالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیکارشناسی
دم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم ح دادم و قول میانگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیها جزوۀ سَبُک و روانِ حقوقی که به طور شگفتباید بگم: ده

(www.mollakarimi.irبگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می )!کنید 

های جدید و آخرین تغییرات قوانین و  این نوشته دائماً با توجّه به سرفصلو حتِّی    MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایتِ  

رو در دست دارید بهتره مجدداً از    شدۀ جزوهنسخۀ چاپ یا    پی.دی.افشه و چنانچه  های هر سال، به روز می های آزمونتست

هاست! اسمِ کارگاهِ ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه.  سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید

 ( رو دنبال کنید تا کلِّی محتوای حقوقیِ خوب رو مشاهده و دریافت کنید. omidmollakarimi@( و تلگرامِ ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )که می

دانشگاهتوجّه در  تدریس  برای  جزوه  این  توسطِ  :  آموزشی  مؤسسات  و  مالکریمی(ها  )امید  و   معلم  تکثیر  و  نداشته  انتفاعی  جنبۀ  و  شده  تکثیر  و  تهیه 

آور است. نگارنده، سپاسگزارِ خوانندگانی  باشد، در غیر این صورت، قانوناً ضمان برداری از آن، بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز مینسخه

 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »از راه خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشتار
ای که به سادگیِ خوردنِ یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید.  مدنی را آموزش خواهیم داد به گونه  آیین دادرسیبه صورت چریکی، کلِِّ  

توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحمِّلِ اوون سخت است اما در این نوشته،   ربدون آوردن جدول و نمودامدنی اگر بدون    آیین دادرسیمفاهیم  
کردند. وقتی رو معرفی می  دکتر شمسکنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای  کاری می

دستکتاب  رو  ایشون  میهای  یکمون  با  قلمبه  سریگرفتیم  میاصطالحات  مواجه  حقوقی  چقِرِ  نمیسلمبۀ  چیزی  ازش  که  نهایتاً شدیم  و  فهمیدیم 
فهمیدیم، چون های دورۀ کارشناسی نمیشدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سال رفت و زده میمون سر میحوصله

گفت و بعد، برامون خواندنِ اصطالحاِت ثقیل و دشوار، های روشن برامون قصِّه میل به زبونِ داستانی و با مثال دونستیم و یکی باید اوِّمفاهیم پایه رو نمی
هلو می خوردن  سال مثل  در  که »شبکهشد!  اخیر  شبکههای  این  عمدۀ  و مخاطبِ  دادن  ترویج  رو  عامیانه  ادبیات  اجتماعی«،  هفتادی های  دهه  و ها،  ها 

مدنی آیین دادرسی  گویی«؛ خالصه اینکه،  مِ حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصالً هنرِ معلِّمی یعنی »سادهها هستند، معلهشتادی
 دم! کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به رَوشِ خودم میرو به طور کامل می

پایه یک دادگستری و همینطور تدوین تبلیِغ خودم امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل  آزمون !  های  کنندۀ جزوات 
در فضای  حقوقی. می  اینجوری  اوون موقع مثل االن  رو گرفتم خب  زمانی که مدرک کارشناسیم  یادمه  تعریف کنم،  براتون  داستان جالب  یه  خوام 
یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود  های صوتی  مجازی فایل 

ها در اون زماُن نداشتم  گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالس و سِر کالس جزواتی را که اساتید می
خونم  ای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میکپِی اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه ازش خواهش کردم که  

و  و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحِد انتشاراتش و جزوات ر 
شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسّنی توی قسمِت تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو  ِبَخر! خوشحال  

ده اینجوری که  خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کاِر تجاری انجام می می
  های اوون استاد در اوون درِس خاص کالسای میده به من که تکثیر کنم و ِبَدم به دانشجوهای همین مؤسسه که  صفحه   200ستاد یه جزوۀ  مثاًل ا

گفتم: »می  بهش  قطع کردم  رو  کردن؛ حرفش  که همین جزوه رو شرکت  کنم  خواهش  تموم  تونم  هنوز حرفم  »وایسا  بدین؟«؛ گفت:  من  به  رو  ها 
اِی تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که  صفحه   200ببخشید، بفرمایید!« ادامه داد که »اون استاده که جزوۀ  نشده!«؛ گفتم: »

به بچه  به دست من که تکثیر شه!« ادمه داد که: »همون استاد  ِبده  رو  یا دستورالعمِل قبولی  یا فرمول  ها سِر کالس جزوه هم میگه که  کِلّ کلید 
تایپی و گفت جالب نویس می ن و جزوۀ دست بنویس  این جزوۀ  تایپشه مکمل  اینکه در همین جزوۀ  به  تر  ایراداتی وجود داره که سرکالس  شده هم 

یا  ها میگه که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله اینجوریاس!«؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن  بچه 
کاری    ن مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّجِه توا
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https://www.mollakarimi.ir/
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دم! شاید  و میها ر برداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپی که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت 
خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که »ُمصر بودن« و »پیگیر بودن« َاَصن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج  حق داشت چون هزینه کرده بود و نمی

ب ُماّلها دارن  این میزهایی که  از  دونه  و یک  پذیرایی کرد  ازم  روز  و سه شبانه  بهم محبت کرد  بودم و خالصه  راه  توی  و  ساعت  بنشینم  هم داد که 
بود   برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و با اتوبوس در مسیِر برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت راستم که کبود شدهیادداشت 

ها رو هم به  مکان حضور در این کالس کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و ا)اینقدر که نوشته بودم!( نگاه می 
کردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز  شد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این می جهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از پیشرفت باز می 

دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت  ادیات میشه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در مهای ُمستعد می موندن آدم 
هام یادم اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از  های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم این آدم 

عًا خیر کنی جوا  گم( قول دادم  بابا )»خدا« رو می گیری«، خالصه به اون بزرگ ب خوبی می کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ
رو به تدویِن جزواِت رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که   مدهم از زمان یک و همینطور  یک به َدِه پوِل حاصله از وکالت یا قضاوتکه اگه قبول بشم 

سال    َده کنم االن  م رو شروع می )یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرای َوعده  ساِل بعدش، خبِر شیریِن قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش 
های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و  گذره و من تماِم جزواِت مورِد نیاز برای قبولی در آزمون از اون روز می 

هایی رو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛  ها آدم ص دادم و البته خدا در تمام این سال وقتم رو به این مهم اختصا 
های او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار  خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است!« و من دست 

ُخرسندممی روزانه    خونید  جزواتم  اینکه  می   هزاراناز  دانلود  کامل مرتبه  از  داوطلبان  که  را شاکرم  خدا  و  بی شود  و  اوننقص بودن  ها صحبت  بودن 
ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. این جزوات کاماًل رایگان است )و  کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمون می

تون معرفی  ها رو به دوستان ها ِپی بردین اون شه( و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون ًا بروز می دائم
  بدونید این کارِ کنین، من برای گسترِش این کاِر خیر به کمک شما نیاز دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته  

 گرده! شما هم بهتون برمی  خیرِ 

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده است حال هیچ هب آنتقدیم هب تمام کسانى که اتهب
 1بخش اّول: آیین دادرسی مدنی 

یک،   مدنِی  دادرسی  دارد:    چهارآیین  قضاوتیسازمان.  1بحث  خوانده.  4؛  صالحیت.  3؛  دعوا.  2؛  های  پاسخ  یا  بخش،    .دفاع  چهار  این  شروع  از  قبل 
 ای را خواهیم داشت:صفحه ای چندمقدمه
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 بخش تشکیل شده است:  3آیین دادرسی مدنی از  

 ق.آ.د.م  47تا   1: مواد آیین .1
 ق.آ.د.م  501تا  48: مواد دادرسی .2
 ق.آ.د.م  529تا   502: مواد  مدنی .3

 ورز« دادنامه ـ دادرسی ـ دادرس ـ دادخواست ـ داد گاه ـ داد خواه ـ داد خواِن دادرسِی مدنی، هفت »داد« است:»هفت ✓
 

 مدنی است.  دادِ  ستادندِن  مقرراِت و  اصولمدنی، : آیین دادرسی ق.آ.د.م  1خالصۀ مادۀ 

 : خواهیداد مقرراتو  اصول

 اصول = قواعد . 1

 مقررات = تشریفات. 2

 کدام فرض ذیل غلط است؟  •
 حاکم است.   تجاریو حتی  مدنیآیین دادرسی مدنی در دعاوی  اصوِل 
 حاکم است. امور حسبیو  تجاری، مدنیآیین دادرسی مدنی در دعاوی  اصوِل 
 آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری، امور حسبی و امور خانواده حاکم است.  اصوِل 
امور خانواده، شورای حِلّ اختالف، دعاوی تصرف، داور   اصوِل  امور حسبی،  تجاری،  و دیوان  آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی،  عدالت ی 

 اداری حاکم است. 
 هیچکدام.  ✓

 

ک
ی ی

ی مدن
ن دادرس

آیی

سازمان های قضاوتی

دعوا

مفهوم

انتقال دعوا

زوال دعوا

شرایط دعوا

انواع دعوا

صالحیت

صالحیت ذاتی

صالحیت نِسبی

اختالف در صالحیت

دفاع یا پاسخ های خوانده

ایرادات

دفاع به معنای اخص

دعوای متقابل
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 کدام فرض ذیل غلط است؟  •
 آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی و حتی تجاری حاکم است. مقرراِت 
 آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری و امور حسبی حاکم است.  مقرراِت 
 آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری، امور حسبی و امور خانواده حاکم است.  مقرراِت 

آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری، امور حسبی، امور خانواده مگر شورای حِلّ اختالف و حتی دعاوی تصرف و حتی داوری و  مقرراِت  ✓
 حتی دیوان عدالت اداری حاکم است. 

 هیچ کدام. 
 

 . حتی در قوانین خاص هستند ولی »اصول« همه جا حاکم است  خود« خاِص »مقرراِت اص، دارای  قوانین خنکته: 
 

 : اصول حاکم بر دادرسی مدنی ✓
 اصل تناظر  •
 ق.آ.د.م«  2اصل درخواست رسیدگی »مادۀ  •
 ق.آ.د.م« 3اصل تکلیف به رسیدگی »مادۀ  •
 ق.آ.د.م«  4اصل تعیین تکلیف به طور خاص »مادۀ  •
 ق.آ.د.م«  5»مادۀ اصل قطعیت آراء  •
 ق.آ.د.م«  6اصل رعایت نظم عمومی و اخالق حسنه »مادۀ  •
 ق.آ.د.م«  7ای »مادۀ مرحله  دواصل رعایت ترتیب و رسیدگی  •
 ق.آ.د.م« 8راغ دادرس »مادۀ فَ  اصل •
 ق.آ.د.م«  9شدن »مادۀ  اصل فوریت و عطف بماسبق •
 ( دکترین)  بودن آمره اصل •
 . را گفته، که این اصول در همه جا حاکم است  اصولیق.آ.د.م  9تا   2در مواد   ✓
 اصول : حتی در قوانین خاصجا حاکم است، ق.آ.د.م همه 9تا  1مواد  ✓
 مقرراتجا حاکم است، مگر در قوانین خاص: ق.آ.د.م همه 529تا   10مواد  ✓

خواه دادخواهی توسط  دادقانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است در مقام بیان تشریفاتی است که برای    529تا    10مقررات آیین دادرسی مدنی که در مواد  
خواست نزد شخصی به  داد  ای به نامگاه با وسیلهداد ی به نام  ثالث( در محلّ   اعادۀ دادرسی و متعرِض   خواه، خواهاِن )خواهان، واخواه، تجدیدنظرخواه، فرجام

در جلسهدادنام   نام  رس  به  نام  دادای  به  رأیی  به موجب  قرار( صورت میدادرسی  و  از حکم  )اعم  نام  نامه  به  توسط شخصی  و  اجرا  وَ دادگیرد  موقِع  به  رز 
 شود. گذاشته می

رود. به نحوی  گانۀ دادخواهی به کار میتفاست که در مراحل ه  (529تا    10مقرراتی )مواد  و    (9تا    1اصول )مواد    ۀکه آیین دادرسی مدنی مجموعنتیجه این
حِلّ    ی)شورا  خاص هستند( و قوانین خاص  ،ولی از حیث موضوع)عام هستند    تصرف که در قانوِن   جا حتی در موضوعات داوری وکه اصول همیشه و همه

 اختالف، دیوان عدالت اداری و دادگاه خانواده( حاکم است. 

طور   مدنی  یاررات  مقهمین  دادرسی  آیین  خاصهمه  تشریفات  قوانین  و  موضوعات  در  مگر  است  حاکم  به    ؛جا  اگر  خاص  قوانین  و  موضوعات  در  البته 
و مقررات خاصی پیش یا سکوت شده  و  باشد  آیین دادرسی مدنی ارجاع شده  آیین دادرسی مدنی در  مقررات  باز هم همان مقررات عام  باشد،  بینی نشده 

 شود. پس: موضوعات و قوانین خاص إعمال می

 حاکم است حتی در قوانین و موضوعات خاص.  ،اصول ✓
حاکم    مندرج در ق.آ.د.مدوباره مقرراِت   ،حاکم است مگر در قوانین و موضوعات خاص، مگر در حالت ارجاع و سکوت که در این حالت  ،تمقررا ✓

 شود. می
 مقررات ورود به دادرسی مدنی 
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 با چه چیزی باید برم سراغ دادرسی؟ :  9تا   1یات )اصول(: مواد کلّ  .1
 دعوا کنم؟ کجا باید طرح :  30تا   10صالحیت: مواد .2
 با کی برم سراغ دادرسی؟    47تا  31وکیل )وکالت در دعاوی(: مواد  .3

 راه دادرسی: سه

 لراه اوّ 

 ایم: با موضوعاتی چون موارد ذیل مواجه دادخواستجریان در  •
 دادخواست شرایط  .1
 بهای خواسته  .2
 ابالغ  .3
 ایرادات  .4
 دادخواست توقیف  .5
 دادخواست  قرار ردّ  .6
 دادخواست عدم پذیرش  .7

 شروع نشده است. جریان دادرسیبا خود دادخواست سر و کار داریم و هنوز  جریان دادخواستما در مرحلۀ   ✓
 : ایممواجه  ذیل موارد چون  موضوعاتی با دادرسی جریان در •

 دادرسی جلسۀ  .1
 دادرسی توقیف  .2

دادرسی قضاوتی
(441تا 48مواد )

دادرسی نخستین

325تا 48مواد 

جریان دادخواست
83تا 48مواد 

جلسۀ دادرسی
104تا 93مواد 

جریان های فرعی
325تا 108و 92تا 84مواد 

یرسیدگی شکایت
441تا 326مواد 

واخواهی
308تا 305مواد 

تجدیدنظرخواهی
365تا 326مواد 

فرجام خواهی

416تا 366مواد 
اعتراض شخص ثالث

425تا 417مواد 
اعادۀ دادرسی

441تا 426مواد 

(قاضی تحکیم)داوری 
(501تا 454مواد )

(193تا 178مواد )سازش 
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 دعوا قرار ردّ  .3
 دعوا عدم استماع  .4

 لط شود. این دو جریان نباید با هم َخ  ✓
 کند: های اصلی را تکمیل میذیل که جریانهای فرعی جریان •

 ( 120تا  108تأمین خواسته )مواد  .1
 ( 325تا  310دستور موقت )مواد  .2
 ( 143تا   130( )مواد  اضافی و تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث دعاوی طاری ) .3
 ( 178تا   157دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت )مواد  .4
 ( 294تا  194دالیل )مواد  .5

 مراه دّو 

 توان به آن مراجعه کرد. و چه بعد از دادرسی می یقضاوتی، چه در اثنا تحکیم( راه دیگری است که چه قبل از دادرسِی  )قاضِی  م داوری استراه دوّ 

اثنا دادرسی قضاوتی حتی در دیوان عالی کشور )البته اگر   پرونده در دیوان عالی داوری یا مراجعه به قاضی تحکیم چه قبل از دادرسی قضاوتی و چه در 
دادگاه صادرکنند به  داوری  به  ارجاع  برای  را  پرونده  دیوان  بلکه  بود،  نخواهد  دیوان  توسط  مستقیم  داوری  به  ارجاع  باشد،  ارسال    موردِ   رأِی   ۀکشور  فرجام 

 ق.آ.د.م( همین طور بعد از دادرسی فراهم است.  494دارد. مادۀ  می

 شود. ری مشمول قانون اجرای احکام مدنی بوده و توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا میرأی داوری همانند آراء محاکم دادگست

 مقدماتش با دادرسی متفاوت است ولی اجرایش یکی است. 

 راه سوم

ه بسا قبل از آن و یا بعد  که در هر مرحله از دادرسی و چ باشد می  «سازش بین طرفین» ق.آ.د.م   193تا   178های ستاندن حق به تجویز مواد یکی دیگر از راه
اَ  به  و  آن  به عمل می  شکال مختلِف از  دادگاه  از  یا خارج  دادگاه  در  عادی  یا  و  احکام  رسمی  اجراء  اجراء مشمول  از حیث  نهایت  در  داوری  و همانند  آید 

 باشد. دادگستری می

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

8 

کلیات

آمره بودن و قابل تراضی نبودنحتماً 

همین 
. م اصل فوریت و عطف بما سبق شدن.د.آ.ق9مادۀ حاال

.حقوق مکتسبه و صالحیت محّلی: استثناء

فارغ 
اصل َفراغ دادرس: م.د.آ.ق8مادۀ میشه

و ترتیب

.م اصل رعایت ترتیب و رسیدگی دو مرحله ای.د.آ.ق7مادۀ 
ثالث: استثناء

م اصل رعایت نظم عمومی و اخالق حسنه.د.آ.ق6مادۀ با نظم

ک
بالش

اصل قطعیت آراء: م.د.آ.ق5مادۀ 
تمام طرق شکایت از آراء: استثناء

(در خصوص احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر است365تا 326مواد )

به طور 
ص

خا

.اصل تعیین تکلیف به طور خاص: م.د.آ.ق4مادۀ 
ر صادر رأی وحدت رویه است که دیوان عالی کشو: استثناء

.  می کند و در آنجا به طور کّلی مسأله حل می شود

بهت میده

اصل تکلیف به رسیدگی: م.د.آ.ق3مادۀ 

حق ت رو 
بخوای

(.اصل درخواست)اصل تقاضا : م.د..آ.ق.2مادۀ 
م.د.آ.ق48مادۀ : اصل تقدیم دادخواست

د.آ
میگهم .

:م اصل شناسایی اصول و مقررات.د.آ.ق1مادۀ 
همیشه حتی در قانون خاص« اصول»

مگر در قانون خاص« مقررات»

 

   حتماً   فارغ میشه همین حاالو بخوای بهت میده به طور خاص بالشک با نظم و ترتیب ر  تآ.د.م میگه حّق 

 قانون آیین دادرسی مدنی  9تا  1تحلیل مواد 
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 ق.آ.د.م 1مادۀ 

خاص دارد. هم شکلی و هم ماهوی است. در قانون امور حسبی ابتدا ق.آ.د.م حاکم    مقرراِت قانون امور حسبی یک قانون خاص است و   ✓
قانون    2مادۀ    شود.، مطابق قانوِن اخیرالذکر عمل میحسبی یا ارجاع آن به قانون آیین دادرسی مدنی   امورِ   قانوِن   نیست در صورت سکوِت 

 . باشد« شده مقرر آن خالف آنکه مگر باشدمی  باب این مقررات تابع حسبی  امور به رسیدگیگفته: »   1319امور حسبی مصوب  
 حاکم است، بر خالف امور حسبی.   آیین دادرسی مدنیامور بازرگانی: در حال حاضر چون آیین دادرسی تجاری نداریم، ابتدائًا و مستقیمًا  ✓
باشد،    «مدنی»هرجا موضوع    .«دادگاه»مهم است نه    «موضوع» دادگاه انقالب: دادگاه انقالب این شبهه را ایجاد نکند که کیفری است،   ✓

باید از آیین دادرسی مدنی بهره ببریم، همچنین در صورتی که امر غیرکیفری در هیچ قانونی تعیین تکلیف نشده بود، آیین دادرسی مدنی  
 شود. استفاده می

باشد و در  حاکم است، ولو اینکه در مرجع غیرحقوقی    نیز  آیین دادرسی مدنی  مقرراِت ،  اصولدر امور حقوقی )مدنی و تجاری( عالوه بر   ✓
آن، مگر اینکه به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده یا   مقرراِت آیین دادرسی مدنی حاکم است و نه    اصوِل حقوقی خاص، صرفًا   جعمرا

قانون دیوان عدالت اداری،    124اختالف، مادۀ    قانون شورای حّل   19قانون امور حسبی، مادۀ    2نشده باشد، مثل مادۀ    ای بینیهیچ پیش
 ق.آ.د.م.  477ق.آ.د.م، داوری مادۀ  193ق.آ.د.م، سازش مادۀ    177قانون حمایت خانواده، موضوع دعوای تصرف مادۀ    8مادۀ 

 

 ق.آ.د.م 2مادۀ 

 ( ی)تقاضا  ی مستلزم درخواسِت رسیدگی به هر دعوای حقوق  ✓
 نفع ذی .1
 سمت ذی .2
 دارای اهلیت  .3

 آید. داشته باشد، به عمل می نفعو  سمت، اهلیتکه  ایباشد، یعنی اصواًل دعوا به تقاضای متقاضیمی

  حقیقِی   شرط داشته باشند، زیرا در اشخاِص   سهی باید  غیراصیل به طور کلّ   حقیقِی   شرط دارند، ولی اشخاِص   دواصیل    حقیقِی   اشخاِص  ✓
 شود. می « متقاضی»تا شرط جمع شود: تازه  سهق در نفع شده است. وقتی این غرَ ستَ ت مُ َم ِس  ،اصیل 

 تقاضا: ✓
 ق.آ.د.م«  48»مادۀ  : کتبی: دادخواست )اصل( •
تأمین    هر جا قرار است که قرار صادر شود مانند: دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته، تأمین اتباع،  :شفاهی: درخواست )استثناء( •

 دعوای واهی. 
 است.  «دادخواست»و به مفهوم خاص آن  «تقاضا»به مفهوم عام یعنی   « درخواست»  ✓
 اصل بر تقاضا به شکل دادخواست است.  ✓
 اجرا  نیز دارد. ت فرم چاپی مخصوص دارد و ضمان  است و دادخواست کتبیاجرا ندارد، ولی درخواست شفاهی است و ضمانت ✓
 شود. اجراهای دادخواست شامل درخواست نمیضمانت ✓

جا باید درخواست مثل ارشد هیچ استثنایی ندارد و همه  یدر سؤاالت تحلیل   اصل درخواست و تقاضاق.آ.د.م تحت عنوان    2اصل مذکور در مادۀ   ✓
 کند. اقدام می رأساً  دادگاه که  مواردیباشد، حتی در 

 2استفاده شده باشد، استثنای مادۀ    «به دستور دادگاه »یا    «رأساً »،  «خود به خود»محور مثل وکالت هر جا در قانون از عبارت  نص  اما در سؤاالِت  ✓
مواد:   مثل  ندارد.  درخواست  به  نیاز  و  بوده  تأ   118و    324تا    321ق.آ.د.م  قرار  در  که  موقت ق.آ.د.م  دستور  و  اقدام    ،مین خواسته  رأسًا  دادگاه 

 ی( کند. )در مواردی که ذکر شد نه به طور کلّ می

آیین 
دادرسی

داوریسازشتصرفدیوانخانوادهشوراحسبیتجاریمدنی

+++++++++اصول
-------++مقررات
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 !« هستندهتوّج  محّل « و »خیزتست»ت شود که بسیار  حالت باید دقّ  3خوانی، به  اساسًا در قانون ✓
اینکه» ،  «حتی» +    «قاعده» .1 اینکه»،  «ولو  وجود  قاعده:  «با  بعِد  میاگه  ُبرد  کار  به  رو  تا  سه  این  گفت  که  قاعدهخواد  ای  بگه  ادامۀ  واقع    رو  در 

 کنه.  تأکید بر اجرای قاعدهخواد می
 رو بگه. عدهااستثنای ق خوادای که گفت این پنج تا رو به کار ُبرد میاگه بعِد قاعده  :«جزبه» ، «اال»،  « ولی»،  «اما»، « مگر»+   «قاعده» .2
شرط   خوادای که گفت این چند تا رو به کار ُبرد میاگه بعِد قاعده  :«به شرط» ،  « وقتی که»،  «زمانی که»،  « اگر» ،  « در صورتی که»+  «  قاعده» .3

 رو بگه.  اجرای قاعده
موضوع خارج از    ولو اینکه/حتی اگرتأمین خواسته است،    رسیدگی در مورد   اصل دعوا، صالح به  رای رسیدگی به صالح ب  : دادگاهِ 1مثال   •

 حوزۀ اصل دادگاه باشد. 
المثل باشد + تعهد به  راجع به خسارات و اجرت  مگر اینکهراجع به غیرمنقول باشد،    ولو اینکه: کلیۀ دیون در حکم منقول است،  2مثال   •

 . تسلیم و تعهد به انتقال غیرمنقول
 

 ق.آ.د.م 3مادۀ 

 ( 1390ق.نظارت بر رفتار قضات مصوب   16ماده  5و بند   1375ق.م.ا مصوب   597)ضمانت اجرا: ماده   تکلیف رسیدگی :اصل ✓
 امتناع از رسیدگی  :استثناء ✓

 است.  «امتناع» ، تکلیف  مقابِل ۀ نیست؛ گاهی نقط «اختیار »مقابل تکلیف،  ۀ  همیشه نقط

 استثنائات اصل تکلیف رسیدگی: 
از رسیدگی امتناع کند. در   «قرار امتناع از رسیدگی»، در صورتی که قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند، باید با صدور  3تبصرۀ مادۀ   •

 این حالت، پرونده به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. 
از رسیدگی    «قرار امتناع از رسیدگی»د.م مواجه شود، باید با صدور  ق.آ.  91، در صورتی که قاضی با یکی از جهات مندرج در مادۀ  92و    91مواد   •

 امتناع کند. 
 برای امتناع از رسیدگی، نوع دعوا اعم از مالی یا غیرمالی و ... تفاوتی ندارد. ✓
 باید توأم باشد، پس:  بودن قانونخالف شرعو  مجتهدبودن قاضی شرِط  دو ✓
 خالف شرع: رسیدگی  + قانوِن  غیرمجتهد قاضی •
 خالف شرع: رسیدگی   ۀ+ پروند قاضی مجتهد  •
 : امتناع از رسیدگی خالف شرع  قانوِن +  قاضی مجتهد  •

 
 شوند. رفرنس نمی معتبر اسالمی و فتاوی معتبر،  فتاوی و منابع در صورتی معتبر و مالکند که قانون نباشد، اگر قانون باشد، منابع ✓

 منابع فقهی خالف آن باشد. قانون حاکم است، حتی اگر   •
 قانون حاکم است، مگر اینکه قانون مجمل باشد یا اصاًل نباشد.  •
 اند که قانون مجمل باشد یا اصاًل نباشد. حاکم در صورتی منابع فقهی •

 
 حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند، کدام مورد صحیح است؟  چنانچه قاضی مجتهد باشد، و قانوِن  •

 تواند از رسیدگی امتناع کند. الی میفقط در دعاوی غیرمغلط: 
 باید از رسیدگی امتناع کند، مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح یا طالق  باشد. غلط: 

 اع کند، حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح یا طالق باشد. نباید از رسیدگی امت صحیح:  
 ندارد. تواند از رسیدگی امتناع کند و نوع دعوا  أثری میغلط: 

 
 ق.آ.د.م 4مادۀ 
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تواند، به  لط شود، چرا که دادرس میَخ   تکلیف به رسیدگی جداگانهاست، که نباید با    به طور خاص  هر دعوا  تعیین تکلیفق.آ.د.م اصل بر    4به موجب مادۀ  
نیست، بلکه اصل بر این است که باید مستندات قانونی جداگانه توسط دادرس    جداگانه  تکلیف بر رسیدگِی   ،رسیدگی کند و اصل  انچند دعوا به طور توأم

 برای هر دعوا تعیین شود. 

 . به صورت جداگانهگویند، نه تعیین تکلیف می به طور خاصتعیین تکلیف را 

 شود که: ق.آ.د.ک وقتی صادر می 473و   471هست که به موجب مواد   4مادۀ  استثناءِ  «رأی وحدت رویه»ق.آ.د.م:    4نکتۀ مادۀ  ✓
 .استنباط متفاوت از قوانین باشد و موجب صدور  آرای مختلف شودناشی از  قانون بین دو مرجع اختالف در تفسیرِ  •
 شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی تشکیل می •
 چهارم قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. حداقل با حضور سهرسمیت جلسه  •
کنند و اطالع آنها از آرای مغایر توسط هر   را  هیأت عمومی  ۀتوانند درخواست تشکیل جلسکشور می  رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کّل  •

 تواند باشد. نفعی از جمله وکالی دادگستری میذی
 باشند. ینفعی، طرفین دعوا نیز م هر ذی  ✓
 لط نشود. َخ  رأی ایجاد رویهبا  رأی وحدت رویه ✓

با حضور سه  2 • آیین دادرسی    471شود. »مادۀ  چهارم قضات دیوان عالی کشور سبب صدور رأی وحدت رویه میتا رأی مغایر  قانون 
 کیفری« 

قانون    90و  12شود. »مواد  ه میتا رأی مشابه با حضور دوسوم قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سبب صدور رأی ایجاد روی  5 •
 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« 

 ـ دیوان عدالت اداری 2ـ دیوان عالی کشور 1ما دو تا دیوان داریم:   ✓
 دیوان عالی از دیوان عدالت باالتر است.  ✓

 ق.آ.د.م 5مادۀ 

قطعیت مربوط به    رسد مقصود از اصِل اما به نظر می  ؛قابلیت شکایت آنها استق.آ.د.م اصل بر قطعیت آراء و استثناء بر    5درست است که به موجب مادۀ  
تجدیدنظر و    آراءِ   یا به عبارت دیگر، اصل بر قطعیِت دوی و استثناء بر قطعیت آنها است  ب  آراءِ   قطعیِت   اصل بر عدِم   های تجدیدنظر است و به نوعی،دادگاه

سایر  آ.د.م یا    قانونها قطعی است مگر به موجب قانون )ِعب نداره! این جوری یاد بگیرید: »آرای دادگاهاگه گیج شدید    استثناء بر عدم قطعیت آنها است.
 تجدیدنظر باشد.« نقض یا قابل(، قابلقوانین

 ق.آ.د.م 6مادۀ 

 رسی است که باید رعایت شود.اصل رعایت نظم عمومی )قوانین آمرۀ مدونه( و اخالق حسنه )قوانین آمرۀ غیرمدونه( بدون هیچ استثنایی در هر داد

 منظور از نظم عمومی، قوانین آمره است. قوانین مخیره یا تکمیلی مخالفتی با نظم عمومی ندارند.  ✓
 ق.آ.د.م 7مادۀ 

 ای اصل رعایت ترتیب و رسیدگی دو مرحله

 باشد. )تجدیدنظر، فرجام( مییعنی اصل بر رسیدگی اولیه و در مرحلۀ پایین است و بعد رسیدگی در مرحلۀ باالتر   ✓
تواند ابتدا و مستقیمًا در مرحلۀ باالتر داخل در استثناء: ثالث چه به صورت ورود ثالث، چه به صورت جلب ثالث و چه به صورت معترض ثالث می ✓

 رسیدگی شود. 
 نظم و ترتیب در مراحل رسیدگی برای طرفین دعوا است، نه برای ثالث.  ✓
 ها )طرفین دعوا(یبا نظم و ترتیب برای خود ✓
 ها )ثالث( ترتیب برای غریبهبا نظم و بی ✓

 ق.آ.د.م 8مادۀ 

 دادرس است،  راِغ اصل بر فَ  ✓
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 استثنائات این اصل:  ✓
شکایت • تمام  از:  در  است  عبارت  که  عدولی  ثالث و    دادرسی  اعادۀ،  واخواهی های  می  اعتراض  رسیدگی  دوباره  قاضی  و همان  کند 

 تواند از رأی سابقش عدول نماید. می
 در موارد رفع ابهام و اجمال و سهو قلم، خود همان قاضی مجاز به رفع این موارد است.  •

 ق.آ.د.م 9مادۀ 

طور در  ی هر حِقّ اعتراضی( و همینشدن آن است، مگر در خصوص حقوق مکتسبه )یعن بماسبق  فبه موجب این ماده اصل بر فوریت قانون جدید و عط
 . یهای محلّ خصوص صالحیت

قانون استثنایی،  حالت  دو  این  در  بما  که  عطف  و  نداشته  فوری  اثر  نمیجدید  میسبق  اجرا  سابق  قانون  همان  و  همین  شود  اینکه  مگر  حالت    2شود، 
 استثنایی خالف شرع شناخته شده باشد که در این صورت باز هم همان قانون جدید حاکم است. 

 ق.آ.د.م 10مادۀ 

  هایدادگاه  صالحیت   بر   استثناء  و  کیفری  یا   باشد  حقوقی  اینکه  از   اعم(  است  مطلق  عبارت  یک   انقالب  و  عمومی )   است  ها دادگاه  صالحیت  بر   اصل
طرح در دیوان عدالت اداری، هیأت حّل اختالف مالیاتی، میسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی، ماده  توان به دعاوی قابلیرای نمونه می .است اختصاصی

لتی  های دو ها و سازمانهای حّل اختالف موضوع قانون کار و هیأت یا مراجع حّل اختالف بین وزارتخانهها، تأمین اجتماعی و هیأتقانون شهرداری  100
نیاز دولت برای طرح  11)از جمله اختالفات موضوع مادۀ   قانونی نحوۀ خرید و تمّلک اراضی مورد    11/1358/ 17های عمرانی و نظامی مصوب  الیحۀ 

نامۀ  مصوب وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت تحت عنوان آیین  1386ک مورخ    37550/ت  212767نامۀ شمارۀ  شورای انقالب اسالمی و یا تصویب
  16/9/1394و همچنین قانون شوراهای حّل اختالف مصوب    های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوۀ مجریه(چگونگی رفع اختالف بین دستگاه

 ای از دعاوی را در صالحیت »شورای حل اختالف« قرار داده است، اشاره کرد. که رسیدگی به پاره

  و  اختالفات  ۀکلی  دررییس محترم قوۀ قضاییه ابالغ کردند که منطبق با قواعد مربوط به صالحیت نیست در این بخشنامه آمده: »...    98یه بخشنامه سال  
  تا  شودمی  مطرح  اختالف  حل  شورای  در  ابتدا  پرونده  وی،  موافق  نظر  و  سازش   به  رسیدگی  متقاضی  ترغیب  با  ـ  الف  :مدنی  دعاوی  دیگر  و  خانوادگی  دعاوی

  لحاظ   با  ،آن  ثبت  و  شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  قبل  ارجاع  مقام  ها،دادگاه   به  مراجعه  صورت  در  ـ  ب  .شود  اقدام  مقررات  وفق  سازش،  حصول  صورت  در
  حل   شورای  به  را   پرونده  سازش،   و  صلح   طریق  از  آن  فصل  و  حل   امکان  و  اختالف  یا  دعوی  کیفیت   به  ه توّج   با   و  اختالف  حل  شوراهای  قانون  10  ماده

شود  تعیین می  به موجب قانونگیره چون اساسًا صالحیت مراجع  های حقوقی مورد توجه قرار نمی« خیلی این بخشنامه برای آزمون.کندمی  ارجاع  اختالف
 سازد. ه میو این بخشنامه هم مانع از ارجاِع نهایِی پرونده به مرجِع صالح نیست هرچند که آن را با تأخیر مواج

 اصل آمره بودن )دکترین(

 استثناء: صالحیت محلی 

بودن مقررات آیین دادرسی مدنی است؛  بر اساس دکترین آیین دادرسی مدنی و از آن جایی که یک آیین دادرسی مدنی یک قانون شکلی است، اصل بر آمره
 کند. دادگاه رأسًا به آن رسیدگی می ،ندارد، یعنی در صورت تشخیص یعنی اواًل خالف آن قابل تراضی نیست و ثانیًا نیاز به ایراد 

 
 تعریف آیین دادرسی مدنی: 

که   پیش  قانونگذارحقوقی  اشخاص  برای  نمیدر مقررات مختلف  قرار  انکار  و  تضییع  نموده معمواًل مورد  نمیبینی  وجود  به  اختالفی  بنابراین  و  آید.  گیرد 
ی  سرقت شود،  صادرشده، از بانک دریافت می  چِک   نمایند. مثاًل: مبلِغ روزانه بارها حقوق دیگران را محترم داشته و از تجاوز به آن خودداری می  ،اشخاص

ن، اگر چه  آ  دیگران و یا انکارِ   حِقّ   . تضییِع شودمیحقوق اشخاص مورد احترام قرار گرفته و از انکار یا تجاوز به آن خودداری  گیرد و ... . معمواًل  صورت نمی
ممنوعیت   باشد،  شده  تصریح  که  مواردی  در  جز  اما  است،  با مجازاتممنوع  نمی  همراه  بنابراین جرم شمرده  و  مدّ   شود.نبوده  صورت،  این  حق،    عِیّ در 

صورت  این  دعوا نماید. در   ۀحقوقی، علیه فاعل اقام  قضاوتِی   ۀخود مایل به اقدام قانونی باشد، باید در مراجع صالح  که برای احقاق یا شناسایی حِقّ درصورتی
مرجع صالح در مقام رسیدگی و صدور  و   خوانده در مقام دفاع ،دعوا و تعقیب آن ۀخواهان در مقام اقامبه معنای اعم »مدنی« است،    «اختالف حقوقی»چون 

  به قید مجازات دیگران را    حقوِق   گذار تضییع و انکارِ اما در مواردی قانون؛  شودیده میرسی مدنی« نامباید رعایت نمایند که »آیین داد  اصول و قواعدی را  رأی
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ضمانت اجرای    ،سرقت و صدور چک بالمحل نه تنها ممنوع است بلکه این ممنوعیت  ،جاوز به ملک دیگرانممنوع کرده و جرم شمرده است. برای مثال ت
بنابراین در اینجا  ؛  باشدمجازات نیز می  اینکه ملزم به جبران خسارت است مستحِقّ   چک افزون بر  ۀسارق یا صادرکنندکیفری دارد بدین معنا که متجاوز،  

با طرح شکایت کیفری علیه متجاوز حق می  ۀ»کیفری« است و در نتیجه دارنداختالف حقوقی به مفهوم اعم   چک در مراجع    ۀسارق یا صادرکنند  ،تواند 
مطابق    شود.این خصوص باید رعایت نمایند »آیین دادرسی کیفری« خوانده می  مرجع صالح در  قواعدی که طرفین شکایت و  صالحه اقدام نماید. اصول و

داد  1  ۀماد آیین  مقدماتی،  قانون  تحقیقات  متهم،  تعقیب  جرم،  کشف  برای  که  است  قواعدی  و  مقررات  مجموعه  کیفری  دادرسی  »آیین  کیفری:  رسی 
نحو طرفین،  میان  صلح  ضابطان   ۀمیانجیگری،  و  قضایی  مقامات  اختیارات  و  وظایف  تعیین  آراء،  اجرای  آراء،  به  اعتراض  طرق  رأی،  صدور  رسیدگی، 

بزهدادگستری و رعایت حقوق متهم البته باید دو نکته را در نظر داشت:  دیده و جامعه وضع می،  سایر ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و دیگر   -1شود.« 
رسی مدنی  دجرم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم باید مقررات آیین دا   متضرر از  -2  گیرد؛اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می

 عایت کند. را نیز ر 
از این  ی که قانونگذار  حقّ   عای واهِی جمله به ادّ   از   ها( مثاًل شهرداری)  تشکیالت عمومی غیردولتییا  دولت  دیگران توسط    حقوِق   در مواردی تضییع یا انکارِ 

طرف    مدعِیّ حق در مقام طرح شکایت وشود  گیرد: در این حالت چون اختالف حقوقی به مفهوم اعم »اداری« شمرده می، به آنها داده، صورت میحیث 
آیین دادرسی    شود.ین دادرسی اداری« خوانده میدی را باید رعایت نماید که »آیعقوا  اصول و  ،مرجع صالح در مقام صدور رأیمقابل در مقام پاسخ به آن و  

دادرس   اشعار داشته: »مقررات مربوط به ردِّ  آن قانون 122اده  اداری در »قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« آمده است اما با این حال، م
به    ۀو نحو این قانون  و سایر موارد سکوت در  و وکالت  و تصمیمات دیوان  آراء  اوراق،  آیین دادرسی دادگاهابالغ  و ترتیبی است که در قانون  های عمومی 

 « انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
 بندی: پس جمع

برای رسیدن به راه حّلی حقوقی    )به مفهوم اعم(  مشکل حقوقی تعریف آیین دادرسی مدنی: »آیین دادرسی« مجموعه تشریفاتی است که از طریق آنها  
 گردد. )به مفهوم اعم(، به مرجعی قضاوتی تسلیم می

 
مقرراتی است که در مقام رسیدگی به    مجموعه اصول و  ، ادرسی مدنیدآیین  های عمومی و انقالب در امور مدنی: »یک قانون آیین دادرسی دادگاه  ۀماد

سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به   ور  نظر، دیوان عالی کشو تجدید انقالب،    ،های عمومی در دادگاه  بازرگانی  و  مدنیدعاوی    ۀو کلی  حسبی  امور
کار مین میآ  رعایت به  تعریفتوّج   با  «رود. باشند  این  به  این    ،ه  در  مطالعه  وقانون موضوع  امور    ، اصول  به  در مقام رسیدگی  که  است    و  حسبیمقرراتی 

می  گانیبازر   و  مدنیدعاوی   کار  وبه  اصول  در حقیقت  و  رود.  برای کشف  که  و  تحقیِق   مقرراتی  و  تعقیِب   جرائم  و  ۀنحو  مجرمان  و  رسیدگی  رأی    صدور 
قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب  اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع شده است. موضوع    تعیین وظایف و  اجرای احکام کیفری و  نظر وتجدید

قانوِن یادشده،    15  ۀطبق ماد  رسی مدنی است.دن مستلزم رعایت تشریفات آیین دا آرسیدگی به    و زیان و  ضرر  ۀمطالب( است و البته همانطور که گفتیم  92
ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع    تماِم   ِق د  َص مُ   تواند تصویر یا رونوشِت دیده از جرم میت، زیان»پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرف

ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت    ۀدادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالب   ختم  از اعالم  تعقیب تسلیم کند و تا قبل
دادرسی است؛ البته در چند    ۀاست و پرداخت هزیناز جمله تشریفات آغازین دعوا در آیین دادرسی مدنی، تقدیم دادخو   دادرسی مدنی است.« تشریفات آیین

ده که خود حکم به جبران خسارت وی صادر نماید، بدون اینکه در  دیده، قانونگذار دادگاِه کیفری را مکلف نموجرم خاص، برای کمک به جبراِن خسارِت بزه
بینی  دادرسی از طرف او باشد، مانند جرائم کالهبرداری، سرقت و اختالس که رِدّ مال در آنها پیش  ۀاین موارد نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزین

قرر گردیده؛ و جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در آنها حسب مورد رفع  خساراِت وارده م  ۀشده؛ جرائِم َحرق )سوزاندن( و تخریب که تأدی
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اعاد یا  حق  از  ممانعت  یا  مزاحمت  رفع  یا  پیش  ۀتصرف  سابق  حالت  به  تقدیم  وضع  بالمحل،  چک  صدور  و  امانت  در  خیانت  جرائم  در  است.  شده  بینی 
 زامی است. دادرسی مانند سایر جرائم ال ۀدادخواست و پرداخت هزین

 ق.آ.د.م(  1ها به موضوعات ذیل جاری است: )مادۀ  آیین دادرسی مدنی در رسیدگی دادگاه دادرسی مدنی از حیث موضوع: قلمرو آیین
افراد  که ممکن است اختالفی بین کنند؛ درحالیها رسیدگی میاست؛ یعنی، اموری که محاکم به آنترافعی امور حسبی، همان امور غیر امور حسبی:  .1

 که. رَ موم تَ  و وجود نداشته باشد؛ مانند نصب امین برای غایب مفقوداالثر، مهر
دعاوی ناشی از اختالفات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر، مانند دعاوی قراردادی یا دعاوی خانوادگی یا دعاوی راجع    دعاوی مدنی: .2

 به مطالبۀ وجه. 
اَ   دعاوی بازرگانی )دعاوی تجاری(: .3 از  اَ منظور دعاوی ناشی  از  البته    تق.  3و    2عمال مذکور در مواد  عمال تجاری، یعنی دعاوی ناشی  است. 

 اوی بازرگانی نیز زیرمجموعۀ دعاوی مدنی است. دع
آن  ضرر و زیان ناشی از جرم: .4 از  از جرم میپس  قرار گرفت، متضرر  تعقیب  به مرجع  که متهم تحت  را  و تصویر مدارک استنادی خود  ادله  تواند 

وسیلۀ تقدیم دادخواست مطالبه کند. گرچه ز جرم را بهتعقیب )دادسرا یا دادگاه جزایی( ارائه کند و تا قبل از اعالم ختم دادرسی، ضرر و زیان ناشی ا
می رسیدگی  جرم  اصل  به  که  جزایی  دادگاه  همان  از  جرم،  از  ناشی  زیان  و  ضرر  به  میرسیدگی  خواسته  به  کند،  جزایی  دادگاه  رسیدگی  اما  شود؛ 

 . (ق.آد.ک  15)مادۀ  دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است
 ه داشته باشید که: در خصوص رسیدگی به امور حسبی توّج مدنی:  زان تبعیت امور حسبی از آیین دادرسیمی
)مصوب   .1 حسبی  امور  قانون  نام  به  خاّصی  قانون  تابع  امور،  این  به  توّج 1319/ 2/4رسیدگی  با  است.  است،  (  خاص  قانونی  قانون،  این  اینکه  به  ه 

 تابع این قانون است، نه تابع قانون آیین دادرسی مدنی.  لرسیدگی به امور حسبی، در وهلۀ اوّ 
 آید که عبارت است از: رسیدگی به امور حسبی، در دو حالت، طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می .2
 در مواردی که قانون امور حسبی، ما را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.  ✓
 ی ساکت است. در مواردی که قانون امور حسب  ✓

 : هستندقواعد آیین دادرسی مدنی   به رعایت مکلف  ی کهمراجع  کننده:قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث مراجع رسیدگی
 های عمومی دادگاه .1
دعاوی راجع به اصل رسیدگی به  مورد  یکرسیدگی به امور مدنی است و آنالبته دادگاه انقالب فقط در یک مورد دارای صالحیت  :  های انقالبدادگاه .2

قانون نحوۀ اجرای   3یابند )مادۀ  ق.ا اختصاص می  49است. البته در هر دادگاه انقالب، یک یا چند شعبه به دعاوی راجع به اصل    قانون اساسی  49
-یت دادسراها و دادگاهن حدود صالح اساسی و قانوهای انقالب اسالمی به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون  دادگاه  .قانون اساسی(   49اصل  

-نسبت به صالحیت دادگاه  آنهانمایند و صالحیت  مین شده رسیدگی  مجلس شورای اسالمی معیّ   ۱۳۶۲های انقالب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه  
 ۀعالوه بر جنبهای انقالب در بعضی موارد  احکام صادره از دادگاه  .است  صالحیت ذاتیهای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع  

ی که از عای حقّ هر نوع ادّ شود. در چنین موردی  شامل می  را نیز  نامشروع او  اموالباشد و  هم می  حقوقی  ۀواجد جنب  کیفری و مجازات مرتکب
رسیدگی آن  یه باشد لَ عَ حکوم  مَ   نامشروِع  رایِی مال از دابودن آن عای خارجولو به ادّ عنوان شود  نسبت به این اموال طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی

ماده   و طبق  ماده    ۸بر حسب شکایت شاکی  تبصره  نحو  ۵و  قانون    ۀقانون  نهم  و  دادگاهِ   ۱۳۶۳مردادماه    ۱۷اساسی مصوب  اجرای اصل چهل   با 
اصل چهل و نهم قانون اساسی  عا را تشخیص دهد بر طبق ذیل  ت ادّ باشد و دادگاه انقالب پس از رسیدگی اگر صّح می  حکم  ۀکنندصادر  ]انقالِب[

عای اشخاص حقیقی یا حقوقی را  رسیدگی به ادّ   1371  سال  –  ۵۸۱  ۀ شمارهی وحدت رویأر   .دهدالمال می به بیتوااّل   ،کندمال را به صاحبش رد می
 است.  دانسته هادادگاه همین در صالحیت  اندهای انقالب نامشروع شناخته و مصادره نمودهدادگاهنسبت به اموالی که 

 های تجدیدنظر دادگاه .3
 دیوان عالی کشور  .4
نیستند؛    یین دادرسی مدنیمراجع مکلف به رعایت قواعد آ  اند. البته سایر موجب قانون موظف به رعایت قانون آیین دادرسی مدنیسایر مراجعی که به .5

 شده باشد؛ مانند:  ، چنین تکلیفی برایشان مقررقانون خاص مگر آنکه در 
دفاع،    را از حیث اصول و قواعد )مواردی چون صالحیت، حِقّ   حّل اختالف و تبصرۀ آن، رسیدگی قاضی شورای    حّل اختالف قانون شورای    18مادۀ   ✓

 ی، رسیدگی به دالیل و مانند آنها( تابع ق.آ.د.م دانسته است. حضور در دادرس
داند. البته رسیدگی دادگاه خانواده را مشمول  ( رسیدگی دادگاه خانواده را به موجب تقدیم دادخواست می1391قانون حمایت خانواده )مصوب    8مادۀ   ✓

 دانسته است. ن سایر تشریفات ق.آ.د.م 
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( است؛ اما در  1392ی، تابع قانون خاصی، به نام قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )مصوب  شیوۀ رسیدگی در دیوان عدالت ادار  ✓
 مزبور، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.  قانوِن   سکوِت  مواردِ   دادرس، شیوۀ ابالغ، وکالت و در سایرِ  موارد ردِّ 

هیأت ✓ آرای  قواع ابالغ  طبق  اداری،  تخلفات  به  رسیدگی  میهای  عمل  به  مدنی  دادرسی  آیین  در  ابالغ  )تبصرۀ  د  به    4مادۀ    2آید.  رسیدگی  قانون 
 ( 1372تخلفات اداری مصوب 

در    ،نتیجه   در تنها  نه  مدنی  دادرسی  پروندهآیین  موضوع  در    های حقوقیدعاوی حقوقی،  دفاع  بلکه  رسیدگی طرح،  جنب  و  کیفری  ۀبه  امور  نیز    حقوقی 
  به پرداخت دیه در حِقّ   بر محکومیتوارد نموده است در حقیقت عالوه    استثنائاتیمزبور    ۀگذار بر قاعدالبته در مواردی قانون، باید رعایت شود.  االصول علی

باید در   ضمن صدور حکمبه موجب این نصوص دادگاه  چون... ،  و  2تصرف عدوانی   ،1مانند سرقت   میی جرامدنی نیز دارد در   ۀجنب حال هر به که   لیهعَ مجنی  
لیفی به تقدیم دادخواست در  خویش تک  خصوصِی   متضرر از جرم برای احقاق حِقّ   حکم صادر نماید  ونیز رسیدگی    جرم  از متضرر    نسبت به حِقّ   هر حالت

 شود. نتیجه رعایت آیین دادرسی مدنی در این قبیل موارد مطرح نمی و دردعوای حقوقی به معنای اخص  و بنابراینکیفری نداشته  ۀپروند
  به تعبیر )  «شاکی»است که    و قواعدیاصول    ۀتوان گفت که آیین دادرسی اداری مجموعآیین دادرسی اداری در مقررات ایران تعریف نشده اما می  اگرچه 

مرجع اداری    و  در مقام پاسخ به شکایت   «شکایت  طرف»و  در مراجع اداری    «طرح شکایت»در مقام    ان عدالت اداری( قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیو 
 ن باید رعایت نماید. آ و اجرایصدور رأی  ، در مقام رسیدگی

بین اشخاص    و منازعهوقوع اختالف    متوقف بر  آنها دسته از امور مدنی باید الزم باشد که رسیدگی به    آنمدنی در رسیدگی به    دادرسیرعایت تشریفات آیین  
اقام بوده    ۀو  به  ؛  شودخوانده می  «ترافعی»  امورو  دعوا  نم  «حسبی» امور  بنابراین رسیدگی  این مقررات شود؛  یاصواًل  ایرانبایست مشمول  از  پس    ،اما در 

است بدین معنا    آیین دادرسی مدنی  امور حسبی نیز تابع تشریفات مقرر در قانون  بهرسیدگی  قانون امور حسبی،    2  ۀمادبه    هبا توّج االجرا شدن ق.آ.د.م و  الزم
در سایر موارد ترتیبات خاص مقرر در  الرعایه است  الزمآ.د.م  مدنی ارجاع شده، مقررات قانون    دادرسیبه قانون آیین    امور حسبیکه در قانون    هر موردکه در  

 الزامی است.  ون امور حسبی به عنوان قانون خاصقان
قانون آیین دارسی مدنی برابر این قانون به عمل   شده باشد به صراحِت   خاص تعیین  جز در مواردی که ترتیِب در حال حاضر نیز رسیدگی به دعاوی بازرگانی  

 ید. آمی
در رسیدگی به   و بنابرایندر امور غیرکیفری به شمار آورده    دادرسیآیین    «حقوق عاِمّ »مدنی را به عنوان    دادرسیتوان قانون آیین  می  یاآپرسش این است که  

  با   مخصوصاً   ان و در ایر عایه دانست؟  الرّ ن را الزمآ،  نشده باشد   بینیپیشه ترتیبی خاص  چتمام مراجع قضاوتی، چنان   و دربه مفهوم اعم    ،تمام امور حقوقی 
تواند منفی به  پاسخ به پرسش مزبور می  موکول به تصریح قانونی نموده  که رعایت این قانون در سایر مراجع را  م.د.آ.ق  1  ۀادم   ه به نِصّ توّج 

اساس قانون    بینی نشده باشد، اقدام برپیش  یا کالً   اً ئجز   ،ی ترتیب خاّص   ،کیفری در مرجعی قضایی ل چنانچه برای رسیدگی به امر غیر نظر برسد در عین حا 
 تر است. قانون دیگری است پذیرفتنیبه  اقدامی که مستند قانونی نداشته یا مستند  رسی مدنی بردآیین دا

 
  ردِِّ   به   را  رباینده  یا  سارق  شدهتعیین  مجازات  بر  عالوه  دادگاه  فصل  این  در  مذکور  اموال  ربودن  و   سرقت  موارد  ۀکلی  ر(: د1375قانون تعزیرات )مصوب    667مادۀ    1

 .نمود خواهد محکوم  وارده خسارت جبران و شده ربوده یا مسروقه مال قیمت یا مثل ردِِّ به عین فقدان  صورت در و عین

  محکوم  سال  یک  تا  ماه  سه   از   حبس   به  تجاوز  رفع  بر   عالوه   کند  تصرف   غلبه   و  قهر  به  را   دیگری  ملک  کسی  گاه  (: هر1375قانون تعزیرات )مصوب    692  ۀماد  2
 . شد خواهد
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حدود    واشخاص    تعهداِت   حقوقی که حقوق و  مقرراِت   ن دسته از قواعد وآ  بینِی پیش  :کننده()= تضمیِن احقاِق حقوِق تعیین  مدنی  یآیین دادرس  ۀ فاید

میآ تعیین  را  نمی  کننده(تعیین  حقوِق )نماید  ن  تنهایی  وبه  عدالت  نیازهای  پاسخگوی  کلمه   تواند  اعم  مفهوم  به  دادرسی  مقررات  تدوین  و  باشد  انصاف 
دا  .ن شمرده شودآ  تواند متممکننده( میحقوق تضمین) آیین    «کنندهتعیین»  در مقرراِت   و  که اشخاص دارند  ضمانت اجرای حقوقی رارسی  ددر حقیقت 

 است.  رسی تضمین احقاق حقوق مزبوردهدف آیین دا  ،در نتیجه  ؛است، برعهده داردبینی شده پیش
به    رسی رادبنابراین اجرای آیین دا   بتوان مراجع قضاوتی و  محترم شمرده شده و  ،به اختیار  ،ن حقوق اشخاصآ  ای است دراگرچه کمال مطلوب، جامعه

د تا دسترسی  دهد به نیروی قانون تحمیل شون در نمین تَ آبینی شود که مقررات به اشخاصی که به  هایی پیشراهد  یبااما در عین حال  ؛  اقل کاهش دادحدّ 
 . پذیر گردداحقاق حقوقشان امکان برای ،شوند نانی که قربانی نقض مقررات میبه مراجع صالح برای آ

اجاره   و   و ...(  خریدار در تحویل گرفتن مبیع   حّق )عقود بیع    و ...(؛  حقوق مالک )   منقول غیر  عیان منقول وثار مالکیت بر اَ آ   بینی احکام ودر حقیقت پیش
تکالیف   باشد که وسایل اجرایی این حقوق و  رثّ ؤتواند مدر صورتی می  ،تعهدات اشخاص  سایر حقوق و  شرکت و  حواله و  رهن و  و  و ...(  مالک در تخلیه  حّق )

انجام تکالیف در برابر ضعیفان   ادای حق و  قدرت ممکن است از  صاحبان نفوذ و  ،این صورت   در غیر  ؛شده باشدبینی  جا مورد احترم قرار نگرفت پیش  هر
 اثر گردد. رد بیان مو آ حقوق در ۀکنندتعیین  مقرراِت  تدویِن  ،در نتیجه نها را از رسیدن به حقوق خویش محروم نماید وآ خودداری کرده و

ن آاجرای    صدور حکم و  بیش استثنایی در رسیدگی و  اقتداری کم و  صالحیت و  ،نهاآحق به    عیاِن مدّ   ۀمراجع  حِقّ   محاکم و  بینِی رسی مدنی با پیشدآیین دا
  (گرفت  جا مورد مناقشه قرار  هر)   اجرای حقوق را  عملی نمودن و   قانونی بودن در هر موقیعتی را بررسی نموده وده است تا بتوانند قانونی یا غیر به محاکم دا 

دا؛  کنند  فراهم آیین  و  بخِش استحکام  ،رسی دبنابراین  حق  حقوق  اجرای  برای  الزامًا  که  است  راهی  حق  ،همچنین  که  موردی  قرار    ، در  مناقشه  مورد 
 رود. به شمار می« کنندهحقوق تضمین» ه،در نتیج  و باید برگزیده شود ،گیرد می

این    اما در  ؛احقاق حق نمود   طرح شکایت کیفری درخواست رسیدگی وبا  توان  می  ممنوع شده باشد به قید مجازات  انکار    در مواردی که تجاوز یا  گفته شد 
ن حتی در صورت وقوع جرم )برای  آ  افزون بر  .رسی مدنی رعایت شوددیین داآ  گردیده و  دعوا  ۀاقام  ،برای احقاق حق  باید  ،جز در موارد استثنایی  صورت نیز

  در هر   ، دعوای حقوقی اقامه نماید. ه چک وج  ۀبرای مطالب   پوشی کرده وتواند از شکایت کیفری چشمجرم می  از  متضررچک بالمحل(  صدور    جرم  نمونه
 و  ءاشخاص به ادا  را تضمین نماید تا  «کنندهحقوق تعیین»  سرعتی بیشتر،  تأثیر و  ،ای باید تدوین شود که با اطمینان به گونه  «کنندهحقوق تضمین» حال  

 آیین دادرسی است.  ،همه چیز   ،شناسایی حقوق دیگران ترغیب شوند. امروزه به روشنی احراز گردیده که در حقوق
تشکیل  نهایی است که  آسو شامل    یک  شود ازواژه، خوانده می  مقرراتی که در ایران آیین دادرسی مدنی به مفهوم اعِمّ   اصول و  :محتوای آیین دادسی

  سازد. بررسی این دسته از اصول ورا مشخص می ن آترکیب  سازمان و  بینی کرده ورا پیش اداری  کیفری( و از قضایی )حقوقی و اعّم مراجع مختلف قضاوتی 
 سلسه مراتب و  ،نهاآتشکیالت    سازمان و  ،مراجع قضاوتی  مختلف  هایباشد. دستهمی  «مربوط به سازمان قضاوتی ایران  مقررات مستلزم بررسی »قوانین
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سازمان  »  موضوع مقرراتی است که مقرراتبررسی اشخاص وابسته به دادگستری،    همچنین  انتظامی قضات و  مقررات استخدامی و  ،یکدیگر  نها باآارتباط  
 شود. نامیده می  «قضاوتی

قوانین  »  ، مقررات  دسته از اصول و نماید. این  بینی میرا پیش  صالحیت مراجع قضاوتی نهایی است که  آشامل    ،سوی دیگر  از   ، قوانین آیین دارسی مدنی
  نوع و   ،ه به صنفتوّج   اوتی را بامراجع قض  که  شود: مقررات صالحیت ذاتیدسته تقسیم می  دوشود. این مقررات خود به  خوانده می  «مربوط به صالحیت

نِ   و  نمایدمشخص می  هاآن  ۀدرج ذاتیتوّج   با  کهشود  مواردی مطرح می  درکه  ی(  سبی )محلّ مقررات صالحیت  به صالحیت  به مقررات مربوط  مرجع    ،ه 
 . د، یکی را انتخاب نمود ن دار  وجود کشور درجه در نوع و ،یک صنف  بین مراجعی که از  بایست ازمی مشخص گردیده وۀ  درج نوع و ،حیث صنف   صالح از

دالیل، رسیدگی به دعوا،    ۀارائ  ، نآ  ابالغ  ،تنظیم دادخواست  ۀمقرراتی است که شیو  وقواعد    ،مدنی شامل اصول  دادرسِی   آییِن   قوانیِن   سوم از   ۀباالخره دست
 شود. گفته می  «به معنای اخصقوانین آیین دادرسی مدنی » نها آکه به  اندبینی نمودهپیش ها راآن اجرای  ها ورای دادگاهآ صدور حکم، طرق شکایت از

 م به معنای اخص. . دآ.قواعد مربوط به  -3 ؛قواعد مربوط به صالحیت -2 ؛قواعد مربوط به مراجع قضاوتی -1: م.د آ.محتوای 

 
قوانین  ویژگی با  . دآ.:  م .دآ.های  این  مشخص می  بودن  تشریفاتی  و  مرهآ   ویژگِی   دوم  از  دوشود.  اگرچه  متمایز    ویژگی  با  هستند  هم  پیوند  در  اما 

  اصحاِب   دفاِع   زادِی آ  به عنوان تضمیِن   تشریفاتی بودن این مقررات برای حمایت اصحاب دعوا در برابر خودکامگی قاضی وباشند. در حقیقت  یکدیگر می
  ، اگرچه موضوع اجرای این مقررات در مکان  ،سوی دیگر  باید مورد بررسی قرار گیرد. از   هاآنبودن  امری یا تخییری  ،سو  یک  بدین مفهوم که از   دعوا است و

رسد اما کیفیت اجرای این مقررات در  روشن به نظر می  ، نها به تمامی اشخاصی که در محاکم ایران در دعوا دخالت دارند با لحاظ استثنائاتآیعنی شمول  
 زمان بهتر است مورد مطالعه قرار گیرد.

شاید ابتدائًا به نظر برسد که آیین دادرسی مدنی دارای    شوند؟شوند و یا مخّیره شمرده میآمره محسوب می  : آیا قوانین آیین دادرسی مدنی از قوانینسؤال
شود، در عین حال، تمام مقرراِت آیین دادرسی مدنی را  تفسیر میدخالت نظم عمومی    ۀویژگِی آمره باشد اما ویژگِی امرِی آیین دادرسی مدنی که به واسط

 تر است ویژگِی امری یا تخییری بودن، در سه دسته از مقرراِت آیین دادرسی مدنی به تفکیک بررسی شود: گیرد؛ پس بهدربرنمی
سازمان به  مربوط  سازمانقضاوتی  هایمقررات  به  مربوط  که  دادرسی  آیین  مقررات  از  دسته  آن  می  های:  شمرده قضاوتی  آمره  قوانین  از  باشد 

 شود. می
شوند؛ اما  باشد از قوانین آمره شمرده می: آن دسته از مقررات آیین دادرسی مدنی که مربوط به صالحیت ذاتی مراجع میمقررات مربوط به صالحیت

 . اصحاب دعوا در توافق بر خالِف آن باید مخّیر باشند( ) انداالصول، در شمار قوانین مخّیرهها، علیسبِی دادگاهمقررات ناظر به صالحیِت نِ 
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برای    باشد.شوند و بنابراین توافق خالف آنها مؤثر نمی: این مقررات اصواًل، از قوانین آمره شمرده میمقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص
به حکم دادگاه عمومی در حال حاضر برای اشخاص مقیم   شخصی که حکم دادگاه    ،چند  بنابراین هر؛  است  روز  20ایران  مثال مهلت تجدیدنظر نسبت 

مکلف است ظرف مهلت    ،که به این امر تمایل داشته باشد   در صورتی  اما  ،تواند نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر ننمایید علیه او صادر شده می
را دارد  مقرر درخواست خود  چنا ؛  تقدیم  دادخواست  نبنابراین  ولوچه  گردید  تقدیم  قانونی  از مهلت  و  طرِف   تجدیدنظر خارج  ننموده  اعتراض  حتی    یا  مقابل 

 . نمایداعالم می صادر و  دادخواست را ردِّ  ت قرارِ راضی باشد مرجع صالح به همان علّ 
  انون ق   4  ۀادم  قانون به استناد  اثر گردند یا اثر آنها مانند سایر قوانین، اصواًل نسبت به آتیه است؟  آیا قوانین آیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می:  سؤال

و  دنیم است  آتیه  به  مگر  نسبت  ندارد  اثر  خود  ماقبل  به  قانون  نسبت  در  پیش  ،اینکه  موضوع  این  به  نسبت  خاصی  بامقررات  شده  اصلبینی  این    ، شد 
به  قانون مدنی    4  ۀادبررسی گردیده است. مقررات آیین دادرسی ممکن است به عنوان مستثنیات م  3که در دروس حقوق مدنی   نیز داد  استثنائات دیگری

به  ...(،    و  جارت ت  انون، قدنیم   انونخالف مقررات ماهوی )ق   باشند شاید، به نظر برسد که بر رود. مقررات دادرسی که عمدتًا شکلی میشمار   باید عطف 
  اجرای این دستورالعمِل   ،اشخاص است. در عین حال  ۀمکتسب  حقوق  برخورد با  ،نآ  گردد واین اصل استثنایی عنوان می  بر  ،عین حال   سبق شوند، درما

 گیرد.  د بررسی قرارن دادرسی مدنی، به تفکیک مور ییآدسته مقررات  سهن در آ عماِل است اِ  بهتر  ظرافت انجام گیرد و باید با  عام
به سبق می  های: قوانین سازمانقضاوتی  هایمقررات مربوط به سازمان بنابرقضاوتی عطف  یا  علّ   گردنند  به  اثر فوری قوانین،  دیدگاه دیگری  ت 

نفر    1یا    نفر  3به    2به تعداد قضاوت دادگاهی را از    که  االجرا شودگی به دعاوی، قانونی الزممانند اینکه در جریان رسید گردند )شامل دعاوی مطروحه نیز می
 ( .تغییر دهد 

قوانین شامل دعاوی    فورِی   اثرِ   ِت حسب نظر فوق به علّ   شوند یا بر: قوانین مربوط به صالحیت ذاتی عطف به ماسبق میمقررات مربوط به صالحیت
نیز می ومطروحه  انقالب  دادگاه  صالحیت  در  دعوایی  اینکه  )مانند  باشد   گردند  مطرح  دادگاه  این  تصویب    و  در  رسیدگی  جریان  در  که  قانونی  موجب  به 

نِ می یا    خودِ   اینکه در  گردد مگرسبق نمیما سبی اصواًل عطف به  شود، در صالحیت دادگاه عمومی قرار گیرد( اما قوانین مربوط به صالحیت  این قوانین 
 شود.  این مقرر غیر از ترتیِب  ،قانون دیگری

آیین دادرسی به معنای اخص اصواًل اثرآیین دادرسی مدنی به معنای اخصمقررات     گردند مگر در سبق میعطف به ما  فوری داشته و  : قوانین 
چه به موجب قانون جدید، قابلیت شکایت از حکمی زایل  نافراد خلل وارد آورد. برای مثال، چنا  ۀمکتسب  ، به حقوِق آنهامواردی که عطف به ماسبق نمودن  

  ، گردد. در حقیقیت، با صدور حکمشدن قانون قدیم صادر شده نمی  االجرابنابراین شامل احکامی که در زمان الزم  سبق نگردیده ومابهاین قانون عطفشود  
گردد. روشن است که  شود که موجب سلب این حق    تواند به کیفیتی اجرا نمی  )بعدی(  قالحِ   قانوِن   لیه به دست آورده وعَ حکم را محکوم    شکایت از  حِقّ 

 . نکرده باشدبینی  ن را پیشآ گذار خالِف باشد که قانوندر صورتی مجاز می اجرای این قاعده نیز
که در    االجرا گرددچه در زمان مطرح بودن امر در دیوان عالی کشور، یکی از مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص، الزمناما پرسش این است که چنا

ن چه تکلیفی دارد؟ در پاسخ باید گفت که چون دیوان عالی کشور اختالف را مورد  آ   االجرا نبوده، این مرجع در اجرایخواسته الزمفرجام  أِی ر   صدورِ   زماِن 
،  )بعدی( قالحِ   بنابراین مقرراِت   ،دهد ، مورد قضاوت قرار مینآ االجرای زمان صدورمقررات الزمه به توّج  خواسته را با فرجام  دهد بلکه رأِی قضاوت قرار نمی

شده، خواهد  مطالعه  لیه مکلف به اجرای مقررات جدید، با شرایِط اِ دادگاه مرجوع  اما چناچه رأی نقض شود،    ؛دگیر مورد عنایت قرار نمی  در دیوان عالی کشور
 بود. 

 
ضمناً جهت دریافت جزواتِ کاملِ حقوق تجارت، آیین دادرسی   مراجعه فرمایید.  www.mollakarimi.irسایت  به وب   کامل حقوق مدنیجهت دریافت جزوۀ    3

 مراجعه کنید. i@OmidMollakarimکیفری، اصول فقه و حقوق جزا به کانال تلگرام 
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 اوصاف آیین دادرسی مدنی: 

 اوصاف و مقررات آیین دادرسی مدنی: 
 االصول در تمام دعاوی مدنی حکم فرماست. علیعام است؛ یعنی  .1
 الرعایه است. در تمام مراحل مختلف رسیدگی، اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور الزم .2
 از قوانین شکلی است که تبعیت از آنها الزامی است.  .3
 ن ذکرشده باشد.شود؛ مگر در مواردی که در خود قانواالصول باعث خدشه و نقض رأی میها علیتخطی از آن .4
 شود. گنجد؛ بلکه در مبحث اجرای احکام مدنی مطالعه میمقررات مربوط به اجرای احکام مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی نمی .5

 
 

ف دادرس:  قاعدۀ  راحتفارغراغ  یا  یا خالصشدن  آنشدن  از  است که پس  بدین معنی  قاضی  پرونده  اوکه  شدِن  رأی  در خصوص  به صدور  اقدام  ای 
 پذیر نیست؛ جز در استثنائات ذیل: آن توسط همان دادگاه امکان کند، رسیدگی مجدد به پرونده و تغییر رأی یا اصالِح می

ایت از رأی است؛ یعنی  های عدولی شکاعتراض به رأی )واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث( که از شیوه  قانونِی   طرِق   موجِب رسیدگی مجدد به   .1
 نظر قبلی خویش عدول کند.  نتیجۀ رسیدگی مجدد از قاضی ممکن است در

 تصحیح موارد سهو قلم؛  .2
 رفع اجمال و ابهام از رأی صادره؛ .3
 ه( یا دستور موقت؛ بِ محکوم    ۀقرار تأمین خواسته )تأدیصدور قرارهای تأمینی، مانند   .4
 .ق.ا.ا.م 147و   146مانند رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ات ناشی از اجرای حکم، حّل اختالف .5

به   و نمیقضات موظف:  دعواترتیب رسیدگی قضات  به دعاوی رسیدگی کنند  ترتیب ذیل  تعارض  اند طبق  یا  بهانۀ سکوت، نقض، اجمال  به  توانند 
 است:قوانین از رسیدگی و صدور رأی امتناع ورزند. این ترتیب به شرح ذیل 

نظر )اصطالحًا مجتهد( باشد، بازهم باید در مقام رسیدگی به دعاوی، رأی خود را مستند به  حتی اگر قاضی در شناخت امور شرعی، صاحبقانون:   .1
 قانون صادر کند. 

یعنی، قرآن و سنت حکم   ؛منابع معتبر اسالمی، قاضی باید با استناد به  تعارض قوانینیا    سکوت،  ابهام ،  اجمالدر صورت  منابع معتبر اسالمی:    .2
 مقتضی را صادر کند. 

 حکم مقتضی را صادر کند.   فتاوای معتبراگر قاضی از منابع معتبر اسالمی حکمی نیافت، باید با استناد به فتوای معتبر:  .3
نباشد، حکم مقتضی صادر  اگر قاضی از فتاوای معتبر هم حکمی نیابد، باید با استناد به اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی  اصول حقوقی:   .4

 کند؛ مانند اصل صحت عقود، اصل برائت، اصل عدم، اصل لزوم وفای به عهد و ... 
اگر قاضی، قانون حاکم بر موضوع را خالف شرع بداند، باید به نحو ذیل عمل  تکلیف پرونده در صورت اعتقاد قاضی به مخالفت قانون با شرع: 

 کند: 
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 قانون رأی دهد. باید طبق  اگر قاضی مجتهد نباشد: .1
 تواند از رسیدگی خودداری کند و به نحو ذیل عمل کند: این قاضی میاگر قاضی مجتهد باشد:  .2

 کند.صادر می  قرار امتناع از رسیدگی ✓
 شود. عرض به نزد رئیس حوزه قضائی فرستاده میپرونده جهت ارجاع به شعبۀ هم ✓

 ضمانت اجرای امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده: 
می مطابق شرایط قانونی در نزد قاضی اقامه شود و بااگر   .1 وجود اینکه رسیدگی به آن از وظایف اوست، به هر عذر و بهانه، گرچه به عذر    شکایت و تَظلُّ

شش ماه تا   ازل،  وّ سکوت یا اجمال یا تعارض قوانین، از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخالف قوانین به تأخیر اندازد، بار ا
 شود. یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم می

 . ق.م.ا( «کتاب تعزیرات»  597)مادۀ   شودخسارت وارده نیز محکوم می  ۀعالوه بر محکومیت کیفری، به تأدیاین قاضی  .2
 طور خاص:   تکلیف صدور رأی به

 تعیین تکلیف کنند.  دعواطور خاص در هر  ها باید بهدادگاه .1
 ی کنند. قانونگذار توانند دیگر، محاکم نمیعبارتی، رأی صادر کنند؛ بهصورت عام و کلّ ها نباید به دادگاه .2
 شود: توسط دو هیأت عمومی صادر می رأی وحدت رویه .، صدور رأی وحدت رویه استصورت عامبه تنها استثناء صدور رأی  .3

 شود. صادر می عمومی دیوان عالی کشورهیأت توسط   رأی وحدت رویه  ✓
 شود.صادر می هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه توسط  ✓

نظر حاصل شود، دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه  اگر بین محاکم در تفسیر یک قانون اختالفدیوان عالی کشور:   ۀ رأی وحدت روی
 به دو شرط است: کند. صدور رأی وحدت رویه منوط می

 نظر حاصل شود. بین محاکم، چه تالی و چه عالی، در تفسیر یک قانون اختالف .1
 لع شوند.کشور از این اختالف مّط  رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کِلّ  .2

 طریقۀ صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور: 
ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهقانون آیین دادرسی کیفری: »  471متن ماده   .1

شود،   آراء مختلفی صادر  قوانین،  از  متفاوت  استنباط  با  عالی کشورامور حسبی،  دیوان  کشور یا    رئیس  کِلّ  شوند،  دادستان  گاه  آ که  طریق  به هر   ،
یا    هادادگاهیا    شعب دیوان عالی کشور  ور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضاِت نظر هیأت عمومی دیوان عالی کش  مکلفند
دادگسترییا    هادادستان دربار   توانندمینیز    وکالی  را  هیأت عمومی  نظر  کِلّ کشور،  دادستان  یا  عالی کشور  دیوان  رئیس  از طریق  دلیل  ذکر   ۀبا 

کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور   معاون ویموضوع درخواست  یا  نمایندو    به ریاست رئیس دیوان عالی  یا  و   او  ۀبا حضور دادستان کِلّ کشور 
شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند.  معاون تمام شعب تشکیل می حداقل سه چهارم روساء و مستشاران و اعضای

شعِب أر  برای  موارد مشابه  در  اکثریت  عالی کشور  ی  آنو    ها دادگاهو    دیوان  غیر  و  از قضایی  اعم  ر الزم  سایر مراجع،  به  نسبت  اما  است؛   ِی أاالتباع 
ت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی  أ ی وحدت رویه هی أی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق ر أه ر صورتی ک  اثر است. درشده بیقطعی

یا ر  به حال محکوم  أجرم شناخته نشود  به جهاتی مساعد  باشد، ر عَ ی  آراء مذکور قابل تسرّ أ ی هیألیه  به  و مطابق مقررات  ت عمومی نسبت  ی است 
 «.شودمیقانون مجازات اسالمی عمل 

ت عمومی  أ هیدیوان عالی کشور،   عمومی شود نام دیگر هیأت تشکیل می هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین او .2
 . است رأی وحدت رویه

  )و یا حتی امور حسبی(  یا کیفری  باشدبحث حقوقی  نظر از آنکه موضوع موردت حضور دارند. صرفن و معاونین شعب دیوان در این هیأ رؤسا، مستشارا .3
 . ت حاضر شوندأ توانند در هی می  قضات تمام شعب

 . یابدچهارم قضات دیوان رسمیت میت با حضور حداقل سهأ هی .4
 . رأی ندارند کند اما حِقّ ت حضور دارد و نظر مشورتی خود را بیان میأ او در هی ۀکشور یا نمایند دادستان کِلّ  .5
 . االتباع استوحدت رویه نام دارد و مانند قانون برای تمام شعب دیوان و محاکم الزم ، رأیت عمومیأهی نظر اکثریت   .6
 . فسخ است قابل قالحِ   ۀرأی وحدت روییا  ققانون الحِ موجب به ق.آ.د.ک رأی وحدت رویه فقط  ۴۷۳ ۀدر حال حاضر بنا بر ماد .7

 اداری: موارد صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت 
آرای   .1 بند    متعارضاگر در موارد مشابه،  باشد. در  یا چند شعبۀ دیوان عدالت صادر شده  آیین دادرسی دیوان    12مادۀ    2از یک  و  تشکیالت  قانون 
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 شده است. چنین رأیی، »رأی وحدت رویه« گفته عدالت اداری به 
قانون تشکیالت   12مادۀ   3کلمه، در بند   دقیِق  از دو یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد. البته به عبارِت  مشابهاگر در موضوع واحد، حداقل پنج رأی  .2

شده است، نه »رأی وحدت رویه«؛ اما شیوۀ صدور و اوصاف و آثار چنین  نین رأیی، »رأی ایجاد رویه« گفته  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به چ
 پس: است.  رأیی، همانند رأی وحدت رویه

 . از شعب دیوان صادر شده باشد آراء متعارضکه  در موارد مشابهه: یرو وحدت  یصدور رأ ✓
 باشد. از شعب دیوان صادر شده  آراء مشابه متعدد،  در موضوع واحده: که یرو ایجاد یصدور رأ ✓

 طریقۀ صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری: 
 شود. دوسوم قضات دیوان عدالت تشکیل میهیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل  .1
 ی اوست. یریاست این هیأت با رئیس دیوان عدالت یا معاون قضا  .2
 مالک صدور رأی وحدت رویه، نظر اکثریت اعضای حاضر است.  .3
 االتباع است. این رأی بر سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم .4

االصول دارای اثر  قواعد آیین دادرسی مدنی مانند سایر قواعد شکلی علیهمانطور که باالتر گفتیم،  :  قواعد آیین دادرسی مدنیبررسی اثر فوری  
 ه است: توّج فوری است در این خصوص، تفکیک زیر قابل

 قواعد سازمان قضاوتی اثر فوری دارد. .1
 قواعد صالحیت ذاتی اثر فوری دارد.  .2
 فوری ندارد.سبی اثر  قواعد صالحیت نِ  .3
ناقض حقوق مکتسبۀقواعد آ.د.م به معنای اخص، اثر فوری دارد؛ مگر این .4 اشخاص باشد برای مثال اگر بعد از ابالغ رأی، قانون    که این اثر فوری 

زیرا   شده نیست؛ابالغ  روز کاهش دهد، این امر موجب کاهش مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأِی   10روز به    ۲۰جدید مهلت تجدیدنظرخواهی را از  
روز افزایش دهد بازهم قانون    30به    ۲۰لیه است همچنین اگر قانون جدید مهلت تجدیدنظرخواهی را از  عَ محکوم    شخِص   مکتسبۀ   این امر خالف حِقّ 

رأِی  به  نسبت  زیرا  ابالغ  جدید  نیست  مؤثر  ابالغإشده  رأی  به  نسبت  آن  تجدیدنظرخواهیعمال  مهلت  بر  افزودن  و  حِقّ محکوم    شده  خالف   َعلیه، 
 . َله استمحکوم    ۀمکتسب

ممکن است نسبت به قانون خاصی خالف موارد فوق را مقرر کند. برای مثال، ممکن است در قانونی که باید اثر فوری داشته باشد،    قانونگذارالبته   .5
 عمال نشود. إهای جاری  چنین مقرر شود که قانون اثر فوری نداشته و نسبت به پرونده

 شویم که در چارِت ابتدای جزوه گفتیم: را گفتیم. حال، وارِد آن چهار بخشی می مقدمۀ آیین دادرسی مدنی یکتا االن، 
 بخش اول: مراجع قضاوتی ایران 

  ۀ یع قضاوتی« کلّ منظور از عبارت »مراج  « است.گیرد »مراجع قضاوتی ایرانفوق، نخستین بخشی که در این جزوه، مورد بررسی قرار می  ۀبعد از ذکر مقدم
نخستین    نمایند.رسیدگی و اقدام به صدور رأی می  و اموری که در صالحیت آنهاست  جرائمتشکیل شده و به دعاوی،    ، مراجعی است که به موجب قانون

توّج  به مراجع صالح مورد  قرار میموضوعی که در رجوع  تعیین وه  که در  گیرد،  امر مورد  تشخیص مرجعی است  به    صالح است. صالحیِت   ،نظر رسیدگی 
  ل از هرب تشخیص صالحیت مراجع، ق  گیرد. برای تعیین ودر ماهیت باید مورد عنایت قرار  اموری است که قبل از ورود    ، ازاصوالً   مرجع نیز  مرجع، برای خودِ 

اند شناخته شوند. در این ارتباط سازمان قضاوتی ایران مورد مطالعه قرار  تشکیل شده  امور حقوقی  دعاوی وبایست مراجعی که برای رسیدگی به  چیز، می
از منظور  گرفت.  ایران»  خواهد  قضاوتی  با  «سازمان  که  است  دوایر   واحدهایی  به    و  همکاری  وابسته  دعاوی  ،آنها اشخاص  و  ،به  در    امور  جرائم  داخل 

 رد. یگهم مراجع اداری را در برمی بنابراین هم مراجع قضایی و د ونمای اقدام به صدور رأی می رسیدگی و ،خود  صالحیِت 
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 :آنهاصالحیت   و  مراجع عمومی

  های عمومی وقانون اصالح قانون تشکیل دادگاه» نیز    ن وآاجرایی    ۀنامآیینو    ( 1373)مصوب    «انقالب  های عمومی وقانون تشکیل دادگاه» ه به  توّج   با
 بخش نمود.   نظرهای تجدیددادگاه و های نخستینگاهداد توان به را می مراجع عمومیت  ار سایر مقر  های مربوط ونامهیینآ و( 1138مصوب  )  «انقالب
امور داخل در صالحیت خود    شکایات و   به دعاوی و  نخستین  ۀدر مرحلالقاعده  های عمومی که علی: دادگاهآنهاصالحیت    های نخستین و دادگاه

 نمایند. میرسیدگی  
 دادگاه عمومی حقوقی 

ن با مقام مزبور  آتعداد شعب  ی وتعیین قلمرو محلّ   گردد ودهد تشکیل میقضاییه تشخیص می ۀهایی که رییس قو: دادگاه عمومی در محلسازمان .الف
به حقوقی و  با  ۀجزایی در هر حوز   است. تخصیص شعب  از طرف وی    قضایی  یا مقامات مجاز  با  های عمومِی دادگاه  باشد.میمقام مزبور  حضور    حقوقی 

 ۀ تحقیقات به وسیل  فرما است. تمامی اقدامات وحکم  وحدت قاضی  ۀقاعدبنابراین در دادگاه عمومی  ؛  شودتشکیل می  البدلدادرس علی  یا  رییس شعبه
گونه تفاوتی با اختیارات  ترتیب رسیدگی هیچ  رسیدگی به پرونده وگیری قاضی و اختیارات رییس دادگاه در  تصمیم  انجام گردیده و  البدلدادرس علییا  رییس  

رسیدگِی   و علی  ترتیب  ندارددادرس  علیعلی  .البدل  دادرس  کِلّ االصول  رییس  ابالغ  با  دادگاه  در  صورتی  در  و  البدل  یافته  حضور  وظیفه   دادگاه  انجام 
واحد منع قانونی ندارد ولی در این صورت    زمان هر دو مقام مزبور در دادگاهِ هم  ۀوظیفغایب باشد اما انجام    که رییس دادگاه معذوریت داشته و  نمایدمی

اساس قانون اصول تشکیالت عدلیه    داشت. بر  مزبور را خواهد   مندرِج   وظایِف   اختیارات و  ۀمورد رسیدگی کلی  ۀیک در پروند  هر  ها توزیع گردیده وپرونده
به   شعبه بوده و  رییِس   ولیِت ؤمس  دادگاه قرار دارد هر دفتر دارای مدیری است که تحت ریاست و  دفترِ   ،عمومی   دادگاهِ   ۀدر معیت هر شعب  1307مصوب  

  های عمومِی صالحیت دادگاه  ۀهیچ تفاوتی بین دامن  ،القاعدهعلی  کهه داشت  ... دارد. البته باید توّج   تعداد الزم، تحت ریاست خود، کارمند، دفتر نویس و
برای نمونه )ندارد   وجود ، شهرستان و استان تشکیل شودکز بخش ا در مر  ، شهرهای بزرگ نی ازدر نقاط معیّ  کهاین اعم از ،ی قضایی مختلفهاواقع در حوزه

قانون آیین دادرسی مدنی    11ۀ  ماد  ۀاساس تبصر   بر  (.باشد نیز می  خمیندر صالحیت دادگاه    است  اراک اموری که در صالحیت دادگاه    همان دعاوی و
قبیل مجتمع یا ناحیه    قضایی به واحدهایی از  ۀ حوز   بندِی ن واقع است. تقسیمآ  قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در  ۀحوز »

 «. دهدن نمیآ مستقر در دادگاهِ  عاِمّ  تغییری در صالحیِت 
دادگاه نداشته باشد رسیدگی به امور قضایی مربوط به    ، ن بخش یا شهرستانآیعنی    ،چه در مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد ن چنا

محلآ با  ، ن  بخش،  خصوص  استاننزدیک  در  همان  دادگاه  شهرستان،    و  ترین  خصوص  حوز نزدیکا  بدر  تابع    ۀترین  شهرستان  قضایی 
 باشد. می  همان استان

بر  قضایِی   ۀحوز   عمومِی   دادگاهِ   ِل اوّ   ۀشعب  رییِس  دادگاه   کِلّ   دفترِ   ،لاوّ   ۀو دفتر شعب  دارد  ریاست اداریو  نظارت  شعب دیگر    مستقر در مرکز بخش، 
اوّ   است. و رئیس دادگاهرییِس شعبۀ  بر دادگاهِل دادگاِه عمومِی بخش، رئیس حوزۀ قضایی بخش  و  بوده  های عمومی مستقر در آن  های عمومی بخش 

 بخش، نظارت و ریاست اداری دارد. 
اوّ   رییِس  ✓ وآ  دادگستریرییس    ،شهرستان در غیر مرکز استان   مِی عمو  دادگاهِ ِل  شعبۀ  و  ادادسر   ها ودادگاهۀ  کلی  بر  ن شهرستان است  های مربوط 
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 شهرستان است.  عمومِی   دادگاهِ دفتِر کِلّ ل، اوّ  ۀدفتر شعب دارد و ریاست اداری و نظارت در بخش،  های مستقرهمچنین دادگاه
 ِل ۀ اوّ شعب  رییِس   ،دادگستری استان  اما رییس کّل   ؛شهرستان است  هایدادگاه  کِلّ   رییِس   ،استان  مرکزِ   شهرستاِن   عمومِی   دادگاهِ   ِل اوّ   ۀشعب  رییِس  ✓

استاننظرِ تجدید   دادگاهِ  و   همان  تجدیدنظردادگاه  بر  است  استانهای  کیفری  دادگاهدادگستریۀ  یکلّ   و  ،  وها،  استان  آهای  دادسرا   ها  و ن    نظارت 
 دارد.  ریاست اداری

  دادگسترِی آن شهرستان است و نه رئیس    هایدادگاههای مرکز استان نیز رئیس شعبۀ اّوِل دادگاِه عمومِی شهرستان، رئیِس کِلّ  نکته: در شهرستان
نداریم  که مرکز استان است شهرستاِن تهرانهای مرکز استان، رئیِس دادگسترِی شهرستان نداریم یعنی مثاًل رئیِس دادگسترِی آن شهرستان. در شهرستان

 داریم.  شهرستاِن دماوند که مرکز استان نیستدادگسترِی  اما رئیِس 
قالب به  نهای اتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاهقضاییه می  ۀتصویب رییس قو  های شهرستان مرکز استان، با دادگاه  رییس کّل 
 نماید. وی انجام وظیفه می معاوِن   ِت َم انقالب در ِس  دادگاهِ  ِل اوّ  ۀرییس شعب ، در این صورت گاه واگذار نماید وداد  این ِل اوّ  ۀرییس شعب

کّل ؤر ودادگستری  سای  استان  و  های  حوزه  شهرستان  سرپرستان  قضایِی همچنین  میمعیّ   نقاِط   های  بزرگ  شهرهای  از  قونی  رییس  تصویب  با    ۀتواند 
 قضاییه به تعداد الزم معاون داشته باشد. 

 ب. 
ّ
است که دادگاه   «شهری»دادگاه نیز   رِّ قَ ن واقع است. مَ آ که دادگاه در «شهرستانیا  بخش قلمروی یک »قضایی عبارت است از  ۀ: حوز ی(قلمرو )محل

یا ناحیه تغییری در صالحیِت   ۀبندی یک حوز تقسیم  . ن قرار داردآ  در قانون    2مادۀ    دهد. ن نمیآدر    مستقر   دادگاهِ   عاِمّ   قضایی به واحدهایی مانند مجتمع 
  ۀ ن به تشخیص رییس قوآ  «ِی محلّ   »تعیین قلمرو  قضایی و  ۀهای عمومی در هر حوز دارد که تأسیس دادگاهمی  مقررهای عمومی و انقالب  تشکیل دادگاه

تواند قلمرو اما می  ؛ین نمایدمقررات تصمیمات کشوری تعی  وابط وه به ضقضایی را بدون توّج   ۀحوز   ۀتواند محدودقضاییه نمی  ۀقضاییه خواهد بود. رییس قو
تعیین نماید ولی این امرشهر تأسیس می  ای ازهکه در نقط   عمومی را  دادگاهِ   ِی محلّ    ِی ن قلمرو محلّ یبنابرا؛  دادگاه نخواهد بود  عاِمّ   صالحیِت   نافِی   ، گردد، 

 گردد. شهرهای بزرگ باشد که به ترتیب بررسی مینی از نقاطی معیّ  ،قید مزبور با عمومی ممکن است بخش، شهرستان، یا  دادگاهِ 
 
ّ
)محل بخش   مقِرّ   و  (یقلمرو  عمومی  می  عمومِی   دادگاهِ   ِی محلّ   قلمرو  :دادگاه  ایران  خاک  از  قسمتی  بابخش،  که  ض  باشد  ورعایت  مقررات    وابط 

 یعنی بخش منطبق است.  تقسیمات کشوری این واحد از تقسیمات کشوری بر
 
ّ
)محل و قلمرو  شهرستان  مقِرّ   ی(  عمومی  بادادگاه  که  است  ایران  خاک  از  قسمتی  شهرستان  عمومی  دادگاه  قلمرو  و  :  ضوابط  مقررات    رعایت 

 انطباق دارد.   ،تقسیمات کشوری یعنی شهرستان این واحد از تقسیمات کشوری بر
چه در شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل  نقضاییه است. چنا  ۀدید رییس قوصالح  نیز با  ن باشدآ  مرکز   در  ستیباتشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که می

  قضایی دادگاه عمومی هر   ۀترین شهرستان تابع همان استان است. حوز نزدیک  حوزۀ قضایی  ن باآامور مربوط به    جرائم و  ، رسیدگی به دعاوی  نشده باشد
تا  ۀهایی از شهرستان، حوز ت تشکیل دادگاه عمومی در بخش یا بخشالبته در صور   ؛ابدی جوار وسعت میهای همقضایی شهرستان  ۀمرز حوز   شهرستان 

 شود. همان شهرستان نیز محدود می  بخِش  های عمومِی دادگاه یا دادگاه قضایِی  ۀحوز   شهرستان با مرزِ  مرکزِ   عمومِی  دادگاهِ  قضایِی 
  وتی ازاتف  گونهها هیچمرکز بخش  ها ودادگاه عمومی مرکز سایر شهرستانبا    گردد که این دادگاه نیزدر شهرستان مرکز استان نیز دادگاه عمومی تشکیل می

و )محلّ   حیث سازمان  قلمرو  ندارد.  دادگاهصالحیت  این  توّج   های(  با  مینیز  تعیین  به ضوابط مزبور  از   شود. ه  برخی  یا  تهران    در حال حاضر حوزه قضایی 
 شود. گفته می« ناحیه»یا  « مجتمع»  که اندشدهواحد تقسیم   یا چند دوشهرهای بزرگ دیگر، به 

بخش یا    مراکز  اعم از  ،یک از نقاط ایران تأسیس شده  های عمومی که در هرهای قضایی دادگاهه قرار گیرد این است که حوزهتوّج   موضوعی که باید مورد
که   ای راحوزه  ،ی دادگاهبه صالحیت محلّ   مربوط  مقررات  سایر  و  به بعِد ق.آ.د.م  11مواِدّ    توجه به مقررات   خواهان باید، با  بوده و  دیگر متمایز  از  ،شهرستان

ای اقامه شود که  مستقر در حوزه  باید در دادگاهِ   ،خوانده باشد   اقامِت   محِل   دادگاهِ   چه در صالحیِت نبنابراین دعوا چنا ؛  ی دارد انتخاب نماید صالحیت محلّ 
خوانده    شده صالح نباشد، ه به ضوابط معیارهای گفتهتوّج   دیگری اقامه کند که با  قضایِی   ۀحوز   دادگاهِ   را در  دعوا  ، چه خواهاننچنا  ن مقیم است وآ  خوانده در

 تواند ایراد عدم صالحیت نماید. می
 : پ. صالحیت

یی که  آنها را دارد مگر امور حقوقی  دعاوی و ۀکلیکه صالحیت رسیدگی به   ن است؛ بدین معنا آ اصل بر  عام و ،حقوقی  های عمومِی دادگاه  : صالحیِت اصل
یدگی به  کند به قانونی که رسیی که صادر میألزومی ندارد که دادگاه عمومی در ر   ،در نتیجه  و  ق.آ.د.م(   10)مادۀ    در صالحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد

این صورت دادگاه    اینکه به صالحیت دادگاه ایراد شده باشد که در  مگر  ؛خاص را در صالحیت مرجع مزبور قرار داده استناد نماید  شکایت یا امرِ   ،ن دعواآ
 نجا وسعت وآ  صالحیت دادگاه عمومی تا مستدل رد نماید. البته    به طور مستند و  ، گر وارد نباشد ا ابتدا ایراد عدم صالحیت را    ، مکلف است در رأی صادره

: چنانچه رسیدگی به امری صراحتًا به  استثنائات  شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا، شکایت یا امری را در صالحیت مرجع دیگری قرار نداده باشد.
ارج است. برای مثال دعوای ِافراِز ملکی که جریاِن ثبتِی  های عمومی خ موجب قانون در صالحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد از صالحیِت عاِمّ دادگاه
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 باشد و بنابراین از صالحیِت دادگاِه عمومی خارج است. آن خاتمه یافته در صالحّیِت ادارۀ ثبِت محِلّ وقوع ملک است که مرجعی اختصاصی می
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دادگاه  
مستقر در    انقالب و های عمومی ورای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاهآبه منظور تجدیدنظر در  ،: در مرکز هر استان نآصالحیت   تجدیدنظر استان و 

  دو حضور    باتشکیل دادگاه تجدیدنظر    ۀگردد. جلسمستشار تشکیل می  عضوِ   دوس و  ی یک ری   ، مرّکب ازنظر به تعداد مورد نیاز دادگاه تجدید  ،ن استانآ  ۀحوز 
و  عضو یافته  از    رسمیت  به وسیل  ، رسیدگیپس  اکثریت که  انشا  یارییس    ۀ رأی  بود. دادگاه تجدیدنظر  الزم  شود قطعی ومی  ء عضو مستشار  االجرا خواهد 

ریاست دادگاه    ،ی طبق اصول کلّ   ،لاوّ   ۀصورت رییس شعب  این  شعبه داشته باشد که در   یک تواند بیش از  که تراکم کار ایجاب نماید می  استان در صورتی
ن دارای یک نفر مدیر دفتر است که تحت ریاست  آ  شعِب   یک از  هر  استان و  دادگاهِ   . هردفتر کل است  ، لاوّ   ۀدار و دفتر شعباستان را عهده  تجدیدنظر مرکز 

  ۀ چه رییس قونچنا  و  مرکز هر استانه داشت که در  .. دارد. باید توّج نویس و .دفتر کارمند،    ،به تعداد الزم تحت ریاست خود  شعبه بوده و  رییِس   ولیِت ؤمس  و
 شود. شود این مرجع از مراجع اختصاصی شمرده میدادگاه انقالب تشکیل می ،قضاییه تشخیص دهد در سایر مناطق کشور

 دادگستری استان:  کّل رئیس 
 دادگستری استان است.   کّل ل دادگاه تجدیدنظر استان، رئیسرئیس شعبۀ اوّ  .1
 های کیفری استان نیز هست. های تجدیدنظر و رئیس دادگاهدادگستری استان، رئیس دادگاه کّل رئیس  .2
دادگستری استان بر    کّل شته باشید که نظارت و ریاست رئیس  ه دادارد. توّج   نظارت و ریاست اداریآن استان    دادسراهایو    هادادگاهاو بر تمام   .3

ها و تأثیرگذاری در صدور  روند رسیدگی به پرونده  ی؛ یعنی او حّقی بر دخالت دری اداری است، نه قضا  رفًا از حیثها و دادسراهای آن استان، ِص دادگاه
 رأی در دعاوی ندارد. 

 : آنهاصالحیت   مراجع اختصاصی و
اختصاصی حّق آ  محاکم  امری  هیچ  به  که  است  ندارد  ن  مراجع  آ  از  غیر  رسیدگی  مفهوم  است.  داده  اجازه  صراحتًا  قانون  برابرنچه  در  مراجع    اختصاصی 

که   . این تفکرمشخص نموده است  دارند که قانونگذار صراحتاً   اشخاصی راۀ  محاکم  یا  و  ت رسیدگی به امورمراجعی است که تنها صالحی  ِف رِ عَ ی مُ عموم
بسیاری    اگرچه در  ،باشدین دادرسی ویژه میآی  مستلزم وجود مراجع خاص با  ،این نظر  از  و  نمایدایجاب می  ای رای ویژهها گاهیآ   جرائم  رسیدگی به برخی از

دارد  کشورها  از در  طرفدارانی  نیز  اما  دادگاه  کشورهایی  باتشکیل  کیفری  اختصاصی  جدّ مخالفت  های  روبههای  بر  باشدمی  روی  حقوق  علمای  این    زیرا 
 تأمین نگردد.  ،که حقوق متهم چنانکه باید  دارد بنابراین احتمال زیادی وجود اند که این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته وعقیده

با  آنهاصالحیت    در  که صراحتاً   نمایندتنها به اموری رسیدگی می  «مراجع عمومی »در برابر    « مراجع اختصاصی»  حال حاضر  در ه به توّج   قرار گرفته است. 
بر و  اینکه اصل  بوده  استثنا  صالحیت مراجع عمومی  اختصاصی  مراجع  مقرراِت شمرده می  صالحیت  مواردِ   شود  به  اختصاصی    مراجِع   صالحیِت   مربوط 

باید مرجع عمومی را    ، اختصاصی است  نی در صالحیت مرجع عمومی یا هرگاه تردید شود که رسیدگی به امر معیّ   نص تفسیر گردیده و  بایست در موضِع می
ن قرار داده مورد استناد  آ  ی که رسیدگی به موضوع را در صالحیتنماید باید نّص رایی که صادر میآتمام    صی درمرجع اختصا  ،این  صالح دانست. عالوه بر
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 عدم صالحیت نشده باشد.  قرار دهد حتی اگر ایراد
 پس مراجع اختصاصی؛

 
 :حقوقی به شرح زیر استمراجع اختصاصی  

عمومی به شمار    های حقوقِی از دادگاه(  1/12/1391)مصوب  االجرا شدن قانون حمایت خانواده  : دادگاه خانواده تا پیش از تصویب و الزمدادگاه خانواده
در حوزۀ قضایی    ،قانون اساسی   21های موضوع اصل  های موجود به دادگاهقانون اختصاص تعدادی از دادگاه  ۀبه موجب ماده واحد  رفت؛ در واقع قبالً می

دادگاه عمومی   ،شهرستان از  داشت  ،شعبی  قرار  دادگاه خانواده  که در صالحیت  را  اموری  و  به دعاوی  بودند عهده  را  رسیدگی  دادگاه خانواده  اکنون  .  دار 
سال از تاریخ    3قوۀ قضاییه موظف است ظرف    ، آن »به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی  1  مادۀاز یک سو برابر  دادگاهی اختصاصی است زیرا  
های قضایی بخش به  شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه  های قضایِی تصویب این قانون در کلیۀ حوزه

دعاوی و اموری که در صالحیت دادگاه خانواده است    ،همان قانون  4در مادۀ    ،از سوی دیگر  .«به تشخیص رییس قوۀ قضاییه موکول است تناسب امکانات  
  مشاورِ   و قاضِی   البدلدادرس علییا    رییسشمارش شده است. همچنین ترکیب دادگاه خانواده با دادگاه عمومی یکسان نیست زیرا این دادگاه با حضور  

میتش  زن دارای  کیل  کم  دست  باید  که  باشند  4شود  قضایی  خدمت  سابقۀ  می  ؛سال  انجام  آ.د.م  رعایت  بدون  دادگاه  این  در  رسیدگی  .  شودهمچنین 
قضات دادگاه خانواده از جمله قاضی مشاور باید   . شودتشکیل می قاضی مشاور زنو  البدل رییس یا دادرس علیدادگاه خانواده با حضور همانطور که گفتیم، 

 سال سابقۀ خدمت قضایی باشد.  4متأهل و دارای حداقل  
. 2. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛  1قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:    4به موجب مادۀ  

. طالق، رجوع، فسخ،  9. تمکین و نشوز؛  8. نفقه؛  7هریه؛  . مَ 6. جهزیه؛  5. ازدواج مجدد؛  4. شروط ضمن عقد نکاح؛  3اح؛  موقت و اذن در نک  ،نکاح دائم 
. والیت قهری، قیمومت، امور مربوط به  13حجر و رفع آن؛    ،. رشد 12ب؛  َس . نَ 11. حضانت و مالقات طفل؛  10ت و انقضای آن؛  انفساخ نکاح، بذل مدّ 

. سرپرستی کودکان  16. امور راجع به غایب مفقوداالثر )موت فرضی(؛  15نفقۀ اقارب؛    14ل محجوران و ِوصایت در امور مربوط به آنان؛  ناظر و امین اموا
 . تغییر جنسیت. 18. اهدای جنین؛ 17سرپرست؛ بی

خانواده: دادگاه  تشکیل  عدم  صورت  در  خانوادگی  دعاوی  به  تشکی  رسیدگی  خانواده  دادگاه  مکانی  در  عمل  اگر  ذیل  نحو  به  باشد،  نشده  ل 
 شود: می

 کند. دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میفاقد دادگاه خانواده باشد:  «شهرستان حوزۀ قضائِی »اگر  .1
به  کند؛ مگر دعاوی راجع  ی رسیدگی میدادگاه عمومی بخش به امور و دعاوی خانوادگ   فاقد دادگاه خانواده باشد:  «حوزۀ قضایی بخش »اگر   .2

نکاح رجوع(  اصل  موقت،  یا  آنو    )دائم  مّد   انحالل  بذل  نکاح،  انفساخ  فسخ،  طالق،  از  مدت()اعم  انقضای  خانواده   ت،  دادگاه  در  باید  که 
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 ی رسیدگی شود.ی ترین حوزۀ قضانزدیک
 
ّ
قواعد مقرر در    ۀدر خصوص دعاوی خانوادگی قواعد خاصی دربار   رسیدگی به دعاوی خانوادگی:ی در  صالحیت محل با  صالحیت وجود دارد که 

 :قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت ناچیزی دارد این قواعد به شرح ذیل است
 . اقامتگاه زوجه( مراجعه کند )خواهان باشد باید از قواعد عام آیین دادرسی تبعیت کند و برای طرح دعوای خود به دادگاه اقامتگاه خوانده   «مرد» اگر   .1
 : شودخواهان باشد به نحو ذیل عمل می «زن» اگر   .2

 . ملک است  وقوِع  محِلّ  دادگاهِ  ، غیرمنقول و در صالحیِت دعوا :اگر دعوای زن دعوای مطالبۀ مهریۀ غیرمنقول باشد ✓
: این دعاوی، منقول است. در منقول، نفقه و ...( باشد  ۀهریاگر دعوای زن، سایر دعاوی )مانند شروط ضمن عقد، طالق، م   ✓

را برای طرح دعوا برگزیند. امکان طرح   خود   سکونِت   محِلّ یا    خوانده )زوج(   اقامِت   محِلّ های  ر است که هر یک از دادگاهی  َخ زن مُ   ،این دعاوی
ها، دارای دادگاه خانواده و دیگری فاقد  خواهان )زوجه(، خالف قواعد آیین دادرسی مدنی است البته اگر یکی از این حوزه سکونِت  ، در محِلّ دعوا

 .دگاه خانواده استرسد که زن مکلف به طرح دعوا در همان حوزه است که دارای دادادگاه خانواده باشد، به نظر می
زوجیت مرد و زن، مورد اختالف    ۀ، تابع بند فوق نیست؛ زیرا در این دعاوی، اصل رابطبطالن نکاح و    اصل نکاحه داشته باشید که در دعاوی  توّج نکته:  

شوند و بنابراین  زوجین تلقی نمی  ، زن و مرد  ،حاکم است زیرا در دوران نامزدی  ۀنیز همین قاعد  خسارات ناشی از برهم زدن آن  و   است. در دعوای نامزدی
 تابع قواعد آیین دادرسی مدنی است.  از حیث صالحیتاین دو دعوا 

است. سایر دعاوی و اموری که در صالحیت دادگاه خانواده است،    بین زوجینمادعاوی فیآنچه در خصوص صالحیت بیان شد، در خصوص  نکته:  
ی تابع قواعد آیین  ، از حیث صالحیت محلّ مطالبۀ خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدیو    بطالن نکاح،  اثبات نکاح ،  حجر ،  رشد ،  ب َس نَ ،  نفقۀ اقارب مانند  

در دادگاه محِلّ اقامِت  تواند  ، زوجه میمربوط به زوجیندعاوی و امور خانوادگِی    قانون حمایت خانواده »در  12؛ چراکه مطابق مادۀ  دادرسی مدنی است
 « کند مگر در موردی که خواسته، مطالبۀ َمهریۀ غیرمنقول باشد. دعواخوانده یا محِلّ سکونِت خود اقامۀ 

 
ّ
اگر یکی از زوجین، مقیم خارج از کشور باشد، در خصوص    ی دادگاه خانواده، وقتی یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد:صالحیت محل

 شود: ی به نحو ذیل عمل میصالحیت محلّ 
 طرفی که در ایران اقامت دارد، صالح است.  اقامِت  محِلّ  دادگاهِ  .1
ایران، محِلّ   اگر هر دو نفرِ  .2 آنان در  از  ساکن در    فردِ   سکونِت   محِلّ   موقت داشته باشد، دادگاهِ   سکونِت   زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی 

 ایران صالح است. 
 زوجه، صالح است.  موقِت  سکونِت  محِلّ   موقت داشته باشند، دادگاهِ  سکونِت   اگر هر دو نفر زوجین مقیم خارج از کشور باشند و هر دو در ایران محِلّ  .3
یک از زوجین، در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران، صالح است؛ مگر آنکه زوجین  اگر هر دو مقیم خارج از کشور باشند و هیچ .4

 دیگری طرح شود.  در محِلّ  دعواتوافق کنند که 
های قضائی متعدد مطرح کرده باشند،  علیه یکدیگر، در حوزهاگر زوجین، دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را  امر مطروحه در دادگاه خانواده:  

 شود: به نحو ذیل عمل می
 شده، صالحیت رسیدگی را دارد.م به آن داده مقدّ   اهی که دادخواسِت دادگ  .1
 کند. یدگی میدعاوی رس ۀشده باشد، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد، به هم اگر دو یا چند دادخواست، در یک روز تسلیم .2

 :جایگاه قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده
 . های عمومی مستلزم تقدیم دادخواست استرسیدگی در دادگاه خانواده، مانند دادگاه .1
 . ابالغ، در دادگاه خانواده الزم ندانسته است  ۀ، رعایت تشریفات ق.آ.د.م را، جز دادخواست و شیوقانونگذار .2
آنچه در دادگاه خانواده الزم .3 آیین دادرسی مدنیالرعایه نیست،  البته  باید    تشریفات  اما   است 

ّ
کل آیین دادرسی مدنیقواعد  اقسام    ی  مانند 

تأمین خواسته، روش  و قانونی(، قواعد صدور قرار  را در دادگاه خانواده الزمابالغ )واقعی   ... و  ایرادات، دعاوی طاری  به رأی،  الرعایه های اعتراض 
 . ابع این قانون نیستدانست؛ بنابراین، دادگاه خانواده از حیث قواعد دادرسی، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ اما از حیث تشریفات ت

 اعسار از تأدیه هزینه دارسی در دادگاه خانواده:
ه به اوضاع و احوال، شخص  مالی و با توّج   ِن کُّ َم تواند پس از احراز عدم تَ نیازمند تقدیم دادخواست اعسار و طرح دعوای اعسار نیست؛ بلکه دادگاه می .1

 ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. تأدیه هزینههای دادرسی شخص را معاف کند یا آنکه را از هزینه
ه به اوضاع و  ق.آ.د.م نیست؛ بلکه ممکن است با توّج   ۵۰۶این معافیت منوط به معرفی دو شاهد و تنظیم استشهادیه با رعایت تشریفات مقرر در ماده   .2

 احوال و قرائن موجود برای قاضی اثبات شود. 
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 . ها است الزحمۀ داوری و سایر هزینهالزحمۀ کارشناس، حقشخص از هزینۀ دادرسی، حق اعسار مقرر در این قانون موجب معافیت .3
مقرر در این ماده موجب معافیت از سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته نشود. چون خسارت احتمالی در    رسد که اعسارِ به نظر می .4

 . ، بعدًا قابل استرداد استدعواری )تودیع( وجه است که در صورت پیروزی در شود؛ بلکه نوعی امانت سپاها محسوب نمیشمار هزینه
ن در صورت عدم  .5  . کند، اگر شخصی درخواست کند، در صورتی که دادگاه مقتضی بداند، برای او وکیل معاضدتی تعیین میَتَمکُّ
کند البته  نکند دادگاه برای او وکیل معاضدتی تعیین می همچنین اگر تعیین وکیل الزامی باشد، چه شخص غیرمتمکن درخواست کند و چه درخواست  .6

 . بینی نشده که تعیین وکیل الزامی باشدرغم این مقررۀ قانونی در دعاوی خانوادگی هیچ مورد پیشعلی
ایشان اثبات شود؛ چرا که    اند؛ بدون آنکه الزم باشد اعسارافراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از تأدیۀ هزینۀ دادرسی معاف .7

ِن شمول خدمات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی برای آنها قرینۀ محکمی بر عدم    ایشان است. َتَمکُّ
 :قواعد ابالغ در دادگاه خانواده

 تشریفات و نحوۀ ابالغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات ق.آ.د.م است  .1
تواند ابالغ را به نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای ابالغ به دادگاه اعالم کنند، دادگاه میاگر طرفین دعوا، طریق دیگری را از قبیل پست،   .2

 آن طریق انجام دهد. 
 . درهرصورت احراز صحت ابالغ با دادگاه است .3
باید آخرین اقامتگاه او را نیز به دادگاه اعالم کند. دااگر خواهان، خوانده را مجهول .4 به تحقیق میدگاه دراینالمکان معرفی کند،  کند. اگر  باره اقدام 

گهی به عمل می  بودِن المکاناظهار خواهان مبنی بر مجهول آید در غیر این صورت، اگر دادگاه اقامتگاه  خوانده، صحیح باشد، ابالغ از طریق نشر آ
 کند. خوانده را بیابد، اوراق را به همان آدرسی که یافته است ابالغ می

پیروی می  دادگاه خانواده:  دستور موقت در از قواعد خاصی  دادرسی مدنی  در دادگاه خانواده، دستور موقت  آیین  تابع قواعد مذکور در قانون  و  کند 
 نیست. این قواعد عبارت است از: 

زن و محجور که تعیین تکلیف در آنها فوریت   ۀطفل و نفق تواند قبل از صدور رأی در خصوص اصل دعوا، در اموری مانند حضانت و مالقاتدادگاه می .1
 دارد، اقدام به صدور دستور موقت کند. 

 الذکر جهت صدور دستور موقت تمثیلی است و حصری نیست.موارد فوق .2
 صدور این دستور موقت، برخالف دستور موقت مقرر در ق.آ.د.م. نیازمند سپردن تأمین نیست.  .3
 قضایی نیست.  ۀر در ق.آ.د.م. نیازمند تأیید رئیس حوز اجرای این دستور برخالف دستور موقت مقر  .4
شود،  تصمیم نکند، دستور موقت لغو و از آن رفع اثر می اتخاذ د به زمان است؛ یعنی اگر دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا این دستور موقت مقیّ  .5

 مگر دادگاه مجددًا دستور موقت صادر کند. 
 تأمین خواسته در دادگاه خانواده  

این    .1 بیمورددر  و دران  ، قواعد خاصی  )مواد    نشده  تأمین خواسته  آیین دادرسی مدنی در خصوص  قانون  قواعد مقرر در    ۱۲۹تا    ۱۰۸نتیجه، همان 
 . های خانواده نیز الزامی استق.آد.م.( در دادگاه

در خصوص قرار تأمین خواسته وجود دارد که این مقرره، در قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و آن اینکه   هدر قانون حمایت خانواده فقط یک مقرر  .2
تواند از دادگاهی که حکم بدوی را  َله بعد از صدور حکم قطعی و تا زمانی که رأی اجرا نشده، میمحکوم  در دعاوی مالِی موضوِع قانوِن حمایِت خانواده  

 ه درخواست تأمین خواسته کند. بِ ت تأمین محکوم  صادر کرده است، جه
بعد از صدور حکم قطعی، تقاضای تأمین خواسته از سپردن خسارات احتمالی معاف است؛ چراکه موضوع تأمین خواسته در این فرض مستند به سند    .3

 . ق.آد.م. است ۱۰۸رسمی )حکم قطعی( و مشمول بند »الف« ماده 
  خانوادهصلح و سازش در دادگاه 

 . ق.آ.د.م(، اقدام به صلح و سازش کنند ۱۹۳تا   ۱۷۸دعاوی )مواد   توانند در دادگاه خانواده طبق قواعد حاکم بر سازِش طرفین می .1
  .دازدکردن فرصت صلح و سازش، جلسۀ دادرسی را حداکثر تا دو بار به تأخیر انتواند برای فراهمدر صورت درخواست زوجین یا یکی از آنها، دادگاه می .2

 ( ق.ح.خ ۱۰)مادۀ  
ارجاع کند.    حّل اختالف ت حداکثر تا سه ماه، جهت صلح و سازش به شورای  تواند حسب صالحدید خود، پرونده را فقط یک بار، برای مّد دادگاه می .3

 ق.ش.ح.ا(  ۱۱)ماده  
پذیر است که قابل سازش باشند، اختالفات  تمام آنچه درباره صلح و سازش در دعاوی خانوادگی بیان شد فقط نسبت به آن دسته از دعاوی امکان .4
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. در  ، قابل صلح و سازش نیستندهستنداسقاط  که ناظر به امور غیرمالی و غیرقابلآن، به دلیل  ب َس اثبات نَ و    بطالن نکاح،  اصل نکاحناظر به اثبات  
امور راجع امین،  به  به غایب مفقوداالثر، سرپرستی کودکان بی  موضوعات رشد، حجر، والیت قهری، قیمومت، نصب  نیز  و اهدای جنین  سرپرست 

 پذیر نیست. سبی و حمایتی موضوع، صلح و سازش امکاندلیل جنبۀ حِ 
 اجرای آرای دادگاه خانواده:

 است.  قطعیت رأیبه   شروطسایر محاکم، منواده نیز مانند  اجرای آرای دادگاه خا .1
  شدِن نهایی  ه داشت که اجرای حکم طالق، وقتی طالق به درخواست زوجه است، عالوه بر قطعیت، نیازمندِ اما در این خصوص، باید به این نکته توّج  .2

 . یز نباشدواخواهی و تجدیدنظر نیست، قابل فرجام نحکم نیز هست؛ یعنی باید حکم صادره عالوه بر آنکه قابل
یا    اقامت خویش  محاکم و مراجع صالح محِلّ خود را در    خانوادگِی   امور و دعاوِی   ، اگر ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح کنند، احکام این محاکم 

 . شود که دادگاه صالح ایرانی این احکام را بررسی و حکمی مبنی بر تنفیذ آنها صادر کندمراجع در صورتی که در ایران اجرا می
 : زوجین تفاوت حکم طالق و گواهی عدم امکان سازش

شود.  باشد، در این صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می  زوجین )خلع یا مبارات(طالق با توافق  یا آنکه    مرد از دادگاه درخواست طالق کند اگر   .1
 منوط به قطعیت آن است.   گواهی عدم سازشموجب به  ثبت طالق 

 . شدن رأی استت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعیمّد 
آیا شرایط طالق فراهم است یا خیر و درکندزن از دادگاه درخواست طالق میدر مواردی که   .2 نتیجه قاضی حکم طالق    ، قاضی باید احراز کند که 

 .شدن حکم صادره استمنوط به نهایی حکم طالقموجب   ثبت طالق بهکند. صادر می
 . خواهی استق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامت اعتبار حکم طالق برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طال مّد 

 
شود. این دادگاه دارای رییس  تشکیل می هاقضایی شهرستان ۀقضاییه در حوز  ۀبه تشخیص رییس قو  و در مرکز هر استان: دادگاه انقالب دادگاه انقالب

  علیهِ   از: جرائِم   اند جمله عبارت  بینی شده است که ازک پیشق.آ.د.   303  ادۀم   صالحیت این دادگاه دریابد.  رسمیت می  عضو  دوبا    مستشار است و   دوو  
 ...  االرض وافساد فی خارجی، محاربه و  داخلی و امنیِت 

با اما  است  کیفری  امور  در  انقالب  دادگاه  صالحیت  رویتوّج   اگرچه  وحدت  رأی  به  کشوردیوا  1371/ 2/12رخ  وم   581شمارۀ    اصالحی  ۀه  عالی  در    ن 
نیز رسیدگی    دعاوی و امور حقوقِی خاِصّ مورد اشارهدادگاه مزبور به    ،شدهبه اموال مصادره  طرسیدگی به دعاوی مربودر    انقالب  صالحیت دادگاهخصوص  

 مرجع را باید از مراجع کیفری به شمار آورد.  ، اینعین حال نماید. درمی
 دادگاه انقالب: 

 شود: دادگاه انقالب در دو مکان تشکیل می .1
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 در مرکز هر استان؛  ✓
 در سایر مناطقی که رئیس قوۀ قضاییه ضرورت بداند.  ✓

 دادگاه انقالب در شمار مراجع استثنائی است.  .2
 : ق.آ.د.ک( 303صالحیت دادگاه انقالب از قرار ذیل است )مادۀ  .3

احراق،    غی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه یا األرض، بَ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و إفساد فی ✓
 منظور مقابل با نظام؛ تخریب و اتالف اموال به 

 گذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری؛ توهین به مقام بنیان ✓
 سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل؛ گردان و پیشبوط به مواد مخدر، روانتمام جرائم مر  ✓
گران در نظام موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است، مانند رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مجازات اخاللسایر مواردی که به   ✓

 (. 1369اقتصادی کشور )مصوب  
به اصل    هایاکثر صالحیت ✓ به دعاوی مربوط  این دادگاه، رسیدگی  تنها صالحیت حقوقی  امور جزایی است.  در  انقالب    اساسی ق.  49دادگاه 

 های صورت گرفته است. است؛ یعنی صالحیت حقوقی این دادگاه رسیدگی به دعاوی مبنی بر مصادرۀ اموال نامشروع و اعتراض به مصادره
 ق.آ.د.ک(  297و در مواردی از سه قاضی )یک رئیس و دو مستشار( برخوردار است. )مادۀ  دادگاه انقالب در مواردی از یک قاضی ✓
 مرجع تجدیدنظر از آرای قابل تجدیدنظر دادگاه انقالب، دادگاه تجدیدنظر استان است.  ✓

 
شوراهای    ،دولتی حقوقی غیر   اشخاص حقیقی وسازش بین    صلح و  و  حّل اختالفبه منظور  »   حّل اختالفاجرای قانون شورای    : درحّل اختالفشورای  

 « گردد.قضاییه تشکیل می ۀتحت نظارت قو حّل اختالف
داشته باشد که    دفتر  یکتواند برای انجام وظایف خود  می  است و  البدلعلی  عضو  یکو    اصلی  عضو دوو  رییس  دارای    حّل اختالف : شورای  ترکیب شورا

 داشته باشند. « نوشتن سواد خواندن و»در روستاها حداقل   و «مدرک کارشناسی» ایر اجمله در شهرها باید د  که ازورا آمده است ششرایط اعضای  6  ۀماد در
شورا و:  صالحیت  اختالفات  تمامی  خانوادگی  در  مدنی  سایر   و  دعاوی  به  تواند  کننده میرسیدگی  قضایِی   مرجِع   ، گذشت قابل  جرائم  و  دعاوی  توّجه  با 

از طریق صلح و سازش   آن  و امکان حل و فصل  یا اختالف  را  بارفقط یککیفیت دعوا  در  برای مّدت حداکثر سه ماه موضوع  نماید.  ارجاع  این    به شورا 
سازش در مهلت    حصول یا عدم حصول  اعم از  نتیجه را   سازش تالش نموده و  ایجاد صلح و  اختالف و  فصل دعوا یا  صورت شورا مکلف است برای حل و

ادامۀ رسیدگی  شدهتعیین یا  تنظیم گزارش اصالحی  به مرجِع ه  ب  برای  نماید. شورا ارجاع  قضایِی   طور مستند  برای حفظ  ی با  هاکننده اعالم  اقدامات الزم  د 
  و  بالوارث  ماترک متوفای و همچنین  نیز حفظ اموال غایب مفقوداالثر    د ون قیم نداشته باش  رشید که ولی یاشخص غیر   مجنون و  ،صغیر   اشخاِص امواِل 

سازش    در موارد زیر برای صلح و  تراضی طرفین  با همچنین شورا    ؛به مراجع صالح اعالم کند  بالفاصله مراتب را  المالک به عمل آورده ولاموال مجهو 
 . گذشتقابل خصوصی جرائم غیر جنبۀ   ؛گذشتجرائم قابل  ۀلیک ؛حقوقی امور مدنی و ۀکلی :اقدام نماید

خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا    ۀید. درخواست از طریق سامانآشفاهی به عمل می  : رسیدگی شورا یا درخواست کتبی وصدور رأی  رسیدگی و
وارسال می به طریِق   گردد  باشد  نداشته  امکان  به ساماندیگر فرستاده می  مقتضِی   اگر  الکترونیکی درخواست  الکترونشود. وصول    یک قضایی، ۀ خدمات 
 شود. دعوا محسوب می ۀتاریخ اقام

توسط  با دستور قاضی شورا پس از صدور اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام مدنی    رای قطعی شورا در امور مدنی به درخواست ذینفع وآ:  اجرای رأی
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 شود. اجرا می  محل  حّل اختالف قاضی واحد اجرای احکام شوراِی 
رای حضوری قاضی شورا در  آتمام    شود واعتراض صادر میاین    ِی یی که در پِ أقابل اعتراض است ر   ،شورا  قاضِی   غیابِی   احکاِم :  اعتراض به رأی شورا

نظر اگر شورا را  مرجع تجدید باشد.  قضایی می  ۀهمان حوز   2های عمومی یا کیفری  خواهی حسب مورد در دادگاهاز تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر   روز  20مهلت  
  رسیدگی و   ،شورا خود را صالح بداند   صالحیِت   چه با ردِّ ننماید که قطعی رأی است اما چنامبادرت به صدور رأی می  ساً أر   ،صالح دانسته اما رأی را فسخ نماید

چه رسیدگی به موضوع را در  نچنا   و شدبا نظرند قابل تجدید توانخستین تلقی و برابر مقررات می دادگاهِ  نماید که این رأی به عنوان رأِی اقدام به صدور رأی می
باشد و  ابل اعتراض نمیهمین ماده تصریح شده که گزارش اصالحی شورا ق   1  ۀدر تبصر   .فرستد صالحیت مرجع دیگری بداند پرونده را به مراجع صالح می

 قطعی است. 
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کند یا به برخی امور و اختالفات  مرجعی تحت نظارت قوه قضائیه است که نسبت به ایجاد صلح و سازش بین طرفین تالش می  :حّل اختالفشورای  

 . کندمابین اشخاص، رسیدگی مینسبتًا جزئی فی
 : حّل اختالفاوصاف شورای  

 کند. مابین اشخاص رسیدگی میی است؛ زیرا به اختالفات خصوصی فیی یک مرجع قضا .1
مرجع   .2 )بهیک  تبصرۀ  قضایشبهدیگر  عبارتیغیردادگستری  است؛ چون قاضی شورا طبق  اختالفوراهای  شانون  ق  ۴مادۀ    ۱ی(  بین  می حّل  از  تواند 

 . را یک مرجع غیردادگستری دانسته است حّل اختالفشورای  قانونگذار ق.ش.ح.ا  ۱۴قضات بازنشسته باشد. همچنین در مادۀ 
 . ممکن است در شهر یا در صورت لزوم در روستا تشکیل شود حّل اختالفشورای  .3
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 . توانند برای ایجاد صلح و سازش اقدام کنندی نداشته و صرفًا مییرسیدگی قضا روستاها حّق  حّل اختالفشورای  .4
 شوراهای تخصصی تشکیل دهد. تواند برای رسیدگی به امور خاص، یه مییرئیس قوه قضا .5
حّل  شوراهای  اند،  قانون اساسی به رسمیت شناخته شده  ۱۳های دینی که در اصل  تواند برای سازش در دعاوی و شکایت اقلیترئیس قوه قضاییه می .6

 ی. یرا تشکیل دهد. این شوراها صرفًا برای صلح و سازش صالحیت دارند، نه رسیدگی قضا خاص آنها اختالف
 : حّل اختالفترکیب شورای  

 . است و هم دارای اشخاصی به نام »عضو شورا« است  «قاضی»هم دارای  حّل اختالفشورای  .1
واقع در شهرها و روستاهای آن حوزۀ    حّل اختالفی یک یا چند قاضی دادگستری به عنوان قاضی شورا حضور دارند که در شورای  یدر هر حوزۀ قضا  .2

 . کنندی، انجام وظیفه مییقضا
باشد؛ و همچنین رئیس قوه قضائیه میقاضی شورا می .3 بازنشسته  و  از بین قضات شاغل  از کارآموزان قض تواند  تعدادی  به عنوان تواند ساالنه  را  ائی 

 . قاضی شورا تعیین کند
 را برعهده داشته باشد.  حّل اختالفزمان، رسیدگی در چند شورای تواند همقاضی شورا می .4
 . البدل استهر شورا دارای رئیس، دو عضو اصلی و یک عضو علی .5
 . اعضای شورا، دارای پایه قضائی نیستند  .6
 شود.دادسرا یا محاکم تشکیل می المقدور در محّل ی، حتییقضا شعبی ویژه صلح و سازش، بنا به نیاز مراجع  .7

 قانون شوراهای حِلّ اختالف(  9)مادۀ  :حّل اختالفصالحیت قاضی شورای 
کند این موارد عبارت  رسیدگی و صدور رأی یا تصمیم در خصوص موضوعات ذیل با قاضی شوراست که البته با مشورت اعضای شورا اقدام به رسیدگی می

 از: است 
 نقول تا نصاب دویست میلیون ریال. دعاوی مالی راجع به اموال م  .1
یم شده باشد، در صالحیت قاضی  ورسیدگی به دعاوی که خواستۀ آن، وجه رایج نباشد؛ بلکه سایر اموال باشد و به مبلغی تا دویست میلیون ریال تق ✓

 است.  حّل اختالفشورای 
 . فقط دعاوی منقول قابل طرح در شورا هستنددعاوی غیرمنقول در صالحیت شورا نیست و  ✓
 . گردد نه بهای اعالمی خواهانبرخالف آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می  حّل اختالفشورای در  ✓
ه، همچنان در دادگستری  در دادگستری طرح شد  حّل اختالفدعاوی که خواستۀ آن کمتر از این مبلغ است و قبل از تصویب قانون جدید شورای   ✓

 . شود رسیدگی می
 توجه داشته باشید که: شود؛در شورا رسیدگی می جز دعاوی مربوط سرقفلی و حّق کسب و پیشهبه عین مستأجره  ۀتمام دعاوی مربوط به تخلی  .2
 .حکم تخلیه شود؛ نه ، صادر میدستور تخلیهجره، أعین مست ۀبرای تخلیذیل در صورت جمع سه شرط  
 . باشد  ۱۳۷۶اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال   ـ عقدِ  
 . ت اجاره منتفی شده باشد ـ مّد  
 . نامه در سند عادی با امضای دو شاهد یا در سند رسمی تنظیم شده باشدـ اجاره 
به دعوت از طرفین نیست. دستور تخلیه قابل تجدیدنظر نیست و نمیبرای صدور دستور تخلیه طبق بند فوق جلسه دادرسی تشکیل   ✓ شود و نیازی 

 . آیداجرای آن به صورت فوری و بدون نیاز به صدور اجراییه به عمل می
های در اجاره،  ۱۳۵۶جر سال  أهای تابع قانون روابط موجر و مستدر غیر این صورت یعنی اگر هر یک از شرایط فوق موجود نباشد برای مثال در اجاره ✓

اجاره در  مستنامهشفاهی،  تخلیۀ عین  که  در مواردی  یا  ندارد  که شاهد  عادی  مدّ أ های  انقضای  از  قبل  اجاره،  انفساخ  یا  فسخ  دلیل  به  اجاره    ِت جره 
جلسصورت می این صورت،  در  که  کرد  دعوا  طرح  باید  مستأجره  عین  تخلیۀ  برای  )نه  ۀگیرد،  تخلیه  و حکم  تشکیل  تخلیه( صادر    رسیدگی  دستور 

 اجراست. شود و این حکم، بعد از قطعیت و صدور اجراییه قابلمی
 .ه به آنکه احراز فسخ در صالحیت شورا نیست، باید برای این امر به دادگاه عمومی مراجعه کردفسخ اجاره باشد، با توّج  ،ت درخواست تخلیه اگر علّ   ✓
است؛ مگر آنکه موضوع متضمن حّق کسب و پیشه یا سرقفلی    حّل اختالفر صالحیت شورای  هم صدور دستور تخلیه و هم صدور حکم تخلیه، د  ✓

 . باشد
تواند نسبت به آن اعتراض کند. این اعتراض با نام »ابطال دستور  شود، مستأجر میه به این که دستور تخلیه بدون دعوت از مستأجر صادر میبا توّج  ✓

 . نامه باشدبودن اجارهت اجاره یا جعلیت اجاره، عدم انقضای مدّ مانند تمدیدشدن مدّ تخلیه« ممکن است بر مبنای اموری 
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دانسته، عالوه بر دعوای تخلیۀ    حّل اختالف ق.ش.ح.ا که دعاوی راجع به تخلیه را در صالحیت قاضی شورای    ۹ه به اطالق بند »ب« ماده  با توّج  ✓
 . است حّل اختالفه، دعوای ابطال دستور تخلیه نیز در صالحیت قاضی شورای جر أعین مستأجره و درخواست صدور دستور تخلیۀ عین مست 

 . استیجاری اختالفی نباشد  ۀرابط بها به شرطی که در اصِل دعوای تعدیل اجاره  .3
 . که و رفع آنرَ موم تَ  و ، مهرترکه  تحریرِ صدور گواهی حصر وراثت،  .4
 : ه داشته باشید کهالبته توّج  
 . در صالحیت محاکم عمومی است کهر  ت   تقسیِم دعوای  ✓
وراثت در صالحیت شورای   ✓ ابطال آن در صالحیت محاکم    حّل اختالفصدور گواهی حصر  یا درخواست  وراثت  به گواهی حصر  اما اعتراض  است؛ 

داند؛ اما نام او در بین وراث درج  شمار وراث می  عمومی است. اعتراض به گواهی حصر وراثت، ممکن است از جانب شخصی طرح شود که خود را در
 . که او در شمار وارث نیستاهی حصر وراثت درج شده است، درحالیعی باشد که نام شخصی در گو نفعی مدّ نشده است یا آنکه شخص ذی

 . ، رسیدگی کرده باشددعواه اگر شورا نسبت به اصل بِ ادعای اعسار از تأدیه محکوم   .5
است مگر آنکه دادگاه خانواده در قالب    حّل اختالفدر صالحیت شورای    تا دویست میلیون ریال  نفقهو    هریهم  ،  جهیزیه دعاوی خانواده راجع به   .6

 صدور حکم طالق یا گواهی عدم امکان سازش راجع به این امور تعیین تکلیف کرده باشد. 
 هشت )تا ده میلیون ریال( باشد.  صرفًا مستوجب مجازات نقدی درجه جرائم تعزیری که  .7

 :باید توجه داشت که  در این خصوص
مجازات ✓ مستوجب  تعزیری  جرم  یک  شورای  اگر  در  باشد  نیز  حبس  یا  شالق  مانند  غیرنقدی  اختالفهای  این  قابل  حّل  اگر  حتی  نیست  رسیدگی 

 . ها از درجه هشت باشندمجازات
 . مجاز به صدور حکم شالق و حبس نیست حّل اختالفشورای  ✓

 . تأمین دلیل  .8
 :  حّل اختالفهای جانبی شورای  صالحیت

تواند در صورت رضایت هر دو طرف، جهت  می  حّل اختالفشورای    صلح و سازش بین طرفین:  صالحیت شورا برای اقدام جهت حصول .1
 حصول صلح و سازش بین طرفین در موارد ذیل اقدام کنند: 

 . تمام امور مدنی و حقوقی ✓
 گذشت. تمام جرائم قابل ✓
 . گذشتخصوصی جرائم غیرقابل ۀجنب ✓

 که:   ه داشتباید توّج  مورددر این  •
 برای سازش، صالحیت عام دارد.   حّل اختالفپرونده و بهای خواسته، شورای  ریالِی  نظر از مبلِغ رفَص  ✓
 . صادره از شورا، برخالف گزارش اصالحی محاکم، نیاز به ابالغ دارد اصالحِی  گزارِش  ✓
عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعالم نماید    لاوّ   ۀتا پایان جلساگر رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر   ✓

 . کندشورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می
به طرفین در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد ✓ و پس از تأیید قاضی شورا  ، گزارش اصالحی صادر 

واقع شده، در صورتابالغ می ترتیبی که  به  آن  این صورت موضوع سازش و شرایط  به مرجِع شود، در غیر  و مراتب   ِِ ی ی قضا  مجلس منعکس 
 . شود صالح اعالم می

ای را جهت  دادگاه ممکن است پرونده  دادگاه:  ارجاعصالحیت شورا برای اقدام جهت حصول صلح و سازش بین طرفین به موجب   .2
 ه این صورت که: ح و سازش، به شورا ارجاع دهد بحصول صل 

قابل ✓ جرائم  و  مدنی  دعاوی  سایر  و  خانوادگی  دعاوی  و  اختالفات  تمام  مرجِع در  ورسیدگی  ِی یقضا  گذشت،  دادگاه  از  )هم  دادسرا(   هم  کننده 
 حّل اختالف بار موضوع را به شورای  آن از طریق صلح و سازش را فقط یک  و فصِل   دعوای یا اختالف و امکان حّل ه به کیفیت  تواند با توّج می

 . کند  ارجاع
 . تکلیف دارند جهت ایجاد صلح و سازش تالش کنند حّل اختالفدر این صورت، اعضای شورای  ✓
شود و نیازی به اطالع دهد. این گزارش، مستقیمًا به دادگاه اعالم میشده، به دادگاه  تعیین  سازش و عدم سازش را در مهلِت   ۀشورا باید نتیج ✓

 تأیید قاضی شورا ندارد. 
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 . شود تا همان دادگاه گزارش اصالحی تنظیم کند در صورت سازش بین طرفین، پرونده به دادگاهی که به آن رسیدگی کرده، ارسال می ✓
 . شود کرده، برای ادامۀ رسیدگی ارسال میپرونده به دادگاه که به آن رسیدگی می  ،در صورت عدم سازش بین طرفین ✓
ت بیش از سه ماه در شورا بماند.  ارجاع شده، نباید به مدّ   حّل اختالفای که از طرف دادگاه برای ایجاد صلح و سازش به شورای  چنین پرونده ✓

ت نباید بیش از سه ماه ه نظر قاضی است که پرونده را ارسال کرده؛ اما این مدّ جهت سازش بسته ب  حّل اختالفپرونده در شورای    ت توقِف مّد 
 باشد. 

قابل ✓ که  و هشت  هفت  شش،  درجۀ  تعزیری  جرائم  قضادر  مقام  است  میی تعلیق  توافق ی  با  را  موضوع  طرفین،  بین  سازش  حصول  برای  تواند 
یا م  حّل اختالف گری به شورای  طرفین برای میانجی ارجاع دهد. مدّ سسه میانجیؤیا شخص  گری حداکثر سه ماه است و فقط ت میانجیگر 

 ق.آ.د.ک(  ۸۲ت سه ماه دیگر به تشخیص دادگاه قابل تمدید است. )ماده بار و حداکثر به مدّ برای یک
د برگزیدند.  را برای داوری در خصوص اختالفات خو حّل اختالفیک اختالف، شورای   ممکن است طرفیِن صالحیت اعضای شورا برای داوری:  .3

 ه داشت که: باید توّج  مورددر این 
بین ✓ داوری  یک  داوری  این  اگر  البته  است.  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  در  مندرج  داوری  قواعد  رعایت  به  مکلف  را  شورا  باشد، شورا  باید  المللی 

 . المللی دانستمکلف به رعایت قواعد داوری تجاری بین
 . کنند؛ نه قاضی شورابه داوری میه به آنکه انجام داوری توسط قضات ممنوع است، در این حالت اعضای شورا اقدام با توّج  ✓

شورا باید اقدامات الزم را برای حفظ اموال محجورین، اعم از صغیر، مجنون یا سفیه که فاقد ولی یا   صالحیت شورا در خصوص امور حسبی: .4
بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کند.  وارث، انجام دهد و  بالک متوفای  رَ المالک و ماتَ باشند، اموال غایب مفقوداالثر، اموال مجهولقیم می

 . یک از اموال مذکور را ندارددخل و تصرف در هیچ البته، شورا حّق 
 

 نیست:  حّل اختالفحتی در صورت تراضی طرفین، قابل رسیدگی در شورای    ،موارد ذیل  :حّل اختالفموارد خارج از صالحیت شورای 
 . شخص یا اشخاص حقوقی دولتی باشند طرفینیا  یک طرفدعاوی که در آن  .1
 . اموال عمومی و دولتی دعاوی راجع به .2

عمومی»عبارت   ✓ غیردولتی »شامل    « اموال  عمومی  کلی«اموال  اموال  مانند  ماد  ۀ،  موضوع  غیردولتی  عمومی  نهادهای  یا  قانون   ۳  ۀمؤسسات 
 مدیریت خدمات کشوری است. 

 . بَس نَ ، رجوع، فسخ نکاح، اصل طالق، اصل نکاح اختالف در   .3
 است.  انفساخ نکاحو  بطالن نکاح ،دعوای اثبات زوجیتمنظور از اختالف در اصل نکاح،  ✓
تواند حکم طالق صادر کند یا نمی  حّل اختالفطرح نیست، آن است که شورای  قابل  حّل اختالفمنظور از اینکه دعوای اصل طالق در شورای   ✓

می اما  کند؛  رسیدگی  نکاح  بطالن  یا  صحت  به  راجع  دعوای  برای  به  خانواده  دادگاه  ارجاع  با  طرفین  توافق  با  اختالف تواند  و حّل  زوجین  ات 
 . پیشگیری از طالق و صلح و سازش بین زوجین اقدام کند

 است.  دلَ وَ  نفِی و  بَس اثبات نَ ب، دعوای َس منظور از دعاوی نَ  ✓
 اختالف در اصل، وقفیت وصیت، تولیت  .4
 دعاوی راجع به حجر ورشکستگی.  .5

یا طرح نیست؛ اما  قابل  حّل اختالفدر شورای    حکم رشد یا    درخواست صدور حکم حجر یا    اثبات ورشکستگی دعوای   ✓ دعاوی علیه محجورین 
 طرح است. در شورا قابل ورشکستگان

 است.  ی غیردادگسترییمراجع قضا یا   مراجع اختصاصیالحیت  موجب قوانین دیگر، در صبه  اموری که  .6
 : حّل اختالفسایر قواعد صالحیت در شورای  

 . هستند  تابع قانون آیین دادرسی مدنی یصالحیت محلّ از حیث   حّل اختالفشوراهای  .1
با همان حوزۀ  صالحیت محلّ   ۀحوز  .2 از حوز   استقرارِ   محّل   ِی قضایی هر شورا منطبق  بر اساس اختصاص قسمتی  ی  یقضا  ۀآن است و حوزۀ هر شورا 

 گردد. ی مربوطه تعیین میی قضا ۀبخش یا شهرستان به شورا توسط رئیس حوز 
ها و شکایاتی که در صالحیت شوراست ندارد و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا ای برای پذیرش دعاوی، درخواستی وظیفهقضای مراجع   .3

 . کنندیهدایت م 
  حّل اختالفی باشد؛ ولی دعوای اصلی در صالحیت شورای  یاگر دعوای طاری یا دعوایی که مرتبط با دعوای اصلی است، در صالحیت مراجع قضا .4
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 . شود ی رسیدگی میقضایدو دعوا در مرجع  هر باشد،
 : حّل اختالفدر صالحیت در شوراهای  حّل اختالف  

 :شودشوراها به ترتیب زیر اقدام میی در صورت اختالف در صالحیت محلّ  .1
ل دادگاه عمومی  اوّ   ۀبا شعب  حّل اختالف ی،  ی روستاهای یک حوزۀ قضا  حّل اختالفی، مانند شوراهای  ی قضا  ۀ در مورد شوراهای واقع در یک حوز  ✓

 . همان حوزه است
ی شهرستان مرکز  ی ل دادگاه عمومی حوزۀ قضابا شعبۀ اوّ   حّل اختالف یک استان،    هاِی شهرستان  ِی ی های قضادر مورد شوراهای واقع در حوزه ✓

 استان است. 
استانی است که ابتدائًا به صالحیت شورای واقع در   مرکزِ   شهرستاِن   عمومِی   دادگاهِ   ِل با شعبۀ اوّ   حّل اختالفدر مورد شوراهای واقع در دو استان   ✓

 آن استان، اظهارنظر شده است. 
 :دادگسترییی غیر ا سایر مراجع قضا در صورت اختالف در صالحیت شورا ب .2

 . ی مربوط است قضای  ۀل دادگاه عمومی حوز با شعبۀ اوّ  حّل اختالفی باشند، قضای ۀاگر در یک حوز  ✓
 . ل دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است با شعبۀ اوّ  حّل اختالفی مختلف یک استان باشند،  ضای های قاگر در حوزه ✓
باشند،   ✓ مختلف  استان  دو  در  اختالفاگر  اوّ   حّل  شعبۀ  مرجع  با  صالحیت  به  ابتدائًا  که  است  استانی  مرکز  شهرستان  عمومی  دادگاه  ل 

 . کننده واقع در آن استان اظهارنظر شده استرسیدگی
ی در خصوص صالحیت،  ی نظر هر مرجع قضا  االتباع است؛ بنابراین،ی الزمیی: نظر مراجع قضای در صورت اختالف در صالحیت بین شورا و مرجع قضا .3

 . شده باشد یا در حوزۀ دادگاه دیگری باشد مزبور، در حوزۀ آن دادگاه واقع حّل اختالفاالتباع است؛ چه شورای  الزم حّل اختالفبرای هر شورای  
 : حّل اختالفقواعد رسیدگی در شورای   

 . متقاضی است، مستلزم درخواست حّل اختالف رسیدگی در شورای  .1
 . درخواست رسیدگی، ممکن است کتبی باشد یا شفاهی .2

مربوط    دادرسِی   ۀهزین  های شفاهی نیز منوط به پرداخِت رسد. رسیدگی به درخواستمجلس درج و به امضای متقاضی میدرخواست شفاهی، در صورت
 است. 

 این درخواست باید متضمن موارد ذیل باشد:   .3
 ؛مشخصات و نشانی طرفین دعوا نام، نام خانوادگی، ✓
 ؛اتهام  موضوع خواسته یا درخواست یا ✓
 ؛تقویم خواسته در امور مالی ✓
 . دالیل و مستندات درخواست یا شکایت ✓

 .به شورا تحویل داده شود  ،یک نسخه ۀاضاف دادخواست باید به تعداد خواندگان به  .4
الت در شورا  وک ،ی آیین دادرسی مدنی است، در حال حاضرسیدگی در شورا تابع قواعد کلّ ه به آنکه ر توانند در شورا، وکیل معرفی کنند. با توّج طرفین می .5

 وکالت است.  ۀنیازمند پروان حّل اختالف
 . مالک اعتبار است  ءیابد و نظر مشورتی اکثریت اعضارسمیت می ء جلسات شورا با حضور تمامی اعضا .6

 . شودمیالبدل جایگزین وی  در غیاب عضو اصلی، عضو علی ✓
 آید. ی صالح به عمل مییدر مرجع قضا  دعوادر مواردی که دعوای طاری مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو  .7
 صادر کند.  خواستهتأمین یا   دستور موقتصالحیت خود  ۀتواند در حیطمی  حّل اختالفه به تبعیت شورا از قواعد آیین دادرسی، شورای با توّج  .8
کلمه .9 زیادشدن  و  کم  یا  محاسبات  و  اسامی  و  اعداد  در  اشتباه  )مانند  قلم  سهو  شورا  رأی  در  وقتیرخ  ای(  اگر  تا  باشد  آن  داده  به  نسبت  که 

 . شودکند رأی تصحیحی هم ابالغ مینفع رأی را تصحیح میتجدیدنظرخواهی نشده، قاضی شورا رأسًا یا به درخواست ذی
 : حّل اختالفهای دادرسی در شورای هزینه

 . دادرسی در محاکم است  ۀمعادل هزین در شکایت کیفری .1
 . دادرسی در محاکم است ۀمعادل هزین  در دعاوی غیرمالی .2
 دادرسی محاکم است.   ۀمعادل نصف هزین در دعاوی مالی .3
 گیرد. دادرسی صورت می ۀشده است بدون هزینمطرح  رسیدگی به درخواست صلح و سازش که با تراضی طرفین در شورا   .4
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 دادرسی طرح دعوا در دادگاه عمومی است.  ۀهزینۀ اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزین .5
 پذیر است: در صورت جمع شرایط ذیل امکان حّل اختالفاعتراض به بهای خواسته در شورای   :حّل اختالفاعتراض به بهای خواسته در شورای 

 . خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض کند و بهای دیگری را به عنوان بهای خواسته اعالم کند  .1
 . کند تردیدتوانند نسبت به بهای خواسته البته خود قاضی شورا نیز می 

 . فتدیرد بین طرفین در بهای خواسته اختالف اُ خواهان این اعتراض را نپذ  .2
خارج و در صالحیت دادگاه عمومی    حّل اختالف ای از شورای  مؤثر باشد؛ یعنی موجب شود که پرونده  حّل اختالفاین اعتراض در صالحیت شورای   .3

 . قرار گیرد
یا اگر قاضی در بهای خواسته    در صورت اعتراض به بهای خواسته:  حّل اختالفتکلیف شورای   در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته 

 . تردید کند، شورا باید رأسًا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کند
 :حّل اختالفبررسی لزوم یا عدم لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی و کیفری در شورای  

به صالحیت، حّق   قاضی .1 راجع  مانند مقررات  است؛  دادرسی کیفری  آیین  قانون  و  دادرسی مدنی  آیین  قانون  قواعد  و  اصول  رعایت  به    شورا، مکلف 
 حضور در دادرسی، رسیدگی به دالیل و ...   دفاع، حّق 

 است.  حّل اختالف نی نیست و تابع قانون شورای مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینۀ دادرسی تابع قانون آیین دادرسی مد  .2
اختالفدر شورای   دادرسی رعایت    حّل  مانند  تشریفات  دادخواست،  آن، الزم  دادرسی  ۀتعیین وقت جلس،  ابالغ  ۀنحو،  شرایط شکلی  مانند  الرعایه و 

 . نیست
 : قواعد ابالغ در شورا

 مستلزم رعایت قواعد ابالغ، مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، نیست.   حّل اختالفرسیدگی در شورای  .1
علی .2 خوانده،  اگر  این،  وجود  مدنی،  با  دادرسی  آیین  مقررات  وفق  باید  نکند،  ارسال  نیز  الیحه  و  نشود  حاضر  رسیدگی  در جلسۀ  وی،  از  دعوت  رغم 

 . اخطاریه برای او ارسال و ابالغ شود
 : ّل اختالفحطرق شکایت از رأی در شورای 

 ی است.  یقضا ۀ، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در نزد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوز حّل اختالفآرای صادره توسط شورای  .1
 حّل اختالفقابل تجدیدنظر است. در خصوص تخلیۀ عین مستأجره اگر شورای    حّل اختالفهم احکام و هم قرارهای صادره از سوی شورای   ✓

رفًا دستور تخلیه صادر کند، این دستور قابل ِص   حّل اختالفاست؛ اما اگر شورای    قابل تجدیدنظرنماید، این حکم    حکم تخلیهاقدام به صدور  
 . توان درخواست ابطال آن را نمودتجدیدنظر نیست؛ بلکه می

از  ✓ شورای    منظور  از  صادره  صالحیت  عدم  قرار  بنابراین  است؛  قاطع  قرارهای  فوق،  بند  در  تجدیدنظر  قابل  اختالف قرارهای  قابل   حّل 
 . تجدیدنظرخواهی نیست 

  روز از تاریخ ابالغ رأی است. ۲۰مهلت تجدیدنظر  ✓
شدۀ شورا، یک حکم باشد یا  نقض  کند، چه رأِی را نقض کند، خود اقدام به صدور رأی مقتضی می  حّل اختالف اگر دادگاه عمومی، رأی شورای   ✓

 . یک قرار
رأی دادگاه عمومی در این خصوص، قطعی است و مجددًا قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ چه این رأی مبنی بر تأیید رأی شورا باشد یا مبنی بر   ✓

 نقض آن باشد. 
نداند و در صالحیت مرجع دیگری بداند رأی را نقض و پرونده را مرجع صالح ارسال   حّل اختالفاگر دادگاه عمومی پرونده را در صالحیت شورای   ✓

 . کندمی
رأی   کند. این رأی،اگر دادگاه عمومی پرونده از صالحیت شورا خارج و در صالحیت خود بداند رسیدگی ماهوی کرده و رأی مقتضی را صادر می ✓

 . رأی است بدوی تلقی شده و حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر و سایر طرق اعتراض به
 قابل واخواهی است.   حّل اختالفبه صورت غیابی باشد، در همان شورای  حّل اختالفاگر آرای شورای   .2

بنا بر در این خصوص ارائه کرده است متفاوت است.  قانون آیین دادرسی مدنی با تعریفی که   اختالفحّل  هایقانون شوراتعریف حکم غیابی در   ✓
وقت رسیدگی ابالغ    ۀلیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات حاضر نباشد، حکم غیابی است، چه اخطاریعَ اگر محکوم    ق.ش.ح.ا.  ۲۵ماده  

ابالِغ  راجع به مسألۀ    (94)مصوب    در عمل با وجود اینکه در قانون شوراهای حّل اختالف  البته  .واقعی شده باشد و چه ابالغ واقعی نشده باشد 
رسیدگی وقت  اخطاریۀ  قانونِی  یا  است    واقعی  شده  اساس سکوت  دادرسی    بر  آیین  میمدنی  قانون  مذکور عمل  اخطاریۀ  که  جایی  یعنی  شود، 
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 شود. ، حکِم شورا، حضوری محسوب می( ق.آ.د.مشده باشد وفق قانون عام ) ابالغ واقعی
 . واخواهی تابع قانون آیین دادرسی مدنی است  سایر قواعد ✓

 خواهی نیست. ، قابل فرجامحّل اختالفآرای شورای  .3
قابل اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث است؛ اما اگر رأی شورا مورد تجدیدنظرخواهی واقع و در   حّل اختالفدر همان شورای    حّل اختالفآرای شورای   .4

ر آنجا  دادگاه عمومی قطعیت یافته باشد، مرجع رسیدگی به اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث، همان دادگاه عمومی است؛ زیرا آخرین مرجعی که پرونده د
 . شده، دادگاه عمومی است مورد رسیدگی واقع

 . فسخ آن طرح شود اعتراض نیست و قطعی است مگر آنکه ادعای بطالن یا قابل حّل اختالفگزارش اصالحی شورای  .5
 : حّل اختالفاجرای احکام صادره از شورای 

 نیازمند مراتب ذیل است: حّل اختالفاجرای احکام صادره از سوی شورای  .1
 ؛نفعدرخواست ذی ✓
 ؛ دستور قاضی ✓
 . صدور اجراییه ✓

مقررات اجرای احکام کیفری در  و    های مالیقانون نحوۀ اجرای محکومیت،  قانون اجرای احکام مدنی اجرای آراء شورا در امور مدنی و کیفری تابع   .2
 است.  قانون آیین دادرسی کیفری

 . جری حکم استمُ  دارای قاضِی  حّل اختالفواحد اجرای احکام شورای دارای واحد اجرای احکام است  حّل اختالفشورای  .3
 شود. اجرا می حّل اختالفنیز به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای  حّل اختالفشده توسط شورای تنظیم اصالحِی  گزارِش  .4

مجریه بوده و از   ۀقو  ۀبه عهد  اً ئکاًل یا جز  هاآن«  قضات »عزل    و  بیی است که نصآنها: این دسته از مراجع  مراجع اختصاصی حقوقی غیر دادگستری
 : شونداند که به ترتیب بررسی میاین جمله از  و ... مرجع ثبتی  ،شده در قانون کاربینیمراجع پیشقضاییه خارج است.  ۀصالحیت قو

کارفرما رسیدگی    بینی شده که به اختالف کارگر وپیش«  حّل اختالفت  أ هی»  و«  ت تشخیصأ هی»: در قانون کار  قانون کار  شده دربینیمراجع پیش 
کارفرما    ی که تنظیم روابط کارگر وثار مهّم آت  به علّ   ،شوند. در عین حال از مراجع قضایی شمرده می  باید  انداشخاص خصوصی  ،اختالف  نماید. چون طرفیِن 

 تواند از مراجع اداری شمرده شود.می ،زاویهاین  از حّل اختالف  مراجِع  نشود بنابرای این روابط در حقوق عمومی بررسی می بر جامعه دارد مقررات حاکم بر 

 
 باشند.دار میبه نوعی رسیدگی به اختالفات را عهده به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و ادارات ثبت و  : مراجعی است که درمراجع ثبتی

ترین  ورد. مهمآ مراجع قضایی به شمار  از  ، این خصوص را در  نآتوان می  ،ای از دعاوی افراد را دارد ثبت صالحیت رسیدگی به دسته ۀ: چون ادار ثبت ۀادار 
 )یا  شریِک   تراضِی   عدِم   ِت مشترکی است که به علّ   ماِل   دعوای شریِک   ،غیرمنقول است. دعوای افراز  ِافراِز امواِل   یثبت رسیدگی به دعوا  ۀصالحیت ادار 

به موجب »قانون افراز و    نماید.می  دیگر   )یا شرکاِء(سهام شریِک   سهم یا  دن سهم خود ازنمو جدا  مشخص و  درخواست تقسیم یا  ،تقسیم  دیگر بر  شرکاِء(
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شاعی که جریاِن ثبتِی آن خاتمه یافته باشد، در صالحیت ادارۀ ثبِت اسناد و امالِک محِلّ  (، دعوای ِافراِز امالِک مُ 1357فروش امالک مشاع« )مصوب  
 وقوِع ملک است. 
یافتۀ ادارۀ ثبت، غیر قابل افراز تشخیص گردد، دادگاه عمومی، به درخواست هر یک از شرکاء، دستور فروش ملک  موجِب تصمیِم قطعیتچنانچه ملک به  

 نماید. بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام می
توان  ن جمله میآمراجع دیگری رسیدگی به برخی اختالفات را به عهده دارند که از    ات ورات ثبتی مقامثبت به موجب مقر   ۀادار   : درمراجع ثبتی  سایر
 را نام برد.  شورای عالی ثبت و هیأت نظارتو  ثبت ۀادار  رییِس ، ثبت حّل اختالفهیأت 

کیفری اختصاصی  میمراجع  گفته  مراجعی  به  به  :  رسیدگی  صالحیت  تنها  که  را  نآشود  جرایمی  از  می  دسته  قانودارا  که    در   صراحتاً   گذار باشند 
های کیفری زیر عنوان دادگاه  دادگاه نظامی نیز  و  نوجوانان  دادگاه اطفال و  ،دادگاه انقالب   (1392)مصوب    ک .دآ.قانون    در  داده است.  قرار  آنهاصالحیت  

  به حیات خودکه  کیفری است    اختصاصِی   روحانیت نیز از مراجِع   رود دادگاه ویژۀری به شمار میکیف  اختصاصِی   هایها، دادگاهین دادگاهآورده شده است. ا
 دهد. ادامه می

ل ن محوّ آایی که طبق قانون به  هولیتؤقضایی و انجام مس  ۀایجاد وحدت روی  محاکم و  : به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین دردیوان عالی کشور
 گردد. کند تشکیل میقضاییه تعیین می ۀاساس ضوابطی که رییس قو  بر ؛شودمی

که   ( شعبه)اطاق  دوبینی نمود. قسمت شعب که در ابتدا از قسمت را پیش دوهمان ابتدا  از  : قانونگذار در دیوان عالی کشورسازمان دیوان عالی کشور
دادستان  )کل    عمومِی   عِی دیوان تمیز که در ابتدا مرکب از مدّ   ی(دادسرا)یا    ۀدیگری قسمت پارک  دیگری جزایی بود تشکیل گردیده و  حقوقی و  آنهایکی از  

آرا از  ب دیوان عالی کشور  شع  توان قسمِت در حال حاضر نیز می  . تمیز بود  ۀمحکم  عمومِی   معاون او موسوم به وکیِل   نفر   یکو    ( کشور  کّل    ندادسرای 
 بررسی نمود.  تفکیک و

شعب  .الف اصل  قسمت  در  کشور  عالی  دیوان  ایران،ا  انونق  161:  اسالمی  گردیدپیش  ساسی جمهوری  عضو بینی  دو  با  عالی کشور  دیوان  شعب   .
یا  البته دیوان عالی کشور به تعداد الزم، عضو معاون دارد که می  دیگری قاضی مستشار است.  رییس و  آنها  . یکی ازرسمیت دارند توانند وظایف مستشار 

یا   درس خارج شرکت نموده و  سال تمام در  10یا    یا مجتهد باشد و  ،قضاییه   ۀبه تشخیص ریاست قو  اعضای شعبه باید  یک از  هر  رئیس را برعهده گیرند.
است. تعداد شعب دیوان به   در تهران مستقر  باشد. دیوان عالی کشور  شناآاسالمی    ِن مدوّ   به قوانیِن   مالً اک  ووکالت بوده    یا  قضایی و  کار  ۀسابق  10دارای  

یا   به دستور  به شعب مختلف دیوان عالی کشور  هاارجاع پرونده  که تقسیم و  باشدل، رییس دیوان عالی کشور میاوّ   ۀبود. رییس شعب  نیاز خواهد  ۀانداز  او 
گاه به امور قضایی  آ   عادل و  باید مجتهدِ   نون اساسیقا  162گیرد. رییس دیوان عالی کشور، طبق اصل  شعب دیگر، به تعیین او، انجام میرییس یکی از  

و  او   باشد  قضاییه  قوه  مدّ   رییس  برای  می  5ت  را  انتخاب  کشور،  عالی  دیوان  قضات  مشورت  با  معمولسال  وظیفکند.  به    ۀترین  رسیدگی  که  دیوان 
 گیرد. کیفری است، توسط شعب دیوان عالی کشور، صورت می ها در امور حقوقی ورای صادره از دادگاهآهای فرجام نسبت به درخواست

آزاد می:  های عمومیب. هیأت نظر  اتخاذ  و  قانون  از  استنباط  در  اینکه قضات  به  توّجه  آرایی  با  اختالف  در موضوعات مشابه  است  اما ممکن  باشند 
نماید، برای پرهیز از این قبیل  نمودن اعتبار قوۀ قضاییه، مردم را نیز در تشخیص حقوق و تکالیف خود سر در گم مینظر از مخدوش که َصرفمشاهده گردد  

 باشد. اع میاالتبنماید که در حکم قانون و برای تمام محاکم الزمموضوعات با نظر رئیس دیوان یا دادستان کِلّ کشور هیأت عمومی، رأِی واحدی اتخاذ می
ها نسبت به موارد مشابه، اعم عالی کشور یا دادگاه( اشعار داشته است: »هرگاه از شعب مختلف دیوان1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب    ۴۷۱ماده  

تان کِلّ کشور، به هر طریق که از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادس 
دیوان شعب  قضات  از  یک  هر  کنند.  درخواست  رویه  وحدت  ایجاد  منظور  به  را  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت  نظر  مکلفند  شوند،  گاه  یا  آ کشور  عالی 

دادستان کِلّ کشور، نظر هیأت عمومی را دربارۀ   توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یاها یا وکالی دادگستری نیز میها یا دادستاندادگاه
عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کِلّ کشور یا نمایندۀ او و حداقل سه  موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان

اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در  شود تا موضوِع مورِد  چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می
اثر است.  شده بیاالتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعیها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیِر آن الزمموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به ق رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوانکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابدرصورتی
محکوم   حال  به  مساعد  عمل  جهاتی  اسالمی  مجازات  قانون  مقررات  مطابق  و  است  تسری  قابل  مذکور  آراء  به  نسبت  عمومی  هیأت  رأی  باشد،  َعلیه 

  قانون شاره داشته این است که: »آراِء وحدِت رویۀ هیأِت عمومِی دیواِن عالِی کشور، فقط به موجب  ق.آ.د.ک به آن ا  ۴۷۳و نکتۀ مهّمی که مادۀ    شود.«می
 ، قابل تغییر است.« شوداین قانون صادر می ۴۷۱رأی وحدت رویۀ مؤخری که مطابق مادۀ یا 

آ.د.م. »در صورتی که پس  ق.  408اساس مادۀ    باشند و بر: این هیأت مرکب از رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان میهیأت عمومی شعب حقوقی
نماید و این رأی، مورِد درخواسِت    لیه، اقدام به صدوِر رأِی اصراریخواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدالل، طبق رأی اوّ از نقض حکِم فرجام
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صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب    غیر این  أی دادگاه را ابرام، دررسیدگِی فرجامی واقع شود، شعبۀ دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدالل، ر 
ِالیه  مرجوع    حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبۀ دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبۀ دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه

 نماید.« ر میطبق استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صاد 
 : )دادسرای کل(  دادسرای دیوان عالی کشور

کِلّ معیّ   در دادسرای  عالی کشور،  دیوان  ریاست  وجود  کشور  ت  که  دادستاِن آ  دارد  را  دارد  کِلّ   ن  به عهده    ساسی ا  انونق   162به موجب اصل    ؛ کهکشور 
سال به   5ت  را برای مّد   قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او  ۀرییس قو  گاه به امور قضایی باشد وآ   عادل و  جمهوری اسالمی ایران باید مجتهدِ 

را   بخشی از وظایف او  ،در واقع  ،دادیار تشکیل شده که زیر نظر او  تعدادی معاون و  از  ،دادستان کل  کند. دادسرای کل، افزون برت منصوب میَم این ِس 
  ۲۸۸به موجب مادۀ    باشند.می  داره انجام امور اداری را عهدهبه تعداد الزم کارمند اداری است ک  کل و  دارای یک مدیر دفتر  ،د. دادسرای کل ن دهانجام می

کیفری   دادرسی  آیین  کِلّ »قانون  بر  دادستان  و  ۀیکلّ   کشور  عمومی  و  دادسراهای  و  انقالب  دارد  نظارت  و  نظامی  قوانین  اجرای  حسن  منظور  ایجاد    به 
 « ... دستورهای الزم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید تذکرات و بازرسی کند و هتواند اقدام بین دادسراها میهماهنگی ب 

 قانون اساسی و قوانین مربوط، به شرح ذیل است:  161: وظایف دیوان عالی کشور، بر اساس اصل وظایف دیوان عالی کشور

 
 ۀ اجرای صحیح قوانین در محاکم است. این وظیفه که وظیف  نظارت بر   ،یکی از وظایف دیوان عالی کشور:  محاکماجرای صحیح قوانین در    نظارت بر.  1

 گردد. عمال میاِ  ها انجام ودادگاه رای صادره ازآ براِم اِ  طریق نقض و ن است از آ ۀترین وظیفمهم اصلی و
اقدام به    ت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل شده وأقضایی، هی  ۀایجاد وحدت روی  به منظورق.آ.د.ک،    270: در اجرای مادۀ  قضایی  ۀایجاد وحدت روی.  2

رویه   وحدت  رأی  رأی  میصدور  این  که  نباشد(  نماید  شرع  )مخالف  باشد  شرع  مطابق  که  صورتی  کلیۀدر  و  برای  کشور  عالی  دیوان  ها  دادگاه  شعب 
 االتباع است. الزم

 : جزاییوظایف دادسرا در امور غیر  اختیارات و 
وظایف دادسرا در   . اختیارات وشوداشاره می آنهابه  نماید که در زیر دعوا انجام وظیفه می اصلِی  جزایی نیز در برخی موارد دادسرا به عنوان طرِف   امور غیر در

درخواست نصب و عزل   ،ایی که بالوارث استاعتراض به درخواست انحصار وراثت متوفّ   ،دعوای ورشکستگی علیه تاجر  ۀاقامامور ترافعی به قرار زیر است:  
  امواِل   ۀدرخواست تعیین امین برای ادار   ،درخواست تعیین امین برای جنین  ، شدهبالغ  صغیرِ   حجرِ   وضعیِت   ۀدرخواست اعالم ادام  ،امین   و  ناظر  ِمّ ض  قیم و
 ...  و مدیر نداشته باشد اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و ۀادار  ، مفقوداالثر غایِب 

 دیوان عدالت اداری 
 های دولتی و عمومی است که دارای اوصاف ذیل است: کننده به دعاوی مردم علیه دستگاهیکی از مراجع رسیدگی دیوان عدالت اداری:
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 کننده به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به موارد ذیل است: دیوان عدالت مرجع رسیدگی .1
 ؛های دولتی و عمومی نسبت دستگاه ✓
 ؛دولتی و عمومی هاینسبت به کارکنان دستگاه ✓

 کننده. تصویب مقاِم   اختیاراِت  های دولتی و عمومی، از حیث مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدودِ ها و مصوبات دستگاه نامهنسبت به آیین
 کنندۀ اداری و تنها مرجع عمومی اداری است. ترین مرجع رسیدگیعالی .2
 دارای دفاتر استانی است. ها، در تهران مستقر است، اما برای تسهیل دسترسی مردم، در استان .3
( است؛ اما در موارد ذیل، تابع  ۱۳۹۲شیوه رسیدگی در آن، تابع قانون خاصی، به نام قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )مصوب   .4

 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی است: 
 ؛ رد دادرس  ✓
 ؛ابالغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان ✓
 ؛وکالت ✓
 در کلیۀ مواردی که قانون خاص دیوان، ساکت است.  ✓

 های مختلف به عنوان مشاور دیوان عدالت، داشته باشد. تواند به تعداد موردنیاز کارشناسانی از رشتهمی .5
اداره می .6 معاون وی،  یا  عدالت  دیوان  رئیس  نظر  زیر  که  است  احکام  اجرای  واحد  اجرایدارای  دادرسان  واحد،  این  در  وظیفه   شود.  اجرای  احکام، 

 کنند. می
 انواع شعب دیوان عدالت اداری: 

 شود.  البدل تشکیل میشعبۀ بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرسان علی هر  شعب بدوی:  .1
 شود.تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان، توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می ✓
 تجدیدنظر قابل شکایت است.  ۀشعب بدوی، در شعب آرای ✓
  شود.ستشار تشکیل میهر شعبۀ تجدیدنظر از یک رئیس و دو م  شعب تجدیدنظر:  .2
 نظر اکثریت است.   ،یابد و مالک صدور رأیرسمیت میعضو شعبۀ تجدیدنظر با حضور دو  ✓
 آرای شعب تجدیدنظر دیوان، قطعی است.  ✓
 است.  ل تجدیدنظر دیوانرئیس شعبۀ اوّ رئیس دیوان،  ✓

ها تأسیس شود.  کشور در هر یک از مراکز استان  دادگستری و دفاتر بازرسی کّل   دفاتر اداری دیوان عدالت باید در محِلّ   دفاتر استانی دیوان عدالت: 
 این دفاتر وظایف ذیل را بر عهده دارند: 

 ؛های شاکیانثبت دادخواست و درخواست .1
 راهنمای مراجعان؛ .2
 دیوان در حوزۀ مربوط به آن دفتر؛  صادرشده از سوی م شکایت یا رأِی ابالغ نسخه دوّ  .3
 . مربوطه به آن دفتر  ۀحوز انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در  .4
   صالحیت در دیوان عدالت اداری: 

 صالحیت شعب دیوان؛ .1
 .ت عمومی دیوانأ صالحیت هی .2

 صالحیت این شعب، عبارت است از رسیدگی به شکایات و َتَظُلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به:  صالحیت شعب دیوان عدالت:
دولتی، .1 واحدهای  اقدامات  وزارتخانه تصمیمات  از  سازماناعم  و  شرکتها  و  مؤسسات  و  و شهرداریها  دولتی  و های  اجتماعی  تأمین  سازمان  و  ها 

 انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها. تشکیالت و نهادهای 
 تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند فوق در امور راجع به وظایف آنها.  .2
شکایات .3 و  اعتراضات  به  هیأت  رسیدگی  مانند  اداری،  مراجع  قطعی  تصمیمات  و  آراء  کمیسیوناز  و  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  مانند  های  هایی 

مالیاتی،  کمیسیون اختالفهیأت  های  ماده    حّل  کمیسیون  کارفرما،  و  شهرداری  100کارگر  یا  قانون  مقررات  و  قوانین  نقض  حیث  از  منحصرًا  ها، 
 مخالفت با قانون. 

بند   .4 در  مذکور  مؤسسات  و  واحدها  مستخدمان  سایر  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  مشموالن  و  قضات  شکایات  به  مستخدمان   ۱رسیدگی  و 
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 ها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. آنکه شمول این قانون نسبت به  مؤسساتی
 موارد خارج از صالحیت شعب دیوان عدالت:  

از   .1 ناشی  که  وظاإدعاوی  و  حاکمیت  دستگاهیعمال  قضاف  مراجع  در  و  خارج  دیوان  صالحیت  از  نباشد،  دولتی  مانند  یهای  عمومی  ی،  دادگاه 
 رسیدگی است: رسیدگی است. برای مثال، دعاوی ذیل از صالحیت دیوان خارج است و در محاکم عمومی، قابلقابل
 دعاوی مستند به قرارداد؛ ✓
 دعاوی مطالبۀ وجه؛  ✓
 دعاوی مستند به اسناد تجاری؛ ✓
 گانۀ تصرف؛دعاوی سه ✓
 . ید خلعدعوای  ✓

 . آیدلتی و عمومی با یکدیگر، از صالحیت دیوان خارج است و در دادگاه عمومی به عمل میهای دو مابین دستگاه رسیدگی به اختالفات فی .2
آید. البته در مواردی که خسارت ناشی از امور راجع  رسیدگی به دعوای مطالبۀ خسارت از صالحیت دیوان خارج است و در دادگاه عمومی به عمل می .3

ابتدبه وظایف دستگاه باشد،  یا عمومی  بایدهای دولتی  و   ا  اثبات شود  اداری  و وقوع تخلف، در دیوان عدالت  دولتی  مأمور  یا  تقصیر دستگاه دولتی 
 سپس، برای محاسبۀ میزان خسارت و وصول آن در دادگاه عمومی، طرح دعوا شود. 

لح، قابل شکایت در دیوان عدالت  های انتظامی قضات و نیروهای مسی دادگستری و نظامی و دادگاهی ها و سایر مراجع قضاتصمیمات و آرای دادگاه .4
 اداری نیست. 

دستگاه .5 و  دولت  که  مواردی  طرحدر  برای  را  زمینی  اجرایی  تملّ های  عمرانی  و  عمومی  میهای  مالِک ک  و   قبلِی   کنند،  دولت  الزام  برای  زمین 
 کند. های اجرایی به پرداخت بهای ملک نیاز به رجوع به دیوان عدالت اداری ندارد و به دادگاه عمومی مراجعه میدستگاه

 صدور قرار عدم صالحیت در شعب دیوان عدالت:  
ی باشد، شعبۀ دیوان با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به  یاگر رسیدگی به شکایت، در صالحیت سایر مراجع قضا .1

 کند.  شاکی اعالم می
باید قرار عدم صالحیت را به شاکی اعالم   ( عدِم صالحیت به خواهان نداردقراِر  که نیازی به اعالِم    برخالف دادگاه عمومی )   دیوان عدالت اداری  ✓

 کند. 
 ی مزبور مکلف به تبعیت از نظر دیوان عدالت نیست. ی مرجع قضا ✓
 ، دیوان عالی کشور است. یی سایر مراجع قضاو  شعب دیواندر صالحیت بین  حّل اختالفمرجع  ✓

ضمن .2 بداند،  )اداری(  قضایی  غیر  مراجع  صالحیت  در  را  موضوع  عدالت،  دیوان  شعبۀ  صالح    اگر  مرجع  به  را  پرونده  صالحیت،  عدم  قرار  صدور 
   فرستد.می
 شده، مکلف به تبعیت از نظر دیوان و رسیدگی است. ترین مرجع اداری است، مرجعی که پرونده به آنجا ارسالازآنجاکه دیوان عدالت اداری، عالی ✓

 قرار اناطه در دیوان عدالت اداری: 
 شود.اثبات امری باشد که در صالحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر میاگر رسیدگی دیوان، منوط به  .1

 شود. به طرفین ابالغ می مراتب صدور قرار اناطه،  
تسلیم  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان  ذی .2

 کند. دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ میخود ادامه می  غیر این صورت، دیوان به رسیدگیر دکند. 
 فرایند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری:  

 رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است.  .1
سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر استانی  تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانۀ دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست   .2

های عمومی، تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر  ای برقرار نیست. در دادگاهشود. )در دادگاه عمومی، چنین مقررهدیوان، تاریخ طرح شکایت محسوب می
 . است، نه تاریخ تقدیم آن به پست( دعوای، تاریخ طرح ی حوزۀ قضا کّل 

وصول، ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و    شده را به ترتیِب های واصلدبیرخانۀ دیوان یا دفاتر استانی آن، دادخواست  .3
 دهند. دهنده میطرف شکایت، به دادخواست

 به برگۀ دادخواست ضمیمه کند.   اگر موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، دبیرخانۀ دیوان مکلف است مشخصات آن را .4
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 شود. توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعب ارجاع می شدههای ثبتدادخواست .5
کامل بودن دادخواست یا کامل   کند. در صورتلیه، آن را از حیث شرایط شکلی بررسی میإشعبۀ مرجوع    مدیر دفترِ   ه،به شعب پس از ارجاع دادخواست .6

 رساند.و ضمائم را به نظر قاضی شعبه می شدن آن، بالفاصله دادخواست
آن به طرف شکایت،    ضمائماگر قاضی شعبۀ دیوان، اعتقاد به کامل بودن پرونده داشته باشد، دستوری مبنی بر ارسال یک نسخه از دادخواست و   .7

 کند. صادر می
 به پرونده نیست. اگر محتوای شکایت، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه .8
شود و شاکی مکلف ای به شاکی اعالم میبه تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه  ،و منجز باشد. در صورت وجود ابهام   موضوع شکایت باید صریح .9

ابطال دادخو  به قسمت مبهم، قرار  این صورت، شعبه نسبت  اقدام کند. در غیر  ابهام  به رفع  ابالغ اخطاریه، نسبت  تاریخ  از  است است ظرف ده روز 
 . کند صادر می

 :شرایط ذیل باید لحاظ شود شود، تقدیم می  ت اداریدر دادخواستی که به دیوان عدال شرایط دادخواست:
 تنظیم دادخواست به زبان فارسی؛ .1
 های مخصوص. تنظیم دادخواست روی برگه .2

دادرسی   ۀشود، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینی دیگر به دیوان ارسال میی از مراجع قضا  هایی که با صدور قرار عدم صالحیت،پرونده ✓
 ندارد. 

 درج مشخصات شاکی در دادخواست، متشکل از:  .3
 ی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی؛ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّ  ✓
 نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی )مرکز اداره( و شمارۀ تلفن برای اشخاص حقوقی؛ ✓
می ✓ نششاکی  پستی،  نشانی  بر  عالوه  این تواند  در  که  کند  اعالم  اوراق  ابالغ  برای  را  خود  نمابر  یا  تلفن همراه  شمارۀ  یا  الکترونیکی  پست  انی 

 امر ابالغ به یکی از طرق مزبور کافی است.  صورت،
 درج مشخصات طرف شکایت، متشکل از:  .4

 کار مأمور دولت در صورت امکان؛  نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محّل  ✓
 نام کامل دستگاه طرف شکایت.  ✓

 مقام و یا نمایندۀ شاکی، مانند وکیل، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان؛درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه قائم  .5
 ؛ درج موضوع شکایت )خواسته( .6
 بیان شرح شکایت؛   .7
 دهندهامضا یا اثرانگشت دادخواست  .8

 نیز الزم است.  دهنده، شخص حقوقی باشد، عالوه بر امضای مدیر یا مدیران، مهر شخص حقوقیدادخواستاگر  ✓
 دهنده، در مواردی که دادخواست توسط نماینده تقدیم شده است؛ دادخواست ِت َم ِس  شدۀ سند ُمثِبِت کردن تصویر یا رونوشت گواهیضمیمه  .9

 پرداخت هزینه دادرسی؛ .10
 شدۀ اسناد و مدارک مورد استناد به دادخواست. تصویر خوانا و گواهیکردن رونوشت یا ضمیمه .11

به ✓ باید  رونوشت مدارک  یا  دادگاهتصویر  دفاتر  یا  و  دیوان  استانی  دفاتر  یا  دیوان  دفاتر شعب  یا  دیوان  دبیرخانۀ  اسناد وسیلۀ  دفاتر  یا  های عمومی 
 مطابقت آن با اصل، گواهی شود.   رسمی یا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود؛ یعنی

تهی ✓ کشور  از  خارج  سند،  تصویر  یا  رونوشت  سفارتخانهه  اگر  از  یکی  دفتر  در  باید  اصل،  با  آن  مطابقت  باشد،  کنسولگریشده  یا  دفاتر ها  یا  ها 
 های جمهوری اسالمی ایران، گواهی شود. نمایندگی

تی و عمومی ممکن نباشد و یا اینکه اساسًا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه کند،  در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دول ✓
 دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه کند. 

 کردن ترجمۀ رسمی اسناد خارجی. ضمیمه  .12
 شدۀ آن نیز باید پیوست شود. گواهی ۀشده، ترجمگواهی  اگر سند به زبان فارسی نباشد، عالوه بر تصویر یا رونوشت ✓
به ✓ باید  اصل،  با  رونوشت  یا  تصویر  مطابقت  و  ترجمه  سفارتخانه  صحت  یا  رسمی  مترجمان  کنسولگریوسیله  یا  نمایندگیها  دفاتر  یا  های ها 

 گواهی شود.  جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور،
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 اضافۀ یک نسخه. تعداد طرف شکایت بهآن، به   تقدیم دادخواست و ضمائم  .13
 ضمانت اجرای شرایط دادخواست:

 شود.رد می موجب قرار مدیر دفتر شعبه،به اگر دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد،   .1
 . این قرار قطعی است. صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست ✓
 شود. رعایت مهلت مشخصی باشد، مهلت آن، از زمان اطالع شاکی از صدور این قرار، محاسبه میاگر طرح دعوای مجدد، مستلزم  ✓
ی، شغل و تابعیت را در خصوص شخص حقیقی و درج شماره ثبت و شماره تلفن تماس را در ، درج نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّ قانونگذار گرچه   ✓

 ضمانت اجرایی بیان نکرده است.خصوص شخص حقوقی الزم دانسته؛ اما برای فقدان آن 
 شود: در صورت عدم رعایت سایر شرایط فوق، به شرح ذیل عمل می  .2

 کند. اعالم می او(ۀ دهنده )شاکی یا نمایندوسیلۀ اخطاریه، به دادخواستمدیر دفتر شعبه، ظرف دو روز، نقائص دادخواست را به ✓
 رفع نقص، نقائص را رفع کند. دهنده باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار دادخواست ✓
 شود. موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد میبه دهنده در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست اگر دادخواست ✓
 اعتراض در همان شعبۀ دیوان است. شود و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابلاین قرار به شاکی ابالغ می ✓
 شود. دادخواست، توسط قاضی شعبه انجام می اعتراض نسبت به ردّ رسیدگی به  ✓
 تصمیم قاضی شعبه در این خصوص، قطعی است.  ✓
 دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.  ردّ  ✓

 قواعد نمایندگی در دیوان عدالت اداری:  
 ممکن است نمایندۀ شاکی، مانند ولی، وکیل یا مدیر شرکت، دادخواست را تقدیم کند.  .1
 و نیازمند برخورداری از پروانۀ وکالت دادگستری است.  وکالت در دیوان، تابع ق.آ.د.م .2
ای را از میان خود جهت امر ابالغ و اخطار، به شعبۀ دیوان معرفی  توانند در دادخواست، نمایندهاگر شاکیان یک پرونده بیش از پنج نفر باشند، می  .3

 گستری باشد. کنند. نمایندۀ مزبور الزم نیست که وکیل داد 
 توانند برای دفاع در دیوان، از وکیل دادگستری یا کارمندان ادارۀ حقوقی یا نمایندۀ حقوقی استفاده کنند. های عمومی و دولتی میدستگاه .4
 موجب یک دادخواست:به طرح دعاوی متعدد  

شع  .1 و  باشد  نداشته  ارتباط  یکدیگر  با  که  شود  متعدد مطرح  شکایات  دادخواست،  یک  ضمن  کند،  اگر  رسیدگی  آنها  به  دادرسی  یک  نتواند ضمن  به 
 کند. کند و نسبت به آنچه صالحیت ندارد، قرار عدم صالحیت صادر میصورت جداگانه رسیدگی میبه شده را شکایات مطرح

بهاگر اشخاص متعدد، شکایت  .2 اگر شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد    های خود را  داشته باشد، شعبۀ دیوان موجب یک دادخواست مطرح کنند، 
 کند. کند. در غیر این صورت، شکایات ایشان را تفکیک و جداگانه رسیدگی مینسبت به همۀ موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می

به رسیدگی  شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد، در یک شع  رسیدگی توأمان در دیوان عدالت:
 شود.ارجاع دارد رسیدگی می ای که سبِق ها در شعبهشود و اگر به چند شعبه ارجاع شده باشد، به همه پروندهمی

  توقیف دادرسی در دیوان عدالت اداری: 
قرار    متوفی یا قیم محجور یا نمایندۀ جدید، اث  لع شود تا تعیین و معرفی ورّ نمایندۀ او مّط   ِت َم ِس   اگر شعبۀ دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زواِل  .1

 کند. توقیف دادرسی صادر می
 شود. مراتب توقف دادرسی، به نشانی شاکی اعالم می .2

 
 رسیدگی فوری در دیوان عدالت:  

تجدیدنظر، خارج از  های مطروحه در شعب دیوان، اعم از بدوی و  ، به پروندهلیهإرئیس شعبۀ مرجوع  یا    رئیس دیواندر صورت ضرورت، به تشخیص   .1
 شود. نوبت رسیدگی می

  ایجاد رویه   رأی شده باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت، اقدام به صدور    صادر  از دو یا چند شعبه دیوان  حداقل پنج رأی مشابه   موضوع واحد اگر در   .2
الزممی و حقوقی مربوط  حقیقی  اشخاص  و  ادارات  دیوان،  برای سایر شعب  رأی  این  استکند.  از صدورِ االتباع  پس  به    ایجادِ   رأِی   .  رویه، رسیدگی 

رأِی   موضوِع   شکایاِت  دیوان    ایجادِ   این  نسخهبه  رویه در شعب  ارسال  به  نیاز  بدون  و  نوبت  از  خارج  به طرف صورت  آن  و ضمائم  دادخواست  از  ای 
 گیرد. شکایت، انجام می
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 شیوۀ پاسخ خوانده در دیوان عدالت اداری:  
 شود. بلکه رسیدگی در دیوان، اصواًل غیرحضوری و از طریق تبادل لوایح انجام می تشکیل جلسه دادرسی نیست؛به  دیوان مکلف .1
 ف به تشکیل جلسه نیست. کننده مکلّ هم شعبۀ رسیدگی  در صورت جلب ثالث یا ورود ثالث در دیوان، باز .2
 شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند.  طرِف  .3
 عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست.  .4
کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال  ه، از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری کند، شعبۀ رسیدگیاگر طرف شکایت، بدون عذر موّج  .5

 تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.  روز، قابل  ۲۰کند. این حکم ظرف م میانفصال از خدمت محکو
 أخذ توضیح در دیوان عدالت اداری: 

 تواند هر یک از طرفین یا هر دو طرف را برای ادای توضیح دعوت کند. اما شعبۀ دیوان می اگرچه در دیوان تشکیل جلسه الزم نیست؛ .1
دیوان، شاکی  اگر علی .2 استنکاف کند،رغم درخواست شعبۀ  توضیحات  ادای  از  یا  نشود  توضیح حاضر  ادای  با مالحظۀ محتویات    برای  دیوان  شعبۀ 

 . شودکند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر میپرونده، رأی صادر می
کند یا  او را جلب می  جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبهه، از حضور  اگر طرف شکایت، یک شخص حقیقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موّج  .3

 کند. ت یک ماه تا یک سال محکوم میبه انفصال موقت از خدمات دولتی به مّد 
یح، موجب انفصال  ضشده از سوی شعبۀ دیوان برای بیان تو شده در مهلت اعالمعدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی .4

 مات دولتی از دو ماه تا یک سال است. موقت از خد
بداند، نسبت    اگر هر یک از طرفین پرونده، اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست کند و شعبۀ دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت .5

 دام کند. تواند رأسًا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقکند. شعبۀ دیوان میبه اخذ توضیح اقدام می
 انجام تحقیقات در دیوان عدالت اداری:  

 . تواند برای کشف حقیقت هرگونه تحقیقی یا اقدامی را که الزم بداند، انجام دهدشعبۀ دیوان می .1
 تواند انجام تحقیقات را از منابع ذیل درخواست کند: شعبۀ دیوان می .2

 ؛ضابطین قضایی ✓
 سایر مراجع اداری؛  ✓
 . مراجع قضایی ✓
نیابت، میه  توّج  • از مقام اعطای  باشید که در دیوان  به دادگاهداشته  و درنتیجه،  بگیرد  نادیده  را  نیابت تواند قواعد صالحیت ذاتی  های عمومی 

 دهد. 
، حسب  کند، تحقیقات و اقدامات درخواستی را انجام دهند. تخلف از این مادهاند ظرف مهلتی که شعبۀ دیوان تعیین میضابطین و مراجع مزبور مکلف .3

 مورد مستلزم مجازات اداری )در خصوص ضابطین( یا انتظامی )در خصوص مقامات قضایی مستنکف از اجرای نیابت( است. 
 های دولتی یا عمومی: درخواست سند از دستگاه 

اند نسبت به ارسال  آنها مکلفها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران  در صورت درخواست هر یک از شعب دیوان، کلیۀ واحدهای دولتی، شهرداری .1
 . های مورد مطالبه، اقدام کننداسناد و پرونده

 ها، یک ماه از تاریخ ابالغ است. مهلت ایشان برای ارسال این اسناد و پرونده .2
 اگر ارسال اسناد ممکن نباشد، باید دالیل آن را به دیوان اعالم کنند.  .3
 های مورد مطالبه، ارسال شود. ۀ مجدد، درهرصورت باید از اسناد و پروندهدر صورت موجهه ندانستن دالیل توسط دیوان و مطالب .4
به حکم همان شعبۀ دیوان عدالت به انفصال موقت از خدمات    های درخواستی ظرف یک ماه، مستنکف، در صورت امتناع از ارسال اسناد و پرونده .5

 . شود ماه تا یک سال محکوم می  ت سهیک سوم حقوق و مزایا به مّد   ردولتی از یک ماه تا یک سال یا کس
نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در    این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دالیل و مدارک مورد .6

 پرونده نیست. 
از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع    شعبۀ دیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در این ماده به مراتب امتناع مسئول مربوطه  .7

 ی صالح اعالم کند. یقضا
 گیرد. شده مطابق مقررات مربوطه صورت میبندیمطالبۀ اسناد طبقه .8
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 اصالح خواسته: 
 تواند قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصالح کند. شاکی می .1
 ، بدون محدودیت خاصی پذیرفته است. دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت قبل از ارسال قبول تقاضای اصالح خواسته،   .2
تقاضای اصالح خواسته،   .3 طرف شکایتقبول  برای  آن  دادخواست و ضمائم  از ارسال  به تشخیص شعبه،  بعد  که  است  این  بر  ، مشروط 

 کند.   شده، رأی صادرس دادخواست اصالحخواسته تغییر نکند و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اسا   ِِ ماهیت
ایرادات شکلی:  قرار ردّ   به طرف   شکایت به دلیل  از ارسال دادخواست و ضمائم  ایرادات ذیل، شعبۀ دیوان حتی قبل  از  در صورت احراز هر یک 

 کند: شکایت صادر می قرار ردّ  شکایت،
 ت شاکی برای طرح شکایت؛ایراد عدم اهلیّ  .1
 نفعی شاکی؛ ایراد عدم ذی .2

 شده باشد.  ، طرحنمایندۀ وی یا   مقامقائمیا   نفعشخص ذیه داشته باشید که شکایت باید توسط توّج  ✓
 ه شکایت به طرف مقابل؛ایراد عدم توّج  .3
 ایراد طرح شکایت خارج از موعد قانونی؛  .4
شکایِت  .5 آنکه  یعنی  امر مختومه؛  اصحاب  طرح  ایراد  که  اشخاصی  یا  اشخاص  همان  بین  قباًل  موضوع،  از حیث  آنان هستند،  قائم  ،دعواشده  مقام 

 باشد؛شده  رسیدگی و حکم قطعی صادر 
 .شدن موجبات رسیدگی به شکایتایراد منتفی .6
 : استرداد دادخواست یا شکایت 

 کند. صادر می قرار ابطال دادخواستدر این صورت، شعبه،   استرداد دادخواست قبل از وصول پاسخ طرف شکایت: .1
 تواند درخواست خود را مجددًا طرح کند. شاکی می ✓
 نظر کند. ی صرفتواند از شکایت خود به کلّ دادخواست ممکن نیست؛ بلکه شاکی می، استرداد دعواپس از وصول پاسخ طرف  ✓

 صرف .2
ّ
 شود.صادر می قرار سقوط شکایت در این صورت،   :ی از شکایت قبل از صدور رأینظر کردن کل

 طرح نیست. در صورت صدور چنین قراری، آن شکایت مجدد قابل ✓
 دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری:  

 در دیوان، جلب ثالث از جانب طرفین پرونده، مجاز است.    دعوای جلب ثالث: .1
کند، ✓ ثالث  جلب  بخواهد  شاکی  اصلی تواند  می اگر  دادخواست  موجب  یا    ضمن  جداگانهبه  ظرف  دادخواست  حداکثر  ثبت   30،  از  پس  روز 

 دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. 
 تقدیم کند.  دادخواست جلب ثالث،  ضمن پاسخ کتبی به اصل شکایتتواند می  ،اگر طرف شکایت، بخواهد جلب ثالث کند ✓
 فرستد. طرفین را برای شخص ثالث می شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستنداِت  ✓

 در دیوان، ورود ثالث مجاز است.   دعوای ورود ثالث: .2
موضوع پروندۀ مطروحه در شعبۀ دیوان، برای خود، مستقاًل حّقی قائل باشد )ورود ورود ثالث، ممکن است بدین نحو باشد که شخص ثالثی در   ✓

 عی(. بَ نفع بداند )ورود ثالث تَ ذی ،یکی از طرفین  ِِ شدن ثالث اصلی( یا خود را در ُمِحق
 شود.  دعوا، با تقدیم دادخواست، وارد تا قبل از ختم دادرسی تواندمیوارد ثالث  ✓
 کند. ارسال دادخواست، برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان، اقدام به صدور رأی میشعبۀ دیوان پس از  ✓

متقابل:  .3 امکان  دعوای  متقابل  دعوای  طرح  دیوان،  دیوان،در  زیرا  نیست؛  دستگاه  تظلماِت   مرجِع  پذیر  علیه  است؛  مردم  عمومی  و  دولتی  های 
های دولتی بخواهد علیه شخصی طرح دعوا کنند، باید به  اگر دستگاه کنند.های مزبور علیه مردم طرح دعوا میکه در دعوای متقابل، دستگاهدرحالی

 دادگاه عمومی مراجعه کنند. 
 صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری:  

، سبب  خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی یا عمومییا    اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعیعی شود که  اگر شاکی مدّ  .1
 تواند صدور دستور موقت را تقاضا کند. ورود خسارتی است که جبران آن غیرممکن یا مشکل است، می

 موضوع دستور موقت، ممکن است حسب مورد یکی از دو چیز باشد:  .2
 . توقف موقتی یک عمل یا  انجام موقتی یک عمل
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 پذیر است: درخواست دستور موقت در دیوان عدالت، به دو شکل امکان .3
 ؛ ضمن طرح شکایت اصلی ✓
 . پس از طرح شکایت اصلی و در جریان رسیدگی به آن ✓

 نشده است.  بینیپیش قبل از طرح دعوادر دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت   .4
 توجه است: ، نکات ذیل قابلپس از طرح شکایت اصلی در خصوص درخواست دستور موقت  .5

 طرح است. درخواست دستور موقت تا قبل از ختم رسیدگی به شکایت اصلی، قابل ✓
 پذیر است. امکان هم از شعبۀ تجدیدنظرو  هم از شعبۀ بدویدرخواست دستور موقت،  ✓

 درخواست باید از شعبۀ تجدیدنظر انجام شود. اگر پرونده در مرحلۀ تجدیدنظر باشد، این  
 . کندای است که به اصل دعوا رسیدگی میشعبهمرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت،  ✓

 . نیستاین درخواست، نیازمند پرداخت هزینۀ دادرسی  .6
 کننده است. توسط شعبۀ رسیدگی موضوع احراز ضرورت و فوریِت صدور دستور موقت منوط به  .7
 شود. ابالغ می قت به طرفین اختالف،دستور مو .8
 . شود نمیابالغ  طرف شکایت؛ اما به شودمیابالغ   شاکیرد تقاضای دستور موقت، به  .9

 اعتراض نیست. دستور موقت یا رد درخواست دستور موقت، قابل .10
رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در این خصوص، مدیر   خارج از نوبت ، دعوادر صورت صدور دستور موقت، شعبۀ دیوان موظف است نسبت به اصل  .11

 دفتر شعبه، مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. 
از   .12 باشد، اجرای آن،    عدالتشعب تجدیدنظر دیوان  اگر دستور موقت  تأیید رئیس دیوان عدالتصادرشده  از   مستلزم  اما دستور موقت صادره  است؛ 

 . نداردتأییدی  ، نیاز به چنینشعب بدوی دیوان عدالت
ت شش عمال دستور موقت، شعبه صادرکنندۀ دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مد إدر صورت استنکاف مأمورین دولتی و عمومی از   .13

 کند. ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می
 لغو دستور موقت: 

شود؛ بنابراین، برای لغو دستور  ، دستور موقت نیز لغو میدادخواست اصلی   دِ ر   یا ابطال  رِ قرا  صدورِ یا    بدوی مبنی بر رد شکایت  رأِی   صدورِ   در صورِت  .1
 مانیم.موقت، منتظر قطعیت رأی نمی

 کند. آن را لغو می ،کنندهدالیلی مبنی بر عدم ضرورت ادامۀ دستور موقت، شعبۀ رسیدگیدر صورت حصول   .2
کند؛ بنابراین، اگر دستور موقت در شعبۀ بدوی صادرشده باشد؛ اما پرونده،  ای است که به اصل دعوا رسیدگی میمرجع لغو دستور موقت، همان شعبه .3

 دستور موقت با شعبۀ تجدیدنظر است. در حال حاضر در شعبۀ تجدیدنظر باشد، لغو 
 شود. ابالغ می لغو دستور موقت، به طرفین اختالف، .4
 اعتراض نیست. لغو دستور موقت، قابل .5
 شیوه اعتراض به آرای مراجع اداری در دیوان عدالت اداری: 

تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط    مهلت اعتراض، برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از  .1
 است. 

 . اعتراض استیا تصمیم خود تصریح کنند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور، در دیوان قابل  اند در رأیمراجع مزبور مکلف  .2
کند. اگر آن را صحیح دانست، به  ادعا رسیدگی میاین    نفع، مدعی عدم اطالع از آن باشد، شعبۀ دیوان ابتدا بهدر مواردی که ابالغ واقعی نبوده و ذی .3

 کند. اصل اعتراض رسیدگی می
و  .4 را اصالح  آن  نکند،  وارد  لطمه  رأی  اساس  به  که  کند  را مالحظه  نقصی  یا  اشتباه  اداری  آرای مراجع  به  در رسیدگی  دیوان  ابرام   اگر شعبۀ  را  رأی 

 . کندمی
 کند مؤثر بداند با ذکر همۀ موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوطه برای رسیدگی مجدد اعاده می اگر دیوان رأی را با وجود ایراد شکلی و ماهوی  .5
ی مرجع مذکور موظف است که مطابق دستور شعبۀ دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأ  .6

 . کند 
شود. شعبه مذکور اگر رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، آن را مجددًا شکایت شود پرونده به همان شعبۀ دیوان ارجاع میاگر از رأی صادره،    .7

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

48 

رأی ماهوی می به صدور  دیوان، خود رأسًا مبادرت  از اخذ نظر مشاورین  و پس  از نظر  کند. شعبه مینقض  بر نظر مشاورین، عنداللزوم  تواند عالوه 
 . های مربوطه استفاده کندن و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاهکارشناسا

صالحیت .8 قبیل  از  موضوعاتی  تشخیص  االجرا،  الزم  مصوبۀ  یا  قانون  موجب  به  که  مواردی  عهدۀ  در  به  گزینشی  و  امنیتی  تخصصی،  علمی  های 
یا هیأت باشد،کمیسیون  واگذارشده  ف  هایی  دیوان  اساس مقررات،  شعب  بر  آن  بررسی  فرآیند  و  تطبیق موضوع  و  قانونی  رعایت ضوابط  از جهت  قط 

کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت  کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع و شعبۀ رسیدگیرسیدگی می
 . آنان، انشای رأی کند شود، با کسب نظرربط که توسط شعبه تعیین میکارشناسی تخصصی ذی

 صدور رأی در دیوان عدالت اداری: 
 . کندشعبۀ دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعالم و ظرف یک هفته مبادرت به انشای رأی می  .1
 .  صادر کننداند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف کنند و نباید به صورت عام و کلی حکم شعب دیوان مکلف  .2
 : دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد .3

  خوانده، مقام یا نمایندۀ او با قید اقامتگاه، مشخصات  و قائم  خواهانمتشکل از تاریخ، شمارۀ دادنامه، شماره پروندۀ، مشخصات    مقدمه رأی: ✓
 . موضوع شکایت و خواسته وکیل یا نمایندۀ قانونی او با قید اقامتگاه

موجهه: ✓ دفاع    دعواخالصۀ  متضمن   اسباب  انجامخواندهو  تحقیقات  باشد(،  ،  شده  ارجاع  مشاور  پرونده  )اگر  مشاور  نظریۀ  به  اشاره  و  شده 
 . دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی و تصریح به اعالم ختم رسیدگی

 منطوق یا نتیجه رأی:  ✓
 البدل و مهر شعبه امضای رئیس یا دادرس علی ✓

 . شودشود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابالغ به طرفین ارسال میمیدادنامه پس از صدور ثبت  .4
 :تواند به یکی از طرق زیر صورت گیردابالغ آرای دیوان می  .5

 ؛به صورت حضوری در دفتر شعبه ✓
 از طریق ادارۀ ابالغ به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی؛  ✓
 ؛طرفین برای استفاده از این روش ابالغاز طریق پست الکترونیک یا نمابر، به تقاضای قبلی  ✓
 ؛ از طریق دفاتر استانی دیوان ✓
 ؛ وسیلۀ دادگستری محل اقامتبه ✓

گیری مجدد است، بر عهده صدور حکم اصالحی رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم به انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم  .6
 شعبۀ صادرکننده رأی قطعی است. 

 دیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری: فرایند تج 
 کلیه آرای شعب بدوی دیوان عدالت، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.  .1
 . مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابالغ است  .2
 است: پذیراز مراکز ذیل امکان تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به یکی  .3

 دفتر شعبه صادرکنندۀ رأی؛ ✓
 ؛ دبیرخانه ✓
 . دفاتر استانی دیوان ✓

 . شوددادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می  .4
  یابد و مالک صدور رأی نظر اکثریت است.شعبۀ تجدیدنظر با حضور دو عضو از سه عضو رسمیت می  .5
ایشان اختالف افتد، یک قاضی از سایر شعب، توسط رئیس دیوان شود و هنگام صدور رأی، بین  جلسۀ شعبۀ تجدیدنظر با حضور دو عضو تشکیلاگر    .6

 . شود تا نظر اکثریت، به عنوان رأی صادر شودعنوان عضو مستشار، به آن اضافه میبه 
 . شودرسد و در پرونده بایگانی میشود و به امضای آنان مینویس رأی درج میشنظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیاگر رأی بر مبنای اتفاق .7
 که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. شود در مرحلۀ تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینمقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می  .8
 های مخصوص نوشته شود و حاوی موارد زیر باشد: دادخواست تجدیدنظر باید روی برگ :در دیوان عدالت اداری شرایط دادخواست تجدیدنظر 

 ؛ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه .1
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 شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته؛  .2
 ؛رأی تجدیدنظر خواسته شعبه صادرکننده  .3
 ؛تاریخ ابالغ رأی تجدیدنظر خواسته  .4
 دالیل و جهات تجدیدنظرخواهی؛  .5
 ؛ادرسیپرداخت هزینۀ د .6
 ؛ دهنده در مواردی که دادخواست توسط نماینده تقدیم شده استشدۀ سند ُمثِبت سمت دادخواستضمیمه کردن تصویر یا رونوشت گواهی  .7
 ؛شدۀ اسناد و مدارک مورد استناد به دادخواستضمیمه کردن رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی  .8
 ؛ ضمیمه کردن ترجمۀ رسمی اسناد خارجی .9

 . تعداد نسخ دادخواست و ضمائم آن، به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخهتقدیم  .10
 : در دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای شرایط دادخواست تجدیدنظر 

 : شوداقامتگاه او باشد، به نحو ذیل عمل می اگر دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا .1
 . شودتجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبۀ تجدیدنظر، رد میپس از انقضای مهلت   ✓
 این قرار قطعی است.  ✓

 : شوددر صورت عدم رعایت سایر شرایط فوق به شرح ذیل عمل می .2
 . کند دهندۀ تجدیدنظر اعالم میمدیر دفتر شعبۀ تجدیدنظر، ظرف دو روز نقایص دادخواست را به وسیلۀ اخطاریه، به دادخواست ✓
 .فرصت رفع نقص دارد   دهنده، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه،دادخواست ✓
 شود. دهنده در مهلت مذکور رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبۀ تجدیدنظر رد میاگر دادخواست ✓
 . ۀ تجدیدنظر استاعتراض در همان شعبشود و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابلاین قرار به شاکی ابالغ می ✓
 . تصمیم شعبه در این خصوص، قطعی است ✓

 : در دیوان عدالت اداری تصمیمات نسبت به دادخواست تجدیدنظر 
 . کندشده باشد، شعبۀ تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر میاگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر تسلیم  .1
یا   .2 و  بدوی  دادخواست  قانونی  شرایط  رعایت  تجدیدنظر  عدم  مرحلۀ  در  رأی  نقض  موجب  بدوی،  مرحلۀ  در  قانونی  مقرر  موعد  در  آن  نقص  رفع  عدم 

کند. اگر وی ظرف ده روز تاریخ ابالغ، نسبت به رفع  دهندۀ بدوی اخطار رفع نقص صادر مینیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر خطاب به دادخواست
 .شودی صادر میو ی بدنقص اقدام نکند، رأی بدوی، نقض و قرار رد دعوا

 . شوددهندۀ بدوی محرز نباشد، رأی بدوی نقض و قرار رد دعوا بدوی صادر میاگر سمت دادخواست .3
ازقلم  .4 یا  و  طرفین  مشخصات  ارقام،  اعداد،  قبیل  از  اشتباهاتی  یعنی  قلم؛  از سهو  غیر  بدوی  رأی  در  تجدیدنظر  شعبۀ  از  اگر  آن قسمت  در  افتادگی 

 . کند سیده، اشکال دیگری مالحظه نکند، ضمن تصحیح رأی، آن را تأیید میخواسته که به اثبات ر 
قرار مورد  .5 با موازین قانونی تشخیص ندهد،  اگر شعبۀ تجدیدنظر  به شعبۀ   تجدیدنظرخواهی را مطابق  برای رسیدگی ماهوی  را  پرونده  و  را نقض  آن 

  کند.صادرکنندۀ قرار، اعاده می
 کند. مورد تجدیدنظرخواهی را نقض کند، خود رأی مقتضی را صادر میحکم   اگر شعبه تجدیدنظر، .6
 . فرستداگر شعبه تجدیدنظر، شکایت را در صالحیت دیوان عدالت اداری نداند، رأی را نقض و پرونده را مرجع صالح می .7
 : اعالم اشتباه توسط قاضی 

گاه شود و پرونده .1 ه هر علتی به شعبۀ تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل، پرونده را از طریق ب اگر قاضی شعبۀ بدوی از اشتباه شکلی و حکمی خود آ
کند و به  فرستد. شعبۀ تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی بدوی را نقض میتجدیدنظر می رئیس دیوان به شعبۀ
 شود: ترتیب ذیل عمل می

 . کندپرونده را جهت ادامۀ رسیدگی، به همان شعبۀ بدوی اعاده می باشد:صورت قرار  اگر رأی صادره به ✓
 کند. شعبۀ تجدیدنظر اقدام به رسیدگی ماهوی می صورت حکم باشد:اگر رأی صادره به ✓

 ، از سه قاضی صادرکنندۀ رأی در شعبۀ تجدیدنظر اگر حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی .2
کنند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به ود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعالم میپی به اشتباه شکلی یا ماهوی خ  

 دهد. عرض ارجاع میشعبۀ هم
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ماده، نسخ شده پذیر بود؛ اما در حال حاضر، آن  در محاکم عمومی نیز امکان  ق.آ.د.م  ۳۲۶شبیه قواعد مقرر در بند دو بند فوق سابقًا به موجب مادۀ    .3
 است. 

 . فوق نیست شود و مشمول تشریفاتمورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام، توسط شعبۀ صادرکنندۀ رأی انجام می صدور حکم اصالحی در .4
 شود:ه نحوه عمل میبار با ذکر دلیل، باگر رئیس دیوان عدالت، رأی قطعی شعب دیوان را خالف َبّین شرع یا قانون تشخیص دهد، فقط برای یک .5

دهد. رأی عرض ارجاع میپرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم  شعبۀ تجدیدنظر صادرشده باشد:  اگر رأی مزبور از  ✓
 صادره قطعی است. 

شعبۀ تجدیدنظر پرونده برای صدور رأی به  :اگر رأی مزبور از شعبۀ بدوی صادرشده باشد: )از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد( ✓
 شود. ارجاع می

 . شود مقرر در بند فوق عمل می اگر رئیس قوۀ قضائیه رأی قطعی شعب دیوان را در هر زمانی، خالف َبّین شرع یا قانون تشخیص دهد، به نحو  .6
 اعتراض ثالث به آرای دیوان عدالت اداری: 

 . تواند نسبت به رأی، اعتراض ثالث کندنبوده است، او می دعوااگر آرای شعب دیوان به حقوق شخص ثالثی، خلل وارد کند که در شما اصحاب   .1
 . ظرف دو ماه از تاریخ اطالع از حکم است مهلت اعتراض ثالث،  .2
 . شده استشود که رأی مورد اعتراض، توسط آن شعبه صادر ای رسیدگی میاین اعتراض در شعبه  .3
 : اعاده دادرسی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری 

 ؛ نه قرارها. انددادرسیتوان تقاضای اعادۀ دادرسی کرد. توجه داشته باشید که فقط احکام، قابل اعادۀ نسبت به احکام قطعی دیوان عدالت، می .1
 . هزینۀ دادخواست اعادۀ دادرسی معادل هزینۀ تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت است  .2
 . شود و رسیدگی به آن، در صالحیت شعبۀ صادرکنندۀ حکم قطعی استی تقدیم میدادخواست اعادۀ دادرسی به شعبۀ صادرکنندۀ حکم قطع  .3
 .کند کند و در صورت قبول دادخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی میشعبۀ مزبور ابتدا، در مورد قبول یا رد این دادخواست، قرار الزم را صادر می .4
 . احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعادۀ دادرسی را صادر کند تواند در صورت اعادۀ دادرسی می کننده بهشعبۀ رسیدگی .5
 . شوداگر دادخواست اعادۀ دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح می  .6
کند و حکم اول به م دوم را نقض میکننده پس از قبول اعادۀ دادرسی حکاگر جهت دادخواست اعادۀ دادرسی، مغایرت دو حکم باشد شعبۀ رسیدگی  .7

 . ماندقوت خود باقی می
دادرسی صادر می .8 اعادۀ  از  که  حکمی که پس  از همان جهتی  دادرسی مجدد  اعادۀ  قابل  اما  است؛  دادرسی  اعاده  قابل  از سایر جهات، مجددًا  شود 

 . بار اعادۀ دادرسی صورت گرفته، نیستیک
 . الث راه ندارد در اعادۀ دادرسی دعاوی جلب ثالث ورود ث .9

 : توان به جهات ذیل، دادخواست اعادۀ دادرسی تقدیم کردمیجهات اعادۀ دادرسی:  
 . حکم، خارج از موضوع شکایت صادرشده باشد .1
 . حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد  .2
 . در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد  .3
که قباًل توسط همان شعبه یا شعبۀ دیگر صادرشده است، متعارض باشد، بدون آنکه سبب و اصحاب آن  دعواحکم با حکم دیگری در خصوص همان   .4

 . قانونی موجب این تعارض باشد
 ثابت شده باشد. حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حکم، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی  .5
کنندۀ اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دالیل یاد شده در جریان  حقانیت درخواست  پس از صدور حکم، اسناد و دالیلی به دست آید که دلیل  .6

 . وی نبوده است  دادرسی در اختیار
 است: این مهلت در خصوص جهات فوق، به شرح زیر  مهلت تقدیم دادخواست اعادۀ دادرسی: 

 ؛سه بند اول، بیست روز از تاریخ ابالغ رأی شعبه در مورد  .1
 . مورد سه بند آخر، بیست روز از زمان حصول سبب اعادۀ دادرسی  .2
 : حدود صالحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:  

ها و مؤسسات عمومی  ها و سایر مصوبات مقررات دولتی و شهردارینامهحقوقی در خصوص آیینرسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا   .1
و مقررات یا   غیردولتی در صورت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین 
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 شود. ع حقوق اشخاص میخودداری از انجام وظایفی که موجب تضیی
 . صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد .2
 . که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادرشده باشدصدور رأی ایجاد رویه وقتی .3
 : قواعد ابطال مصوبات دولتی توسط دیوان عدالت 

 است به دو صورت ذیل طرح شود: درخواست ابطال مصوبه ممکن  .1
 ؛به درخواست هر شخص ✓
کننده مطلع شوند،  نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب  اگر رئیس قوۀ قضائیه یا رئیس دیوان، به هر ✓

 . اند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند موظف
 . مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، در این درخواست باید رعایت شود مقررات   .2
 .نفعی متقاضی نیست نیازی به احراز ذی برای درخواست ابطال مصوبات، .3
 درخواست ابطال مصوبات، از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است.  .4
 . شودها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع میدرخواست  .5
 فرستد. کننده، میای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویبفتر هیأت عمومی نسخهمدیر د   .6
  مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. درهرصورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به  .7

 کند. موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می
تواند در صورت ضرورت رسیدگی به پرونده را کننده، ظرف مهلت مقرر برای ارسال پاسخ درخواست تمدید وقت کند، رئیس دیوان میمرجع تصویباگر    .8

 .حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد
هیأت .9 به  ابتدائًا  مصوبات،  ابطال  ارجاع  موضوع  دیوان  قضات  از  نفر  پانزده  حداقل  از  مرکب  تخصصی  هیأتمیهای  جلسات  رسمیت  های  شود. 

 کنند: تخصصی، منوط به حضور دوسوم از اعضا است که به ترتیب زیر عمل می
به همراه نظریۀ هیأت، جهت اتخاذ تصمیم به هیأت    اگر نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی برای قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده ✓

 . شودعمومی ارسال می
کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ  رأی به رد شکایت صادر می  چهارم اعضای هیأت تخصصی یا بیش از آن، بر رد شکایت باشد،سهاگر نظر   ✓

اعتراض است. در صورت اعتراض، پرونده در هیأت عمومی مطرح و در آن هیأت  صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان، قابل
 . شوداتخاذ تصمیم می

از سه ✓ اکثریت، کمتر  اما  باشد؛  بر رد شکایت  اکثریت هیأت تخصصی  پرونده در هیأت عمومی  اگر نظر  باشند،  چهارم اعضای هیأت تخصصی 
 شود. مطرح و در آن هیأت، اتخاذ تصمیم می

 . یا معاون قضائی اوستشود. ریاست این هیأت با رئیس دیوان عدالت هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان تشکیل می .10
 . تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند هیئت عمومی می .11
 گیرد. هیأت عمومی صورت می ابطال مصوبه، با رأی اکثریت اعضای حاضر در   .12
نظر فقهای شورای شود.  هرگاه به دلیل مغایرت مصوبه با شرع، درخواست ابطال آن شده باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می .13

 . االتباع استهای تخصصی الزمنگهبان برای هیأت عمومی و هیأت
را  .14 ابطال مصوبه  به درخواست  یا وجود رأی قبلی   اگر رئیس دیوان، رسیدگی  از سوی متقاضی  موارد استرداد درخواست  مانند  بداند،  موضوعًا منتفی 

 . کند. این قرار قطعی استدیوان در مورد مصوبه، شخصًا، قرار رد درخواست صادر می
آیین .15 به تصمیمات قضائی قوۀ قضائیه،  و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع  ها، بخشنامهنامهرسیدگی  و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات  ها 

 . تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است
درخواست   .16 که  مواردی  به  در  رسیدگی  پرونده جهت  ابتدا،  باشد،  شده  موقت  دستور  تقاضای صدور  عدالت،  دیوان  عمومی  هیأت  از  ابطال مصوبات 

 .شود شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشعب ارجاع می تقاضای مزبور به یکی از 
الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبۀ جدیدی  در هیأت عمومی ابطا  ایمصوبهاگر   .17 ل شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، 

کننده، در هیأت عمومی مطرح مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت از نمایندۀ مرجع تصویب
 . یز ابطال کندکند تا هیأت عمومی مصوبه جدید را ن می
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 بررسی اثر قهقرایی ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت:  
 . اثر قهقرایی ندارد االصول از زمان دستور رأی هیأت عمومی است؛ بنابراین، ابطال مصوبات دولتی، اثر ابطال مصوبات، علی  .1
 : شودمترتب می  تصویب مصوبهدر دو مورد ابطال مصوبات دولتی، اثر قهقرایی دارد؛ یعنی اثر آن از زمان   .2

 ؛ ابطال مصوبات خالف شرع ✓
 . منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان عدالت، اثر ابطال را از زمان تصویب این مصوبه را مترتب کند در مواردی که به ✓

 ، شوددر درخواستی که برای ابطال مصوبات تقدیم می شرایط درخواست ابطال مصوبات دولتی:
 : شودباید رعایت موارد ذیل درج می 

 ؛کنندهمشخصات و اقامتگاه درخواست .1
 ؛ مشخصات مصوبه مورد اعتراض .2
 ؛ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است  .3
 ؛کنندهون اساسی با سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویبدالیل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قان .4
 . کنندهامضا یا اثرانگشت درخواست  .5

در صورت عدم رعایت شرایط شکلی درخواست، مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر    ضمانت اجرای شرایط درخواست ابطال مصوبات دولتی:
 کند: عمل می

کند. این قرار، قطعی  ظرف پنج روز، قرار رد درخواست صادر می کننده، مدیر دفتر هیأت عمومی،درخواست درج مشخصات و اقامتگاهعدم در صورت   .1
 است. 

 شود: کننده، به نحوه ذیل عمل میاثرانگشت درخواستدر صورت عدم درج امضا یا   .2
 کند. وسیلۀ اخطاریه، به متقاضی اعالم میمدیر دفتر هیأت عمومی، ظرف دو روز نقص طرح درخواست را به ✓
 دهنده، ده روز از تاریخ ابالغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد. درخواست ✓
 شود. موجب قرار مدیر دفتر هیأت عمومی یا جانشین او، رد مینکند، درخواست بهرفع نقص  دهنده در مهلت مذکور،اگر درخواست ✓
 اعتراض است. شود و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابلاین قرار به شاکی ابالغ می ✓

وز پس از ابالغ، نسبت  کننده مکلف است ظرف ده ر کند و درخواستاخطاریه صادر می  در سایر موارد، مدیر دفتر هیأت عمومی با ذکر جهات نقص،   .3
 شود. این قرار، قطعی است. به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می

 موارد صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری:  
کند. این رأی رویه، رفع اختالف می  اگر در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبۀ دیوان صادرشده باشد، هیأت عمومی، با صدور رأی وحدت  .1

 االتباع نیست. االتباع؛ اما برای محاکم دادگستری الزمبرای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه، الزم
پنج  .2 یا چند شعبۀ دیوان اگر در خصوص موضوع واحد، حداقل  از دو  را    رأی مشابه  آرای مزبور  باشد، هیأت عمومی  در قالب یک »برای  صادرشده 

شود؛ نه »رأی وحدت رویه«؛ گرچه دارای تر، به این رأی، »برای ایجاد رویه« گفته میبخشد. به عبارت دقیقایجاد رویه« برای همۀ شعب عمومیت می
دیوان، شعب  سایر  برای  رأی  این  است.  آثار  الزم  همان  مربوط  و حقوقی  حقیقی  اشخاص  و  برای  ادارات  اما  است؛  الزم االتباع  دادگستری  محاکم 

 الرعایه نیست. 
اداری قواعد ذیل حاکم    طریقۀ صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری:  ایجاد رویه دیوان عدالت  و رأی  در خصوص رأی وحدت رویه 

 است:
 . شودهیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان عدالت شکیل می  .1
 . دیوان عدالت یا معاون قضائی اوست ریاست این هیئت با رئیس  .2
 مالک صدور رأی وحدت رویه، نظر اکثریت اعضای حاضر است.  .3
 اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نیست.   .4
شود؛ اما در مورد احکامی که  نمی  ، اعمالرأی وحدت رویه یا رأی ایجاد رویه، اثر قهقرایی ندارد؛ یعنی نسبت به دعاوی که رسیدگی به آنها خاتمه یافته  .5

داده تشخیص  صحیح  غیر  و  مطرح  عمومی  هیأت  ذیدر  شخص  حق  شده،  رسمی،  روزنامۀ  در  رویه  وحدت  رأی  درج  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  نفع، 
نداشته،   دخالت  پرونده  در  قباًل  که  تجدیدنظری  شعبۀ  به  پرونده  صورت،  این  در  دارد.  را  میتجدیدنظرخواهی  به ارجاع  موظف  مذکور  شعبۀ  و  شود 

 رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی وحدت رویۀ مزبور است. 
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قضائیه خالف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوۀ قضائیه    اگر آرای هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوۀ .6
 کند. تجدیدنظر می

سیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعالم  طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای ر  .7
  قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.  قوۀ اشتباه از سوی رئیس

 
دانست. دیوان عدالت اداری در حقیقت از یک طرف    ترین مرجع اداری ایران عالیو در عین حال،    تنها مرجع عمومی اداریتوان  دیوان عدالت اداری را می

در صالحیت خود    اند که به امور داخلمرجع عمومی اداری و تنها مرجع عمومی اداری است؛ زیرا اگرچه مراجع اداری دیگری نیز در ایران تشکیل گردیده
نمایند اما آنها را باید مراجع اختصاصی )استثنائی( اداری به شمار آورد. آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی  رسیدگی و رأی صادر می

 ترین مرجع اداری ایران است. و قانونی در دیوان عدالت اداری است و بنابراین مرجع مزبور، در عین حال عالی
 :الحیت دیوان عدالت اداری ص

 
 مراجع اداری اختصاصی 

است که صراحتًا    ن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشورآبه    منحصر  آنهاشود که صالحیت رسیدگی  مراجع اداری اختصاصی به مراجعی گفته می
صالحیت   از  آنهادر  باشد.  گرفته  مالیاتی  ،ها آن  ترینمهم  قرار  اختالفات  به  رسیدگی  گمرکی   ،مراجع  اختالفات  به  رسیدگی  به    ،مراجع  رسیدگی  مراجع 

بینی شده در قانون کار  توان نام برد در اینجا تنها مراجع پیشمراتع را می  ها وقانون حفاظت از جنگل  56کمیسیون ماده    شهرداری و  اختالفات بین مردم و
 شوند. سایر اشخاص بررسی می رداری ومراجع رسیدگی به اختالفات بین شه

باشند اما معمواًل در بخش مراجع اداری بررسی شوند. اختالفات  مراجع قضایی می  ۀ: این مراجع ماهیتًا در زمر بینی شده در قانون کار مراجع پیش 
و بین کارفرما  وآکار   یا  کارگر  فردی  از اجرای قانون کار  ناشی  پیمانسایر مقررات کار قراردادها  موز که  و  باشد. چنا  های دسته جمعِی ی فردی  از  نکار  چه 

  وزارت کار و  ۀنمایندیک نفر ت تشخیص از أشود. هی ارجاع می « ت تشخیصأهی»حل نشود به   آنهایا نمایندگان   کارگر و طریق سازش مستقیم بین کارفرما و 
اجتماعی  نمایند  ،امور  نفر  کار یک  هماهنگی  ۀ  کانون  انتخاب  به  کار گران  اسالمی  و  شوراهای  نمایند  استان  نفر  کانون    ۀیک  انتخاب  به  صنایع  مدیران 

)مدیر    حّل اختالفت  أ نماید. هینخستین به اختالف رسیدگی و اقدام به صدور رأی می  ۀدر مرحل  و  شودی کارفرمایان استان تشکیل میهای صنف انجمن
رسیدگی به اعتراضاتی    ،حّل اختالف  ِت أهی  اصلِی   ۀگردد. وظیفنان( تشکیل میآیا نمایندگان    ورییس دادگستری محل    فرماندار و  ،امور اجتماعی   و  کار  کّل 

ت تشخیص توسط اجرای  أهی  ۀشدرای قطعیآمانند    این مورد قطعی و  ت درأید. رأی هیآتشخیص به عمل می  ِت أهی  اعتراِض   رای قابِل آاست که نسبت به  
اداریآ  قانون تشکیالت ومطابق  شود.  اجرا گذارده می  ۀبه مرحل  ،مربوط   کارگاهِ   وقوِع   محِلّ   قضایّی   ۀحوز   احکاّم    رای قطعِی آ   ،یین دادرسی دیوان عدالت 

قابل شکایت در دیوان عدالت اداری    آنها   مقررات یا مخالفت با  حیث نقض قوانین و  تنها ازنفع،  ، توسط اشخاص ذیحّل اختالفت  أ هی  تشخیص و  ِت أ هی
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 باشد. می
  اراضی و  به قانون شهرداری الحاق گردید مالکیِن  1345اسفند ماه    که در قانون شهرداری 100به موجب ماده : قانون شهرداری صد ۀکمیسیون ماد 

محدود  امالِک  در  حریم  ۀواقع  یا  ازآ  شهر  قبل  مکلفند  یا  ن  عمرانی  اقدام  و  هر  اراضی  از  تفکیک  ساختمان،  شهرداری   شروع  بگیرند.  پروانه  شهرداری 
ۀ مأمورین  محصور یا غیرمحصور واقع باشد، به وسیل  اینکه در زمیِن   از  های بدون پروانه با مخالف مفاد پروانه اعّم تواند از عملیات ساختمانی ساختمانمی

جلو  تبصر خود  موجب  به  نماید.  ک   ۀماد  1  ۀگیری  مزبور  موارد  در  ت   هصد  احداثأقلع  بناهای  و  شهرداری  سیسات  درخواست  به  باشد  داشته  ضرورت  شده 
یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس    ،وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور  ۀمرکب از نمایند 1352ه به اصالحات سال  توّج  کمیسیونی که با  موضوع در 

و  ۀقو از  قضاییه  ان  یکی  به  شهر(  اسالمی  )شورای  شهر  انجمن  میاعضای  تشکیل  )شورا(  انجمن  میتخاب  مطرح  موضوع  شود،  به  کمیسیون  گردد. 
دیگری از کمیسیون   ۀاست. در واقع شکایت در شعب  نظرروز قابل شکایت در کمیسیون تجدید  10نماید. این رأی ظرف  اقدام به صدور رأی می  رسیدگی و 

یین دادرسی  آ  قانون تشکیالت و  10ماده    2االجرا است. البته به موجب بخش  الزم  گیرد. رأی صادره قطعی وصدور رأی قرار می  مورد رسیدگی و  100ماده  
 قانونی در دیوان عدالت اداری است.  نظر شکلی ونیز قابل تجدید  100ماده  کمیسیوِن  رای قطعِی آدیوان عدالت اداری 

ها مصوب  قانون شهرداری  99  ۀالحاقی به ماد  3بند    2  ۀاساس تبصر   بر :  قانون شهرداری  99  ۀ به ماد  3کمیسیون مقرر در قانون الحاق بند  
و  1372ماه    اسفند ساخت  از  جلوگیری  منظور  غیر   به  شهرهامجاز  سازهای  مصوب  حریم  از  خارج  در  ۀ  نحو  و  در  کمیسیونی  تخلف  موارد  به  سیدگی 

این کمیسیون حسب مورد واستانداری به طرح جامع )چناچه طتوّج   با  ها تشکیل خواهد گردید.  باه  باشد  نامه  آیین  4رعایت ماده    رح جامع تصویب نشده 
بنا اراضی احداث  از  به استفاده  از محدود   سیسات درأت  و  مربوط  و  ۀخارج  یا  1355حریم شهرها مصوب اسفند ماه    قانونی  بنا  به صدور رأی قلع  ( نسبت 

وزارت مسکن  قضاییه و ۀقو  ،نماید. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشورمیدرصد قیمت روز اعیانی تشکیل شده اقدام   70تا   50ی معادل  اجریمه
یین  آ  قانون تشکیالت و  10ماده    2ه به بخش  الزم االجرا است اما با توّج   و  رای کمیسیون اگرچه صریحًا قید نگردیده است قطعیآباشد.  شهرسازی می  و

 قانونی در دیوان عدالت اداری است.  قابل شکایت شکلی و رای این کمیسیون نیزآدادرسی دیوان عدالت اداری 
شهرداری در خصوص عوارض اختالف حاصل   در مواردی که بین مؤدی و ،قانون شهرداری 77به موجب ماده : قانون شهرداری 77کمیسیون ماده 

شود.  انجمن شهر )شورای اسالمی شهر( تشکیل می  دادگستری و  ،شرکت نمایندگان وزارت کشور   شود رفع اختالف در صالحیت کمیسیونی است که بامی
کمیسیون الزم  ،رأی  اسناد  اجرای  مقررات  اجراییهطبق  اساس  بر  ثبت،  اجرای  در  کاالجرا  اخیر ای  مرجع  میه  صادر  گذاشته  الذکر  اجرا  مورد  به  نماید، 

قانونی در این مرجع    سی دیوان عدالت اداری قابل شکایت شکلی ویین دادر آ  قانون تشکیالت و  10ماده    2توجه به بخش    با  شود. رأی این کمیسیون نیزمی
 است. 

 
 

 آوریم: بندی در ذهِن شما میاند را جهت دستهدر پایاِن بخش اّول، چارِت مراجعی که برای رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی تشکیل شده
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 »پایان بخش نخست« 
 بخش دوم: دعوا 

 : کاررفته استمعانی متعددی به« در دعوامفهوم دعوا: عبارت »
 . خواهی در دادگاه را گوینددیگر، حق رجوع به دادگاه و حق تظلمعبارتامکان قانونی رجوع به دادگاه یا به دعوا به معنای اخص:   .1
که رسیدگی به آن خاتمه یافته  شده و تحت رسیدگی است یا آنکننده طرحمنازعه و اختالفی را گویند که در مرجع رسیدگی  دعوا به معنای اعم:  .2

 . دیگر، اختالفی که منجر به تشکیل پروندۀ قضائی شده استعبارتاست؛ به
ات در جریان رسیدگی به یک پرونده طرح شود و موجب تشکیل  گیرد، حتی اگر این اطالعهرگونه ادعایی را در برمی  دعوادر این معنی، عبارت  ادعا:  .3

ادعا( تلقی    پروندۀ جدیدی نشود. برای مثال، اگر در پروندۀ مطالبۀ وجه چک خوانده پرداخت وجه چک را ادعا کند، این ادعای او یک دعوا )به معنای 
 شود. می

 اقامه دعوا  شرایط فصل اول:
 عمومی: تمایز بین دعوای خصوصی و 

 است.  قابل ارجاع به داوری، استرداد  قابل،  قابل صلح، قابل انتقال شده و  اقامه آنها سوی یکی از طرفین دعوا یا نمایندگان  از :دعوای خصوصی
،  غیرقابل صلح، انتقال غیرقابل االصول علی( )اجتماع صاحبانسوی دادسرا و توسط دادستان اقامه شده و به دلیل نمایندگی از طرف  از :دعوای عمومی

 است.  غیر قابل ارجاع به داوری، غیرقابل استرداد
 ؛بودن  نفعذی  .1:  کند(کنم!« و قرار رد دعوا صادر میگوید: »من رسیدگی نمی)یعنی شرایطی که اگر وجود نداشته باشد قاضی می  ه دعواشرایط اقام

 .سایرشرایط .4  ؛اهلیت .3  ؛سمت داشتن .2
 رود: در دو مورد به کار می دعواعبارت زوال : دعوازوال 

به معنای اعم، زوال دعوایی است که در حال رسیدگی در محاکم است. برای مثال، ممکن است به    دعوامنظور از زوال  به معنای اعم:    دعوازوال   .1
  دعوا صادر شود. در این صورت،    دعوایا عدم استماع    دعوایا ایرادات خوانده، قراری مانند ابطال دادخواست، رد    دعوادلیلی مانند استرداد دادخواست یا  

را از دست نداده و فقط رسیدگی    دعواطورکلی حق طرح  مجدد نیست؛ یعنی مدعی به  دعوابه معنای اعم، مانع طرح    دعوامزبور زایل شده است. زوال  
 یابد. جاری او خاتمه می دعوابه 

زوال    به معنای اخص:  دعوازوال   .2 از  زوال حق طرح    دعوامنظور  است. حق طرح    دعوابه معنای اخص،  بین    دعوادر محاکم  از  ذیل  موارد  در 
یابد؛ حتی راه طرح دعوای مجدد  تنها به موجب رویدادی که حادث شده، رسیدگی به دعوای فعلی خاتمه میدیگر، در این موارد، نهعبارترود؛ بهمی
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 اند: شود. این موارد از قرار ذیلنیز بر مدعی بسته می
 ؛دعوانظر کردن کلی خواهان از صرف ✓
یا دعاوی شخصیت محور، دعاوی است که دعوافوت شخصی که   ✓ به شخص  از دعاوی قائم  به شخص(: منظور  به اوست )در دعاوی قائم  قائم   ،

 مکین، طالق یا اعسار. امکان رسیدگی به آنها نیازمند حیات خواهان یا خواهان است و هیچ تأثیری در حقوق وراث ایشان ندارد؛ مانند ت
هایی که در خصوص آنها بین دو شخص اختالف است،  ه است یا ملی شدن زمینالذمّ ه دلیلی مانند مالکیت مافی، بدعوازوال حق اصلی مستند به   ✓

 ، اعراض از مال یا ابرای بدهکار. دعواتوافق طرفین 
شود. همچنین اگر  می  دعواکند و در جریان رسیدگی او را ابراء کند، این ابرا موجب زوال حق طرح    دعوابرای مثال، اگر شخصی علیه مدیون طرح  

طرح   فرزند خود  علیه  طلبی  بابت  مالکیت  دعواپدری  مبنای  بر  ترکه،  از  فرزند  سهم  میزان  به  پدر  دعوای  کند،  فوت  پدر  دارسی،  جریان  در  و    کند 
ه ساقط و زائل میمافی  شود. الذمِّ

 آن  هایویژگیو  نفع مبحث نخست:
 کم یا زیاد یا مادی یا معنوی باشد.   تواندمینفع    یا این  دداشته باش باید نفعدعوا  ۀخواهان برای اقام

ایفا  توانندنمیاشخاص   باشد.  خصوصِی   حِقّ   اینکه  مگر  کنند،  ءنقش دادستان  نمایند  فقط  ایشان در پی جرم دیگری ضایع شده    کِلّ   ۀدادستان است که 
 جامعه است. 

  « ؟شودمیعاید خواهان    سودی  خوانده اثبات شود،  علیهِ   ،ادعایی  اصلی یا ماهوِی   اگر حِقّ   آیا»  در بررسی وجود ذینفعی خواهان باید به این اکتفا شود که
 حق است( بی حتماً نفع  اما بی) نباشد. حقذیاست کسی ذینفع باشد ولی   ممکن بودن با ذینفع بودن فرق دارد. حقذی پس

 دلیل وجود ندارد.  تأمین در بودن،  نفعذیو قیود و الزامات مربوط به    دعوا نیست اقامه ،تأمین درخواست 
 سمت  مبحث دوم:

در  ذینفع و    شخِص   تصورِ   پس  . باشدنمیسمت داشتن فقط مربوط به موردی است که کسی از دادگاه رسیدگی به امری را درخواست نماید که به وی مربوط  
ت در  َم ِس  مفهوم  خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی اصیل باشد، که رسیدگی به ادعا را مواردی  در چراکه  است، غیرممکن ت،َم ِس بی حال عین
 رسد. یبه بررسی سمت نم  نوبت ی،نفعذیق شده و با احراز غرِ ستَ نفع مُ 

 رد دعوا  قرار =دهنده محرز نباشد دادخواست ِت َم ِس  اگر
از  نماینده    باید این نوع نمایندگِی   بلکه  ت یعنی نمایندگی از خواهان باشد، َم واجد ِس   واقعاً تنها باید    نه  ت است، َم ِس   داشتِن   دعوا مدعِی   ۀدر اقام  هشخصی ک

 شده باشد.  بینیپیش در قانوننیز  اصیل
 ( پیشرفته 1  لدج  521  - 518 ماره)ش  زی وجود دارد.ر تفاوت با مقامقائمنماینده و   بین  نظر دکتر شمس: از

 :نمایندگیو   مقامیقائم، سمتمفهوم 
ت ✓ دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند ویا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید.  عنوانی حقوقی است که به شخص اجازه می  ِسم 

صورت عدم  دهنده را در کنار سایر شرایط اقامۀ دعوا، مورد بررسی قرار داده و در  دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول یا رّد دعوا، باید سمت درخواست
 احراز سمِت شخصی که اقامۀ دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید. 

گردد )مانند وارث و موّرث؛ ویا مدیر تصفیۀ تاجر ورشکسته که در کلیۀ  ، شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میمقامقائم ✓
 رود(. مقام او به شمار میآن، مؤثر در تأدیۀ دیون او باشد، قائماختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از 

نماید  عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می  نمایندگی ✓
کنندۀ دیگری در دادگاه، باید در جستجوی دلیل نمایندگی  هنده یا هر اقدامد)مانند وکیل و موکل(. دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست

 او از خواهان باشد. 
  به او وکالت داده باشیم،   واقعاً   اگرچه  ،( بگیریمبدون پروانه عادی )  وکیِل   اگر  باید به سراغ وکالی دادگستری برویم،  حتماً که برای گرفتن وکیل    مواردی  در
 . نمایدمیرا با قرار صادره محکوم به رد  دعوا ت،َم ِس  احرازِ   عدِم  ِت موارد به علّ   در ایندادگاه  اما

سند رسمی یا سند عادی که اعتبار سند رسمی را داشته باشد و    یعنی   نباشد،  انکارقابلسندی است که    االصولعلیخواهان    شخص از یک    نمایندگِی   دلیِل 
 یا از انکار مصون ماند. 
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 قانونی به مفهوم اعم:نمایندگی 

 برای وزارتخانه  وزیر ،هاسازمان  سایؤر والیت(،پدری )پدر و جد  :قانونی به مفهوم اخص  نمایندگی. 1
 جنین(   امیِن  -  غایب امیِن  - 4عاجز  امیِن  - مجنون صغیر یا  قضایی )قیِم  نمایندگی. 2
 . نمایندگی قراردادی 3
 ایقاع نمایندۀ دیگری شده باشد، او را نمایندۀ ایقاعی گوییم. برای مثال: نمایندگی ایقاعی: اگر شخصی به موجب یک . 4

 متولی مال موقوفه نیز یک نمایندۀ ایقاعی است.  ✓
 وصی یک نمایندۀ ایقاعی است.  ✓

  
: وکالت  

 ق.آ.د.م«  47تا  31وکالت در دعاوی »مواد 

 ق.آ.د.م  36تا   31شرایط شکلی وکالت: مواد  ،مفهوم وکالت  ✓
 ق.آ.د.م   44تا   37حضور یا عدم حضور وکیل و تأثیر آن در جریان دادرسی: مواد  ✓
 ق.آ.د.م   47تا   45وکالت و حِقّ شکایت در مرحلۀ باالتر: مواد  ✓

 مفهوم و انواع و تعداد وکیل 

ق.آ.د.م عالوه بر شرایط وکالت    33وکالت در دادگستری است، یعنی وکیلی که به موجب مادۀ  آنچه که در باب وکالت در آیین دادرسی مدنی مطرح است،  
باید شرایط خاصی که قوانین راجع به وکالت مثل    نمایندگی در امور حقوقی ـ نمایندگی قراردادی(  جایز برای اعطاءِ   در قانون مدنی )یعنی وجود یک قراردادِ 

 دارا باشد.  گفته را  1376و قانون کیفیت أخذ پروانۀ وکالت دادگستری   1333کانون وکالی دادگستری الیحه استقالل ،  1315قانون وکالت  

 حضور اصیل اصل: 

 عدم حضور وکیل استثناء: 

 ق.آ.د.م    31اصل: وکیل دادگستری: مادۀ  •
 استثناء:  •

 غیر وکیل دادگستری  

 
 . است موکل و وکیل احکامِ همان عاجزو  امین احکامِ 4
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 ق.آ.د.م   32)پروانۀ وکالت ندارد(: مادۀ   نمایندۀ حقوقی
 وکالت اتفاقی )پروانۀ وکالت ندارد( 

 قانون امور حسبی   15نمایندۀ امور حسبی )پروانۀ وکالت ندارد( مادۀ  

 انواع وکیل

 شود. الوکاله از سوی موکل تعیین میوکیل تعیینی: وکیلی است که به صورت عادی و با پرداخت حّق  .1
 شود. الوکاله تعیین میکه از سوی کانون یا دادگاه در امور حقوقی بدون حّق وکیل معاضدتی: وکیلی  .2
 شود. الوکاله تعیین میوکیل تسخیری: وکیلی که از سوی کانون یا دادگاه در امور کیفری بدون حّق  .3
مادۀ   ✓ موجب  شهرداری  32به  مثل  غیردولتی،  عمومی  یا  دولتی  نهادهای  کمیتۀ  ق.آ.د.م،  احمر،  هالل  بنیاد  ها،  مسکن،  بنیاد  شهید،  بنیاد  امداد، 

... می و  بورس  و سازمان  اجتماعی  تأمین  اسالمی، سازمان  تبلیغات  المپیک، سازمان  از مستضعفان، کمیتۀ  استفاده  به جای  توانند تحت شرایطی 
 وکیل یا عالوه بر آن از نمایندۀ حقوقی که فاقد پروانۀ وکالت است استفاده نمایند. 

 ایندۀ حقوقی و إحراز آن به عهدۀ باالترین مقام اجرایی آن سازمان است. تشخیص شرایط نم ✓
آیین ✓ مواد  اتفاقی )موقت( مصوب  به موجب  وکالت  جواز  باشد،    1388نامۀ صدور  معلومات کافی حقوقی  دارای  که  قوۀ قضاییه، هر شخص  ریاست 

 ، جواز وکالت اتفاقی بگیرند. 3طبقۀ   2بی تا درجۀ بَ بی و َس َس مرتبه برای خویشان نَ   3تواند سالی می
 قانون امور حسبی، وکالت در امور حسبی نیاز به پروانۀ وکالت ندارد.   15به موجب مادۀ   ✓
بته  ، ال نماینده داشته باشند  ، توانند عالوه بر وکیلحقوقی هستند که می  ی است، یعنی غالبًا این اشخاِص ندۀ حقوقی جایگاهش در اشخاص حقوقنمای ✓

توانند به تجویز قوانین خاص از  ها و پاسدارها نیز مییا اشخاص معلول یا اشخاص خاصی مثل نیروهای مسلح، بسیجی  در مواردی مثل امور حسبی
 نمایندۀ حقوقی استفاده کنند. 

یین نمایند، به نحوی که وکال موظفند هر  توانند، وکالت معاضدتی یا تسخیری تعدادگاه یا کانون وکال می  1315ت  قانون وکال  31و    23به موجب مواد   ✓
 مورد دعوای حقوقی را معاضدت نمایند.  3سال تا 

 وکیل، داشته باشند.   2توانند حداکثر در امور حقوقی طرفین می ✓

 نامه ق.آ.د.م، تنظیم وکالت 34تحلیل مادۀ 

 سند رسمی  •
 سند غیررسمی:  •

 تنظیمی در ایران:   ▪
 شود. وکیل گواهی امضاء میدر دفتر وکیل تنظیم شود: توسط خود  .1
 در زندان تنظیم شود: رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا یا اثرانگشت موکل را تصدیق نمایند.  .2
 رسد.  مجلس قید و به امضای موکل میدر جلسۀ دادرسی تنظیم شود: در صورت .3

 شود. تنظیمی در خارج: توسط مأموران سیاسی و کنسولی گواهی می ▪
یا اثرانگشت ناظر به تنظیم وکالت  34ق.آ.د.م خلط نشود، مادۀ    339مادۀ  با    34مادۀ   ✓ یا  نامه در زندان است که رئیس زندان یا معاون وی باید امضا 

 ناظر به ثبت دادخواست زندانی است.  339موکل را تصدیق نمایند، ولی مادۀ 
توّج  ✓ مادۀ  با  تبصرۀ  به  در    34ه  امضاء  انکار  به طور مطلق  که  وکالتق.آ.د.م  را مسموع مینامههر  وکالتای  اینکه  از  فارغ  باشدداند،  رسمی  یا    نامه 

 عادی، فارغ از اینکه مأمور سیاسی یا رئیس زندان آن را گواهی نموده باشد. 

 :اصل بر وجود اختیار مگر: ق.آ.د.م  35مادۀ 

 استثنای موکل  •
 نامه( خالف شرع )حتی در صورت تصریح در وکالت •
 نامه(شهادت، اقرار، لعان و ایالء )حتی در صورت تصریح در وکالتسوگند،  •
 نامه.ممنوع هستند، حتی با تصریح در وکالت درصد 100فوق دو استثناِء  ✓
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مه  نااالصول ممنوع هستند، مگر اینکه در وکالتاست. یعنی علی  درصد   50ممنوعیت آنها    ق.آ.د.م  36مادۀ  +    35بند مادۀ     14  :استثنائات احتمالی ✓
 شوند. آیند و مجاز میتصریح شوند. اگر تصریح شوند از ممنوعیت درمی

 (. ق.آ.د.م  35مادۀ   2تبصرۀ )ممنوع است  درصد 100  اتیان سوگند •
 (. ق.آ.د.م  35مادۀ 14بند  )  درصد 50قبول یا رد سوگند  •
 . : اختیار وکیل بدون نیاز به تصریحتقاضای سوگند ـ ارجاع به سوگند •
بندهایی استثنایی هستند باید در حدود نص تفسیر که    ق.آ.د.م در خصوص وکالت در اجرای حکم  36مادۀ  و    35گانۀ مادۀ  چهاردهبندهای  با توجه به   ✓

دون نیاز  وکیل بوده و ب  اختیارِ   اصِل   و ... مشموِل   تقاضای سوگند،  دعوای اضافی،  ارجاع به کارشناس شوند، پس هر موضوع خارج از آن بندها مثل از  
 نامه، وکیل دارای اختیار است. به تصریح در وکالت

 ق.آ.د.م 44تا  37تحلیل مواد 

 تأثیر موانع وکالت در جریان دادرسی

 مانع جریان رسیدگی نیست. موکل باید به دادگاه و وکیل معزول اطالع دهد.  :ق.آ.د.م« 38و   37»مواد    عزل وکیل

 شود. ت یک ماه متوقف میجریان دادرسی حداکثر به مدّ  :ق.آ.د.م« 39»مادۀ    استعفای وکیل

 افتد. اگر أخذ توضیحی الزم نباشد، جریان دادرسی به تأخیر نمی  :ق.آ.د.م« 40»مادۀ شدن، تعلیق یا بازداشت عزل، ممنوع ،فوت، استعفا

 ق.آ.د.م«  38تا قبل از اطالع از عزل وکیل، وکالت پابرجاست. »مادۀ   ✓
 ق.آ.د.م«  39تواند اطالع داده شود یا اطالع داده نشود. »مادۀ باید اطالع داده شود، استعفا می خالف عزل که حتماً  بر ✓
 ق.آ.د.م«  39شود. »مادۀ  یان دادرسی نیست، در استعفا حداکثر یک ماه دادرسی متوقف میخالف عزل که مانع جر  بر ✓
 اه اختیاری است، اطالع به موکل در صورتی که دادخواست تقدیم شده باشد، اجباری است. گ اطالع به داد در مورد استعفای وکیل،  ✓
 تر از استعفا است. رسانی در عزل مهماطالع ✓

 

   عزل وکیل ...تست:  •
 انع جریان دادرسی نیست. م

 حداکثر یک ماه مانع جریان دادرسی است. 
 چنانچه أخذ توضیح الزم نباشد، مانع جریان دادرسی نیست.  ✓

 چنانچه أخذ توضیح الزم باشد، مانع جریان دادرسی هست. 

 

در صورت    : توان گفتوجود دارد که برای رفع تعارض میق.آ.د.م در خصوص تأثیر موانع وکالت در جریان دادرسی، ظاهرًا تعارضی    40تا    37نظر به مواد  
 . )چه توضیحی بخواهد چه توضیحی نخواهد( شوداستعفای وکیل به جهت رعایت غبطۀ موکل، به هر حال یک ماه دادرسی متوقف می

ق.آ.د.م باید جمع شده و چنانچه عزل همراه با نیاز به أخذ توضیح )راجع به موضوع دعوا( مانع جریان    40ق.آ.د.م با مادۀ    37مادۀ    ،اما در باب عزل وکیل
 است و چنانچه أخذ توضیح نخواهد مانع جریان نیست. 

نچه أخذ توضیح الزم نباشد، مانع جریان دادرسی ندانست  و عزل را چنا   جمع شده  40باید با مادۀ    37، باید گفت موضوع عزل در مادۀ  40تا    37با جمع مواد  
اگر    شود حتی اگر نیاز به أخذ توضیح نباشد.یعنی به هر حال یک ماه دادرسی متوقف می  شود،جمع نمی  40اواًل با مادۀ    39ولی استعفای مذکور در مادۀ  

اگر أخذ توضیح الزم باشد، بیشتر از یک ماه هم   ؛دارددر پی  توقف قطعی را  ماه    ید بگوییم استعفا حداکثر یکجمع کنیم با  40را با مادۀ    39بخواهیم مادۀ  
 تواند باعث توقف شود. می

 شود. بار تجدید میفقط برای یک دادگاه موجه معاذیرِ  وجودِ  در صورِت : وکال مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند ق.آ.د.م 41مادۀ 
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 تأخیر در جلسۀ دادرسی  مانع + توقف + اینا رو گفته: 40تا   37مواد 

 تجدید جلسۀ دادرسی   رو گفته: این 44تا   41مواد 

برای مثال اگر  ؛  شودناظر به حالتی است که وقت جلسه ابطال و وقت دیگری تعیین می  40تا    37مذکور در مواد    شدِن دادرسی  جریاِن   تأخیر و توقف و مانِع 
اوّ  مّد جلسۀ  از  بوده پس  به همتی  ل  اوّ   ان شکلباز  برگزار میجلسۀ  لذا همچنان حقوق اصحاب دعوال  اوّ   شود،  اما تجدید جلسۀ  در جلسۀ  پابرجاست.  ل 

ه یا کمبود وقت، مجددًا جلسۀ دوم یا سوم تشکیل  لی به دالیلی مثل وجود معاذیر موّج حالتی است که جلسه برگزار شده و   ناظر به  44تا    41مذکور در مواد  
 شود. می

شود، مگر اینکه خود قانون تجویز کرده  است و حتی عزل و استعفا سبب تجدید نمی  عدم تجدید جلسه، اصل بر  44و    43و    41با این وجود نظر به مواد  
رویۀ قضایی مثل  ل طبقۀ دوم، مرض مانع حرکت، قوۀقاهره و یا اینکه  بی یا سببی تا درجۀ اوّ َس ه که شامل: فوت یکی از بستگان نَ باشد، مثل معاذیر موّج 

 تجدید جلسه را جایز بشمارد.   ،کمبود وقت

 تکلیف به حضور در جلسۀ دادرسی

 ه توانند الیحه بدهند، مگر در صورت وجود عذر موّج ق.آ.د.م، وکال مکلف به حضور در جلسۀ دادرسی هستند و نمی 41مادۀ  ✓
 ق.آ.د.م، وجود دو وکیل  44مادۀ  ✓

 انفرادی •
 )یعنی به هیچیک از دو وکیل به طور منفرد حّق اقدام نداده باشد(  اطالقی •
 الیحۀ دیگری  وصولحضور یکی بعالوۀ + یا    ارسال الیحه توسط هر دو+ یا  حضور هر دواجتماعی: یا   •
 توانند الیحه ارسال کنند. وکال بدون وجود معاذیر می ،در این صورت  وکال، تکلیف بر حضور نیست.  بودِن در صورت اطالقی یا اجتماعی ✓
 مکلف به حضور هستند، ولی وکالی اجتماعی مختار به حضورند.  انفرادی  و یا دو وکیِل   هر وکیلکال یعنی و  ✓

 : توکیل در وکالت وجود حّق 

 توکیل برای عدم حضور پذیرفته نیست.  هیچ عذری از وکیل دارای حّق   :قانون وکالت 29مادۀ 

قانون وکالت است، یعنی فقط   28پذیرد، ناظر به مادۀ  توکیل نمی  قانون وکالت که هیچ عذری را برای وکیل دارای حّق   29نظریۀ مشورتی: مادۀ   ✓
 توکیل ملزم به ارسال وکیل نیست.  حّق   ده همچنان ولو با وجودر تعدد جلسه ملزم به ارسال وکیل است، واال در صورت وجود معاذیر موّج 

 

تواند الیحه  اشد که در این صورت مکلف به حضور نیست، و میداشته ب  تعدد جلسهیا    هعذر موّج اصل بر تکلیف حضور وکیل است، مگر اینکه وجود   ✓
توکیل داشته باشد و با تعدد جلسه مواجه شده باشد، دیگر  امکان ارسال الیحه وجود   ارسال کند. البته امکان ارسال الیحه در حالتی که وکیل حّق 

 ندارد و باید وکیل دیگری به جای خود ارسال کند. 
ها که الزام قانونی  م است و در سایر تداخلتداخل داشته باشند، جلسۀ کیفری مقّد   جلسۀ حقوقی و کیفریتعدد جلسه، اگر  در صورت تداخل اوقات و   ✓

 کدام کافی است.  حضور در هر به صالحدید وکیل جلسۀ کیفری و کیفری، جلسۀ حقوقی و حقوقیدر هر دو وجود دارد، مثل: 

 نامه باید بپردازد: نوع تمبر و هزینه در وکالت 3وکیل دادگستری  

 « الحسابمالیات علی» به عنوان: الوکالهپنج درصِد حّق  .1
 « سهم صندوق حمایت وکال »  :الحسابعلی مالیاِت   دوِم یک .2
 « سهم کانون:»الحسابعلی مالیاِت چهارِم  یک .3
 ها به عهدۀ وکیل است. پرداخت همۀ این هزینه ✓

 (: ق.آ.د.م 45مادۀ )خواهی استعفا دهد  دارای حِقّ تجدیدنظرخواهی و فرجام در صورتی که وکیِل 
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 شود. خواهی از ابالغ به وکیل شروع میابالغ به وکیل + )به فرض اطالع موکل از استعفا( مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام •
 شود. خواهی از ابالغ به موکل شروع میابالغ به موکل + )به فرض عدم اطالع موکل از استعفا( مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام •
ابالغ رأی هست و ابالغ به او معتبر است   مستحّق   ،خواهی و یا حِقّ توکیل ق.آ.د.م وکیل دارای حِقّ تجدیدنظرخواهی و فرجام  46نظر به مادۀ   ✓

یا حِقّ توکیل)هر چند بعدًا استعفا دهد( ولی وکیلی که حِقّ تجدیدنظرخواهی و فرجام و   خواهی و  )حّق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر 
 ندارد، ابالغ به او غیرمعتبر است.  دیوان عالی کشور( 

ها و مواعد نیز از ها باید به وکیل صورت گیرد و مبدأ تمام مهلتابالغ ت وجود وکیل در دادرسی تمامق.آ.د.م، در صور   47به موجب تبصرۀ مادۀ   ✓
 ق.آ.د.م.  47قاهره مذکور در مادۀ یا ممنوعیت و یا قوۀ  .آ.د.م و یا فوتق  45تعفای مادۀ شود، مگر در حالت استاریخ ابالغ به وکیل محسوب می

 
ذیل است: اوصاف کلی وکالت به شرح وکالت:   

 توانند اقدام به وکالت کنند که دارای پروانۀ رسمی وکالت باشند. جز در برخی استثنائات، فقط اشخاصی می .1
 ها و مرکز مشاوران قوۀ قضائیه.های وکالی دادگستری استاناند از کانونکنند که عبارتدر حال حاضر دو مرجع، پروانۀ رسمی وکالت صادر می .2
کنند یا در    دعواتوانند باالصاله طرح  برای اقامۀ دعاوی حقوقی و دفاع در برابر دعاوی حقوقی، برخورداری از وکیل الزامی نیست؛ یعنی اشخاص می .3

 برابر دعاوی مطروحه دفاع کنند. 
منزلۀ اقدامات موکل است و نسبت به به  دهد، نامه انجام میتمام اقدامات وکیل که در خصوص موضوع وکالت و در حدود اختیارات مندرج در وکالت .4

 او مؤثر است. 
 زمان آن را فسخ کند.  تواند در هروکالت عقدی جایز است؛ بنابراین، هر یک از وکیل یا موکل می .5
 سمی وکالت است. عدالت اداری مستلزم پروانۀ ر در دیوان نتیجه، وکالت  مدنی است و در  وکالت در دیوان عدالت اداری نیز تابع قانون آیین دادرسی .6
داشتند که می .7 وجود  وکالت  در حرفۀ  دادگستری  کارگشایان  نام  به  اشخاص  توّج سابقًا  با  بپردازند.  وکالت  به  نزد محاکم صلح  در  به حذف  توانستند  ه 

 محاکم صلح از سیستم قضائی ایران، در حال حاضر کارگشایان دادگستری در سیستم وکالتی ایران حضور ندارند. 
 
 دیوان عالی کشور: وکالت در 

پایۀ دو، حّق وکالت در دیوان عالی کشور مستلزم برخورداری از پروانۀ وکالت پایۀ یک است. کارآم .1 وکالت در دیوان عالی کشور    وزان وکالت و وکالی 
 ندارند. 

مستلزم برخورداری از پروانۀ وکالت پایۀ  هایی که مرجع تجدیدنظر از آرای آنها دیوان عالی کشور است، مانند جرائم مستوجب اعدام،  وکالت در پرونده .2
 ها را، حتی در مرحلۀ بدوی ندارند. یک است؛ بنابراین کارآموزان وکالت و وکالی پایۀ دو، حقِّ وکالت در این پرونده

 های اجرایی حقِّ حضور و دفاع در دیوان عالی کشور را دارند. نمایندگان حقوقی دستگاه .3
 دیوان عالی کشور را ندارد. وکیل اتفاقی حقِّ وکالت در  .4
 کنند، حقِّ حضور و دفاع در دیوان عالی کشور را دارند. اشخاصی که به عنوان وکالی دفاتر حمایت قضائی از بسیجیان و ایثارگران وکالت می .5

اقدام به وکالت کنند که دارای پروانۀ  توانند در محاکم  قباًل بیان شد که جز در برخی استثنائات، فقط اشخاصی می  وکالت بدون نیاز به پروانۀ وکالت:
 رسمی وکالت باشند. وکالت در موضوعات و مراجع ذیل نیاز به برخورداری از پروانۀ رسمی وکالت ندارد: 

 های شهرداری، هیأت داوری سازمان بورس و ...مانند ادارۀ ثبت، هیأت تشخیص ادارۀ کار، کمیسیون وکالت در مراجع غیر دادگستری: .1
 ق.ا.ح، در امور حسبی، وکالت مستلزم داشتن پروانۀ رسمی وکالت نیست.  15بنا بر تبصرۀ مادۀ  امور حسبی:وکالت در  .2
و دفاع از ایثارگران،    دعوابرای طرح  وکالت در راستای حمایت قضائی از ایثارگران، بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر:   .3

شود که اشخاص شاغل در آنها بدون دفاتر حمایت حقوقی و قضائی بسیجیان و ایثارگران تشکیل می  بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر، 
 کنند.و شکایت و دفاع می دعوانیاز به پروانۀ وکالت از جانب ایشان طرح 

برای اقربای نسبی یا سببی خود تا    توانند در هرسال تا سه بار اشخاصی که دارای دانش حقوقی هستند؛ اما پروانۀ وکالت ندارند، می  وکالت اتفاقی:  .4
 درجۀ دوم از طبقۀ سوم وکالت کنند. البته این امر منوط به دریافت مجوز وکالت اتفاقی از کانون وکال است. 

 وکیل معاضدتی: 
 توانند از وکیل معاضدتی برخوردار شوند: اشخاص در دو صورت می .1

تواند از وکیل معاضدتی برخوردار شود و دادگاه اقدام به معرفی وکیل در صورت اثبات اعسار شخص از پرداخت هزینۀ دادرسی و درخواست او، می ✓
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 کند. معاضدتی می
دیگر،  عبارتتوانند از کانون وکال تقاضای وکیل معاضدتی کنند؛ بهلوکاله را ندارند، میاقانون وکالت، اشخاضی که قدرت تأدیه حق  24بنا بر مادۀ   ✓

که وی اگر اعسار او اثبات نشده باشد و او برای معرفی وکیل معاضدتی مستقیمًا به کانون وکال مراجعه کند، کانون وکال بعد از احراز این شرط  
 کند. دتی معرفی میالوکاله را ندارد، وکیل معاض توان پرداخت حق

سال وکالت تا سه دعوای حقوقی را به عنوان وکالت معاضدتی، بر    اند در صورت معرفی از سوی کانون وکال یا معرفی از سوی محاکم، هروکال مکلف .2
 عهده گیرند. 

منعقد شود:قرارداد وکالت برای حضور در محاکم، ممکن است به یکی از طرق ذیل  نحوۀ تنظیم قرارداد وکالت:   
شفاهی:   .1 صورت  حاضربه  قاضی  نزد  موکل  این صورت،  می  در  وکالت  وکیل،  به  و  در صورتشده  مراتب  موکل  دهد.  امضای  به  و  درج  مجلس 

ارائه میرسد. صرف امضای موکل کفایت میمی و امضای وکیل الزم نیست. دفاعیاتی که وکیل  کند نوعی قبول ضمنی و عملی وکالت توسط  کند 
 اوست.

 که ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی باشد.   صورت کتبی:هب .2
نامۀ او توسط  اگر وکالت به شکل کتبی و به موجب سند عادی باشد، باید اصالت امضا یا اثرانگشت موکل در وکالتنامه:  تأیید امضای موکل در وکالت

 اشخاص ذیل تأیید شود: 
 کند. ی تأیید میرئیس زندان یا معاون و اگر موکل در زندان باشد:  .1
 کند. مأمور سیاسی یا کنسولی تأیید می اگر موکل در خارج از کشور باشد: .2
 کند. خود وکیل امضای موکل را تأیید می در سایر موارد: .3

وکیل دارای همه گونه اختیارات است، جز اختیارات زیر؛ حدود اختیارات وکیل:   
 آنچه موکل استثناء کرده است.  .1
 دیگر، توکیل در آن خالف شرع باشد. عبارتنباشد یا بهآنچه قابل توکیل  .2
طور مطلق  ، به36و    35نامه تصریح شود. البته چنین نیست که موارد مذکور در مواد  ق.آ.د.م مگر خالف آن در وکالت  36و    35موارد مذکور در مواد   .3

بلکه می باشد؛  توکیل  باید در وکاغیرقابل  اما  آنها وکالت داد؛  این  عبارتنامه تصریح شود؛ بهلتتوان در خصوص  دیگر، یک وکالت مطلق، متضمن 
 . نامه تصریح شوداختیارات نیست، مگر آنکه در وکالت

 نامه تصریح شود: اختیارات وکیل که باید در وکالت
 خواهی و اعادۀ دادرسی. وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام .1

گیرد، مانند اعتراض به رأی غیابی )واخواهی(، اعتراض ثالث، اعتراض به رد تراض به رأی را در برمیعبارت »اعتراض به رأی«، تمام طرق اع ✓
 دادخواست که به دلیل نقص دادخواست صادرشده است، اعتراض به قرار تأمین خواسته. 

نامه ندارد؛ برای به رأی، نیاز به تصریح در وکالت  نامه دارد؛ اما وکالت در پاسخ به اعتراضوکالت در خود اعتراض به رأی، نیاز به تصریح در وکالت ✓
نامه ندارد. به نامه دارد؛ اما وکالت در پاسخ به تجدیدنظرخواهی نیاز به تصریح در وکالتمثال وکالت در تجدیدنظرخواهی نیاز به تصریح در وکالت

 رحلۀ تجدیدنظر اعالم وکالت کرده و اقدام به دفاع نماید. تواند در مِصرف اینکه وکیلی از جانب تجدیدنظر خوانده دارای وکالت باشد، می
دربرنمی ✓ را  کارشناس  نظریۀ  به  اعتراض  رأی،  به  اعتراض  بهعبارت  نیست؛  کلمه  دقیق  معنای  به  رأی  کارشناس،  نظر  زیرا  دیگر،  عبارتگیرد؛ 

 نامه ندارد. اختیار اعتراض به نظر کارشناس، نیاز به تصریح در وکالت
 حه و سازش؛ وکالت در مصال .2
 وکالت در جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ .3
 وکالت در تعیین جاعل؛  .4
 به داوری و تعیین داور؛ دعواوکالت در ارجاع  .5
 وکالت در توکیل؛  .6
ق و کارشناس. .7  وکالت در تعیین مصِدّ

ق همان کارشناس خط و امضا است.  ✓  در حال حاضر، منظور از مصِدّ
در وکالت ✓ به تصریح  نیاز  به کارشناس  امر  ارجاع  مانند حالتی که طرفین  باید توجه داشت که درخواست  تعیین کارشناس،  بلکه  ندارد؛   دعوانامه 

 نامه دارد. کنند، نیاز به تصریح در وکالتالطرفین انتخاب میکارشناس مرضی
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 وکالت در دعوای خسارت؛  .8
 وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛ .9

 وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ .10
 وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ .11
 وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.  .12

ه وکالت نامه دارد و هم وکالت در دفاع در برابر دعاوی طاری؛ غیر از دعوای اضافی کهم وکالت در طرح دعوای طاری، نیاز به تصریح در وکالت ✓
 نامه ندارد. در طرح آن و دفاع در قبال آن، نیاز به تصریح در وکالت

شده است، دعوای طاری تلقی نشده و وکالت در قبال درخواست ق.آ.د.م بررسی  98افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر درخواست که در مادۀ   ✓
 تصریح در وکالت ندارد. ای که تغییر یافته یا افزایش یافته، نیاز به جدید یا خواسته

 وکالت در ادعای اعسار؛  .13
 وکالت در قبول یا رد سوگند؛  .14
 به و وجوه ایداعی. وکالت در درخواست صدور برگ اجرایی )اجراییه( و تعقیب عملیات اجرایی و أخذ محکوم   .15

 
 توکیل در مورذیل، خالف شرع و باطل است: امور غیرقابل توکیل: 

 داشت که: : البته باید توجه سوگند .1
 نفس اتیان سوگند )یادکردن سوگند( قابل توکیل نیست؛ اما استناد به سوگند )درخواست صدور قرار اتیان سوگند(، از وکیل پذیرفته است.  ✓
 است.  نامه دارد، قبول یا رد سوگندنامه ندارد. آنچه نیاز به تصریح در وکالتاختیار وکیل برای استناد به سوگند، نیاز به تصریح در وکالت ✓
تواند سوگند را قبول کند یا آنکه آن را رد کند. قبول یا رد ، طرف مقابل که باید سوگند یاد کند، میدعوادر صورت استناد یک طرف به سوگند قاطع   ✓

 نامۀ او، این اختیار تصریح شده باشد. سوگند از وکیل پذیرفته است؛ البته به شرط آنکه در وکالت
 شت که:البته باید توجه داشهادت:  .2

 شهادت بر شهادت، به معنای توکیل در امر شهادت نیست.  ✓
 البته باید توجه داشت که: اقرار:  .3

)اقرار مقدماتی( از وکیل   دعوا( از وکیل پذیرفته نیست و اساسًا قابل توکیل نیست؛ ولی اقرار به مقدمات  دعوااقرار به اصل خواسته )اقرار قاطع   ✓
 نامه ندارد. پذیرفته است و حتی نیاز به تصریح در وکالت

در خصوص  لعان:   .4 لعان  آثار  بداند.  زنا  مرتکب  را  زوجه  تشریفات خاص،  رعایت  با  زوج  که  است  آن  معنای  به  و  مدنی  با حقوق  مرتبط  عنوان،  این 
 شود.سی میانحالل زوجیت، حرمت نکاح و قطع توارث در حقوق مدنی برر 

 ایالء به معنی سوگند شخص مبنی بر تعهد جهت عدم برقراری رابطۀ مباشرت با زوجه است.  ایالء: .5
 

 تواند در دادرسی مدنی تا دو وکیل داشته باشد. در این صورت، طریقۀ عمل وکال ممکن است به یکی از طرق ذیل باشد:شخص می تعدد وکال:
 )باالستقالل(:  .1

ً
 ی حق هر اقدامی در حق موکل دارد. هریک به تنهای منفردا

 )باالجتماع(: .2
ً
 همۀ اقدامات باید با امضا و اقدام هر دو وکیل صورت گیرد، بدین نحو که:  ُمنضما
 هر دو در جلسۀ دفاع حاضر شوند و دفاعیاتی یکسان ارائه کنند.  ✓
واحد باشد یا آنکه مفاد لوایح ایشان یکسان باشد. البته ارسال الیحه توسط وکالی باالجتماع یا   هاآنهر دو الیحه بفرستند بدین نحو که الیحۀ   ✓

طور که بیان خواهد شد وکال یکی از ایشان ویژۀ حالتی است که برای عدم حضور در جلسه، عذر موجهی داشته باشند. در غیر این صورت، همان
 وانند صرفًا به الیحه اکتفا کنند. تاند در جلسۀ دادرسی حاضر شوند و نمیمکلف

 یکی از ایشان الیحه بفرستد و دیگری حاضر شود؛ بدین نحو که مفاد الیحۀ ارسالی با دفاعیات شفاهی وکیل حاضر یکسان باشد.  ✓
 اگر طریقۀ عمل وکال مشخص نباشد، اصل بر اجتماع است. اطالق )سکوت(:  .3
 

 احکام وکالت باالجتماع: 
 شود. د، وکالت شخص دیگر زایل میاگر یکی از وکال فوت کن  .1
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اقدامی    اگر یکی از وکال در دادگاه حاضر شود و وکیل دیگر حاضر نشود و الیحه نیز ارسال نکرده باشد، وکیلی که حاضرشده نیز، حق دفاع و حق هیج .2
 کند. ندارد. حضور او ارتکاب تخلف انتظامی را، در خصوص او منتفی می

 
ممکن است در جریان دادرسی، موانعی پیش آید که مانع از اعمال وکالت وکیل شود. این موانع عبارت است  موانع اعمال وکالت در جریان دادرسی:  

 از:
 فوت وکیل؛  .1
 استعفای وکیل؛  .2
 عزل وکیل؛  .3
 ممنوع شدن وکیل از وکالت؛ مانند آنکه وکیل از وکالت منفصل شود یا وکیل محجور شود.  .4
 آنکه وکیل به دلیل تخلف انتظامی برای مدت موقتی از وکالت معلق شود.  مانند وکیل؛تعلیق  .5
 بازداشت وکیل.  .6

 تکلیف پرونده در صورت حدوث موانع اعمال وکالت: 
برای ادای توضیح  کند تا شخصًا یا توسط وکیل جدید  افتد و دادگاه به موکل اخطار میدر موارد فوق، اگر أخذ توضیح الزم باشد، دادرسی به تأخیر می .1

 شده، ابطال و وقت دیرتری تعیین شود.حاضر شود. تأخیر دادرسی به معنای آن است که وقت دادرسی که تعیین
ی یا ممنوع یا  اگر جلسۀ مقرره، برای أخذ توضیح از وکیل مزبور تعیین نشده باشد و دادگاه، نیاز به أخذ توضیح خاصی از وکیل متوفی یا معزول یا مستعف .2

 افتد؛ هرچند که وقت دادرسی به موکل او ابالغ نشده باشد. نداشته باشد، دادرسی به تأخیر نمی... 
 تواند دادرسی را تا یک ماه متوقف کند. تواند جلسۀ دادرسی را به تأخیر اندازد، میاگر وکیل استعفا دهد، دادگاه عالوه بر آنکه می .3
پرونده .4 او در  و ورشکستگی  یا حجر موکل  و وکیل منعزل  های مافوت  ازآنجاکه وکالت منفسخ  این صورت،  اما در  نیز موجب زوال وکالت است؛  لی، 

 شود، با تأخیر دادرسی برای أخذ توضیح از وکیل یا موکل مواجه نیستیم. شود و دادرسی نیز تا تعیین وراث یا قیم، متوقف میمی
کنیم؛ اما اگر عزل یا رت عزل یا استعفای وی، وقت دادرسی را به موکل ابالغ میشده، در صوبا توجه به آنکه اخطاریه وقت دادرسی به وکیل ابالغ .5

به موکل نباشد، گرچه این عزل یا استعفا پذیرفته است؛ ام برای ابالغ مجدد وقت دادرسی  ا  استعفای وکیل در زمانی صورت گیرد که فرصت کافی 
داد تجدید جلسۀ  و  موکل  به  دادرسی  وقت  مجدد  ابالغ  به  اطالۀ نیازی  برای  ابزاری  وکیل  استعفای  یا  عزل  نباید  که  چرا  نیست؛  دلیل  این  به  رسی 

 دادرسی شود. 
 

 در صورت عزل وکیل، موکل باید مراتب عزل وکیل را به دو مرجع اطالع دهد: عزل وکیل توسط موکل: 
اخطاری که دادگاه برای وکیل ارسال دارد، در حق موکل  اگر به دادگاه اطالع ندهد، هر اقدامی که دادگاه نسبت به وکیل انجام دهد و هر    دادگاه: .1

 پذیرد.مؤثر است. بعد از عزل، دادگاه وکیل مزبور را، به عنوان وکیل، به رسمیت نشناخته و اقدامات او را نمی
 دهد، در حق موکل نافذ و مؤثر است. اگر به وکیل اطالع ندهد، هر عملی که وکیل انجام می وکیل: .2
 

 تواند در هر زمانی که بخواهد، از وکالت موکل استعفا دهد. در صورت استعفای وکیل، با تکالیف ذیل مواجهیم: وکیل میاستعفای وکیل: 
دهد تا  فرستد و استعفای وکیل را به او اطالع میدر این صورت، دادگاه برای موکل او اخطاریه می  ؛عفای خود را به دادگاه اعالم کندوکیل استچنانچه   .1

 اش را پیگیری کند. موکل شخصًا یا توسط وکیل جدیدی پرونده
به موکلش اطالع    اگر وکیل مستعفی، وکیلی باشد که دادخواست دعوای مطروحه توسط او تقدیم شده، در این صورت، باید استفعای خود را شخصاً  .2

کند  اثنای دادرسی اعالم وکالت می  دهد؛ بنابراین، اگر وکیل مستعفی، وکیلی باشد که دادخواست توسط او تقدیم نشده )مانند وکیل خواهان وقتی در
 یا مانند وکیل خوانده( در این صورت، الزم نیست که به موکل خود نیز اطالع دهد. 

به دادگاه اطالع نداده، دادگاه اوراق قضائی را برای وکیل ارسال و هر اخطاری به وکیل مزبور، در حق موکل نیز  تا زمانی که وکیل استعفای خود را   .3
 مؤثر است؛ حتی اگر وکیل مزبور مراتب استعفا را، به موکل خود اطالع داده باشد. 

 
 توجه است: در این خصوص، نکات ذیل قابلحضور وکیل در جلسۀ دادرسی: 

ق.آ.د.م در تعارض است. بنا بر    41اند؛ اما این نظر، با نص صریح مادۀ  انان، قائل به عدم تکلیف وکیل برای حضور در جلسۀ دادرسیدبرخی از حقوق .1
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الزامی است. وکیل حق ندارد به ارسال الیحه اکتفا کند، برخال ف  نص صریح مادۀ مزبور، حضور وکیل، جز در موارد عذر موجه، در جلسۀ دادرسی 
 االصول حضور ایشان در جلسۀ دادرسی الزامی نیست.که علی ادعو اصحاب 

 تواند در جلسۀ دادرسی حاضر نشود که این دو صورت عبارت است از اینکه: وکیل در دو صورت می .2
 وکیل دارای عذر موجه باشد.  ✓
 جلسات دادرسی وکیل، دارای تداخل زمانی باشد.  ✓

 اگر وکیل دارای حق توکیل باشد: استفاده از حق توکیل در صورت عدم حضور وکیل: 
 مکلف به استفاده از حق توکیل و فرستادن وکیل دیگری به دادگاه نیست. در صورت داشتن عذر موجه:   .1
 باشد. مکلف به استفاده از حق توکیل و فرستادن وکیل دیگری به دادگاه می اما در صورت تداخل زمانی اوقات دادرسی: .2
 

 اگر وکیل در موعد مقرر دادرسی حاضر نشود، با دو حالت ذیل مواجهیم: عدم حضور وکیل در جلسۀ دادرسی: 
 جهت، مرتکب تخلف انتظامی شده است. وی ازاینعدم حضور وکیل بدون عذر موجه:  .1
به واسط .2 عذر موجه: عدم حضور وکیل  دادرسی    ۀ  تأخیر  اینکه عدم حضور موجب  اما  است؛  نشده  انتظامی  تخلف  این جهت، مرتکب  از  وی 

 شود یا خیر، بستگی به آن دارد که:می
 به اطالع دادگاه برساند:   ✓

ً
ق.آ.د.م از عبارت    41افتد )مادۀ  جلسۀ دادرسی به تأخیر میاگر وکیل تا جلسۀ دادرسی عذر خود را کتبا

لسه استفاده کرده است که چندان دقیق نیست؛ زیرا تجدید جلسه، ناظر به حالتی است که جلسۀ دادرسی برگزار شده، ولی به دلیل عدم  تجدید ج
 کفایت زمان یا به دلیل نیاز به أخذ توضیحات بیشتر، قاضی تعیین جلسۀ دیگری را نیز الزم دانسته است.( 

 افتد. طبیعی است که جلسه به تأخیر نمیبه اطالع دادگاه برساند:   اگر وکیل نتواند تا جلسۀ دادرسی عذر خود را  ✓
 این جهات عبارت است از: جهات عذر موجه وکیل: 

 فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجۀ اول از طبقۀ دوم. .1
 ابتال به بیماری که مانع حرکت باشد یا حرکت برای آن بیمار مضر تشخیص داده شود.  .2
 سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. حوادث قهری از قبیل  .3
ی حاد شود وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود؛ مانند آنکه در روز جلسۀ دادرسی یکی از بستگان نزدیک وکیل دچار بیمار  .4

 و وکیل ناچار شود که به امور پزشکی وی مشغول شود. 
اگر یکی از طرفین، دو وکیل داشته باشد و یکی از ایشان، به دلیل عذر موجه نتواند در  تأخیر جلسه دادرسی در صورت عذر یکی از وکالی متعدد:  

 جلسۀ دادرسی حاضر شود: 
جلسه حاضر شود و حضور وکیل  تواند در  چرا که وکیل دیگر میشود؛  جلسه، بدین علت تجدید نمیاگر شیوۀ عملکرد آنها باالستقالل باشد:   .1

 دیگر کافی است. 
و  شود  دیگری نیز استماع نمیطرف، دفاعیات  ۀ عدم حضور یکطشود؛ چراکه به واسلسه، تجدید میج  اگر شیوۀ عملکرد آنها باالجتماع باشد: .2

 حضور وکیل دیگر نیز مؤثر نیست. 
تواند موجب تجدید  موجه وکیل برای عدم حضور در جلسۀ دادرسی، میبیان شد که عذر  احکام تأخیر جلسۀ دادرسی به علت عذر موجه وکیل:  

 جلسه شود. در این خصوص باید توجه داشت که: 
 این مقرره فقط ویژۀ وکالست. عذر موجه اصیل یا سایر نمایندگان، مانند نمایندگان حقوقی ادارات دولتی، موجب تأخیر وقت دادرسی نیست.  .1
تواند تقاضای تجدید جلسه را بنماید؛  ر صورت داشتن عذر موجه، مکلف به استفاده از حق توکیل نیست و بازهم میاگر وکیل حق توکیل داشته باشد، د  .2

 زیرا ممکن است حادث شدن عذر، چنان غیرمترقبه و آنی باشد که وکیل، فرصت توکیل نیز پیدا نکند. 
افتد؛ بنابراین، دو جلسۀ متوالی به دلیل عدم حضور وکیل  به تأخیر نمیدر صورت تأخیر وقت دادرسی، جلسۀ بعدی، مجددًا به علت عدم حضور وکیل   .3

 شرط آنکه، این جلسات، متوالی نباشد. افتد. البته ممکن است جلسات متعددی به علت عذر وکیل به تأخیر افتد بهبه تأخیر نمی
نمی .4 تجدید  وکیل  حضور  عدم  دلیل  به  بعد  جلسۀ  وقت  آنکه  دلیل  وقبه  بنابراین،  میشود،  ابالغ  موکل  به  بعدی  جلسۀ  بقای ت  صورت  در  تا  شود 

 عذرموجه وکیل، موکل در دادگاه حاضر شود. 
 شود.عالوه بر موکل، وقت جلسۀ بعدی به خود وکیلی که در جلسۀ قبلی دارای عذر بوده است، نیز ابالغ می .5
 و موجه دانستن آنها با قاضی دادگاه است.وکیل باید عذر خود را با دالیل آن کتبًا به دادگاه اطالع دهد. بررسی دالیل  .6
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کند و اگر قبل از جلسه، عذر وکیل به اطالع دادگاه برسد،  اگر دراثنای جلسۀ دادرسی، عذر وکیل به اطالع دادگاه برسد، دادگاه جلسه را تجدید می .7
 افتد. جلسه به تأخیر می

جمع  که حضور در آنها، قابلنحویوکیل به دو یا چند دادگاه دعوت شود، بهمنظور از تداخل اوقات، آن است که  تداخل اوقات دادرسی یک وکیل:  
آنکه در ساعت   مانند  و در ساعت    8نباشد؛  به جلسۀ رسیدگی دعوت  10صبح در تهران  تبریز  به نحو ذیل عمل  همان روز در  این صورت،  باشد. در  شده 

 ( 1346ت مصوب قانون وکال 28ق.آ.د.م و قانون اصالح مادۀ  42شود: )مادۀ می
شده و به دادگاهی که حضور او الزامی نیست،    وکیل در دادگاهی که حضور او طبق قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است، باید حاضر .1

 الیحه ارسال کرده یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی کند. 
کننده به دعوای حقوقی  کننده به امر کیفری به حضور در دادگاه رسیدگیحقوقی باشد، حضور در دادگاه رسیدگیاگر یک پرونده، کیفری و پروندۀ دیگر   .2

 مقدم است. 
دید  شود که حسب صالح شخصًا حاضر میشده باشد، در آن دادگاهی  زمان در دو دادگاه کیفری یا دو دادگاه حقوقی دعوتاگر وکیل به صورت هم .3

 کند. توکیل، وکیل دیگری معرفی می داند و به دادگاه دیگر، الیحه ارسال کرده یا در صورت داشتن حّق میخود، حضور خود را الزم  
 شود. در صورت تداخل اوقات، جلسۀ دادرسی به دلیل عدم حضور وکیل، تجدید نمی .4
ق.و مکلف   29توکیل نداشته باشد. در غیر این صورت، بنا بر مادۀ    تواند به دلیل تداخل اوقات، به ارسال الیحه اکتفا کند که حّق وکیل در صورتی می .5

 به توکیل است. 
 الوکاله: حق

 الوکاله است. وکیل مستحق دریافت حق .1
 الوکاله، تابع توافق طرفین است. میزان و نحوۀ پرداخت حق .2
 قضائیه تصویب شده است. یس قوۀای است که توسط رئ الوکاله، تابع تعرفهدر موارد سکوت طرفین، میزان و نحوۀ پرداخت حق .3
 کند. الوکاله توسط موکل، تکالیف وکیل را در دفاع از حقوق موکل زایل نمیتا زمانی که قرارداد وکالت به قوت خود باقی است، عدم پرداخت حق .4

 تعهدات و تشریفات وکالت دادگستری: 
ی دادگستری نیز هست؛ بنابراین، وکالی دادگستری نیز ملزم به رعایت تمام تعهداتی که قانون مدنی در خصوص وکال ذکر شده است، ناظر به وکال .1

 مواردی چون رعایت حدود اذن موکل و رعایت مصلحت موکل هستند. 
 کند. الوکاله توسط موکل، تکالیف وکیل را در دفاع از حقوق موکل زایل نمیطور که بیان شد، عدم پرداخت حقهمان .2
ای از آن را های مخصوص، با موکل خود تنظیم و نسخه(، وکالی دادگستری باید قرارداد وکالت را در فرم1315)مصوب  قانون وکالت    32بنا بر مادۀ   .3

 به دادگاه ارائه کنند. 
نامۀ رسمی تنظیمی  ق.آ.د.م که از اعالم وکالت به موجب وکالت  34زند، مادۀ  بر مبنای این قاعدۀ اصولی که خاص سابق، عام الحق را تخصیص می .4

ع  در دفاتر اسناد رسمی یا انشای وکالت به صورت شفاهی سخن گفته، ناظر به وکالت اشخاصی غیر از وکالی دادگستری است؛ چراکه در برخی مراج 
ه،  ناممانند ادارۀ ثبت یا سایر مراجع غیر دادگستری، وکالت نیازمند داشتن پروانۀ وکالت دادگستری نیست؛ اما در خصوص وکالی دادگستری، وکالت

 های مخصوص این امر باشد. باید لزومًا در فرم
مادۀ   .5 مطابق  باید  مالیات  103وکال  وکالتقانون  در  مبلغ دقیق حقهای مستقیم،  »طبق  نامۀ خود  مانند  عباراتی  بنابراین، درج  کنند؛  درج  را  الوکاله 

 نامۀ وکیل در دادگاه پذیرفته شود. تتعرفه« یا »طبق توافق« در قسمت مربوطه، صحیح نیست و در چنین مواردی نباید وکال 
نامه  ای از وکالتالوکاله را به عنوان مالیات بپردازند و معادل آن تمبر مالیاتی ابطال و بر روی همان نسخهدرصد حق  5وکالی دادگستری باید معادل   .6

 کنند، الصاق کنند. که به دادگاه ارائه می
مالیاتی وکال، همان حق .7 از موکلشان دریافت کردهوکالهالمعیار محاسبۀ تمبر  ایشان  که  ایشان حقای است  اگر  البته  از  الوکالهاند.  تعرفه  از  ای کمتر 

به  بود؛  تعرفه خواهد  باشند، معیار محاسبۀ مالیات،  امر که حقدیگر، وکال نمیعبارتموکلشان دریافت کرده  این  بیان  با  از  توانند  ایشان کمتر  الوکالۀ 
 کمتر از میزان تعرفه پرداخت کنند.  تعرفه بوده، مالیاتی

چهارم  نامه را به عنوان سهم صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری پرداخت کنند و به میزان یکدوم تمبر الصاقی بر روی وکالتوکال باید یک .8
بر روی وکالت الصاقی  اگر وکیل، مالیات حتمبر  پرداخت کنند.  به عنوان سهم کانون وکال،  را  مبلغ )سهم  قنامه  این دو  اما  باشد؛  پرداخته  را  الوکاله 

لبته  صندوق حمایت و سهم کانون( را نپرداخته باشد، اشکالی به وکالت وکیل مزبور وارد نیست؛ ولی چنین وکیلی مرتکب تخلف انتظامی شده است. ا
 ر چنین تکلیفی ندارند.اند، در حال حاضاشخاصی که از مرکز مشاوران قوۀ قضائیه، پروانۀ وکالت دریافت کرده
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بر تمبر مالیاتی: به آنها توجه کافی ندارند. باید    تأثیر تعدد موکلین و تعدد وکال  در این خصوص، با قواعد دقیقی مواجهیم که برخی محاکم نسبت 
 توجه داشت که: 

 باشد، با دو حالت مواجهیم: وکیل   3و در امور کیفری،  2، دارای چند وکیل در امور حقوقی، دعوااگر شخصی نسبت به یک  .1
روست که در صورت  هریک از ایشان باید، جداگانه تمبر مالیاتی ابطال کند. این امر ازآن  های متعدد باشد: نامهاگر وکالت ایشان به موجب وکالت ✓

 ن مالیات این درآمد را بپردازد. کند و بنابراین، باید هر یک از ایشاای مستقل از دیگری دریافت میالوکالهتعدد وکال، هریک از ایشان حق
که پس از ابطال دارد: »درصورتیدانند. این تبصره بیان میهای مستقیم را ناظر به فرض فوق میقانون مالیات  103مادۀ    3برخی به غلط تبصرۀ  

که آن تبصره ناظر نامه مربوط نخواهد بود« درصورتیبه وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت  دعواتمبر تعقیب  
 کند. به حالتی است که وکیلی وکالت خود را به دیگری تفویض می

ه جمعًا یک فقره مالیات پرداخته و یک فقره در این صورت، کافی است ک  نامه اعالم وکالت کرده باشند:اگر وکالی مزبور به موجب یک وکالت ✓
 اند. الوکاله دریافت کردهنامه، ظهور در آن دارد که ایشان فقط یک فقره حقتمبر مالیاتی ابطال شود؛ چراکه تعدد وکال در یک وکالت

تمبر مالیاتی ابطال کند؛ خواه موکلین   به یک شخص وکالت دهند، وکیل مزبور باید برای هر یک از ایشان یک فقره دعوااگرچند شخص نسبت به یک  .2
های متعدد وکالت داده باشند؛ چراکه تعداد موکلین موجب تعدد  نامهنامه به او وکالت داده باشند یا آنکه به موجب وکالتمتعدد به موجب یک وکالت

 الوکاله نیز موجب تعدد تمبر مالیاتی است. الوکاله است و تعدد حقحق
 

جای وکیل دادگستری، برای اقامه و دفاع در دعاوی، از کارکنان ادارۀ  توانند عالوه بر وکیل دادگستری یا بهاص حقوقی ذیل میاشخنمایندۀ حقوقی:  
 اند از: حقوقی یا کارمندان رسمی خود، با داشتن شرایط مقررۀ قانونی به عنوان نمایندۀ حقوقی استفاده کنند. این اشخاص حقوقی عبارت

 تی های دولوزارتخانه .1
گانه ایجاد و  اند و به موجب قانون، زیر نظر یکی از قوای سهواحدهای سازمانی دولتی هستند که در قالب وزارتخانه تشکیل نشدهمؤسسات دولتی:   .2

مانند سازمان حفاظت محیطاداره می یا سایر سازمانشوند،  )مادۀ  زیست  دولتی.  دانشگاه 66قانون محاسبات عمومی کشور مصوب    3های  ی  ها( 
 توانند نمایندۀ حقوقی داشته باشند. اند و از همین رو میدولتی، مؤسسه دولتی

شده و بیش از نصف سرمایه، متعلق به دولت یا شرکت دولتی دیگری باشد، مانند  شرکتی که به حکم دادگاه یا قانون تشکیل  های دولتی:شرکت .3
 ( 66ب  قانون محاسبات عمومی کشور مصو  4شرکت ملی نفت ایران. )مادۀ 

غیردولتی: .4 عمومی  تشکیل  مؤسسات  قانون  طبق  که  گویند  را  میمؤسساتی  عمومی  خدمات  به  و  محسوب  شده  دولت  به  وابسته  اما  پردازند؛ 
 احمر، کمیته ملی المپیک، شهرداری و ... . در این خصوص توجه داشته باشید که: شوند، مانند جمعیت هاللنمی
 نون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکرشده است. نام این مؤسسات در قانون به نام قا ✓

( 66قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  5)مادۀ    
شرکتشرکت ✓ و  غیردولتی  عمومی  مؤسسات  به  وابسته  شرکتهای  و  انقالبی  نهادهای  به  وابسته  شهرداریهای  به  وابسته  دلیل  های  به  ها، 

 نمایندۀ حقوقی معرفی کنند. توانند استقالل شخصیت حقوقی، نمی
شوند و  نهادهای انقالب اسالمی در شمار مؤسسات غیردولتی تلقی مینهادهای انقالب اسالمی، مانند کمیتۀ امداد یا بنیاد پانزده خرداد:   .5

 ق.آ.د.م نبود.  32بنابراین، نیاز به ذکر مجدد آنها در مادۀ 
 ق.آ.د.م نبود.  32ها در مادۀ شوند و بنابراین، نیاز به ذکر مجدد شهرداریلقی میها در شمار مؤسسات غیردولتی تشهرداری ها:شهرداری .6
 در این خصوص توجه داشته باشید که:  ها:بانک .7

بنابراین، بانکگرچه ماده به صورت مطلق آمده است؛ اما نظر اقوی آن است که منظور، بانک ✓ از های خصوصی نمیهای دولتی است؛  توانند 
 حقوقی استفاده کنند. نمایندۀ 

 توانند نمایندۀ حقوقی معرفی کنند. الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری نمیهای قرضصندوق ✓
ها، نمایندۀ حقوقی معرفی کنند؛ هرچند که  توانند برای حضور در دادگاههای تعاونی میق.ب.ت شرکت  37مادۀ    9بنا بر بند  های تعاونی:  شرکت .8

 دگستری نباشد. آن نمایندۀ حقوقی، وکیل دا
 های غیرانتفاعی و ... اعم از دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیردولتی:دانشگاه .9

 نمایندگان حقوقی باید دارای اوصاف ذیل باشند: اوصاف نمایندۀ حقوقی:  
باشند، میاگر اشخاص حقوقی فوق .1 ادارۀ حقوقی  دارای  نمایندۀ حقو الذکر  عنوان  به  ادارۀ مزبور  کارمندان  از  مزبور  توانند  کارمند  کنند.  استفاده  قی 
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ادارۀ حقوقی( استفاده کنند  از کارمندان  از سایر کارمندان خود )غیر  اگر بخواهد  اما  باشد؛  یا قراردادی  پیمانی  ، کارمند  ممکن است کارمند رسمی، 
 مزبور باید لزومًا کارمند رسمی باشد. 

 ند ادارۀ حقوقی نباشد، باید دارای یکی از دو شرط ذیل باشد: شود، کارم اگر کارمندی که به عنوان نمایندۀ حقوقی معرفی می .2
 های مربوط. دارا بودن لیسانس در رشتۀ حقوق با دو سال سابقۀ کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه ✓
 دو سال سابقۀ کار قضائی یا وکالت، به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.  ✓

قائمتشخیص صالحیت   .3 یا  آن سازمان  اجرایی  باالترین مقام  با  برای قاضی محرز شود که نمایندۀ حقوقی  اگر  اما  قاضی؛  با  نه  اوست،  قانونی  مقام 
 پذیرد. شخص مزبور دارای شرایط نمایندگی نیست، نمایندگی او را نمی

 ایی امکان حضور دارد، باید توجه داشت که: هدر خصوص اینکه نمایندۀ حقوقی در چه پروندهقلمرو دعاوی در خصوص نمایندۀ حقوقی: 
 در کلیۀ دعاوی مدنی، امکان استفاده از نمایندۀ حقوقی وجود دارد.  .1
 مندی از نمایندۀ حقوقی وجود دارد. نیز امکان بهره حّل اختالفدر دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شوراهای   .2
هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیروهای مسلح )نظامی  های دولتی و دستگاهها، مؤسسات و سازمانها، شرکتکارکنان وزارتخانه .3

از فوت، می آنان پس  اول  وراث درجه  یا  انتظامی(  ناشی میو  آنان  وظیفۀ شغلی  انجام  از  که  یا جزایی  در دعاوی حقوقی  با  توانند  نحوی  به  یا  شود 
و دفاع، استفاده کنند.    دعواقوقی شاغل در آن دستگاه مربوطه برای ارائه خدمات حقوقی، مانند طرح  وظایف ایشان مرتبط است، از کارشناسان ح

دربرنمی را  غیردولتی  کارکنان مؤسسات عمومی  این مقرره،  که  باشید  داشته  نیروهای توجه  پرسنل  و  دولت  کارکنان  از  )قانون حمایت قضائی  گیرد. 
 ( 1366مسلح مصوب 

 توانند: تعداد نمایندگان حقوقی نیز تابع تعداد وکالست؛ بنابراین، ادارات دولتی میی: تعداد نمایندگان حقوق
 نهایتًا تا دو نفر را به عنوان نمایندۀ حقوقی مأمور کنند.  دعوابرای هر  .1
 توانند دو وکیل یا یک وکیل و یک نمایندۀ حقوقی را برای پرونده مأمور کنند. همچنین می .2

 و دفاع برخوردارند مگر اختیارات ذیل:  دعوانمایندگان حقوقی نیز مانند وکال از تمام اختیارات برای طرح  نمایندگان حقوقی:حدود اختیارات 
 قابل توکیل نباشد.  .1
 موکل )ادارۀ دولتی( استثنا کرده باشد.  .2
 شده باشد. نمایندگی به نماینده دادهق.آ.د.م مگر آنکه آن اختیارات در برگۀ  36و   35اختیارات مذکور در ذیل مادۀ  .3

 حمایت قضائی از ایثارگران، بسیجیان و آمران به معروف: 
و وزارت د .1 قوۀ قضائیه  با هماهنگی  را  ایثارگران، دفاتر مشاورۀ حقوقی و قضائی  و  بسیجیان، رزمندگان  از  برای حمایت  باید  پاسداران  ادگستری  سپاه 

 نامۀ اجرایی آن( و آیین 1370مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب   قانون 203تشکیل و اداره نماید. )مادۀ 
 شده است. نامۀ اجرایی آن مشخصاشخاص مشمول این ماده و خدمات قضائی موضوع این ماده در آیین

اقدام به موقع آنها یا اعالم نیاز آنان، به   تواند هنگام برخورد با جرائم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطین دیگر یا عدمنیروی مقاومت بسیج می .2
ب و شتم یا  منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی اقدامات قضائی الزم را به عمل آورند. توهین، ضر 

ادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی است. برای حمایت از  وظیفه، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دایراد جرح نسبت به ایشان در حین انجام
قانون حمایت    4گردد. )مادۀ  حقوق ایشان در این خصوص، دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج تشکیل می

 ( 1371قضائی از بسیج مصوب 
های قضائی مقرر  گیرد مشمول حمایتجرائمی که در حین انجام عمل، نسبت به ایشان صورت میآمران به معروف و ناهیان از منکر، برای پیگیری   .3

 ( 1394قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب   11در بند فوق هستند )تبصرۀ مادۀ  
  مخاطب ابالغ دادنامه در فرض برخورداری شخص از وکیل:

مرحل .1 در  رأی  به  اعتراض  وکیل حق  نباشد:اگر  مجاز  مرحله  آن  در  توکیل  برای  و  باشد  نداشته  را  بعدی  مهلت    ۀ  و  گیرد  موکل صورت  به  باید  ابالغ 
 شود. در این حالت ابالغ رأی به وکیل اثری ندارد. اعتراض از تاریخ ابالغ به موکل، آغاز می

ابالغ باید به وکیل صورت گیرد و مهلت    :مرحلۀ باالتر، مجاز باشد  اگر وکیل حق اعتراض به رأی در مرحلۀ بعدی را داشته باشد یا آنکه برای توکیل در .2
 شود. در این حالت ابالغ رأی به موکل اثری ندارد. اعتراض از تاریخ ابالغ به وکیل، آغاز می

 زوال سمت وکیلی که حق اعتراض به رأی را در مرحلۀ بعد را دارد:
ابالغ رأی، به هر دلیل مانند عزل، استعفا یا فوت دچار زوال سمت شود؛ بدیهی است که ابالغ باید به  اگر وکیلی که حق اعتراض به رأی دارد، قبل از   .1
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 خود موکل صورت گیرد. 
 اگر وکیلی که حق اعتراض به رأی دارد، بعد از صدور رأی یا در زمان ابالغ آن استعفا دهد و از رؤیت رأی امتناع کند:  .2

 شود. رأی به موکل او ابالغ می ✓
شود؛ مگر موکل عدم اطالع خود را از استعفای وکیل داین، تاریخ ابالغ به وکیل و امتناع او از قبول اوراق، آغاز مهلت تجدیدنظر تلقی میباوجو ✓

 اثبات کند. 
می ✓ پذیرفته  مستعفی  وکیل  فرجام  یا  تجدیدنظر  دادخواست  نشود،  منتفی  موکل  فرجام  یا  تجدیدنظر  مهلت  آنکه  برای  دیگر  طرف  و از  لی  شود، 

 تکمیل آن با شخص اصیل یا وکیل جدید او خواهد بود. 
همان تاریخ    اگر وکیل بعد از ابالغ رأی، عزل شود یا استعفا دهد، در این صورت، نیاز به ابالغ مجدد رأی به موکل او نیست و مهلت اعتراض به رأی از .3

ستعفی یا معزول پذیرفته نیست. تجدیدنظرخواهی باید توسط شخص  شود. البته بدیهی است که تجدیدنظرخواهی وکیل مابالغ به وکیل محاسبه می
داده نمی امر،  این  برای  و مهلت جدیدی  است  رأی، همان مهلت سابق  به  اعتراض  اما مهلت  گیرد؛  وکیل جدید صورت  یا  دادن اصیل  شود، چون 

 ۀ دادرسی است. مهلت جدید، موجب باز کردن راه تقلب مبنی بر عزل یا استعفای صوری برای ایجاد اطال
ثال، فوت  اگر وکیلی که حق اعتراض به رأی دارد، بعد از ابالغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر یا فرجام با یک مانع قهری مواجه شود، برای م  .4

به یا  وکالت شود  از  یا ممنوع  قوۀ  کند  اوواسطۀ  به موکل  باید مجددًا  رأی  نباشد؛  وکالت  به  قادر  )مانند کما(  برای ابالغ  قهریه  و مهلت جدیدی  شده 
 تجدیدنظر یا فرجام، به موکل داده شود.

 
قراردادی در اقامه    نمایندگِی   لذا  شمرده شود،   نمایندگی قانونی به مفهوم اخصباید    شرکت از شرکت  مدیرِ و    وزیر برای وزارتخانه نمایندگی اشخاصی مانند  

به   باید  را  دادگستریدعوا  نیز    وکالی  در  مصّر   هاوزارتخانهنمایندگان حقوقی  و  شخص    و  حقوقی  دارِ پروانه  مشاوراِن   ،32مادۀ  ح  که  منصوصی  موارد  نیز 
 نمود.  منحصر دادگستری معرفی نماید،  وکیِل  غیرِ  هاینماینده تواندمی

مقرر شده و   آ.د.م.الت اداری به ترتیبی است که در قوکالت در دیوان عد (، 1392شکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )تانون  ق  122 مادۀبه موجب  
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت   143به موجب ماده    ،عین حال   در  عمومی تفاوتی ندارد.  های دادگاهشرایط وکالت در این مرجع با وکالت در  

نیز معرفی    «نماینده »در دیوان    توانندمی  ...  انقالبی و  نهادهای   ، هاشهرداری  دولتی،   واحدهای طرف شکایت در دیوان عدالت اداری یعنی    ( 1392اداری ) 
 باشد  حقوقی  ۀنمایندو یا  حقوقی ۀمشاور  ۀپروان دارندۀ ،وکیل دادگستریحسب مورد   تواندمیاصیل   قراردادِی  ۀنمایند بنابراین؛ نمایند

 . (513 ۀشود )ماد  مندبهرهاز مقررات مربوط   تواند می ، اگر شرایط اخذ وکیل معاضدتی فراهم باشد ، باشدنمیکه شخص ملزم به انتخاب وکیل   در مواردی
و دفاع از    ءآرا نیز شکایت از    دعاوی مدنی و حقوقی و   ۀ اقام  ق.ا.پ.ق.د تصریح شده  33و    32  مادۀ  اجرایِی   ۀنامآیین  1  ۀماد  1  ۀکه در تبصر   مواردی  جز در

که از مقررات    البته اشخاصی  ؛سوم توسعه خواهد بود  ۀقانون برنام  187  ۀدادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماد  هایدادگاهدر    آنها
ماده  کمذ  در  نیستند  وکیل  داشتن  به  ملزم  و  بوده  مستثنی  و    33ور  قوانین مخصوص،ق.ا.پ.ق.د  در    نامهآیین  تمقررا  بنابراین؛  اندگردیده  منصوص  در 

 5که با قوانین مطابقت داشته باشد.  ی معتبر و قابل اجراست در حدّ  اندشدهکه داشتن وکیل مستثنی   خصوص اشخاصی
 باید از وکالی دادگستری باشد.  وکیل عمومی و انقالب، هایدادگاهدر دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در  ✓
باید موکل را به موقع برای پرداخت    باشدمی..  .  و  دستمزد  دادرسی،  هایهزینهقانونی مانند    هایهزینهکه اقدامات وکیل مستلزم پرداخت    در مواردی ✓

گاه ها هزینه  . ا.ا.ل.ق.ا.ک.و.د(  80ماده   6بند کند ) آ
 . انتظامی برای وی در پی دارد مسؤولیت عمدتاً قصور و تقصیر وکیل در انجام وظایف وکالتی   :اهمال ✓
 . ندارد الوکالهحّق وکالت منتفی نشده است باقی است و ربطی به عدم دریافت   زمانی کهوکیل تا   ۀرا ندهد وظیف الوکالهحّق اگر موکل   ✓

 
 .گردید االجراموقوف  11/12/88 مورخ 714 شمارۀ رویۀ وحدت رأی موجب به یادشده نامۀآیین 5
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  ، این صورت در غیر    ؛که جلسه برای اخذ توضیح مقرر شده باشد  شودمیموجب تجدید جلسه    صورتی کهوکیل در    عزِل   باید گفت:  40و    43  ۀبه ماد  هبا توّج 

 . کند نمیجدید تت جلسه را دادگاه به این علّ 
ه  با توّج   تواندنمیاما در عین حال این توقیف    شودمی  یک ماهت حداکثر  وکیل اگر چه موجب توقیف دادرسی به مدّ   استعفای  باید گفت:   39در تفسیر ماده  

 اطالۀ استعفای وکیل به منظور    .ن شده باشدیبرای اخذ توضیح از وکیل تعی  40  ۀمقرر به لحاظ ماد  ۀشود مگر اینکه جلس  موجبجلسه را    تجدید  ،43  ۀبه ماد
 . شود میدادرسی تخلف محسوب  

مواردی بر  انقضای    که  عالوه  در خصوص  مدنی  حقوق  شده  در  گفته  وکالتوکالت  از  وکیل  شدن  دعاوی    ممنوع  در  وکالت  انقضای  طرق  از  باید  نیز  را 
 . کندمیو ر را با مانع قانونی و عملی روبه اما وکالت وکیل شودنمینیز اگرچه موجب انقضای وکالت   بازداشت اوو  تعلیق وکیل دادگستری از وکالت .دانست

گاهو    یک ماهت  به مّد   «توقیف دادرسیموجب »اینکه استعفای وکیل    رغمعلی  آ.د.مطبق ق. (  با وکیل جدیدیا    شخصاً ساختن موکل برای تعقیب دادرسی )  آ
 . که نیاز به اخذ توضیح باشد مگر در مواردی کندنمیچنین تکلیفی برای دادگاه ایجاد  ممنوع شدن وکیل از وکالت  ،جنون و  فوتاما ( 39 ۀماد)  شودمی

 
دارد: دادرسی حداکثر به  اشعار می  39اما مادۀ  ؛  مگر اینکه دادگاه اخذ توضیحی را الزم بداند  ؛افتدنیز دادرسی به تأخیر نمی  استعفای وکیلدر صورت  
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 نیز استناد کند.  39 ۀتواند به مادمی 40یعنی قاضی در مورد استعفای وکیل، عالوه بر مادۀ  ؛گرددت یک ماه متوقف میمّد 
علی • میموکل  را  االصول،  خود  وکیل  مرحله  هر  در  و  دادرسی  مقاطع  از  مقطع  هر  در  عزِل   عزلتواند  صورت  در  گرفتن   نماید.  چنانچه  وکیل 

نمی تأخیر  به  دادرسی  نباشد،  الزم  البتتوضیحی  مادۀ  افتد.  به  توّجه  با  وکیل،  عزل  مادۀ    43ه  لحاظ  با  تجدید جلسه 40و  موجب  صورتی  در   ،
 باشد که جلسه برای اخذ توضیح مقرر شده باشد، »در غیر این صورت، دادگاه به این عّلت جلسه را تجدید نخواهد کرد« می

  ، ادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت ، موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه د40، به موجب مادۀ  استعفای وکیل  •
گاهی دادگاه برساند، دادگاه به   39شود. به موجب مادۀ  اقدام می  43به ترتیبی که گفته شد با لحاظ مادۀ   در صورتی که وکیل استعفای خود را به آ

جدید حداکثر به مّدت یک ماه   ادرسی تا مراجعۀ موکل یا وکیِل کند که شخصًا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دموکل اخطار می
 شود. متوقف می

ه بداند جلسۀ دادرسی دادرسی به دادگاه ارسال کند. اگر دادگاه عذِر وکیل را موّج   ۀ: وکیل باید عذر موّجه خود را کتبًا با دالیل برای جلس41ماده   •
می وقِت تجدید  علّ   ۀجلس   دادرسِی   شود.  و  موّج   تجدیدِ   ِت بعد  )عذر  میجلسه  ابالغ  نیز  موکل  به  عذرِ ه(  دلیل  به  بعد  جلسۀ  وکیل   گردد.  موجِه 

 نیست. تجدید قابل
، الزامی است بر دادگاهی که حضور او به موجب سایر قوانین یا    دادگاه کیفریزمان دعوت شود،  : در صورتی که وکیل به چند دادگاه هم42ماده   •

 دارد. مقّدم می  ،دادگاه حقوقی
یا در موقِع 45مهم: ماده   • از صدور رأی  بعد  اگر وکیل  ابتدای مهلِت   ابالِغ   :  به وکیل   آن استعفا دهد  ابالغ  از روز  و فرجام همچنان  تجدیدنظر 

شود ولی برای پیگیرِی آن به تجدیدنظر یا فرجام این وکیل پذیرفته می  باشد. اگر وکیلی بعد از صدور رأی استعفا دهد همچنان دادخواسِت می
 . گرددموکل وی اخطار می

ی اثر : وکیل حّق تجدیدنظر یا فرجام یا تعیین وکیل برای تجدیدنظر یا فرجام را دارد: دادنامه باید به وکیل ابالغ شود؛ ابالغ به موکل دارا46ماده   •
 . یا فرجام یا تعیین وکیل برای تجدیدنظر یا فرجام را ندارد: دادنامه باید به موکل ابالغ شود حقوقی نیست. وکیل حّق تجدیدنظر 

از انقضای مهلِت 47ماده   • بعد از ابالغ رأی و قبل  از   : اگر وکیل  تجدیدنظر و فرجام عزل شود یا استعفا دهد ابتدای مهلت اعتراض همچنان 
 باشد. تاریخ ابالغ به وکیل می

 . اصل( مثل تصدیق رونوشت با)  اندمحروم، وکالی دادگستری است   حقوقی که مختِصّ   از ،32 ادۀم موضوع  هایدستگاهقی نمایندگان حقو
  ِب ا انتخ  در  واسطه  ن آِت َم ِس ید  با مرجع قضایی    در  طریق معاون رئیس(،  از  مثالً باشد ) ب شده  ا دستگاه انتخ  نآ  رئیسواسطه از سوی    ابحقوقی    ۀاگر نمایند

 . حقوقی( ۀنمایند ۀنامهمان معرفی  در) اثبات شود و زحقوقی نیز محر  ۀنمایند
  ، موسسۀرئیس    ، وزیر  راینببنا   معرفی نمایند،  «حقوقی  ۀنمایند»  امور جزایی،  در   توانند نمی  ،32  ۀ ماد  در اشخاص مذکور    .د.ک آ.ق  190  ۀ ادم  نِصّ   هه بتوّج   با

یا   و  دولتی   شرکت  مدیر  و  شخصاً   باید   ...  نموده  بهره  از   یا  اقدام  دادگستری  وکیل  دادگ   از  استفاده  شود.  مندخدمت  غیروکیل  در  س خدمت    هادادرسیتری 
 .شودمیصل شمرده اف الخ  و ءاستثنا

  امور جزایی،  در  نآ  تسرِی   ینی شده،ب.د.م پیشآتیار استفاده از نماینده حقوقی تنها در  خو کیفری ا  دادرسی مدنی  آیین  قوانین جدید  در  هاینک  به  نظر  نتیجه:
 . وجه و مردود استیب  اما چه معمول،  اگر

 : بندی وکالتجمع
 در امور حقوقی، متداعیین حّق انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل را دارند. 

 وکالت اتفاقی.   و وکالت در امور حسبیت باشد، جز: رسمی وکال  ۀوکیل باید دارای پروان
مؤسساِت 32مادۀ   در    عمومِی   :  غیردولتیغیردولتی  عمومی  مؤسسات  و  نهادها  فهرست  شده  قانون  مؤسساِت مشخص  مثل:    عمومِی   اند.  غیردولتی 

 ها. نهادهای انقالب اسالمی، شهرداری
دعاوی مطروحه به انتخاب خود از یکی از این اشخاص استفاده کنند: وکیل دادگستری،  توانند برای طرح دعوا یا دفاع در  می  32نهادهای مذکور در ماده  

 قانون.خود، کارمندان رسمی با یکی از شرایط مذکور   کارمندان اداره حقوقی
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 : اختیارات وکیل، عام است، جز:35ماده 
 آنچه موکل استثناء کرده باشد.  •
 خالف شرع است = امور قائم به شخص = سوگند، شهادت، اقرار، لعان، ایالء آنچه قابل توکیل نباشد = توکیل در آن  •
 مگر خالف آن در وکالتنامه تصریح شده باشد.  36و  35موارد مذکور در مواد  •
کل را ِبه و وجوه ایداعی به نام مو : وکیل در دادرسی، در صورتی حّق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم  36ماده   •

 خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد. 
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 ق.آ.د.م«  325تا  48دادرسی نخستین »مواد 

 آید. به دفتر دادگاه به عمل می دادخواستبه موجب تقدیم ق.آ.د.م، اقامۀ دعوا  48به موجب مادۀ   ✓
 « به کار ُبرده است. تقاضا»به معنای   را «درخواست»ق.آ.د.م  2مادۀ  ✓
طرح، اقامه، تقاضا به موجب دادخواست   ،ق.آ.د.م   48ق.آ.د.م، اصل بر درخواست در دعاویی حقوقی است، از سویی به موجب مادۀ    2مادۀ  به موجب   ✓

تنها در رسیدگی نخستین که اصواًل در هر دعوایی چه نخستین، چه شکایتی، چه اصلی، چه طاری همگی با دادخواست به آید. آن هم نهبه عمل می
 ید.  آعمل می

 « !را دیدی: باید دادخواست بدیم «دعوا»هرجا کلمۀ  »
 تقدیم دادخواست: دعوا 

 دعوا:
 اصلی  ✓

 بدوی  •
 شکایتی  •

 واخواهی  ▪
 تجدیدنظر  ▪
 فرجام  ▪
 اعاده ▪
 اعتراض ثالث  ▪

 طاری ✓
 تقابل  •
 اضافی  •
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 ورود ثالث  •
 جلب ثالث  •

تأمین دلیل، تأمین دعوای واهی، تأمین  ی است و ضمانتلی، و در بعضی مواقع به صورت شفاهخواستۀ غیر دعوای اصدرخواست:   اجرا  ندارد. مثل: 
 اتباع، دستور موقت، تأمین خواسته، کارشناسی و ... .  

 هست.   دادخواستهر جا قراره حکمی صادر بشه، پس دعوا هست، پس  ✓
 هست.  درخواستهر جا قرار قراری صادر بشه، پس دعوا نیست، پس  ✓

 به دعوا عبارت است از ثبت دادخواست در: زمان دقیق شروع  تست:  •
 دفتر دادگاه

 دفتر شعبۀ اول دادگاه 
 دفتر کل دادگاه ✓

 واحد رایانه دادگاه 
 
 تشخیص دفتر دادگاه، بسته به نوع دادگاه است، به نحوی که اگر دادگاه فقط یک شعبه بود: دفتر همان دادگاه  ✓
 ر رویه بهش میگن واحد ارجاع. شعب متعدد )مجتمع قضایی(: دفتر شعبۀ اول )دفتر کل( د ✓
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جریان دادخواست

عدم پذیرش و ثبت

قرار رد فوری دادخواست

م .د.آ.ق53به موجب 
روز برای رفع 2مهلت 

نقص و در صورت عدم 
رفع نقص، قرار رد 

.دادخواست صادر می شود

دادخواست بدوی

اءفرم چاپی، فارسی، امض

51صدر مادۀ 

51مادۀ 7و بند 

مشخصات و اقامتگاه 
خواهان

51مادۀ 1بند 

: مشخصات وکیل خواهان
1تبصره بند

مشخصات و اقامتگاه 
2بند : خوانده

3بند: خواسته و بهای آن

5بند : درخواست

4بند : تعهدات و جهات

6بند : ادله و وسایل

53مادۀ 1بند : الصاق تمبر

قابلیت اعتراض

غیرقابل اعتراض

غیرقابل اعتراض

غ روز از تاریخ ابال10ظرف 
خواهان قابل اعتراض 

.است

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

76 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

جریان دادخواست

عدم پذیرش و ثبت

قرار رد فوری دادخواست

383و345موادموجببه
برایروز10مهلتم،.د.آ.ق

تصور درومی باشدنقصرفع
ردقرارنقص،رفععدم

.می شودصادردادخواست

ی دادخواست تجدیدنظرخواه
یا فرجام خواهی

فرم چاپی، فارسی، امضاء

مشخصات و اقامتگاه خواهان

مشخصات وکیل خواهان

مشخصات و اقامتگاه 
هتجدیدنظرخوانده یا فرجام خواند

دادگاه صادرکنندۀ رأی

تاریخ ابالغ رأی

ادله  تجدیدنظرخواهی یا 
فرجام خواهی

الصاق تمبر

قابلیت اعتراض

غیرقابل اعتراض

روز 10: در تجدیدنظرخواهی

روز20: در فرجام خواهی

ظرف383و345موادطبق
واردیبهالصاقتاریخازروز20

استدادگاهدفتر

جریان دادخواست

عدم پذیرش و ثبت

قرار رد فوری دادخواست

روز برای رفع 10مهلت 
ت نقص می باشد و در صور 

عدم رفع نقص، قرار رد 
.دادخواست صادر می شود

دادخواست های واخواهی،

اعتراض ثالث و اعادۀ 
دادرسی 

اءفرم چاپی، فارسی، امض

مشخصات و اقامتگاه 
واخواه، معترض ثالث و 
خواهان اعادۀدادرسی

مشخصات وکیل واخواه،
معترض ثالث و خواهان 

اعادۀدادرسی
مشخصات و اقامتگاه 
واخوانده، محکوٌم له و 

محکوٌم علیه در اعتراض
ثالث و  خواندۀ 
اعادۀدادرسی

حکم مورد درخواست )
اعادۀ دادرسی، مشخصات

و دادگاه صادرکنندۀ حکم
(جهت  اعادۀدادرسی

الصاق تمبر

قابلیت اعتراض

غیرقابل اعتراض

غیرقابل اعتراض

روز از تاریخ 10ظرف 
دگاه الصاق به دیوار دفتر دا

قابل اعتراض است

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

77 

آراءمقنن   ✓ از  را ضرور   در مقام طرق شکایت  دادخواست  دادخواستتقدیم  آن  تمام  در  و  دانسته  همانند  دسته ضمانت  سهها  ی  دادخواست اجرا 
 بینی شده است: پیش نخستین

 است.  عدم پذیرش دادخواستشرایط جوهری، که فقدان این شرایط برابر با  .1
 . است رد فوری دادخواستشرایط متقاضی که فقدان این شرایط  .2
 را در بردارد.   رد غیرفوری دادخواست سایر شرایط که فقدان این شرایط  .3
بدوی فرض کرده است، به نحوی   بهِ را عینًا مشمول دادخواست بدوی دانسته و به نوعی ِش   اعتراض ثالث و    اعادۀدادرسی ،  واخواهی گذار  قانون ✓

 که فرم دادخواست آنها نیز همان فرم دادخواست بدوی است. 
های شکایتی عالوه بر دادخواست  ،ف دادخواست بدوی( از این روخال  اند )برهای شکایتی همگی مبتنی بر یک رأی قابل شکایتدادخواست ✓

اجرای ، واال ضمانتداشته باشند نیز    را  شرایط دادخواست بدوی باید مختصات رأی مورد شکایت اعم از تاریخ صدور، تاریخ ابالغ، شمارۀ دادنامه
 اجرای عمومی اخطار رفع نقص است. آن همان ضمانت

  10  شود و در همگی مهلِت قص در تمام مراحل دادرسی و نسبت به همه نوع دادخواست توسط دفتر دادگاه صادر میرفع ن  که اخطارت شود  دقّ  ✓
 شود. روزه به متقاضی دعوا جهت رفع نقص داده می

 کند. صادر می خود دادگاهها  کند و در شکایتیقرار رد صادر می دفتر دادگاهبدوی  گاهحال اگر رفع نقص نشد، در داد  ✓
های اجرا در دادخواست بدوی با دفتر دادگاه، اما در دادخواستإحراز شرایط دادخواست با دفتر دادگاه است، حال إعمال ضمانت  ،در تمام مراحل  ✓

 شکایتی با دادگاه است. 
مرحله ✓ هیچ  در  دادخواست  ثبت  عدم  و  پذیرش  اعدم  اعم  رأیی  هیچ  به  منتهی  نیست، چون  اعتراض  قابل  )باید  ای  است  نشده  قرار  یا  ز حکم 

 . تصمیم دفتر در یک قالبی ارائه شده باشد تا بتوان اعتراض کرد(
به هر دلیلی ثبت شده باشد و دادگاه در هر ولی  شد،  که نباید پذیرش و ثبت می  باشد  در صورتی که دادخواست فاقد شرایط جوهری و اساسی ✓

لط نشود،  َخ   اخطار رفع نقص)با    اخطار استحضاریاید اقدام به بایگانی نمودن پرونده و صدور  آن شده باشد برخالف رویۀ عملی ب  هِ مقطعی متوّج 
که اخطار رفع نقص بزند چون شرایط اساسی دادخواست   بداند   در حدیدادخواست را نباید  چرا که فاقد مهلت و تشریفات است( نماید )اصاًل  

 . رعایت نشده است( 
قابل اعتراض نیست، مگر در دادخواست تجدیدنظرخواهی ظرف   اصوالً دادخواست باید گفت،    ی رِدّ فورِی در خصوص قابلیت اعتراض به قرارها ✓

روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه )اصاًل آن قرار ابالغ نشده است که مهلت اعتراض از تاریخ ابالغ    20خواهی ظرف  روز و دادخواست فرجام  10
 . در نظر گرفته شود(

 ای و قرارهای رِدّ فوری در مراحل بدوی و شبه بدوی قابل اعتراض نیست. ها در هیچ مرحلهعدم پذیرش  اصوالً  ✓
ا  خواهیقرار رِدّ فوری در تجدیدنظرخواهی و فرجامطور   و همین  تمام قرارهای رِدّ غیرفوری  اصوالً اما   ✓ ها در عتراض است و این اعتراضقابل 

 . شودمحاسبه می از تاریخ ابالغهای غیر فوری و در رد تاریخ الصاق ازهای فوری رد
شخص حقوقی یا محجور اگر متقاضی دعوا باشند: اواًل باید مشخصات خودشان به عنوان اصیل   52و نظر به مادۀ    51مادۀ    2طبق تبصرۀ     ✓

 ... در قسمت نمایندۀ دادخواست قید شود.  و درج شود و ثانیًا مشخصات نماینده آنها اعم از مدیر، ولی، قیم 
گهی )غالبًا برای مجهول  ق.آ.د.م در خصوص هزینۀ  55نظر به مادۀ   ✓ شود. )شبیه اخطار  ها( اخطاری برای تأمین هزینه صادر میالمکاننشر آ

البته اگر دادخواست اعسار تقدیم شده باشد، به جای هزینه داده می  تأمیِن   روز یک ماه مهلِت   10روز( منتها به جای    2رفع نقص ظرف   شود، 
 شود. محاسبه می  اعساررّد ۀ تاریخ ابالغ دادناماز  تاریخ ابالغ اخطاریه

نیاز  بی  دفتر دادگاهت که شخص را از حضور در  سا  دفتر خدمات قضایی الکترونیکی در حال حاضر در سواالت کانون مرجع تقدیم دادخواست،   ✓
ه به با توّج   دفتر کلرا تعیین کرد و اال در صورت اطالق    دفتر دادگاهای نبود، حسب مورد باید  ها همچین گزینهالوصف؛ اگر در گزینهکند. معمی

 تر است. های عمومی و انقالب و از باب تغلیب )غلبه( صحیحقانون تشکیل دادگاه

 ق.آ.د.م 50تحلیل مادۀ 

بایست فورًا پس از ثبت جهت  آ.د.م میق.  50ثبت دادخواست برابر است با شروع دعوا ولو اینکه هنوز به شعبه مربوطه ارجاع نشده باشد، اما با نظر به مادۀ  
 ل و یا معاون ارجاع برسد. ارجاع تعیین تکلیف شود و پرونده به نظر رئیس شعبۀ اوّ 

 ق.آ.د.م«  60تا  51شرایط دادخواست بدوی »مواد 
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 ق.آ.د.م«  351تا  441های شکایت »مواد شرایط دادخواست

ق.آ.د.م: شرایط اساسی )جوهری( هستند    51مادۀ    7ق.آ.د.م + بند    51شت: صدر مادۀ  های چاپی مخصوص + امضاء یا اثرانگزبان فارسی + برگه ✓
 اعتراض نیست. عدم پذیرش و عدم ثبت: این اقدام قابلشه: و نتیجه میدادخواستی وجود ندارد: انگار که اگر نباشند، اصاًل 

 ق.آ.د.م«  56ق.آ.د.م: قرار رِدّ فوری دادخواست »مادۀ  51مادۀ   1مشخصات )نام و نام خانوادگی( و اقامتگاه خواهان: بند   ✓
 اجرایی ندارد. عدم درج نام پدر، سن و شغل خواهان ضمانت ✓
باشد )چرا که اصاًل امکان ابالغ  می  روزه  10  بدون مهلت رفع نقِص یعنی    شودمی  فقدان مشخصات یا اقامتگاه خواهان، سبب رِدّ فوری دادخواست ✓

 شود. روز رد می 2ساعت یعنی   48دادگاه ظرف  برای رفع نقص وجود ندارد( توسط مدیردفتر یا منشِی 
دفتر یا جانشین او قرار داده شده است و از آن    شود، در صالحیت مدیرق.آ.د.م، صدور قرار رِدّ دادخواست که یک رأی محسوب می  56به موجب مادۀ   ✓

 بینی نشده است. ق.آ.د.م نیز حِقّ اعتراضی برای چنین قرار ردی پیش 56تر این که به موجب قسمت اخیر مادۀ مهم
ُمثِبت سمت مادۀ  ق.آ.د.م، پیوست  60به موجب مادۀ   ✓ ق.آ.د..م باید به تعداد خواندگان دعوا بعالوۀ + یک نسخه    59های دادخواست از جمله سند 

 د. برای خود دادگاه تقدیم شو

 
 قانونی  اهلیت  مبحث سوم:

 : شودمیاهلیت نتایج زیر حاصل  درخصوص قضایی، رویۀ و 30  ۀشمار  ر.و.د.ع.ک   و .تق  418 ۀماد و .مق  1210و   211 موادِّ ه  توّج  با
  18االی بشخص  هر

 سال تمام شمسی 
 تمام قمری  سال 9دارای  دختر
 م قمریاتم سال 15دارای  پسر

  18از  کمتر دختر یا پسر
 شمسی تمام  سال

 ورشکسته  تاجر

تمام    در  تواند می  شخصاً 
اقامه    مالییرغو    مالیدعاوی  

قرار  دعوا  طرف  یا  کند    دعوا 
مگر رشد  هاینک  گیرد  و   عدم 

ثابت   دادگاه  به حکم  او  جنون 
  ولِیّ این صورت    در  ،شده باشد 

  ه ب  وصییا    قیمیا    خاص
دعوا   زانمایندگی   اقامه  او 

 . نمایدمی

دعوا کند    ۀاقام  تواندمی  مالییرامور غ  در
جنون    همگر اینک  ،گیرد   یا طرف دعوا قرار

این    در  ؛حکم دادگاه ثابت شده باشد  هاو ب
 هب  وصییا    قیم  یا  خاص  ولِیّ صورت  

ازگنمایند  اقام  ی    نماید. میدعوا    ۀاو 
  توانند می  سال  18کمتر  الغ  ب اشخاص  

 رداخت اقامه نمایند. پاعسار از  دعوای
 ( 668  مارۀش)ر.و.د.ع.ک 

امور    در   تواندمیصورتی    در
مالی اقامه دعوا نموده یا طرف  

ک گیرد  قرار  رشد    هدعوا  حکم 
بهاو ث  ،  دادگاه  شده  ابحکم  ت 

 . باشد

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور  
حّق  ورشکستگی  اقامه    حکم 

در م  دعوا  و  اامور  ندارد  را  لی 
ت وی در    مقاِم قائم  یه،صفمدیر 

در  ۀاقام از  دعوا  دسته    این 
است امور    اما؛  امور  در 

مالی دارای اهلیت شمرده  یرغ
 . دارد اقامۀ دعوا شده و حِقّ 

 
تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر،  ق.م: »هر انسانی متمّتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی  958اهلیت: به موجب مادۀ  

قا اقامۀ دعو اهلیت  قانونی« است. شخصی که  اقامۀ دعوا »اهلّیت  از شرایط  بنابراین یکی  و  از مصادیق اجرای حق است  دعوا  اقامۀ  باشد.«  ا نونی داشته 
 باشد.   رشیدو  عاقل، بالغ شود که نماید در صورتی »اهل« محسوب میمی

شود و هرگونه ادعایی را در ارتباط با امور غیرمالی  دارای اهلیت قانونی شمرده میسال تمام خورشیدی رسیده، اعم از زن و مرد،    18هر شخصی که به سّن  
و یا طرِف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکِم دادگاه، ثابت شده باشد که در صو مالی می ورت  تواند شخصًا اقامه نماید 

 هد و حسب مورد، ولّی خاص یا قّیم یا وصِیّ او باید به نمایندگی از او اقامۀ دعوا نماید. داخیر، این شرِط اقامۀ دعوا را از دست می
دعوای مربوط به و یا به    اقامۀ دعوا نموده  در امور مالیتواند  سال تمام خورشیدی نرسیده باشد در صورتی می  18پسر یا دختری که به سّن   •

 او به موجب حکم دادگاه، اثبات شده باشد.  شدِ که ر   او اقامه شده پاسخ دهد که علیهِ   حقوق مالی
وی در   قانونِی   مقاِم تصفیه، قائم  را ندارد و مدیرِ   در امور مالیتاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده، از تاریخ صدور حکم، حّق اقامۀ دعوا   •

دعوای بنّوت، دعوای تمکین و ... که تأثیری در    مانند دعوای طالق، دعوای ابّوت،  در امور غیرمالیاست.    در این دسته از اموراقامۀ دعوا  
 اقامۀ دعوا دارد.  ورشکسته نداشته باشد، دارای اهلّیت شمرده و از این حیث، حِقّ  تاجرِ  تأدیۀ دیوِن 

 
 دیگر اقامه دعوا  شرایط مبحث چهارم:
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 الزم است.  ق.آ.د.م 84  ۀماد دررایط مندرج شو  شده شمرده نشدن دعوای اقامه مختومه ،ت قانونی مدّ  دعوا در ۀاقامجمله   دعوا شرایط دیگری از ۀبرای اقام
 هم تفکیک نمود.   ن را باید ازآثار آو  هاتمدّ  ،خصوص   ینا در  دعوا است، ۀیکی دیگر از شرایط اقام ت قانونیدعوا در مّد  ۀاقام

قانونگذار مّدت موارد،  تعیین نموده و ذیدر برخی  را  به  هایی  را  اقامۀ دعوا نموده است. همواره ذیحق  به  یا قائمقیِد سقوِط حِقّ اصلی، مکلف  مقاِم  حق 
اما در موارد نسبتًا نادری، قانونگذار به عللی، مطالبۀ قانونِی حق را محدود به مهلِت  ؛  مقاِم قانونِی او مطالبه کندتواند آن را از طرِف مقابل یا قائمقانونِی او می

 گردد. ری که اگر در آن مهلت به مراجع صالح مراجعه نشود، اصِل حق ساقط میمعّینی نموده به طو
باید مهلت شمرده شود، نه  ت مزبور  دانسته شده است اما مّد   «مرور زمان» مزبور    ۀماه   ت دو که مّد   رساندمی.م این مفهوم را  ق  1163و    1162  ظاهر موادّ 

در   نآ  طرحت عدم  ن نیازی به ایراد خوانده ندارد و دعوا باید به علّ آدادگاه به    عنایت  تمام شده باشد،مرور زمان و چنانچه در تاریخ اقامۀ دعوا، مهلت مزبور  
 اعالم شود. قابل استماعغیر ن معیّ   مهلت

ت مزبور  که احراز شود مّد   مترتب گردد مگر در مواردی  آنهاثار مهلت بر  آشمرده شوند و احکام و    «مهلت» باید  تعیین شده در سایر قوانین نیز    های تمّد 
 . است «مرور زمان»

 ( .تق 289 ۀماداساس   قرار رد دعوا )بر = دعوا ۀرعایت مهلت در اقام عدم :است «مهلت» ت ق. 287و   286 ادۀم  درکور ذمواعد م 
ها، نسبت به دعوای اعتراض،  شوند: با پایان آن مّدتق.آ.د.م( »مهلت« شمرده می  427و    397،  336،  306شده در شکایت از آراء )مواّد  های تعیینمّدت

 قرار رد دعوا.   =تجدیدنظر، فرجام و اعادۀ دادرسی نسبت به رأی 
زمان    قدیم.آ.د.مدر ق. اولین جلس  =  شدمیاگر دعوایی مشمول مرور  در  ایراد خوانده  .د.م  .آق  مرور زمان در  (دادرسی ۀ  قرار عدم استماع دعوا )به شرط 

 موجب عدم استماع دعوا شود.   تواندنمیدعاوی حقوقی    در  مسکوت مانده و در حال حاضر،
 موقوفی اجرای حکم قطعی کیفری یا    موقوفی تعقیب  موجب   مورد،   حسب  ،مواردی  در   «وی کیفریدر دعا»به بعد ق.م.ا مرور زمان    105  ۀمادموجب  ه  ب

 . گرددمی
 قرار رد دعوا. =  مثل هبه و وقف بدون قبض(باشد )قانونی نداشته  اثر ثبوت،  چنانچه دعوا بر فرِض 

تواند علیه شخصی که حق بر علیه اوست اقامۀ دعوا نماید، بدین معنا که چنانچه  حق، برای احقاق حقوق خود از طریق دادگستری، تنها یک بار میذی
شده باشد،  مقام آنان هستند سابقًا رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر  شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاِب دعوا، قائمدعوای اقامه

در دادگاه حکم   سابقاً ن  آ  دربارۀست که  امری  «،امر مختوم »)  اگر در دعوایی اعتبار امر مختوم باشدکند. پس،  اقدام می  قرار رّد دعوادادگاه نسبت به صدور  
 .رد دعوا قرار  :(شده باشد قطعی صادر 

 .عوادرد  قرار: احتمالی باشدنی و ظ ی نبوده بلکه مزعوا مشروع نباشد یا دعوا َج چنانچه مورد د
 ( مطالعه شود. 89و ضمانت اجرای این ماده )یعنی مادۀ   84بندهای یازدهگانۀ مادۀ 

 دعاوی  انواع فصل دوم:
از نظر  .  1 اجرا می  مورد اجرا  ماهیت حِقّ انواع دعوا  ماهیِت حِقّ مورِد  به  توّجه  با  را  به دعوای عینی،  )دعاوی    دعوای مختلط و    دعوای شخصیتوان 

 : تفکیک نمود(
 . شودمیمورد اجرا نسبت به اعیان اموال حاصل  حِقّ   ماهیت :عینی •
 . است  (عهدیشخصی )  مورد اجرا،  حِقّ   ماهیت :شخصی •
 . شخصی  عینی ممکن است و هم اعمال حِقّ  حِقّ   عماِل که هم اِ   شرایطی :مختلط •
 :تقسیم کرد( دعوای غیرمنقولو  دعوای منقولتوان به )دعاوی را با توّجه به موضوِع حِق مورِد اجرا، می  مورد اجرا حِقّ  موضوعانواع دعوا از نظر  .2
 . دعاوی که موضوع مطالبه اموال یا اثبات حقوق منقول است دعاوی منقول  •
 . ها مطالبه اموال یا اثبات حقوق غیرمنقول استدعاوی که موضوع آن دعاوی غیرمنقول •

(، توجه داشته  1364های حقوقی یک و دو )مصوب  قانون تشکیل دادگاه  7مادۀ    13و    8،  6به استناد بندهای  مصادیق دعاوی غیرمالی اعتباری:  
 های حقوقی یک و دو در حال حاضر وجود ندارد؛ اما مادۀ مزبور تاکنون نسخ نشده است. این دعاوی از قرار ذیل است: باشید که گرچه دادگاه

 دعوای افراز یا فروش مال مشاع، البته اگر مالکیت مورد اختالف نباشد.  .1
 گانۀ تصّرف؛دعاوی سه .2
 مطالبۀ اجور. مابین موجر و مستأجر، البته غیر از دعاوی فی .3

 منظور از دعاوی غیرمنقول، دعاوی ناظر به اموال و حقوق غیرمنقول است، مانند دعاوی ذیل: دعاوی غیرمنقول:  
 دعوای اثبات مالکیت مال غیرمنقول؛ .1
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یرمنقول یا دعوای دعاوی در خصوص سایر حقوق عینی نسبت به اموال غیرمنقول، مانند اثبات حق انتفاع یا اثبات حق ارتفاق نسبت به یک مال غ  .2
خذ به شفعه یا دعوای اثبات حقِّ تحجیر؛ 

َ
 أ

 گانۀ تصرف که عبارت است از: دعاوی سه .3
 ـ رفع تصرف عدوانی؛ 
 ـ رفع ممانعت از حق؛ 

 ـ رفع مزاحمت. 
 المثل مال غیرمنقول؛مطالبۀ اجرت .4
 مطالبۀ خسارات وارده بر مال غیرمنقول؛ .5
 سرقفلی؛ .6
 ؛خلع یددعوای  .7
 فروش مال غیرمنقول مشاع؛ دعوای افراز و  .8
 دعوای اثبات وقفیت مال غیرمنقول؛ .9

 را به امر کشاورزی اختصاص داده است )مال غیرمنقول حکمی(.  هاآندعاوی راجع به وسایل کشاورزی که مالک،  .10
، دعاوی به  غیرمالی باشد یا    حّق مالی نکار شده،  )نظر به اینکه حِقّ ماهوی که در واقع یا بنابر ادعا تضییع یا ا  اجرا   مورِد   حِقّ   نوِع انواع دعوا از نظر  .  3

 : شود.(مالی و غیرمالی تقسیم می
المثل، مطالبه خسارت، الزام به تنظیم سند  : دعوایی است که اثر مستقیم مالی دارد؛ مانند دعوای مطالبه وجه، نفقه، مهریه، اجرتدعوای مالی  •

 . فسخ قرارداد مالی، ابطال سند مالی و استرداد سند مالی مانند استرداد چکرسمی ملک، الزام به تحویل مبیع، أخذ به شفعه،  
  شود.: دعاوی غیرمالی خود به دودسته تقسیم میغیرمالی دعوای  •
ذاتی • غیرمالی  آن   :دعوای  از  اعم  ندارد؛  مالی  مستقیم  اثر  که  است  این  دعوایی  اما  دارد؛  مالی  اثر  آنکه  یا  ندارد  مالی  اثر  اساسًا  مالی،  که  اثر 

سند   استرداد  و  شناسنامه  اصالح  سن،  تغییر  تمکین،  نکاح،  فسخ  نسب،  اثبات  طفل،  مالقات  حضانت،  طالق،  دعوای  مانند  است؛  غیرمستقیم 
 غیرمالی مانند استرداد شناسنامه. 

 آن را غیرمالی فرض کرده است.  قانونگذار: دعوایی است که اثر مستقیم مالی دارد؛ اما  دعاوی غیرمالی اعتباری )غیرمالی حکمی یا فرضی( •
ایجاد  در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی باید حّق مالی را از حّق غیرمالی تفکیک نمود. »حّق مالی آن است که اجرای آن مستقیمًا برای دارنده  

دارندۀ آن ارزش پولی دارد.« در تمام مواردی که حّق  ای که مستقیمًا برای  منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حّق مالکیت نسبت به خانه
باشد ایجاد تقویم به پول  یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی است. »حّق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیمًا قابل  ننماید،    تضییع 

 مانند حّق بنّوت، حّق زوجّیت و امثال آن.«
می را  غیرمالی  به  دعاوی  ذاتیدعاو توان  غیرمالی  اعتباریو    ی  غیرمالی  نمود.    دعاوی  ذاتیتقسیم  غیرمالی  گفته   دعاوی  دعاوی  از  دسته  آن  به 

آن دسته از دعاوی است که    دعاوی غیرمالی اعتباریاما  ؛  ...    ب، زوجیت وَس شود که حّق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد مانند دعوای نَ می
 دانسته است. در حکم دعاوی غیرمالیای از جهات، باشد اما قانونگذار، به هر دلیل آنها را از پارهاگرچه ذاتًا مالی می

 : عارضی بودن آن اصالت یا  اقسام دعاوی از نظر   .4
 . شود: دعوای است که بر دعوای دیگر عارض نمیدعوای اصلی •
  شود.شود و بر آن عارض میدعوایی است که دراثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می: دعوای طاری  •

 دعاوی طاری بر چهار قسم است: اقسام دعاوی طاری: 
 دعوای مجدد خواهان علیه خوانده؛دعوای اضافی:   .1
 دعوای خوانده علیه خواهان؛ دعوای متقابل: .2
 دعوای هریک از متداعیین یا هردوی ایشان علیه ثالث؛  جلب ثالث: .3
 یا یکی از ایشان.  دعوادعوای شخص ثالث علیه طرفین  ورود ثالث: .4

 مختلط و   شخصیو   عینی دعاوی  مبحث نخست:
المجرا و سایر دعاوی راجب  العبور و حّق حّق   ع بهدعاوی راج ،  جرهأید از اعیان مرهونه و مست  ۀدعاوی تخلی  ،ید   خلع  دعاوی  عبارتند از:  دعاوی عینی  ۀعمد

 . ی افرازدعوا، دعوای استرداد سند ،از حق و تصرف عدوانی ممانعت دعاوی مزاحمت،  ،حقوق ارتفاقی
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 : مختلفی داشته و بسیارند  رِ وَ ( ُص )برخالف دعاوی عینی  دعاوی شخصی
 و ...  خودداری از انجام عملو یا   انجام عملدعاوی الزام به  ،دین ۀمطالب یدعوا مثال دعاوی شخصی:

 شده است.  مستقر ، ادعا بر خوانده بنا عهدۀ ( براقارب  ۀقانون )نفق بعضاً اساس قرارداد و  بر معموالً اجرا  موردِ   اصلِی  حِقّ  ،در دعاوی شخصی 
 : )که دو فایده دارد( فواید تفکیک دعاوی عینی و شخصی

  هشخصی ک  علیه هر  ل صو اال صادره را علی  قامه کرد و حتی حکِم ا  توانمینظر را در اختیار داشته باشد  موردشخصی که عیِن    عینی را علیه هر   دعاوی.  1
صول  اال علیدعاوی شخصی را    که  حالی  در  ؛(.ا.م اق.  به بعد   44  موادّ   ود.م  .آبه بعد ق.  417به لحاظ مقررات  نمود )اجرا    ،ه را در تصرف داشته باشد بِ محکوم  

یا در  لیه )عَ تنها علیه محکوم  االصول  علیقابل طرح بوده و حکم صادره نیز    ،ا علیه اوستعدامورد    اصلِی   ق قرارداد حِقّ بیا ط  شخصی که قانوناً تنها علیه  
 است.  ( قابلاث اوشرایطی ورّ 

 . وقوع مال غیرمنقول محِلّ  :عینی ب: ؛ اقامت خوانده : محِلّ شخصی الف:که از دو حال، خارج نیست:  : دادگاه صالح تعیین .2
)  ۀدارند  هک  شودمیبه دعوایی گفته    دعوای مختلط بآن  که در  (مفهوم اخص  هدعوا  و  به اجرای حِقّ   زعین حال مجا  در شرایطی  شخصی  حِقّ    عینی 

  دهد میترتیبی ( را  شخصیینی )دِ حِقّ عینی و  حِقّ اجرای  قدرِت  ، دارنده  به تنی است اماب واحدی م حقوقِی   عمِل بر  اگرچه دعوا، منشأ حقیقت حِقّ  است. در 
 ید: آوضعیتی در دو صورت پیش می چنین  منظور خود برسد. هب ، یک اجرای هر ند بااتو که می

 : مالک مالی گردیده است  انعقاد قراردادی با  شخص .1
 ؛ غیرمنقول ماِل   وقوِع  محِلّ  دادگاه  دعوای عینی: = (ید  اثبات منظور   هب) تمالکی  دعوای. 1
 . اقامت محِلّ  هِ گاداد  شخصی: دعوای = (تحویل مبیعتعهد )م االزام به انج دعوای. 2
ی  او دع نیز( شتن شرایط اساسی قراردادها ات عدم پرداخت ثمن یا ندعلّ  ه ب مثالً ) شده تحویل ِن معیّ  عیِن   قاِل تان قرارداِد  ابطاِل  فسخ یا   دعوای. 2

شمرده   ابطال  عین  در  زیرا:  ؛شودمیمختلف  و  فسخ  دعوای  که  است  ،حال  و  دعوای شخصی  فسخ  بر  ، طالبا  با  بایع  معامله  مالکیت  مورد    و   عین 
 .ید آبوجود می ۀ آنمطالبحِقّ براین  ابن

 غیرمنقول منقول و دعاوی  مبحث دوم:
 . است  ولقمن کمح  در ۀ عین مستأجرهاالجار مال  ،یعب م  ثمن ،قرض  قبیل:  دیون از ۀکلی

 . است شده شمرده غیرمنقولامالک  و خسارات وارده بر المثل مربوط به اجرت دعاوی نکته:
 : پس ؛مشخص شود  نآ موضوعبا توّجه به   ایدب نوع دعوا از حیث منقول و غیرمنقول بودن،

 . است عینی و منقول دعوا باشد،  مال منقول ۀمطالب که موضوع دعوا    در صورتی. 1
 . است  و منقول شخصی دعوا باشد، انجام تعهد هده بنالزام خوا موضوع دعوا که  تیر صو در. 2

 منقول باشد یا غیرمنقول(  تعهد مربوط به ماِل   کندفرق نمی  ،حالت دوم )در
 . و منقول است صیخش ،غیرمنقول ماِل  رسمِی  سندِ  تنظیِم به  الزام  ،مال منقول   تحویل ،احداث ساختمانتعهد ایفای دعاوی الزام به 

چون موضوع    ،نآانجام کار یا خودداری از    اما تعهد بر  ،شمرد  نآ  تابعاید  بنیز    ق راح   اصِل   ، منقول استیر انتقال مال غ  ، که موضوع دین  مواردی   در  نکته:
 ( 598 مادۀ  4 شماره زیرنویساستاد کاتوزیان باشد )وط به مال غیرمنقول بند مر چ   منقول هر  ،تسانسان ا کار  ،تعهد

 . دانیمرا منقول می نآ ،یدآ معینی شک بوجود ِقّ ح منقول یا منقول بودن مال یا غیر گاه نسبت به  است پس هر منقول بودن اموال  رباصل  رسدمینظر به 
 مالکیت و تصرف دعوای  مبحث سوم:

منحصر به اموال غیر    تصّرفو    مالکیت؛ یعنی تفکیِک دعاوی به  منقول استبندی فرعی از دعاوی غیریک دسته  تصرفو    مالکیت  هدعاوی ب  بندِی دسته
 منقول است. 

که    تگف  توانمید.م  .آق.  158  ۀماد  هه بتوّج   واقع با  است اما در  پذیرین مالکیت و تصرف امکانبدعاوی منقول اگرچه از حیث نظری تمایز    حقیقت در  در
رد و  اال منقول مصداق ندو مورد ام  تصرف در  یدعوا   عبارت دیگر:  هب  ؛دوشمیک  یدعوای مالکیت تفک منقول است که دعاوی تصرف از  غیر  امواِل   تنها در
 د. ی ت اقامه نمایی مالکاو دع تواند میتنها   ،حق  مدعِیّ 

  در اموال منقول وجود  تصرفو    مالکیتاین برداشت شود که تفکیک بین دعاوی    «قانون اصالح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی »  1  ۀماد  ظاهرنباید از  
باشد ک  بلکه  ،رداد   از این ماده و هیچ یک از موادِّ   تواندنمی  ه،رج شداوی توسط دیگری از تصرف او خ  تصرِف   تحِت   ِل منقو   ماِل   هچنانچه شخصی مدعی 

غیر این    شکایت کیفری و در  هاقدام ب  کیفری داشته باشد  ۀ بناگر ج   بلکه  ،اقامه نماید   «تصرف عدوانی»  وایتصرف عدوانی استفاده نموده و دع  به   مربوط
 . کندمیمال  ۀو مطالب «مالکیت»  یدعوا فطر  ،صورت
در دعوای مالکیت، خواهان به دالیلی استناد   .مالکیت خواهان باشد  ،نآ  منشأ  حِقّ   که موضوِع   شودمیصورتی دعوای مالکیت شمرده    دعوا در •
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 نماید. کند که بتواند رابطۀ مالکیت را اثبات می
 . در ملک دیگری نیز برقرار شود  ،عین مالِک  ءِ جز ه  طور مستقل نیز ممکن است برای شخصی به انتفاع و ارتفاق از مشتقات و توابع مالکیت است اما ب حِقّ 
دعوای    ،مورد نظر وی باشد  نآ  اصل شناسایی و احقاق چنین حقوقی در ماهیت و    انتفاع و ارتفاق در ملک دیگری باشد و   حِقّ   داشتِن   شخصی مدعِیّ   اگر

 .نه دعوای تصرف ،شودمیدعوای مالکیت شمرده  ،ین خصوصا مطروحه در
  ؛ نظر باشدورد ممال یا حِقّ   عملِی   اختیار داشتِن   تصرفات قبلی خواهان یعنی در  ،نآ  منشأ  حِقّ   که موضوِع   شودمیصورتی از دعاوی تصرف شمرده    دعوا در

یا    ، ین مقاما  در  و  باشدمینظر   موردیا حِقّ   ءشی  داشتِن عملی و یا در اختیار    استفادۀخواهان مبتنی بر    ِی حقّ ادعای ذی  ،لذا در دعاوی تصرف عدم وجود 
 .گیردنمیه قرار مورد توّج  هاین استفاد خواهان در  ِی ماهو  قانونِی  حِقّ  وجودِ 

 بینی شده است: تصّرف پیشدر ق.آ.د.م سه نوع دعوای 

 
 . ملک باشد مالِک   ،عدوانی عدوانی حمایت نموده و حتی اگر متصرِف  متصرف در برابر تصرِف   از تصرف وقانونگذار 

از این امتیاز غاصب نیز استثنائًا بهرهحت   باشدمیواقعی    چیز حمایت از مالِک   هر  هدف از وضع چنین مقرراتی پیش از   غالباً مند شود چرا که ظاهر  ی اگر 
 . ستا مالک یا امین او غالباً داللت بر واقعیت دارد و متصرف 

 : دعوا بر دو ِقسم است
 ؛. منقول1
 خود بر دو ِقسم است:   غیرمنقول ویدعا؛ . غیرمنقول2
 . مالکیت؛ 1
 . حق  از ممانعت. 3 ؛مزاحمت. 2 ؛عدوانی تصرف. 1  :تصرف. 2
 

 . ید  ۀتخلی.  3؛ مالکیت(اخص )به مفهوم  خلع ید. 2؛ تصرف عدوانی. 1:  (عام مفهومدر  )  خلع ید
 . است «اعم»به مفهوم  ق.ا.ا.مو ...   45و  43د در موا خلع ید  نکته:

 
 : تخلیۀ یدو  خلع ید ، تصّرف عدوانی مقایسۀ دعوای 

حق داده شود و دلیلش این است که در صورت عدم  برای احترام به تصرفاِت ظاهرِی افراد است و هدف این نیست که حق به ذی  دعوای تصرف •
آید. اگر مالک، ملکی را از غاصب به زور بگیرد قانونگذار از غاصب، بنا به مصلحتی به نام »نظم« حمایت  نظمی به وجود میاحترام به تصرفات، بی

 کند. می
نماید که خواهان با ارائۀ ادّلۀ متناسب، مالکیت را نسبت به ملک مورد  دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می  (ید  خلع دعوای مالکیت )در   •
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 نماید، اثبات کند. دعوا که خوانده آن را تکذیب می
نماید  باشد، خواهان ادعا میبر آن، مورد قبول طرفین دعوا میخوانده    بودنید ، عدم مالکیت خوانده بر ملک و در مقابل، قانونی  دعوای تخلیۀ یددر   •

 که ادامۀ ید خوانده بر ملک بر خالف قرارداد و یا قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد )مانند دعوای تخلیۀ ید از عین مستأجره( 
 دیگر، سه عنصر زیر باید برای پیروزی در این دعوا اثبات شود: عبارتبه، نیازمند برقراری سه رکن است؛ دعواطرح این  دعوای رفع تصرف عدوانی:

 یعنی سابقًا ملک در تصرف خواهان بوده است.   سبق تصرف خواهان: .1
 الزم نیست که خواهان مالکیت خود را بر مال اثبات کند؛ بلکه اثبات سبق تصرف کافی است.  ✓
ات او عرفًا مصداق تصرف باشد؛ یعنی تصرف مستمر، مستقر )ماندگار( و علنی باشد؛ تصرف متصرف سابق در صورتی مورد حمایت است که اقدام ✓

آنها دعوای تصرف عدوانی طرح  بنابراین، تصرفات منقطع غیرقابل رؤیت یا مورد تردید و ابهام، تصرف محسوب نشده و نمی توان در خصوص 
 کرد. 

مدت زمان تصرفات سابق خواهان بیان نشده است؛ بنابراین کافی است که   در قانون فعلی، بر خالف قانون سابق هیچ حداقل خاصی از حیث  ✓
 ای باشد که بتوان او را عرفًا متصرف سابق نامید. مدت تصرفات سابق خواهان، به اندازه

این شخص،  اگر شخصی مال غیرمنقول خود را بالتصرف رها کند و بعد از مدتی، شخص دیگری مال او را تصرف کند، در این صورت، تصرفات   ✓
 . مصداق دعوای تصرف عدوانی نیست

 توجه است: یعنی در حال حاضر، ملک در تصرف خوانده است. در این خصوص، نکات ذیل قابل لحوق تصرف خوانده: .2
تواند ملک را بدون طرح دعوای حقوقی و به نحو عدوانی از تصرف متصرف خارج کند و اگر  حتی اگر خوانده، مدعی مالکیت ملک باشد نمی ✓

  چنین کند، عمل او مشمول عنوان تصرف عدوانی است.
برای مثال، اگر شخصی از ملک مورد تصرف دیگری   .تواند مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی قرار گیرد اخاللی که مستمر و مستقر نیست، نمی ✓

 . صرفًا عبور کند، عمل او مصداق دعوای تصرف عدوانی نیست 
 اهان و بدون حکم مرجع صالح باشد. فعلی خوانده بدون رضایت خو  یعنی تصرف عدوانی بودن تصرف خوانده: .3

حتی اگر شخصی که بدون مراجعه به مراجع صالح قضائی، با قهر و غلبه وارد ملک تحت تصرف دیگری شده، مالک آن ملک باشد، عمل او  ✓
 . همچنان مصداق تصرف عدوانی است

 بنابراین این دعوا در اموال عمومی ممکن نیست. ؛ طرح است که قابلیت تملک خصوصی داشته باشنددر اموال قابل دعوااین  ✓
تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است؛ مانند آنکه شخصی در   ، حمایت از استفاده از یک ملک،دعواموضوع این    دعوای رفع ممانعت از حق:
 برداری شخص دارندۀ حق از حق خود شود.  است و شخص ثالث یا مالک همان ملک مورد ارتفاق، مانع بهره  ی داشتهملک دیگری راه عبور یا مجرای آب 

، تحت عنوان انتفاع یا ارتفاع استفاده دعواکند که آیا خواهان، قبل از اینکه موضوع  در دعوای رفع ممانعت از حق، دادگاه صرفًا به این امر رسیدگی می ✓
 کرده است یا خیر؟ و آیا خوانده مانع استفادۀ خواهان از ملک شده است یا خیر؟ می

پردازیم و به این امر که سابقه استفادۀ خواهان تحت عنوان برداری میواهان و ممانعت خوانده از این بهرهسبق استفاده خ  در این دعوا صرفًا به بررسی ✓
دیگر قاضی به این امر که آیا استفادۀ سابق خواهان، بر حق بود یا  عبارتپردازیم؛ بهحّق انتفاع یا حّق ارتفاق، مشروع و قانونی بوده است یا خیر، نمی

 . پردازدخیر، نمی
اگر شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود، بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد؛ مانند    دعوای رفع مزاحمت:

ت منزل  ای رو به ملک غیر باز کند یا در ملک خود صداهایی تولید کند که به خانۀ همسایگان وارد شود یا آب باران خانه خود را به سمآنکه شخصی پنجره
 توان علیه او دعوای رفع مزاحمت طرح کرد. در این خصوص باید توجه داشت که:همسایگان هدایت کند، می

در دعوای رفع مزاحمت نیز کافی است که خواهان ثابت کند که متصرف ملک است و اثبات مالکیت او الزم نیست. پس همین که شخص متصرف   .1
 . اد مزاحمت کند، همین امر مصداق دعوای رفع مزاحمت استملکی باشد و دیگری برای تصرفات او ایج

 . مزاحمت باید در حال حاضر در جریان باشد. اگر مزاحمت قباًل رفع شده باشد، طرح دعوای مزاحمت ممکن نیست  .2
 

 گانۀ تصرف: اوصاف مشترک دعاوی سه
دیگر، در خصوص اموال منقول، شخصی که مدعی  عبارتبههر سه غیرمنقول است. در خصوص اموال منقول، طرح دعوای تصرف منتفی است؛   .1

 . تواند دادخواست استرداد مال تقدیم کندمالکیت است، می
 هر سه غیرمالی اعتباری است.   .2

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

84 

دیگر، در این دعاوی در پی  عبارتبهپردازد؛  احراز سبق تصرف خواهان می  شود، بلکه صرفًا بهدر این دعاوی، دادگاه وارد احراز مالکیت خواهان نمی  .3
 حمایت از مالک نیستیم؛ بلکه صرفًا در پی حمایت از سبق تصرف هستیم و این تفاوت دعاوی تصرف و دعاوی مالکیت است. 

تصرف سابق خود    در این دعاوی، نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست؛ بنابراین، نه تنها الزم نیست که خواهان مشروعیت .4
زیرا ندارد؛  تأثیری در دعوای تصرف  نیز  اثبات عدم مشروعیت تصرفات سابق خواهان  یعنی  از سوی خوانده؛  آن  اثبات خالف  اثبات کند؛ حتی  در   را 

 . دعوای تصرف، به دنبال حمایت از متصرف هستیم
د و مالک بدون مراجعه به مراجع صالح قضائی با قهر و غلبه وارد ملک  بنا بر آنچه در بند فوق بیان شد، اگر ملکی در تصرف شخصی غیر از مالک باش .5

 . خود شود که تحت تصرف دیگری است، عمل او مصداق تصرف عدوانی است
در گانۀ تصرف، غیرمالی اعتباری است؛ و آرای صادره تعیین دعاوی، قابل تجدیدنظر است؛ اما آرای صادره در این دعاوی  با توجه به آنکه دعوای سه  .6

 . شمار آرای قابل فرجام ذکر نشده است
 . گانۀ تصرف، محدود به مهلت خاصی نیستطبق قوانین فعلی طرح دعوای سه  .7

 
  دعاوی شبه تصرف:

گاز، تلفن  .1 برای استفاده از ملک ایجاد شده، مانند قطع آب، فاضالب، برق،    دعاوی مربوط به قطع انشعاب و خدمات شهری یا قطع تأسیساتی که 
 . ثابت، وسایل تهویه، آسانسور و ... تابع قواعد دعاوی تصرف است

دانست؛ بنابراین،    قانونگذار در خصوص قطع انشعابات سخن نگفته ولی این را باید ناشی از تسامح    دعواق.آ.د.م از امکان طرح    ۱۶۸اگر چه ماده    .2
 قطع انشعاب آب نیز مشمول همین بند است. 

 . گانۀ تصرف این مورد با دعوای ممانعت از حق تطابق بیشتری دارد تا با دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمتاز بین دعاوی سه  .3
 با توجه به آنکه این دعاوی تابع قواعد دعاوی تصرف است، پس دعاوی غیرمالی و غیرمنقول است.   .4
 نه دادگاه اقامتگاه خوانده.  ین دعاوی در صالحیت دادگاه محل وقوع ملک است،ا  .5
اگر    اگر قطع انشعابات بر مبنای مجوزهای قانونی یا مستند به قرارداد باشد، طرح دعوای ممانعت از حق، در خصوص آنها منتفی است. برای مثال،  .6

های  رویه، قطع شود، دعوای ممانعت از حق منتفی است. بسیاری از دستگاهل مصرف بیانشعاب برق به دلیل عدم پرداخت بهای آن را انشعاب به دلی
دولتی یا  کشاورزی، شهرداری  عمومی  وزارت جهاد  و شهرسازی،  راه  وزارت  نیرو،  وزارت  نفت،  وزارت  شدهمانند  ... مکلف  و  قوانین  ها  که حسب  اند 

الذکر،  ها و…. اقدام کنند. اقدام ایشان در خصوص موارد فوقراضی ملی شده، معابر و میدانها، اها، راهمربوطه نسبت به رفع تجاوز در حریم لوله 
توان علیه نمی مستند به تجویز قانون بوده و در مواردی نیاز به رجوع به محاکم و دستور قضائی نیز وجود ندارد. در این صورت، به دلیل اقدامات مزبور، 

تواند با رجوع به  داند، میت از حق یا مزاحمت طرح کرد. البته اگر شخص متصرف اقدامات ایشان را غیرقانونی میآنها، دعوای تصرف عدوانی یا ممانع 
 . دیوان عدالت اداری، علیه مرجع مزبور طرح دعوا کند و ابطال تصمیمات و اقدامات ایشان را درخواست کند

 
 . شودنمیدعوای مالکیت   اقامۀمانع    عدوانی،ی تصرِف در دعوا شکست نکته: *
 . قرار عدم استماع دعوا(شود ) میدعوای تصرف عدوانی   ۀمانع اقام ،در دعوای مالکیت  شکست نکته: *

 خوانده است.  انکارِ  مالکیت است که موردِ  اثبات  ،( به مفهوم اخص خلع یددعوای مالکیت ) 
خواهان    و  ن مورد قبول طرفین دعواستآ  خوانده بر  خلع یدودن  ب   قانونی  مقابل،  مالکیت خوانده بر ملک و در  عدم  ید،   ۀدر تخلی همانطور که در باال گفتیم،  

 .جره(أ ید از عین مست ۀمانند دعوای تخلی)  ن تخلیه گرددآ داد و یا قانون بوده و باید ازر خوانده بر ملک بر خالف قرا  یدِ  ۀکه ادام نمایدمیادعا 
  تصرِف  ِم کو بنا پس از اجرای ح اشجار رس و یا اقدام به احداث بنا نموده باشد،اشجاری َغ  ، عدوانی تصرِف  موردِ  لِک دعوای عدوانی در مِ اگر متصرف پس از 
ماه از تاریخ اجرای حکم    یکحکم تصرف عدوانی بوده و ظرف    موردِ   مالکیِت   مدعِیّ   ،عدوانی  که متصرِف   ماندمیاقی  بصورتی    لیه دراِ عدوانی علیه مشار  

 . (164  ادۀمنسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید ) 
 . اخراج( شودخارج ) متصرف عدوانی باید از ملک  ،فوری است و پس از ابالغ   شودمیبدوی صادر    مرحلۀاجرای حکم رفع تصرف عدوانی که از 

 حالت متصور است:  دو ،دعوای مالکیت  ۀمتصرف عدوانی و اقام  شده توسطاحداث ۀشده و ابنیرس تکلیف اشجار َغ در رابطه با 
 . ع خواهد گردید ل بالفاصله ق ،پس از انقضای مهلت مزبور ،نماید ن دعوای مالکیت اقامه  ،ماه از تاریخ اجرای حکم عدوانی ظرف یک متصرِف  چنانچه  -1 

نانچه قلع اشجار و بنا از  چ  ،وی  دِن شدعوای مالکیت و محکوم    نهایِی   پس از روشن شدِن   ،دعوای مالکیت اقامه نماید   ،عدوانی   متصرِف که    صورتی  در  -2
 . گرددمیقلع  ، ین مورد نیز حکم صادر شده باشدا باشد و در دادگاه درخواست شده
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شجار و بنا  اَ   لِع نه تنها قَ   ،ن پیروز شودآ  دعوای مالکیت نموده باشد و در  اقامۀ  ،مقرر  عدوانی در مهلت  تصرِف   دعواِی   لیهِ عَ که محکوم    بدیهی است درصورتی
 . گرددمیعدوانی دوباره بر ملک مستولی  دعوای تصرِف  لیهِ عَ محکوم    ،(ید خلعبلکه در اجرای حکم جدید )  ،شود میمنتفی 
نظر استان  در دادگاه تجدیدتجدیدنظرخواهی  قابل.آ.د.م  ق  331  ۀماد  2  بندِ   به صراحِت   ،مالی صادر شده است چون در دعوای غیر  ، فع تصرف عدوانیحکم ر 
 است. 

به َعلیه  اگر محکوم    ، بنابراینشودمانع اجرای حکم رفع تصرف عدوانی نمی،  347  ۀ بر خالف اصل مذکور در ماد  ،درخواست تجدیدنظر در تصرف عدوانی
شده توسط متصرف عدوانی و شکایت از  شده و ابنیۀ احداثدر رابطه با تکلیف اشجاِر َغرس   ،کیت اقامه نکنددرخواسِت تجدیدنظر اکتفا کند و دعوای مال

 است:   قابل تصورحالت   دو ،حکم
بلکه    ،نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد   ،حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود  ،چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی  -1

 (. 175 ادۀگردد )مَعلیِه مرحلۀ بدوی بر ملک مستولی میبه حالت قبل از اجرا اعاده شده و محکوم   ،به دستور دادگاِه اجراکنندۀ حکم ،اقدامات اجرایی
در دادگاه تجدیدنظر فسخ نشود و یا حتی دعوای تجدیدنظر در    در مهلت یک ماهه از تاریخ اجرای حکم مزبور  ،صورتی که حکم رفع تصرف عدوانی   در  -2

 (. 164  ادۀاشجار و بنا قلع خواهد شد )م ،جریان رسیدگی باشد
 ؟ شودمیو اشجار و بنای احداثی چگونه تعیین  نآ اجرایتکلیف  ، حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شده باشد اگر :سؤال
به صورت غیابی صادر و ابالغ شود  چنانچه  :جواب غایب ظرف  َعلیِه  محکوم  که    صورتی   دردر هر حال و    ،واخواهی   ۀدر فرج  ،حکم رفع تصرف عدوانی 
به    20مهلت   نسبت  نمایدآروز  واخواهی  شدن    ن  روشن  شد.  ،واخواهی  نتیجۀتا  نخواهد  اگر    بدیهی  اجرا  فرج  َعلیهِ محکوم  است  در    ، واخواهی  ۀغایب 

ننماید،   دادخواسِت  تسلیم  در   بالفاصله  واخواهی  هرگاه  فرجا  و  در   ۀ ین  و  نموده  شود ا  واخواهی  محکوم  نیز  مرحله  و    ،ین  حکم  صدور  از    ، نآ  ابالغپس 
د و در مهلت  ابالغ قانونی شده باش   ،غیابی  حکِم   که  صورتی  در  حتی اگر درخواست تجدیدنظر نموده باشد.  ،شودمیبالفاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا  

از    مناسب  تأمیِن   اخذِ یا    معتبر  ضامِن   معرفِی .. منوط به  .  اجرای حکم»  :ق.آ.د.م  306  ۀماد  2  تبصرۀن واخواهی نشده باشد به صراحت  آقانونی نسبت به  
 « ه خواهد بود.لَ محکوم  

  ،ها آن سیساتی که بدون ایجاد خرابی به خود یا محِلّ أت . باشدمیاشجار و بنا   ،ماند میماه در زمین    ت یکتا مّد  ،پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی  آنچه
 . شودمیتحویل   ()متصرف عدوانی  نآ صاحبزمان با اجرای حکم تصرف عدوانی برچیده و به هم ،ل انتقال باشد بقا
 مکلف به انجام یکی از مقدمات زیر است:   ،تصرف اقدام به زراعت نماید موردِ  که متصرف عدوانی پس از تصرف عدوانی در ملِک  صورتی در
 . زمین را بپردازد  المثِل فوری محصول را برداشت و اجرت موقع برداشت محصول رسیده باشد:  اگر -1
 اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد:  -2

 اخت و ملک را تصرف نماید. قیمت بذر را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرد  ،ه پس از جلب رضایت متصرف عدوانی لَ محکوم   .الف
المثل زمین را دریافت  تصرف متصرف عدوانی باقی گذارد و اجرت  ملک را تا پایان برداشت محصول در  ،پس از جلب رضایت متصرف عدوانی  َلهمحکوم    .ب

 . نماید 
 عدوانی را مکلف به معدوم کردن زراعت و اصالح زمین نماید.  متصرف ،َلهمحکوم   .ج

را مکلف به اصالح    که او  دهدمیحق  َله  محکوم    به  165  ادۀم  درار  ذقانونگ   ،عدوانی اقدام به تخریب ملک کرده باشد  عدوانی پس از تصرِف   چنانچه متصرِف 
اجرا    نباشد ولیه  عَ هزینه و انجام اقدام محکوم    رِف ثار تخریبی مستلزم َص آچنانچه اصالح    رسدمینظر  ه  ب  ،خصوص این قسمت از ماده  در  ثار تخریبی نماید.آ

با مساعدت    بتواند راساً  نمایدآبه  َله  محکوم  یا  مورد    ،ضمن دستور اجرای حکم  ،َلهمحکوم  ثار تخریبی را به درخواست  آاصالح    تواندمیدادگاه    ، ن مبادرت 
  تخریب، زمان  ین ابنابر  رسیدگی انجام نگردیده و و  ن درخواست نشده آه به امری که نسبت بلیه عَ مکلف نمودن محکوم   ،صورت  این  غیر در دستور قرار دهد.

 . باشد میاصول دادرسی   خالف ... احراز نشده و مورد حکم قرار نگرفته، کننده وتخریب شخص ،نآ میزان
چنانچه حکم رفع تصرف    .قطعی شدن حکم رفع تصرف عدوانی است  مستلزم  ثار تخریبی،آکردن زراعت و اصالح    معدوم  ثار تخریبی،آخصوص زراعت و    در

 لیه اقامه دعوای مالکیت نموده باشد. عَ ثار تخریبی همان است که گفته شد حتی اگر محکوم  آزراعت و  تکلیف عدوانی صادر و قطعی شده باشد،
از تاریخ ابالغ    روز  10از انقضای    پس  باید گفت:د.م  .آق.  171  ۀادم خصوص    در  1352مصوب  ه به قانون اصالح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی  با توّج 

  غیر این   در  ؛مند شود ن بهرهآاز امتیازات    فرصت دارد که دعوای تصرف عدوانی اقامه نموده و  ماه  یک  تنها (  مطالبه  حِقّ   دارندۀ)یا    مالک   اظهارنامه به امین،
 ندارد.   خلع یددعوای   ۀجز اقام راهی تمایل و توان،صورت  در ن دعوا محروم شده وآاز امتیازات  ،صورت

 « کرده است  سکوت   مستأجریکی از مصادیق مهم امین یعنی    مورد  در  171  ادۀم»  : فرمایندپیشرفته( می  1  لدج)  624دکتر شمس در شماره    **  مهم  **
مقررات تصرف   مشمول  «تاریخ معینی تخلیه کند ولی خودداری نماید  تعهد کرده باشد در  آنکهولو  »  مستأجرکه    اندگرفتهدر ادامه از این سکوت نتیجه    ایشان

 . شود نمیعدوانی 
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 هم باید مشمول ماده باشد.   مستأجر  پس «... هر امین دیگریی طور کلّ ه ب و ...»  گفته:  171ماده  در :رسداما این درست به نظر می
  مواردی  در  همچنین   و  «رهنی و شرطی  استرداد و  معامالت با حِقّ » در  تخلیه    دعوای  ق.ا.ق.ج.ت.ع،  10  ۀماد  ۀتبصر و  د.م  .آ .ق  171  ۀماد  ۀه به تبصر توّج   با

 ماده مزبور خارج شده و  شمول  از  استرداد ملک وجود داشته باشد،  یا  آنهاید    ۀی برای تخلییا شرایط خاّص   قرارداد  امین یا متصرف،  که بین صاحب مال و
 معافند.  ،مال ۀمطالب ۀنامصرف عدوانی یا ابالغ اظهار تتبدیل شدن به م متصرفین از 

 . شودمیکننده از حق  ی مانع استفادهفاعل به طور کلّ  عمل  ممانعت از حق، در
 ی غیر ممکن کند. طور کلّ ه متصرف را ب  مندِی بهره آنکهبی کندمیجزئی در تصرف ایجاد   اخالل فاعل،  عمل در مزاحمت،

از سوی خوانده هم در    نآ  خالف  ادعای  بلکه  تصرف احراز شود،  دعاوِی   خواهاِن   سابِق   تصرِف   دعاوی تصرف نه تنها الزم نیست مالکانه و مشروع بودِن   در
به مراجع صالح )جهت ابالغ    مراجعه  بدون  مطالبه دارد،  که حِقّ   از طرف او یا کسی  مأذون  یا  اگر مالک  بنابرین  .باشدنمیرسیدگی    قابل  دعاوی تصرف،

او    عمل  تصرف ملک اقدام نمایند،  یعنی  ملک،  نان از آاخراج    به  ملک را از طرف او متصرفند،  ...  و  مباشر  ،مستخدم   ،مستأجر ادعای اینکه    ( بهنامه اظهار 
از تصرِف   اگر شخصی تصرف  لذا  .شودمیتصرف عدوانی شمرده   باشد دیگران    عنصر معنوی در  پس  .اندممنوعملک    نآ  عدوانِی   مادی در ملکی داشته 

استفاده قرار    مورد   یراد مرور زمان،ا  منشأعنوان  ه  مالکیت و یا ب  برابر مدعِیّ   تصرف وجود داشته اشد که تصرف به عنوان دلیل مالکیت دردر  که باید    مواردی
 باشد.   کاملو  غیر مبهم ،علنی، مستمر ، مستقر سابق نیز باید   متصرِف  تصرِف  البته گیرد.

 : د.م .آ ق.  161 ۀ در ارتباط با ماد نکته دو
ل مناقشه و معارضه نباشد )مثال: تصرف ملک در  بقا  انجام شده باشد که قانوناً   ایوسیله منصرف به مواردی است که تصرف به    «قانونی  ۀوسیل»  :نخست

سابق   متصرِف   ( چنانچه ه به مقررات قانونیتوّج   و با   آنهاصالحیت    حدود  در   .. .  صالح یا سایر مراجع صالحیتدار مانند اجرای ثبت وذی  دادگاهِ   اجرای حکِم 
یا صادر مرجِع   صالحیِت   ادعای عدِم  اقدام    کننده حکم  باشد،  ۀدر محدود  آنهادستور و همچنین عدم  داشته  را  دا  باید  مقررات  را در  امر  به  این  دگاهی که 

مطرح نماید. بدیهی است چنانچه این دادگاه وسیلۀ مزبور را حکم دادگاه   «وسیله»  بررسی قانونی یا غیر قانونی بودِن   جهت  ،کندمیدعوای تصرف رسیدگی  
سابق بوده   تصرف از متصرِف   رفع  باشد؛ اما در غیر موردی که حکم دادگاه، »وسیلۀ« تشخیص دهد که تا آن زمان فسخ نگردیده، ملزم به تبعّیت از آن می

ۀ در محدود  ن آ  اقدامنیز    صادر نموده و   را  باید صالحیت مرجعی که دستور رفع تصرف از خواهان  ،کند میکه به دعوای تصرف رسیدگی    دادگاهی  است،
مربوط    مقرراِت   ۀدر محدود  ،یا صدور دستور  نموده وصالح صادر  ور رفع تصرف را مرجع یا مقام غیر دهد و چنانچه دست مربوط را مورد بررسی قرار  مقرراِت 

 شمرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.  عدوانی قانونی بوده است،  ۀوسیل ت که به غیرِ را به این علّ  آمدهتصرف به عمل  ،نبوده
ماددوم  اگرچه  به    ۀ:  مبیّ   ایگونهمزبور  که  است  شده  تصرف    خواهاِن   تکلیِف   ِن تنظیم  اثبات  در  تصرف  رضایت»دعاوی  وسیل»  و  «بدون    « قانونی  ۀغیر 

  و   شودمینیاز  خوانده بی  مزاحمت و ممانعِت   ،از اثبات عدوانی بودن تصرف  ،خوانده  خود و لحوق تصرفاِت   تصرفاِت   سبِق   دلیِل   ۀبا ارائ  ،اما خواهان  باشدمی
 باید از خوانده مطالبه نمود.  خواهان را یا رضایِت  و «قانونی ۀوسیل»وجود  دلیِل 

ن تعرض قصد ابراز نوعی ادعا نسبت به اصل  آ وسیلۀ ه بشخص فاعل باید  ، محسوب شود  تصرف در دعاوی تصرف باید دانست برای اینکه اخالل یا تعرض،
  ۀ صیادی که در تعقیب شکار از مزرع   ،برای مثال   پس  صرف خواهان در تعارض و تزاحم است.تدر تصرف اقدامی ارادی است که با    اخالل  حق داشته باشد.

های  تبنو شخصی در اگر  اما ؛.د.م نیستآمنظور در ق. اما عمل او تصرف عدوانی و یا حتی مزاحمِت  ،خسارت هم بزند  آنکهعبور کند ولو  ،غیر  تصرِف  تحِت 
ین طریق بخواهد اعالم نماید به این دلیل اینگونه اقدام  ا  از  که  طوریه  ب  ست جهت برداشتن خاک وارد شود،ا  متعدد به ملک مجاور که در تصرف دیگری

دعوای مزاحمت اقامه    تواندمیمتصرف است و وی    حالت اقدام وی اخالل در تصرِف   ینا   در  ،ن ملک است آ  انتفاع در   حِقّ   بودِن   دارا  که مدعِیّ   نمایدمی
 نماید. 
 اشد. ب خصوصی داشته  تمّلِک منقولی بلکه باید قابلیت    منقول باشد اما نه هر غیرورد تصرف در دعاوی تصرف باید غیر مال م

ماد  ۀشیو در 1352  .ا.ق.ج.ت.عق  13)ماده  د.م  .آق.  173  ۀتنظیم  را    این  امر،  بادی  (  متصرِف   رساند میمعنا  علیه    تواند میعمومی    امواِل   سابِق   که 
عمومی    غیرمنقوِل   شخصی که نسبت به امواِل   یا تشکیالت عمومی ناچار گردد علیهِ   دعوای تصرف اقامه نماید و  ،تشکیالت مربوط با تحقق سایر شرایط

برای   و  دین دعاوی تشکیالت مربوط محکوم گردا  عنداالقتضا در  تصرف اقامه کند و  دعوای  یا ممانعت از حق نموده،  مزاحمت  اقدام به تصرف عدوانی،
 در  غیر دقیق و مردود است.  شودپوشی از سایر مقررات انجام میا چشمبمزبور چون    ۀچنین برداشتی از ماد  اما  ؛گردد  خلع یدای  به طرح دعو   ناچار  ،انتزاعید
  باید   حال نصوص مزبور را  عین  در  تفسیر نمود.  ،بینی شده پیش  ین حیث،ا  مورد بحث را باید با لحاظ سایر ترتیباتی که در مقررات مخصوص از  نِصّ   حقیقت

  نظر   در  ملک است،  «خصوصِی   ِک قابلیت تملّ »شده را نیز که همان  ق گردد و معیار ارائهی  َض مُ   شمرده و تفسیرِ   آ.د.مق.  173  ۀماد  اصل مقرر در  راستثنایی ب
 . داشت

 . شودمیرسیدگی د.م .آق. ... باشد نیز با قیودات مزبور برابر  وزارتخانه یا ن آ طرِف به دعاوی تصرف که هر دو 
مجوز قانونی یا    با»  یا خصوصی،  دولتی  مربوط،  مؤسسات   طرف  ( از.ا.ق.ج.ت.عق  7  ادۀم )  د.م.آ.ق  168  مادۀ  چنانچه قطع انشعابات یا خدمات مزبور در

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

87 

 . نیز مشمول مقررات فوق است( آب انشعاب ) مقررات مربوط به دعاوی تصرف خارج است  شمول از  شده باشد، انجام مستند به قرارداد«
تصرف    در»  رِف ِص   ... وجود ندارد و  سال و  یکمثل    ( شرطیسابق )خواهان  تصرِف   ِت برای مّد   ، ه به مقررات جدید حاکمتوّج   با  : ت تصرف خواهانمّد 

  ایادِی   تصرفاِت   ِت مّد   ،ین لزومی ندارد که خواهان ابنابر   ؛کافی دانسته شده است  ،تملک توسط خواهان بدون ذکر مّد   لِی بق  «مورد استفاده بودِن   یا  بودن و
 ت تصرف خود اضافه کند. ه مّد ب را خود  ماقبِل 

دعاوی    ، قبلی.د.ِم آ.ققابل دفاع است.  آ.د.ِم قبلی  راهکار ق.  ،به نظر دکتر شمس  اما   ین خصوص نیز ساکت است،ا  در  د.م.آق.  :ت تصرف خواندهمّد 
  بر   ( عقیدهمورد دفاع دکتر شمس استکه ) قانون    ینا  در   .د ونممیممنوع    شدمیخوانده اقامه    سال از تاریخ تصرِف   یک  ِت که پس از انقضای مّد   تصرفی را 

 و حمایت کند. دعاوی تصرف باید از ا متصرفی است که قانون در همان ملک،  سال خود در تصرفات بیش از یک ۀادام با  ،ولو عدوانی  ،ن است که متصرفآ
 غیرمنقول اقامه شود.  ماِل   وقوِع  محِلّ   عمومِی  دادگاهِ  باید در ( نوعی که باشد   )هر دعاوی تصرف

رسیدگی به دعاوی ،  177  ادۀم   در  ثانیاً و    دانسته  «شکایت »  را  «خواهان» اقدام  ،  170  ادۀم  در  اوالً   اما  تصرف  «دعاوِی »گفته  د.م  .آق.  موادِّ   اگرچه مقنن در
  ۀ به قرین  ،دادگاه  حال رسیدگی به دعاوی تصرف در  عین  در   داده است.  نوبت قرار   را خارج از  آنهارسیدگی به    و   ندانسته  «تشریفات دادرسی »مزبور را تابع  

 است ضروری است. الزم بر فرم چاپی دادخو  مطالِب  تنظیِم  غیرمالی است. دعاوِی  دادرسِی  ۀمستلزم پرداخت هزین  .ا.ا.مق 147 ادۀم
ت  متصرف  مزاحمت:  دعوای  در؛  سابق  متصرف  در دعاوی تصرف عدوانی: ،  نفعذی گرفتهفعلی که  او مورد مزاحمت قرار  از    دعاوی  در  و  صرفات  ممانعت 

 است.  سابق از حق ۀکننداستفاده حق:
پیروزی   شرایط ین صورت،ا  خود را اثبات نماید. در ماقبِل  مالکیتیدد.م  .آ.ق 170 ادۀم  درالقاعده الزم نیست که اشخاص مذکور علی در طرح دعاوی تصرف، 

  ین ا  در  د.ن نمای  شکایت   «لکام  مقامِی به قائم»به اشخاص مزبور اجازه داده است    170  ادۀم  .شودمیاشخاص ارزیابی  این    خودِ   وضعیِت   لحاظ  با   دعوا،  در
تصرف،  توانند می  آنهاصورت   سبق  اثبات  نماید  د.م.آق.  162  ادۀم   برابر  برای  استناد  مالک  مالکیت  سند  در؛  به  حال،   اما  مکلف  یاد   اشخاص   عین  شده 

اثبات   برای ،مالک   د مالکیتتنها از مزیت استناد به سن ،ین صورت ا  در و  ودهماقدام ن  اصالتاً  توانندمیلک اقامه کنند بلکه  ام مقامِی دعوا را به قائم باشندنمی
 دعاوی تصرف برداشت نمود.  و ... را در خادم  ،مستأجر  محدودیت مزبور، قانون 170 ادۀاز م  تواننمی ینا نابر ب ؛ شوندمی محروم  سبق تصرف،

یا)چنانچه شخصی   مالک  متصرفند  ولو  او  از طرف  را  ملک  عدواناً   ( شخصی که  را  اظهار ملک  ابالغ  بدون  تصرف    از  عدوانی  و طرح دعوای تصرف  نامه 
  ، اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف  بر  توانند میاشخاص    این  گردد،   آنها  تصرفاِت   مزاحِم   یا  امین دیگری خارج نموده و  یا هر  و  خادم  ،سرایدار  ، مستأجر

 علیه وی اقدام کنند. 
 رسید:  به نتایج زیر توانمی د.م.آق. 174و  163  موادّ ه با عنایت ب

)توّجه:    اقامه کند  حقممانعت از  و    تصرف عدوانیدعوای    تواندنمین  آ  ت بلکه پس ازسهمان دادخوا  نه تنها در  ،مالکیت اقامه دعوا نموده  ع بهراج  که  کسی
رقیب    تصرِف   دعوای مالکیت،  ۀبا اقام  حقیقت  در  .شودمیرو  عدم استماع دعوا روبه  قرار   با   چنین دعوایی،  ۀ صورت اقام  در  و  حرفی نزده(   دعوای مزاحمتاز  

  بنابرین   نظر گرفته شود،  دعوای مالکیت در   ۀبرابر خواند  ممنوعیت باید نسبت به خواهان در   این  اقراری ضمنی است.  این  را مورد شناسایی قرار داده است، 
 پذیر است. امکان ،به همان ملک نسبت جانب خوانده علیه خواهان یا هرشخص دیگری، حق از ممانعت از  طرح دعوای تصرف عدوانی و

 . باشدنمیدعوای مالکیت ممنوع  طرح از یا علیه او دعوای تصرف اقامه شده، که دعوای تصرف اقامه نموده و شخصی
  بنابرین   .شودمیهم اصحاب دعوا    قاعده هم شامل قاضی و  این  ورود در مالکیت باید ممنوع شمرده شود.  ،دعاوی تصرف.م در  .دآ.ق  174  ۀه به مادتوّج   با

اصحاب دعوا وضعی   طور صریح یا ضمنی دره  ب   تواندنمی  ،نظر بدوی و چه تجدید  چه  ی او،أر   ورود به دالیل مالکیت را ندارد و  حِقّ   ، قاضی در دعاوی تصرف
  « ه از حق»سبق تصرف و استفاددلیل  عنوان  ه  تنها ب   ،نآی نماید. ابراز سند رسمی مالکیت از طرف اصحاب دعوا و تمسک قاضی به  جز متصرف شناسای

 . شودنمیمزبور شمرده  ۀو تعرضی به قاعد است  ثرؤم
ه  مراد دستوری است که ب  بلکه  ،باشدنمیمورد نظر مقنن    «دستور موقت»داشت که مفهوم اخص و اصطالحی    هباید توّج   د.م.آ.ق   174  ادۀخصوص م  در

  نآ  اجرای  ( و319  ادۀمشود )برخالف    تأمینموکول به دادن    تواندنمی  نآ  صدور   ،دستور موقت به مفهوم اخصخالف    بر  ینابنابر ؛  شودمیطور موقت اجرا  
  شکست خواهان در   منظور)  شودمیبه رد دعوا مرتفع    رأیصدور    دستور با   ( این 325  ادۀم  1  ۀخالف تبصر   )بر   باشد نمیقضایی    ۀرئیس حوز   تأیید نیز مستلزم  

 . ین خصوص صادر نماید ا نظر دستور مجددی دراینکه مرجع تجدید  مگر؛  بدوی است( ۀمرحل
الزام دادگاه و اصحاب   اما  نموده است،  تجویز  «نوبت   خارج از»رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات دادرسی قرار نداده و    177  ۀدرست است که ماد

رعایت   به  دادرسیدعوا  شیوتوّج   با  اصول  به  و   ۀه  ادله  به  است.   رسیدگی  احراز  قابل  روشنی  به  ثالت  ورود  دادرسی»  تجویز  اصول  »از    باید  را  «تشریفات 
موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان    گاه شده و طرفین دعوا درآ دعوا علیه خود    ۀباید ترتیبی داده شود که خوانده از اقام   نتیجه  در  نمود.   متمایز  «درسیدا

 نیز الزامی است. یک  ه و دفاعیات هره به ادلّ مقابل دفاع نمایند. توّج  طرِف  ۀو ادل هابرابر ادعا خود را داشته و در  ۀاها و ادلعاد ۀارائ
 ه مثل اسناد رسمی یا عادی استناد کند. به سایر ادلّ   تواندمی  شهادت شهود عالوه بر استناد به خواهان  دعاوی تصرف، در
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  اثبات کند، را به طرق دیگر    خود  تصرف و استفاده از حِقّ   سبِق   تواندمیتنها    نه  مالکیت ارائه شده است،  رسمِی   علیه وی سندِ   ،دعاوی تصرف   که در  کسی
جاعل    خواه  ،کند میدادگاه به ادعای جعل رسیدگی    ،دعوا باشد   در  مؤثر   ،سند  ن ادعای جعل نماید. اگر آبه    تنسب  تواندمیآ.د.م  .ق   172  ادۀم   مطابق  لکهب

 . (آ.د.مبعد ق. به 219 ادۀم   مطابقترتیب رسیدگی به ادعای جعل  )  ن شده باشد یا نشده باشدتعیی
خالف    بردادگاه )ین صورت  ا  در   ،سایر اسناد رسمی یا عادی استناد کنند. اگر به سند عادی استناد کند   به  اثبات ادعا یا دفاع،  در   توانندمیاصحاب دعوا  

  دادگاه در   تصمیم  عنایت نماید.  (عادی)به منطوق و مفهوم این اسناد    ( بایدبا قیود گفته شده دلیل سبق تصرف است  ،حال   هر   در  اسناد رسمی مالکیت که
 نیز اجرا کند.  را آ.د.م.ق 221  ۀبوده و دادگاه باید ماد مؤثر  و ادعای جعل اسناد مزبور در سایر دعاوی نیز تردید خصوص انکار،

  169  ادۀم  درچه مقنن    اگر  .شود   وارد دعوا  تواندمی  ثالث  شخص(  نظرتجدید یافته )چه مرحلۀ بدوی و چه  که رسیدگی خاتمه ن  دعاوی تصرف تا زمانی  در
 صرف ناممکن است. ت  دعاوی در «جلب ثالث» فقط از ورود ثالث حرف زده اما نباید تصور کرد 

 ندارد و مشمول قواعد عام است. ی خصوصیت   مربوط به این دعاوی،  تدر دعاوی تصرف با لحاظ مقررا رأیصدور 
از   اعتباریدعاوی غیردعاوی تصرف  بند    بر  بنابرین  هستند.  مالی  از    ،صادره در دعاوی تصرف  حضورِی   احکاِم   تمامِی   االصولعلی  ،331  ادۀم  باساس 

 . باشدمینظر استان  تجدیدنظر در دادگاه تجدید ( قابللیه )خواهان یا خوانده حسب مورد عَ سوی محکوم  
سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا نیز در    قرار  رد دعوا یا عدم استماع دعوا،  قرار  دادخواست که از دادگاه صادر شود،قرارهای رد یا ابطال  

 در دادگاه استان است.  قابل تجدیدنظر 331ادۀ  به م ناظر 332  ادۀاساس م دعاوی تصرف بر
 بعد است.   به 303 مذکور در موادّ  ِی کلّ  قواعدِ  احکام غیابی صادره در دعاوی تصرف نیز مشموِل 

از  فرجام در دعاوی تصرف  آخواهی  به    است  «منتفی» درهرحال  رای صادره  نسبت  اگر  در  رأیحتی  مقرر  بدوی  تجدید  ، مهلت  نشدرخواست  باشدنظر    ده 
 . ار نگرفته است(مورد اشاره قر  ، مربوط به دعاوی قابل فرجام  هیچکدام از موادّ  است که در ایمالیچون جز دعاوی غیر )

خواهان  نیز  صادره    رأیصورت قطعیت    خواهی کند. درتجدیدنظر   تواندمی  نظر باشد،یا قراری صادر شد که قابل تجدید  ی شدحقّ اگر خواهان محکوم به بی
نسبت به طرح دعوای مالکیت اقدام کند و به   ،خالل رسیدگی به دعوای تصرف   حتی در  تواند میخواهان    ،عین حال   دعوای مالکیت اقامه کند. در  تواندمی

شکست    صادره مبنی بر  رأی  پذیر است. امکان  نآ  قطعیت طریق اولی طرح چنین دعوایی پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف و قبل از  
 در دعوای مالکیت ندارد.  اثری دعاوی تصرف،  در خواهان

دور اجرائیه الزم  توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا شده و ص  پس از ابالغ  بالفاصله  باشد،  حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده  اگر 
 . باشدنمیخواهی از حکم نیز مانع اجرا ی تجدیدنظر نیست. حِقّ تجدیدنظر و حتّ 

  هیچگونه   حکم صادره علیه او در دعاوی تصرف،  نماید ود دعوای مالکیت اقامه  نتوان میآخالل رسیدگی به    در  حتی  خوانده با شکست در دعاوی تصرف و
 اثری در دعوای مالکیت ندارد. 

در دعاوی تصرف از طرفین دعوا  توانایی  أت  ،محکوم شدن هریک  در  اقام  آنهاثیری  ندارد  ۀدر  مالکیت  از یک سو  ،دعوای  که    سببحتی    و   موضوع  ،چرا 
 پذیر است. محکومیت مالک امکان ،در دعاوی تصرف ،متفاوت است و از سوی دیگر کامالً دعوای مالکیت   دعوای تصرف با

 همچنان معتبر است.  ،نآ 1 ۀماد  جمله از دادرسی مدنی و ق.ا.ق.ت.د.ع.ا نیست، آیین که مغایر با قانون   52ن دسته از مقررات ق.ا.ج.ت.ع سال آ
  دادسرا   یا ممانعت از حق مطرح شود،  مزاحمت  تاریخ تصرف عدوانی،   ماه از  یک  ظرف  «شکایت»  چنانچه  :داردمی  مقرر  52مصوب    .ا.ق.ج.ت.ع.ق  2  ادۀم

 است.  ( حقوقی)صالحیت دادگاه عمومی   تصرف درهرحال در دعاوی ررات فعلی باید گفت:قه به ماما با توّج  صالح به رسیدگی است
  با  مورد ممانعت،  حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت یا حِقّ   ،د مکلف به اثبات مالکیت خو  شاکی  خصوص شکایت کیفری از تصرف عدوانی،  در

مالکیت رسمی    شاکی  سند مالکیت صادر شده باشد،  ،چنانچه نسبت به ملک مورد بحث   بنابرین  داشته باشند.را  اثباتی الزم    تواناستناد به دالیلی است که  
مورد قبول در دعاوی تصرف   هایمالک لحاظ ضوابط و    شکایت کیفری باید با  در  ،سایر ارکان دعاوی تصرف  اما؛  خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید

 مدنی مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.
  تمسک   .باشدنمیمانع اقدام حقوقی وی    االصولعلیامر    این  شاکی نیانجامد،  مطلوِب   ۀنتیج  به  ت عدم احراز مالکیت شاکی،شکایت کیفری چنانچه به علّ 

  از  خالی  ، نه مالکیت شاکی  خواهد بود و  مدعی  تصرِف   سبِق جمله    از   ،«دعوا  ب سب»ین رو که در دعوای حقوقی  ا   از  مخصوصاً شده نیز  قضاوت  به ایراد امر
 . باشدمیوجه 

 گانۀ تصرف: دعاوی طاری در دعاوی سه
 این دعاوی ورود ثالث اصلی راه دارد؛ اما ورود ثالث تبعی راه ندارند. در  .1
 های بدوی یا تجدیدنظر صورت گیرد. ورود ثالث ممکن است در هر یک از دادگاه .2
 . جلب ثالث راه ندارد دعوادر این  .3
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 پذیر است. طرح دعوای متقابل در این دعاوی امکان .4
مباشر، کارگر، مستودع یا هر امین دیگری( باشد و   در تصرف امین )مانند مستأجر، نگهبان،اگر ملکی    تصرف عدوانی توسط امین:  دعوای  طرح

امین می امین خارج کند،  آن  از تصرف  عدوانی  نحو  به  را  برای طرح  شخصی، ملک  دو روش  این خصوص،  در  طرح کند.  عدوانی  تواند دعوای تصرف 
 دعوای تصرف عدوانی توسط امین وجود دارد: 

 مقامی از جانب مالک. طرح دعوای تصرف عدوانی به قائم روش اول:  .1
 مابین خود و مالک را برای دادگاه اثبات کند. این روش این اشکال را دارد که همین باید رابطۀ فی ✓
 ای مبنی بر سبق تصرف خود استناد کند. تواند به سند مالکیت مالک، به عنوان امارهمزیت این روش آن است که امین می ✓

 طرح دعوای تصرف عدوانی باالاصاله.  م:روش دو .2
 کند. در این روش امین، با استناد به تصرف سابق خود و بدون آنکه به امان بودن تصرفات خود اشاره کند، طرح دعوا می ✓

 
 طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین:  
باشد؛ مانند اجاره، قرارداد شرطی یا معامالت با حق استرداد: در  مابین مالک امین، قرارداد و شروط خاصی در خصوص شیوۀ تخلیه موجود  فی  اگر  .1

 توان علیه تخلیه ید مطرح کرد.پذیر نیست و فقط میاین مورد طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین امکان
یه امین با رعایت ترتیبات ذیل  توان علمابین مالک و امین، قرارداد و شروط خاصی در خصوص شیوۀ تخلیه موجود نباشد: در این حالت میاگر فی .2

 دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کرد:
 فرستند. ای برای متصرف، جهت رفع تصرف میمالک، ابتدا اظهارنامه ✓
 تواند علیه او دعوای تصرف عدوانی طرح کند. روز برای رفع تصرف مهلت دارد. در صورت عدم رفع تصرف، مالک می ۱۰متصرف از تاریخ ابالغ،   ✓
 ای که متصرف برای رفع تصرف دارد، علیه او طرح دعوا کند. روزه ۱۰نظر برخی از حقوقدانان مالک باید ظرف یک ماه از انقضای مهلت  بنا بر   ✓

اگر یک دستگاه دولتی یا عمومی اقدام به تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت کند،    های دولتی:گانۀ تصرف علیه دستگاهطرح دعاوی سه
 د. امی را انجام داده باشد، ندار که شخصی دیگر چنین اقدن هیچ تفاوتی با رسیدگی به این دعاوی، وقتیرسیدگی به آ

 . این امر در شمار اعمال حاکمیتی دولت و تصمیمات دولتی نیست؛ بنابراین، رسیدگی به آن هیچ تفاوتی با رسیدگی به سایر دعاوی تصرف ندارد .1
 گاه عمومی است. در این حالت نیز دعوا، در صالحیت داد  .2
 رسیدگی به دعوا، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.  .3

 
 های ویژه را مقرر کرده، ازجمله اینکه:در خصوص دعاوی تصرف حمایت گذارقانون از دعاوی تصرف: گذار قانونهای  حمایت 

تشریفات دادرسی الزامی نیست؛ اما اصول دادرسی، مانند اصل تناظر،  رسیدگی به آنها، فارغ از تشریفات دادرسی است. گرچه در این دعاوی رعایت   .1
 طرفی و اصل حق دفاع باید رعایت شود. اصل بی

 آید. رسیدگی با آنها به صورت خارج از نوبت به عمل می  .2
اند به موضوع  طین مذکور مکلفهرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق، در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضاب .3

اقدامات  شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضائی اطالع دهند. البته  
و نمی باشد  به مراجع قضایی  گزارش دادن موضوع  و  باید صرفًا در حد حفظ وضعیت موجود  اقد ضابطین  به حالت سابق توانند  اعادۀ وضعیت  به  ام 

 کنند. 
 شود. فوری است؛ یعنی قبل از قطعیت، اجرا می اجرای حکم صادره در این دعاوی .4
گانۀ تصرف، مجددًا نسبت به موضوع حکم، اقدام به تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کنند  اشخاصی که پس از اجرای حکم صادره در دعاوی سه  .5

 تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد. یا دیگران را به 
 
 در خصوص این دستور موقت باید توجه داشت که: گانۀ تصرف:دستور موقت صادره در دعاوی سه 

تقاضا کند و دادگاه دالیل وی را موجه تشخیص دهد، دستور موقت نسبت به ملک مورد دعوا اگر قبل از صدور روی، خواهان، صدور دستور موقت را    .1
 صادر خواهد کرد. 

تواند جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی توسط متصرف از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا  موضوع این دستور موقت، می .2

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

90 

 و یا جلوگیری از ادامۀ مزاحمت و یا ممانعت از حق باشد.  توقف از بین بردن آثار موجود
 متفاوت است.   ق.آ.د.م( ۳۲۵تا   ۳۱۰این دستور موقت، ماهیتًا و احکامًا، با دستور موقت به معنای دقیق کلمه )مواد   .3
 با توجه به بند فوق، صدور این دستور موقت نیاز به سپردن تأمین ندارد.   .4
 یید رئیس حوزه قضائی نیست. اجرای دستور موقت نیازمند تأ  .5
ن  ای  در صورت صدور رأی بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان )چه حکم به رد دعوای خواهان به چه قرار رد یا ابطال دادخواست یا دعوای خواهان(،  .6

 . دستور موقت نیز مرتفع خواهد شد
 

 ق.آ.د.م«  177تا  158دعاوی تصرف »مواد بندی جمع
 است.   به مفهوم عام دعوای خلع یدتصرف، مستلزم شناسایی  شناسایی دعاوی

 ، صرفًا در اموال غیرمنقول است. به مفهوم عام خلع ید
 باشد. می  مزاحمتو  ممانعت از حق،  تصرف عدوانی،  تخلیۀ ید،  خلع ید به مفهوم عام شامل همۀ دعاوی تصرف اعم از:   خلع یددعوای 
 مالکیت است.   به مفهوم خاص، نزاع بر سر خلع یددعوای 

 دعاوی تصرف: تصرف عدوانی، ممانعت از حق و  مزاحمت 
 . مزاحمت داشته است مانِع  بدوِن  و عدوان بدوِن  تصرِف  سبِق  ،خواهان ✓
 عدوانی توسط خوانده.  تصرِف  لحوِق  ✓
 است.  غیرقراردادیو  غیرقانونیبه صورت عدوانی، یعنی   خواندهتصرِف  لحوِق  ✓

با اثبات مالکیت )به مفهوم خاص(وجود دارد که    به صورت غیرقانونی  به مفهوم عام، نوعی إعمال ید و سلطه  خلع یددر   یا    به دنبال خلع آن  دنبال  به  و 
ید(  )تخلیۀ  به ضمانی شده  تبدیل  امانی که  رابطۀ  إثبات وجود  با  آن  یا    تخلیۀ  در دعوای  و  آن  رفع  دنبال  و  به  تصرف  إثبات سبق  با    لحوق تصرفتصرف 

 شود. گفته می به مفهوم عام خلع یدباشیم که به همگی  می
 خلع ید 

شناسد، لذا دعوای إحراز و إثبات  باشد و خوانده مالکیت او را به رسمیت نمیخود می  مالکیِت   مدعِیّ   ،در این حالت، نزاع بر سر مالکیت است، یعنی خواهان
مقصود از إحراز    672فرع بر إحراز مالکیت است و به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ    ،خلع یدشود. پس  می  لع یدختقاضای    ،آن  ِع بَ مالکیت ابتدائًا طرح و به تَ 

دادگاه، استعالم از مراجع    اولین اقداِم   ،طرح است، از این روملک قابل  رسمِی   فقط از سوی مالِک   خلع یدمالکیت، إحراز مالکیت رسمی است، یعنی دعوای  
 ثبتی جهت إحراز مالکیت رسمی است. 

 دعوای تصرف
 نزاعی بر سر مالکیت نیست، بلکه ادعا بر این است که:  ،در دعاوی تصرف

 داشته )سبق تصرف( بدون مزاحمو  بدون مانع،  بدون عدوان تصرِف  سبِق  ،خواهان .1
 داشته )لحوق تصرف(  ایجاد مزاحمتیا  ایجاد ممانعت یا  عدوانی تصرِف  لحوِق  ،خوانده .2
 یعنی غیرقانونی و غیرقراردادی صورت گرفته است. »عدوانی بودن«  عدوانتصرف به صورت  لحوِق  .3

 
تا رأی رفع تصرف صادر شود. البته اثبات سبق و لحوق تصرف کافی    باید إحراز شود  عدوانی بودنو    رفلحوق تص ،  سبق تصرف   شرِط   3پس   ✓

 ق.آ.د.م«  161شرط مفروض است. »مادۀ  2با اثبات این  است چرا که عدوانی بودن
البته اصحاب دعوا حِقّ وروددر دعوای تصرف چون نزاعی بر سر مالکیت نیست، نیازی به ورود مالکیت توسط دادگاه نیست )مم  ✓ به    نوع( 

ت و إبراز سند مالکیت را دارند، آن هم برای اثبات سبق تصرف نه مالکیت. یعنی سند مالکیت در دعوای تصرف أماره )دلیل( بر سبق  مالکی
 ق.آ.د.م«   162تصرف است. »مادۀ 

 ق.آ.د.م« 158تصرف عدوانی »مادۀ 
 سابق از تصرف او خارج کرده است.  متصرِف  رضایِت  غیرمنقول را بدوِن  مال   ،فعلی متصرِف 

 ق.آ.د.م« 159ممانعت از حق »مادۀ 
 شود. حق می مانع استفادۀ مالِک  ،بدون تصرف  .انتفاع از حِقّ خود شده است ارتفاق یا حّق  حّق  استفادۀ مالِک  مانِع   ،شخصی

 ق.آ.د.م«   160مزاحمت »مادۀ 
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 کند. مزاحمت ایجاد می،  مانع شودیا   تصرف نمایدمزاحم بدون اینکه  شخِص 
 

کیفریحقوقی    عدوانِی   تصرِف   رفِع   دعوای ✓ مستل  بر خالف  اثبات سوءنیاواًل  نداردزم  مالکیت  به سند  نیازی  ثانی  در  و  نیست  در دعوای   ؛ت  اما 
 شرط است.  هم وجود سند مالکیتو  هم اثبات سوءنیتکیفری 

 ید تخلیۀ 
بر سر مالکیت نیست )پس   اتفاقًا تصرف اولیه با رضایت صورت    خلع یددر تخلیۀ ید، اواًل نزاعی  ثانیًا نزاعی بر سر سبق تصرف هم نیست بلکه  نیست( و 

غیرقانونی و غیرقراردادی محسوب شده    از یک مقطعی به بعداولیه    قانونِی   بلکه ادعا بر این است که آن تصرِف   گرفته است )پس تصرف عدوانی نیست(
 رح گردد. است، به عبارتی، ادامۀ ید بر خالف قانون یا قرارداد بوده و ید امانی تبدیل به ید ضمانی شده است؛ لذا اصواًل باید دعوای تخلیۀ ید ط

 انواع دعاوی تصرف
 نزاع بر سر مالکیت )خاص(:  خلع ید  ✓
 اع بر سبق تصرف؛ بلکه نزاع بر ادامۀ تصرف است. نه نزاع بر مالکیت است، نه نزتخلیۀ ید:  ✓
 نزاع بر تصرف و  لحوق تصرف رفع ید )دعاوی تصرف(:  ✓
 تصرف عدوانی  •
 ممانعت از حق  •
 مزاحمت  •

 ق.آ.د.م و تبصرۀ آن   171تحلیل مادۀ 
ماده:   ✓ امیِن صدر  ید ضمانی    هر  به  تبدیل  امانی  ید  باشد(:  شده  ارسال  اظهارنامه  اینکه  شرط  )به  کارگر:  خادم،  سرایدار،  مثل  غیرقراردادی: 

 شود. شود و در حکم متصرف قلمداد میمی
ی در حکم متصرف شود، ولقراردادی: مثل مستأجر، مستعیر: )حتی با ارسال اظهارنامه(: ید امانی تبدیل به ضمانی می  هر امیِن تبصرۀ ماده:   ✓

 شود. محسوب نمی
  

 روز مهلت برای رفع تصرف وجود دارد.  10  ،پس از ارسال اظهارنامه ✓
 شود. روزه از تاریخ ابالغ اظهارنامه محسوب می 10 این مهلِت  ✓
 اظهارنامه باید از توسط مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حِقّ مطالبه دارد ارسال شود.  ✓

 شده امین یدش ضمانی 
استثنا و مستلزم تصریح    ،بودنشود و در حکم متصرفق دعوای تخلیۀ ید میدر حالت مطلق، اصل بر این است که تبدیل ید امانی به ید ضمانی سبب تحقّ 

 است که مقنن فقط سرایدار، خادم و کارگر را تصریح نموده است. 
گذار در حکم متصرف هستند ولی اگر امین به طور مطلق مورد سؤال  بود، با توجه به تصریح قانون  کارگرو    خادم،  سرایدار سوال،    موضوِع   ، اگر در سؤاالت

 صحیح است.   پاسِخ  «، دعوای تخلیۀ ید»بود، 
 در حالت اطالق، تبدیل هر ید امانی به ضمانی، اصواًل تخلیۀ ید است مگر نسبت به خادم، سرایدار و کارگر. 

 
 مالکیت ـ تصرف 

 ها است. تصرف، مختِصّ غیرمنقولتفکیک مالکیت از   ✓
 هم پیش ماست.   90آمد  100مانع طرح دعوای تصرف است، چون که  ،طرح دعوای مالکیت  ✓
 مانع طرح دعوای مالکیت نیست.  ،طرح دعوای تصرف ✓
از سوی خوانده   تصرفطرح دعوای    ِع مان ، ولی  هستاز سوی او    تصرفطرح دعوای    ِع ماناز سوی خواهان علیه خوانده،    طرح دعوای مالکیت ✓

 . نیستاز سوی خواهان علیه ثالث  تصرفطرح دعوای  ِع مان و همچنین   نیستعلیه خواهان 
 تشریفات طرح دعوای تصرف: صدور رأی و اجرای رأی 

آیین دادرسی مدنی است( و   عد«اصول »قواآیین دادرسی مدنی نبوده )البته تابع    تشریفاتتابع    ق.آ.د.م، رسیدگی به دعاوی تصرف  717به موجب مادۀ  
نوبت )خارج  نوبت  خارج  صورت  به  طور  فوری  بی  ، همین  نیست،  نزدیکنوبت  استنیست،  رسیدگی  وقت  میترین  رسیدگی  ب(  بنابراین  ِص شود.    رِف ه 
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 آید. غیرمالی به عمل می یم دادخواست و با هزینۀ دادرسِی ددرخواست و بدون نیاز به تق
 دادرسی آن غیرمالی است.  ۀها است، اما هزینغیرمنقولدعوای تصرف راجع به  ✓
 یک شریک و إذِن   تصرِف   رفِع   ق.آ.د.م« البته نتیجۀ رفع تصرف، سبِب   167است. »مادۀ    ز قابل طرحیمشاع ن   دعاوی تصرف نسبت به غیرمنقوِل  ✓

 شود. دیگر نمی  شریِک  در تصرِف 
شود. »مادۀ رف محسوب میشود، نیز مشمول دعوای رفع تصمی  ال غیرمنقول استفادهدعاوی مربوط به انشعاب، تلفن، گاز، برق و ... که در امو  ✓

 ق.آ.د.م«  168
 صدور رأی 

ع تصرف بالفاصله )فوری(  ق.آ.د.م رأی صادره مبنی بر رف   175پس از رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات به دعوای رفع تصرف عدوانی، مطابق مادۀ  
شود و درخواست تجدیدنظر  توسط واحد اجرای احکام دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا می  )ظاهرًا بدون نیاز به اجرائیه(  صادرکنندۀ رأی  مرجِع   به دستورِ 

 باشد. مانع اجرا نمی
جرا نیست،  مانع ا  ،شود )اجرای فوری( حتی اگر تجدیدنظرخواهی شود، یعنی تجدیدنظرخواهی از رأی رفع تصرفرأی رفع تصرف فوری اجرا می ✓

 تعلیقی ندارد.  أثرِ  ، به عبارت دیگر در این مورد
 اصواًل تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد، مگر در دعوای رفع تصرف )+ورشکستگی(  ✓
توان گفت که غالبًا شکایت نسبت به ق.آ.د.م در زمینۀ تجدیدنظرخواهی می  175با لحاظ قواعد عمومی طرق شکایت از آراء و قاعدۀ خاص مادۀ   ✓

 رأی رفع تصرف عدوانی مانع اجرا نیست، مگر اینکه شکایت واخواهی مطرح باشد که طبق قواعد عمومی طرق شکایت از آراء اثر تعلیقی داشته و 
 شود. مانع اجرا می

 ق.آ.د.م«   165و  164آثار اجرای رفع تصرف »مواد 
 شود. اعت اجرا میفوری نسبت به همه چز اعم از منقول، غیرمنقول، اشجار و زر  رأی رفع تصرف

شود، مگر زراعت  آورد: مگر  ادعای مالکیت کند در مورد زراعت فوری اجرا میل مشقت به بار مینسبت به ابنیه و اشجار چون برگرداندن آن به حالت اوّ 
 نرسیده باشد. 

 ابنیه و اشجار و محصوالت، استثناء دارد، نه اینکه اواًل استثناء باشد. 
 اخراج متصرف 

 متصرف و اخراج متصرف به طور فوری است، حتی با ادعای مالکیت.  تصرِف  رفِع  اولین اثرش ق.آ.د.م رأی رفع تصرف عدوانی  175به موجب مادۀ  
 نقلبرچیدن منقوالت  و تأسیسات قابل

شدن مثل اموال منقول و تأسیسات  بل برچیدهق.آ.د.م اجرای فوری رفع تصرف به همراه رفع آثار قا  164و مفهوم مخالف مادۀ    ق.آ.د.م  175به موجب مادۀ  
 نقل است که باید فوری برچیده شده و به خود متصرف  تحویل داده شود حتی با ادعای مالکیت. قابل

 قلع و قمع ابنیه و اشجار 
قلع و    ،باید همزمان با اجرای حکم رفع تصرفشجار یا احداث بنا صورت گرفته باشد. اصواًل  اَ   رِس ق.آ.د.م، اگر در ملک مورد تصرف، َغ   164به موجب مادۀ  

 ماند که: به شرطی( اشجار باقی میقمع نیز صورت گیرد. و در صورتی )
 عدوانی باشد.  تصرِف  حکِم  موردِ   مالکیِت   مدعِیّ  ،متصرف عدوانی  ✓
 دعوای مالکیت کرده باشد.  ۀاقام  ،ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ✓

گردد و نه  که نسبت به اخراج متصرف و برچیدن منقوالت و ... اجرا شده است، محاسبه می  یخ اجرای رأی رفع تصرفتار مذکور از    ت شود که یک ماهِ دقّ 
 تاریخ صدور و یا ابالغ رأی رفع تصرف.

 ق.آ.د.م 164سیر ظاهری مادۀ 
شود. با انقضای یک ما مجددًا قلع و قمع  ق میمگر با ادعای مالکیت که در این صورت یک ماه اجرا معلّ   نسبت به قلع و قمع ابنیه و اشجاراجرای فوری  

 شود. ق میشود، مگر با اقامۀ دعوای مالکیت که در این صورت تا صدور رأی نهایی معلّ می
 ق.آ.د.م )مالک آزمونی(  164سیر تحلیلی مادۀ 

شود )اتوماتیک( مگر اینکه متصرِف مدعِی مالکیت، اقامۀ دعوا ظرف یک  یه و اشجار تا یک ماه از تاریخ رأی اجرا نمیبناَ   مِع لع و قَ رأی رفع تصرف نسبت به قَ 
 باشد. شود، به عبارت دیگر، ادعای مالکیت و اقامۀ دعوا مالکیت ظرف یک ماه مانع اجرا نسبت به قلع و قمع میماه ننماید که در این صورت اجرا می
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 ق.آ.د.م«  165و اصالح آثار تخریبی »مادۀ برچیدن زراعت 
راعت برداشت ز ق.آ.د.م، در صورتی که در ملک مورد تصرف عدوانی زراعت هم وجود داشته باشد. اصواًل باید به صورت فوری محصول    165به موجب مادۀ  

و اجرت آن )محکوم  شود  مالک  به  ادله/ذیالمثل زمین  با  تأدیه شود، حتی  اینکه طبق قسمت اخیر مادۀ  نفع رأی رفع تصرف(  مالکیت. مگر    165عایی 
 نیست( حاالت ذیل متصور است: مهم  ق.آ.د.م موقع برداشت محصول نرسیده باشد )روییدن و نرویدن بذر هم

 تراضی بر بقای محصول و دریافت اجرت  ✓
 عدوانی و پرداخت قیمت آن   تصرِف  رفِع  رأِی  هِ لَ محصول توسط محکوم   تراضی بر تملک ✓
 کردن آن اقدام نمود. متوان نسبت به معدودر صورت عدم تراضی نسبت به بندهای فوق، می ✓
 کردن مستلزم قطعیت رأی است. معدوم •
 همچنین اصالح آثار تخریبی مستلزم قطعیت رأی است.   •

 
 مالیمالی و غیر دعاوی مبحث چهارم:

مربوط به حقوق مالی    ...  و  اعتباری سندیبو    معامله  بطالن  ،فسخ اگر دعوای    همچنین  .شوندمیحقوق مالی شمرده    از  فسخ  حِقّ   و  شفعه  حِقّ حقوقی مثل  
 تردید کرد.  آنهادر مالی بودن  نباید  باشد،

 مالی است. غیر  بالتردید  مالی،غیر و همچنین دعوای الزام به انجام تعهدات و وظایف قانونی و قراردادی آنهاو امثال  والیت   ،تبنّو  ،تابّو  ت،دعاوی زوجیّ 
 غیرمالی:  دعاوی

 ست.  مالیمورد ادعا از حقوق غیر  اصلِی  حِقّ   :ذاتی غیرمالی. 1
حکم دعاوی    دررا    هاآنقانونگذار    ولی  باشندمیمالی    ذاتاً دعاوی اگرچه    این  :الزم نیست  ن قانوناً آ  ۀدعاوی که تعیین بهای خواستیا    اعتباری  غیرمالی.  2

 دانسته است.  مالی غیر
ذاتیبرخی   غیرمالی  از:  دعاوی  ازحقوق  دعاوی  عبارتند  نکاح،  الناس  )  ،وکالت  ،نسب  طالق،  در  رجوع  ،طالق   قبیل  نفع  وصیت  به  وصیت  استثنای  به 
 ...  و تولیت  ،حبس ،ثلث ،وقف  حجر، همچنین ( ومدعی 

 . (277 ادۀم ست )ا  عاوی مالید ءِ جز  «وصیت به نفع مدعی»مربوط به  دعاوی استثنا: *
 دعاوی غیرمالی اعتباری: 

 . مالکیت مورد نزاع نباشد که صورتی   در :ید خلع دعوای .1
 . مالکیت مورد نزاع نباشد  که صورتی در ؛فروش اموال مشاع تقسیم و افزاز و درخواست .2
 . اجور ۀاستثنای دعوای مطالب به ؛جرأ مست راجع به روابط موجر و دعاوی .3
 . منقولعدوانی در عین غیر  تصرف  و مزاحمت و ممانعت از حق دعاوی .4

  اینکه  تقویم کند مگرد.م  .آ.ق  62  ادۀم  4ن را بر اساس بند  آخواسته    تواندمیدانست که خواهان    دعاوی مالی ذاتیباید از    را  «استرداد سند»ی  او دع  اصوالً 
اما    ؛هستند  مالی ذاتی غیر این دعاوی    ،ین صورت ا   در  که  (...  خصوصی یا عکس خانوادگی یا شناسنامه و  ۀمانند نام)   مالی نداشته باشد  ۀموضوع سند جنب

 مالی شمرده است. طالق غیر ال ا دعوای استرداد سند را علی  40/ 10/11 مورخ   3886 رۀامی اصراری ش أر  دیوان عالی کشور در
 مالی که برشمرده شدند: دعاوی غیر در •
 است.  مالی ذاتیدعاوی غیر مثل   آنهادادرسی  ۀهزین .1
 تجدیدنظر است.  قابل ،مالی ذاتی دعاوی غیرمانند    آنهاقاطع صادره نسبت به  ءِ راآ .2
 . شودمیتوسط دادگاه تعیین  ،مالی ذاتیمانند دعاوی غیر اصحاب این دعاوی وکیل  ۀالوکالحّق  .3

 . هستند  مالی  غالب حقوق، چراکه بر مالی بودن دعاوی است، اصل ی،مالی بودن حقّ مالی یا غیر صورت تردید در در
 ِبه(: دادرسی یا محکوم   ۀ)خواه از پرداخت هزین  دعاوی اعسار ✓

 . مالی است  یدعوا شمس:  نظر اصول حقوقی و دکتر از
 . مالی است  یدعوا  : از نظر ادارۀ حقوقی و رویه قضایی

 . است مالیدعوای غیر ،ه بِ اعسار از پرداخت محکوم   دعاوی :نظر دیوان عالی در ر.و.د.ع.ک  از
 . مالی استغیر اعسار، دعوای تصریح کرده است: به اختالفات دعوای اعسار پایان داده و 92مالی مصوب   هایمحکومیت  یاجرا ۀنحو انوِن ق 14 ادۀم *

درخواست   رِف ِص   ،نظر تمامی مواردی که اقدام مورد  حقیقت در  در  ،شود  شمرده  «اقامه دعوا»نظر  صورتی است که اقدام مورد    شده درارائه  معیارهایه به  توّج 
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همچنین درخواست  و  ...    و  خواسته  تأمین   دلیل،  تأمینمثال درخواست    برای  ه شود.ط مربوط به همان درخواست توّج بضوابه  باید    ،بوده و دعوا شمرده نشود
مهر و  وراثت  انحصار  ترکه،و    گواهی  در  هایدرخواستسایر    و  نآ  تقسیمو    تصفیه  موم  حسبی،  تقدیمی  شکایت   ۀهزین  حیث  از  امور  قابلیت  و  دادرسی 

 مورد است.   ۀمقررات ویژ  مشمول  ،آنهااحتمالی 
 

 (م .د.آ . ق 30 تا 10 مواد) مراجع حقوقی صالحیت بخش سوم: 
  صالحیت به دو؟  کنیم  طرح  را   دعوا  برویم  کجا  باید  یعنی   صالحیتکننده برای رسیدگی امور قضائی است.  به معنای اهلیت مرجع رسیدگی  صالحیت: 

 شود: دسته تقسیم می
 صالحیت ذاتی؛  .1
 سبی. ی یا نِ صالحیت محلّ  .2

ها به عهده  های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاهدر اختیار دادگاهقانون اساسی صالحیت رسیدگی به دعاوی را به طور کّلی    159اصل  
نداده باشد، آن دادگاه    قوانیِن عادی گذاشته تا با توّجه به موقعیت و مقتضیات کار بدان عمل نمایند. هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه

 اثر خواهد بود. شته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض کرده و حکم صادره اصواًل باطل و بیصالحیت رسیدگی به دعوا را ندا
دستور کار قرار دهد.  شخص در مقام اقامۀ دعوا باید به مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد، مراجعه نماید و در این راه، معمواًل باید دو اقدام را در  

مشخص شود. در بررسی این امر باید به شیوۀ تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضاوتی موجود در کشور که   وتی که ذاتًا صالح استمرجع قضانخست باید  
اصواًل  تشکیل دّوم،  گام  در  شود.  توّجه  هستند،  کشور  قضاوتی  سازمان  ِنسبی  دهندۀ  صالحیت  که  مرجعی  صالحند،  ذاتی  نظر  از  که  مراجعی  بین  باید 

 تعیین شود.  )محّلی( در رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر دارد
 

 ذاتی  صالحیت فصل اول:
ناپذیر باشد. تخلف از صالحیت  منظور از صالحیت ذاتی صالحیتی است که با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر

  چه   در   مراجع،   ذاتِی   صالحیِت   جهِت   از   امر بخصوصی،   رای تشخیص این امر که دعوا یابشود.  ن حاصل میذاتی موجب بطالن مطلق عملی است که از آ
 . ه قرار گیردمراجع مورد توّج  ۀدرجو  نوع صنف  باید مرجعی باید مطرح شود،

مطرح شود و یا در    مرجع اداریدر تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید به این موضوع توّجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در    :صنف .1
 است.  مراجع قضاییصالحیِت  

دادگاه عمومی، دادگاه  کنند؛ نظیر مابین مردم رسیدگی میمراجعی که به اختالف ناشی از روابط و حقوق خصوصی فی مراجع قضایی: ✓
 .ندارند اداری جنبۀ و بوده جزایی  یا مدنی از اعم  آنها در دادخواهی  موضوِع   که هستند  مراجعی قضایی، مراجع .خانواده

اختالف،  که  مابین مردم و دولت یا نهادهای عمومی، درصورتیمراجعی هستند که به تظلمات مردم از دولت یا به اختالفات فی  مراجع اداری: ✓
مانند دریافت مالیات، دریافت عوارض گمرک، مجوز صادرات و مجوز واردات، در   کنند. در مواردیناشی از اعمال حاکمیت باشد، رسیدگی می

حاکمیت اعمال  م  آنها   موضوع   که   باشند،می  اداری  مراجع   همان   غیرقضایی،  مراجع   اند. شمار   اداری  موضوعات   مثل  است،  اداری  خواهیتظلُّ
توان دیوان ترین این مراجع، دیوان عدالت اداری است. اگر در خصوص اعمال حاکمیت اختالف پیش آید، میعالی  .مالیاتی   و  گمرکی  شهرداری،

 کننده اداری مراجعه کرد. عدالت اداری یا سایر مراجع رسیدگی
 . ذاتی است صالحیت بالعکس مراجع اداری و   به صالحیت مراجع قضایی نسبت:  حقوقی ✓
 . صالحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری و بالعکس صالحیت ذاتی است  :کیفری ✓
مراجع غیر  تر آن است که بگوییم جزِء  هستند، اما دقیق  مراجع غیرقضایی و اداری مراجع ثبتی و مراجع قانون کار، هرچند به تعبیر بسیاری جزِء   ✓

و   28جع، وابستگی به قوۀقضاییه ندارند. این تشخیص از این جهت مهم است که طبق مادۀ  هستند. یعنی اصِل این مرا   وابسته به دادگستری
  دیوان عالی کشوراز خود نفی صالحیت کند، مستقیمًا پرونده را به    مرجع غیر وابسته به دادگسترینسبت به    مراجع قضاییرأی وحدت رویه اگر  

می عالیارجاع  دیوان  تا  نما   ،نماید،  صالح  مرجع  نمایدتعیین  جلوگیری  اختالف  بروز  از  و  که    .ید  حالتی  قضاییبر خالف  به    مرجع  مرجع  نسبت 
 .شودارسال می دیوان عالی کشورارسال و در صورت بروز اختالف به   مرجع غیرقضاییاز خود نفی صالحیت کند، پرونده به همان   غیرقضایی

 : شأن دارد دویوان عالی د
 حِلّ اختالف  .1
 د. نمایی صالح را تعیین  جع کار یا ثبتِی مر دیوان،  فرستد دیوان تا تعیین مرجع صالح: مرجع قضاوتی می .2
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 نیست.  دادگستری  همرجع غیر وابسته بمرجع غیرقضایی، الزامًا همان .  مرجع غیرقضایی  ≠ فهمیدیم که مرجع قضایی
 : شودتقسیم می مراجع استثناییو  مراجع عمومیمراجع حقوقی نیز از جهت نوع، به   :نوع .2

مراجعی هستند که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی و اختالفات مربوطه را دارند، جز آنچه به موجب سایر قوانین در صالحیت   مراجع عمومی:  .1
 سایر مراجع قرارگرفته است. 

استثنایی )اختصاصی(: .2 ایشان   مراجعی مراجع  را دارند که صراحتًا طبق قانون در صالحیت  به موضوعاتی  هستند که فقط صالحیت رسیدگی 
 مقرر شده باشد. 

رسیدگی ✓ دومراجع  به  حقوقی  دعاوی  به  خانوادهۀ  دست  کننده  دادگاه  )مانند  استثنائی  عمومی حقوقی(  )دادگاه  اختالفو شورای    عمومی  ( حّل 
 شوند. تقسیم می

 شوند. و استثنایی )مانند دادگاه انقالب یا دادگاه نظامی( تقسیم می کننده به امور کیفری نیز به عمومی )دادگاه عمومی جزایی(رسیدگیمراجع  ✓
ها( ماده صد قانون شهرداری  ۹۹ماده    ۷۷های ماده  و مراجع استثنایی )مانند کمیسیون  مراجع اداری نیز به مراجع عمومی )دیوان عدالت اداری( ✓

 شوند. سیم میتق
صالحیِت  در  صریحًا  که  را  آنهایی  جز  امور،  کلیۀ  به  رسیدگی  صالحیت  که  است  مرجعی  صنف،  هر  در  عمومی  دارا    مراجِع   مرجع  گرفته،  قرار  استثنایی 

؛  آن قرار گرفته باشد. مرجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صالحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحًا در صالحیت  باشدمی
ه به اینکه صالحیت  بنابراین، برای تشخیص اینکه دعوا یا امر مورد نظر، از نظر نوع، در صالحیت کدام مرجع حقوقی است )عمومی یا استثنایی(، با توّج 

توّج  باید ضمن  قانونی دارد،  به تصریح  نیاز  به دعوا  بر  مرجع استثنایی در رسیدگی  امر که اصل  این  به  )دادگاه عمومی( است،  ه  صالحیت مرجع عمومی 
ت مورد تحقیق و بررسی واقع شود و چنانچه دعوا یا امر مورد نظر در  یک از مراجع استثنایی قرار گرفته نیز به دقّ   اموری که بر حسب قانون در صالحیت هر

 صالحیت هیچ یک از مراجع استثنایی قرار نگرفته باشد بر صالحیت مرجع عمومی حکم شود. 
 . کندمی رسیدگی موضوع آن به متخصص   که است عمومی شعب از  ایشعبه تخصصی مرجع  ✓
 . باشد شده استثناء موضوع   آن مگر دارند، را موضوعات همۀ به رسیدگی  صالحیت عمومی، مراجع ✓
 . باشد شده احصاء و تصریح  موضوع آن مگر ندارند، را موضوعی   هیچ به رسیدگی صالحیت اختصاصی مراجع ✓
 . است  اختصاصی دادگاه صالحیت بر استثناء و است عمومی دادگاه صالحیت بر اصل ✓
  تخصصی  شعبۀ  مثل  کنند،  رسیدگی  تخصصی  شکل  به  است  ممکن  بعضاً   دارند،  را  موضوعات  همۀ  به  رسیدگی  صالحیت   که  عمومی  مراجع ✓

 شانذاتی  صالحیت  یعنی  نیستند،  صالح  ذاتاً   هاعمومی  به  نسبت  تخصصی  مراجع  این  که...    و  تجاری  عالیم  تخصصی  شعبۀ  مثل  ورشکستگی،
 که  اختصاصی   مراجع  خالف  بر.  صالحیت  عدم   نه  کنند،می  صادر  رسیدگی   از   امتناع   قرار   باشند   عمومی   صالحیت  به  قائل   اگر  لذا  است،  یکی

 . کنندمی  صادر صالحیت عدم قرار و اندصالح ذاتاً  هاعمومی به نسبت
اداری(، درجاتی وجود دارد که مرجع  علیدرجۀ مرجع:    :هدرج.  3 یا  باشد )قضایی  از هر صنفی که  یا استثنایی(،  از مراجع )عمومی  نوع  االصول در هر 

  پایین در نظر گرفتهقضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجِع حقوقِی َبدوی )درجۀ اول( از مرجِع حقوقِی تجدیدنظر )درجۀ دوم( که از  
 شود، متمایز است. می

از    مرجِع نخستیناالصول، در  بنابراین در تعیین مرجعی که ذاتًا صالح است مّدعی باید درجۀ دادگاه را نیز مورد توّجه قرار دهد و دعوای َبدوِی حقوقی را علی
 ذاتًا صالح نیز معتبر است. یعنی دادگاه عمومی مطرح نماید. همین معیار در تشخیص مرجع اداری  نوِع عمومیو از   صنِف قضایی

االصول تعیین مرجع ذاتًا صالح برای رسیدگی به دعوا،  شود. در حقیقت، علیرو نمیتعیین درجۀ مرجع که بدوی یا تجدیدنظر باشد، معمواًل با دشواری روبه
 ردد. گ مرجع، درجۀ آن نیز بارز میشدن صنف و نوع شود و بنابراین با مشخصدر مرحلۀ نخستین انجام می

 ( 1بدوی )درجه  .1
 ( 2نظر )درجه  تجدید .2

نوع
عمومی

اختصاصی
صنف

قضایی
حقوقی

کیفری

اداریغیرقضایی
درجه

بدوی

تجدیدنظر
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عمومی   هایدادگاهنسبت مراجع غیر دادگستری و صالحیت    ،دادگستری قضایِی   مراجِع  صالحیِت » تصریح شده بود: .د.ک آ.دیم.قق 249 ادۀم 2در تبصره  

  چنین   «نان است.آذاتی    هایصالحیتجمله    نظر از مراجع تجدیددادگاه بدوی نسبت به  همچنین صالحیت    نظامی و  هایدادگاهنسبت به دادگاه انقالب و  
و    درجه  تشخیص صالحیت ذاتی،  در  د.م.آق.  30و    28نیز داللت مواد    ی واما برابر قواعد کلّ   ،است  نیامده  92مصوب    کیفریدادرسی    آیینمتنی در قانون  

 نوع مرجع باید لحاظ شود. 
  واحدِ   صالحیِت   در،  57قانون افزاز و فروش امالک مشاع مصوب    1  ادۀم  موجب  به  خاتمه یافته باشد،  نآ  ثبتیدرخواست افزاز امالک مشاعی که جریان  

 . دادگاه عمومی = اگر خاتمه نیافته باشد ملک است.  وقوِع  محِلّ  ثبتِی 
 . خود سلب کنند  خواهی در دعوایی خاص را از تجدیدنظر حِقّ  توانندمیطرفین  

 . شود نمیاما ادعای جدید شنیده  شودمیدید پذیرفته ج   دلیل  نظر،تجدید ۀمرحل در
 مره توافق نمود. آ قواعدِ   خالِف   توان( نمیعمومی یا استثناییمرجع )مورد نوع   در

 : شودمیامر دو نتیجه حاصل  ینا از است: مرهآقواعد جمله   از قواعد صالحیت ذاتی
حتی دیوان عالی   رسیدگی و  مرحلۀ  هر  ( درخوانده یا خواهاندعوع ) واقع اصحاب    در   :مراحل رسیدگیالزم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع و  .  1

 . شودمیر به دادگاه شمرده ککه این ایراد در واقع تذ  چرا  را مطرح کنند، ایراد عدم صالحیت ذاتی توانندمیمقطعی از رسیدگی   هر  کشور و در
 . ن در قانون تصریح شده باشدآ خالف   اثر و غیر قابل اعتناست مگربی ،مرهآخالف قواعد   طرفین برضی ا: در واقع تر اثر بودن توافقبی. 2

قرار عدم صالحیت صادر کند و پرونده را حسب مورد به مرجع    باید که صالحیت ذاتی به رسیدگی ندارد، شودمیکه دعوا در مرجعی که اقامه دعوا  در صورتی
مذکور را نقض و   رأی  باالتر،  مرجع  وجود داشته باشد،  رأیشکایت به    که قابلیت اعتراض و  صورتی  صادر نماید در  رأیدعوا رسیدگی و    به  اگر  صالح بفرستد.

اجرا    باید  ن نباشد،آیی از مرجع فاقد صالحیت ذاتی صادر شود و راه شکایتی نسبت به  أ اگر ر   بنابرین  .نمایدمیارسال    پرونده را حسب مورد به مرجع صالح 
  ن آ(  اعتراض شخص ثالثو    دادرسی  ۀاعاد  ،فرجام  ،نظر تجدید  ،واخواهی)  آنهامحاکم جز از طریق شکایت قانونی از    رأی شود: چرا که درخواست بطالن  

 ست.نی ممکن   ،باقی باشد نآ قانونی بینی شده و مهلت هم اگر در قانون پیش
 

 احکام صالحیت ذاتی: 
 شود. شود و با توجه به اثر فوری این مقررات، شامل دعاوی مطروحه نیز میقوانین مربوط به صالحیت ذاتی، عطف بماسبق می .1
  دعوای مطروحه را به مراجع فاقد صالحیت ذاتی واگذار کنند. توانند با توافق صریح یا ضمنی،نمی دعوااصحاب  آمره است؛ بنابراین، این قواعد .2
نفع، از رسیدگی خودداری شود، اگر فاقد صالحیت ذاتی باشد، مکلف است؛ حتی بدون ایراد از جانب شخص ذیمرجعی که دعوا به آن جا مطرح می .3

 اعد صالحیت ذاتی جزء قواعد آمره است. کند و قرار عدم صالحیت صادر کند؛ زیرا قو 
است صادر شود،  .4 ذاتی  فاقد صالحیت  که  از مرجعی  رأی  مرجع رسیدگی  اگر  فرجام،  یا  تجدیدنظر  عالی  در مرحلۀ  دیوان  یا  تجدیدنظر  )دادگاه  کننده 
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 کند ولو در مرحله بدوی به آن اعتراض نشده باشد. رأی صادره را نقض می کشور(،
که   .5 است  و همچنین محکوم  طرفین میصحیح  کند  از خود سلب  را  تجدیدنظرخواهی  نکند؛علیه میتوانند حقِّ  تجدیدنظر  به  اقدام  اما طرفین    تواند 

که  نمی کنند  یکدیگر مقرر  توافق  با  اگر طرفین،  قرار دهند.  اختالفات خود  به  بدوی رسیدگی  را مرجع  تجدیدنظر  دادگاه  در مرحله  دعواتوانند  ابتدا   ،
 کند. دنظر مطرح شود، در این صورت، دادگاه قرار عدم صالحیت صادر میتجدی 

توانند، حتی با توافق، از آن عدول نمایند.  : قواعد صالحیت ذاتی، مربوط به نفع عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره شمرده شده و مردم نمیبندیجمع
ه و قرار عدم  نفع، از رسیدگی به آن دعوا خودداری نمودمرجعی که دعوا در آن مطرح شده، چنانچه صالحیت ذاتی نداشته باشد، باید حتی بدون ایراِد ذی

در    هاآنتوانند با توافق صریح و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند که صالحیت ذاتی ندارد؛ تراضِی  صالحیت صادر نماید. اصحاب دعوا نمی
تأثیر  ایراد به صالحیت ذاتی مرجع بیبنابراین نه تنها خودداری ذی نفع از  ؛  اثر و غیرقابل اعتناست؛ مگر خالف آن در قانون تصریح شده باشدهر حال بی

ادر نماید  است، بلکه حتی اگر طرفین در رسیدگی مرجعی که صالحیت ذاتی ندارد توافق نمایند، مرجعی که ذاتًا غیرصالح است، باید قرار عدم صالحیت ص
 و نقض گردد.  و چنانچه اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، این رأی ممکن است در مرجع عالی، حسب مورد فسخ

 نِ  صالحیت فصل دوم:
ّ
 ی(سبی )محل

شود. پس از آن، باید بررسی  مرجع صالحی که باید به دعوا رسیدگی کند إعمال می  درجۀو    نوع،  صنفقواعد مربوط به صالحیت ذاتی با مشخص کردن  
 شود که از بیِن تماِم مراجِع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوا رسیدگی نماید. 

نِف« حقوقی و از »نوِع« عمومی بوده و از »درجۀ«  بنابراین اگر با إعمال قواعد مربوط به صالحیت ذاتی، مشخص شد که دعوا در صالحیت مرجعی از »ص
اند، با توّجه به قواعد مربوط  های عمومی که در سراسر ایران تشکیل گردیدهباشد که در حال حاضر دادگاه عمومی است، باید از بین تمامی دادگاهبدوی می

 ِنسبی، دادگاهی که صالح است، مشخص شود.  به صالحیِت 
 

 سبی )نِ حیت مبحث نخست: قواعد صال
ّ
 ی(: محل

سبی، این امر را بررسی کنیم که از  ازاینکه از حیث قواعد صالحیت ذاتی، صنف و نوع و درجۀ مرجع صالح مشخص شد باید با توجه به قواعد صالحیت نِ پس
مشخص کنیم که دعوا در صالحیت دادگاه  صالح است؟ برای مثال، اگر با اعمال قواعد صالحیت ذاتی    یکمصادیق متعدد آن مرجع که وجود دارند، کدام

 عمومی است، باید با اعمال قواعد صالحیت نسبی مشخص کنیم که دعوا در صالحیت دادگاه عمومی مستقر در کدام بخش یا شهرستان است؟
 احکام صالحیت محلی:  
ندارد؛ به عبارت دیگر، مناط و مالک صالحیت  شود؛ یعنی نسبت به دعاوی مطروحه اثر فوری  قواعد مربوط به صالحیت محلی، عطف بماسبق نمی .1

 . محلی، تاریخ تقدیم دادخواست است
علی  .2 محلی  صالحیت  میقواعد  دعوا  اصحاب  یعنی  است؛  تکمیلی  به  االصول  رسیدگی  برای  را  دادگاهی  خود،  و  کرده  تراضی  آن  برخالف  توانند 

 مابین برگزینند. اختالفات فی
 االصول در شمار قواعد تکمیلی است؛ پذیر است؛ چراکه این قواعد علیتراضی برخالف قواعد صالحیت محلی امکاناالصول  درست است که علی  .3

ه  اگر طرفین خالف قواعد صالحیت محلی توافق کرده باشند، دادگاهی که طرفین توافق کردند که به دعوای ایشان رسیدگی کند مکلف به رسیدگی ب
به به  دیگر دادگا عبارتدعوا نیست  برای رسیدگی  که توسط طرفین  واقع شده می  دعواهی  توافق  آن  تواند علیمورد  به  رغم نداشتن صالحیت محلی 

فق طرفین  دعوا رسیدگی کند یا آنکه از رسیدگی به دعوا خودداری کنند و با صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد؛ یعنی توا 
 . کندلیف نمیبرای آن دادگاه ایجاد تک

مکلف   در مواردی که صالحیت محلی، تکمیلی است اگر خوانده در مهلت مقرر )تا پایان جلسه اول بدوی( به عدم صالحیت دادگاه ایراد نکند، دادگاه  .4
بلکه می نیست؛  قرار عدم صالحیت  بلبه صدور  نیست  به رسیدگی  مکلف  دادگاه  این حالت  در  البته  ادامه دهد  به رسیدگی  تواند حسب  که میتواند 

 که نسبت به صدور قرار عدم صالحیت اقدام کند. دید خود رسیدگی را ادامه دهد یا آنصالح
 . در مواردی که صالحیت محلی امری است حتی اگر خوانده به عدم صالحیت دادگاه ایراد نکند دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صالحیت است .5

ین  ا  دادرسی مدنی در  آیینسبی وجود نداشته باشد قانون  نِ   ارتباط با صالحیِت   مقررات خاص و صریحی در   ،صالح  اختصاصِی   مرجِع   اگر در تشخیِص 
 عمومی باید مورد اجرا قرار گیرد.  ۀخصوص نیز به عنوان قاعد

پرونده با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه خانواده ارسال   ،اقامه گردد  سایر شعب دادگاه عمومی  در  صالحیت دادگاه خانواده  در  دعوای داخل  اگر
 . گرددمی

های قدیم  چاپ  ن زمان استاد شمس )درآ  انواده اختصاص داده بود و درعمومی را به خ  های دادگاه  قوانین سابق که مقنن تعدادی از شعِب   برخالفنکته:  
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  1ه به اینکه ماده  توّج   با   ، حاضر  حال  در   ، دانستندمیقضایی واحد منتفی    ۀقرار عدم صالحیت میان دو شعبه از یک دادگاه را در حوز   ( صدورکتاب خود
دگاه دابا    دادگاه خانواده  صالحیِت   قضاییه را مکلف به ایجاد دادگاه خانواده مستقل کرده است و بنابرین نسبِت   ۀقو  1391قانون حمایت از خانواده مصوب  

  ، ین خصوص، قرار عدم صالحیت خواهد بود ا  صادره در  قرار   فعلی،   وضع   در   مرجع عمومی است،   ( بااختصاصی )استثنایی  مرجِع   صالحیِت   نسبِت   ،عمومی 
 . نه امتناع از رسیدگی یا قرار عدم استماع دعوا

ه به دالیل موجود در  توّج   با  نآ  خالف اینکه    محمول بر صحت است مگر  ، خواهان در مشخص نمودن اقامتگاه خوانده  اعالم   محاکم،   عملِی   ۀاساس روی  بر
 یا خوانده اثبات نماید.  پرونده محرز بوده و

در حوزه قضا   اقامتگاهِ   تغییرِ  تغییر  یا  و  دریخوانده  دادرسی  ی  در صالحیِت أت  ، جریان  اقام  ی که محلّ   دادگاهِ   ثیری  زمان  در  در   ۀخوانده  بوده  آ  دعوا  مقیم  ن 
 ( 26 ادۀم) « مقرر شده باشد.  نآ خالفصالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که  مناط  ..».حقیقت  در نخواهد داشت.

شوهر نرفته تابع   ۀخود سکونت دارد و به خان  قبلِی  ز در محِلّ و ازدواج هن عقدِ  ناشزه و نیز زنی که پس از انعقادِ  زِن   اقامتگاهِ  نظر دکتر شمس و دکتر امامی: به
 . باشدنمیشوهر 

نیز باید    دشونمیدر زندان ثابت شمرده    ی است که عرفاً ابه اندازه  آنها  زنداِن   ِت و یا طول مّد   اندگردیدهمحکوم به زندان ابد    ه اقامتگاه اشخاص زندانی ک
 ید. آزندان به شمار 

اقامتگاه خوانده و تنها    ،نظر دادگاه در رسیدگی به دعوای موردِی محلّ   صالحیِت   ِک صورتی است که مال  دادگاه در  ِی محلّ   انتخابی در صالحیِت   اقامتگاهِ   تأثیرِ 
  انتخاِب   فِس نَ   ،خوانده باشد   اقامِت   ر از محِلّ در صالحیت دادگاهی غی  دعوا  اساس سایر قواعد صالحیت نسبی،  یجه چنانچه برتن   اقامتگاه خوانده باشد. در

ن معامله آبه دعاوی راجع به    نسبت  ..».  :هک  گرددمی  تأییداین معنا    .مق  1010  ۀت در مادقّ د  . باباشدنمیاثر    منشأ  عمالً   ،عیین دادگاه صالحاقامتگاه، در ت
راجع به دعوا نیز    اوراق  دادگاه این محل،  دعوا در  ۀبا انتخاب اقامتگاه و اقام  درهرحال  .«اقامتگاه او محسوب خواهد شدی که انتخاب شده است  حلّ م همان  

اقامتگاه    در   آنها  وراق به نشانیاانتخاب شده نشانی اصحاب دعوا مشخص نشده باشد راهی جز ابالغ    چنانچه در محِلّ   اما؛  باید به همین محل ابالغ شود
بر شناسایِی   .م ق  1010  ادۀ م  . دمانَ ینم حقیقی   در  طرفیِن   حِقّ   عالوه  به    انتخاِب   قرارداد  محلّ   آنهااقامتگاه  که  است  داده  اختیار  اقامتگاه  نیز  از  غیر  را  ی 

و  برای  حقیقی خود،  اوراق دعوا  معیّ   ابالغ  و اخطار  نماید.احضار  نِصّ   اطالق  ن  از  با  این قسمت  به مواد  توّج   مزبور    د شده است. یّ مق  د.م. آ.ق  80و    78ه 
  مقِرّ   شهرِ یا    و  اقامتگاه حقیقی یا    اقامتگاه انتخابیمزبور یا    که محِلّ   گیردمیصورتی مورد اعتنای دادگاه قرار    قرارداد در   ابالغ اوراق در   بنابرین انتخاب محِلّ 

 . باشد  دادگاه
ی را غیر از اقامتگاه  محلّ   ،حقیقی یا حقوقی   ،سایر اشخاص  عقود و قراردادهای منعقده با.م. در  ق   1010  ادۀ مبا استفاده از    توانندمیاشخاص حقوقی هم  

 نمایند.  بابالغ اوراق راجع به دعوا انتخا  برای ،ی را غیر از اقامتگاه اصلیمحلّ   توانندمیانتخاب کنند همچنین   اصلی خود
مقاطعه  دفترِ   هرگاه  مثال: راه شرکت  در   در  ،جام تربت    -  سازی مشهدکاری  فعالیت شرکت  و  باشد  و  راهِ   تهران  این    اقامِت   محِلّ   تهران  جام،تربت  مشهد 

 ( د.م.آ.ق 23  ادۀم : باشدمی نآ اصلیمرکز  ، اقامتگاه شرکت درهرحال) شرکت است. 
 . (23  ادۀم)  گیردنظر قرار  موردنظر باید مّد  معیارهای حقوقی نیز  اشخاِص  شعِب  اقامتگاهِ  تعییِن  در

  ق.آ.د.م  11  ۀموجب ماده  ب ، ین صورتا  در ؛ را تعیین کند نآخواهان نتواند  یا  خوانده ممکن است مقیم ایران نبوده و یا اقامتگاه او در ایران مشخص نباشد و
دعوا   ۀاقام  ،خود   اقامِت   خواهان در محِلّ » موقت هم در ایران نداشته باشد    سکونِت   اگر محِلّ   خوانده اقامه شود و  موقِت   سکونِت   محِلّ   دعوا باید در دادگاهِ 

 « کرد.خواهد 
تنها ناظر به اشخاص مقیم ایران دانسته و   و  «وارد مورد اغلب»را    نآمگر اینکه    دمانَ مینامشخص    ،تکلیف خواهانی که در ایران اقامت ندارد  ،جدید  با نِصّ 

تنها منصرف به موردی است که   ،اقامه نماید. بدیهی است که مسائل مزبور   ایران  هایدادگاهد که دعوا را در هریک از  مجاز دانسته شو  خواهان مقیم خارج
 خوانده باشد.  اقامِت  محِلّ  دادگاهِ  دعوا در صالحیِت 

 اند. آمده م.د. آ.ق 25  تا 12 مواد  هم در  ستثنائاتم و ا.د.آ.ق 11 مادۀ داریم: اصلیه  یمحلّ   صالحیتدر مورد 
ی در صالحیت ِنسبی دادگاه

ّ
 ق.آ.د.م.(  ۱۱در خصوص صالحیت محلی دعاوی منقول با قواعد ذیل روبرو هستیم: )ماده  : هااصل کل

 . دعاوی را باید در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کرد این .1
موقت داشته باشد، دعوا باید در دادگاه محل سکونت او اقامه شود. که در ایران محل سکونت  اگر خوانده، در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی  .2

 شود. های موقتی خود به ایران، در آنجا مستقر میمنظور از محل سکونت خوانده، مکانی است که شخص مقیم خارج از ایران، در مسافرت
خوانده،    شود که مال غیرمنقولی ازدر دادگاهی اقامه می  دعواد،  اگر خوانده، در ایران محل سکونت نیز نداشته باشد؛ ولی مال غیرمنقول داشته باش   .3

 در حوزۀ آن واقع است. 
 اگر خوانده، در ایران مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامۀ دعوا خواهد کرد.  .4

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

99 

نداشته   .5 اقامت  ایران محل  نیز در  از دادگاه  باشد، ساکت است. درقانون در خصوص حالتی که خواهان  برای این حالت هر یک  ایران  های عمومی 
 رسیدگی صالح خواهند بود. 

چون 
خواها 

 ،ن
  خالف
  ظاهر
 حرف

)باید(،  واقع  بر   ظاهر  داللت  ـ2  برائت  اصل  خاطر  به  ـ1:  زندمی   صالحیِت   بر   قاعده  واقع  بر  ظاهر  خالف  و  برائت  اصل  به  توجه  باِبِره دنباِل خوانده!    باس 
  در   .حقوقی   شخِص   اصلِی   مرکزِ   و  اداره  مرکزِ   و  حقیقی  اشخاص  در  امور  مهم  مرکز  از   است   عبارت  اقامت   محّل   از  مقصود  و  است  خوانده  گاهِ اقامت  ِی محلّ 

 ( !است من سرای ایران جای همهچراکه: . ) کند دعوا طرح تواندمی ایران هرجای نداشت، اقامت نیز خواهان که  صورتی
 ذیل تقسیم کرد:  ۀتوان این استثنائات را به دو دستی میبه طور کلّ  : خوانده اقامِت  صالحیت دادگاه محِلّ  اصِل ات وارد بر ئاستثنا

 . «شوندمی  جمع  قاعده با » مرجعی  چند. 2؛ «کندنمی نفی را قاعده»  مرجعی تک. 1
 :گرددکه شامل موارد ذیل می  دعوا در آن دادگاه خاص ۀتعیین مکان دیگری از سوی قانونگذار و لزوم اقام  -1

 دعوای پس:    آیین دادرسی مدنی(.  12شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است )مادۀ  دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می  .الف
  قانون   موجب  به  که  همین  و  نیست  حصری  ،قانون  نِصّ   طبق  وآمده    ماده  این  در  غیرمنقول  دعاوی  مصادیق  .غیرمنقولوقوِع    محِلّ :  (12  مادۀ)  غیرمنقول

  مذکور   دعاوی  که  است   این  مخالف  نظر  البته.  است  صالح  غیرمنقول  ماِل   وقوِع   محِلّ   دادگاهِ   باشیم،  مواجه  غیرمنقول  دعوای  یک   با(  19  تا  12  مواد)  مدنی
 . است حصریبنویسید: آمد،  ارشد سؤاالت در ؛ اگراست حصری م.د. آ.ق 12  مادۀ در
ترکۀ متوفّ   .ب به  در دادگاهِ دعاوی راجع  باشد  اموال تقسیم نشده  زمانی که  تا  اقامتگاهِ   ی  )مادۀ  ی رسیدگی میمتوفّ   آخرین   آیین دادرسی مدنی(.   20شود 

 .  ( متوفی اقامِت  محِلّ   در ولی است،  وراث علیه دعوا نیست، خوانده  ،متوفی)  متوفی اقامتگاهِ  آخرین
اثر ورشکستگی یا سوءِ   .ج پرداخت دیون خود بر  آیین    21شود )مادۀ  ورشکسته اقامه می  شخِص اقامِت    محِلّ   ادارۀ امور، در دادگاهِ   دعوای توقف تاجر از 

 .( است خواهان که  خودش  علیه ورشکسته)  متوقف اقامِت  محِلّ : (22 و 21 مواد)  ورشکستگی و توقفدعوای  مدنی(. دادرسی 
  است  شرکت  اصلی  مرکز  حقوقی  اشخاص  در  و  امور   مهم  مرکز  حقیقی  اشخاص  در  که   ورشکسته  خودِ   اقامتگاهِ   در  مستقیماً   و   اوالً   ورشکستگی  دعوایپس:  

 . است دعوا طرح برای صالحشود و دادگاه، مرجِع مطرح می
خود نباشند در دادگاهی که   هزینۀ دادرسی یا   پرداخت دیوندعوای اعسار اشخاصی که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به  .د

 . نخستین دادگاه: (بهمحکوم   از اعسار یا دادرسی هزینۀ  از اعسار از اعم) اعسار دعوای. شوددعوای اصلی )طلبکار علیِه ُمعسر( مطرح است اقامه می
 مادۀ )  است  نخستین  دادگاه  حکم،  مجرِی   همیشه  چون  است،  داده  قرار  (بدوی )  نخستین  دادگاه  صالحیت  در  را  بهمحکوم    از  اعسار  م.د.آ.ق  24  مادۀنکته:  

 . ( مالی هایمحکومیت  اجرای نحوۀ قانون 3
  به   اقامۀ دعوا  آنجا   در   و  کرده  صادر   را   شکایتقابل  رأِی   که  دادگاهی  یعنی  است،   حاکم  م .د.آ.ق  505  مادۀ  دادرسی   هزینۀ  تأدیۀ  از  اعسار  خصوص   درنکته:  

 . است اعسار رسیدگی به به  صالح آید،می عمل
 اختالف   حّل   شوراهای  قانون  بعداً   ولی  دلیل   وقوع  محّل   هِ دادگاگفته    ق.آ.د.م  14  ماده   دلیل.   وقوع   محل «  14  مادۀ»   دلیل   تأمین  درخواست ✓

 « دلیل وقوع محّل   ِف اختال حّل   شورای:»گفته
 . غیرمنقول محل «:  15  مادۀ»  منشأ یک  از ناشی غیرمنقول و منقول دعوای ✓
 . اصلی دعوای محل«: 19 و 18 ،17  مواد» طاری دعاوی ✓
 : «25سند ثبت احوال »مادۀ   ✓
 . نفع مقیم خارج از کشور: دادگاه محل صدور سندشده در ایران + ذیسند تنظیم •
 . نفع مقیم خارج از کشور: دادگاه عمومی شهرستان تهرانشده در خارج + ذیتنظیمسند  •

 :شودر بودن خواهان در انتخاِب محِلّ دادگاِه صالح که شامل موارد ذیل میمخیّ  -2
ی غیر از اقامتگاه خود  حاصله از آن معامله محلّ   طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهداِت   ،انتخاب اقامتگاه: اگر ضمن معامله یا قراردادی   .الف

 شود. انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می

محل اقامت 
خوانده

محل سکونت 
موقت

اگر خوانده مال غیرمنقول دارد،
محل مال غیرمنقول

محل اقامت 
خواهان
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تجزیه باشد یعنی منشأ  غیرقابل  ربوط به چند خوانده وین دادرسی مدنی هرگاه موضوع دعوا میآ  16  ۀتعدد اموال غیرمنقول: مطابق ماد  ؛هاتعدد خوانده  .ب
اقامت    محِلّ تواند دعوای خود را در  اند، خواهان مین گندم که به چند نفر مجتمعًا دادهادعا یکی باشد مانند مطالبۀ مبلغی َوجه نقد بابت یك سند یا چند تُ 

 اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید.  یکی از آنان
 «: 16دعوای تعدد خواندگان یا تعدد غیرمنقول »مادۀ   ✓

 های خواندگانیکی از محل •
 های غیرمنقول یکی از محل •

دعاوی  دارد: »در  ین دادرسی مدنی مقرر مییآ  13  ۀدعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد: چنانکه ماد  .ج
عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع  تواند به دادگاهی رجوع کند که  که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می  دعاوی راجع به اموال منقول  و   بازرگانی

انجام شود تعهد مییا    شده است آنجا  ناشی شود و ضابطبایستی در  بازرگانی  معامالت  از  که  بازرگانی دعاویی است  از دعاوی  آنها،    ۀ«. مقصود  تشخیص 
  تواند در هر یك از دو دادگاه دیگر، محِلّ می  ( 11ماده    )طبق   خوانده  اقامِت   محِلّ   دادگاهِ دعوا در    ۀ قانون تجارت است. در این دعاوی خواهان عالوه بر اقام

 کند. ی ایفا میحکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهّم  ؛دعوا کند ۀاقام اجرای تعهدیا   قرارداد وقوِع 
 «: 13دعوای تجاری یا تعهدات منقول اشخاص حقیقی »مادۀ   ✓

 یا، محِلّ ایجاد تعهد  •
 محِلّ انجام تعهد یا،  •
 محِلّ اقامت متعهد.  •

 
 ی را دادگاه خاّص  که مقنن مواردی. الف

ً
 تعیین کرده است: منحصرا

 منقول دعاوی مربوط به اموال غیر  -1
 ی متوفّ ۀ  دعاوی راجع به ترک -2
 ها دعاوی مربوط به شرکت -3
 ورشکستگی( توقف )دعوای  -4
 د:های ذیل اقامه دعوا کنتواند در دادگاهزوجه می :قانون حمایت خانواده«  12دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین »مادۀ   :دعاوی خانوادگی -5

 محِلّ اقامت زوج یا   •
 . محِلّ سکونت خود  •
 مگر اینکه خواسته، مطالبۀ مال غیرمنقول باشد.  ✓

 دعاوی اعسار -6
 : دعاوی خسارت -7

 انجام یا تأخیر در انجام تعهد دعوای خسارت ناشی از عدم  ✓
 دعوای خسارت دادرسی  ✓
 یا عدم پرداخت دین  تأخیرخسارت ناشی از  دعوای ✓
 به انجام تعهد  اجبار ✓

 دعاوی طاری -8
 اختالفات ناشی از اجمال یا ابهام احکام -9

 اختالفات ناشی از اجرای احکام  -10
 االجرا ی ابطال دستور اجرای سند الزمدعوا -11
 احوال دعاوی راجب اسناد ثبت  -12
 درخواست دادرسی فوری  -13
 دلیل  تأمیندرخواست  -14
 دعوای مطالبۀ وجه چک  -15
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 قاضی  اشتباه یا تقصیر  از ناشی خسارت جبران دعوای -16
 موارد اختیار در انتخاب دادگاه صالح:  .ب

 : انتخاب از سوی خواهان -1
 دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد  -1
 دعاوی خانوادگی  -2
 خارج از شرکت  اشخاِص  دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابِل  -3
 تعدد خواندگان  -4
 منقول تعدد اموال غیر -5
 صالحیت  ۀتوافق طرفین در گسترش دامن  -2

دسته از  ن  آ  تنها   ه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، باید توّج   د.م.آ.ق  12  ۀ ماد  اجرای  در  :منقولدعاوی مربوط به اموال غیرصالحیت محلی در  
  در   ید.آمنقول بوجود میکه برای اشخاص نسبت به اموال غیر ادعا از حقوقی باشد    موردِ   غیرمنقول اقامه شود که حِقّ   ماِل   وقوِعّ   محِلّ   دعاوی باید در دادگاهِ 

  در نیز حقوقی است که    منقولراجع به اموال غیر سایر حقوق    از  تصریح شده و منظور  د.م.آق.  12  ادۀم   در  مالکیت  حِقّ ه داشت که  این حقوق باید توّج   مورد
 . « ارتفاق به ملک غیر حِقّ . 3 ،انتفاع حِقّ   .2از »  عبارتند  بینی شده و افزون بر مالکیت،پیش ق.م 29 ادۀم
شامل هر    و  شودمیمنقول حاصل  نی برای اشخاص نسبت به اموال غیر موجب قانون مده  تنها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که ب  د.م.آ.ق  12  ادۀم

مربوط به اموال    دعاوی  :12  ادۀم »  قابل انتقاد است:  12  ادۀم   عبارته به  توّج   البته با  که  نظر دکتر شمس است  این  .گردد نمیمنقول  دعوایی راجع به غیر 
منقول در  که مال غیر  شودمی  هدر دادگاهی اقام  نآ به    عسایر حقوق راجتصرف عدوانی و    ،ممانعت از حق  ،مزاحمت   ،منقول اعم از دعاوی مالکیت غیر
 !؟د به موارد معدودی کرده استا مقیّ چرا دکتر شمس این دعاوی ر   ،وجود این اطالق با؛ عجیب است که «... ن واقع استآ ۀحوز 

غیرمنقول  ۀدعاوی مطالب به  مربوط  آنالمثِل اجرتنیز    و   وجوه  به مفهوم  توّج   با  ،قراردادها و  عقود    مورد   غیر  در     مدنی   20  ۀ ماده  به  دعوا  قانون  راجع  ی 
 . غیرمنقول است ماِل  وقوِع  محِلّ  دادگاهِ  صالحیِت  در غیرمنقول شمرده شده و

ه به  توّج   با  ،( غیرمنقول  به تسلیم  تعهد  مانند)   مستقیم مال غیرمنقول باشد  طوره  حتی ب  نآ  موضوعیا قراردادی که    الزام به انجام عقد  ۀدعاوی به خواست
 منقول است.   انون مدنیق 20 ادۀم  اطالق

 .آوردبشمار  «دعوای مختلط»توان  میمنقول را یر البته تعهد به تسلیم مال غ
 صالحیت محلی در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول: 

شود که مال غیرمنقول در هم مربوط به اموال منقول و به هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می  ،دعواموضوع )خواسته(    اگر .1
 در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.  دعواشرط اینکه  آنجا واقع است، البته به

 یک عمل حقوقی یا واقعۀ حقوقی باشد. ، در هر دو قسمت منقول و غیرمنقول، ناشی از دعواوحدت منشأ به معنای آن است که   .2
جداگانه در دادگاه صالح طرح کرد؛ مانند آنکه    را از هم جدا کرده و هر یک را  دعوامنشأ نباشد، باید دو    اگر بین دعاوی منقول و غیرمنقول، وحدت  .3

 ، دارای یک منشأ نیست؛ زیرا دعواخوانده از ملکی )غیرمنقول( باشد. در این حالت دو    خلع ید و بخش دیگر   بها )منقول(، مطالبۀ اجارهدعوابخشی از  
  ، تصرف غاصبانه است.ید خلعبها عقد اجاره و منشأ دعوای منشأ دعوای مطالبۀ اجاره

 مصادیقی از دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول: 
المثل  المثل این ملک و اموال موجود در آن، نسبت به اجرتکند، دادخواست مطالبۀ اجرتاگر شخصی ملکی را به همراه اموال موجود در آن غصب   .1

 طرح است. المثل اموال، یک دعوای منقول است و در همان دادگاه محل وقوع ملک، قابلملک، یک دعوای غیرمنقول است و نسبت به اجرت
دعوای .2 کند،  وارد  آن خسارت  داخل  اموال  و  منزل  یک  به  ملک،    اگر شخصی  به خسارت  نسبت  آن،  داخل  اموال  و  ملک  به  وارده  جبران خسارت 

 طرح است. غیرمنقول است و نسبت به خسارت اموال منقول است و در همان دادگاه محل وقوع ملک قابل
امتناع کند، دعوای الزام به    اگر شخصی به موجب یک قرارداد، یک ملک و یک خودرو را به دیگری بفروشد و از تحویل آنها در موعد مقرر در قرارداد .3

 طرح است. تحویل مبیع نسبت به ملک، غیرمنقول و نسبت به خودرو، منقول است و در همان دادگاه محل وقوع ملک قابل
 
ّ
   ۀ دعاوی راجع به ترکی در  صالحیت محل

ّ
طرف اشخاصی    از   یا  وارث اقامه نماید و  علیهِ   ، که وارث  صورتی   در   ی،متوفّ   ِک رَ راجع به ماتَ   دعاوی  : یمتوف

باید    ،مادام که ترکه تقسیم نشده  ،ی باشد راجع به وصایای متوفّ   یا  و  دین   خواسته،  اگرچه  ،دانند میترکه    قسمتی از  یا  تمام و  در   حقذی  را  اقامه شود که خود
ی  استثناها  عمومی و  ۀدر دادگاهی اقامه شود که طبق قاعد  باید  تقسیم ترکه،  دعاوی پس از  این  ایران اقامه شود.  ی درمتوفّ   اقامتگاهِ   آخرین  محِلّ   دادگاهِ   در

 ی صالح است. نظر محلّ نقطه از دیگر،
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 آن  از  باشد  نشده  تقسیم  ترکه  هرچند  و  است  متوفی  ترکۀ  به  راجع  دعاوی  هرچند  ترکه،  موم  و  مهر  و  ترکه  تحریر  ترکه،  تقسیم  همچون  هاییدرخواستنکته:  
 . شودمی اقدام م.د .آ.ق 11 مادۀ قاعدۀ  همان طبق و نبوده م.د.آ.ق  20  مادۀ مشمول آیند، می شمار به حسبی  امور جزء  امور این که جایی 

  20  مادۀ  استثنای  مورد  این  پس  آید،می  عمل  به  وّراث  علیه  وّراث  اقامِت   محّل   در  م. د. آ.ق  11  مادۀ  قاعدۀ  همان  طبق  شده تقسیم  ترکۀ  به  راجع   دعوانکته:  
 . باشدمی آید،می عمل  به  وّراث علیه متوفی  اقامت محِلّ  در که  نشدهتقسیم ترکۀ برای م.د.آ.ق

 
ّ
همچنین اختالفات حاصل بین    شرکا باشد و  به اصل شرکت و  صورتی که مربوط  دعاوی در  این  :هاشرکتدعاوی مربوط به  ی در  صالحیت محل

جریان    شرکت در   امور   ۀوقتی که تصفی  تا  برچیدگی و  صورتی  در   و  که شرکت باقی است   مادام   شرکت،  اشخاص خارج بر   دعاوی  نیز   ( وراجع به شرکتشرکا )
 ن است. آ ۀحوز   شرکت در اصلِی  ی اقامه شود که مرکزِ محلّ   دادگاهِ  در باید است،

شمرده   استثنا  بوده و  اصل  موافق  ،( دعاوی مربوط به اصل شرکتمذکور )رسیدگی به برخی دعاوی    اصلی شرکت در  مرکزِ   محِلّ   دادگاهِ   البته صالحیِت 
 این دعاوی عبارت است از: .شود نمی

 درخواست ورشکستگی شرکت؛  .1
 دعاوی راجع به اصل شرکت، مانند دعوای انحالل یا بطالن شرکت؛  .2
 دعاوی شرکت علیه شرکا؛ .3
 دعاوی شرکا علیه شرکت؛ .4
 ه یکدیگر، البته به شرط آنکه ناشی از فعالیت در شرکت باشد؛ دعاوی شرکا علی .5
 دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت.  .6

 های تجاری:احکام صالحیت محلی در دعاوی راجع به شرکت
 شود، نه در مرکز شرکت.دعاوی راجع به شرکت، اگر غیرمنقول باشد، در محل وقوع مال غیرمنقول طرح می ✓
 دیگر، دادگاه مرکز اداری شرکت است که همان اقامتگاه خوانده باشد. عبارتدادگاه مرکز اصلی شرکت یا به، در صالحیت دعوا ✓
، علیه یکی از شعب آن شرکت باشد، در صالحیت دادگاه مرکز استقرار همان شعبه است و در صورت انحالل شعبه، در صالحیت دادگاه  دعوا اگر   ✓

 کت مادر( است. مرکز اصلی شرکت )دادگاه محل اقامت شر 
طرف    از  طرف خود بازرگان یا  از  اینکه  اعم از  ،درخواست صدور حکم ورشکستگی  دعوای توقف و:  ورشکستگی(توقف )دعوای  صالحیت محلی در  

اقامه شود   یا  بستانکاران و اقامتگاهِ   در  ،دادستان  که  است  دادگاهی  در  بازرگاِن   صالحیت  استآ  ۀحوز   ورشکسته  واقع  ایران   بازرگان درکه    صورتی  در  ؛ن 
 داشته است.  سابقاً  ن دارد یاآ ۀحوز  برای معامالت در نماینده شعبه یا ی صالح است که بنگاه بازرگانی،محلّ  نظرِ  از اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی

 . شرکت اقامه شود  اصلِی  مرکزِ   ایران است باید در در آنها اصلِی  بازرگانی که مرکزِ  هایشرکت ورشکستگِی   صدورِ  درخواسِت  دعوای توقف و
  محِلّ ۀ  خانواد  دادگاهِ   ،نان مقیم خارج کشور باشد آهرگاه یکی از    ،مربوط به زوجین  امور خانوادگِی   دعاوی و  در:  ی خانوادگیدعاو صالحیت محلی در  

موقت داشته    ایران سکونِت   نان درآ  ولی یکی از  ،دن کشور باش  زوجین مقیم خارج از  چنانچه  ایران مقیم است برای رسیدگی صالح است.   طرفی که در  اقامِت 
باش   ایران سکونِت   در  دو  هر  اگر  وی صالح است.  سکونِت   محِلّ   دادگاهِ  از    هیچ   اگر  زوجه صالح است.  موقِت   سکونِت   محِلّ   دادگاهِ   ،د نموقت داشته  یک 

در  باشند   زوجین  نداشته  سکونت  دادگاهِ   شهرستاِن ۀ  خانواد  دادگاهِ   ،ایران  به  زوجین  مگر  است  صالح  نمایند   محِلّ   تهران  توافق  زوجین،  .دیگری    چنانچه 
ن داده شده آ م به  مقدّ   که دادخواسِت   دادگاهی  ،های قضایی متعدد مطرح نموده باشندحوزه  یکدیگر در  موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه  دعاوی

دارد به تمامی دعاوی رسیدگی    که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را   دادگاهی  یک روز تسلیم شده باشند،  چند دادخواست در   ای  دو   چنانچه  صالح است.
 . نمایدمی

 : دعوای اعسارصالحیت محلی در 
اجراییه را صادر نموده است. اجراییه  : در صالحیت دادگاه بدوی است که ابتدا به پروندۀ اصلی رسیدگی کرده است یا  بهاعسار از تأدیه محکوٌم  •

 شود که ابتدا به پرونده رسیدگی کرده است. توسط همان دادگاهی صادر می
 اعسار از تأدیه هزینۀ دادرسی: •
 در صالحیت همان دادگاه بدوی است که صالحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد.  :اعسار از هزینۀ دادرسی مرحلۀ بدوی ✓
 کند. در صالحیت همان دادگاه بدوی است که به واخواهی رسیدگی می  :مرحلۀ واخواهیاعسار از هزینۀ دادرسی   ✓
 نه است. عَ در صالحیت دادگاه بدوی صادرکنندۀ رأی معرض   :اعسار از هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر ✓
 عنه است. در صالحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی معرض   :اعسار از هزینۀ دادرسی فرجام  ✓
 در صالحیت همان دادگاه بدوی است که ابتدائًا، به پرونده رسیدگی کرده است.  :اعسار از هزینۀ دادرسی اعادۀ دادرسی ✓
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 ست. در صالحیت همان دادگاه بدوی است که ابتدائًا، به پرونده رسیدگی کرده ا :اعسار از هزینۀ دادرسی اعتراض ثالث ✓
  «مستقیم  یا  واسطهبال»باید  وارده    خسارِت   اوالً ه نمود که  خصوص باید توّج   این  در  : انجام تعهد  خیر در أت  دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا 

قابل مطالبه    ،م مسلّ   منافِع   )ولی فوِت   مطالبه نیست  قابل   «عفالنعدم»از  خسارت ناشی    ، حال  هر  در  . شده باشد  وارد  «خوانده  ت تقصیر به علّ »  ثانیاً   و  بوده
احتمالی    رفاً ِص   ،عا باید گفت چنانچه منافع مورد ادّ   (.د.کآ.ق  14  ادۀم)   ولالحصممکن  منافِع   بودِن مطالبهقابل  ه بهتوّج   با  ،النفعخصوص عدم  در  .(است

و زمینه  و  فراهم  آ  مقدماِت   بوده  وجه  هیچ  به  باشدن  هیچگونه    نشده  درآصول  ح  امکان  بر  ایقرینهو  نباشد،آ  ن  »منافع    عنوان  شمول  از  ینده 
  « زیان معنوی» ارچوب  چ.د.ک  آق.  14  ادۀم های  تبصره  در  .باشد نمیمطالبه  نتیجه قابل  در  و  گرددمی  «النفععدمالحصول« خارج و مشمول عنوان »ممکن

 . است شده  مشخص «الوصولمنافع ممکن» و
مستقیم    طوره  های دیگری که بهزینه  وکیل و  الوکالۀحّق   دادرسی به مفهوم اعم و  ۀدادرسی عبارت است هزین  تاخسار   :ت دادرسیادعوای خسار 

  هاِب و ذایاب    هایههزین  ،اسناد   ۀترجم  ۀهزینهزینۀ تحقیقات محّلی،    ،کارشناسی  ۀحمالزّ حّق   است.  دعوا یا دفاع الزم  برای اثبات  و  بوده  دادرسیبه  مربوط  
  ،حسب مورد   ، طرف مقابل  را از  نآ  ۀمطالب  حِقّ   ،محکوم شود  دعوا  در  کالً   یا  اً ئرا پرداخت کرده جز  هاهزینه  چنانچه طرفی که  . این جمله است  از  گواهان نیز 

خواهان مطالبه    از  وارد شدهبه او  در دادرسی  علم به غیرمحق بودن    طرف خواهان با  از  عمداً تواند خساراتی که  می  خوانده نیز  .نخواهد داشت  کالً   یا   ئاً جز
 . ( 515 ۀ)ماد د نمای

از ناشی  ِد   خیرأ ت  دعوای خسارت  ادای  توّج   :یندر  مبا  به  این خسارت  آ.د.مق.  522ادۀ  ه  بودن  پرداخت  قابل  امتناع    دائن  ۀاثبات مطالب  ،شرط  و 
از اینکه مدیون   باشدمیپرداخت دین    مدیون  تمکّ   ،مگر  را  ِن عدم  واژ  این  در  .ثابت نماید  خود  به  «یندِ »عام    ۀماده قانونگذار  یعنی هررا  با   کاربرده    تعهدی 

  ...   و  تسبیب  ،اتالف   ،غصب   حتی وقایع حقوقی مانند:  یا  دیگری و  عقد  هر  یا  و(  ین به مفهوم اخصدِ قرض )عقد    تواندمی  نآ  منشأکه    موضوع وجه نقد
 مطالبه شمرده شود.قابل  باید «خسارت  خسارت از» بنابراین  وخودداری نموده  دیم.ق ق  73  ادۀم مقرراتتدوین   قانون جدید از  ،این بر عالوه باشد.

اعالی    ۀدرج  ضمناً تعهد که    اجبار متعهد به عیِن   ه درلَ متعهد    حِقّ   تعهد به هیچ وجه نافِی   بینی خسارت ناشی از عدم انجامپیش  :اجبار به انجام تعهد
 . استاد کاتوزیان( نظر خالف  کامالً )  بود نخواهد ،شود میجبران خسارت شمرده  

  ن را که توسط دادگاه تعیی  نآ  انجام  ۀجمله هزین  از  توانده میلَ محکوم    که انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد،  صورتی  در  ما..ق.ا  47  ادۀم  برابر
  توسط شخِص   متعهد بوده و  قائم به شخِص   ،عمل  چنانچه انجاِم   . البتهلیه وصول نمایدعَ از محکوم    قسمت اجرا  ۀوسیل  اجرایی به  ۀپروند  همان  در  ،شود می

  برابر  .ارجاع داده است  دیم.آ.د.م .ق ق  729  ادۀماین خصوص به    در  .ا.ا.مق  47  ادۀم  تبصره  ن خودداری نماید،آانجام    ازَعلیه  محکوم    و  دیگری ممکن نباشد
ت اجرا  ن مدّ آ  حکم قطعی را در  ( مدلول)متعهدَعلیه  محکوم  ن نماید که اگر  و مبلغی را معیّ   ت( مّد هلَ متعهد  )َله  محکوم  دادگاه باید به درخواست    ،این ماده

؛  نیامده است   فعلیدادرسی مدنِی   آیینقانون    در  دیم.آ.د.م،.قق  729  ادۀم  دراما حکم مقرر    ؛بپردازدَله  محکوم  به    تأخیرروز    برای هر  مزبور را  مبلغ  ننماید،
الزام    بنابراین در پذیر نبوده و حکم  امکان  که تعهد قائم به شخص اوست،  انجام تعهد در مواردی  ( بهَعلیهمحکوم  متعهد ) بادی امر شاید به نظر رسد که 

  ادۀم  درمقرر    حکم   ه به اینکه از یک سو،توّج   حاصل بوده اما بابی  ۀوقت و هزین  رِف دادگاه و َص   رسیدگِی   دعوا،  ۀاقام  ،نتیجه  در  صادره غیرقابل اجرا وقطعی  
که تاکنون    شودمیحکم مزبور از مقررات اجرای احکام شمرده    نتیجتاً ن منصوص گردیده و  آ.ا.ا.م از طریق ارجاع به  ق   47  ادۀم  ۀتبصر   در   دیم.ق ق  729

به اجرای حکم َعلیه  محکوم    اثر کردن قانون در اجبارِ ناتوان ساختن مراجع قضاوتی در الزام متعهد به انجام تعهد و بی  ، سوی دیگر  از  نسخ نگردیده است و
به    در قادر  که  فقهی  با  ،باشد  نآ  اجرایمواردی  قواعد  و  مباینِت   و  اصول  تبصر یِّ بَ   حقوقی  اعتبار  به  قائل  باید  بنابراین  دارد  وق  47  ادۀم  ۀن  ترتیب    .ا.ا.م 

 لیه بود. اِ مرجوع  
صورت دادگاهی که به   این  که در  شوندمی  ( مطالبهدادرسی  ۀجلس  یعنی خواهان در دادخواست و خوانده دراصلی )ضمن دعوای    معموالً دعاوی خسارت  

ت  ا خسار »نیز    « وانجام تعهد  خیر درأت  خسارت ناشی از عدم انجام یا»اما دعوای  ؛  نمایدمیگیری  خسارت مزبور نیز تصمیم  مورد  در  ،نمایدمیدعوا رسیدگی  
یا    صالحیت  این احتمال وجود دارد که مرجع رسیدگی،  همچنین  ؛ه شوداقامجریان دادرسی    در  مستقالً ممکن است بعد از ختم دادرسی مطرح یا    «دادرسی

رسیدگی به دعوای خسارات دادرسی    نأش  ،کند میمانند دیوان عالی کشور که به عنوان فرجامی رسیدگی  باشد )ن رسیدگی به دعاوی خسارت را نداشته  أش
برای رسیدگی به دعاوی    مرجعی را   آ.د.م  قانون   . باشدمیناچار به طرح دعوای مستقل خسارت    حقذیمزبور    موارد   در  ؛ (فرجامی را ندارد  ۀمربوط به مرحل

خوانده نظر    اقامِت   محِلّ   دادگاهِ   عام دانست و به صالحیِت   ۀدعقا  مشمول  ی،مستقل خسارت تعیین ننموده و بنابراین باید این دعوا از حیث صالحیت محلّ 
 دارد.

  خوانده علیه خواهان   چنانچه  اضافی،  دعوای  اقامه نماید:  خواهان اصلی علیه خواندهکه    طاری در صورتی  دعوای  :دعاوی طاریصالحیت محلی در  
  بر   آنها  یکی از  سوی اصحاب دعوا یا  از   اگرو    ثالث  ورود  دعوای  اقامه نماید:  آنها  یکی از   شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا  هرگاه  اقامه کند: دعوای مقابل،

 . شودمیجلب ثالث نامیده  دعوای اقامه شود: ثالثی
 همان مرجع تجدیدنظر است.  نآ مرجعطرح و   تجدیدنظر قابل ۀمرحل ورود ثالث حتی در دعوای 
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ب باه  دعوای طاری  اینکه  یا  شرط  و  اصلی مرتبط  دردر    باید   باشد،  منشأدارای یک    دعوای  اصلی  اقامه شود که دعوای  شده    جاآن   دادگاهی  است.  اقامه 
 . نمایدمیدر دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی  باید از صالحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد، چنانچه رسیدگی به دعاوی طاری،

این دادگاه    زیرا  اگر از صالحیت ذاتی دادگاه خارج باشد،   حتی  ،نماید میدادگاهی اقامه شود که به دعوای اصلی رسیدگی    دعاوی طاری درهرحال باید در
گاه باشد. در این صورت، دادگاه باید  باید    چنانچه  و  پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال نماید  ،صدور قرار عدم صالحیت  با   از طرح دعوای طاری آ

  ۀو ماد  آ.دمق.  28و    89  ه به موادِّ توّج   ی را تا حصول این امر متوقف نماید بارسیدگ  دعوای طاری باشد  ۀشدن نتیج  رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن
دیوان عدالت    یا  و  یدادگستر وابسته به    وابسته یا غیر قضایی )صالح که اعتقاد به صالحیت سایر مراجع    غیرِ   ق.د.ع.ا صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاهِ   46

نظر  ه  وجه ببی  ت،این علّ   به  مقررات مکلف به صدور قرار عدم صالحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح و یا مرجع تعیین صالحیت است،  رببرا  و  ( دارداداری
باید  رسدمی باشد  باشد که در صالحیت سایر مراجع  ادعایی  اثبات  به  به دعوای اصلی منوط    مثال:   .عمل شود  آ.د.مق.  19  ادۀم   طبق. چنانچه رسیدگی 

ناشی از تخلفاِت   هچنانچ یا وکیل دادگستری دعوای خسارت  باآ  انتظامِی   علیه قاضی  نان در صالحیت دادگاه  آه به اینکه احراز تخلف  توّج   نان اقامه شود 
در  باشدمیمربوط    انتظامی ماه  و رسید    خواهان مکلف است ظرف یک  اقدام  دفترِ   نآدادگاه صالح  به  تسلیم  رسیدگی  دادگاهِ   را  این    در  .نمایدکننده  غیر 

 در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.   ،پس از اثبات ادعا در دادگاه انتظامی تواندمیو خواهان  نمایدمیدعوای خسارت را صادر   دادگاه عمومی قرار رد  ،صورت
                              طرف از دیگر )اصلی( دعوای اثنای در دعوایی )طاری( هر  گه:می م .د.آ.ق 17 مادۀپس 

 ، « اضافی دعوای» :خواهان •
 ، «تقابل دعوای» :خوانده •
 ، «ثالث ورود» :ثالث  شخص •
   ،«ثالث جلب» : اصلی متداعیین  •

 . شودمی طرح اصلی دعوای  محِلّ   در و شودمی نامیده «طاری دعوای»  شود اقامه
 . باشد نداشته یمحلّ  صالحیت اگر حتی  شود،می  طرح اصلی دعوای محّل  در طاری دعوای ✓
 . باشد نداشته  ذاتی صالحیت اگر حتی  شود،می  طرح اصلی دعوای محّل  در طاری دعوای ✓
 . باشد داشتهن یمحلّ  صالحیت اگر حتی  است، اصلی دعوای با طاری دعوای به رسیدگی ✓
 . باشد داشته ذاتی صالحیت که آن شرط به است، اصلی دعوای با طاری دعوای به سیدگیر  ✓

  اصلی  دعوای  محّل   در  همیشه  طاری  دعوای  طرح  .شودنمی  رسیدگی  الزاماً   ولی  شود،می  طرح  اصلی  دعوای  محّل   در  طاری   دعوای  همیشه،  و  حال  هر  به
 آن  به  باشد  داشته  ذاتی  صالحیت  اگر  و  شده  لعمّط   طاری  دعوای  از   باید  اصلی  دعوای  دادگاهِ   اینکه  برای  باشد،  نداشته  ذاتی  صالحیت   اگر  حتی  است،

را    اصلی   دعوای  صالح باشد رسیدگی به   از نظر ذاتی  اگر  و  نماید   ارسال   صالح   مرجع  به   را  آن  ، قرار  صدور  با  باشد،   نداشته   ذاتی  صالحیت   اگر  و   نماید  رسیدگی
 . کندو دو دعوا را با هم رسیدگی می نمایدمی متوقف

 
ّ
به اجرای احکام    نیز مربوط  حکم و  ق.ا.ا.م اختالفات راجع به مفادِّ   27استناد ماده    به  :ابهام احکام اختالف ناشی از اجمال یا  ی در  صالحیت محل

از ملکی صادر شده    خلع یدمانند اینکه حکم  ؛  شودمیصادر کرده رسیدگی    را  در دادگاهی که حکم  ،شود میه حادث  بِ محکوم    حکم یا  که از اجمال یا ابهاِم 
 اد اختالف نماید. ایج اجرا  در زمان ،ن در حکمآسبب مجمل ذکر شدن حدود به باشد که  

 :  گیرد قرار  طرح مورد  است ممکن حالت 2  در مدنی احکام رایجا  به مربوط  دعاوی مدنی، احکام اجرای قانون  27  و 26  مواد موجب به
  رأی،   صادرکنندۀ   اگر  مثال   برای   .شود می  اجرا  آن  توسط   حکم  که  است   دادگاهی  صالحیت  در:  اجرا  از   ناشی   اختالف :  مدنی   احکام  اجرای  قانون   26  مادۀ

 . است بدوی دادگاه با اجرا از ناشی اختالف رفع: باشد بدوی دادگاه ،رأی مجری دادگاه و باشد تجدیدنظر دادگاه
  باب   در  مثال  برای  .است  کرده  صادر  را  حکم  که  است  دادگاهی  صالحیت  در  حکم  در  ابهام  یا  و  اجمال  از  ناشی  اختالف:  مدنی  احکام  اجرای  قانون  27  مادۀ

  باشد،   بدوی  دادگاه  در  اجراحالدر  و  تجدیدنظر  دادگاه  از  صادره  رأی  اگر...     و  ثبتی  پالک   در  ابهام  ملک،  حدود  تشخیص  ه،یمهر   در  سکه  نوع  تشخیص
 . است اختالف رفع  به  صالح تجدیدنظر دادگاه

اختالفات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم   ،.ا.ا.م ق  26  ادۀم  استناد   به  :ختالف ناشی از اجرای احکام ا صالحیت محلی در  
که مشمول  ..  .   حکم و  به استثنای اختالفات راجع به مفادِّ   ،این ماده ناظر به تمامی اختالفاتی است که ناشی از اجرای حکم باشد   .شود میاجرا    نآ  توسط

 صادرکننده حکم است.  دادگاه در صالحیت  مزبور وانون ق 27 ادۀم
باید به دادگاهی مراجعه نماید که    نفعذیاین صورت    لیه توقیف گردد درعَ محکوم    ثالثی به عنوان ماِل   شخِص   ماِل   ،عملیات اجرایی  جریان  مانند اینکه در

 . شودمیاجرا  نآ توسطحکم 
در   محلی  الزم صالحیت  سند  اجرای  دستور  ابطال  اصالح »  1  ادۀم   موجب   به   :االجرادعوای  اسناد  قانون  دفاتر  و  ثبت  قانون  مواد  از    بعضی 
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مفادِّ   هرکس  «رسمی با  را مخالف  یا مخالِف   دستور اجرای اسناد رسمی  یا  سند  از دستور سند اجرای سند رسمی    قانون دانسته  از جهت دیگری شکایت 
مرجعی    محِلّ   دادگاهِ   قانون مزبور در صالحیِت   2  ادۀم  موجباین دعوا به    .دعوا نماید  ۀدادرسی مدنی اقام  آیینتواند به ترتیب مقرر در قانون  یداشته باشد م

این دستور در اجرای سایر    چنانچه   . ابطال دستور اجرا،( نباشداالجراالزم  سندِ   هِ لَ متعهد  خوانده )   اقامِت   محِلّ   دتوانمینموده که    است که دستور اجرا صادر
 است.  دستور ۀصادرکنندمرجِع  محِلّ  دادگاهِ  از مراجع ثبتی صادر شده باشد نیز در صالحیِت  ،االجرایا اسناد در حکم اسناد الزم االجرااسناد الزم

ت  أ از تصمیمات هی  نفعذیرسیدگی به شکایات افراد    ، قانون ثبت احوال  4  ادۀم  موجب  به  :دعاوی راجع به اسناد ثبت احوالصالحیت محلی در  
  دادگاهِ   با  ،احوال که در صالحیت دادگاه عمومی باشدبه سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت    همچنین رسیدگی  ( وقانون مزبور  3  ادۀم  )موضوع  حّل اختالف

 است.  «خواهان»  اقامِت  محِلّ 
ر  گ صدور سند است و ا   رسیدگی با دادگاه محِلّ   ، باشد   از کشور  مقیم خارج  نفعذی ایران تنظیم شده و    چنانچه سند ثبت احوال در  آ.د.مق.  25  ادۀم   موجببه  

 صالحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران است.  دو خارج از کشور باشد در خواهان هر و اقامِت  سند  تنظیِم  محِلّ 
در   محلی  دادرسی فوریصالحیت  علی  این  :درخواست  رسیدگی  اال دادخواست  دعوا  اصل  به  که  است  دادگاهی  در صالحیت  یا   و  کندمیصول 

فوری در صورت وارد بودن درخواست    دادرسِی   ِی پِ   که درموقت ) درخواست دستور    چنانچه موضوع   ،حال   عین  در  صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
را    حتی اگر صالحیت رسیدگی به اصل دعوا  ،یدآن دادگاه به عمل میآدرخواست از    ،مزبور باشد   هایدادگاهدادگاهی است غیر از    مقرِّ   ( در شود میصادر  

 نداشته باشد. 
 برداری از ادلۀ موجود برای استفاده در آینده است. تأمین دلیل، صورت :دلیل تأمیندرخواست  صالحیت محلی در 

 ق.آ.د.م درخواست تأمین دلیل در صالحیت دادگاهی است که دلیل مورد درخواست در حوزۀ آن واقع است.  14بنا بر مادۀ  .1
 است. حّل اختالفالحیت شورای  ق.ش.ح.ا که قانون مؤخر است، تأمین دلیل در ص 22بنا بر بند »چ« مادۀ  .2

 در صورتی در این خصوص، صالح است که موضوع تأمین دلیل در حوزۀ آن واقع باشد.  حّل اختالفشورای 
  اختالفحّل  اگر دالیلی که قصد تأمین آنها را داریم، در چند حوزۀ قضائی واقع شده باشد، باید برای تأمین هر دلیل، درخواستی جداگانه به شورای  

 محل وقوع همان دلیل تقدیم کنیم. 
 : دلیل تأمین خصوص  درتست: 

 . باشد شورا محل،  در اگر حتی  است، صالح دادگاه •
 . نباشد   شورا محل در  اگر است، صالح شورا •
 . نباشد یکی اینکه مگر است، صالح دو هر دادگاه و شورا •
 . نباشد شورا ،محل در اگر است، صالح دادگاه ✓

 های ذیل صالح است: برای طرح دعوای حقوقی مطالبۀ وجه چک، هر یک از دادگاه دعوای مطالبۀ وجه چک:صالحیت محلی در 
 ق.آد.م(  13دادگاه محل صدور چک، به عنوان دادگاه محل وقوع قرارداد، )بنا بر مادۀ  .1
 ق.آد.م(   13مادۀ علیه، به عنوان دادگاه محل انجام تعهد، )بنا بر دادگاه محل استقرار شعبۀ بانکی محال   .2
 ق.آد.م(  11دادگاه محل اقامت خوانده، )بنا بر مادۀ  .3
تواند در دادگاه اقامتگاه هریک از ایشان که  اگر خواندگان دعوای مطالبۀ وجه چک، متعدد باشند )صادرکننده، ضامن و ظهر نویسان(، خواهان می .4

 .م(ق.آد 16بخواهد، به طرفیت همۀ ایشان طرح دعوا کند. )بنا بر مادۀ 
ی 

ّ
 : قاضی اشتباه یا تقصیر از ناشی  خسارت جبران  دعوای صالحیت محل

 جبران  دعوای  به  رسیدگی  1390ب  مصو  قضات  رفتار  بر  نظارت  قانون  30ماده  به  عنایت   با: »1399/ 4/ 17مورخ    791بر اساس رأی وحدت رویۀ شمارۀ  
  احراز  به  منوط  تھران  (حقوقی)  عمومی  دادگاه  در  ایران  اسالمی  جمھوری  اساسی  قانون  171  اصل  موضوع  قاضی  اشتباه  یا  تقصیر  از  ناشی  خسارت

  قضات   انتظامی  عالی  دادگاه  به  را  خود  درخواست  باید  ابتدا  مذکور  خسارِت   ورودِ   عِی مدّ   بنابراین.  است  قضات  انتظامی  عالی  دادگاه  در  قاضی  اشتباه  یا  تقصیر
 « .کند  اقامه صالح حقوقی عمومی دادگاه در دولت یا  مقصر قاضِی  طرفیِت  به مورد، حسب را دعوا قاضی، اشتباه  یا تقصیر احراز از پس و تقدیم

 
 ب. موارد اختیار در انتخاب دادگاه صالح: 

 انتخاب از سوی خواهان:  .1
 صالحیت محلی در دعاوی بازرگانی )تجاری( و دعاوی منقول ناشی از قرارداد و عقد: 

 ق.ت بیان شده است.   3و  2ناشی از اعمال تجاری است. اعمال تجاری همان است که در مواد منظور از دعاوی تجاری، دعاوی  ✓
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سو موضوع آن منقول است و از سوی دیگر منشأ دعوای مطروحه، یک قرارداد منظور از دعاوی منقول ناشی از قرارداد، دعوایی است که از یک ✓
 جام تعهدات منقول ناشی از یک قرارداد. است؛ مانند مطالبۀ ثمن ناشی از قرارداد یا درخواست ان

بیان حکم کرده است؛ بنابراین: خواهان   85/ 3/ 23ـ    688شمارۀ    3/59/ 28ق.آ.د.م و آراء وحدت رویۀ مورخ    13در خصوص این دعاوی مادۀ   ✓
 ها رجوع کند: به هر یک از این دادگاه دعواتواند برای طرح می

 ـ دادگاه محل انعقاد عقد یا 
 دادگاه محل اجرای تعهد قراردادی یاـ 

 ـ دادگاه محل اقامت خوانده 
 های فوق مخیر است و هیچ یک از آنها بر دیگری مقدم نیست. خواهان در رجوع به هر یک از دادگاه ✓
 توانند برخالف آن توافق کنند.می دعوااین ماده، تکمیلی است و اصحاب  ✓

َله تحویل نماید و از    100مثال: چنانچه شخصی مقیم تهران است به موجب قراردادی که مشهد در منعقد شده، متعهد شود   تن گندم در شیراز به متعهد 
  حِلّ اقامت خوانده(تهران )میا    شیراز )محِلّ اجرای تعهد(یا    مشهد )محِلّ وقوع عقد(تواند در دادگاه عمومی یکی از شهرهای  انجام آن خودداری نماید می

 به انتخاِب خود دعوا نماید. 
تواند در دادگاِه خانوادۀ محِلّ اقامِت خوانده یا محِلّ سکونِت خود اقامۀ دعوا : در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میدعاوی خانوادگی

 کند مگر در موردی که خواسته، مهریۀ غیرمنقول باشد. 
از   ناشی  از شرکتدعوای  قبال اشخاص خارج  در  از شرکت    اشخاص  :تعهدات شرکت  را که  توانندمیخارج  تع  دعوای خود  از  دات  هناشی 

در است  درمحلّ   دادگاهِ   شرکت  تعهد  که  محلّ آ  ی  یا  شده  واقع  درنجا  باید  کاال  که  نافی  آ  ی  خواهان  اختیار  این  نماید  اقامه  شود  پرداخت  پول  یا  تسلیم  نجا 
 . باشد( نمیآ.د.م.ق 11 ادۀشرکت )مشرکت یعنی مرکز اصلی  اقامِت  حِلّ م صالحیت دادگاهِ 

 ن آ  اجرای   قرارداد یا محِلّ   وقوِع   محِلّ   به دادگاه  تواند می  خواهان  شرکت،   ۀمنقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعب  ل در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموا
 شعبه مراجعه نماید.  محِلّ  همچنین به دادگاهِ  ( وخدمت و پرداخت پول  ۀتسلیم کاال یا ارائ )محِلّ 

یک از خواندگان    هر  به دادگاه محِلّ   تواندمیمختلف اقامت دارند مدعی    هایدادگاه  ۀیک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوز   چنانچه  :تعدد خواندگان
 خوانده است.  اقامِت   ِلّ مح دادگاهِ   عمومی صالحیِت  ۀدعاوی است که مشمول قاعدن دسته از آاین مربوط به  مراجعه نماید البته

دسته دعاوی باشد که در    نآمختلف واقع شده و از    های دادگاههای  حوزه  عا راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در یک ادّ   هرگاه  : تعدد اموال غیرمنقول
 غیرمنقول مراجعه نماید.  یک از امواِل   وقوع هر محِلّ  به دادگاهِ  تواندمی مدعی   غیرمنقول است، ماِل  وقوِع  محِلّ  دادگاهِ  صالحیِت 

اثر  بی  توافق خالف قانون طرفین مبنی بر تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعوا،  ،دعاوی خانواده  در  :صالحیت  ۀطرفین در گسترش دامن  توافق .2
دادگاه عمومی  بنابراین ؛  است از جمله سایر شعب  مراجع  نماید  تواندنمی  سایر  دادگاه خانواده دخالت  داخل در صالحیت  توافق    به دعاوی  اگر  حتی 

 طرفین احراز شود. 
 دیگری که در عرِض   با تراضی به دادگاهِ   ،نخستین   ۀ در مرحل  دادمیار  یبه اصحاب دعوا اخت   دیم .قق  44  ادۀ م،  میعمودادگاه    ِی محلّ   در ارتباط با صالحیِت 

انتخاب دادگاهی که    که توافق اصحاب دعوا در  رسدمیبادی امر چنین به نظر    در  آ.د.م از ق.  این ماده  با حذف نِصّ   .دن صالحیتدار باشد رجوع نمای  دادگاهِ 
  ، بهدر صورت احراز توافق طرفین  ، به دعوا رسیدگی نماید حتی در صورت عدم توافق صریح طرفین به شرط عدم ایراد خوانده  تواندمی ندارد ی  محلّ   صالحیِت 

 طریق اولی در رسیدگی به دعوا مختار است. 
اما اگر   نمایدی صادر قرار عدم صالحیت محلّ  تواندمیدادگاه   و کند نمیف به رسیدگی لمک  ی نداردمحلّ   دادگاهی را که صالحیِت  ، اگرچه توافق اصحاب دعوا

در    نداشته،ی  محلّ   صادره از دادگاهی که صالحیِت   رأیاعتماد شود    آ.د.مق.  352  ۀماد البته اگر به ظاهر    .به دعوا رسیدگی کند  تواندمی  مصلحت دانست
 تجدیدنظر فسخ شود.  دادگاه  هر حال باید در

 :ذیل است درخواست تقسیم در صالحیت مراجع درخواست تقسیم مال مشاع:ذاتی و محلی در  صالحیت
 فروش( دعوایی منقول است و درنتیجه در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است )چه از طریق افراز باشد و چه از طریق تقسیم مال منقول:  .1
خاتمه یافته    دار تقسیم باشد بستگی به این دارد که جریان ثبتی ملک دعوایی غیرمنقول است و اینکه چه مرجعی عهده  تقسیم مال غیرمنقول:   .2

 است یا خیر. 
  تقسیم مال غیرمنقولصالحیت  

 ایم:، با حاالت ذیل مواجههاگر از طریق افراز باشد   تقسیم از طریق افراز:  .1
 رسیدگی به درخواست افراز، در صالحیت ادارۀ ثبت محل وقوع ملک است.  باشد:اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته  ✓
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 رسیدگی به این درخواست، در صالحیت دادگاه محل وقوع ملک است.  اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد: ✓
اتمه یافته باشد و چه خاتمه نیافته  اگر تقسیم از طریق فروش باشد، رسیدگی به آن درهرصورت )چه جریان ثبتی ملک خ  تقسیم از طریق فروش:  .2

 باشد(، در صالحیت دادگاه محل وقوع ملک است. 
 

 رغم ختم جریان ثبتی، با دادگاه است: مواردی که افراز ملک مشاع علی
 در موارد زیر دعوای افراز مال مشاع، در صالحیت دادگاه است؛ ولو اینکه جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد: 

 جور یا غایب وجود داشته باشد. بین شرکا، شخص مح .1
 اگر در خصوص مالکیت اختالف باشد.  .2
 المالک باشد. اگر بخشی از ملک، مجهول .3

شود که مالک و متصرف آن در هنگام ثبت عمومی و تا پایان  نامه آن به امالکی اطالق میق.ث؛ و آیین  136المالک بر اساس مواد  ملک مجهول
باشد؛ هرچند    1322اصالحی  ق.ث.    12مهلت مقرره در مادۀ   ادارۀ ثبت مربوطه تسلیم نکرده  به  و  را تکمیل نکرده  به ملک  ثبتی نسبت  اظهارنامۀ 

 گونه امالک، دارای مالک باشد. درواقع ممکن است این
 تقسیم ترکۀ غیرمنقول درهرصورت با دادگاه است.  .4

 : غیرمنقول یا است منقول یا  ابتدائاً  تقسیم دعوای: بندیجمع
 است.  صالح خوانده  اقامت محّل است و دادگاه  م.د .آ.ق 11 مادۀ  مشمول و است منقول  دعوای یک  فروش  چه  باشد، افراز دعوای چه  منقول  اموال در
 .است صالح غیرمنقول مال وقوع  محلاست و دادگاه  م.د .آ.ق 12  مادۀ مشمول است، غیرمنقول دعوای یک فروش   باب در غیرمنقول اموال در
 :دارد حالت 2  افراز باب  در

 ( م.د.آ.ق  12  مادۀ)  غیرمنقول مال وقوع  محل: نکرده پیدا خاتمه  ثبتی جریان .1

 ( مشاع   امالک  فروش  و افراز قانون  1 مادۀ)  ملک   وقوع محّل   ثبت ادارۀ: کرده پیدا خاتمه  ثبتی جریان .2

  12  مادۀ  :غیرمنقول  و  م.د .آ.ق  11  مادۀ  :منقول.  دهد می  پاسخ  را   مدنی  دادرسی   آیین  عمومات   همان   را با   تقسیم  دعوای  در  صالحیت   به  راجع   سوالی   هر
 .ثبت  ادارۀ: بود کرده پیدا خاتمه  ثبتی جریان مطرح بود و  فرازبود و بحِث اِ  غیرمنقول موضوع  وقتی فقط .م.د.آ.ق

گهی،  نشر  قبیل  از  ثبت  مقدماتی  عملیات  یعنی)  یافته  خاتمه  آن   ثبتی  جریان  و  دارد  (فروشنه  )  إفراز  قابلیت  که  غیرمنقول،  دعوای  در   ارسال  حدود،  تحدید  آ
  رأیی   حال.  است  ملک   وقوع  محل   ثبت  ادارۀ  صالحیت   در   است،   بوده  ثبت  آمادۀ  بلکه  است،   شده  ثبت  الزاماً   اینکه  نه(  است  کرده  پیدا   خاتمه  ...   و  اظهارنامه 

  قانون  2  مادۀ)  است  فرجامی  شکایت  قابل  نیز  شهرستان  دادگاه  رأی  و  است  شهرستان  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز  10  ظرف  شود،می  صادر  ثبت  ادارۀ  از  که
 . (مشاع  امالک  فروش  و افراز

اجرای اسناد الزم  به  در دعاوی راجع  و محلی  ذاتی  مواد    االجرا:صالحیت  بر  اسناد رسمی، الزم  93و    92بنا  برای  ق.ث.  یعنی  است؛  االجرا 
توان صدور اجراییه را تقاضا کرد و از دوایر اجرایی اداری ثبت اسناد و امالک اجرای مفاد آن توان به محاکم مراجعه کرد؛ بلکه میتنها میاجرای مفاد آنها نه

اسن  از  را درخواست کرد. قانونگذار برخی  ترتیب  اد عادی را الزماسناد  بانکی.  یا قراردادهای  امتیاز برخوردار کرده است؛ مانند چک  این  از  و  االجرا دانسته 
( است. در این خصوص،  1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی )مصوب  نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزماجرای این اسناد، وفق آیین

 فرض است: دودسته از دعاوی قابل
در این دعاوی، شخص خواهان به اصل اجراییه معترض    االجرا )دعاوی اعتراض به اجراییه(: دعاوی ابطال دستور اجرای اسناد الزم  .1

قانون اصالح    2داند. )مادۀ  داند یا مدعی است که مفاد سند را اجرا کرده و درنتیجه، خود را مدیون و متعهد نمیاست؛ مانند آنکه سند را جعلی می
ای رسیدگی به این دعاوی، دادگاه محلی است که در حوزۀ آن  (. دادگاه صالح بر 1322بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  

 است.  دعوادستور اجرای سند، صادرشده و از حیث صالحیت ذاتی نیز در صالحیت ذاتی دادگاه صالح در خصوص اصل 
ای از زن  کند و مرد اقرارنامه  برای مثال، اگر در تهران، زنی برای وصول مهریه خود که در سند رسمی عقدنامه مندرج است، درخواست صدور اجراییه

 تواند به دادگاه خانواده تهران مراجعه کند و دادخواست ابطال دستور اجرا طرح کند. داشته باشد که داللت بر پرداخت مهریه کند، می
اشته باشد؛ اما  ممکن است شخص، به اصل صدور اجراییه معترض نباشد و اصل مدیونیت خود را قبول د  دعاوی اعتراض به عملیات اجرایی: .2
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...    ای از تشریفات و عملیات اجرایی ثبت، مانند طریقۀ ارزیابی قیمت توسط کارشناس، طریقۀ محاسبۀ دیون، طریقۀ ابالغ، طریقۀ مزایده وبه پاره
نزد هیأت نظارت ثبت  اعتراض  روز از ابالغ، قابل  10معترض باشد. این اعتراض باید در نزد رئیس ثبت محل طرح شود. نظر رئیس ثبت محل، ظرف  

 استان است. 
 

 االجرا: اسناد الزم  اجرای دعوای ابطال دستور

 انواع اسناد:  

 عادی: چک  .1
 نکاحیه سند شده، ثبت ملکرسمی: سند   .2
 شود. ه بدون مراجعه به دادگاه از واحد ثبت اجرائیه صادر میکاالجراء، اسنادی هستند  اسناد الزم ✓
اسناد الزم ✓ ابطال دستور اجرای  نکاحیه وفق مواد  دعوای  یا سند  بانکی  یا قراردادهای  که اقانون ثبت    92و    91االجراء مثل چک  سناد رسمی 

 باشد، است. ع میاق حوزۀ صدور دستور اجرا و   توسط دوایر اجرای ادارۀ ثبت صادر شده است، در صالحیت دادگاه صالح به اصل دعوا که در محّل 
میاعترا ✓ صورت  محل  ثبت  رئیس  نزد  ابطال(  درخواست  )نه  اجرایی  عملیات  به  قابل ض  استان  ثبت  نظارت  هیأت  نزد  نیز  رئیس  نظر  و  گیرد 

 . نامۀ اجرایی مفاد اسناد رسمی(آیین 169اعتراض است )مادۀ  

 توان تقاضای اجراییه کرد:االجرا، از دوایر اجرای ثبت مینسبت به اسناد الزم

 دادگاه صالح به اصل دعوا واقع در حوزۀ صدور دستور اجرا.  :درخواست ابطال ✓
 قابل اعتراض است.  هیأت نظارتدر  است و تصمیِم رییس رئیس ثبت محل در صالحیت  اعتراض ✓

 
اناطه: اثبات مقدمه  قرار  به  به یک دعوای حقوقی، منوط  و در صالحیت  اگر رسیدگی  اثبات آن مقدمه، در صالحیت مرجع دیگری است  باشد که  ای 

 کند: کننده به اصل موضوع نباشد، دادگاه به نحو ذیل عمل میهمان دادگاه رسیدگی
 اند. دانان نام قرار اناطه را بر این تصمیم نهادهشده است؛ ولی برخی از حقوقکند. البته در ق.آ.د.م. از قرار اناطه سخن گفته نقرار اناطه صادر می .1
 دهد. در مرجع صالح می دعوابه خواهان یک ماه مهلت، برای اقامۀ  .2
قرار توقیف    شود؛ یعنی نسبت به پروندۀ، فعلیاگر خواهان دعوای الزم را طرح کند، رسیدگی به پروندۀ فعلی تا تعیین نتیجۀ پروندۀ دیگر متوقف می .3

 شود. دادرسی صادر می
 شود. صادر می دعوادر مهلت مقرر، نسبت به پروندۀ فعلی قرار رد   دعوادر صورت عدم طرح  .4
صادر   دعواکننده به دعوای فعلی قرار رد  اگر خواهان بعد از انقضای مدت یک ماه، دعوای الزم را در مرجع صالح طرح کند، باز هم دادگاه رسیدگی .5

 کند. می
بیان  19مادۀ  در   .6 به نحوی  به دعوای منوط  ق.آ.د.م  در حالتی که رسیدگی  گویا صرفًا  دادگاهشده که  از  یکی  در صالحیت  باشد،  به  دادگستری  های 

، منوط  وادعکاررفته باشد؛ بنابراین، اگر رسیدگی به  در معنای عام خود به  19رسد که عبارت »دادگاه« در ماده  مشمول قرار اناطه است؛ اما به نظر می
دادگاه از  یکی  صالحیت  در  ادعا،  آن  به  رسیدگی  که  باشد  ادعایی  اثبات  باشد،  به  اداری  مراجع  از  یکی  صالحیت  در  بلکه  نباشد،  دادگستری  های 

 همچنان موضوع، مشمول این ماده است. 
نیست؛ بنابراین، اگر خوانده دفاعی داشته باشد که  است و ناظر به خوانده    دعواماهه به خواهان برای طرح  ق.آ.د.م فقط ناظر به مهلت یک  19مادۀ   .7

تواند در  ماهه داد. بلکه خوانده میق.آ.د.م به او مهلت یک  19توان با صدور قرار اناطه، در قالب مادۀ  باشد، نمی  دعوااثبات آن دفاع، نیازمند طرح  
گی به آن دعوای متقابل از صالحیت ذاتی دادگاه خارج باشد، ضمن  کننده به دعوای اصلی، دعوای متقابل طرح کند. اگر رسید همان دادگاه رسیدگی

 کند. را در رسیدگی خود مؤثر بداند، فعاًل رسیدگی خود را متوقف می دعوافرستد و اگر نتیجۀ آن صدور قرار عدم صالحیت، آن را به مرجع صالح می
 هایی از قرار اناطه در امور حقوقی: مثال

ه دلیل تقصیری که در جریان رسیدگی مرتکب شده، منوط به اثبات تقصیر آن قاضی، در دادگاه عالی انتظامی قضات  دریافت خسارت از یک قاضی ب .1
 است. 

 دریافت خسارت از شهرداری به دلیل پلمپ غیرمجاز یک ملک، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری، است.  .2
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شده، رسیدگی کند، باید ابتدا تقصیر دولت در خصوص اعمال حاکمیت، در  ارتی که علیه دولت طرحاگر دادگاه حقوقی بخواهد به دعوای مطالبۀ خس .3
 دیوان عدالت اداری اثبات شود. 

ق.ا مصادره شده، رسیدگی کند، باید ابتدا حکم    49اگر دادگاه حقوقی بخواهد به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که قباًل در راستای اصل   .4
 شده و ابطال شود. ق.ا( مورد اعتراض واقع 49ال در دادگاه انقالب )شعب ویژۀ اصل مصادرۀ امو 

 
 سبی قواعد صالحیت نِ  خصوصیات  مبحث دوم:

 . شودمیشمرده  (مره)نه آ  رهد مخیّ ع و از قوا مربوط به نظم عمومی نبوده  ،سبینِ  صالحیِت  قواعدِ 
 : سبینِ  دعوا در دادگاه فاقد صالحیِت  ۀاقام
 : نمایدمیخوانده ایراد عدم صالحیت   .الف

 . صدور قرار عدم صالحیت و ارسال پرونده به دادگاه صالح: دادرسیعدم صالحیت قبل پایان اولین جلسه  ( ایراد1
 . شودمیعمل   «ب» و مانند مورد   شودنمیترتیب اثر داده  :دادرسی ۀصالحیت پس از اولین جلس  ( ایراد2

 که:  دادگاه مخیر است: در این صورت، کند مینایراد عدم صالحیت  خوانده .ب
 . مقتضی صادر نماید رأیدعوا رسیدگی و  ( به1
 را به دادگاه صالح ارسال نماید.  پرونده صدور قرار عدم صالحیت، ( با2

  رأیتکلیف 
ّ
 :ی نداردصادره از دادگاهی که صالحیت محل

 :دادرسی ۀخوانده در اولین جلس ایراد .الف
 ؛پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید ،مکلف است با صدور قرار عدم صالحیت  ( دادگاه1
 : صادر نماید رأیه ننمود و دادگاه به ایراد توّج  ( چنانچه2

 . ق.آ.د.م( 352)مادۀ   شودو پرونده به دادگاه صالح ارسال می ضنق ،رأی ،َعلیه تجدیدنظرخواهی کندقابل تجدیدنظر بوده و محکوم   ،اگر رأی  ✓
 ق.آ.د.م(  371مادۀ   1شود )بند  ، پرونده به دادگاه صالح ارسال میخواهی کندَعلیه فرجاماگر رأی صادره قابل فرجام بوده محکوم   ✓

ر است قرار عدم صالحیت صادر یا به دعوا رسیدگی  صورت دادگاه مخیّ   این  در  :دادرسی  ۀ ایراد خوانده یا ایراد وی پس از اولین جلس  عدم  .ب
 صادر نماید:  رأیکرده و 

 ق.آ.د.م(.  352شود )مادۀ َعلیه تجدیدنظرخواهی کند، رأی، نقض و پرونده به دادگاه صالح ارسال میصادره قابل تجدیدنظر بوده و محکوم    . اگر رأِی 1
صالحیِت محّلِی دادگاه  خواسته را جهت عدِم  تواند رأِی فرجامخواهی کند دیوان عالی کشور نمیَعلیه فرجامخواهی بوده و محکوم  . اگر رأی قابل فرجام2
 ق.آ.د.م(. 371مادۀ   1نماید )بند   ضنق

برای    رأیدادگاه تجدیدنظر هم نباید به این دلیل    ،( نشود یسبی )محلّ نِ   ایراد صالحیِت   اگر   از نظر دکتر شمس: اساس    وکالت بر  آزمونرا نقض کند اما 
 . فوق مالک است  هایگفته  ،ظاهر قانون

 
 چک کنید:  موارد بیایید خودتون رو با این 

  در  واقع  آپارتمان  و  تهران  در  خودرو  باشد  قرار  و  نماید  آپارتمان  واحد  یک   و  خودرو  دستگاه  یک  فروش  به   اقدام  قرارداد   یک  موجب   به  تبریز   در  شهرام   اگر  •
 مقیم  که  فرزند  دو  دارای  و  و  است  قزوین  مقیم  که  شهرام  علیه  بخواهد  دعوا  خواهان  تعهداتش  ایفای  از  شهرام  تخلف  خاطر  به  و  شود  داده  تحویل  کرج

 است؟  دعوا طرح  برای  صالح مرجع  کدام است، کرده فوت  اکنون هستند شیراز و اصفهان
 کرج  یا تهران  یا تبریز
 کرج 

 قزوین  ✓
 شیراز  یا اصفهان

 : مرده یا  است زنده خوانده  ببینیم باید  اول :است مرتبط چندمرجعی هم  و مرجعیتک استثنائاِت  به هم و قاعده   به هم که داریم ایمسئله  اگر
  غیرمنقول   دعوا   اگر   حتی  باشد،  قرارداد  از  ناشی  دعوا  اگر   حتی  است،  صالح   متوفی   اقامتگاه  آخرین   دادگاه   م .د.آ.ق  20  مادۀ  طبق:  بود  مرده  خوانده  اگر  •

 . باشد تجاری دعوا اگر حتی  باشد،
 . باشد قرارداد از  ناشی دعوا  اگر حتی  است، صالح غیرمنقول مال وقوع محِلّ  دادگاهِ  م.د.آ.ق 12 مادۀ طبق:  بود زنده خوانده  اگر •
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  طبق   هم  و  مرجعیتک  استثناء   طبق  هم  ،قاعده  طبق  هم  25  تا   11  مواد  مجموع  اساس  بر  که  شود  مطرح  سؤالی  محلی  صالحبت  باب  در  که  صورتی  در
  به   باشد  نشده  تقسیم  ترکه  که  صورتی  در  و  خیر؟  یا  است  شده  متوفی  ،خوانده  آیا  که  باشد   این  باید  تشخیص   اولین  داد  پاسخ  آن  به  بتوان  مرجعی  چند  استثناء
  اگر   و  است  مواد  بقیۀ  بر   حاکم  (متوفی  اقامتگاه  آخرین)  م.د .آ.ق  20  مادۀ  ، حال  هر  به.  است  صالح   متوفی   اقامتگاه  آخرین  دادگاه  م.د .آ.ق  20  مادۀ   استناد 

 . است مواد سایر بر حاکم  12 مادۀ  در مذکور  غیرمنقول  مال وقوع  محِلّ  نشد إحراز سؤال در فوت
 . باشدمی قاعده  طبق ،صالحیت و نداریم متوفی  اقامتگاه آخرین با کاری دیگر  باشیم، مواجه شدهتقسیم ترکۀ و متوفی خواندۀ با اگر
  ظاهراً   اول  نگاه  در  و  است  شده   بینی پیش  صالح  مرجع   عنوان  به   مواد  این  همگی  در  غیرمنقول  مال   وقوع  محل  16  و  15  ، 12  ، 11  مواد  تطبیقی  بررسی  با

  و  دعاوی  آن  موضوع  حتماً   ولی  آید،می  شمار  به  غیرمنقول  مال  وقوع  محل  صالح  مرجع  نهایتاً   چند  هر  گفت  باید  دقیق  نگاهی  با  اما  است،  متعارض  و  عجیب
 . است متفاوت  دعوا آن در صادره رأی

 و  است  غیرمنقول  فقط  دعوا  موضوع  م.د.آ.ق  12  مادۀ  در.  شودمی  منقول  رأی  به  منتهی  و  است  منقول  به  راجع  فقط  م.د.آ.ق  11  مادۀ  در  دعوا  موضوع
  غیرمنقول   محل  در  ولی  دارند  منشأ  وحدت  حتماً   و  است  غیرمنقول  هم  و  منقول  هم  دعوا  موضوع  م.د .آ.ق  15  مادۀ  در.  شودمی  غیرمنقول  رأی  به  منتهی
  و   منقول  مال  به  مربوط  دعوا  موضوِع   اگر  .(است  م.د.آ.ق  12  و  11  مواد  جمع  م.د.آ.ق   15  مادۀ. ) است  غیرمنقول  دایر  و  منقول  دایر  هم  آن  رأی  و  شدهطرح  

 . شودمی مطرح قاعده طبق کدام هر  ،نباشد منشا  یک  از ناشی هر  و باشد  غیرمنقول
  رأی   یک  به  منتهی  و  طرح  غیرمنقول  محِلّ   یک  در  که  است  مطرح  غیرمنقول  چندین   لکن  است،  غیرمنقول  فقط  دعوا  موضوع  م.د.آ.ق  16  مادۀ  در

 . شودمی  هاغیرمنقول تمام برای  غیرمنقول
  از  غیر  منقول  دعوای  11  مادۀ  در  گفت  باید  دقیق  نگاهی  با  (خواهان  اقامتگاه)  خانواده  حمایت  قانون  12  مادۀ  و  م.د.آ. ق   25  و  11  مواد  تطبیقی  بررسی  با

  خانواده   حمایت  قانون  12  مادۀ  و  احوال  ثبت  سند  موضوع  م.د.آ .ق  25  مادۀ  در  اما  است،   صالح  خواهان  اقامتگاه  النهایه  و  است  خانواده  یا  احوال  ثبت  سند
 . است صالح خواهان اقامتگاه دادگاه مستقیماً  و اولین و است خانوادگی دعاوی موضوع 

 : حّل اختالفمراجع  و در صالحیت اختالف فصل سوم: 
 سؤال آن است که چه زمانی را باید مالک صالحیت یا عدم صالحیت دادگاه دانست. د این خصوص، باید توجه داشت که:  مناط صالحیت:

ت که دادگاه مناط صالحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و تغییرات بعدی صالحیت محلی مؤثر نیست؛ بنابراین، کافی اس   در صالحیت محلی: .1
 در تاریخ تقدیم دادخواست، صالحیت داشته باشد. 

ذاتی: .2 عدم    در صالحیت  قرار  دادرسی، موجب صدور  جریان  در  تغییرات صالحیت  بنابراین؛  است؛  الزم  دادگاه  پایان رسیدگی  تا  وجود صالحیت 
 صالحیت است. 

بین    حّل اختالفدادرسی مدنی است و    آیینمقررات    مطابق  امور کیفری،حیت در  صال در    حّل اختالف» (:  1392)مصوب    ک . .دآق.  317  ادۀم  موجببه  
 « .قرار دارد نآ معیِت است که دادسرا در   هاییدادگاه  حّل اختالفدادسراها مطابق قواعد  

 ی است. نیز قابل تسرّ  با همان )دادگاه( اما این قاعده بر سایر مراجع قضایی  ( راتشخیص صالحیت )دادگاه آ.د.مق. 26  ادۀاگر چه م
ثیری در صالحیت دادگاه در تاریخ مزبور نبوده است دادخواست مزبور حتی  أخود را تغییر دهد ت  اقامِت   محِلّ   ،خوانده  ،چه بعد از تاریخ تقدیم دادخواستچنان 

 کامل شود همان اثر را دارد. اگر ناقص تقدیم شده باشد اگر مهلت مقرر 
دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدور حکم ممکن است قانونگذار دعاوی مطروحه را از صالحیت ذاتی مزبور خارج کند و در صالحیت    تقدیم پس از  

صدور قرار  با چنین مرجعی باید   ،مره است آقواعد   خالف غیرصالح شده و ذاتاً رسیدگی در مرجع مزبور  ۀادام ه به اینکهتوّج   اینجا با در . مرجع دیگری قرار دهد
 . بینی کندرا پیش نآمگر اینکه مقنن خالف  ، بفرستدبه مرجعی که سپس صالح شناخته شده  پرونده را  عدم صالحیت

؛  اول را صالح تشخیص دهد  ِالیه »ادعای عدم صالحیت را نپذیرد«، بدین معنی که دادگاهِ مرجوع    که دادگاهِ   شودمیاختالف در صالحیت در صورتی محقق  
سّومی را صالح    لیه خود را صالح نداند ولی در عین حال عدم صالحیت دادگاه اّول را بپذیرد و دادگاهِ اِ مرجوع    مزبور، چنانچه دادگاهِ   بنابراین به موجب نِصّ 

 . خودداری نماید حّل اختالفتشخیص دهد، باید پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت، به دادگاه سّوم بفرستد و از فرستادن پرونده به مرجع  
اثباتی )مثبت(: .1 یا چند دادگاه، خود را صالح می  اختالف در صالحیت  به موضوع واحد، دو  این طریقۀ اختالف در صالنسبت  حیت، در  دانند. 

رغم اطالع از طرح موضوع در مرجع دیگر، خود را صالح دانسته و از در دو یا چند مرجع مطرح شود و آنها علی  دعواشود که یک  صورتی محقق می
کنند و  یصورت موازی به یک موضوع رسیدگی م صدور قرار عدم صالحیت امتناع کرده و به رسیدگی ادامه دهند. در این حالت، دو یا چند مرجع به

می محقق  اثباتی  خواستار  اختالف  خوانده،  )معمواًل  باشد  صالحیت  در  اختالف  این  حل  خواستار  که  متداعیین  از  هریک  اختالفشود.  در    حّل 
رجع  تواند با تنظیم و تقدیم یک درخواست به مصالحیت است. نه خواهان؛ زیرا خواهان، خود این دعاوی را در مراجع مختلف طرح کرده است(، می

 کند.  حّل اختالفدر صالحیت، درخواست  حّل اختالف
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 که خود دارای دو حالت ذیل است:  اختالف در صالحیت نفیی یا سلبی )منفی(: .2
به   مستقیم: ✓ اعتقاد  با  یعنی یک دادگاه  از خود نفی صالحیت کند؛  به صالحیت دادگاه دیگر،  اعتقاد  با  دو دادگاه، هر یک  به یک موضوع،  نسبت 

نپذیرد و  صالحیت دادگاه دیگر، قرار عدم صالحیت صادر کند و پرونده را به آن دادگاه دوم بفرستد؛ ولی دادگاه دوم قرار عدم صالحیت مرجع اول را  
 ان مرجع را صالح بداند. هم

یت محقق اگر دادگاه دوم، عدم صالحیت دادگاه اول را بپذیرد؛ اما صالحیت خود را نپذیرد؛ بلکه مرجع ثالثی را صالح بداند، هنوز اختالف در صالح
 فرستد. نشده است و پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به همان دادگاه ثالث می

ا  غیرمستقیم: ✓ با  به آن دادگاه ارسال کند. دادگاه دوم عدم یک دادگاه  را  پرونده  و  به صالحیت دادگاه دیگر، قرار عدم صالحیت صادر کند  عتقاد 
بداند. در این حالت، دادگاه دوم، پرونده را با ص ثالثی را صالح  دور قرار عدم  صالحیت دادگاه اول را بپذیرد؛ اما صالحیت خود را نپذیرد؛ بلکه مرجع 

فرستد. حال فرض کنید که دادگاه ثالث مجددًا دادگاه اول را صالح بداند. این اختالف در صالحیت، اختالف در  ن دادگاه ثالث میصالحیت با هما
 صالحیت نفیی غیرمستقیم است. 

 اختالف در صالحیت: قواعد
 ئی. تشخیص صالحیت هر دادگاه با همان دادگاه است، نه با سایر مراجع و مقامات، مانند رئیس حوزۀ قضا .1
مرجوع   .2 دادگاه  کند،  ارسال  صالح  مرجع  به  را  پرونده  صالحیت،  عدم  قرار  صدور  با  دادگاهی  عدم اگر  یا  صالحیت  به  نسبت  نوبت،  از  خارج  باید  الیه 

 صالحیت خود اظهارنظر کند. 
به اختالف در صالحیت، نیاز به    حّل اختالف گیرد. رسیدگی مراجع  ، خارج از نوبت صورت میحّل اختالف در صالحیت، توسط مراجع    حّل اختالف .3

 دعوت از طرفین ندارد. 
ای اعتقاد به صالحیت محاکم دادگستری داشته باشد، از رسیدگی امتناع کرده و پرونده را بایگانی  اگر هریک از مراجع غیر دادگستری نسبت به پرونده .4

 کند. می

 
 تجدیدنظر استان  گاهد دا عالی کشور، دیوان دو مرجع هستند: ،قانون شده دربینیمراجع پیش

 االتباع است(: نظر دیوان عالی کشور الزماست )  کشوردیوان عالی   ،در صالحیت حّل اختالف  مرجِع مواردی که  الف. 
 :استان وقضایی د ۀحوز  هایدادگاهدر صالحیت بین  اختالف .1

 ؛قضایی در دو استان ۀعمومی دو حوز  هایدادگاهدر صالحیت بین  اختالف ✓
 ؛دو استان ۀحوز انقالب از   هایدادگاهبین  اختالف ✓
 ؛استان دو ۀنظامی از حوز  هایدادگاهبین  اختالف ✓
 ؛استان تجدیدنظر دو هایدادگاهبین در صالحیت  اختالف ✓
 ؛قضایی دو استان ۀمختلف از حوز  هایدادگاهدر صالحیت بین  اختالف ✓
 . دیگر استاِن  ۀحوز  تجدیدنظرِ  یک استان با دادگاهِ  ۀحوز  بدوِی  در صالحیت بین دادگاهِ  اختالف ✓

 ؛ و انقالب یک استان نظامی عمومی، در صالحیت بین دادگاهِ  اختالف .2
 ؛ یک استان ۀحوز   اختصاصِی  هایدادگاهعمومی یا سایر  هایدادگاهخانواده با  یت بین دادگاهِ صالح در  اختالف .3
 ؛در صالحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان اختالف .4
 . سایر مراجع قضایی داری باابین شعب دیوان عدالت  صالحیت در اختالف .5
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غیردادگستری از خود نفی    مراجِع   اعتقاد به صالحیِت   با  ، مزبور  هایدادگاهو    یا نظامی مطرح گردیده  و  انقالب  امری در دادگاه عمومی،  چنانچه دعوا یا
برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور   آن را  ممنوع بوده و بایداند، به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال مستقیم پرونده از ،صالحیت نمایند 

 ارسال نمایند. 
دیوان عالی کشور به  پرونده  تع  ،فرستادن  و مراجع غیردادگستری هم  هایدادگاهچنانچه    ،ین مرجع صالح ی برای  امر واحدی رسیدگی  مزبور  به  زمان 

 الزامی است. نیز نمایند 
 : االتباع است()نظر دادگاه تجدیدنظر استان الزم است دادگاه تجدیدنظر استان ،در صالحیت  حّل اختالف  مرجِع مواردی که  ب.

 ؛حوزه یک استان عمومی از هایدادگاهدر صالحیت بین  اختالف ✓
 ؛یک استان ۀانقالب حوز  هایدادگاهدر صالحیت بین  اختالف ✓
 ؛یک استان ۀدر حوز  2و  1کیفری در صالحیت بین دادگاه  اختالف ✓
 . قضایی همان استان ۀحوز   بدوِی  در صالحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاهِ  اختالف ✓
 . استانی با دادگاه تجدیدنظر همان استان ۀحوز   انقالِب  دادگاهِ یا در صالحیت بین دادگاه عمومی و  اختالف ✓

در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی    .باشدنمیدادگاه تجدیدنظر استان متصور    ( بایک یا دونظامی )اختالف در صالحیت بین دادگاه  نکته:  
 ( 1392مصوب   .د.کآ.ق 600 ادۀاست )ماالتباع  الزم یک نظامِی  دادگاهِ  نظرِ  ،یک استان  قضایِی  ۀیک و دو در حوز 

دیوان عدالت اداری را   و  نمودهخود نفی صالحیت    ( ازماده صد  کمیسیون  مالیاتی،  حّل اختالف  تأمانند هیاداری )هرگاه مراجع اختصاصی و بدوی  :  نکته
  محقق  اداری،  اختصاصی و بدوِی   اختالف در صالحیت بین خود مراجِع   که  صورتی  در  به دیوان عدالت اداری بفرستند.  مستقیماً   را  صالح بدانند باید پرونده

 طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد.  نآ حِلّ شود 
هر  صورت  درنکته:   و  اداری  عدالت  دیوان  بین  صالحیت  در  اختصاصی  اختالف  مراجع  از  بدوِی   یک  اداری،   نظر   اداری،  و  عدالت  خصوص    در  دیوان 

 االتباع است. صالحیت الزم
در مرجع صالح   را  نآ( کنندهدرخواست تا خواهان )یا کند میامر مطروحه خودداری  موارد باید پذیرفت که مرجع غیرصالح از رسیدگی به دعوا یا  سایر درنکته: 

 . اقامه کند
 : اختالف در صالحیت حّل بندی  جمع

 است.  اختالف حّل   راجع به  ق.آ.د.م 30تا   27مواد است و  ایجاد اختالف راجع به ق.آ.د.م 26مادۀ 

 ...   کاشان نسبت به دادگاه عمومی حقوقی اصفهان از خود نفی صالحیت کند، (حقوقی) اگر دادگاه عمومی  •
 هان صالح است. فدادگاه تجدیدنظر اص

 دادگاه تجدیدنظر کاشان صالح است.
 دیوان عالی کشور صالح است. 

 هیچ کدام. چون هنوز اختالفی رخ نداده است.  ✓

من صالح نیستم و »  :اصفهان از خود نفی صالحیت کند و دادگاه اصفهان بگوید  (قیحقو) کاشان نسبت به دادگاه عمومی    (حقوقی) اگر دادگاه عمومی  
از سوی مرجعی است که  صالحیت    پذیرِش   ، عدِم اختالف در صالحیت   ِق تحقّ   شرِط   ق شده است.اختالف در صالحیت محقّ   «کاشان صالح است  دادگاهِ 

 است.   شده ارجاعپرونده به آن 

با خودِ ق.آ.د.م    26طبق مادۀ   ✓ به دعوارسیدگی  مرجِع   اواًل تشخیص صالحیت  زمانی که اختالفی نشود، خود مرجع  کننده  تا  یعنی  به    ، است،  صالح 
 تشخیص رسیدگی است. 

( همان تاریخ تقدیم دادخواست است، حتی اگر بعدًا مرجع دیگری صالح تشخیص داده شود، یمحلّ   یاسبی  نِ ،  ذاتیثانیًا مناط تشخیص صالحیت ) ✓
شود و در این باشد عطف بماسبق میمرجع دیگری را صالح بداند، چون آمره می  قانون جدیداگر  در این صورت،  باشد که    ذاتیصالحیت  مگر اینکه  

 . نیست، بلکه تاریخ اجرای قانون جدید مناط است خوانهمدیگر با قانون جدید  هاولیه بود مالِک حالت تاریخ اولیۀ دادخواست که 
 مناط اولیه و آخریه است.  ،خ تقدیم دادخواستیتار ، در صالحیت ✓
طب  ✓

مرجع رسیدگی کننده ق 

خود را صالح نداند

با صدور قرار عدم صالحیت 
پرونده را به دادگاه 

صالحیت دار می فرستد

یه 
 
دادگاه مرجوٌع إل

ادعای عدم صالحیت را 
نپذیرد
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 شود. اینگونه حادث می ق.آ.د.م، ایجاد اختالف در صالحیت 27مادۀ 
 است.  تالفشرط ایجاد اخإلیه عدم پذیرش صالحیت ارجاعی، توسط دادگاه مرجوع   ✓
های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت رسیدگی  ها در دادگاهها و عدم صالحیتق.آ.د.م رسیدگی به صالحیت  28و    27طبق مواد   ✓

 شود. می
 مراجع حِلّ اختالف:  ✓

 ق.آ.د.م« 27دادگاه تجدیدنظر »مادۀ  .1
 ق.آ.د.م«    27دیوان عالی کشور »تبصرۀ مادۀ  .2
 تا مرجع دیگه هم داریم:  2ولی   ✓

 قانون شورای حِلّ اختالف«  13دادگاه عمومی »مادۀ  .3
 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری«  48دیوان عدالت اداری »مادۀ  .4

 ق.آ.د.م  30مادۀ 

 :الف استحِلّ اخت خودش مرجِع   ،اختالف االتباع است، به عبارتی یه سرِ ظر مرجع عالی الزمندر موارد ذیل همیشه 

 آید.  های بدوی و تجدیدنظر اختالف در صالحیت پیشاگر بین دادگاه ✓
 اگر بین تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اختالف در صالحیت پیش آید.  ✓
 اگر بین شورای حِلّ اختالف و دادگاه عمومی بدوی اختالف در صالحیت پیش آید.  ✓
 . صالحیت پیش آید  اگر بین دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور اختالف در ✓

 
 اگر دادگاه تجدیدنظر قائل به صالحیت دیوان عالی کشور باشد و دیوان عالی قائل به صالحیت تجدیدنظر ... •
 االتباع است. نظر دیوان عالی الزمو شده  اختالف در صالحیت ایجاد صحیح:   ✓

 شود.نمیق االتباع است، لذا اصال اختالفی محقّ نظر دیوان عالی الزمغلط: 
 اختالف بین تجدیدنظر و دیوان عالی قابل تصور است و حلش با مرجع ثالث است. غلط: 
 شود.  پرونده به دیوان عدالت ارجاع میغلط: 

 «ین!را همش به حرف دادش بزرگه گوش بداگه دعواتون شد، هر چی داداش بزرگه گفت گوش بدین، اگه اختالف نشه چ»

صالحیت توسط مرجع    عدِم   پذیرِش   اختالف، نظر مرجع عالی است، یعنی عدِم آن  ّل حتالف قابل تصور است و راهبین مرجع عالی و تالی حدوث اخ  ✓
 کارکرد دارد:  دوعالی 

 ایجادکنندۀ اختالف است.  .1
 االتباع است.  چون نظرش الزم  ،حِلّ اختالف استسبب  .2
 عرض در یک استانمرجع هم 2دادگاه تجدیدنظر: مرجع حِلّ اختالف بین  ✓
 استان.  2عرض( در غیرهم عرض/مرجع )هم  2دیوان عالی کشور: مرجع حِلّ اختالف بین  ✓

 شان یکی باشد. جنس یعنی صالحیت ذاتیرض یعنی همعمنظور از هم
 شود. ن عالی کشور ارسال میعرض: برای حِلّ اختالف به دیوااختالف بین مراجع قضایی هم ✓
 د »اختالف ایجابی«(: ند »اختالف سلبی«، چه خود را صالح بدانناختالف بین مرجع قضایی و مرجع غیرقضایی )چه نفی صالحیت کن  ✓
 ها ها و اداریمراجع غیر وابسته به دادگستری •
 مراجع غیر وابسته به دادگستری  •

و یا خود را یها به صالحیت مراجع غیرقضا. دادگاه.گاه .  : »هر1382/ 1/ 19مورخ    660به استناد رأی وحدت رویۀ شمارۀ   ی از خود نفی صالحیت کنند 
به مراجع غیرقضایصالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضا و پرونده مستقیمًا برای تشخیص صالحیت به  یی آنها نسبت  ی نیازی به حدوث اختالف نبوده 

 شود.« دیوان عالی کشور ارسال می
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 « !رسیدگی کنه چه کسیپدربزرگ میگه »

الواقع  بینی کرده فیکه برای دیوان عالی عالوه بر نقش حِلّ اختالف، نقش پیشگیری از ایجاد اختالف پیش  660با توجه به رأی وحدت رویه شمارۀ   ✓
 شود. بین مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی اختالف محقق نمی

 ...   عرض( از خود نفی صالحیت کنددادگاه انقالب )غیر هماگر دادگاه عمومی به نفع : تست
 ش با دادگاه تجدیدنظر است. حلّ  ،شود و در صورت اختالف پرونده به دادگاه انقالب ارجاع می •
 شود و در صورت اختالف حلش با دیوان عالی کشور است. پرونده به دادگاه انقالب ارجاع می ✓
 شود. شود، لذا اختالف محقق نمیجاع میپرونده مستقیمًا به دیوان عالی کشور ار  •
 شود و مکلف به رسیدگی است. پرنده به دادگاه انقالب ارجاع می •

در صالحیت محقّ نکته:   از خود نفی صالحیت، اختالف  ثبت  ادارۀ  نفع  به  ارجاع  ق نمیدر صورتی که دادگاه عمومی  به دیوان عالی کشور  پرونده  و  شود 
 شود. می

 
 های خوانده پاسخبخش چهارم: دفاع یا 

 « 148تا  144+  110و   109+  92تا  84ایرادات »مواد 

 :دفاع

 دفاع مفهوم أخص )ماهوی( ✓
 موضوع دعوانسبت به   •
 نفی یا انکار ماهیتی  به صورت •

 محصور متنوع و غیر  ▪
 محدود به زمان نیست  ▪

 ایراد ✓
 است، )نسبت به کلیت دعوا: عدم صالحیت/ عدم اهلیت/ عدم سمت( یعنی بدون اینکه نفی یا انکار ماهیتی باشد،  خود دعوا نسبت به   •
 داند. نمی  خور پاسخ دردعوا را  •

 محصور و احصایی است. )در قانون  آمره( ▪
 تا پایان اولین جلسۀ دادرسی با بیان شود. ▪

 ایرادات  آمره که جنبۀ تذکر دارد، ایراد کند. تواند در عالوه بر خوانده، خواهان هم می ✓
یز بر خالف قانون سابق که طرح ایرادات را به دو دسته تقسیم کرده بود و بعضی را ضمن پاسخ به ماهیت و بعضی را قبل از پاسخ به ماهیت تجو ✓

پاسخ به ماهیت ایراد   ضمن پاسخ به ماهیت یا قبِل   ق.آ.د.م( خوانده و چه بسا خواهان، اختیار دارد  84کرده بود، در قانون جدید )در صدر مادۀ  
 . کند 

( و ایراد م.د .آ.ق  109  مادۀ، ایراد تأمین دعوای واهی ) تأمینی   ایرادات .  شودمی  تقسیم  تأمینی  ایرادات  و  غیرتأمینی  ایرادات  یدسته  2  به   ایرادات ✓
اتباع غیرتأمینی هستند.  .باشندمی(  م.د.آ .ق  144  مادۀ)   تأمین دعوای  ایرادات،   از  خوانده  که(  بیگانه  و  واهی   دعاوی)  تأمینی   ایرادات  در   بقیه 

 دادخواست  ردِّ   قرار  بود،  کرده  ایراد  که  خوانده  درخواست  به  نهایت  در  نسپرده،  مناسب  تأمین  خواهان  ولی  کرده  تأمین  سپردن  تقاضای  خواهان
 . شودمی صادر

 به  دادرسی   جلسۀ  اولین  پایان  تا  باید   م .د .آ.ق  87  مادۀ  طبق  و  هستند  زمان  به   محدود  نیست،  زمان  به  محدود  که  ماهوی   دفاع  خالف  بر   ایرادات ✓
 آن  به  دعوا  ماهیت  از   جدا  نیست  مکلف  دادگاه  م.د.آ.ق  90  مادۀ  موجب  به  اال  و(  غیرتأمینی  ایرادات  چه  و   تأمینی  ایرادات  چه)  آیدمی  عمل

 . کند رسیدگی آن به ماهیت  از جدا است مکلف دادگاه شود طرح مهلت در ایراد  اگر یعنی کند، صادر رأی و رسیدگی
 بودنمهلت از  خارج  جهت به  استثنائاً   تواند می  دادگاه ااّل  و باشدمی مهلت   رعایت  شرط به  ایرادات  به جداگانه رسیدگی  است اصل  آنچه  ایرادات در ✓

 ( م.د. آ.ق 90 و 87 مواد) .  دهد انجام توأم رسیدگی
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* 139  ، 133  مواد  در  مالزمه   عدم  تبانی،   تأخیر،  جهت   به  استثنایی   موارد   در   اما   است  اصلی   دعوای  با  توأم  رسیدگی   بر   اصل   طاری،   دعاوی   باب  در ✓
 قرار   چون  قرارهای  فوق،  هایحالت  از   کدام  هیچ  در  که  است  این  است  فراوان   اهمیت  حائز  که  آنچه  نماید،  رسیدگی   جداگانه  باید  دادگاه  141  و

 . شود می  رسیدگی حال  هر به و شودنمی  صادر...  و دعوا سقوط قرار  دعوا، رد قرار  استماع، عدم

 ایرادات  فصل اول:
اعم(:  معنای  به  )دفاع  خوانده  می  دفاعیات  استفاده  خواهان  دعوای  شکست  برای  آن،  از  خوانده  که  است  دفاعی  روش  هر  اقسام  منظور  کند. 

 دفاعیات عبارت است از: 
و ماهیت  دفاع ماهوی )دفاع به معنای اخص(:   .1 به اصل  به  دعوادفاع نسبت  ادعای عبارترا گویند؛  دیگر، هر دفاعی که مستقیمًا علیه اصل 

تعهد،  خواهان مطرح شود تا اساس ادعای خواهان را منتفی کند، دفاع ماهوی است؛ مانند دفاعیات ناظر به سقوط تعهد )ایفای تعهد، تهاتر، تبدیل  
 . دعواا دفاعیات ناظر به صلح و سازش در خصوص موضوع و ...(، دفاعیات ناظر به انحالل عقد )فسخ، اقاله، انفساخ( ی ءابرا

است و به اصل و اساس ادعای خواهان و ماهیت دعوای او ارتباطی   دعوارفًا ناظر به شکل و شیوۀ طرح دفاعیاتی است که ِص  ایراد )دفاع شکلی(: .2
را به دلیل ایرادات    دعوا،  دعواگیری از شیوۀ طرح  دیگر، خوانده بدون آنکه خود را درگیر دفاع در خصوص ماهیت پرونده کند، با خردهعبارتندارد. به

 شده است. البته برخی ایرادات در مادۀ مزبور درج نشده است.  ق.آ.د.م شمارش  84مادۀ  کند. ایرادات در مواجه می دعواشکلی، با قراری مانند قرار رد 
 منشأ باشد. بط یا همتدعوایی از جانب خوانده علیه خواهان که به دعوای اصلی مر  دعوای متقابل: .3

 
 :انواع ایراد

 است:  تغییر مرجع رسیدگی ،آنها ایراداتی که اثر پذیرش  .الف
 . ایراد رد دادرس4 امر مطروحه ایراد. 3 ؛ی(سبی )محلّ نِ  عدم صالحیِت  ایراد. 2  ؛عدم صالحیت ذاتی ایراد. 1

 است: ایجاد مانع موقت در رسیدگی ،آنهاایراداتی که اثر پذیرش  .ب
 . تَم ِس  عدم احرازِ  ایراد. 2 ؛عدم اهلیت ایراد. 1

 است: رسیدگی دائمی در ایجاد مانع ،آنهاایراداتی که اثر پذیرش  .ج
  مورد عدم مشروعیت    ایراد.  5  ؛ثار قانونی به دعواآب  عدم ترتّ   ایراد  .4؛  نفعی خواهانایراد بی.  3  ؛شدهامر قضاوت  ایراد.  2  ؛به خوانده  ه دعواعدم توّج   ایراد.  1

 . دعوا ۀبه زمان اقام ایراد. 7 ؛جزمی نبودن دعوا ایراد. 6؛ دعوا
 : سایر ایرادات .د
 . ایراد تأمین اتباع بیگانه. 3ی؛ . ایراد دعوای واه2رِدّ دادرس؛  . ایراد 1

 : ایراد عدم صالحیت
، چون سبی نیازی به طرح ایراد نیستدر صالحیت ذاتی و نِ ؛ البته  هار کردتوان چنین ایرادی را اظسبی باشد، میچه عدم صالحیت ذاتی باشد و چه نِ  .1

کند و طرح ایراد در این حالت از سوی اصحاب  ای حتی پس از اولین جلسه متوجه آن شود، به آن رسیدگی میدر هر مرحلهآمره هستند، دادگاه رأسًا  
 شود دعوا یک تذکر محسوب می

 شود. در صورت وارد بودن این ایراد، قرار عدم صالحیت صادر می .2
 شود. کننده میفرستد و موجب تغییر در شعبۀ رسیدگیای را از مرجعی به مرجع دیگر میقاطع است؛ یعنی پروندهقرار عدم صالحیت، قراری شبه   .3
 شود؛ بنابراین، الزم نیست که به صورت دادنامه، پاکنویس شود. ابالغ نمی دعوااین قرار به اصحاب  .4
 اعتراض نیست. این قرار؛ قابل .5
جب نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر و فرجام است، چه به عدم صالحیت ایرادشده باشد و چه ایراد نشده  عدم صالحیت ذاتی دادگاه، درهرصورت، مو .6

 باشد. 
عدم صالحیت محلی دادگاه در صورتی موجب نقض رأی در مرحلۀ فرجام است که نسبت به آن در موعد مقرر )جلسۀ اول مرحلۀ بدوی(، ایرادشده  .7

 راد یا در صورت ایراد پس از جلسۀ اول(، عدم صالحیت محلی، موجب نقض رأی در مرحلۀ فرجام نیست. باشد. در غیر این صورت، )در صورت عدم ای
طبق نص قانون، عدم صالحیت محلی دادگاه بدوی به طور مطلق موجب نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر است؛ یعنی چه نسبت به آن ایرادشده باشد   .8

اند که عدم صالحیت محلی، در صورتی موج نقض رأی  ، با قیاس تجدیدنظر و فرجام چنین نتیجه گرفتهدانانو چه ایراد نشده باشد؛ اما برخی از حقوق
 در مرحلۀ تجدیدنظر است که در مرحلۀ بدوی در موعد مقرر نسبت به آن ایرادشده باشد. 

در صورتی به یک پرونده ایراد امر مطروحه وارد است    . دعوا تحت رسیدگی استاش یعنی اینکه  خالصه  :(م .د.آ .ق  84  مادۀ  2  بند)  ایراد امر مطروحه
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شده، دارای اوصاف ذیل باشد، به دعوای فعلی ایراد  شده و تحت رسیدگی باشد. اگر دعوایی که سابقًا طرحیا دعوایی مشابه با آن طرح  دعواکه سابقًا همان  
 امر مطروحه وارد است. این شروط عبارت است از: 

 علی باشد )دارای وحدت موضوع و وحدت سبب( یا دعوایی باشد که با دعوای فعلی ارتباط کامل دارد.  دعوایی منطبق بر دعوای ف .1
، در دعوای دیگر مؤثر باشد؛ مانند آنکه یکی از طرفین، دادخواست الزام به انجام دعواگوییم که اخذ تصمیم در یک  را وقتی مرتبط می  دعوادو   ✓

گیری دربارۀ طرف دیگر دادخواست تأیید فسخ همان قرارداد را طرح کند. حکم فسخ قرارداد در تصمیم  تعهدات قراردادی را تقدیم کرده باشد و
 رسد. الزام به انجام تعهدات قراردادی مؤثر است. چون در صورت تأیید فسخ قرارداد، نوبت به اجرای تعهدات قراردادی نمی

  103در این مورد مادۀ    .تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد. مثل تمکین و نفقهوحدت دعوا شرط نیست، بلکه صرف ارتباط کافی است؛ یعنی   ✓
 ق.آ.د.م حکمفرماست: 

 قرار رسیدگی توأم )یکجا(: شعبۀ قبلی همین شعبه بوده ـ بدون نظر رئیس کل  •
 قرار امتناع از رسیدگی: شعبۀ دیگری بوده ـ با نظر رئیس شعبۀ اول  •

هر جا    میره بیرون باید به نظر رئیس کل برسه ولی اگر تو شعبۀ خودمان باشد، نیازی به نظر رئیس کل نیست.ها  قاعده این است که هر چی از شعبه ✓
س وقتی که  مطروحه  یا قرار ایراد رد دادر   مرموضوعی مستلزم تغییر شعبه باشد، با نظر رئیس کل خواهد بود، مثل قرار امتناع از رسیدگی در ایراد ا 

به شعبۀ دیگر ارجاع شود. در غیر این صورت، وقتی شعبه تغییر نکند مثل قرار رسیدگی توأم در امر مطروحه و یا قرار امتناع    و  البدل نباشددادرس علی
 البدل وجود دارد، نیازی به نظر رئیس کل نیست. در رد دادرس که دادرس علی

 
 با دعوای فعلی دارای وحدت اصحاب باشد.  .2
عرض، دو دادگاهی است که صالحیت ذاتی  عرض دیگر تحت رسیدگی باشد. منظور از دو دادگاه همدادگاه یا دادگاه همدعوای قبلی نیز در همین   .3

 یکسان دارند. 
 دعوای سابق هنوز تحت رسیدگی باشد و منجر به صدور حکم نشده باشد.  .4

 
 تصمیم دادگاه در صورت ورود ایراد امر مطروحه: 

پرونده در یک شعبه   .1 توأمان صادر میاگر هر دو  نیز  باشد، قرار رسیدگی  پاکنویس شدن )تایپ(  به  نیاز  بنابراین،  و  ندارد  ابالغ  به  نیاز  این قرار،  شود. 
 ندارد. 

ای که شود و پرونده از طریق رئیس حوزۀ قضائی به شعبهها در دو شعبۀ متفاوت از یک حوزۀ قضائی باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر میاگر پرونده .2
 شود تا در آن شعبه، به نحو توأمان رسیدگی شود. این قرار نیز نیاز به ابالغ و پاکنویس شدن )تایپ( ندارد. رای سبق ارجاع است، ارسال میدا

ود تا  شهای قضائی مختلف مطرح باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر پرونده به دادگاهی که دارای سبق ارجاع است، ارسال میها در حوزهاگر پرونده .3
 به نحو توأمان رسیدگی شود. 

 .ندانسته است د.م .آ.ق 103  ادۀم اجرای ( ومطروحه  خوانده )امر  ایرادِ  حِقّ  نظر را موجدِ وا یا دعاوی مرتبط در مرجع تجدیدما مطرح بودن همان دع  مقنِن 
 نخستین در رسیدگی به دعوا چه خواهد بود؟  دادگاهِ  تکلیِف  ،نآ ض مزبور و اعالم وفر  در :سؤال
با    دادگاهِ   اگر  :جواب تا    را   رسیدگی  ، نظر مطرح و تحت رسیدگی استآن در دادگاه تجدیدبدوی احراز نماید که دعوای تحت رسیدگی و یا دعوای مرتبط 

مرحل در  نتیجه  شدن  مشخص  متوقف  تجدید   ۀزمان  از  نمایدمینظر  حکم  صدور  با  ردِّ   ،نظر دتجدی   ۀمرحل  و  »قرار  بدوی  امر  بس  به  را  دعوا«  دادگاه  ب 
 . نمایدمیصادر  ،حادث شده است  بعداً شده که قضاوت

 : (م .د.آ .ق 84 مادۀ 3 بند) ایراد عدم اهلیت 
با ایراد عدم    دعواای از اهلیت دارد که برای انجام اصل موضوع عمل الزم است. در غیر این صورت،  ، نیاز به همان درجهدعواهر شخصی برای طرح   .1

دم اهلیت خواهان که  ع  االصول از اهلیت تمتع برخوردارند. اهلیت خواهان مواجه است. البته منظور، اهلیت استیفا است؛ چراکه همۀ اشخاص علی
شود و سپس خوانده  ابتدائًا قرار توقیف دادرسی صادر می  خوانده  اهلیتصورت عدم  در    گردد. شود و منتهی به قرار رد دعوا میمیتوسط خوانده ایراد  

 تعیین قیم به دادستان اطالع دهد.  قانون امور حسبی باید دادگاه برای 56ممنوع از دفاع خواهد شد و به موجب مادۀ  
، مالی باشد، خواهان باید دارای دعواوضوع  های عقل و بلوغ باشد و اگر م، غیرمالی باشد، خواهان باید دارای مؤلفه دعوابنا بر بند فوق، اگر موضوع   .2

 های بلوغ، عقل و رشد باشد و ورشکسته نیز نباشد. مؤلفه
تواند خود، رأسًا اقدام کند  اش نمیشخص ورشکسته، مانند شخص سفیه، برای طرح دعاوی غیرمالی خود دارای اهلیت است؛ اما برای دعاوی مالی .3
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 ارۀ تصفیه انجام شود. توسط مدیر تصفیه یا اد دعواو باید طرح  
 دعوا باید حسب مورد توسط ولی، وصی، قیم، مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه طرح شود. در غیر این صورت، قرار رد    دعوادر صورت عدم اهلیت خواهان،   .4

 شود. صادر می دعوادیگر، اگر ایراد عدم اهلیت خواهان وارد باشد، قرار رد عبارتشود؛ بهصادر می
 باید توجه داشت که منظور از این ایراد، محجوریت خواهان از بدو تقدیم دادخواست است، نه محجوریت وی در جریان دادرسی. البته  .5

البته باید بیان داشت که منظور، محجوریت خوانده از بدو تقدیم دادخواست است، نه محجوریت وی  در صورت محجور بودن خوانده:    دعواتکلیف  
 ق.آ.د.م آمده است.   105در جریان دادرسی. تکلیف حدوث حجر برای خوانده در جریان دادرسی در مادۀ  

کند. دادرسی تا مشخص شدن ولی یا قیم و معرفی ایشان به کند و متوقف شدن دادرسی را به خواهان ابالغ میدادگاه، قرار توقیف دادرسی صادر می .1
 ماند. دادگاه متوقف می

کند تا اقدام مقتضی نسبت به  شده و دادگاه مراتب را به دادستان اعالم میاگر خوانده، محجور باشد و فاقد ولی یا قیم باشد، باز هم دادرسی متوقف .2
 ق.ا.ح(  56نصب قیم صورت گیرد. )مادۀ 

امتناع کنند تا ولی یا قیم    دعواتوانند از دفاع در ماهیت  به طرفیت ایشان طرح شود؛ اما ایشان می  دعوا، صغیر، سفیه یا مجنون باشد، باید  اگر خوانده .3
به عنوان  ادارۀ تصفیه  یا  نام مدیر تصفیه  باید  باشد،  مقابل یک دعوای مالی، یک شخص ورشکسته  اگر طرف  البته  به دادرسی دعوت شود.   ایشان 

ق.ت( بنابراین، اگر    419مقام تاجرند؛ نه صرفًا نمایندۀ او. )مادۀ  طرح شود، نه نام تاجر ورشکسته؛ زیرا مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه قائم  دعواخواندۀ  
 شود. صادر می دعواشود؛ بلکه نسبت به آن قرار رد  ، متوقف نمیدعوادعوای مالی به طرفیت تاجر ورشکسته طرح شود، 

شده و دادرسی  ، هم نام خواندۀ محجور و هم نام ولی یا قیم او را در دادخواست درج کند، از همان ابتدا، اخطاریه برای ولی یا قیم ارسالاگر خواهان .4
 شود. نیز متوقف نمی

نمایندۀ قانونی یا قضائی وی،  امتناع کند تا آنکه    دعوا تواند از جواب به  بیان شد که اگر خوانده، محجور باشد؛ یعنی صغیر، سفیه یا مجنون باشد، می .5
فاعیات به نفع یعنی ولی قهری، وصی یا قیم به دادگاه دعوت شود. البته اگر خواندۀ محجور، ایرادات یا دفاعیاتی بیان کند تا جایی که این ایرادات و د

آنها ترتیب اثر داده میاوست، شنیده می ضرری برای او باشد. برای مثال، متضمن اقرار  شود؛ مگر آنکه این ایرادات و دفاعیات متضمن  شود و به 
 ضمنی باشد که در این صورت، این اقرار، به دلیل فقدان اهلیت، باطل است. 

 : (م .د.آ . ق 84 مادۀ  5 بند) ایراد عدم برخورداری از سمت
 شده باشد: رسیدگی است که از جانب یکی از اشخاص ذیل طرح، در صورتی قابلدعوا .1

 نفع( اصیل )ذی ✓
الیه، ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه شخص  شود، مانند وراث، ُمنتقل  ای از حقوق و تکالیف شخص دیگر به او منتقل میمقام: شخصی که پارهقائم ✓

 مقام تجارتی. ورشکسته و قائم
 نماینده که ممکن است نمایندۀ قانونی، قضائی، قراردادی یا ایقاعی باشد. ✓

دم سمت نمایندۀ خواهان که توسط ع  کرده باشد، باید سمت )نمایندگی( او، توسط دادگاه احراز شود.  دعوااگر شخصی غیر از اصیل، اقدام به طرح   .2
 شود. ق.آ.د.م منتهی به صدور قرار رِدّ دعوا می 89شود به موجب مادۀ  خوانده ایراد می

کرده، در واقع نماینده نباشد، با ایراد عدم برخورداری  دعوااگر شخصی با ادعای والیت، قیمومت، وکالت، مدیریت شرکت یا ... به عنوان نماینده، طرح  .3
 ایم. از سمت مواجه

ه باشد که بخواه تصویر آن را به دادگاه  دهنده، هیچ برگۀ ُمثِبت سمتی نداشتایراد عدم برخورداری از سمت در صورتی به پرونده وارد است که دادخواست .4
ق.آ.د.م تحویل    59رغم تصریح مادۀ  کرده، تصویر ورقۀ ُمثِبت سمت را علی  دعواارائه کند؛ بنابراین، اگر شخصی که به عنوان نماینده اقدام به طرح  

دهنده، اخطار رفع نقص صادر  باید خطاب به دادخواست، ایراد عدم برخورداری از سمت وارد نیست، بلکه دفتر دادگاه  دعواندهد، در این صورت، به  
 کند تا نامبرده تصویر برگۀ ُمثِبت سمت خود را ارائه کند. 

کند و سپس در جریان دادرسی، شخصی به عنوان نمایندۀ او )مانند وکیل( در دادرسی اعالم نمایندگی کند در    دعوااگر شخص اصیل اقدام به طرح   .5
شده است. البته  توسط خود اصیل طرح  دعوا، ایراد عدم برخورداری از سمت وارد نیست؛ چراکه  دعوا، در این صورت، به  حالی که سمت او محرز نباشد 

 در این حالت، نمایندگی شخصی که سمت او احراز نشده، پذیرفته نیست.
 صادر شود.  دعوا، باید قرار رد دعوادر صورت وارد بودن این ایراد نسبت به یک  .6
 تواند به عدِم کند، در صورت عدم احراز سمت وی دادگاه نباید او را بپذیرد و خواهان نیز می  دعواایندگی از خوانده، اقدام به پاسخ به  اگر شخصی به نم .7

 شود. أثر شمرده میاعتراض خواهان از دفاعیات نمایندۀ خوانده جلوگیری به عمل آمده و دفاعیاتش بیبا  او اعتراض کند. ِت َم ِس  احرازِ 
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 توان به شرح ذیل برشمرد:اقسام نمایندگی را میاقسام نمایندگی: 

 گوییم؛ مانند: اگر شخصی به موجب قانون، نمایندۀ شخص دیگری تلقی شود، به او نمایندۀ قانونی مینمایندگی قانونی:   .1
 ولی قهری )پدر یا جد پدری(؛ ✓
 اند. قانونی معرفی کردهبرخی وصی منصوب از جانب ولی قهری را نیز نوعی نمایندۀ  ✓
 ها و مؤسسات غیرتجاری. ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران شرکتوزرا و رؤسای سازمان ✓

 گوییم؛ مانند: اگر شخصی به موجب حکم دادگاه نمایندۀ شخص دیگری تلقی شود، به او نمایندۀ قضائی مینمایندگی قضائی:   .2
 قیم محجورین؛  ✓
 ق.ا.ح(  118و  104ق.ا.ح( و امین شخص عاجز )مواد  119و  103داالثر و امین جنین )مواد  امین غائب مفقو ✓
آنکه  رسد که علیبه نظر می ✓ قائم  قانونگذار رغم  را  اقدمدیر تصفیه  از مقام دانسته است؛ ولی ماهیت  نمایندگی قضائی  نوعی  تصفیه  امات مدیر 

 جانب تاجر ورشکسته است. 
 گوییم؛ مانند: شخصی به موجب یک قرارداد، نمایندۀ شخص دیگر شود، به او نمایندۀ قراردادی میاگر نمایندگی قراردادی:   .3

 وکال؛  ✓
جهت که تا حدودی در حکم وکال هستند باید نمایندۀ قراردادی ق.آ.د.م( را نیز ازآن  32همچنین نمایندگان حقوقی ادارات دولتی )موضوع مادۀ   ✓

 دانست. 
 اگر شخصی به موجب یک ایقاع نمایندۀ دیگری شده باشد، او را نمایندۀ ایقاعی گوییم. برای مثال:  نمایندگی ایقاعی: .4

 وصی یک نمایندۀ ایقاعی است.  ✓
 متولی مال موقوفه نیز یک نمایندۀ ایقاعی است.  ✓

 مصادیقی از ایراد عدم برخورداری از سمت: 
برای طرح   .1 به وکیلی  به موجب درج در وکالت  دعواشخصی  آقای   دعوااش، فقط حق طرح  نامهوکالت داده است. وکیل مزبور  از جانب موکل علیه 

 کند. علیه آقای »ب« می دعوا»الف« را دارد. ولی اقدام به طرح 
می .2 شرکت  این  است.  مدیره  هیأت  نفر  سه  دارای  طرح  شرکتی  برای  شخصی  به  ادعواخواهد  یکی  فقط  اما  دهد؛  وکالت  مدیره،  ،  هیأت  اعضای  ز 

رسید یا آنکه وکالت این وکیل به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد و ایشان به نامه به امضای اکثریت میکه باید وکالتنامه را امضا کرده، درحالیوکالت
 نامه وکیل را داده باشد. یکی از اعضای هیأت مدیره، اختیار امضای وکالت

می .3 طرح  شرکتی  برای  وکالتدعواخواهد  دهد.  وکالت  درحالی،  کرده؛  امضا  مدیرعامل  فقط  را  مادۀ  نامه  وفق  مدیرعامل  این    125که  در  ل.ا.ق.ت 
 جلسۀ تفویض اختیار است. خصوص، نیازمند صورت

 از وکالت دادگستری معلق بوده است.  دعواکرده که در زمان طرح  دعواشخصی به عنوان وکیل طرح  .4
که او به عنوان قیم  کرده است؛ درحالی  دعواد، برای مطالبۀ خسارت و مطالبات مالی طفل، عموی او اقدام به طرح  انپدر و پدربزرگ طفلی فوت کرده .5

 طفل، نصب نشده است. 
 : (م . د.آ .ق 84 مادۀ 4 بند) به خوانده دعوا ایراد عدم توجه 

که   .1 باشد  پرونده، مشخص  ظاهر  از  پرونده،  ماهیت  به  ورود  از  قبل  و  ابتدا  از همان  بهدعوااگر  یا  ندارد  خوانده  به  توجهی  هیچ  ارتباط  عبارت،  دیگر، 
 شود. صادر می دعوامستقیم با او ندارد، قرار رد 

صادر    دعوا، قرار رد  دعوااگر پس از رسیدگی به ماهیت پرونده، مشخص شود که خواهان حّقی نسبت به خوانده ندارد، دیگر برمبنای ایراد عدم توجه   .2
 شود. و بی حّقی خواهان صادر می دعواشود، بلکه بر مبنای بی حّقی خواهان، حکم به بطالن نمی

 انده: به خو  دعواه مصادیقی از ایراد عدم توّج 
باید علیه اص  .1 الزام به انجام تعهدات قراردادی  الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای  یل طرح اگر شخص، وکالتًا قراردادی تنظیم کرده باشد، دعوای 

 به خوانده است.  دعواشود و طرح این دعاوی علیه وکیل، از مصادیق ایراد عدم توجه 
 عهدات قراردادی شرکت است، اشتباهًا به طرفیت مدیر آن شرکت طرح شود. دعوایی که باید علیه شرکت طرح شود و ناشی از نقض ت .2
دعوایی که باید علیه شخص محجوری طرح شود، به طرفیت قیم او طرح شود؛ در حالی که الزم بود نام شخص محجور، به عنوان خوانده درج شود   .3

 . دعواخواندۀ  و قیم صرفًا به عنوان نمایندۀ خوانده به دادرسی دعوت شود، نه به عنوان
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که اصحاب دعوا   بین همان اشخاص یا اشخاصی  سابقاً   ،شدهدعوای طرح  چنانچه  :(م .د.آ . ق  84  مادۀ  6  بند یا مختومه )  شدهایراد امر قضاوت
  . شده نماید ایراد امر قضاوت  ،ضمن پاسخ به ماهیت دعوا  تواندمی  خوانده  ن حکم قطعی صادر شده باشد،آرسیدگی شده و نسبت به    ،ندهست  آنهامقام  قائم

 . کندمیدعوا را صادر   قرار ردِّ  ،دادگاه در صورت پذیرش این ایراد 
 موضوع وحدت داشته باشد:   3وحدت دعوا شرط است و زمانی دعوا وحدت دارد که در  ✓

 وحدت موضوع دعوا   .1
 وحدت اصحاب دعوا .2
 وحدت سبب دعوا  .3

 شده: قضاوتایراد امر پس، 
 دعواد ر  قرار ی:طور کلّ ه ب. 1
 رد شکایت قرار  در دیوان عدالت اداری:. 2

قانونی )دعوا به    اقداِم   حِقّ   ، بلکه مقنن  ،نیست   «قانونی مطابقت احکام با حقیقت   ۀامار »شده  مبنای اعتبار امر قضاوت  ،در حقوق ما بر خالف فرانسه نکته:  
دعوا به    ،به این معنا که با رسیدگی دادگاه به دعوا و صدور حکم  داندمیجاز  بار مُ   تنها یک   ،اصلی که مورد نزاع باشد   حِقّ   مفهوم اخص( را نسبت به هر

جرای قانونی خود را از دست داده و دعوا اضمانت  ،اصلی   و حِقّ  شودمیمنتفی   قانوناً   ،اختالف  مراجعه به مراجع قضاوتی( برای اصحاِب   مفهوم اخص )حِقّ 
 . شودمیزایل 

خوردار  چنین اعتباری بر   از  ،ویژگی اداری داشته باشد  ،اگر تصمیم  لذا   ،( استقرار سقوط دعواو تنها    ماحکهمۀ ا)  ءراآ  ۀویژ  ،شدهاعتبار امر قضاوتنکته:  
 نیست. 

از صالحیت خود    خارج  اگر مرجع،  اما  خود اقدام کرده باشند،  صالحیِت   ۀمحدود  که در  شودمیمراجعی    همۀمربوط و شامل    ،شدهاعتبار امر قضاوت •
 حالت دارد:   2یی صادر کرده باشد أر 

به دعوا رسیدگی    مجدداً ف کرد که  به این دلیل دادگاه را مکلّ   صرفاً   تواننمی  ،یی صادر کرده باشدأر   خود  سبِی نِ   خارج از صالحیِت اگر مرجعی  .  1
 شده برقرار است. ینجا اعتبار امر قضاوتا  لذا در کند و

  ءِ جز  ،ن مرجع آیا  آ  قائل به تفکیک شویم:  باید  ،است  اقدام کرده  خود  ذاتِی   خارج از صالحیِت که    صادر شده  یی که از مرجعیأدر مورد ر   اما.  2
 ن بوده است؟ آدادگستری بوده و یا غیر از  عمومِی  مراجِع 

یا امری که در صالحیت مراجع  نکته:   دادگستری است در مرجعی غیر  چنانچه دعوا    رسیدگی   قرار گیرد،  رأیدادگستری مورد رسیدگی و صدور  عمومی 
امرِ  یا  دعوا  به  دادگاهِ   دوباره  در  ایرادِ   ،دادگستری   صالِح   قبلی  با  مقابلمنت  شدهقضاوت  امرِ   نباید  در  اعالم شود.  عام  توّج   با  ،فی  و صالحیت  مرجعیت  به  ه 

و   بند    مخصوصاً دادگستری  دادگاهِ   باید  د.م.آق.  84  ادۀم  6صراحت  از  به دعوایی  نسبت  باشد  پذیرفت که چنانچه    ، دادگستری حکمی قطعی صادر شده 
 مردود اعالم شود.   ،استناد به اعتبار حکم دادگاه اباید ب چه در سایر مراجعو  دادگاه دادگستری چه دررسیدگی دوباره به امر 

ه از سایر مراجع  یی است کأر   ،شده در دادگاه دادگستریبه این است که چنانچه مستند ایراد امر قضاوت  قائلدیوان عالی کشور هم    رسدمینظر  ه  بنکته:  
عنایت   ،خود رسیدگی نموده یا نه  ذاتِی  صالحیِت  ۀدر محدود رأی ۀصادرکنند یا مرجِع آر که گاه در مقام رسیدگی به ایراد مزبور باید به این امداد  ،صادر گردیده

 کند. 
 . قوط دعواسقرار :  فقط یک قرار. 2؛ تمامی احکام )در امور ترافعی(. 1 شده هستند؟اعتبار امر قضاوت ۀرایی مشمول قاعدآچه سؤال: 

از اعتبار    گیردمیشده به احکام مراجع در امور ترافعی اختصاص دارد و تصمیماتی که دادگاه در امور حسبی  ه داشت که اعتبار امر قضاوتتوّج   باید  :نکته
بینی  پیش  تذکر و حتی راساً   ،که تغییر تصمیم دادگاه را با درخواست   ق.ا.ح  41  ادۀم  مفهومو    40  ادۀتوجه به منطوق م   با  ؛امر قضاوت شده بر خوردار نیست

 . گذاردنمیین خصوص باقی ا جای تردیدی در ،نموده
از دو بخِش سؤال:   امر قضاوت  از  ،نآ  ۀاسباب موجهیا  منطوق  یعنی    ،حکم  مهِم   کدام یک  دارای چنین    ینکها  در  رخوردارند؟ ب شده  اعتبار  منطوق حکم 

  نظر وجود ندارد:ت یا منفی به این پرسش اتفاقمثبِ   پاسِخ   در  ؟باشدمییا اسباب حکم نیز از چنین اعتباری برخوردار  آ  اما  اعتباری است تردیدی وجود ندارد:
  چنانچه  :ثانیاً   ؛ن حکم نمودآقای  بک باید به  َش   موضِع   مند دلیل است و در دیگری نیاز مانند هر حِقّ   نآ  سقوطی است که  دعوا حقّ   ۀاقام  :اوالً   حقیقت  در

ت فقدان وحدت موضوع که از  لّ عه  شده حداقل بایراد امر قضاوت  ، دعاوی مطرح کردند  نآ  موضوع یگری به عنوان  ددر دعاوی    ، قبلی  کِم حُ   ۀ موجه  اسباِب 
 وارد شمرده شود.  تواندنمی الزم پذیرش این ایراد است، شرایط
به    تواندنمیاست و    قبلی  حکم  ۀهیکی از اسباب موّج   نآ  موضوعشود که    یوارد رسیدگی ماهوی به دعوای  ،رغم ایراد خواندهکه دادگاه باید علینآ  حاصل

 قابل دفاع نیست.  ،شده در اسباب حکمشناسایی اعتبار امر قضاوت ، نتیجه صادر نماید. در دعوا  قرار ردِّ شده قضاوت  امرِ  اعتبارِ  ِت علّ 
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که    مهِم   پیامدِ  امر  قضاوت  ِق منطواین  امر  اعتبار  از  برخوردار  حکم  در حکم صادره  ،باشد میشده  است که چنانچه  در    وضوعم  ،این  که  دادخواست  دعوا 
 المانع است. ب ، نشدهفصل دعوا با قسمِت  ۀدوبار ۀ اقام فصل نگردیده باشد،  ،ت دادگاهت از جمله عدم دقّ به هر علّ  کالً یا   جزئاً  ح شده،تصری

 . سبینِ . 2؛ مطلق . 1 جهت است: دوشده نسبت به دعوا از قضاوتقلمرو اعتبار امر 
  یی که دارای اعتبار امر أاگر پس از ر   حتی  مند شود،از امتیازات مربوط بهره  تواندمیمورد شناسایی قرار گرفته همواره    ،او در حکم  که حِقّ   خواهانی  مطلق:
جدیدی به نفع یکی از اصحاب دعوا    واقعِی   حِقّ   ،اینکه قانون جدید   مگر  ، تصمیم تعرض نمایدن  آبه    تواندنمی  ،االجرا شودالزم  قانونی  شده است،قضاوت

ن آ  و از  رأیصدور    با  ماسبق شده باشد.عطف به  ،در خود قانون یا قانون دیگری  اندشدهیی که قضاوت  آنهاحتی    ،قبلی  های وضعیتمقرر نموده و یا به تمام  
  رأی ن که موجب قطعیت  آنظر کردن از  رِف و یا َص   رأیکایت از  اما با استفاده از طرق ش  ، تی باشدموق   تواندمیشده حاصل است که  اعتبار امر قضاوت  ،روز
 . گرددمیویت قت ،شود می

نِ   اعتبار   :سبینِ  ن جدید شمرده آموضوع و یا اصحاب    -  سبب  ۀوسیل ه  زمان ادعایی ب  حقیقت هر   در  ، سبی استحکم نسبت به اصحاب دعوا از جهتی 
 مطرح شود. ،شده برخورد نماید مانع امر قضاوت به آنکهبی تواندمی شود،

 حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر اشخاص ثالث ایجاد نماید.  تواندنمیدادگاه  رأی
 .وحدت سبب دو دعوا. 3 ؛وحدت موضوع دو دعوا. 2 ؛دعوادو اصحاب  وحدت. 1 شده:شرایط استقرار ایراد امر قضاوت

  ۀ اقام  اصالتاً حق ممکن است    ه نمود که مدعِیّ خصوص تشخیص وحدت یا تفاوت اصحاب دو دعوا باید به این امر توّج   در   :وحدت اصحاب دو دعوا
صورت اخیر چون    در  .پاسخ داده شودن  آحق اقامه شده و یا توسط وی به    مدعِیّ   ۀیا ممکن است دعوا توسط نمایند   و  دعوا نموده و یا به دعوا پاسخ دهد

با اشخاص    انددادهن پاسخ  آیک دعوا را اقامه نموده و یا به    اگر اشخاص حقیقی که هر  ،شودمینماینده شامل اصیل نیز    عماِل اَ   نتایِج   تمامِی   االصولعلی
باشنددربط  حقیقی ذی تفاوت  ،عوای دیگر متفاوت  اتّ   قانوناً   ،این  اگر  شودنمیدو دعوا    حاد اصحابموجب سلب صفت  مثال  برای  از    «ج».  نمایندگی  به 

مثال:)  «الف» علیهوکالت  ،والیت  ،قیمومت   برای  است،  «ب»   (  انجامیده  قطعی  حکم  صدور  به  دعوا  این  و  نموده  دعوا    اصیل دیگر    نماینده  اقامه 
ر دو دعوا واحد نیستند.  د  دوباره اقامه نماید اگرچه اشخاص طبیعی  «ب»   همان دعوا را با همان موضوع و سبب علیه  تواندنمیاصیل    خودِ   ءعنداالقتضا

نماید بی  «الف»و حتی    «ب» را علیه    همان دعوا  اصالتاً   تواندمی  «ج»   ،بدیهی است که در همین مثال به  قضاوت  امرِ   ایرادِ   آنکهاقامه  مانع رسیدگی  شده 
 دعوای او شود.

مقامان اصحاب دعوایی که به صدور حکم  ین چنانچه قائمابنابر ؛  است  مؤثر دعوا نیز    اصحاِب   مقاِم شده نسبت به قائم  اقامه  سابقاً حکم صادره در دعوایی که  
ب   دعوا  ،انجامیده است  باید قرار ردِّ   ارا  شده قضاوت  امرِ   اعتبارِ   به جهِت   ،دعوا  همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود 

 ندارد.   ( وجودلیهاِ منتقل  خاص )مقام  قائم ( وورثهعام )مقام بین قائم خصوص تفاوتی  ینا در صادر شود.
؛  است مقام مالک انجام شده باشد قائم پس از صدور حکم ، انتقال ثانیاً ن باشد آاز حقوق عینی راجع به  نی معیّ   عیِن  ،موضوع حکم گیرنده چنانچه اوالً انتقال

لَ   نایبنابر  یا عَ حکم صادره  قبل از اقامه    ، اما چنانچه انتقال؛  قابل استناد است  ،شدهامر قضاوت  ایراد  در  لیه،اِ تقل  نم   یا علیهِ   َله  صورت  ینا  در  مالک،  لیهِ ه 
  انتقال  .باشدنمیاستناد    قابل  شده،امر قضاوت  ایراد   در  مزبور،ِالیه  منتقل    حکم علیهِ   این  واقع گردیده باشد،  ،ن حکم قطعی صادر شدهآدعوایی که نسبت به  

اصیل شمرده ِالیه  منتقل    ،ین صورت ا  بد که در و طرف مقابل ادامه یاِالیه  منتقل  که دعوا بین    شود میموجب    عمالً   االصولعلینیز    ضمن رسیدگی به دعوا
  ، شده مستند ایراد امر قضاوت  تواند نمیحکم صادره علیه ناقل    ، طرف قرار نگیرد  ،منجر به صدور حکم  دادرسِی   درِالیه  منتقل  ت  اگر به هر علّ   اما؛  شودمی

 قرارگیرد. ِالیه  منتقل  علیه 
احکام صادره    در نیز  ورشکسته  تاجر  ویمورد  به  توقف    ،نسبت  از  عَ لَ   تواندمیقبل  یا  تصفیه  لیهِ ه  قضاوت  ،مدیر  امر  ایراد  گیرد    مورد  شده،در  قرار  استناد 

 استناد است.  تاجر قابل لیهِ ه یا عَ لَ  ءعنداالقتضا  مدیر تصفیه،  لیِه ه یا عَ همانطور که احکام صادره لَ 
شده نیز  حقوق مطالبه  بلکهنظر گرفته شود    دو موضوع باید در  مادِی   دعوا نه تنها اتحادِ   تشخیص مفهوم اتحاد موضوع دو  در  : وحدت موضوع دو دعوا

پذیرش  شده مورد  امر قضاوت  ایراد  نباشد،   واحد  اقامه شده،  سابقاً موضوع دعوایی که    با   ین چنانچه موضوع دعوا از نظر مادیابنابر ؛  ه قرار گیردباید مورد توّج 
واحد    ،اعیانی است   م که مالکیِت موضوع دعوا بوده است با موضوع دعوای دوّ   ،ملکی  ۀعرص  مالکیِت   ،ی سابقدعوا  مثال اگر در  برای  قرار نخواهد گرفت.

موضوع دو دعوا واحد    ،باشد ی که مورد مطالبه قرار گرفته در یکی دیگر متفاوت  واحد باشد اما حقّ   ظاهراً نظر مادی    از  ،موضوع دو دعوا   . حتی اگرباشدنمی
و موضوع دعوای دوّ   مثال چنانچه موضوع دعوای سابق مالکیِت   برای  .شودنمیشمرده   بوده  ارتفاقی در  م حِقّ عین  از حقوق  یا یکی  همان ملک    انتفاع 

باشمَ   دیگری حِقّ   عبور و در  یکی حِقّ   در   مثالً   واحد نباشد،   موضوع مصداق ندارد. اگر حقوق ارتفاقی موضوع دو دعوا  اتحاد  باشد،  د نیز شرط اتحاد  جرا 
 . باشدنمیحقق موضوع دو دعوا م

به    حتی  دیگری باشد،  ۀمربوط به دور   حقوق  ،نی بوده و حقوق مورد مطالبه در دعوای فعلیزمانی معیّ   ۀحقوق مربوط به دور   ،چنانچه موضوع دعوای سابق 
 . نیستموضوع دو دعوا محقق   اتحاد استناد قرارداد واحد،
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وقفیت و تولیت نسبت به همان ملک   دعوای ،ی شده باشدحقّ اقامه و خواهان محکوم به بی نآ مالکیتبه ادعای  یاز ملک  خلع یدکه دادخواست  صورتی در
 . باشدنمیه شده موّج ب امر قضاوتبدعوا به س  ردِّ  قرارِ  قابل رسیدگی است و صدورِ 

تمامی مواردی که جهات    در  که قابل توصیف قانونی است.  گیردجهات موضوعی قرار می  ۀدر زمین  االصولعلیسبب    مفهوم  :وحدت سبب دو دعوا
  نی است، معیّ   عیِن   مالکیِت   نآ  موضوعاگر در دعوای دعوای سابق که    مثالً   دو دعوا حاصل نیست.  ِب ب س  وحدِت   شرِط   ،دو دعوا واحد نباشد   موضوعی در

 . شوندنمیاسباب دو دعوا واحد شمرده   ،دعوا عقد بیع باشد سبب  موضوع دعوا مالکیت همان عین است،  در دعوای فعلی که و دعوا ارث بوده سبب
تغییر توصیف قانونی سبب جدید    در دعوای بعدی با  تواند میهمان جهات موضوعی    ، توصیف قانونی شده باشد  ،چنانچه جهات موضوعی در دعوای سابق

و    ،خوانده در دعوای سابق   تصرفاِت   مثالً شمرده شود.   در دعوای بعدی تصرفات استیجاری توصیف شده و    خواسته شده و  وی   خلع یدغاصبانه توصیف 
 ید او درخواست شود.  ۀتخلی

موضوع و    دعوا،  ب حاد اصحااتّ   صورت  در  دعوای سابق دوباره اقامه شود،اگر    بنابرین  .شود نمیرو  بهبا مشکلی رو  اصوالً   ثبات دعوا،ا  ۀتفاوت سبب با ادل
دعوا    تجدیدِ   صورتی موجب حِقّ   حقیقت دلیل جدید در  باشد. در  اگر دلیل جدید در اثبات سبب قبلی ارائه شده  حتی   ،شودمیرو  رد روبه  قرارِ   با  سبب دعوا،

 جدیدی را اثبات نماید.  که سبِب   شودمی
نفعی  بی  ایراد  ،نمایدمیایجاد    مانع دائمی بر رسیدگی به دعوا  ،ن آ  پذیرش عنوان نماید و    تواندمیدیگری که خوانده    ایرادات  از  :نفعی خواهانایراد بی

 رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.  نفعذی به دعوا رسیدگی کند که شخص و یا اشخاص تواندمیخواهان است. دادگاه در صورتی 
 :(م .د.آ . ق 84 مادۀ  7 بند) دعواایراد عدم ترتب اثر قانونی بر  

شود و در ماهیت، ادعای خواهان صحیح باشد، باز هم هیچ اثر حقوقی بر ادعای   دعوابدین معنی است که حتی در فرضی که قاضی وارد ماهیت    .1
 خواهان مترتب نباشد. 

 شود. صادر می دعوااگر نسبت به دعوایی چنین ایرادی وارد باشد، نسبت به آن قرار رد   .2
 

 : دعوامصادیقی از ایراد عدم ترتب اثر قانونی بر 
دانیم که در عقود عینی )حبس، وقف، رهن، هبه و بیع صرف( تا زمانی که موضوع قرارداد به طرف دیگر تحویل نشود، عقدی منعقد نشده است.  می .1

امتناع می از تحویل مال  یا هبه کرده، ولی  او وقف  نفع  به  یا  او سپرده  به رهن  را  ادعا کند که طرف مقابل، مالی  اگر شخصی  بنابراحال  و  ین،  کند 
کند، در این صورت، به دلیل عدم قبض، رهن، هبه یا وقفی منعقد  دادخواست الزام به تحویل عین مرهونه یا عین موهوبه یا عین موقوفه را تقدیم می

م ترتب اثر قانونی، قرار  نشده و بنابراین، رسیدگی به این ادعا که آیا ایجاب و قبول رهن، هبه یا وقف انشا شده یا خیر، تأثیر حقوقی ندارد و به دلیل عد
 شود. صادر می دعوارد 

 ( در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی دانسته شده که عبارت است از: 1391دانیم که در قانون حمایت خانواده )می .2
 ـ باردارشدن زوجه یا 
 ـ شرط ضمن عقد یا 

 ـ توافق طرفین. 
ت ثبت ازدواج موقت را ارائه کند و از همان بدو امر مشخص باشد که رابطه ایشان حال اگر زنی با ادعای اینکه در نکاح موقت مردی است، دادخواس

یک از شروط فوق، )باردارشدن زوجه، شرط ضمن عقد یا توافق بعدی طرفین( نیست، در این صورت، دادگاه وارد این امر ماهوی که آیا  مشمول هیچ
ر حقوقی بر آن مترتب نیست و بر فرض آنکه، نکاح موقتی بین طرفین برقرارشده باشد،  شود، چون اثبین طرفین نکاح موقتی برقرارشده یا خیر، نمی

 یک از شروط فوق برقرار نیست، نکاح موقت قابل ثبت نیست. باز هم به دلیل آنکه هیچ
 :(م . د.آ .ق 84 مادۀ 8 بند) دعواایراد عدم مشروعیت موضوع  

، مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا سایر  دعوا، مال یا امری نامشروع باشد، مانند آنکه موضوع  دعوایا همان خواستۀ    دعوامنظور آن است که موضوع   .1
 اشیائی باشد که قابل تملک نیست. 

 شود. صادر می دعوااگر این ایراد وارد باشد، قرار رد   .2
اما اگر پس از رسیدگی ماهوی، قاضی متوجه شود که حق مشروع و   شود؛صادر می  دعوااز ظاهر آن مشخص باشد، قرار رد    دعوااگر مشروع نبودن   .3

 شود.قانونی برای خواهان وجود ندارد، حکم به بی حقی خواهان صادر می
، به معنای نامشروع بودن خواسته است. در برخی  دعوامتفاوت است. نامشروع بودن موضوع    دعوابا نامشروع بودن جهت    دعوانامشروع بودن موضع   .4

، نامشروع است. برای مثال، در دعوای مطالبۀ پولی که منشأ و سبب دعوا؛ یعنی مبنا، منشأ و سبب  دعواوی موضوع، نامشروع نیست؛ اما جهت  از دعا
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که همان پول باشد، نامشروع نیست؛ اما دارای منشأ و سبب نامشروع است و از این حیث    دعواآزمایی است، موضوع  بندی یا بختآن قمار یا شرط
 شود. صادر می دعوابینی نکرده و درنتیجه، قرار عدم استماع قرار مقتضی را پیش  قانونگذارنامشروع باشد،  دعوا رسیدگی نیست. اگر جهت قابل

 : (م .د.آ .ق  84 مادۀ  9 بند) عدم تنجیز خواستهیا   دعواایراد عدم جزمیت 
د بین دو یا چند چیز باشد؛ مانند آنکه خواستۀ دعوایی، »الزام به تحویل یک دستگاه خودرو .1 یا استرداد ثمن«    این ایراد بدین معنی است که خواسته، ُمَرد 

د است.  دعواباشد. در این مثال، خواستۀ   بین تحویل خودرو یا استرداد ثمن آن، ُمَرد 
 شود. صادر می عواداگر این ایراد وارد باشد، قرار رد   .2

 : (م .د.آ .ق   84 مادۀ 11 بند) مهلت یا مواعد رعایت عدم ایرادیا  خارج از موعد قانونی  دعواایراد طرح 
 شده است. برای طرح برخی از دعاوی، مواعد خاصی را مقرر کرده است. این ایراد بدین معنی است که دعوایی، خارج از مواعد مقرره طرح قانونگذار .1
ق .2 موارد  آن  در  چراکه  نیست؛  فرجام  یا  تجدیدنظر  واخواهی،  مانند  رأی،  به  اعتراض  مواعد  قانونی  مواعد  این  از  منظور  که  باشید  داشته  رد  توجه  رار 

 شده است. بینی؛ بلکه منظور، مواعدی است که در قانون برای اقامۀ برخی از دعاوی پیشدعواشود، نه قرار رد دخواست صادر میدا
 شود. صادر می دعوادر صورت وجود این ایراد، قرار رد  .3
 

 و مرور زمان:  دعواتفاوت موعد قانونی )مهلت( طرح 
)اعم از در قوانین سابق آیین دادرسی مدنی، ایرادی به نام ایراد مرور زمان وجود داشت. بدین معنی که اگر خواهان ظرف مدت معینی از تضییع حقش   .1

زمان    کند. در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی، ایراد مرور  دعواتوانست در خصوص آن حق طرح  کرد، دیگر نمینمی  دعوامنقول و غیرمنقول(، طرح  
 منتفی شده است. 

در موعد قانونی آن است که ایراد مرور زمان تکمیلی بود؛ یعنی اگر خوانده در مهلت مقرر جلسۀ    دعواتفاوت اصلی ایراد مرور زمان و ایراد عدم طرح   .2
ای خارج از مواعد قانونی، مقوله  دعواطرح    کرد؛ اما ایرادمی  دعوارغم حصول مرور زمان، اقدام به رسیدگی به  کرد، دادگاه علیاول اقدام به ایراد نمی

 شده است. ای است که خارج از مهلت طرحنسبت به پرونده دعواامری است؛ یعنی حتی در صورت عدم ایراد نیز، قاضی مکلف به صدور قرار رد 
 

 خارج از موعد قانونی:  دعوامصادیقی از ایراد 
ساله  ، نسبت به ظهرنویسان خارج از مهلت یکدعواسال از تاریخ واخواست صورت گیرد. اگر    علیه ظهرنویسان اسناد تجاری باید ظرف یک  دعواطرح   .1

 ق.ت(  286شود. )مادۀ صادر می دعواطرح شود، قرار رد 
و در حالتی که کاالی مورد  طرح دعوای مطالبۀ خسارت علیه متصدی حمل .2 تاریخ تسلیم کاالی معیوب صورت گیرد  از  باید ظرف یک سال  ونقل، 

 ق.ت(  393، باید ظرف یک سال از موعد تسلیم کاال به عمل آید. )مادۀ  دعواشده باشد، طرح ونقل تلفلحم
گهی نوبتی صورت گیرد. )مادۀ  90در اعتراض به عملیات ثبتی یک ملک، باید ظرف   دعواطرح  .3  ق.ث(  16روز از اولین آ
 ( 1357قانون افراز و فروش امالک مشاع ـ مصوب  2روز صورت گیرد. )مادۀ  10در اعتراض به افراز امالک توسط ادارۀ ثبت، باید ظرف  دعواطرح  .4
 ق.م(  1162دعوای نفی ولد از جانب شوهر، باید ظرف دو ماه از تاریخ اطالع شوهر از تولد طفل، طرح شود. )مادۀ  .5

 . نشود  خلط زمان مرور  با بودن موعد یا  مهلت از  خارج ایراد ✓
 خواهی فرجام  یا تجدیدنظرخواهی  مهلت  مانند  بودن،  موعد یا  مهلت از خارج ✓
 تجاری  اسناد  دعاوی زمان مرور  مانند  زمان، مرور ✓
  مرور   اما  است،(  طبیعی)  ماهوی  حِقّ   ُمسِقِط   هم   و  قانونی   حِقّ   ُمسِقِط   هم  ها مهلت  و  مواعد  که  است  این   در  زمان  مرور  با   قانونی  مواعد  تفاوت ✓

 پرداخت   شخص  طبیعِی   حِقّ   و  باشد  شده  زمان  مرور  مشمول  موضوعی  اگر   اما؛  نیست  طبیعی  حِقّ   ِط سقِ مُ   و  است  قانونی  حِقّ   ِط سقِ مُ   فقط  زمان
 (مدنی  قانون 266 مادۀ. )نیست مسموع استرداد دعوای دیگر باشد شده

، منوط به اثبات دعوای دیگر است؛ بنابراین، ابتدا باید آن ادعای اولیه، به عنوان مقدمۀ  دعواگاه اثبات یک  ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی:  
 بحث، اثبات شود و سپس به سراغ اثبات دعوای اصلی برویم. در این صورت: 

کند، در این    دعوااگر شخص خواهان، بدون آنکه در خصوص ادعایی که جنبۀ اصلی و مقدم دارد، راجع به ادعایی که جنبۀ فرعی و تبعی دارد، طرح   .1
ق.آ.د.م    2نکرده، وفق مادۀ    دعواطرف به دلیل آنکه خواهان در خصوص دعوای مقدماتی طرح  صورت، دعوای او قابل استماع نیست؛ چراکه ازیک

که جنبۀ فرعی و تواند به آن رسیدگی کند و از طرف دیگر تا قبل از اثبات ادعایی که جنبۀ اصلی و مقدماتی دارد، رسیدگی به ادعای دوم  قاضی نمی
 پذیر نیست. ای دارد، امکاننتیجه
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رسیدگی نیست و باید نسبت به آن، قرار عدم  دعوای مطروحه به دلیل عدم رعایت تقدم و تأخر منطقی دعاوی )ایراد عدم رعایت ترتیب دعاوی(، قابل .2
 صادر شود.  دعوااستماع 

 
 مصادیقی از ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی: 

شده، ولی در جریان اجرا، اشکال اساسی  االجرا، سند ملکی به نام شخص دیگر منتقلملیات اجرایی ثبتی برای اجرای مفاد اسناد الزمبه موجب ع .1
 وجود داشته و در نتیجه، تنظیم سند، باطل است. در این حالت طرح دعوای ابطال سند، منوط به آن است که قباًل عملیات اجرایی ابطال شود. 

نامه، ملکی را به دیگری فروخته و سپس با سند رسمی، همان ملک را به شخص دیگری فروخته است. در این حالت طرح دعوای ایعهشخصی با مب .2
نامه خریداری کرده است( منوط به آن است که قباًل، دعوای ابطال  الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار عادی )شخصی که به موجب مبایعه

 دوم طرح شود.  سند رسمی خریدار
خواهد ثمن پرداختی آن معامله را مسترد کند. در این حالت طرح دعوای استرداد ثمن، منوط به آن است  ای است و میمعامله  بطالِن   عِی شخصی، مدّ  .3

 شود.  دعواکه قباًل جهت اثبات بطالن آن معامله، طرح 
سؤال آن است که اگر چند نفر از یک  علیه همۀ خواندگان الزم(:    دعوا )عدم طرح    دعوا علیه همۀ اشخاص متأثر از    دعوا ایراد عدم طرح  

دهد و حقوق چند نفر را مخدوش کند، آیا الزم است که    رطور مستقیم تحت تأثیر قرا، چند نفر را بهدعوا، به طور مستقیم متضرر شوند؛ یعنی اثر یک  دعوا
 قرار دهیم یا خیر؟ در این خصوص، باید بین حاالت ذیل قائل به تفکیک باشیم:  دعواتمام ایشان را خواندۀ 

قرار   دعوارا خواندۀ    دعوااز    الزم نیست که همۀ اشخاص متأثر  تفکیک باشد:نسبت به خواندگان مختلف، قابل  دعواتجزیه باشد؛ یعنی اثر  قابل  دعوااگر   .1
، اشخاص دیگر، از این رأی دعواپذیری اثر کند و به دلیل تفکیکاند، رأی صادر میقرارگرفته دعوادهیم. دادگاه صرفًا علیه همان اشخاصی که خواندۀ 

توان فقط برخی از ایشان را طرف  سند، می  شوند. برای مثال، در دعوای مطالبۀ وجه یک سند تجاری علیه مسئولین تضامنی آنمتأثر و متضرر نمی
و  قرار داد و به محکومیت برخی از مسئولین تضامنی اکتفا کرد؛ زیرا این حکم، تأثیری نسبت به دیگر مسئولین نداشته و موجب محکومیت ایشان دعوا

 نیست.  هاآنتضرر 
قرار دهیم    دعواالزم است که همۀ اشخاص متأثر را خواندۀ    تفکیک نباشد:نسبت به خواندگان مختلف، قابل  دعواتجزیه نباشد؛ یعنی اثر  قابل  دعوااگر   .2

صادر شود.    دعواتواند وارد رسیدگی ماهوی شود و باید قرار عدم استماع  نمی  را فقط علیه برخی از ایشان طرح کنیم، دادگاه  دعوادر این حالت، اگر  
 اند. و دفاع نداشته دعواشود که نقشی و حضوری در و صدور حکم، حکم صادره موجب تضرر اشخاصی می چون در صورت رسیدگی ماهوی

 : دعواعلیه همۀ اشخاص متأثر از  دعوامصادیقی از ایراد عدم طرح 
، نام یکی از وراث درج نشده باشد،  دعواگیرند. اگر در این  قرار می  دعواشود، تمام وراث طرف  در دعوای اثبات نسب که علیه وراث شخصی طرح می .1

 این وارد است. 
، دعواقرار گیرند. اگر در این    دعواشده، باید تمام اشخاصی که در شمار اطراف سند تنظیمی هستند، طرف  در دعوایی که به خواستۀ ابطال سند طرح .2

 وارد است. نام یکی از اطراف سند درج نشده باشد، این ایراد 
باید هم محکوم   .3 ثالث  از  له و هم محکوم  معترض  نام یکی  اگر فقط  ثالث درج کند.  به عنوان خواندگان دعوای اعتراض  را،  علیه رأی مورد اعتراض 

 شده باشد، این ایراد وارد است. ایشان به عنوان خواندۀ اعتراض ثالث درج
تواند عین مستأجره را از تصرف مستأجر خارج کند، مگر آنکه هم موجر و هم مستأجر را  اگر شخصی، مدعی حقی نسبت به عین مستأجره باشد، نمی .4

 شده باشد، این ایراد وارد است. ، فقط نام یکی از ایشان درجدعواقرار دهد. اگر در این  دعواخواندۀ 
 علیه شخص متوفی:   دعواایراد طرح 

 صادر شود.  دعواخواندۀ دعوای بدوی، در زمان تقدیم دادخواست بدوی متوفی باشد، نسبت به دعوای او باید قرار عدم استماع اگر   .1
نیست؛ بلکه در این صورت تا تعیین وراث شخص خوانده، دادرسی به موجب قرار توقیف    دعوافوت شخص خوانده بعد از تقدیم دادخواست، موجب رد   .2

 ود. شدادرسی، متوقف می
شده باشد، در این صورت، تقدیم  اگر شخصی در مرحلۀ رسیدگی اولیه زنده باشد؛ اما در زمان تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام فوت

وراث    نیست؛ بلکه در این حالت تا تعیین   دعوادادخواست واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام به طرفیت آن شخص متوفی، موجب صدور قرار عدم استماع  
 شود. قرار توقیف دادرسی صادر می

اگر    حتی  ثار ایراد باشد،ای آشده باشد بلکه هر دفاعی که دار   بینیپیش  صراحتاً .د.م  آدر ق.  الزاماً ایرادی نیست که    ،: ایراد قابل پذیرشسایر ایرادات
 . شود می شمرده « ایراد»  سایر مقررات باشد، بهمستند 
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   زمان طرح ایرادات:
 تواند همراه با دفاعیات ماهوی مطرح شود. نیست که بیان ایرادات شکلی، مقدم بر دفاعیات ماهوی باشد؛ بلکه میالزم  .1
ت .2 مام وقت  مهلت بیان ایرادات تا پایان جلسۀ اول است، اعم از آنکه ایراد به صورت شفاهی یا آنکه به صورت کتبی و در قالب الیحه بیان شود. اگر 

 خواست و اظهارات خواهان اختصاص یابد و نوبت به دفاعیات خوانده نرسد، جلسۀ بعد، برای خوانده در حکم جلسۀ اول است. جلسۀ اول به بررسی داد 
شده باشد که  درست است که مهلت طرح ایرادات تا پایان جلسۀ اول است؛ اما این قاعده یک استثنا دارد و آن حالتی است که سبب ایراد بعدًا حادث   .3

شود، اقدام به ایراد نماییم. برای مثال، قاضی در جریان دادرسی با یکی از  می کیل ی که بعد از حدوث سبب ایراد، تشاید در اولین جلسهدر این حالت با 
، در جریان دعواطرفین قرابت سببی پیدا کند )ایراد رد دادرس( یا خواهان در جریان دادرسی تغییر تابعیت دهد )ایراد دعوای تأمین اتباع( یا موضوع  

 ( یا در جریان دادرسی صالحیت ذاتی دادگاه تغییر یابد )ایراد عدم صالحیت ذاتی(. دعوادادرسی غیرقانونی شود )ایراد عدم مشروعیت موضوع 
عدم طرح ایرادات در مهلت مقرر؛ یعنی تا پایان جلسۀ اول دادرسی، دارای ضمانت اجرایی به  ضمانت اجرای عدم طرح ایرادات در مهلت مقرر:  

 شرح زیر است: 
)تا   .1 مهلت مقرر  در  ایرادات  بیان شود: اگر  اول(  را    پایان جلسۀ  ایراد  پاسخ  رسیدگی کرده،  مزبور  ایراد  به  نسبت  ابتدا  در ماهیت،  ورود  از  قبل  دادگاه 

 دهد؛ اعم از آنکه ایراد را رد کند یا آنکه ایراد را بپذیرد. می
ایمجلس رد کرده و وارد ماهیت میاگر دادگاه ایراد را وارد نداند، آن را در صورت بداند، قرار مقتضی )مانند رد  شود و اگر  یا عدم    دعواراد را صحیح 

...( را صادر می یا  بیانصالحیت  ایرادات در مهلت مقرر  اگر  بنابراین،  از تصمیمکند؛  باشد، دادگاه قبل  ایراد نمیشده  وارد ماهیت  گیری دربارۀ  تواند 
 شود.

اگر دادگاه این ایراد را وارد نداند، ملزم نیست که به ایراد مزبور، به طور جداگانه    شود: اگر ایرادات خارج از مهلت مقرر )بعد از جلسۀ اول دادرسی( بیان .2
تواند در ضمن صدور حکم، در خصوص ایراد مزبور نیز جواب دهد؛ اما اگر دادگاه واقعًا ایراد مزبور را وارد بداند،  رسیدگی کند و پاسخ دهد؛ بلکه می

 نباید رسیدگی ماهوی را ادامه دهد. 
 

تواند قرار مقتضی را  که آیا دادگاه باید منتظر ایراد کردن بنشیند یا بدون ایراد از جانب خوانده نیز می  : سؤال آن استامری یا تکمیلی بودن ایرادات 
تواند از این  ست که او میدیگر، ایرادات، امری است و درهرصورت قاضی باید قرار مقتضی را صادر کند یا آنکه ایرادات، حق خوانده اعبارتصادر کند؟ به

 داریم: حق بگذرد. در پاسخ بیان می
ایراد کردن خوانده نمیایرادات، علی .1 یعنی قاضی، منتظر  برای مثال، متوجه شود که االصول امری است؛  ایراد شود،  اگر خود، متوجه وجود  و  ماند 

 کند. ، نامشروع است یا متوجه شود که دادگاه دارای صالحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده نیست، قرار مقتضی صادر میدعواموضوع 
 ایرادات جنبۀ تکمیلی دارد که عبارت است از: برخی از  .2

 ـ ایراد عدم صالحیت نسبی؛ 
 ـ ایراد امر مطروحه. 

 تکلیف قاضی در صورت وجود ایرادات تکمیلی: 
 اگر در مهلت مقرر، ایراد صورت گیرد، قاضی باید قرار مقتضی را صادر کند.  .1
 را ادامه دهد یا آنکه بنا بر ایراد مزبور، قرار مقتضی را صادر کند. تواند رسیدگی اگر خارج از مهلت مقرر ایراد صورت گیرد، قاضی می .2
 تواند رسیدگی را ادامه دهد یا آنکه بنا بر ایراد مزبور قرار مقتضی را صادر کند. اگر اصاًل ایرادی صورت نگیرد و قاضی خود متوجه ایراد شود، می .3
نکند، قاضی مکلف به ادامۀ رسیدگی نیست؛ بلکه مخیر است که رسیدگی را ادامه داده یا آنکه قرار  شود که حتی اگر خوانده ایراد  بنابراین، مشاهده می .4

 مقتضی را صادر کند. 
 تکلیف قاضی در صورت وجود ایرادات امری: 

 اگر در مهلت مقرر، ایراد صورت گیرد قاضی باید قرار مقتضی را صادر کند.  .1
 آنکه اصاًل ایراد نشود، باز هم اگر قاضی متوجه وجود ایراد شود باید، قرار مقتضی را صادر کند. اگر خارج از مهلت مقرر، ایراد صورت گیرد یا  .2

 ایرادات مشترک مسائل مبحث دوم:
  زمان   حادث شود که در آن صورت باید گفت:  بعداً قرار داده است مگر اینکه سبب ایراد    دادرسی  ۀتا پایان اولین جلسزمان طرح ایرادات را  د.م  .آق.  87  مادۀ

 پس از حدوث آن است.  نفعذیطرح آن نیز در اولین جلسه یا نخستین اقدام 
صورت باید قائل    تکلیف دادگاه در رسیدگی به ایراد چیست؟ در این  ،چنانچه خوانده ایراد را در زمان الزم عنوان ننماید و در سایر مقاطع دادرسی مطرح کند
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 به تفکیک ایرادات بود: 
جدای از ماهیت دعوا   ،ف است در صورت پذیرشدادگاه مکلّ   ،دادرسی عنوان نشوند  ۀدر اولین جلس  ،روند میچنانچه ایراداتی که از قوائد آمره به شمار   •

 . اندجملهاز این    د.م.آق. 84 ادۀم  11تا   3دادگاه و ایرادات مذکور در بندهای   ذاتِی  صالحیِت  عدِم  دهد. أیر و بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن 
نسبت به ماهیت روشن   رأیرا ضمن صدور    آنهاباید تکلیف    دادگاه  زمان الزم عنوان نشوند،  در  ،روند میچنانچه ایراداتی که از قواعد مخّیره به شمار   •

 . اندجملهامر مطروحه از این   ایراد اتباع بیگانه، تأمین ایراد دعوای واهی، تأمین ایراد سبی،دم صالحیت نِ ع ایراد نماید.
این ترتیب قابل انتقاد    اما  به خوانده اجازه داده است که ایرادات مذکور در این ماده را ضمن پاسخ به ماهیت دعوا عنوان نماید،آ.د.م  .ق  84قانونگذار در ماده  

،  نبوده  نفعذیهمین ترتیب چنانچه خواهان    به  !نسبت به ماهیت نیز دفاع نماید؟  تواند میباید و    چگونه  خوانده نباشد،  هِ دعوا متوّج   ،برای مثال  اگر   است؛
  ردِّ   ایراد   امر مطروحه،  ایراد   سبی(، ایراد عدم صالحیت )ذاتی و نِ در این خصوص باید گفت خوانده مکلف است    ... .   دهنده محرز نباشد ودادخواست  ِت َم ِس 

 مطروحه و ردِّ   امر  که ایرادات عدم صالحیت،  چرا  اتباع بیگانه را ضمن پاسخ به ماهیت دعوا به عمل آورد،  تأمین  ایراد  دعوای واهی،  تأمین  ایراد  ،دادرس 
در خصوص ایرادات مندرج در    اما؛  در مرجع دیگر یا نزد دادرس دیگر ادامه یابد  ولو  عوا،که رسیدگی به د  گرددمی  موجب  پذیرفته شود،  چنانچه  دادرس،
دادگاه در همان    بنابراین؛  رسدمیوجه به نظر  بی  ،آنها طرح    ضمن  ف نمودن خوانده به دفاع ماهوی،باید گفت که مکلّ د.م  .آ.ق  84  ادۀم  11تا    3بندهای  

خوانده فرصت سایر دفاعیات داده   به  شده رسیدگی نماید و تصمیم خود را اعالم کند تا چنانچه ایراد مردود باشد،ایرادات مطرحباید به ایراد یا    ل،اوّ   ۀجلس
 شود.

پاسخ باید دو مورد را از    در  در این خصوص باید چه تصمیمی بگیرد؟  دادگاه  ایراد ننماید،   نفعذی  اما  چنانچه سبب ایراد در پرونده موجود و قابل احراز باشد،
 هم متمایز نمود: 

مقتضی است    رأیه به آن و صدور  توّج   ،دادگاه  وظیفۀسبب ایراد از موضوعاتی باشد که مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است و بنابراین    چنانچه  .الف
ف است  مکلّ  دادگاه تذکر دارد )مانند ایراد عدم صالحیت ذاتی دادگاه و عدم اهلیت خواهان(.  ۀجنب  ( بیشتر دادرس ردِّ  و ایراد خوانده )یا خواهان در مورد ایراد

 ه و قرار مقتضی صادر نماید. بور توّج ز سبب م به ،نفع ذیحتی بدون ایراد  
  مانند  را نداشته و باید به رسیدگی ادامه دهد.  عنایت به آن  حِقّ   حتی در صورت احراز موضوع،  دادگاه  که سبب ایراد از قواعد مخّیره باشد،  صورتی  در  .ب

 اتباع بیگانه.  تأمیندعوای واهی و ایراد  تأمینایراد 
آمره محسوب    اگرچه  ،امر مطروحهو    هادادگاه  سبِی نِ   عدم صالحیِت  ایراد    شوندنمیاز قواعد  ایراد   تواندمیاما دادگاه در صورت احراز سبب  با وجود عدم 

 ه نماید. به آن توّج  نفعذی
ایراد باید به نحوی باشد که چنانچه بدون پاسخ به ماهیت   ردِّ  اعالِم  را مردود اعالم نماید.  نآ مستدالً  باید   وارد نداند، را نآ  چنانچه دادگاه پس از بررسی ایراد،

 دفاع محروم نشود.  از حِقّ  خوانده شده، مطرح دعوا،
االقتضاء دادرسان( دیگر همان دادگاه  عنددادرس )  به  صادر و پرونده را برای رسیدگی،  قرار امتناع از رسیدگیباید    دادرس   در صورت پذیرش ایراد ردِّ دادگاه  

 ل بفرستد. اوّ  ۀرئیس شعب نزد  تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر، برای  مربوط، ۀنماید و در صورت نبودن دادرس به تعداد کافی در شعبل محوّ 
متوقف شده و    ،سی دادر   ،را تعیین کرده و در این مهلت   تأمینباید مهلت سپردن    دادگاه  اتباع بیگانه اگر پذیرفته شوند،  تأمیندعوای واهی و ایراد    تأمینایراد  

به همان ترتیبی عمل شود که   باید  دادخواست صادر شود، ردِّ  قرارِ   چنانچه  دادخواست را صادر نماید.  ردِّ  قرار  دهد، ن  تأمین ت که خواهان در این مدّ   در صورتی
از قرار    خواهانخواهِی تا عنداالقتضاء امکان تجدیدنظر  شود  ابالغقرار به صورت دادنامه درآمده و به اصحاب دعوا   یعنی ،شود میدعوا عمل  ردِّ  در مورد قرارِ 
 فراهم شود. 

  ، جدید  قانوِن   دیگرِ   موادِّ در هیچ یک از    اما  نظر اعالم نموده است،ع دعوا را از قرارهای قابل تجدیدقرار عدم استماد.م  .آ .ق  332  ادۀم  برغم اینکه بند  علی
  باید   عدم استماع دعوا وجود ندارد،  قرار   دعوا و  کید بر اینکه هیچ تفاوتی از حیث آثار بین قرار ردِّ أ ت  ضمن  بینی نشده است.موارد صدور چنین قراری پیش

یا سایر مقررات،  صادر شود که دعوا به استناد سایر موادِّ   باید  گفت که قرار عدم استماع دعوا اکنون در مواردی   از  قابل استماع باشد؛  غیر   قانون جدید و 
اما خواهان فقط یک یا چند نفر    اقامه شود  )مثاًل همۀ وراث(  که دعوا باید به طرفیت چند نفر خاص  در صورتیق.م »  654ادۀ  یا م  د.م.آق.  163  ادۀم   جمله:

 « .شودمیقرار عدم استماع دعوا صادر    نیز  ،را طرف قرار دهد آنهااز 
 ایراد رد دادرس: 

 طرفی قاضی است. این ایراد ضامن حفظ بی  .1
 تواند هم از جانب خواهان وارد شود و هم از جانب خوانده. طرفه است؛ یعنی میایرادی دو .2
 باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کند. ایراد رد دادرس، جنبۀ امری دارد؛ یعنی حتی اگر طرفین ایراد نکنند، باز هم قاضی  .3
گسترش نیست؛ زیرا عدم رسیدگی دادگاه به یک پرونده،  ق.آ.د.م ذکرشده، جنبۀ حصری دارد و به موجب قیاس قابل  91جهات رد دادرس که در مادۀ   .4
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 امری استثنائی است و از همین رو، قابل قیاس نیست. 
توان مهلت بیان این ایراد را نیز، مانند سایر ایرادات تا پایان جلسۀ  بیان ایراد مقرر نشده، اما به قیاس با سایر ایرادات میدر قانون، مهلت خاصی برای   .5

 ل دانست. اوّ 
آن را وارد  اگر تا پایان جلسۀ اول دادرسی، ایراد رد دادرس بیان شود، قاضی مکلف است قبل از ورود در ماهیت، نسبت به آن بیان نظر کند؛ یعنی اگر   .6

 کند. مجلس آن را رد میداند از رسیدگی امتناع کرده و در صورت عدم قبول این ایراد، با درج در صورتمی
ر آن را وارد  اگر ایراد رد دادرس، خارج از مهلت بیان شود و قاضی آن را وارد بداند، به دلیل ماهیت امری قضیه، نباید رسیدگی را ادامه دهد؛ اما اگ  .7

 ز نیست که جدای از ماهیت به ایراد مزبور پاسخ دهد. نداند، نیا
 اگر در جریان دادرسی یکی از موجبات رد دادرس حادث شود، باز هم قاضی مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است.  .8
کی از موجبات رد دادرس برقرار  در ایراد رد دادرس، زمان رسیدگی مالک عمل است، نه زمان تقدیم دادخواست؛ یعنی اگر در زمان تقدیم دادخواست ی .9

 . باشد؛ اما تا قبل از تشکیل جلسۀ اول دادرسی جهت رد دادرس برطرف شود، دادرس نباید از رسیدگی امتناع کند و باید رسیدگی را ادامه دهد
 تشخیص وجود یا عدم وجود جهات دادرس، با خود قاضی است، نه سایر مقامات، مانند رئیس حوزۀ قضائی. .10
  ردّ   دادرس، به پرونده رسیدگی کند، این امر موجب نقض رأی در تجدیدنظر یا فرجام است. البته اگر با وجود جهات  برخالف وجود جهات ردّ اگر قاضی   .11

ه آنکه ب دادرس، قاضی علیه شخصی که به نحوی به او وابسته است، رأی داده باشد، برای مثال، علیه خویشان یا علیه خادم یا مباشر خود رأی دهد یا
به دلیل وجود جهات ردّ  این صورت، رأی صرفًا  بوده، در  با قاضی دارای اختالف  شود؛ چرا که جهات  دادرس نقض نمی  نفع شخصی رأی دهد که 

 مزبور در رأی دادگاه تأثیر نگذاشته است. 
ایراد:  .12 این  با نظر رئیس کل  ضمانت اجرای پذیرش  به شعبۀ دیگر  ارجاع  و  از رسیدگی  امتناع  و رسیدگی  یا    صدور قرار  از رسیدگی  امتناع  صدور قرار 

 . است البدل در همان شعبهتوسط دادرس علی
 م یا وجود رابطۀ دادرسی سابق اع  وبا یکی از اصحاب دعوا مواردی چون قرابت، رابطۀ قیمومت یا مخدومی یا رابطۀ وراثت    در مواردی که بین دادرس  .13

 شود. منتهی به قرار امتناع از رسیدگی می وجود دارد از حقوقی یا کیفری و وجود نفع شخصی
الیحۀ اصالح قانون وکال، بدون آن که دادگاه قرار امتناع صادر    12وکیل به موجب مادۀ  اما وجود یکی از ایرادات فوق با شرایط قانونی بین دادرس با   .14

 شود. کند، وکیل ممنوع از وکالت در آن پرونده می
 

 جهات رد دادرس: 
 وجود داشته باشد.   دعواقرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین قاضی با یکی از اصحاب  .1

شود. برای مثال، اگر یکی از طرفین، نوۀ با او سنجیده می  دعواگیرد و رابطۀ اصحاب  رابت، قاضی، محور قرار میبرای تعیین درجه و طبقۀ ق ✓
از رسیدگی  3از طبقۀ    3عموی قاضی )درجۀ   باشد، قاضی  از طرفین  یکی  نوۀ عموی  اگر قاضی،  اما  است؛  از رسیدگی ممنوع  قاضی  باشد،   )

 زبور پسرعموی پدر قاضی است و پسرعموی پدر، در شمار طبقات قرابت نیست. ممنوع نیست؛ زیرا در این صورت، شخص م
 کفل امور قاضی یا همسر او باشد. قاضی، قیم یا مخدوم )رئیس( یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین، مباشر یا مت .2

 های شخصی را مباشر گویند. مدیر اموال یا مدیر امور و برنامه ✓
 ، از موجبات رد دادرس نیست. دوستی قاضی با یکی از طرفین ✓

 باشد.  دعواقاضی یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب  .3
 ناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. شده، به عنوان دادرس یا داور یا کارشقاضی، سابقًا در موضوع دعوای اقامه .4

یا قرار ابطال دادخواست صادر کرده   دعوا، قباًل قرار رد  دعوامنظور از اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی است؛ بنابراین، اگر دادگاه در خصوص همان   ✓
 تواند به آن پرونده رسیدگی کند. ، میدعواباشد، در صورت طرح مجدد 

صادر کرده باشد؛ اما از طرف دیگر در ماهیت پرونده اظهارنظر کرده   دعواای یک قرار، مانند قرار رد  گاه ممکن است دادگاه در خصوص پرونده ✓
، قاضی اظهار دارد که گرچه خوانده ید   خلعر آن صورت نیز دادگاه از رسیدگی مجدد به آن موضوع، ممنوع است. برای مثال، در دعوای  باشد. د

شود. در این حالت،  صادر می  دعوا، قرار عدم استماع  دعواطبق قانون و عدم رعایت تشریفات طرح    دعواغاصب است؛ اما به دلیل عدم طرح  
 ی یک قرار صادر کرده؛ اما در متن رأی خود به غاصب بودن خوانده اشاره دارد و این یک نظر ماهوی است. درست است که قاض

بوده و از تاریخ صدو   نبی .5 ر حکم قطعی دو سال قاضی و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح 
 نگذشته باشد.  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

127 

 دادرس نیست.  انتظامی از قاضی از موجبات ردّ شکایت  ✓
 قاضی یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند. .6
 

شود. در این خصوص، نکات  به دادرسان کدام یک از مراجع قضائی اعمال می  عراج   سؤال آن است که ایراد رد دادرس   قضات مشمول رد دادرس:
 توجه است: ذیل قابل

 قضات ذیل ممکن است به دلیل وجود موجبات رد دادرس از رسیدگی ممنوع باشند:  .1
 های عمومی؛قضات دادگاه ✓
 های انقالب؛قضات دادگاه ✓
 های تجدیدنظر. قضات دادگاه ✓

تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین؛ جهات رد دادرس شامل قضات دیوان عدالت اداری نیز هست. )مادۀ    رد دادرس در دیوان عدالت نیز .2
 ق.ت.آد. د.ع.ا(  122

کنند. البته در  جهات رد دادرس، شامل قضات دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا قضات دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اصل پرونده نمی .3
ق.آ.د.ک که دیوان عالی کشور بعد از اعالم رئیس قوۀ قضائیه مبنی بر اینکه رأی خالف شرع َبّین است، اقدام به    477ای مشمول مادۀ  ه رسیدگی

به رسیدگی ماهوی رسیدگی مجدد می اقدام  عالی کشو  دیوان  این فرض  در  زیرا  دادرس هستند؛  رد  عالی کشور مشمول جهات  دیوان  کند، قضات 
 کند. می

نیست؛ ولی اصول کلّ گرچه د .4 آیین دادرسی الزم  بنابراین، قضات  ر دادگاه خانواده، رعایت تشریفات  باید رعایت شود؛  آیین دادرسی مدنی  بر  ی حاکم 
ت و  دادرس نیست؛ زیرا نظر او، مشورتی اس  اند؛ اما قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، مشمول جهات ردّ دادرس   دادگاه خانواده نیز مشمول جهات ردّ 

 کند. او اقدام به انشای رأی و اتخاذ تصمیم قضائی در ماهیت پرونده نمی
اند؛ دادرس   نیز مشمول ایراد ردّ   حّل اختالف، ملزم به رعایت قواعد آیین دادرسی است، قضات شوراهای  حّل اختالفه به اینکه قاضی شورای  با توّج  .5

 قضائی، مشمول ایراد رد دادرس نیستند. اما اعضای شورا، به دلیل عدم برخورداری از پایه و سمت 
 کنندۀ مراجع غیر دادگستری نیست؛ چراکه مراجع غیر دادگستری تابع ق.آ.د.م نیستند. جهات رد دادرس، شامل اعضای رسیدگی .6
 

 کند: اقدام میکند و به شرح ذیل در این صورت، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر میتکلیف پرونده در صورت وجود جهات رد دادرس: 
 البدل است. رسیدگی بر عهدۀ دادرس علی البدل داشته باشد: اگر شعبۀ مزبور دادرس علی .1
 شود. پرونده برای ارجاع به شعبۀ دیگر، به نزد رئیس حوزۀ قضائی ارسال می البدل نداشته باشد:اگر شعبۀ مزبور دادرس علی  .2
شود. توجه داشته باشید  های قضائی مجاور فرستاده میعرض از حوزهترین دادگاه همپرونده به نزدیک  ی شعبۀ دیگری نداشته باشد:ی اگر حوزۀ قضا .3

 است، چه دادگاه مزبور در همان استان یا استان دیگری باشد.   عرض مالک عملترین دادگاه همکه در این خصوص، صرفًا نزدیک
 به معنای اخص  دفاع دوم: فصل

 . شودمیادعای خواهان مطرح   موردِ  اصلِی  حِقّ  علیهِ  مستقیماً که  شودمیهر طریق دفاعی گفته  به دفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی،
 دعوا را تکذیب کند.  صرفاً اینکه خوانده  مانند پذیر است:ادعایی به هر طریق قانونی امکان حِقّ  نفِی 

طرح   اقام  ایپارهمقنن  مستلزم  بود  ممکن  که  را  خوانده  دفاعیات  شود،  ۀ از  است.  دفاع  دعوا  شمرده  اخص  معنای  به    در  به    142  ادۀم  موجب حقیقت 
 « نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. ...  ،شودمیخواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار    ردِّ  ،فسخ ،صلح   دعوای تهاتر،» :د.م.آق.

 متقابل دعوای سوم:  فصل
 دعوای متقابل  شرایط  مبحث نخست:

 دعواست( و یک سری شرایط اختصاصی به شرح ذیل:  ۀاقام  عمومِی  که همان شرایِط دارد ) دعوای متقابل یک سری شرایط عمومی 
 ؛آن از سوی خوانده ( اقامۀ1
 ؛منشاء یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی حاد( اتّ 2
 . آن در مهلت مقرر ( اقامۀ3
 

 از سوی خوانده اقامه شود.  الزاماً متقابل باید  ( دعوای1
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با    مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب کرده باشددعوای متقابل کند    اقامۀجالب    لیِه ع  تواندمیثالث    مجلوِب  که در این صورت حکم آن 
 یکی است.   ،شودمیموردی که شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد 

  متقابل کند و اگر وارد ثالث فقط علیه یکی از اصحاب وارد شده باشد،   دعوای  علیه وارد ثالث،  تواندمییک از اصحاب دعوا    هر  باشد،  مستقلثالث    اگر واردِ 
 متقابل اقامه کند.   دعوای علیه وارد ثالث، تواندمیهمان صاحب   فقط

قامه نموده و علیه دعوای متقابل ا تواندنمی دعوا شود، وارد  او، موضِع   دانسته و برای تقویِت  نفعذی را در محق شدن یکی از طرفین دعوا،  اگر وارد ثالث خود
 دعوای متقابل اقامه نمود.  تواننمیوی نیز 

 پذیر است. برابر دعوای اضافی خواهان نیز امکان در که در برابر دعوای اصلی خواهان ممکن است، همانگونه طرح دعوای متقابل از سوی خوانده،
 اضافی اقامه کند(؟  دعوای جالب،گیرد )دعوای اضافی قرار   مورد توسط جالب، تواندمیثالث   مجلوِب   آیا مورد بررسی: سؤال

 . تواند می بله
 دعوای متقابل، ممکن نیست.  خواهاِن  طرح دعوای متقابل علیهِ 

منظور2 دعوا،  (  سبب  یا  منشاء  یا    ۀرابط  از  عمل  بر  که  است  آن،  ایواقعهحقوقی مشخصی  اساس  بر  و  بوده  مبتنی  قانون  یا  و  را    خود  خواهان  حقوقی 
م  مانند؛  داندمیمطالبه    ستحِقّ م به خواستؤاینکه  علیه    موردِ   ۀقمعوّ   ۀاالجار مال  ۀجری  و    مستأجراجاره  نماید  دعوا  خوانده   مستأجراقامه  دعوا  این  در  که 

اجاره که منشاء ادعای خواهان دعوای داد  ه در ملک هزینه نموده و طبق قرار ک  نمایدمی  مطالبه  دعوا و مبلغی را  ۀاقام  مقابل ادعای خواهان،  در  ،باشد می
وجود    با  ، باشدمیقه( ناشی از یک منشاء )عقد اجاره(  معوّ   ۀر ااالج مال  ۀدعوای خوانده چون با دعوای اصلی )مطالب  این  موجر است.  ۀعهد  به  اصلی است، 
 . شود میمتقابل شمرده  دعوای سایر شرایط،

اما با آن ارتباط کامل داشته باشد.دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای   دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که   بین  منشاء واحد نباشد 
فروشنده به تنظیم سند رسمی را    الزاِم   دعوای  بیع،   عادِی   دادِ ریدار خودرویی با استناد به قرار اینکه خ  مانند؛  در دیگری باشد  مؤثر اتخاذ تصمیم در هر یک  

دعوای خوانده با وجود سایر    این  کند.  اقدام  ،( استخواهان )خریدار  دریدطرح دعوای متقابل استرداد خودرو که    ( بهاصلی  خواندۀه )فروشنداقامه نماید و  
 متقابل است زیرا با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد.  ،شرایط

دادرسی نیز اقامه    ۀدعوای متقابل را قبل از اولین جلس  تواندخوانده می  بنابراین   ه شود،درسی داد دا  ۀدعوای متقابل باید تا پایان اولین جلس  ( دادخواسِت 3
رسیدگی به    االصولعلیو    ( ابالغآن )خواهان اصلی  ۀتقابل به خواند  دادخواست  دادرسی کافی باشد،  ۀچنانچه فرصت تا اولین جلس  ، این صورت  در   نماید.

نیز در همان   تقابل  تعیین شده،  ایجلسهدعوای  از قبل  به دعوای اصلی  برای رسیدگی  به طرفیِن   گیردمی  صورت  که  ابالغ    و همین وقت  تقابل  دعوای 
تهیه پاسخ    برای   در این جلسه، تقابل نیز    ۀدادرسی اقامه شود و خواند  ۀچنانچه فرصت کافی برای ابالغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلس  اما  ؛شودمی

 مان رسیدگی شود. أ آینده به هر دو دعوا تو  ۀتا در جلس شودمیتجدید  جلسه  جلسه را درخواست نماید، تأخیر  خود، ۀو ادل
 دادرسی را در این مورد درخواست نماید.  ۀجلس تأخیرِ  مقنن تنها به خوانده تقابل اجازه داده که در صورت آماده نبودن برای دفاع از آن،

 . باشدنمیپذیر نظر و واخواهی امکانجدیدت ۀپذیر است و طرح آن در مرحل« امکانبدوی  ۀمرحل»در  فقط  دعوای متقابل، طرح در حقوق ما،
 متقابل و تهاتر دعوای  مبحث دوم:

 آن نیاز به تقدیم دادخواست دارد. طرح  خوانده است که بر خالف سایر طرق دفاعی،دعوای متقابل را یکی از طرق دفاعی د.م .آق. 142  ۀطبق ماد
  است که دادگاه را مکلف به رسیدگی نماید؟   کافی   دفاع به معنای اخص،  آن در قالِب   اظهارِ   رِف یا ادعای تهاتر از سوی خوانده نیاز به دادخواست دارد یا ِص آ

یا مورد قبول خواهان بوده و سایر شرایط نیز بر همین ترتیب محرز    مل  َس مُ   انکار،  قابِل غیر   سنادِ اَ   خواهان بر اساِس نده از  ادعایی خوا  طلِب   اصل و میزاِن   اگر
بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در   کافی  تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع،  ظهارِ اِ   رِف ِص ق.آ.د.م    142  ۀدر این صورت است که در اجرای ماد  تنها  باشد،

  ۀجز اقام  راهی  خود از طریق تهاتر،  ۀ برای اثبات سقوط دین و برائت ذمّ   خوانده  صورت،   غیر این  در   واحد نباشد.   ، یندو دِ   اگر سبِب   حتی   حکم صادره است،
 دعوای متقابل ندارد. 

اقام به  ملزم  خوانده  که  فرضی  است،  ۀ در  تهاتر  اثبات  و  د  آیا  دعوا جهت  باید  شود؟  «متقابل» صورت  ه  ب  تواندمیعوا  اقام  یکی  مطرح  شرایط  دعوای   ۀاز 
با وجود سایر    تواندمی  چنانچه دعوای خوانده واجد یکی از این دو شرط باشد،  ،نتیجه  در  منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی است.  وحدت  متقابل،

اصلی   متقابل را جزئًا یا کاًل در دعوای اقامه شده و خواهاِن  پس از رسیدگی چنانچه خواهاِن  دادگاه حال،  این در  متقابل اقامه شود؛  صورته ب  شرایط مذکور،
ت که با  این علّ   به  چنانچه دعوایی که خوانده باید اقامه کند،  اما؛  صادره لحاظ و نتیجه را اعالم خواهد نمود  رأیرا نیز در    تهاتر   تشخیص دهد،  حقذیرا نیز  

جز این    راهی  متقابل شمرده نشود،  دعوای  واحد نبوده و با آن ارتباط کامل نیز نداشته باشد و یا در مهلت مقرر اقامه نشده باشد،  دعوای اصلی دارای منشاءِ 
 ه کند. ندارد که آن را دعوای مستقل شمرده و در دادگاه صالح اقام

 دادگاه در برابر دعوای متقابل  تکلیف مبحث سوم:
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 : شودمیبر عهده دارد که به ترتیب بررسی  تکالیفی  در فروض مختلف، دادگاه دعوای متقابل نماید، ۀچنانچه خوانده اقدام به اقام
دعوای    پروندۀ  مکلف است با صدور قرار عدم صالحیت،   دادگاه  دعوای متقابل از صالحیت ذاتی دادگاه خارج باشد،  چنانچه  :نداشتن صالحیت ذاتی

رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به    اگر   این صورت،   در  متقابل را حسب مورد به دادگاه صالح و یا به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح بفرستد.
به دعوای   باشدمتقابلطاری )رسیدگی  تا دعوای متقابل،  دادگاه  ،(  را متوقف نموده  به دعوای اصلی  را   در  رسیدگی  آن  به  مرجعی که صالحیت رسیدگی 

 پذیرد.  خاتمه دارد،
 
ّ
مرجع    دادگاه  ،که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده دادگاهی غیر از دادگاهی باشد    دعوای متقابل در صالحیت محّلی  چنانچه  :ینداشتن صالحیت محل

 . نمایدمیواحد   رأیاقدام به صدور  اصوالً و  رسیدگی م با دعوای اصلی،أدعوای متقابل نیز تو  به صالح باشد، ذاتاً که  صورتی در دعوای اصلی،
ت احراز را به علّ   آن  دادگاه  اما  را در قالب دعوای متقابل اقامه نموده باشد،  خود  دعوای  که خوانده،  صورتی  در  :احراز نشدن شرایط دعوای متقابل

و    نمایدمیصورت دعوای مستقل رسیدگی  ه  و ب  جداگانه  بور چنانچه از صالحیت او خارج نباشد،دعوای مز   به  نداند،  متقابل   نشدن هر یک از شرایط آن،
طور جداگانه    به  تا ترتیب رسیدگی به آن،  فرستدمیبا صدور قرار عدم صالحیت به مرجع مربوطه    را  آن  ی او خارج باشد،چنانچه از صالحیت ذاتی یا محلّ 

 داده شود.
چنانچه صالح باشد باید جداگانه به آن رسیدگی نماید    دادگاه  دادرسی اقامه شود،  ۀپس از اولین جلس   یعنی   چنانچه دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی،

 .گیرد میبا دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار  همراه  م،أصدور قرار رسیدگی تو  با صورت، فراهم شود که در اینق.آ.د.م  103 ۀمگر اینکه شرایط ماد
قانونی شرایط  بودن  را  خوانده    چنانچه  : حاصل  باشد،دعوا  نموده  مطرح  متقابل  صورت  صورتی  دفتر   به  در  باشد،  دادگاه  باقی  فرصت    چنانچه  که 

تعیین وقت و ابالغ آن را به خوانده تقابل صادر    دستور   و دادگاه در صورت رفع نقص و احراز شرایط،   رفع نقص صادر نموده  اخطار   دادخواست تکمیل نباشد،
ی به دعوای اصلی از  دادگاه همان وقتی را که برای رسیدگ   دفتر  ،«رسیدگی شود  مأتو   چون دعوای متقابل باید با دعوای اصلی،»  صورت،  این  در  .نمایدمی

دادگاه باید دادخواست    دفتر اگر فرصت کافی نباشد،  اما ؛ نمایدمیرسیدگی به دعوای متقابل نیز تعیین و به اصحاب آن ابالغ   برای  پیش تعیین نموده است،
صورت    این  در  دادگاه احاله نماید.  به  ل دادرسی،اوّ   ۀدادگاه در جلس  ۀاصلی برای مالحظ  ۀپروند  ۀنموده و به ضمیم  ثبت  را به همان شکلی که تقدیم گردیده، 

  واحد با دعوای اصلی،  رسیدگِی   ۀدفتر دادگاه دستور رفع نقص و اقدامات بعدی را به منظور تعیین جلس  به  اگر دادگاه شرایط دعوای متقابل را احراز کند،
 داد.  خواهد

و    که دادخواسِت   در صورتی باشد  در مهلت مقرر داده شده  باشد، تقابل  نیز  اولین جلس  حتی   کامل  به خواند  ۀدر  و  باشد، ۀ  دادرسی  ابالغ نشده    تقابل هم 
  اگر دادخواسِت   اما؛  نمایدمیبه دعوای متقابل نیز رسیدگی    نسبت  در همان جلسه،  دادگاه  تقابل آمادگی دفاع در برابر آن را اعالم نماید،   ۀخواند  چنانچه

  ماً أتا به هر دو دعوا، تو   نمایدمیواحد را صادر    دستوِر تجدیِد جلسۀ رسیدگِی   دادگاه  آمادگی دفاع را اعالم ننماید،   تقابل  ۀمتقابل ابالغ نشده باشد و خواند
یک بر دیگری    هر   اثرِ   با لحاِظ   رأی در یک    اصوالً   طور جداگانه،ه  هر دو دعوا را ب  تکلیف  پس از رسیدگی به دعوای اصلی و متقابل،   دادگاه  رسیدگی شود.

 . نمایدمیتعیین  
سبت به هر یک از اصحاب  ن  آ.د.م ق.  105  ادۀم  اساسجهات توقیف دادرسی بر    اگر  :اثر توقیف دادرسی و زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

بور  مز   ۀبر اساس ماد  اصلی و تقابلدعوای    دادرسی  ... هر یک از اصحاب دعوا،  و  حجر  و در نتیجه با فوت،  شود میتوقیف دادرسی    موجب  دعوا پیش آید،
 . گرددمیتوقیف  

یا دعوا با قرار رد روبرو   در مورد دعوای اصلی یا  شود )میاما در خصوص استرداد دادخواست یا دعوا و همچنین در سایر مواردی که دادخواست ابطال و 
 . نمایدنمی... روبرو   را با زوال یا ت آنو به این علّ  ثیری بر دعوای دیگری نداشتهأنفسه تامور فی این ،شودمتقابل( و یا دعوا زایل 

احکاِم  و  آثار  از  متفاوت  باید  را  متقابل  دعوای  احکام  و  ) بَ تَ   فرجاِم   آثار  ق.  413  موادِّ عی  بعد  دانستآ.د.مبه  ماد  در  .(  استرداد    د.م. آق.  415  ۀحقیقت  نیز 
تصریحی در خصوص    چنین  شده،که عالوه بر علل ذکر   حالی  در  عی اعالم نموده،بَ تَ   اصلی را موجب بالاثر شدن فرجاِم   فرجاِم   دادخواسِت   دادخواست یا ردِّ 

  دعوای تقابل،   زوج و زواِل   فوِت   با  ،نماید میزوج اقامه    دعوای تمکیِن   اگر در دعوای طالق که زوجه در مقابِل   بنابراین ؛  دعوای متقابل وجود نداشته و ندارد 
 بلکه   ،باشدنمیدعوای اصلی و متقابل    ( پیوند سالبه به انتفای موضوع شدن دعوای تمکینامر )این    تعلّ   اصلی نیز سالبه به انتفای موضوع باشد،  دعوای
 . نمایدمیبه انتفای موضوع و بنابراین دعوای تمکین را زایل  سالبه ،است که رسیدگی به هر دو دعوا را وجهفوت ز 

 

 1های آیین دادرسی مدنی تست
 سبق............ . سبق .......... و قوانین مربوط به صالحیت ذاتی عطف  بما: قوانین مربوط به سازمان قضاوتی عطف بما1تست 
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 شوند می –شوند نمی .2وند                           شمی  –شوند می .1
 شوند نمی –شوند نمی .4شوند                          نمی –شوند می .3

 : در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور باید ...............رؤسا و مستشاران و أعضای معاون...........حضور داشته باشند. 2تست 
 شعب کیفری –حداقل سه چهارم . 2           شعب                کلیۀ   -تمامی .1
 کلیۀ شعب    –حداقل سه چهارم   . 4شعب حقوقی        –حداقل سه چهارم  .3

 : رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول ............ است.3تست 
 دادگاه تجدیدنظر و رییس دادگاه کیفری استان . 2               ب                   دادگاه انقال  .1
 دادگاه عمومی حقوقی و جزایی . 4    ی حقوقی                   دادگاه عموم  .3

 ها فوریت دارد، دستور موقت در دادگاه خانواده....................... : در اموری که تعیین تکلیف آن4تست 
 دادرسی مدنی است تابع قواعد آیین .1
 شود و بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراست. بدون أخذ تأمین صادر می .2
 معتبر.  دعواگیری راجع به اصل شود در هر حال تا تصمیمصادر میدستوری که  .3
 شود و با تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجراست. بدون أخذ تأمین صادر می .4

را به داوری  : به موجب قانون جدید خانواده، »در کلیه موارد درخواست طالق، به جز ...............دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع  5تست  
 ارجاع دهد. 

 هیچ استثنائی ندارد، در هر حال باید به داوری ارجاع شود.  .1
 طالق از ناحیۀ مرد  .2
 طالق به درخواست زن  .3
 طالق توافقی  .4

  کدام یک از ویژگی های قواعد آیین دادرسی مدنی نیست؟:   6تست 
 آمره بودن . 2          تشریفاتی بودن              .1
  عطف به ماسبق نشدن . 4               عمومیارتباط با نظم  .3

 :تاریخ اقامه دعوا چه زمانی است؟ 7تست 
 اولین جلسه دادرسی   .1
 تاریخ ثبت دادخواست در دفتر شعبه اول  .2
 تاریخ ثبت دادخواست در دفتر شعبه مرجوع الیه  .3
 تاریخ تنظیم دادخواست توسط مدعی یا وکیل یا نماینده او .4

به موجب قانون جدید در صالحیت مرجع: چنانچه    8تست   اما  باشد  پرونده  موضوعی در صالحیت مرجع اختصاصی  های  اختصاصی جدیدی قرار گیرد 
 ؟راجع به همان موضوعی که در زمان الزم االجرا شدن قانون جدید مطرح بوده، در کدام مرجع باید رسیدگی شود

 . مرجع پیشین، مگر خالف آن تصویب شده باشد .1
 مرجع پیشین   در هر حال .2
 . مرجع جدید، مگر خالف آن تصویب شده باشد   .3
 در هر حال مرجع جدید  .4

 فوت خوانده ......... .  : 9تست 
 . در هر حال موجب توقیف دادرسی است  .1
 .جز در موارد استثنایی موجب زوال دعوا است .2
 . در هر حال موجب زوال دعوا است  .3
 . جز در موارد استثنایی موجب توقیف دادرسی است .4

د. در جریان دادرسی،  کنمتقابل به خواسته تمکین اقامه میکند و شوهر او دعوای  دعوای مطالبه مهرالمسمی اقامه می:خانومی علیه شوهرش    ۱۰تست  
 نماید؛ در این صورت دادگاه باید نسبت به ............. . شوهر فوت می
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 . هر دو دعوا قرارسقوط دعوا صادر کند  .1
 . توقیف دادرسی صادر کندهر دو دعوا   .2
 دعوای اصلی قرار توقیف دادرسی و نسبت به دعوای متقابل قرار سقوط دعوا صادر کند.  .3
 . دعوای اصلی رسیدگی را ادامه دهد و نسبت به دعوای متقابل قرار توقیف دادرسی صادر کند  .4

 قطعی…………… و ……… .: چنانچه حکم حضوری بر رفع تصرف عدوانی صادر شود این حکم  ۱۱تست 
 . پس از ابالغ بالفاصله اجرا می شود    -نیست   .1
 تنها پس از نهایی شدن اجرا می شود.    -نیست   .2
 پس از ابالغ بالفاصله اجرا می شود.   -است   .3
 . تنها پس از قطعیت اجرا می شود   -نیست   .4

 : آیا در دعوای ممانعت از حق، ورود شخص ثالث مجاز است؟ ۱۲تست 
 نیست. مجاز   .1
 . تنها در مرحله نخستین مجاز است  .2
 . تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر مجاز است  .3
 . تنها در مرحله نخستین و تا اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر مجاز است  .4

 : : اختالف در صالحیت بین دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور۱۳تست 
 متصور نیست   .1
 توسط یکی از شعب دیوان عالی کشور حل می شود   .2
 شود توسط هیأت عمومی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور حل می  .3
 . تنها در دعاوی مالی اعم از ذاتی و اعتباری قابل تصور است و حل آن با هیأت عمومی دیوان عالی کشور است  .4

شود مستقاًل قابل تجدید نظر…….. و اگر از دادگاه انقالب صادر شود، مستقاًل قابل تجدید   : قرار عدم صالحیت اگر از دادگاه عمومی صادر ۱۴تست 
 .  نظر……... و اگر از دیوان عدالت اداری صادر شود مستقاًل قابل تجدید نظر…………

 نیست ـ است ـ است   .1
 است ـ نیست ـ است   .2
 نیست ـ نیست ـ است   .3
 نیست ـ نیست ـ نیست  .4

 مطالبه مهریه منقول: : در دعوای ۱۵تست 
 . صالح است  دادگاه محل وقوع یا اجرای عقد نکاح  .1
 . است  دادگاه محل اقامت زوج صالح  .2
 . دادگاه محل سکونت زوجه و محل اقامت خوانده صالح است  .3
 . حق انتخاب دارد ۳و  ۲و  ۱زوجه باشد بین همه گزینه های    اگر خواهان  .4

 : ها با دادگاه عمومی حوزه استان دیگری اختالف در صالحیت پیدا شودیکی از استان: هرگاه بین دادگاه تجدید نظر 16تست 
 . نظر دادگاه تجدیدنظر استان الزم االتباع است  .1
 . حل اختالف شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است  .2
 .حل اختالف با رئیس دادگستری تهران است  .3
 . حل اختالف با دیوان عالی کشور است  .4

مبلغ یکصد میلیون ریال توسط شخصی که مقیم شیراز است، در تهران به عهده بانکی در تبریز و در وجه شخصی صادر می شود.  : چکی به  ۱۷تست  
 توانند مراجعه نماید؟ درصورت صدور گواهی عدم پرداخت، دارندۀ چک برای اقامۀ دعوا، به کدام دادگاه می

 فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران یا تبریز   .1
 عمومی حقوقی شیراز یا تهران فقط دادگاه  .2
 دادگاه عمومی حقوقی شیراز، تهران یا تبریز   .3
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 فقط دادگاه عمومی حقوقی شیراز   .4
 : رسیدگی در مراجع کار…….۱۸تست 

 ای است، مرحله بدوی اصواًل یک مرحله  .1
 ای است، بدوی، تجدیدنظر و تشخیص. اصواًل سه مرحله  .2
 تجدیدنظر و فرجام ای است، بدوی، اصواًل سه مرحله  .3
 ای است، بدوی و تجدیدنظر اصواًل دو مرحله  .4

به    ۱۹تست   رسیدگی  و  دادگاه…….  در صالحیت  است  تهران  مقیم  خوانده  و  است  واقع  مشهد  در  که  ملکی  رسمی  سند  تنظیم  به  خوانده  الزام  دعوای 
 . باشد ر موقت در صالحیت دادگاه……... میدرخواست دستو

 مشهد ـ مشهد .  2                  تهران ـ تهران    .1
  تهران ـ مشهد.  4                     مشهد ـ تهران .3

ایجاد کرده بی   : احمد مدعی است که سهراب اخالل جزیی در۲۰تست او در مال  به طور کلی خارج کند میتصرفات  او  از تصرف  را  خواهد  آنکه  مال 
 کدام مورد صحیح است؟ دعوای حقوقی اقامه کند. 

 . دعوای ممانعت از حق، اگر مال غیر منقول باشد  .1
 . دعوای مزاحمت، اگر مال غیر منقول باشد   .2
 . اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد دعوای ممانعت از حق،  .3
 دعوای مزاحمت، اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد.   .4

مانع استماع دعوای تصرف   استماع دعوای مالکیت……. شد و شکست در دعوای مالکیت،  مانع: شکست در دعوای تصرف عدوانی  ۲۱تست 
 عدوانی…….شد. 

 نخواهد   خواهد ـ.  2خواهد                   خواهد ـ .1
  نخواهد  نخواهد ـ. 4                خواهد  نخواهد ـ .3

خصوصی  ۲۲تست   شرکت  یک  و  دولتی  واحد  یک  که  ملکی  تکلیف  افراز  مالک  :  قابل  غیر  ثبت  اداره  قطعی  تصمیم  موجب  به  و  باشند  می  آن  مشاع 
 تشخیص داده شده چیست؟ 

 . نماید اداری دستور فروش آن را صادر می دیوان عدالت .1
 . نمایدرا صادر می فروش آنوقوع ملک دستور  به درخواست هر یک از شرکا دادگاه عمومی محل  .2
 . پول آن تقسیم شود  د تافروشبه درخواست هر یک از شرکا ملک را اداره ثبت می  .3
 . نمایدافراز دستور فروش آن را صادر می به درخواست هر یک از شرکا دادگاه عمومی محل اقامت شریک متقاضی .4

 نحوه اشتراک در تصرف چند نفر باشد و بعضی از آنان مانع تصرف بعضی دیگر شوند عمل آنان………. .: در صورتی که مال غیر منقولی به ۲۳تست 
 . در حکم تصرف عدوانی است و مشمول مقررات راجع به دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی است  .1
 .  در صورتی که عدوانی محسوب می شود که سهم هر یک معلوم باشد  .2
 . لقی نمی شود زیرا هر یک از آنان در اجزای مال سهیم هستندتصرف عدوانی ت .3
 . در حکم تصرف عدوانی است؛ اما، چون مالکیت طرفین مشاعی است دعوای رفع تصرف عدوانی مسموع نیست  .4

 : کدام یک از قواعد خاص دعاوی سه گانه نیست؟ ۲۴تست 
 . رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم تقدیم دادخواست است .1
 .قانون در دعاوی تصرف، قواعدی مقرر کرده باشد، قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی اجرا نمی شودهرگاه   .2
 .و به تصرف وی داده شود  در دعاوی تصرف خواهان می تواند درخواست کند که مال موقتًا از تصرف خوانده خارج  .3
 . دستور موقت صادره در دعاوی تصرف با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود  .4

 کند؟ :کدام مورد عبارت زیر را به نحو صحیح کامل می۲۵تست 
شود که متصرف نسبت به  »چنانچه مال منقولی در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، تنها در صورتی که به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نمی

  «... آن ادعای مالکیت نماید و

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

133 

 دلیل مالکیت خود را ارائه نماید.   .1
 رسمی مالکیت خود را ارائه نماید. سند   .2
 . یا شخصی غیر از محکوم علیه را مالک آن معرفی نماید  .3
 سند رسمی عادی مالکیت خود را ارائه نماید.   .4

 : کدام عبارت صحیح است؟۲۶تست 
 . رای رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت الزم االجرا است .1
 . اجرائیه قابل اجرا استرای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و پس از صدور  .2
 رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت به دستور مرجع صادر کننده قابل اجرا است.  .3
 رای رفع تصرف عدوانی فقط پس از قطعیت و بعد از صدور اجرائیه الزم االجرا است.  .4

 هر گاه اصل حق ارتفاق محل اختالف باشد، کدام دعوا قابل طرح است؟   :۲۷تست 
 دعوای ممانعت از حق . 2                   ارتفاق دعوای اثبات حق .1
 دعوای تصرف عدوانی . 4            دعوای مزاحمت نسبت به ملک .3

 در مورد خسارات ناشی از تصرف عدوانی درقالب اجرت المثل ………. .   :۲۸تست 
 . دادگاه باید رأسًا ضمن حکم به رفع تصرف اتخاذ تصمیم کند  .1
 . ضمن حکم به رفع تصرف اتخاذ تصمیم کندتواند رأسًا دادگاه می .2
 تواند رأسًا ضمن حکم به رفع تصرف اتخاذ تصمیم کند. داددگاه نمی .3
 کند. دادگاه اصواًل ضمن حکم رفع تصرف، در خصوص اجرت المثل ایام تصرف نیز اتخاذ تصمیم می .4

 چیست؟ : در دعوای تصرف عدوانی، تأثیر ارائه سند مالکیت از سوی خوانده ۲۹تست 
 . تواند مغایر مفاد آن را ادعا کند، در نتیجه ارائه سند مالکیت به معنی پذیرش دفاع خوانده استچون سند رسمی است، لذا طرف مقابل نمی .1
 . می تواند دلیل سبق تصرف خوانده باشد البته طرف دیگر قادر است با ادله دیگر، سبق تصرف خود را اثبات کند.  .2
 . مالکیت توان اثبات سبق تصرف خوانده را نداردتأثیری ندارد، زیرا سند  .3
 . مالکیت خوانده را اثبات کرده و موجب پذیرش دفاع او می شود .4

 نفر از اهالی یک روستا تقدیم می شود، کدام مورد صحیح است؟ ۵۰: دادخواست راجع به حق عبور علیه 30تست
گهی  .1  شود. کافی است مفاد دادخواست در روزنامه کثیراالنتشار آ
گهی شده و به دو نفر از خواندگان نیز ابالغ شود  .2  . مفاد دادخواست باید در روزنامه کثیراالنتشار آ
 . دادخواست باید به تمامی خوانندگان ابالغ شود   .3
 . کافی است دادخواست به دو نفر از معارضان اصلی ابالغ شود  .4

تهران قرار عدم صالحیت صادر کند و  این دادگاه نیز به صالحیت دادگاه انقالب تهران  : هرگاه دادگاه انقالب شیراز به صالحیت دادگاه عمومی   ۳۱تست 
 قرار عدم صالحیت صادر کند اختالف در صالحیت محقق…….. . 

         شود.نمی  .1
 . و حل آن با دیوان عالی کشور است  می شود .2
 می شود و حل آن با شعبه تشخیص است.  .3
  تجدیدنظر استان تهران است.می شود و حل آن با دادگاه  .4

 در صورت حدوث اختالف در صالحیت بین دو دادگاه عمومی حقوقی در سطح یک استان:   :۳۲تست 
 حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است.   .1
حل اختالف به دیوان عالی کشور  الیه مکلف به رسیدگی نبوده، پرونده را برای  حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع  .2

 . فرستد می
 . حل آن با رئیس کل دادگستری مرکز استان است  .3
 .  حل آن با دیوان عالی کشور است  .4
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  جر وزیر، از تخلیه ملک خودداری کند، مو: اگر وزارت دفاع ملکی را از شرکت خصوصی اجاره نماید، و پس از سپری شدن مدت اجاره به دستور  ۳۳تست  
 مراجعه نمایند. ...  برای گرفتن حکم تخلیه باید به

 دادگاه عمومی .  2                           دادگاه نظامی  .1
 دادگاه انقالب .  4                   دیوان عدالت اداری  .3

 پذیرفته میشود؟ :در کدام مورد تراضی برای مراجعه به دادگاه غیر صالح  ۳۴تست 
 برای واخواهی . 2                    برای اعاده دادرسی  .1
 برای تعیین داور . 4            در دعوای مال غیر منقول  .3

فروشنده  : اگر به موجب قراردادی که در اصفهان منعقد شده شخص یک باب آپارتمان واقع در تهران و یک دستگاه خودرو خریداری نماید، و  ۳۵ست  ت
 مقیم کرج باشد دعوای تحویل و تسلیم آپارتمان و خودرو که به موجب یک دادخواست مطرح شده در صالحیت چه دادگاهی است؟ 

 . دادگاه عمومی اصفهان که محل وقوع عقد است   .1
 . دادگاه عمومی تهران که محل وقوع آپارتمان است  .2
 . دادگاه عمومی کرج که محل اقامت فروشنده )خوانده( است  .3
 . هر یک از دادگاه های عمومی تهران و اصفهان و کرج صالح به رسیدگی هستند .4

 ....... . : چنانچه دادگاه تجدیدنظر احراز نماید که حکم تجدیدنظر خواسته از دادگاه غیرصالح صادر شده باشدباید حکم را فسخ ............ و ...36تست 
 نماید ـ پرونده را مختومه اعالم نماید. .1
 نماید ـ حکم مقتضی صادر نماید.  .2
 ننماید ـ پرونده را به مرجع صالح بفرستد.  .3
 ننماید ـ پرونده را حسب مورد به دادگاه صالح و یا دیوان عالی کشور بفرستد.  .4

 نماید. متقابل از صالحیت دادگاه خارج باشد، دادگاه ............. قرار ........... صادر می دعوا: اگر  37تست 
 که عدم صالحیت ذاتی باشد ـ رد دعوا  در صورتی .1
 در صورتی که عدم صالحیت ذاتی باشد ـ عدم صالحیت  .2
 در هر حال ـ رد دعوا .3
 در هر حال ـ عدم صالحیت  .4

 :  چنانچه امری در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود و دادگاه آن را در صالحیت مرجعی غیر قضایی بداند، باید ................. .  38تست 
 د دعوا صادر کند. قرار ر  .1
 قرار عدم صالحیت صادر کند و پرونده را به همان مرجع غیرقضایی بفرستد.  .2
 کند.قرار عدم استماع دعوا صادر می .3
 از خود نفی صالحیت کند و پرونده را برای تشخیص صالحیت به دیوان عالی کشور بفرستد.  .4

ایل باشد، پس از اقامۀ دعوا، دستور موقت بگیرد و موضوع دستور موقت در بوشهر  : چنانچه اصل دعوا در تهران  اقامه شه باشد و خواهان م  39تست  
 باشد، درخواست دستور موقت باید به کدام دادگاه داده شود؟ 

 دادگاه بوشهر  .1
 خواهان بین دادگاه تهران و بوشهر حق انتخاب دارد.  .2
 دادگاه تهران  .3
 نباشد. باید از دادگاه تهران درخواست شود، مگر دعوا مالی   .4

 : درخواست تأمین دلیل و أمارات در صالحیت ...................... .  40تست 
 دادگاه است البته اگر ارزش موضوع بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.  .1
 شورای حل اختالف است حتی اگر در محل، دادگاه عمومی وجود داشته باشد.  .2
 د نداشته باشد. شورای حل اختالف است اگر در محل، دادگاه عمومی وجو .3
 دادگاه است، در هر حال.   .4

 ها، با دادگاه عمومی حوزه استان دیگری اختالف در صالحیت پیدا شود: : هرگاه بین دادگاه تجدیدنظر یکی از استان41تست 
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 االتباع است. نظر دادگاه تجدیدنظر استان الزم .1
 حل اختالف با شعبۀ تشخیص دیوان عالی کشور است.  .2
 رییس دادگستری تهران است.حل اختالف با  .3
 حل اختالف با دیوان عالی کشور است.  .4

 شود؟ : دعوای اضافی در کدام دادگاه اقامه می42تست 
 دادگاه محل عروض دعوای اضافی.  .1
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرکز استان.  .2
 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهری که در صالحیت آن است.  .3
 دعوای اصلی. کننده به دادگاه رسیدگی .4

کند، تشخیص دهد که نیازی به رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری نیست، چه تصمیمی  : اگر دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می43تست 
 گیرد؟ می

 کند. نسبت به دعوای طاری قرار عدم صالحیت صادر می .1
 کند. نسبت به دعوای طاری قرار امتناع از رسیدگی صادر می .2
 کند. یراد خوانده نسبت به دعوای طاری قرار عدم صالحیت صادر میدر فرض ا .3
 کند. به هر دو دعوا جداگانه رسیدگی می .4

 کند؟ می دعواالمکان باشد، خواهان مقیم ایران در کجا طرح : اگر خوانده در ایران مجهول44تست 
 خوانده محل اقامت سابق . 2            ت خواهان             محل اقام  .1
 محل سکونت سابق خوانده . 4وقوع مال غیرمنقول خوانده     محل  .3

 : اگر خواندگان دعوای واحد، متعدد باشند، خواهان ............... . 45تست 
 کند.  دعواتواند در محل اقامت هر کدام که بخواهد طرح می .1
 کند. می دعوادر محلی که اکثر خواندگان مقیمند، طرح  .2
 کند.  دعواتواند طرح ناشی از عقد باشد، تنها در محل عقد یا اجرای آن می دعوااگر  .3
 به هرکدام ناشی از یک منشأ باشد. راجع دعواکند، به شرطی که  دعواتواند در محل اقامت هریک از خواندگان طرح  می .4

کدام از زوجین در ایران اقامت نداشته و تنها سکونت موقت داشته باشند، اصل بر صالحیت محلی کدام دادگاه انوادگی، هیچ: اگر در دعوای خ46تست 
 است؟

 ج محل سکونت موقت زو. 2زوجه                         محل سکونت موقت .1
 دادگاه خانواده تهران . 4           محل اقامت خوانده                         .2

 باشد؟ : تصحیح اشتباهات ثبتی در اسناد سجلی در صالحیت کدام مرجع می47تست 
 دادگاه عمومی . 2ال                            اداره ثبت احو  .1
 اختالف  قاضی شورای حل. 4ل اختالف                     شورای ح .3

 : در فرض اختالف در صالحیت ذاتی میان دو مرجع، امکان رسیدگی توأمان به دعاوی مطرح در آنها وجود ................. .  48تست 
 دارد، اگر دعاوی با هم ارتباط کامل داشته باشند.  .1
 منشأ باشند. ندارد، اگر دعاوی صرفًا هم .2
 منشأ باشند مرتبط یا هم دعوادارد، اگر  .3
 ندارد، حتی اگر دعاوی ارتباط کامل داشته باشند.  .4

 : کدام گزینه غلط است؟  49تست 
 اظهارنظر در مورد صالحیت یا عدم صالحیت هر مرجع در وهله اول با خود آن مرجع است.  .1
 ، ایراد صالحیت بر سایر ایرادات تقدم دارد. دعوادر مقام بررسی ایرادات شکلی  .2
 شود، طرح ایراد به صالحیت محدود به جلسۀ اول دادرسی نیست. د.م برداشت میق.آ. 87برخالف آنچه که از مادۀ  .3
 تواند در مرحلۀ واخواهی ایراد به صالحیت نسبی را مطرح کند.  خواندۀ غائب نمی .4
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 : تصمیم دادگاه در مورد صالحیت یا عدم صالحیت خود ................. . 50تست 
 مستقاًل قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.  .1
 ستقاًل قابل تجدیدنظر است اما مستقاًل قابل فرجام نیست. م .2
 مستقاًل قابل تجدیدنظر و فرجام است.  .3
 در مورد صالحیت ذاتی قابل تجدیدنظر و در مورد صالحیت نسبی غیرقابل تجدیدنظر است.  .4

 : دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در صالحیت ................ است. 51تست 
 دادگاه محل صدور دستور اجرا. 2           استان                  هیأت نظارت  .1
 شورای عالی ثبت . 4حل اقامت متعهد سند            دادگاه م .3

 ................... . : چنانچه در حوزۀ قضائی شهرستانی، دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد؛ رسیدگی به دعاوی خانواده در صالحیت دادگاه 52تست 
 عمومی مستقر در همان حوزه است.  .1
 ترین حوزۀ قضائی است. خانواده نزدیک .2
 به اصل نکاح و انحالل آن. ترین حوزۀ قضائی است، مگر دعاوی راجعخانواده نزدیک .3
 به اصل نکاح و انحالل آن. عمومی مستقر در همان حوزه است، مگر دعاوی راجع .4

مقیم خارج از کشور باشد و در ایران نه محل سکونت موقتی و نه مال غیرمنقول داشته باشد، خواهان باید دعوای خود را در   وادع: چنانچه خوانده 53تست 
 های زیر طرح کند؟ کدام یک از دادگاه

 دادگاه محل اقامت خوانده  .1
 دادگاه محل اقامت خواهان  .2
 دادگاه شهرستان تهران .3
 یا خواهان  های محل اقامت خوانده وهر یک از دادگاه .4

 : دعوا: مناط صالحیت دادگاه در رسیدگی به 54تست 
 تاریخ اجرای حکم است.  .1
 تاریخ رسیدگی در مرحلۀ تجدیدنظر است.  .2
 تاریخ صدور حکم است مگر موردی که خالف آن مقرر شود.  .3
 تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خالف آن مقرر شود.  .4

 قول علیه شرکت .............. . نمال غیرم به : دعوای مالکیت راجع55تست 
 را در مرکز اصلی شرکت یا محل وقوع مال غیرمنقول اقامه کند.  دعواتواند خواهان می .1
 باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود، البته اگر شرکت دولتی باشد.  .2
 را در محل انعقاد عقد یا مرکز اصلی شرکت اقامه کند.  دعواتواند خواهان می .3
 ر محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود، حتی اگر شرکت دولتی باشد. باید د  .4

 به سند سجلی که در خارج از کشور تنظیم شده و خواهان نیز مقیم خارج باشد، در صالحیت ................... است. : دعوای راجع56تست 
 دیوان عدالت اداری . 2           ی تهران               دادگاه عموم  .1
 دادگاه عمومی آخرین محل اقامت خواهان در ایران  . 4جدیدنظر استان تهران          دادگاه ت .3
 یک از دعاوی زیر باید در دادگاه محل اقامت خوانده طرح شود؟ : کدام57تست 

 به                            اعسار از محکوم   .1
 به مال غیرمنقولثمن معامله راجع .2
 از اموال غیرمنقول  خلع یددعوای  .3
 ابطال اجرائیه که اجرای ثبت به تقاضای زوجه برای وصول مهریه علیه زوج صادر کرده است.  .4

 : چنانچه جریان ثبتی ملکی خاتمه یافته و افراز ملک مطرح باشد ............... . 58تست 
 در صالحیت دادگاه عمومی محل مال غیرمنقول خواهد بود.  .1
 حل خواهد بود. در صالحیت اداره ثبت م .2
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 هر یک از دادگاه یا اداره ثبت که زودتر در آن تقاضای رسیدگی شده باشد، صالحیت خواهد داشت.  .3
 نماید. دادگاه پس از تصمیم گیری در مورد افراز، حکم را جهت اجرا به ثبت محل ابالغ می .4

 با چه قراری روبرو خواهد شد؟  دعواشود، این ومی حقوقی مطرح می: با وجود تشکیل دادگاه خانواده در شهری، دعوای فسخ نکاح در دادگاه عم59تست 
 دعوا قرار رد .  2            قرار امتناع از رسیدگی                  .1
   دعواقرار عدم استماع .  4                             قرار عدم صالحیت     .3

 : کدام گزینه صحیح است؟60تست 
 غیرمنقول، غیرمنقول است. دعوای مطالبه وجوه مربوط به  .1
 توان به صالحیت محلی دادگاهی غیر از محل انعقاد یا اجرای قرارداد توافق کرد. در دعاوی قراردادی، نمی .2
 دعوای خسارت، حتی اگر همراه دعوای اصلی اقامه شود، از حیث صالحیت محلی تابع دعوای اصلی نیست.  .3
 شرکت خوانده قرار گیرد، نه نمایندگی یا شعبه. در دعوای مربوط به شعبه شرکت، اصواًل باید خود  .4

 را در چند حوزۀ قضائی طرح کند، از نظر قانون تکلیف چیست؟  دعوادر چند دادگاه را دارد، یک  دعوا: اگر در مواردی که خواهان حق طرح 61تست 
 کند. شده، قرار عدم صالحیت صادر میدیرتر در آن ثبت دعوادادگاهی که  .1
 کند. شده، قرار امتناع از رسیدگی صادر میدیرتر در آن ثبت دعوادادگاهی که  .2
 کند. شده، قرار عدم صالحیت صادر میزودتر در آن ثبت دعوادادگاهی که  .3
 . کند شده، قرار امتناع از رسیدگی صادر میزودتر در آن ثبت دعوادادگاهی که  .4

 : کدام گزینه غلط است؟ 62تست 
 انتخاب دادگاه در دعاوی کیفری معتبر نیست. توافق طرفین بر  .1
 توافق برخالف صالحیت محلی مراجع اداری اختصاصی فاقد اعتبار است.  .2
 در مورد دادگاه صالح نسبت به واخواهی معتبر است. دعواتوافق اصحاب  .3
 توافق بر تعیین شعبه صالح فاقد اعتبار است.  .4

انده از ملک توافق شده و خوانده از پرداخت وجه مابه ازای توافق برای عبور خودداری کند، دعوای : اگر بنا بر توافق طرفین، بر عبور موقت خو 63تست  
 مطالبۀ این وجه در صالحیت محلی دادگاه کجاست؟ 

 محل وقوع ملک  .1
 محل اقامت خوانده  .2
 محل عقد یا اجرای عقد یا اقامت خوانده .3
 محل اقامت خواهان   .4

 ق.آ.د.م شامل چه مواردی است؟  13بازرگانی در مادۀ : مقصود از دعاوی 64تست 
 کلیه دعاوی تجار علیه یکدیگر  . 2     علیه بازرگانان             کلیه دعاوی  .1
 دعاوی ناشی از اعمال )عقود( تجاری . 4وی غیر تجار علیه تجار         کلیه دعا .2

 کدام دادگاه صالح است؟ به شرکت بوده، اما غیرمنقول باشد،  راجع دعوا: هرگاه 65تست
 محل وقوع شرکت   .1
 به آن ارتباط دارد.  دعوامحل وقوع شعبه یا نمایندگی شرکت که  .2
 محل وقوع ملک  .3
 مرکز اصلی شرکت  .4

 : خسارات دادرسی، اگر پس از پیروزی در دعوای اصلی مطالبه شود، در صالحیت کدام دادگاه است؟66تست
 دادگاه محل عقد یا اجرای عقد  .1
 عقد یا اجرای عقد یا محل اقامت خوانده دادگاه محل  .2
 دادگاه محل اقامت مدعی  .3
 دادگاه محل اقامت خوانده  .4

 : کدام گزینه غلط است؟ 67تست 
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 تواند قرار عدم صالحیت خود را نقض کند. دادگاه نمی .1
 تعیین مرجع صالح از سوی دیوان عالی کشور همواره منوط به بروز اختالف است.  .2
 ز تشخیص مرجع تعیین صالحیت تبعیت کند. الیه باید ادادگاه مرجوع   .3
 اثر است. با فرض اثبات عدم صالحیت، اقدامات شکلی و ماهوی دادگاه فاقد صالحیت، بی .4

 شود؟: این کمیسیون برای رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض تشکیل می68تست 
 قانون شهرداری   77کمیسیون مادۀ   .1
 ن شهرداریقانو 100کمیسیون مادۀ   .2
 قانون شهرداری 110کمیسیون مادۀ   .3
 قانون شهرداری 55مادۀ   20کمیسیون بند   .4

نشده به ترتیب در  المالک تقاضای ثبت: افراز امالک محجورین و غایب مفقوداالثر و افراز ملکی که نسبت به سهم مشاعی آن به لحاظ مجهول69تست  
 صالحیت کجاست؟ 

 اسناد و امالک محل ادارۀ ثبتدادگاه عمومی حقوقی محل ـ  .1
 اسناد و امالک محلهر دو ادارۀ ثبت .2
 هر دو دادگاه عمومی حقوقی  .3
 اسناد و امالک محل ـ دادگاه عمومی حقوقی محل ادارۀ ثبت .4

 باشد؟ و در صالحیت کدام مرجع می دعوا: دعوای استرداد شناسنامه علیه شخص حقیقی، از کدام نوع  70تست 
 قوقی مالی ـ دادگاه عمومی ح .1
 غیرمالی ـ دادگاه عمومی حقوقی  .2
 مالی ـ شورای حل اختالف  .3
 احوال غیرمالی ـ ادارۀ ثبت .4

به ترکه وی در صالحیت کدام  های قضائی مختلف اموال غیرمنقول داشته، امور راجع: هرگاه متوفی در ایران اقامت و سکونت نداشته و در حوزه71تست  
 دادگاه است؟ 

 لی که زودتر شروع به اقدام کرده است. دادگاه محل وقوع مال غیرمنقو  .1
 نفع. ها به انتخاب ذیهریک از دادگاه .2
 شده است. دادگاهی که مال غیرمنقول بیشتری از متوفی در آنجا واقع .3
 له. ها به انتخاب ورثه یا موصیهریک از دادگاه .4

 : آرای صادره از شورای حل اختالف: 72تست
 دادگاه عمومی هستند. در کلیه موارد قابل تجدیدنظر در  .1
 تجدیدنظر است. در همۀ موارد چنانچه اعضای شورا با تجدیدنظر موافق باشند، در دادگاه عمومی قابل .2
 تجدیدنظر است. در بعضی موارد چنانچه اعضای شورا با تجدیدنظر موافق باشند، در دادگاه تجدیدنظر قابل .3
 اعتراض است. یفری دو همان حوزۀ قضائی قابلآرای قاضی شورا حسب مورد در دادگاه عمومی حقوقی یا ک  .4

 به را تحویل یا پرداخت نکند و اموالی نیز ز وی به دست نیاید؛............ علیه، محکوم  : با توجه به قانون شوراهای حل اختالف، چنانچه محکوم  73تست 
 توان بازداشت کرد.علیه را نمیمحکوم   .1
 علیه را بازداشت کرد. توان محکوم  شورا می له و با تشخیص قاضیبا درخواست محکوم   .2
 علیه را بازداشت کرد. توان محکوم  های مالی میاز طریق اجرای احکام دادگستری و به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت .3
م شورای حل اختالف های مالی به واحد اجرای احکانفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتبا تقاضای ذی .4

 شود. اعالم می
 : هدف از تشکیل شورای حل اختالف چیست؟ 74تست 

 برقراری صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی.  .1
 حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی  .2
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 میلیون ریال. حل اختالف بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از سیصد   .3
 حل اختالف بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از سیصد میلیون ریال و تعزیرات.  .4

 : عضویت کارکنان دادگستری در شورای حل اختالف ..................... . 75تست 
 با تجویز رئیس قوه قضائیه مجاز است.  .1
 استان مجاز است. با تجویز رئیس شوراهای حل اختالف  .2
 در خارج از وقت اداری، مجاز است.  .3
 های شغلی خود هستند، ممنوع است. تا زمانی که در سمت .4

 ، ذاتًا قابلیت طرح در شورای حل اختالف را دارد؟ دعوا: کدام 76تست 
 اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.  .1
 به حجر و ورشکستگی. دعاوی راجع .2
 وقفیت، وصیت، تولیت.  اختالف در اصل .3
 ای که رسمًا منعقدشده است. اختالف در فسخ مصالحه .4

 : در صورت بروز اختالف در صالحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزۀ قضائی، حل اختالف با کجاست؟ 77تست 
 شعبه اول دادگاه عمومی حوزۀ قضایی مربوطه.  .1
 مربوطه. شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان  .2
 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  استان مربوطه.  .3
 شعبه اول شورای حل اختالف مرکز استان مربوطه.  .4

 های قضایی دو استان مختلف، حل اختالف با کدام مرجع است؟ : در صورت بروز اختالف در صالحیت شورا با مراجع قضایی در حوزه78تست 
 االتباع است. نظر مرجع قضایی الزم .1
 دادگاه تجدیدنظر استانی که ابتدائًا به صالحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. شعبه اول  .2
 شعبۀ اول شورای حل اختالف شهرستانی که ابتدائًا به صالحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.  .3
 واقع در آن استان اظهارنظر شده است. شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان مرکز استانی که ابتدائًا به صالحیت شورای  .4

 چنانچه در شورای حل اختالف، دعوای متقابلی اقامه شود که از صالحیت این شورا خارج باشد، کدام مورد صحیح است؟  79تست 
 رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل، در صالحیت شورای حل اختالف است.  .1
 متقابل، در صالحیت مرجع قضائی صالح است. رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و  .2
 فرستد. نماید، و دعوای متقابل را به مرجع قضائی صالح میشورای حل اختالف به دعوای اصلی رسیدگی می .3
 فرستد تا مرجع صالح را تعیین نماید. را به دادگاه تجدیدنظر استان می دعواشورای حل اختالف هر  .4

 ه اموال صغیری که ولی و قیم ندارد، کدام گزینه غلط است؟ : در خصوص وظایف شورا نسبت ب80تست 
 باید اقدامات الزم را برای حفظ این اموال به عمل آورد.  .1
 باید مراتب را بالفاصله به مرجع صالح اعالم دارد.  .2
 باید اموال در معرض فساد را از طریق مزایده به فروش رساند.  .3
 د. تواند اموال را به امین بسپار در صورت لزوم می .4

 شود. : دفاتر اداری عدالت اداری ............... تشکیل می81تست 
 فقط در تهران  .1
 ها. در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در مراکز استان .2
 ها و نیز در شهرهایی که رئیس دیوان عدالت الزم بداند. در مراکز استان .3
 آذربایجان شرقی و فارس. های اصفهان، خراسان رضوی، در تهران و مراکز استان .4

 گیرد؟ نظر کند، شعبۀ دیوان چه تصمیمی میکلی صرف: اگر شاکی در دیوان عدالت اداری از شکایت خود به82تست 
 دعواقرار سقوط  . 2                                        دعواقرار رد  .1
 حکم به بی حقی خواهان  . 4                       دعواقرار عدم استماع  .3
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 : کدام مورد در دیوان عدالت اداری قابل انجام است؟ 83تست 
 فقط ورود ثالث .  2الث و جلب ثالث               دادرسی، ورود ثاعاده .1
 دادرسی  فقط اعاده. 4         دادرسی               فقط ورود ثالث و اعاده .3
 یوان عدالت اداری مصوبۀ قوه مجریه را به علت مخالفت آن با شرع، ابطال نماید، اثر آن:: هرگاه د84تست 

 از تاریخ تصویب آن مصوبه است.  .1
 از تاریخ انتشار رأی دیوان در روزنامۀ رسمی است.  .2
 از تاریخ صدور رأی دیوان است.  .3
 کند. از تاریخی است که دیوان در رأی خود تعیین می .4

 دستور موقت در دیوان عدالت اداری: : صدور 85تست 
 مجاز است و هزینۀ دادرسی ندارد.  .1
 ممنوع است.  .2
 مجاز است و هزینۀ دادرسی دارد.  .3
 تنها در صورتی مجاز است که طرف مقابل وزارتخانه باشد و هزینه دادرسی دارد.  .4

شده باشد  بر اساس آن تصمیم واحد دولتی، سندی تنظیم  : هرگاه دیوان عدالت اداری تصمیم یک واحد دولتی را خالف قانون تشخیص دهد اما86تست  
 ابطال این سند در صالحیت .................... است.  

 دادگاه تجدیدنظر استان . 2دالت اداری                   دیوان ع .1
 دادگاه عمومی .  4             الی کشور           دیوان ع .3

 باشد. دیوان عدالت اداری ............. و شعب تجدیدنظر ............... می: هزینه دادرسی در شعب بدوی 87تست 
 متغیر ـ ثابت   . 2                                         ثابت ـ متغیر           .1
 ال یمیلیون ر ال ـ یکیدویست هزار ر . 4ال             یـ دویست هزار ر ال ییکصدهزار ر  .3

 رجع ........................ است. : دیوان عدالت اداری م88تست 
 ترین مرجع قضائی عمومی اداری و عالی .1
 ترین مرجع اداری اختصاصی اداری و عالی .2
 ترین مرجع اداریعمومی اداری و عالی .3
 ترین مرجع اداری اختصاصی قضائی و عالی .4

 .................. . : آرای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری  89تست 
 نقض است. که واجد اشتباه َبّین باشد از طرف رئیس قوه قضائیه قابلدرصورتی .1
 قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.  .2
 تجدیدنظر است. اشتباه خود قابلبردن قاضی بهدر صورت پی .3
 قابل تجدیدنظر است.  .4

 ................. . : استرداد دادخواست در شعب بدوی دیوان عدالت اداری 90تست 
 شود که طرف شکایت پاسخ نداده و به استرداد راضی باشد. در صورتی پذیرفته می .1
 شود که پاسخ طرف شکایت واصل نشده باشد. در صورتی پذیرفته می .2
 شود. در هیچ صورتی پذیرفته می .3
 شود. درهرحال پذیرفته می .4

 اشند، دادگاه ........... صالحیت رسیدگی را دارد.یک از زوجین در ایران سکونت نداشته ب: هرگاه هیچ91تست 
 دادگاه شهرستان تهران. .1
 دادگاه شهرستان محل تولد زوج.  .2
 دادگاه شهرستان محل تولد زوجه.  .3
 دادگاه شهرستان محل ازدواج زوجین. .4
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 تواند در دادگاه بخش مطرح شود؟ : با تشکیل دادگاه خانواده کدام دسته از دعاوی نمی92تست 
 به امور خانوادگی. دعاوی راجعهمۀ  .1
 به زوجین از قبیل نکاح، نفقه و مهریه. دعاوی راجع .2
 دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن. .3
 طرح است. همۀ دعاوی خانوادگی در دادگاه بخش قابل .4

 شود. : رسیدگی در دادگاه خانواده ......... و .......... انجام می93تست 
 عایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی. با تقدیم دادخواست و بدون ر  .1
 بدون تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی.  .2
 با تقدیم دادخواست و با رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی.  .3
 بدون تقدیم دادخواست و با رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی.  .4

 اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق، به ترتیب چقدر است؟ : مدت اعتبار حکم طالق و مدت 94تست 
 خواهی ـ شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی. شش ماه پس از ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام .1
 ه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی. خواهی ـ سسه ماه پس از ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام .2
 خواهی ـ سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی. شش ماه پس از ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام .3
 قطعی شدن رأی. خواهی ـ شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا یک سال پس از ابالغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام .4

 شود که طالق .......... باشد. : گواهی عدم امکان سازش تنها در صورتی صادر می95تست 
 توافقی یا به درخواست زوج.  .1
 به درخواست زوج.  .2
 توافقی.  .3
 توافقی، به درخواست زوج یا زوجه.  .4

 .................. است. : چنانچه حکم طالق صادر شود، اجرای صیغۀ طالق و ثبت آن منوط به 96تست 
 انقضای مهلت فرجامی یا ابالغ رأی فرجامی.  .1
 اذن رئیس دادگاه تجدیدنظر.  .2
 انقضای مهلت تجدیدنظر.  .3
 ابالغ حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید حکم طالق.  .4

طرح کرده باشند، کدام دادگاه صالحیت  های قضائی متعدد م: هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه97تست  
 رسیدگی دارد؟ 

 کرده است.  دعوادادگاهی که زوجه در آنجا طرح  .1
 شده است. دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده .2
 دادگاه محل اقامت زوجه.  .3
 کرده است. دعوادادگاهی که زوج در آن طرح  .4

کند. اگر در جریان دادرسی، شوهر  دعوای متقابل به خواستۀ تمکین اقامه می  : فرشته علیه شوهرش دعوای طالق اقامه کرده است. شوهرش 98تست  
 طالق و تمکین، به ترتیب کدام رأی را صادر کند؟  دعوافوت کند، دادگاه باید در 

 . دعواتوقیف دادرسی ـ سقوط  .1
 ـ توقیف دادرسی.  دعواسقوط  .2
 توقیف دادرسی ـ توقیف دادرسی.  .3
 .دعواـ سقوط  دعواسقوط  .4

کند. این دستور موقت نیاز به أخذ  ، فوریت را احراز کرده و دستور موقت صادر میدعواگیری در اصل : دادگاه در خصوص حضانت، پیش از تصمیم99تست 
 تأمین .................. و اجرای آن مستلزم تأئید رئیس حوزۀ قضائی................... . 

 ندارد ـ نیست .  4ست                دارد ـ نی . 3ندارد ـ است                  . 2دارد ـ است         .1
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 : هرگاه زن بدون دریافت حقوق مالی خود به ثبت طالق رضایت دهد ...................... . 100تست 
 برای دریافت حقوق مالی باید به اجرای ثبت مراجعه نماید.  .1
 نماید.  وادعبرای دریافت حقوق مالی باید اقامه   .2
 حق مطالبۀ حقوق مالی ندارد.  .3
 تواند به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند. میبرای دریافت حقوق مالی   .4

 

 1های آیین دادرسی مدنی تست  پاسخ
جریان اجرا  های در  شوند، بدین معنی که فورًا و نسبت به پروندهطورکلی، مقررات شکلی عطف بماسبق میصحیح است. به  1: گزینه  1پاسخ تست   ✓

 شده باشد. بینیکه در قانون خالف این امر پیشگردند، مگر اینمی
 (  92ق.آ.د.ک )مصوب  471موجب مادۀ صحیح است. به 4: گزینه  2پاسخ تست  ✓
 های عمومی و انقالب. نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاهآیین 7موجب ماده صحیح است. به 2: گزینه  3پاسخ تست  ✓
 قانون حمایت خانواده.  7موجب ماده صحیح است. به 2گزینه  :  4پاسخ تست  ✓
 قانون حمایت خانواده   27موجب ماده صحیح است.به 4: گزینه  5پاسخ تست  ✓
شوند. ویژگی تمام مقررات شکلی اثر فوری آنهاست.  صحیح است. قواعد آیین دادرسی مدنی نسبت به گذشته اصواًل اجرا می  4: گزینه  6پاسخ تست   ✓

 شود. های تحت رسیدگی اجرا میعنا که مقررات آیین دادرسی، اصواًل نسبت به تمامی پروندهبه این م
 قانون آیین دادرسی مدنی.  ۴۸موجب مادۀ به .صحیح است ۲: گزینه  7پاسخ تست  ✓
.( مگر اینکه خالف آن در ق.آد.م  ۲۶باشد )ماده  صحیح است باید توجه داشت که مناط صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست می  3: گزینه  8پاسخ تست   ✓

  شده باشد.شود مگر اینکه خالف آن در قانون تصویبقانون مقررشده باشد؛ بنابراین، مقررات مربوط به صالحیت عطف بماسبق نمی
 . باشدقانون آیین دادرسی مدنی می ۱۰۵موجب ماده صحیح است. به ۴: گزینه  9پاسخ تست  ✓
گزینه  ۱۰پاسخ تست   ✓ و قابلصحیح است.    ۳:  بوده  ورثه میدعوای مهریه یک دعوای مالی  به  با فوت احد طرفین دعوا، قرار  انتقال  بنابراین  باشد، 

تواند به شخصی غیر از زوجین منتقل  که دعوای تمکین، شخصی و بالمباشره است و نمیق.آد.م( درحالی  ۱۰۵شود )ماده  توقیف دادرسی صادر می
 . شود و باید قرار سقوط دعوا صادر شوددعوا، دعوا زایل میشود؛ بنابراین با فوت احد طرفین 

 قانون آیین دادرسی مدنی.  ۱۷۵بر اساس ماده  .صحیح است ۱: گزینه ۱۱پاسخ تست  ✓
 قانون آیین دادرسی مدنی.  ۱۳۰صحیح است.به حکم  قاعدۀ مقرر در ماده  3: گزینه ۱۲پاسخ تست  ✓
ق.آد.م هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صالحیت اختالف    ۳۰موجب ماده  صحیح است. به  ۲: گزینه  ۱۳پاسخ تست   ✓

تعیین مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور، بهشود، نظر مرجع عالی )دیوان عالی کشور( الزم وسیلۀ االتباع است. حل اختالف در صالحیت و نیز 
 گیرد. گردد، انجام میییکی از شعب دیوان که پرونده صالحیت بدان ارجاع م 

  3۳۲صحیح است. قرار عدم صالحیت صادره از دادگاه عمومی و انقالب در زمرۀ قرارهای قابل تجدیدنظر مذکور در ماده    ۳: گزینه  ۱۴پاسخ تست   ✓
به ماده   با توجه  عدالت اداری »کلیه آرای   قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان  ۶۵ق.آ.د.م نیامده است، پس مستقاًل قابل تجدیدنظر نیست، اما 

 مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است«. شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم
تواند در دادگاه ن، زوجه میقانون حمایت خانواده »در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجی ۱۲موجب ماده صحیح است. به 4: گزینه  ۱۵پاسخ تست  ✓

 محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند؛ مگر در مواردی که خواسته مطالبۀ مهریۀ غیرمنقول باشد«. 
های حوزه قضایی از دو استان  که اختالف صالحیت بین دادگاهق.آد.م: »درصورتی  ۲۷موجب تبصره ماده  صحیح است. به  ۴: گزینه  ۱۶پاسخ تست   ✓

 باشد«. اشد، مرجع حل اختالف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور میب
شود بنابراین دعوا در محل اقامت خوانده )شیراز( محل انعقاد عقد ق.آد. م اجرا می  ۱۳و    ۱۱صحیح است. چراکه جمع مواد    ۳: گزینه  ۱۷پاسخ تست   ✓

 . باشدطرح می)تهران( و محل اجرای عقد )تبریز( قابل
 . شودای است و در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام میصحیح است. رسیدگی در مراجع کار، اصواًل دومرحله ۴: گزینه 18پاسخ تست  ✓
صحیح است. دادگاه صالح نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول دادگاه محل وقوع ملک است.    2: گزینه  ۱۹پاسخ تست   ✓
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دارد: »هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر  شود این ماده مقرر میق.آد.م اجرا می  3۱۲موقت ماده    در مورد درخواست دستور
 «. آید، اگرچه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشدهای یادشده در ماده قبل باشد درخواست دستور موقت، از آن دادگاه به عمل میاز دادگاه

آنکه در ملک تصرف صحیح است. چنانچه مالک ملکی در تصرفات مالک ملک مجاور اخالل جزئی ایجاد نموده باشد بی 2: گزینه  ۲۰پاسخ تست   ✓
گانۀ تصرف اساسًا مالکیت محل  کرده باشد، عمل مالک مزاحمت است، حتی اگر ملک مورد مزاحمت سند مالکیت نداشته باشد؛ زیرا در دعاوی سه

و اختالف نزاع  بهنمی  موضوع  ماده  باشد.  به  ۱۶۰موجب  که  »دعوایی  از:  است  عبارت  مزاحمت  دعوای  غیرمنقول  ق.آد.م  مال  متصرف  آن  موجب 
  که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.«نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون ایندرخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می

تست   ✓ گزینه  ۲۱پاسخ  اس  3:  ماده  صحیح  نخواهد شد؛ چراکه  مالکیت  استماع دعوای  از  مانع  عدوانی  در دعوای تصرف  ق.آ.د.م    ۱۶۴ت. شکست 
از ناحیۀ شخصی که به عنوان تصرف عدوانی محکومیت یافته به رسمیت شناخته است؛ اما شکست در دعوای مالکیت مانع  تلویحًا ادعای مالکیت 

کرده   دعواق.آ.د.م »کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه    ۱۶۳موجب مادۀ  چراکه بهشود  استماع دعوای تصرف عدوانی می
 «. نماید دعواتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح است، نمی

ج است درخواست فروش این ملک باید  شده از صالحیت اداره ثبت خار صحیح است. فروش ملکی که غیرقابل افراز شناخته  ۲: گزینه  ۲۲پاسخ تست   ✓
 ق.آد.م( ۱۲از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواسته شود )ماده 

طور مشترک در تصرف داشته یا  که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بهق.آد.م: »درصورتی  ۱۶۷موجب ماده  صحیح است. به  ۱: گزینه  ۲۳پاسخ تست   ✓
آنکردهاستفاده می از  و بعضی  یا  اند  و مزاحمت  استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی  یا مزاحم  و  یا استفاده  ان مانع تصرف 

 «. ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود
گزینه  ۲۴پاسخ تست   ✓ به  ۳:  قاعدۀ عمومی، موضوع خواسته نمیصحیح است.  باشد )ماده  عنوان  ق.آ.د.م( دستور    ۱۷۴تواند موضوع دستور موقت 

تواند موضوع دستور موقت باشد.  موقت در دعاوی تصرف، از شمول اصول بنیادینی ناظر بر این دستور خارج نیست ازجمله اینکه موضوع خواسته نمی
شده و به تصرف وی خارجعنوان دستور موقت درخواست کند که مال موقتًا از تصرف خوانده  تواند بهرو، در دعوای تصرف عدوانی خواهان نمیازاین

 .داده شود
کند: »مال منقولی که  باشد که مقرر میقانون اجرای احکام مدنی می  ۶۱صحیح است این سؤال درواقع متن تغییریافته ماده  3: گزینه ۲۵پاسخ تست   ✓

محکوم از  غیر  کسی  تصرف  به  در  متعلق  را  آن  یا  کند  مالکیت  ادعای  به  نسبت  متصرف  و  باشد  بهعلیه  نماید  معرفی  مال  دیگری  عنوان 
عنوان مال  علیه نیست یا معرفی آن بهتوقیف نخواهد شد«؛ بنابراین، ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مالی که در تصرف محکوم   علیهمحکوم

 ود. شثالث مانع از توقیف آن می
رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق  که  ق.آ.د.م »درصورتی  ۱۷۵موجب ماده  صحیح است. به  ۳: گزینه  ۲۶پاسخ تست   ✓

باشد«؛  باشد بالفاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی
 . کندا از سوی دادگاه صادرکننده کفایت میشود و دستور اجر بنابراین برای اجرای چنین رأیی، برگ اجراییه صادر نمی

کند که اصل حق  صدق می آمده است دعوای ممانعت از حق در صورتی  ۱۵۹صحیح است. با توجه به تعریفی که در ماده    ۱: گزینه  ۲۷پاسخ تست   ✓
ماده   داللت  به  بنابراین،  باشد؛  انتفاع محرز  یا  اصل حق    ۱۶۶ارتفاع  یا  ارتفاع  اصل حق  نمیق.آ.د.م هرگاه  باشد  اختالف  دعوای انتفاع محل  توان 

 .ممانعت از حق طرح کرد و باید اصل این حق را در دادگاه صالح اثبات نمود
موجب  المثل باید ضمن دادخواست تصرف عدوانی یا بهق.آ.د.م اجرت  ۵۱۵و مادۀ    ۱۶۵صحیح است. به داللت تبصرۀ مادۀ    ۳: گزینه  ۲۸پاسخ تست   ✓

 تواند به آن رسیدگی و در خصوص آن رأی دهد. مطالبه شود. در غیر این صورت، دادگاه نمی دعواست ضمن دادخواست مستقل یا درخوا
از تصرف عدوانی تصریح  ۵و    ۱صحیح است همانند ق.آد.م در مواد    ۲: گزینه  ۲۹پاسخ تست   ✓ ارائه سند  قانون اصالح قانون جلوگیری  بود که  شده 

 . توان به هر دلیل اثبات کردتصرف و استفاده دارنده سند مالکیت باشد و خالف این امر را میتواند دلیل بر سر  مالکیت تنها می
صحیح است. اگر اصحاب دعوا زیاد باشند، مشخصات همه آنها باید در دادخواست نوشته شود اگر ستون مشخصات کافی    3 : گزینه30پاسخ تست   ✓

می ر نباشد،  آنها  اسامی  دادخواست  شرح  قسمت  در  بهتوان  نوشت.  باید  ا  باشند  )مشخص(  »محصور«  اما  تعداد  هر  به  خواندگان  اگر  طورکلی، 
 . مشخصات همه در دادخواست قید گردد

صحیح است. اگر دادگاه انقالب شیراز به صالحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صالحیت صادر کند و این دادگاه نیز به    ۱: گزینه  ۳۱پاسخ تست   ✓
انقالب دادگاه  قضایی    صالحیت  مرجع  تهران،  عمومی  دادگاه  زیرا  است؛  نشده  محقق  صالحیت  در  اختالف  کند  عدم صالحیت صادر  قرار  تهران 

د را صالح  دیگری را غیر از دادگاه صادرکننده قرار عدم صالحیت )دادگاه انقالب شیراز( صالح دانسته است. در این فرض اگر دادگاه انقالب تهران خو
 شود. را صالح بداند، اختالف در صالحیت محقق می  ی تهرانندانسته و دادگاه عموم 
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تست   ✓ گزینه  ۳۲پاسخ  وفق    ۱:  است.  »درصورتی  ۲۷صحیح  رسیدگیق.آ.د.م  دادگاه  عدم  که  قرار  صدور  با  نداند  رسیدگی  به  صالح  را  خود  کننده 
نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای مکلف است خارج از   نماید. دادگاهدار ارسال میصالحیت، پرونده را به دادگاه صالحیت

می ارسال  استان  تجدیدنظر  دادگاه  به  اختالف  حل  جهت  را  پرونده  نپذیرد  را  صالحیت  صالحیت  عدم  تشخیص  در  تجدیدنظر  دادگاه  رأی  کند. 
 االتباع خواهد بود«. الزم

به  ۲: گزینه  ۳۳پاسخ تست   ✓ به    ۱۳۷۵/  ۰۲/  ۲۹_  ۳۳   موجب رأی وحدت رویه شمارهصحیح است.  اداری: »رسیدگی  هیأت عمومی دیوان عدالت 
باید بهدعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از شمول ماده  باشد 

 باشد«. در دیوان مذکور نمیطرح قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری( بوده و قابل ۱۰)
تست   ✓ گزینه  ۳۴پاسخ  به  ۴:  ماده  صحیح است.  تراضی نکرده  ق.آ.د.م »درصورتی  ۴۶۲موجب  داور  انتخاب  برای  به دادگاه معینی  که طرفین نسبت 

 دار برای تعیین داور دادگاهی خواهد بود که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد«.باشند، دادگاه صالحیت
صحیح است. در فرض سؤال قرارداد انتقال ملک و خودرو باهم منعقدشده؛ و بین دعوای منقول )الزام به تحویل خودرو( و   ۲: گزینه  ۳۵  پاسخ تست ✓

به ماده   باید  و  آپارتمان( وحدت منشأ وجود دارد؛  به تحویل  )الزام  به  ۱۵غیرمنقول  استناد کرد؛  این ماده »درصورتیق.آ.د.م  که موضوع دعوا موجب 
که دعوا در هر دو قسمت ناشی  شرط آنشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، بهبوط به مال منقول و غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه میمر 

 از یک منشأ باشد«. 
کرده و رأی هم   صحیح است. اگر به تشخیص دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در شرایطی که صالحیت نداشته، رسیدگی  4: گزینه  36پاسخ تست   ✓

 ق.آد.م(  352دارد. )ماده  االصول به مرجع صالح ارسال میداده باشد. دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را نقض کرده و پرونده را علی
آن   کننده به دعوای اصلی خارج باشد، دادگاه مذکور بهصحیح است. اگر دعوای متقابل از صالحیت محلی دادگاه رسیدگی  2: گزینه  37پاسخ تست   ✓

، عدول از صالحیت نسبی را در موارد طاری تجویز کرده، ایراد خوانده متقاضی )خواهان اصلی( به عدم صالحیت  17کند و چون مادۀ  رسیدگی می
دادگاه رسیدگی ذاتی  از صالحیت  دعوای متقابل  اگر  اما  نیست؛  مؤثر  متقابل  دادگاه در خصوص دعوای  باشد،  نسبی  اصلی خارج  به دعوای  کننده 

اگر هیچادگاه مذکور نمید متقابل )طاری( رسیدگی کند؛ حتی  به دعوای  اگر هر دو طرف خواهان رسیدگی  تواند  یا حتی  ایراد نکرده  از طرفین  یک 
زوجه   ریۀدادگاه غیر صالح باشند. مانند اینکه زوجه در دادگاه عمومی حقوقی، دعوای الزام زوج به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی را طرح کند که مه

ندارد.  واقع را  نکاح  به دعوای فسخ  نسبت  ذاتی  دادگاه عمومی حقوقی، صالحیت  مثال،  این  در  نکاح شود.  زوج، مدعی فسخ  متقاباًل  و  است  شده 
 باشد. قانون حمایت خانواده در صالحیت ذاتی دادگاه خانواده می 4( ماده 9تصریح بند ) چراکه این دعوا به

ها اعم از عمومی، نظامی و انقالب به صحت  ق.آ.دم »در مواردی که دادگاه  28موجب قسمت دوم ماده  صحیح است. به  4: گزینه  38پاسخ تست   ✓
دیوان مراجع غیر قضائی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی  

 باشد.« االتباع میصالحیت، الزم  عالی کشور در خصوص تشخیص 
گزینه  39پاسخ تست   ✓ مادۀ    1:  موقت،  در مورد درخواست دستور  است.  اجرا می  312صحیح  ماده مقرر میق.آد.م  این  موضوع  شود.  دارد: »هرگاه 

آید، اگرچه  آن دادگاه به عمل میهای یادشده در مادۀ قبل باشد، درخواست دستور موقت از  درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه
 صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.« 

باشد که دالیل و أمارات مورد درخواست در حوزۀ صحیح است. درخواست تأمین دلیل در صالحیت شورای حل اختالفی می  2: گزینه  40پاسخ تست   ✓
 قانون شوراهای حل اختالف.    9ق.آد.م و بند )چ( مادۀ  14شده است. جمع میان مادۀ  آن واقع

تست   ✓ گزینه  41پاسخ  به  4:  است.  مادۀ  صحیح  تبصرۀ  »درصورتی  27موجب  دادگاهق.آ.د.م  بین  صالحیت  اختالف  دو  که  از  قضایی  دو حوزۀ  های 
 باشد.« استان باشد، مرجع حل اختالف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می

گزینه  42پاسخ تست   ✓ به  4:  یا    17مادۀ    موجبصحیح است.  یا خوانده  از طرف خواهان  به دعوای دیگر  که دراثنای رسیدگی  ق.آ.د.م. »هر دعوایی 
یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می یا دارای یک منشأ  شخص ثالث  شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط 

 شده است.«صلی در آن اقامهشود که دعوای اباشد، در دادگاهی اقامه می
کننده به دعوای اصلی )دعوای اول( اقامه شود صحیح است. اگر دعوایی به این اعتبار که »طاری« است، در دادگاه رسیدگی  4: گزینه  43پاسخ تست   ✓

ام وجود دارد، این امر تأثیری در  الیه تشخیص دهد که بین دو دعوا ارتباطی وجود نداشته و امکان رسیدگی جداگانه به هرکدو سپس دادگاه مرجوع  
 کننده به دعوای اول در رسیدگی به هر دو دعوا ندارد؛ مشروط به اینکه دعوای دوم از صالحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد. صالحیت دادگاه رسیدگی

تست   ✓ گزینه  44پاسخ  ن  1:  در  ابالغ  و  شده  اعالم  ایران  در  خوانده  نشانی  دادخواست  در  اگر  است.  نمیصحیح  اعالمی ممکن  سپس شانی  و  شود 
نماید و اینکه خوانده در    دعواتواند در دادگاه اقامت یا سکونت خود طرح  کند. در این فرض، خواهان میالمکان اعالم میخواهان، خوانده را مجهول
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باشد. زیرا چنانکه گفته شد، محل وقوع مال غیر منقول خوانده زمانی معیار تشخیص  ایران مال غیرمنقول دارد یا نه، مؤثر در صالحیت محلی نمی
المکانی خوانده در ایران  ه مجهولتوان از این معیار در حالتی کصالحیت محلی است که اقامت یا سکونت خوانده در خارج از کشور مسلم باشد و نمی

 محرز است، استفاده کرد. 
های قضائی مختلف اقامت دارند، قابل طرح  صحیح است. در صورتی که دعوای واحدی علیه خواندگان متعدد که در حوزه  1: گزینه  45پاسخ تست   ✓

دارند، مربوط باشد، خواهان حق انتخاب دارد. بدین معنا که    های قضائی مختلف قرارباشد یا اینکه دعوای واحدی به چند مال غیرمنقول که در حوزه
ق.آ.د.م حق انتخاب خواهان در    16کند. مادۀ    دعواتوانددر محل اقامت هر یک از خواندگان یا در محل وقوع هر یک از اموال غیرمنقول اقامه  می

 منوط نکرده است.   دعوامورد خواندگان متعدد یا اموال غیرمنقول متعدد را به قابل تجزیه بودن 
قانون حمایت خانواده، در این ماده تصریح شده است که اگر زوجین هر دو در ایران اقامت    14صحیح است. به استناد مادۀ    1: گزینه  46پاسخ تست   ✓

 صالحیت دارد.  دعوانداشته و تنها سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی به 
قانون ثبت احوال رفع و تصحیح اشتباهات ثبتی در اسناد سجلی، در صالحیت ادارۀ   3مادۀ    2صحیح است. به استناد بند    1: گزینه  47پاسخ تست   ✓

 باشد. ثبت احوال می
ق.آ.د.م( وجود    103صحیح است. در فرض اختالف در صالحیت ذاتی، امکان رسیدگی توأمان به دعاوی    )به استناد مادۀ    4: گزینه  48پاسخ تست   ✓

 ندارد، حتی اگ این دعاوی دارای ارتباط کامل با یکدیگر باشند. 
شود، طرح ایراد به صالحیت محدود به جلسۀ اول دادرسی  ق.آ.د.م برداشت می  87صحیح است. برخالف آنچه که از مادۀ    4: گزینه  49پاسخ تست   ✓

ر مرحلۀ واخواهی نسبت به صالحیت ذاتی یا محلی دادگاه صادرکننده حکم غیابی ،  تواند دنیست؛ بلکه برای مثال؛ خواندۀ غایبی که محکوم شده می
 ایراد کند. در صورتی که ایراد پذیرفته شود، دادگاه باید ضمن فسخ دادنامۀ واخواسته، قرار عدم صالحیت صادر کند.  

گیرد، مستقاًل قابل تجدیدنظر یا فرجام نیست.  خود می  صحیح است. تصمیمی که دادگاه در مورد صالحیت یا عدم صالحیت  1: گزینه  50پاسخ تست   ✓
در زمرۀ قرارهای قابل پژوهش )مادۀ یا قرار عدم صالحیت  ایراد به صالحیت(  )مواد    332زیرا قرار صالحیت )قرار رد  فرجام  یا قابل    368و    367( 

 ق.آ.د.م( نیامده است.. 
صالح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، »مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی  قانون ا 2صحیح است. به موجب مادۀ  2: گزینه 51پاسخ تست  ✓

 دار محلی است که در حوزۀ آن دستور اجرا داده شده« است. از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صالحیت
هایی که که دادگاه نون در حوزۀ قضائی شهرستانقانون حمایت خانواده »از زمان اجرای این قا 1مادۀ   1صحیح است. تبصرۀ  1: گزینه  52پاسخ تست  ✓

امو به  این قانون  و مقررات  با رعایت تشریفات مربوط  تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه  و خانواده تشکیل نشده است  ر 
 کند. دعاوی خانوادگی رسیدگی می

ق.آد.م، هرگاه )خوانده( در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی  11صحیح است. به موجب قسمت دوم مادۀ    2: گزینۀ  53پاسخ تست   ✓
باشد،   داشته  غیرمنقول  می  دعوامال  اقامه  دادگاهی  باشد،  در  نداشته  غیرمنقولی هم  مال  و هرگاه  است  واقع  آن  حوزۀ  در  غیرمنقول  مال  که  شود 

 خواهد کرد.   دعواخواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامه 
ق.آ.د.م »تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع    26صحیح است. به موجب مادۀ    4: گزینه  54پاسخ تست   ✓

 شده است با همان دادگاه است. مناط صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خالف آن مقرر شده باشد.« 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »چون به موجب مادۀ    16/9/1378ـ    643ت. به موجب رأی وحت رویه شمارۀ  صحیح اس   4: گزینه  55پاسخ تست   ✓

به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که  به غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجعقانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجع  22
قانون مزبور که صرفًا ناظر است به دعاوی مربوط    22علیه مقیم آن حوزه نباشند و مادۀ  ت، اگر چه مدعی و مدعیمال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع اس 

شود  الذکر نمیقانون فوق  12به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختالفات حاصله بین شرکا و ... شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول  ماده  
صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر ..هیأت عمومی دیوان عالی کشور.. رسیدگی به دعوای و طبعًا رسیدگی به آن در  

 باشد.« مال غیرمنقول مربوط به شرکت در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می
نفع مقیم خارج از کشور باشد،  شده و ذیاحوال در ایران تنظیمق.آ.د.م، »هرگاه سند ثبت    25موجب مادۀ  صحیح است. ب  1: گزینه  56پاسخ تست   ✓

رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، در صالحیت دادگاه عمومی شهرستان  
 تهران خواهد بود. 

االجاره عین مستاجره از حیث صالحیت  دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال  ق.م »کلیۀ  20موجب مادۀ  صحیح است. به  2: گزینه  57پاسخ تست   ✓
 محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.« 
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آنها خاتمه یافته،    صحیح است. به موجب مادۀ یک قانون افراز و فروش امالک مشاع »افراز امالک مشاع که جریان ثبتی  2: گزینه  58پاسخ تست   ✓
ملک  اعم از اینکه در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که  

از صالحیت ذاتی دادگاه محل    وادعنماید«. این  مذکور در حوزۀ آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می
 باشد. وقوع ملک خارج می

مادۀ قانون حمایت خانواده ،»از زمان اجرای این قانون در حوزۀ قضایی    1صحیح است. با توجه به مفهوم مخالف تبصرۀ    3: گزینه  59پاسخ تست   ✓
تواند[ به امور و دعاوی حقوقی مستقر در آن حوزه ]نمی  هایی که دادگاه خانواده تشکیل ]شده[ است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومیشهرستان

گی از دست  خانوادگی رسیدگی .... کند«؛ بنابراین، دادگاه عمومی حقوقی با تشکیل دادگاه خانواده، صالحیت ذاتی خود را در رسیدگی به دعاوی خانواد 
 داده است.

 نکه شعبه شخصیت حقوقی ندارد. صحیح است. به استناد رأی وحدت رویه و ای 4: گزینه 60پاسخ تست  ✓
در دادگاه دیگر تحت رسیدگی    دعواهرگاه    84مادۀ    2ق.آ.د.م: »در مورد بند    89صحیح است. به استناد قسمت دوم مادۀ    2: گزینه  61پاسخ تست   ✓

 .« فرستددر آن مطرح است می دعواخودداری کرده پرونده را به دادگاهی که  دعواباشد، از رسیدگی به 
ق.م( و یا    975صحیح است. در هر مورد که توفق طرفین بر انتخاب دادگاه با نظم و منافع عمومی یا اخالق حسنه )مادۀ    3: گزینه  62پاسخ تست   ✓

  توانند بر این امر توافق کنند کهاعتبار است. برای مثال، واخواه و واخوانده نمیحقوق اشحاص ثالث یا قاعدۀ آمره تعارض داشته باشد، این توافق بی
د واخواهی  دعوای  به  رسیدگی  آمره  قاعدۀ  با  امر  این  که  چرا  کند؛  رسیدگی  واخواهی  به  نسبت  غیابی  حکم  صادرکننده  دادگاه  از  غیر  ر  داداگاهی 

 صالحیت دادگاه صادرکننده حکم غیابی است، مغایرت دارد. 
ق ارتفاق یا انتفاع از ملک را غیرمنقول محسوب داشت. اما  اصل ح  بهق.م باید دعاوی راجع   29صحیح است. با لحاظ مادۀ    3: گزینه  63پاسخ تست   ✓

چون ارتباطی با    اگر عبور یا انتفاع موقت بوده و ناشی از قرارداد میان طرفین باشد و در دعوای مطروحه ما به ازای توافقی عبور یا انتفاع مطالبه شود،
توان در محل عقد، محل  را می  دعواگردد؛ پس بنابراین این  قول محسوب میمن  دعواعین غیرمنقول و دعوای مالکیت و حقوق راجعه به آن ندارد،  

 اجرای عقد یا اقامت خوانده مطرح کرد.
تست   ✓ گزینه  64پاسخ  مادۀ    4:  در  بازرگانی«  »دعاوی  عبارت  است.  کرد.    13صحیح  تفسیر  حقوقی  اعمال  از  ناشی  دعاوی  به  باید  تنها  را  ق.آ.د.م 

 کند.  دعواتواند در محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهدات قراردادی اقامه که خواهان مینحویبه
خارج و در صالحیت دادگاه محل وقوع    22به شرکت بوده، اما غیرمنقول باشد، از شمول مادۀ  راجع  دعواصحیح است. هرگاه    3: گزینه  65پاسخ تست   ✓

 ( 16/09/1378ـ   643مال غیرمنقول خواهد بود. )رأی وحدت رویه شمارۀ 
به  طور مستقل مطالبه شود، تابع قواعد عمومی راجعیا به هر دلیل به دعواصحیح است. اگر خسارات، پس از پیروزی در اصل  4: گزینه  66پاسخ تست   ✓

 باشد. صالحیت محلی خواهد بود. بدین معنا که اصواًل دادگاه محل اقامت خوانده نسبت به آن صالحیت دارد، مگر اینکه از موارد استثنایی 
ق.آ.د.م در فرضی که مرجع قضائی به صالحیت مرجع غیر قضائی از خود نفی صالحیت    28صحیح است. به استناد مادۀ    2: گزینه  67پاسخ تست   ✓

 کند، همین امر برای تعیین مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور کافی است. 
تست   ✓ گزینه  68پاسخ  مادۀ    1:  موجب  به  است.  شهرداری،    77صحیح  عوارض،  قانون  مورد  در  شهرداری  و  مؤدی  بین  اختالف  هرگونه  رفع  برای 

هایی که طبق  شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر تشکیل می
باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق  ۀ ثبت قابل وصول میوسیلۀ ادار االجرا بهتصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد الزم

 تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. 
گزینه  69پاسخ تست   ✓ مادۀ    3:  است.  لحاظ   1صحیح  به  آن  از سهم مشاعی  به مقداری  نسبت  که  افراز ملکی  امالک مشاع.  و فروش  افراز  قانون 

نشده، از صالحیت واحد ثبتی محل خارج بوده و بر طبق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی و اصول کلی در  ودن تقاضای ثبتالمالک بمجهول
اداره حقوقی( همچنین تقسیم و افراز امالک محجورین و    10/1359/ 23ـ    5389/7صالحیت دادگاه عمومی خواهد بود. )نظریۀ مشورتی شمارۀ  

هیأت عمومی دیوان   02/1360/ 07ـ    3530باشد. )رأی وحدت رویه شمارۀ  حیت واحد ثبتی خارج و در صالحیت دادگاه میغایب مفقوداالثر از صال 
 عالی کشور( 

باشد که در صالحیت شورای حل اختالف  صحیح است. دعوای استرداد شناسنامه، درواقع دعوای استرداد سند غیرمالی می  2: گزینه  70پاسخ تست   ✓
 باشد. ل صالحیت دادگاه عمومی مینبوده و مشمول اص

که محل  ق.آ.د.م که به موجب آن، درصورتی  11صحیح است. به داللت قاعدۀ عمومی مقرر برای صالحیت محلی در مادۀ    2: گزینه  71پاسخ تست   ✓
ق.آ.د.م   16نین مالک مادۀ  گیرد. همچ اقامت و سکونت خوانده در ایران نباشد، محل وقوع مال غیرمنقول وی مالک تعیین صالحیت محلی قرار می
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ادعا راجعکه مقرر می باشد که در حوزهدارد: »هرگاه یک  اموال غیرمنقول متعددی  هابه خواندگان متعدد  به  یا راجع  اقامت دارند  ی قضائی مختلف 
 یادشده مراجعه نماید.« های های حوزهتواند به هر یک از دادگاهاند، خواهان میهای قضائی مختلف واقع شدهباشد که در حوزه

گزینه  72پاسخ تست   ✓ مادۀ    4:  به موجب  است.  اختالف )مصوب    27صحیح  ماده  1394قانون شوراهای حل  آرای صادره موضوع  این    9(: »تمام 
عمومی حقوقی یا  باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ، قابل تجدیدنظرخواهی می

کند. این رأی، قطعی است  باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأسًا مبادرت به صدور رأی میکیفری دو همان حوزۀ قضائی می
 دارد.« و اگر رسیدگی به موضوع در صالحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می

ه را پرداخت نکند و اموالی از  بِ علیه، محکوم  قانون شوراهای حل اختالف: »چنانچه محکوم    30موجب مادۀ  حیح است. بهص   4: گزینه  73پاسخ تست   ✓
های مالی به واحد اجرای احکام شورای نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتوی به دست نیاید، با تقاضای ذی

 شود.« حل اختالف اعالم می
منظور حل اختالف و صلح و سازش بین  قانون شوراهای حل اختالف که تصریح دارد: »به  1صحیح است. به استناد مادۀ    2: گزینه  74پاسخ تست   ✓

شرایط  شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با  اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختالف که در این قانون به اختصار »شورا« نامیده می
 گردد.«مقرر در این قانون تشکیل می

دارد: »قضات، کارکنان دادگستری، وکال و مشاوران قانون شوراهای حل اختالف که مقرر می  7صحیح است. به استناد مادۀ   4: گزینه  75پاسخ تست  ✓
های  نیروهای اطالعاتی تا زمانی که در سمتحقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران و  

 شغلی خود هستند، حق عضویت در شورا را ندارند.« 
باشند را مشخص کرده و گزینه  قانون شوراهای حل اختالف دعاوی را که ذاتًا قابل طرح در شورا نمی  10صحیح است. ماده    4: گزینه  76پاسخ تست   ✓

 قانون مذکور: »دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:  10باشد. به موجب مادۀ  چهار، از این موارد نمی
 الف ـ اختالف در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. 

 ب ـ اختالف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. 
 به حجر و ورشکستگی.پ ـ دعاوی راجع
 به اموال عمومی و دولتی. ت ـ دعاوی راجع

 باشد.« موجب قوانین در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری میث ـ اموری که به  
دارد: »در صورت بروز اختالف در  قانون شوراهای حل اختالف که مقرر می  14صحیح است. به استناد قسمت اول ماده    1: گزینه  77پاسخ تست   ✓

حوز  یک  در  دادگستری  غیر  مراجع  سایر  با  اختالف  حل  شورای  مربوط  صالحیت  قضایی  حوزه  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  با  اختالف  حل  قضائی،  ۀ 
 است.« 

قانون شوراهای حل اختالف: »در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شوراهای حل    15صحیح است. به موجب مادۀ    1: گزینه  78پاسخ تست   ✓
 االتباع است.« اختالف با مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی الزم

با  که تصریح دارد: »  قانون شوراهای حل اختالف  21صحیح است. به استناد مادۀ    2ینه  : گز 79پاسخ تست   ✓ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط 
 آید.« در مرجع قضائی صالح به عمل می دعوادعوای اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو 

دارد: »شوراها باید اقدامات الزم برای حفظ اموال  قانون شوراهای حل اختالف که مقرر می  12صحیح است. به استناد مادۀ    3: گزینه  80پاسخ تست   ✓
اموال مجهول و  وارث  بال  ماترک متوفای  غایب مفقوداالثر، همچنین  و  باشند  قیم  یا  ولی  فاقد  که  غیر رشید  و  به  اشخاص صغیر، مجنون  المالک 

 یک از اموال مذکور را ندارند.« م کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچآورند و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالعمل
به منظور تسهیل در دسترسی مردم  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: »  6صحیح است. به موجب مادۀ    2: گزینه  81پاسخ تست   ✓

 گردد.« ها تأسیس میکل کشور در هر یک از مراکز استان به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی 
تواند قبل از صدور رأی، از  شاکی میقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: »  6صحیح است. به موجب مادۀ    2: گزینه  82پاسخ تست   ✓

 همان شکایت مجددًا قابل طرح نیست.« شود و نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر میکلی صرفشکایت خود به
قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان ورود ثالث    54صحیح است. امکان جلب شخص ثالث در مادۀ    1: گزینۀ  83پاسخ تست   ✓

 بینی شده است. ذکور پیشقانون م 98دادرسی نسبت به احکام قطعی دیوان عدالت اداری در مادۀ همین قانون و امکان اعادۀ  55در مادۀ  
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور  قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: »  13صحیح است. به موجب مادۀ    1: گزینه  84پاسخ تست   ✓

کور اثر آن را به  أت مذی هع حقوق اشخاص،ییاز تض  یر یکه به منظور جلوگ  یا در موارد یاست مگر در مورد مصوبات خالف شرع    یأت عموم ی ه  یرأ
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 د.« ی ب مصوبه مترتب نمایزمان تصو 
ضمن طرح    ی که شاکدرصورتیقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: »  34صحیح است. به موجب مادۀ    1: گزینه  85پاسخ تست   ✓

فه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده  ی از انجام وظ  یا خوددار ی  یا آراء قطعیمات  ی ا تصمیشود که اجرای اقدامات    یا پس از آن مدعیت خود  یشکا
خسارت 10) ورود  سبب  قانون،  این  غیم   ی(  آن  جبران  که  مییرممکن  یگردد  است،  متعسر  طرح  ا  از  پس  نماید.  موقت  دستور  صدور  تقاضای  تواند 

 ت.« ین درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیسشکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. ا
زان خسارات  ین م ییقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: »تع 10صحیح است. با توجه به مالک تبصرۀ مادۀ  4: گزینه  86پاسخ تست   ✓

است.« بنابراین،    یدیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومن ماده پس از صدور رأی در  ی( ا2( و )1)  یه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهایوارده از ناح
های  شده، از صالحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صالحیت عام دادگاهابطال سندی که بر اساس تصمیم غیرقانونی مرجع یا مأمور دولتی تنظیم

 باشد. دادگستری )دادگاه عمومی حقوقی( می
به    3: گزینه  87پاسخ تست   ✓ اداری: »هزینه دادرسی در شعب بدوی    19موجب مادۀ  صحیح است.  آیین دادرسی دیوان عدالت  و  قانون تشکیالت 

تناسب نرخ تورم  مبلغ مذکور در این ماده به -تبصره( ریال است. 200000( ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ) 100000صد هزار ) دیوان، یک
یه و تصویب هیأت وزیران ی بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضای ایران هر سه سال یکوسیله بانک مرکزی جمهوری اسالم شده بهاعالم

 باشد.« قابل تعدیل می
باشد؛ زیرا صالحیت  ترین مرجع اداری نیز میحال، عالیصحیح است. دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و درعین 3: گزینه 88پاسخ تست  ✓

نسبت   هیأتتجدیدنظر  قطعی  آرای  میبه  اداری  عدالت  دیوان  همچنین،  دارد.  شرایطی  تحت  را  اداری  اختالفات  حل  واحدهای  و  رأی  های  تواند 
 وحدت رویه یا رأی ایجاد رویه صادر کند. 

مادۀ    4: گزینه  89پاسخ تست   ✓ به موجب  است.  آراء شعب    65صحیح  اداری: »کلیه  آیین دادرسی دیوان عدالت  و  به قانون تشکیالت  دیوان  بدوی 
مقام و یا نمایندۀ قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم

 « .اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ است
 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: 45صحیح است. به موجب مادۀ  2: گزینه 90پاسخ تست  ✓

کند. شاکی  تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می»شاکی می
 « .شودترتیب اثر داده نمیتواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست می

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت  »   قانون حمایت خانواده:  14صحیح است. طبق مادۀ    1: گزینه  91پاسخ تست   ✓
رد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد،  طرفی که در ایران اقامت دا

ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح   دادگاه محل سکونت فرد ساکن در 
 دعوا ن در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صالحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه  یک از زوجیاست. هرگاه هیچ

 « .در محل دیگر توافق کنند
ه هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشدقانون حمایت خانواده: »در حوزه قضائی بخش  1مادۀ    2صحیح است. بنا بر تبصرۀ    3: گزینه  92پاسخ تست   ✓

کند، مگر دعاوی راجع به  است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می
 « .شود ترین حوزه قضائی رسیدگی میاصل نکاح و انحالل آنکه در دادگاه خانواده نزدیک

تست   ✓ گزینه  93پاسخ  ما  1:  موجب  به  است.  رعایت   8دۀ  صحیح  بدون  و  دادخواست  تقدیم  با  خانواده  دادگاه  در  »رسیدگی  خانواده:  حمایت  قانون 
 « .شودتشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می سایر

قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رأی فرجامی یا    33صحیح است. به موجب مادۀ    3: گزینه  94پاسخ تست   ✓
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و   همان قانون: »  34خواهی است. به موجب مادۀ  نقضای مهلت فرجاما

 شدن رأی است.« طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی
که طالق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صورتیقانون حمایت خانواده: »در   26صحیح است. به موجب مادۀ    1: گزینه  95پاسخ تست   ✓

ط صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرای
 « .کند اعمال وکالت در طالق مبادرت می

قانون حمایت خانواده: »در مورد حکم طالق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به    32موجب مادۀ  صحیح است. به    1: گزینه  96پاسخ تست   ✓
 « .خواهی یا ابالغ رأی فرجامی استمهلت فرجام انقضای
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تست   ✓ گزینه  97پاسخ  مادۀ    2:  اول  قسمت  موجب  به  است.  »  13صحیح  خانواده:  حمایت  دادگاه  قانون  صالحیت  موضوع  دعاوی  زوجین   هرگاه 
 «.شده است صالحیت رسیدگی را داردهای قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن دادهدر حوزه خانواده را علیه یکدیگر

گ  باشد و با مر انتقال نمیبه آن قابلصحیح است. هرگاه حق اصلی دارای خصوصیتی منحصرًا شخصی باشد، دعوای راجع  4: گزینه  98پاسخ تست   ✓
شود. برای مثال، طالق عامل جدایی زوجین است و هرگاه در جریان رسیدگی به دعوای طالق، یک از زوجین فوت  زایل می  دعواهر یک از طرفین،  

ر از تواند به شخصی غیافتد. به همین نحو، دعوای تمکین شخصی و بالمباشره است؛ و نمیشود چون قهرًا جدایی اتفاق میقهرًا زایل می  دعواکند،  
 شود. زوجین منتقل شود و با فوت هر یک از زوجین ساقط می

تست   ✓ گزینه  99پاسخ  مادۀ    4:  موجب  به  است.  می  7صحیح  »دادگاه  خانواده:  حمایت  اصل  قانون  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  از  پیش  به   دعواتواند 
نفقه زن و  و مالقات طفل  نگهداری  قبیل حضانت،  از  اموری  در  از طرفین  یکی  اخذ    درخواست  بدون  دارد  فوریت  آنها  تکلیف  تعیین  که  و محجور 

 دعوا  تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل
 « .دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کندشود، مگر آنکه اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می

قانون حمایت خانواده: »هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طالق    29صحیح است. به موجب قسمت آخر مادۀ    4: گزینه  100پاسخ تست   ✓
 دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.« تواند پس از ثبت طالق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام رضایت دهد می

خودم! دانشگاه  تبلیِغ  مدرس  هستم  مالکریمی  تدوین  ،امید  همینطور  و  دادگستری  یک  پایه  وکیل  و  علمی  هیأت  آزمونعضو  جزوات  حقوقی کنندۀ    .های 
های صوتی  موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی فایل  خب اوون  خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتممی

کالس جزواتی را که اساتید    یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سرِ 
بودمی نوشته  بدی  یه خط خیلی  با  رو  تواِن   ؛گفتن  در    خالصه من هم که  زماُن اوون کالسشرکت  اون  در  ازش خواهش کردم که کپِی   ها  در    نداشتم  اونها رو 

خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو  برای آزمون وکالت می  وای که در شهرستان دارم  اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
  ی توی قسمِت ر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسنّ َخ انتشاراتش و جزوات رو بِ   بود( برو واحدِ   فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی

خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر  تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو می
م به دانشجوهای  َد ای میده به من که تکثیر کنم و بِ صفحه  200ده اینجوری که مثاًل استاد یه جزوۀ  تجاری انجام می  ت که داره کارِ اینجا یه مؤسسه اس  ! جون

ها رو  تونم خواهش کنم که همین جزوهمی»  :رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم  خاص   درِس   استاد در اوون   اوون ی  هاکالسهمین مؤسسه که  
بدینبه   گفت ؟«من  نشده! »  :؛  تموم  حرفم  هنوز  بفرمایید »   :گفتم  «؛وایسا  که    !«ببخشید،  داد  استاد»ادامه  جزوۀ    هاون  اختیار    اِی صفحه  200که  در  را  تایپی 

یا دستورالعمِل   داده اینجوری نیست که کِلّ   دانشجوها قرار  بِ   کلید یا فرمول  به دست من که تکثیر شه! قبولی رو  به بچه»  : که  ادمه داد  «ده  سِر  ها  همون استاد 
شده هم ایراداتی وجود داره که  تر اینکه در همین جزوۀ تایپ شه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالب نویس میجزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دست کالس  

چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا    ؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه!«بعله اینجوریاسادامه داد: »  «ها میگه که اصالحش کنن! سرکالس به بچه
پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّج  باهام    ِه توان مالی دارن قبول بشن، از طرف دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو  کاری که 

شاید حق داشت چون    ! دم ها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیجزوات ُنت   انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از
ساعت توی راه بودم و خالصه    ا؛ پنجن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونج َص اَ   «پیگیر بودن» و    «ُمصر بودن»خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که  هزینه کرده بود و نمی

م تموم شد و  برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَ بهم داد که بنشینم و یادداشت  دارن  اّلها مُ که   هاییبهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میز
کردم توی این فکر بودم که  نگاه می  )اینقدر که نوشته بودم!(  کبود شده بود  راستم که   برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت   با اتوبوس در مسیرِ 

نداشت و امکان حضور در این کالس باز میاگه یکی این رفیقی که من داشتم رو  پیشرفت  از  نداشت مسّلما  توانایی مالی  به جهت عدم  البته    دمون ها رو هم  و 
البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که    ،شه های ُمستعد میدورافتاده و محروم باعث باز موندن آدم  کردن توی نقاطشد که فقر و زندگینتیجه، این می

هام یادم  های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلمدونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمهمه چیز رو در مادیات می
، خالصه  «گیریعًا خیر کنی جواب خوبی میرُّ بَ اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن تَ »  :هاومد، گفته بود ک 

بزرگ اون  )به  بشم  رو می  «خدا»بابا  اگه قبول  دادم که  دَ گم( قول  به  پوِل یک  یا قضاوت  ِه  از وکالت  از زیکو همینطور    حاصله  تدویِن   مانمدهم  به    جزواِت   رو 
م رو  هعداجرای وَ   ،از فردا»  :که  دادم و گفتم بهش  )یعنی خدا(   بعد از مادرم، به خودش  روقبولیم    شیریِن   خبرِ   ،بعدش   اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل   رایگان

لکه  ب ه؛  من َنه یک به دَ که  البته بگم    ؛رو کامل کردم  ی حقوقی هانیاز برای قبولی در آزمون  موردِ   جزواِت   گذره و من تماِم سال از اون روز می  ُنهکنم االن  شروع می
ن و وجودشون مایۀ رحمت  راهم گذاشت که بهم کمک کرد  هایی رو سرِ ها آدمدر تمام این سالخدا  م و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته  ِه مالَ ُنه به دَ 
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  خونید را برای اولین بار می  این متنکه    روز های او را در کلیۀ امورم دیدم؛ ام« و من دست ! بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است 
کنن؛ من تردید ندارم که  ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیکاملاز    خدا را شاکرم که داوطلبانشود و  رسندم از اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود میُخ 

و یه خواهش از شما دارم   شه( )و دائمًا بروز می  این جزوات کاماًل رایگان است  ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمون
خیر به کمک شما نیاز    این کارِ   تون معرفی کنین، من برای گسترِش به دوستان  رو   های بردین اونها پِ معجزۀ اون  رو دانلود کنید و اگه به  از جزواتفقط یکی  که  

 گرده!البته بدونید این کار خیر شما هم بهتون برمی حاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند.بدون وجود شما مَ  ؛دارم

تلگرام »mollakarimi.irما در سایت   کانال   ،@OmidMollakarimi« اینستاگرام برای  vekalatyar@« و صفحۀ  آنچه  «، هر 
آزمون  در  می قبولی  داد!  خواهیم  شما  به  را  است  نیاز  حقوقی  آزمون های  داوطلباِن  که  که  دانیم  زمانی  حقوقی،  های 

دهیم این است که  انجام می گیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما  تصمیم می 
دیم که نیاز  گذاریم و بهتون اطمینان می کند رو به طور رایگان در اختیارتون می اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت می 

و جواب گرفتن رو   این خدمات استفاده کردند  از  واقع، صدها داوطلبی که  منابع متعدد نخواهید داشت. در  به خواندن 
 عملکرِد مثبتمون بدونیم.   تونیم شاهدِ می 
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 2بخش دوم: آیین دادرسی مدنی 

 
 جریان دادخواست

 ق.آ.د.م  66تا  64ابالغ: مواد   ✓
 ق.آ.د.م 104تا  93جریان دادرسی: مواد   ✓
 ق.آ.د.م.  51مادۀ   3ق.آ.د.م + بند  63تا   61بهای خواسته: مواد   ✓

 
 

 دعوا، دادرسی و أعمال محاکم« ۀبخش اول: »اقام 

ی دو
ی مدن

ن دادرس
آیی

اقامه دعوا

دادخواست

مفهوم دادخواست

شرایط دادخواست

ضمانت اجرای فقدان شرایط جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

ابالغ 

مواعد

دادرسی

مفهوم جلسه دادرسی

معیار اولین جلسه دادرسی

حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی

ختم دادرسی

توقیف دادرسی

أعمال محاکم

(تصمیمات محاکم)

حکم

قرار

أعمال حسبی

گزارش اصالحی

تصمیم ساده قضایی

تصمیم اداری

طُرق اعتراض به رأی

عادی
واخواهی

تجدیدنظرخواهی

فوق العاده

فرجام خواهی

اعتراض ثالث

اعاده دادرسی
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 : فصل اول: »اقامۀ دعوا«
دعوا« و درواقع »تقدیم دادخواست« است. با تقدیم    ۀاالصول، مستلزم »اقامآید. رسیدگی دادگاه، علیاقامه دعوا، درواقع، با »تقدیم دادخواست« به عمل می

شده رسیدگی نموده و حکم شایسته  ها موظفند به دعاوی اقامهشود. قضات دادگاهدادخواست، خوانده نیز از دعوایی که علیه او طرح شده است با خبر می
 صادر نمایند. 

 دادخواست و شرایط آن: 
یک از مواِدّ قانونی تعریفی از دادخواست ارائه نشده است، به همین عّلت به واست به دادگاه است، اما در هیچشروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخ

 مفهوم این واژه و انواع دادخواست خواهیم پرداخت. 
 مفهوم دادخواست و انواع آن:

 تظلم  -عدالت طلبیدن   -دادخواهی کردن  -داد خواستن   مفهوم لغوی دادخواست:
موجب دادخواست، باید شرایط و  شیوۀ رسمی طرح دعوا در محاکم دادگستری، برای رسیدگی به امور حقوقی را گویند. برای طرح دعوا به  دادخواست:

 تشریفات خاصی رعایت شود. 
نامیم؛ مانند درخواست کارشناسی، درخواست تحقیق محلی، درخواست تجدید  درخواست میتقاضاهای فرعی ناظر به فرآیند رسیدگی دعوا را  درخواست:  

ته  جلسه، درخواست مهلت برای ارائۀ اصول مستندات، درخواست مهلت برای جرح داور، درخواست صدور دستور موقت، درخواست صدور قرار تأمین خواس
 یا درخواست اخذ سند از ادارات دولتی. 

 ه داشته باشید که:در این خصوص، توج
دادخواستقانون .1 از  برخی  خصوص  در  گاه  )مادۀ  گذار  ثالث  جلب  درخواست  مانند  است؛  کرده  استفاده  درخواست  عبارت  از  نیز  ق.آ.د.م(    135ها 

)مادۀ   تجدیدنظر  )مادۀ    175درخواست  فرجام  درخواست  اعادۀ  380ق.آ.د.م(  درخواست  یا  )مادۀ    ق.آ.د.م(  موارد  ق.آ.د.م(.    426دادرسی  این  در 
 گذار از این عبارت، دادخواست بوده است. شده است و منظور قانوندرخواست در معنای اعم استفاده

 قضائی )مانند استعالم سند( باشد. تواند صدور یک قرار )مانند قرار کارشناسی( یا یک تصمیم سادۀ  نتیجۀ درخواست، نهایتًا می .2
 

 انواع دادخواست به شرح ذیل است: 
 : شکایتو  نخستینسِت دادخوا .1

می داده  دادگاه  به  نخستین  مرحلۀ  در  که  دادخواستی  نخستین:  دادخواستدادخواسِت  یعنی  رأی  از  شکایت  دادخواست  مقابِل  در  واخواهی،  شود؛  های 
 رود. تجدیدنظر، فرجام، اعادۀ دادرسی، اعتراض شخص ثالث به کار می

 شود. خواهی به دادگاه داده میمرحله فرجامدادخواست اصلی فرجامی: دادخواستی که در  
 شود. دادخواست تجدیدنظر: دادخواستی که در مرحلۀ تجدیدنظر به دادگاه داده می

قرار دارد. دادخواست اصلی دادخواستی است که به موجب آن دعوای نخستین یا شکایت از رأی اقامه    دادخواسِت طاریدر مقابِل    دادخواسِت اصلی .2
بنابرامی نهشود؛  میین  شمرده  اصلی  نیز   ... و  تجدیدنظر  واخواهی،  دادخواسِت  بلکه  نخستین  دادخواسِت  جریان تنها  در  که  دادخواستی  هر  شود. 

شود و انواع مختلف آن بر اساس  شده تقدیم گردد، در صورت وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی، دادخواست طاری شمرده میدعوای اقامه
 باشند. نماید از هم متمایز میرا تقدیم میشخصی که آنها 

 آثار دادخواست نسبت به دادگاه:
دادخواست باعث اشتغال دادگاه و سبب تکلیف به رسیدگی و صدور رأی یا فصل خصومت    کنه. ارائۀاگر کامل باشه، دادگاه را مکلف به رسیدگی می .1

 ِاجمال یا تعارض قوانین مدّون، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کنه. تونه به عّلت سکوت، نقص، میشه. دادگاه، حتی نمی
کنه و دادگاه نباید به  پذیر نیست. دادخواست، محدودۀ عمل دادگاه را مشخص مینفع، رسیدگی امکاندر امور حقوقی قبل از درخواست شخص ذی .2

 موضوعی فراتر از دادخواست رسیدگی کنه. 
تقدیم دادخواست،   .3 تقدیم دادخواست، قابلزمان  زمان  اگر دعوایی در  یعنی  اما در  زمان تشخیص قابلیت پذیرش دعوا حساب میشه؛  نبوده؛  پذیرش 

 پذیرش شده، بازهم رد میشه. زمان رسیدگی، قابل
ها نظرشون اینه که اوون واژۀ »صالحیت« که در قسمِت دّوِم . خیلیآدیی به حساب م محلّ    ذاتی وصالحیِت   تشخیِص   زمان تقدیم دادخواست، زماِن  .4

است.    28مادۀ   محّلی  و  ذاتی  صالحیت  از  اعم  رفته،  کار  به  مطلق  اوومده چون  محّلیق.آ.د.م  صالحیِت  مورِد  »  در  که  ندارد  وجود  َمناِط  تردیدی 
م آن  خالف  که  موردی  در  مگر  است  دادخواست  تقدیم  تاریخ  ]محّلی[  باشدصالحیت  شده  اقامتگاِه    چراکه  «قرر  محدودۀ تغییر  تغییر  یا  و  خوانده 
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بوده نخواهد د دعوا در آن مقیم  اقامۀ  تأثیری در صالحیِت دادگاِه محّلی که خوانده در زمان  دادرسی،  اما  جغرافیایِی حوزۀ قضایی، در جریان  اشت. 
که   این قانوِن حاکم در تاریخ تقدیم دادخواستتقدیم دادخواست هست اما اگر  ، مناِط صالحیت، تاریِخ  در مورِد صالحیِت ذاتیگن  دستۀ دیگری می

[ تاریخ تقدیم دادخواست ذاتیَمناِط صالحیت ]تونیم بگیم: » مناِط صالحیِت ذاتیه( در حین رسیدگی عوض شد باید مرجع، تغییر کنه پس دیگه نمی
؟« پاسخ بدهید: هم ذاتی و هم  تاریخ تقدیم دادخواست است،  صالحیت کدام مدل از َمناِط پرسیدند: »از شما ها توی آزمون«! خالصه اینکه اگر است

 محّلی. 
 آثار دادخواست نسبت به خوانده: 

ر  کنه؛ و عدم حضور یا عدم دفاع خوانده، در صورت کامل بودن ادلۀ خواهان، به پیروزی خواهان و محکومیت خوانده منج خوانده را مکلف به پاسخ می .1
 میشه. 

مادۀ   .2 بر  بنا  اینکه  به  توجه  اگر    522با  توسط طلبکار حساب میشه،  وجه  تاریخ مطالبۀ  از  رایج،  وجه  تأدیه  تأخیر  آغاز محاسبۀ خسارت  تاریخ  ق.آ.د.م 
منزلۀ تاریخ مطالبه ت( بهطلبکار قبل از طرح دعوا، از طریقی مانند اظهارنامه، طلب پولی خود را مطالبه نکرده باشه، تاریخ طرح دعوا )تقدیم دادخواس

 بوده و مبدأ محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه میشه. 
با تقدیم دادخواست، رابطۀ حقوقی دادرسی بین اصحاب دعوا ایجاد میشه و باعث میشه خواهان تا مقاطعی حِقّ استرداِد    ایجاد رابطۀ حقوقی دادرسی؛ .3

 دادخواست را داشته باشه. 
 : بدوی دهندۀ دادخواستارائهشخص 

 کنه. باید یکی از اشخاص ذیل باشه: شخصی که دعوایی طرح می 
 شه. یعنی شخصی که در نتیجۀ دعوا مستقیمًا آثاری برای او تحمیل می نفع( باشه:شخص اصیل )یا همان ذی .1
 الیه. شه؛ مانند ُوّراث یا منتقل  کالیفی میمقامی شخص دیگری، دارای حقوق و تیعنی شخصی که به قائم مقاِم اصیل باشه:شخص قائم .2
عنه )اصیل( هست که بر مبنای آن، نماینده به نام اصیل و برای او،  مابین نایب )نماینده( و منوب  ای حقوقی فینمایندگی، رابطه  نمایندۀ اصیل باشه:  .3

 کنه. اقدام به طرح دعوا و دفاع از حقوق اصیل می
 بدوی:  شرایط دادخواست

 توان در سه دسته جای داد: دخواست را، با توّجه به ضمانت اجرای آنها، میشرایط دا
 شرایطی که ضمانت اجرای عدم رعایت آنها، در قانون ذکر نشده.  شرایط اساسی دادخواست: ✓
 شرایطی که ضمانت اجرای عدم رعایت آنها، صدور فوری قرار رد دادخواست هست.   شرایط غیرقابل جبران دادخواست: ✓
و سپس اگه عدم رفع نقص در مهلت قانونی،   »اخطار رفع نقص«شرایطی که ضمانت اجرای عدم رعایت آنها، در ابتدا  شرایط قابل جبران دادخواست: ✓

 صادر میشه .  »قرار رد دادخواست«انجام نشه 
 

 )شرایطی که ضمانت اجرای آنها، در قانون ذکر نشده(: شرایط اساسی دادخواست 
قانوننبینیعّلِت پیش ❖ از نظر  بلکه  آنها نیست،  نداشتن  این دسته، اهمیت  در مورد شرایط  اجرا  به حساب  شدِن ضمانت  این شرایط »بنیادین«  گذار، 

تونیم اون برگه رو »دادخواست« حساب کنیم و حتی شایستۀ ثبت در دفتر ثبت  آد، یعنی که اگه »برگی« چنین شرایطی را نداشته باشه،اصاًل نمیمی
 نبوده و بنابراین »رد فوری« و »توقیف« نیز که نسبت به »دادخواست« مصداق داره، در مورد اون منتفیه. دادخواست 

ق.آ.د.م از عبارت دادخواست شفاهی سخن گفته؛ اما در سایر نصوص قانونی، در    503گذار در مادۀ  گرچه قانون  نگارش دادخواست به شکل کتبی: •
 ولی، در حال حاضر دادخواست باید کتبی باشه. ای بیان نکرده؛ این خصوص، هیچ مقرره

های خاصی تنظیم بشه که دادگستری چاپ و  البته، منظور این نیست که دادخواست حتمًا بر روی برگه  نگارش دادخواست در شکل چاپی مخصوص: •
های چاپی را  ی فرمت همان دادخواستها رعایت بشه؛ حاال، اگر شخصکنه؛ بلکه منظور ان هست که در دادخواست شکل خاص اون برگهارائه می

پرینت بگیره، به های چاپی دادخواست را از حیث نکات درج نام  شرط اون که فرمت برگهداشته باشه و در رایانۀ شخصی خود تکمیل کنه و سپس 
 خواهان و نام خواندگان و ... رعایت شده باشه، کافیه. 

 بان متداول و رسمی فارسی هست. منظور تنظیم به ز   نگارش دادخواست به زبان فارسی:  •
ها زیرمجموعۀ زبان فارسی به  ها و لهجههای محلی مانند کردی و لری و ... فاقد أثر قانونیه؛ هرچند این گویشها و لهجهنگارش دادخواست با گویش ✓

 حساب بیاند. 
فرانسوی در پرانتز درج بشه، ایرادی به دادخواست وارد نیست.  اگر در دادخواست، در توضیح برخی عبارات فارسی، کلمات غیرفارسی مانند کلمات   ✓
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 چون این امری ُمخِلّ شرط نگارش دادخواست به زبان فارسی نیست. 
دهنده باید دادخواست را امضاء کنه و در صورتی که نتونه امضاء کنه، أثرانگشت دادخواست  درج امضا یا اثرانگشت دادخواست دهنده در دادخواست: •

 یر دادخواست باشه. او باید ز 
 )شرایطی که ضمانت اجرای اونها صدور قرار رد دادخواست هست(:جبراِن دادخواست شرایِط غیِرقابِل 

 نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خواهان یا نمایندۀ او 
داران نیاز به درج نام مدیران، سهامعنوان خواهان دعوا، کافیه و  در صورتی که خواهان یک شخص حقوقی باشه، درج نام همون شخص حقوقی، به ✓

تقدیم دادخواست می به  اقدام  که  یا مدیرانی  نام مدیر  اما  نیست؛  نمایندۀ خواهان، در  یا اعضای آن شخص حقوقی  به  باید در قسمت مربوط  کنند، 
 دادخواست درج بشه. 

 عنوان نمایندۀ او درج بشه. نام ولی یا قیم محجور بهعنوان خواهان دعوا و اگر خواهان شخص محجوری باشه، باید نام خود شخص محجور به ✓
ثبت ✓ حقوقی  شخص  یک  قالب  در  که  باشند  اشخاص  از  گروهی  خواهان،  و اگر  نام  باید  صورت،  این  در  نیستند،  حقوقی  شخصیت  واجد  و  نشدند 

 یح نیست. عنوان خواهان درج بشه و ذکر نام گروهی که دارای شخصیت حقوقی نیست، صحشون، بهاقامتگاه تمام
الخط کشور متبوع او(، در دادخواست  الخط رسمی )رسماگر خواهان، خارجی باشه )چه مقیم ایران باشه و چه نباشه(، باید نام خواهان با همون رسم ✓

 الخط فارسی نیز درج بشه. درج بشه و سپس نام خواهان با رسم
زبا ✓ به  خواهان  آدرس  باید  باشه،  کشور  از  خارج  مقیم  خواهان،  رسماگر  همون  با  و  خارجی  )رسمن  اصلی  در  الخط  خارجی(،  کشور  رسمی  الخط 

به ترجمۀ فارسی، کافی نیست. چون ممکنه موجب عدم امکان  اکتفا  بنابراین،  نوشته بشه؛  نیز  بشه و سپس ترجمۀ فارسی آدرس  دادخواست درج 
 شناسایی آدرس در کشور مذکور بشه.

مردد بین دو یا چند آدرس درج کرده باشه، بازهم موضوع، مشمول این بند هست و قرار رد دادخواست   صورت در صورتی که خواهان، آدرس خودُش به ✓
 صادر میشه. 

 تواند هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد: خواهان می
در این صورت، خواهان اگر رشید یا مجنون و یا صغیر باشه، نام و مشخصات محجور باید در قسمت مربوطۀ دادخواست قید    شخص حقیقی: .1

 بشه.
اگر خواهان شخص حقوقی باشه مانند: شرکت، مؤسسۀ غیرانتفاعی، اداره و ... نام و مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی    شخص حقوقی:  .2

 ها باید در قسمِت مربوطه در دادخواست قید بشه. ۀ ثبت شرکتشده در ادار به همان ترتیِب ثبت
ها گروهی از اشخاص باشند که بر اساس مقررات دارای خصوصیات شخص  خواهان دعوا ممکنه یک شخص یا بیشتر باشه. چنانچه خواهان  ✓

می محسوب  حقوقی  شخص  خواهان  هستند،  و حقوقی  نام  باید  إال،  و  میشه،  نوشته  دادخواست  در  حقوقی  شخص  مشخصات  و  نام  و  شود 
 نوشته بشه.  مشخصاِت تمامِی آنها در دادخواست

 در مورد اشخاصی که حِقّ آنها تضییع شده دو نکته قابل ذکر هست:  ❖
 شده فقط نسبت به سهم آنها رسیدگی میشه. باشه و فقط نام بعضی از اونا در دادخواست نوشته تجزیهقابلدر صورتی که دعوا   .1
 خواست نوشته شده دادخواست رد میشه. باشه و فقط نام بعضی از اونها در داد تجزیهغیرقابلاما در صورتی که دعوا   .2

 : ق.آ.د.م( 60تا   57و  51شرایط قابل جبران دادخواست )مواد 
 )شرایطی که ضمانت اجرای آنها اخطار رفع نقص و سپس صدور قرار رد دادخواست هست(: 

 های آن. عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوست .1
 نامه و ... هست. اصل، تمبر مالیاتی وکالتمنظور، مواردی چون هزینۀ دادرسی، تمبر برابر 

 شده، از پرداخت هزینۀ دادرسی معافند. اشخاصی که اعسار آنها از هزینۀ دادرسی اثبات ✓
 اشخاص ورشکسته از پرداخت هزینۀ دادرسی معافند.  ✓
 صندوق تأمین خسارات بدنی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف هست.  ✓
 دادرسی معافند. موقوفات عامه از پرداخت هزینۀ  ✓
 های دولتی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف نیستند. در حال حاضر، دولت و دستگاه ✓
درصد ارزش خواسته و نسبت به   5/2میلیون ریال باشه،    200هزینۀ دادرسی دعاوی مالی در مرحلۀ بدوی، اگر خواسته یا بهای خواسته تا مبلغ   ✓

 درصد ارزش خواسته هست.  3/ 5مازاد بر آن،  
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 هزار ریال هست.  800میلیون و  1هزار ریال تا  400نۀ دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحلۀ بدوی، از  هزی ✓
 بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینۀ دادرسی معافند. افراد تحت پوشش کمیتۀ امداد و مددجویان مستمری ✓
های وابسته به این نهادها از پرداخت هزینۀ دادرسی  البته شرکت  بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و کمیتۀ امداد از پرداخت هزینۀ دادرسی معافند. ✓

 معاف نیستند. 
 نام، نام خانوادگی و محل اقامت خوانده: .2

گذار دانست؛ چرا که در بند ق.آ.د.م از لزوم قید شغل خوانده سخن گفته؛ اما این عبارت را باید مبتنی بر سهو قانون  51مادۀ    2درحالی که در بند   ✓
باشه، قید    51مادۀ    1 بنابراین، وقتی قید شغل خواهان، در صورت امکان الزم  را، در صورت امکان، الزم دانسته؛  ق.آ.د.م قید شغل خواهان 

 دونند. تونه الزامی باشه. در رویۀ قضایی نیز محاکم، الزامی برای درج شغل خوانده در دادخواست نمیشغل خوانده نمی
 المکان معرفی کنه. تونه خوانده رو مجهولا نداشته باشه، میدر صورتی که خواهان، آدرس خوانده ر  ✓
گهی در روزنامۀ کثیراالنتشار صورت  در صورتی که خواهان، خوانده را مجهول ✓ المکان معرفی کنه، ابالغ اوراق قضائی به خوانده، از طریق نشر آ

 گیره. می
 های کثیراالنتشار برای این امر کافیه. هریک از روزنامه ✓
گهی بر عهدۀ خواهان هست. البته اگه اعسار خواهان از پرداخت هزینۀ اهان، خوانده را مجهولهرگاه خو  ✓ المکان معرفی کرده باشه، هزینۀ نشر آ

گهی، بر عهدۀ دولت هست. دادرسی ثابت  شده باشه، پرداخت هزینۀ نشر آ
گهی، یک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه هست. ✓ البته اگه خواهان، دادخواست اعسار از هزینۀ دادرسی تقدیم   مهلت خواهان برای تأدیه هزینۀ نشر آ

 کرده باشه، مدت یک ماه، از تاریخ ابالغ دادنامۀ رد اعسار به نامبرده هست. 
گهی را پرداخت نکنه، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر میشه. این قرار ظرف   ✓ روز    10اگر خواهان، در مهلت یک ماه مزبور هزینۀ نشر آ

 اعتراض هست. از ابالغ، در نزد قاضی همان شعبۀ بدوی قابل پس
باره،  المکان معرفی کنه، باید آخرین اقامتگاه اون رو  به دادگاه اعالم کنه. دادگاه در این  البته در دادگاه خانواده، اگه خواهان، خوانده را مجهول ✓

بر مجهولتحقیق می اظهار خواهان مبنی  اگر  بودن خوان کنه  به عمل میالمکان  گهی  آ نشر  از طریق  ابالغ  باشه،  این ده، صحیح  غیر  در  آد. 
 صورت، اگر دادگاه اقامتگاه خوانده را پیدا کنه، اوراق را به همون آدرسی که پیدا کرده، ابالغ میکنه.  

هایی مثل آدرس  باشه. درج آدرس کنه، باید محل سکونت یا محل کار خوانده  مکانی که خواهان برای ابالغ اوراق قضائی به خوانده تعیین می ✓
 بستگان خوانده کافی نیست. 

اگه خوانده، گروهی متشکل از اشخاص محصور باشندکه فاقد شخصیت حقوقی جداگانه است، باید نام و اقامتگاه دقیق هر یک از این افراد به  ✓
 طور دقیق در دادخواست درج بشه. 

 اقامتگاه اون شخص حقوقی قید بشه و نیازی به درج نام مدیر یا مدیران شخص حقوقی نیست.اگر خوانده، یک شخص حقوقی باشه، باید نام و  ✓
المکان اعالم کرده باشه، ابالغ از طریق اگر خوانده، شخص حقوقی باشه و خواهان، آدرسی از خوانده نداشته باشه و درنتیجه، اون رو مجهول ✓

گهی به عمل نمی ها و در اشخاص حقوق عمومی، آدرس  ، آخرین آدرس مندرج در ادارۀ ثبت شرکتآد؛ بلکه در اشخاص حقوق خصوصینشر آ
 گیره.موجود ایشون که توسط دفتر دادگاه یا مأمور ابالغ، قابل یافتن هست، مالک عمل قرار می

ور متبوع وی(، در دادخواست الخط کشالخط رسمی )رسماگر خوانده، خارجی باشه )چه مقیم ایران باشه و چه نباشه( باید نام او با همون رسم ✓
 الخط فارسی نیز درج بشه. درج بشه و سپس نام او با رسم

رسم ✓ همون  با  و  خارجی  زبون  به  آدرسُش  باید  باشه،  کشور  از  خارج  مقیم  خوانده،  )رسماگر  رسمی  در الخط  خارجی(،  کشور  متداول  الخط 
بناب نیز نوشته بشه؛  بعد ترجمۀ فارسی آدرس  و  به ترجمۀ فارسی کافی نیست. چون ممکنه موجب عدم امکان دادخواست قید بشه  اکتفا  راین، 

 شناسایی آدرس در کشور مذکور بشه.
صورت مردد بین دو یا چند آدرس درج کرده باشه، همچنان موضوع، مشمول این بند هست و اخطار رفع نقص  اگر خواهان، آدرس خوانده را به ✓

 صادر میشه. 
 درج خواسته و بهای خواسته  .3

 خواسته، وجه رایج باشه، تعیین بهای خواسته معنی نداره.  اگه ✓
 مالی )اعم از غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری(، درج بهای خواسته منتفیه. غیردر دعاوی  ✓
خواسته الزامی  المثل، مهرالمثل، خسارت و نفقه، درج بهای  تعیین نیست؛ مانند اجرتدر اون دسته از دعاوی مالی که فعاًل بهای خواسته، قابل ✓
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 نیست. 
در صورتی که خواستۀ مندرج در قسمت مربوطه در دادخواست، با توضیحاتی که خواهان درقسمت شرح دادخواست بیان کرده، تعارض داشته   ✓

از خواهان،    باشد، باید دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر کنه و در صورت تخطی دفتر و به جریان افتادن دادخواست، دادگاه باید با اخذ توضیح
 رفع ابهام کنه. 

 تعهدات و جهات استحقاق خواهان  .4
را مستحق  منظور از ِجهات، ِجهات موضوعی است؛ یعنی اعمال حقوقی )عقد یا ایقاع( یا وقایع حقوقی و روابط حقوقی که خواهان به استناد آنها، خود  ✓

 دونه. و مدعی می
 صول در دادخواست الزامی نیست. اال درج ِجهات حکمی؛ یعنی مواد و مستندات قانونی، علی ✓
این صورت،  اگر خواهان، علی ✓ در  باشد،  کرده  درج  نادرست  به شکل  اما  را درج کند،  نداره، جهات حکمی  به درج جهات حکمی  الزامی  آنکه  رغم 

 ایرادی به دعوای او وارد نیست. 
برای   ✓ کنه.  توصیف  را  )جهات موضوعی(  دعوا  سبب  که خواهان،  نیست  ماهیت  الزم  از حیث  دعوا،  مستند  قرارداد  کنه  بیان  که  نیست  الزم  مثال، 

 حقوقی، بیع هست یا صلح یا مشارکت مدنی یا ... 
نامیده    اگر خواهان سبب دعوا را توصیف کنه و عنوان حقوقی خاصی را برای سبب دعوا برگزینه، برای مثال، قراردادی را که در واقع، صلح است، بیع ✓

 شود. واند توصیف دیگری در خصوص سبب دعوا، شناسایی کند؛ بنابراین، اگر توصیف خواهان اشتباه باشد، دعوا او رد میتباشد، دادگاه نمی
های خواهان از دادگاه را نیز، در شمار الزامات دادخواست دانسته  ق.آ.د.م درخواست  51مادۀ    5گذار در بند  های خواهان از دادگاه: قانوندرخواست .5

 ا، نقص دادخواست محسوب میشه. که عدم ذکر آنه
 تصریح شده.  51مادۀ  3ها همون »خواستۀ دعوا« نیست؛ زیرا خواسته در بند  منظور از این درخواست ✓
 وسایل اثبات دعوا، اعم از ادله و امارات  .6
 شده، از خواهان پذیرفته نیست مگر در دو صورت: در جریان دادرسی، دلیل غیر ازآنچه در دادخواست درج ✓

 این دلیل، در پاسخ به دفاعیات خوانده الزم باشه یا  ـ ارائه
 ـ این دلیل، بعد از تقدیم دادخواست به دست بیاد. 

 سوگند، نیاز به درج در دادخواست نداره. دلیل »سوگند« تا قبل از ختم دادرسی قابل استناده.  ✓
در  ✓ رو  ایشون  اقامتگاه  و  نام، مشخصات  باید  باشه،  دلیل خواهان، شهادت شهود  و    اگر  استشهادیه  به ضمیمه کردن  نیازی  و  کنه  دادخواست درج 

است    امضای شهود نیست. البته در دو دعوا، برای استناد به شهادت شهود، باید استشهادیۀ کتبی، به دادخواست ضمیمه بشه که این دو دعوا عبارت
 از:

 ـ دعوای اعسار از هزینۀ دادرسی؛ 
 به. محکوم  دعوای اعسار از تأدیه 

در   ❖ که  باشید  داشته  مواد    6توجه  موجب  به  شد،  مطالعه  که  قبلی  دادخواست،    53و    51بند  رد  قرار  سپس  و  نقص  رفع  اخطار  صدور  ق.آ.د.م. 
ضمانت    گذار هیچق.آ.د.م ذکرشده است، قانون  60تا    57شود و در مواد  پس مطالعه میکه ازاین  10تا    7شده است؛ اما در خصوص بندهای  بینیپیش

ق.آ.د.م در مورد این بندها نیز اقدام به صدور اخطار    52و    51درستی و با وحدت مالک از مواد  اجرایی برای فقدان آنها بیان نکرده؛ اما رویۀ قضائی به
 کند. رفع نقص و سپس قرار رد دادخواست می

 ضمیمه کردن تصویر مستندات.  .7
استنا ✓ اسناد مورد  یا تصویر  باید رونوشت  گواهی  خواهان  باید توسط اشخاص ذیل  با اصل،  تصاویر  این  به دادخواست خود ضمیمه کنه. مطابقت  را  د 

 بشه:
 ـ دفتر همان دادگاه؛
 ـ دفتر دادگاه دیگر؛

 ـ ادارۀ ثبت؛ 
 ـ هر یک از دفاتر اسناد رسمی. 

 ای عرضی هست. رابطۀ این مراجع با یکدیگر، رابطه
 تصاویر اسناد توسط یکی از مراجع ذیل گواهی میشه:   یک از مراجع فوق نباشه،ی هیچاگر در محلّ 
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 ـ بخشدار محل یا 
 ـ یکی از ادارات دولتی. 

 خانه یا کنسولگری ایران در آن کشور تأیید بشه. شده باشد، باید مطابقت آن با اصل، توسط سفارتاگر تصویر سند در خارج از کشور تهیه ✓
کنه، گواهی کنه؛ اما سایر نمایندگان، مانند نمایندگان حقوقی ادارات دولتی، از این حق  دادگاه ارائه میتواند مطابقت تصاویری را که به  وکیل نیز می ✓

 برخوردار نیستند. 
 تونه رونوشت برابر اصل کنه. عنوان اصیل حاضر باشه، نمیاگر یک وکیل دادگستری، در دعوایی، به ✓
 نه موجب صدور اخطار رفع نقص بشه. توتصویر سند، باید واضح و روشن باشه. مبهم بودن آن می ✓
 ضمیمه کردن ترجمۀ رسمی اسناد غیرفارسی  .8

شدۀ آن نیز به دادخواست ضمیمه بشه. صحت ترجمه، باید توسط اگر قسمتی از اسناد به زبان فارسی نباشه، عالوه بر تصویر سند، باید ترجمۀ گواهی
 َگن. تنظیم سند گواهی بشه. به این ترجمه، ترجمۀ رسمی میمترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی ایران در کشور محل 

ثِبت سمت .9  ضمیمه کردن تصویر برگۀ م 
نمایندگان حقوقی دستگاه مدیر شخص حقوقی،  قیم،  ولی،  وکیل،  از  اعم  نماینده،  توسط  دادخواست،  تصویر سند  اگر  باید  بشه،  تقدیم   ... یا  دولتی  های 

ثِبت سمت نیز، به دادخواست ضمیمه بش  ه.م 
 تعداد کافی نسخ دادخواست و ضمایم آن .10

تعداد خواندگان به به  باید  آن  و منضمات  باقیدادخواست  پرونده  از دادخواست، در  بشه. یک نسخه  تقدیم  و نسخهعالوۀ یک نسخه،  به  مانده  های دیگر 
 خواندگان ابالغ میشه. 

 رعایت نشده است: جریانات دادخواست هایی که شرایط تنظیم و نگارش دادخواست، در آنها 
 دادخواستی که شرایط اساسی در آن رعایت نشده باشد:  جریان

 پذیرش و غیرقابل ثبت هست؛ با این حال، مدیر دفتر کل نباید اون رو بپذیره و یا ثبت کنه. این چنین دادخواستی، غیرقابل .1
ده که دادخواست رو الیه، جهت استحضار خواهان به وی اخطار میجوع  اشتباه پذیرفته بشه و به شعبه ارجاع بشه، مدیر دفتر شعبۀ مر اگه این برگه به   .2

 تکمیل کنه. 
زی .3 نمیشه؛  صادر  نیز  دادخواست  رد  قرار  حتی  مورد،  این  در  میشه.  بایگانی  اقدام  هیچ  بدون  دادخواست  نکرد،  تکمیل  را  دادخواست  خواهان  را اگر 

 خواست نیست، دادخواست تلقی نمیشه. شده و دارای شرایط اساسی داد  ای که به دادگاه دادهبرگه
دادخواست .4 توسط  دادخواست  در  تاریخ  قائمنگارش  یا  کل  دفتر  مدیر  وظایف  از  امر  این  بلکه  نیست؛  اجباری  ثبت  دهنده  از  پس  که  اوست  مقام 

 دادخواست، تاریخ تسلیم آن را در برگۀ دادخواست درج کنه. 
 ق.آ.د.م( 56نمایندۀ او قید نشده باشد: )مادۀ جریان دادخواستی که نام و اقامتگاه خواهان یا 

االمکان شغل خواهان سخن گفته؛ اما هیچ ضمانت اجرایی برای فقدان  ق.آ.د.م از لزوم درج نام پدر، سن و حتی  51مادۀ    1گذار در بند  گرچه قانون .1
 خواهان یا اقامتگاه اوست. قانون آمده ، فقط ناظر به عدم تعیین 56آن بیان نکرده. رد فوری دادخواست که در مادۀ 

ولی میش .2 نماینده خواهان ساکته  اقامتگاه  و  نام  نقص  دربارۀ  قانون  بیان شده.  اقامتگاه خواهان  و  نام  برای عدم درج  فقط  اجرای فوق  با  ضمانت  ه 
 وحدت مالک همان ضمانت اجرا را اعمال کرد. 

 روز »قرار رد دادخواست« صادر کنه.  2مدیر دفتر مؤظفه ظرف   .3
 تونه صادر کنه، »قرار رد دادخواست« هست.قراری که مدیر دفتر میتنها   .4
 به این قرار، اصطالحًا قرار »رد دفتر« گفته میشه.  .5
 قانون در مورد قابلیت اعتراض نسبت به این قرار ساکته. به همین خاطر: .6

 دونند. بعضیا این قرار رو قطعی و غیرقابل اعتراض می ✓
ند که این قرار به دیوار دادگاه الصاق میشه. اهاین عقید  برق.آ.د.م    384و    344،  54دانان، با قیاس این موضوع با مواد  ای دیگه از حقوقو عده ✓

اعتراض گونه هزینه و تشریفاتی نداره. مرجع رسیدگی به  روز اقدام کنه. این اعتراض هیچ  10تونه برای اعتراض به قرار مزبور ظرف  خواهان می
قاضی همان شعبه هست. نظر رئیس شعبه در این خصوص، قطعیه. با توجه به قیاس موضوع و بر مبنای لزوم تفسیر منطقی و حفظ حقوق و 

 مصالح اشخاص، این نظر قابل قبول به نظر میرسه. 
 ق.آ.د.م(  54و  53باشد: )مواد  شرایط قابل جبران  جریان دادخواستی که فاقدِ 
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 کنه. « صادر میاخطار رفع نقصدهنده، » روز با ذکر موارد نقص، خطاب به دادخواست 2مدیر دفتر ظرف  .1
 الذکر مهلت داره.روز از تاریخ ابالغ اخطاریۀ فوق 10خواهان برای رفع نقص،   .2
 اتخاذ نمیشه. صدور قرارهست و در قالب   تصمیم سادۀ مدیر دفتر، یک توقیف دادخواستدر مهلت رفع نقص، اصطالحًا دادخواست توقیف میشه.  .3
 «، توسط مدیر دفتر صادر میشه. قرار رد دادخواستدر صورت عدم رفع نقص، »  .4
 دهنده ابالغ میشه. این قرار به دادخواست .5
 روز مهلت داره تا اعتراض کنه.  10از تاریخ ابالغ، خواهان   .6
 مرجع اعتراض قرار، رئیس )قاضی( شعبۀ مربوطه هست.  .7
 این قرار، هزینه و تشریفات نداره.اعتراض به  .8
 برای رسیدگی به اعتراض این قرار، نیاز به تشکیل جلسۀ رسیدگی با حضور طرفین دعوا نیست.  .9

 نظر قاضی شعبه، قطعی هست.  .10
عدم درج نقایص    کنه. برای مثال، کامل بودن دادخواست به نظر قاضی،اگر قاضی، قرار رد دادخواست را لغو کنه، جریان دادخواست ادامه پیدا می .11

 تونه از موجبات لغو این قرار باشه. طور دقیق و تفصیلی در اخطار رفع نقص، عذر خواهان برای تکمیل خارج از موعد و ... میدادخواست به
 : ق.آ.د.م( 63تا  61بهای آن )مواد  تعیین خواسته و

ال، اعالم وجود رابطۀ  ی)برای نمونه: محکومیِت خوانده به پرداخت یک میلیارد ر خواستۀ خواهان باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست نوشته بشه  
ِبه را مشخص میکنه  زوجیت یا ...(. همچنین، تعیین خواسته، محدودۀ رسیدگی دادگاه و نیز اموری را که باید مورد حکم قرار بده و همچنین میزان محکوم  

 ارچوِب خواسته و یا بیش از آن میشه. و مانع از ورود دادگاه در موضوعاِت خارج از چه 
را در  515مادۀ   وارد شده  او  به  و  ناشی شده  ادای حق  از تقصیر خوانده در  و برخی حقوق دیگر که  به خواهان اجازه داده که خسارات دادرسی   ق.آ.د.م، 

 دادخواست نیاَوَرد و در اثنای دادرسی مطالبه کنه. 
فوق،   توضیحات  بر  عالوه  خواهان  چنانچه  درصورتی*  کنه،  مطرح  دادخواست(  شرح  )مانند  دیگری  قسمت  در  کاًل  یا  جزئًا  را  خود  خواستۀ  که  خواستۀ 

ید(، در این مورد برای تعیین    ۀجا تخلیو در یک  خلع یدجا  مغایر باشه)در یک  شده در شرح دادخواستخواستۀ مطرحبا    شده در قسمت مخصوصمطرح
التفاوت هزینۀ دادرسی از سوی دفتر، اخطار رفع نقص صادر میشه، در صورِت اهماِل دفتر، دادگاه موظف هست از خواسته و در صورت نیاز، پرداخت مابه

گاه شده باشه. گونهخواهان توضیح الزم را بگیره. الزم به ذکره که این تغییرات در دادخواست باید به  ای باشه که خوانده نیز به طور روشن و صریح از آن آ
 بهای خواسته: 

 القاعده باید در دادخواست تعیین شود. نیز علی بهای خواسته، خواسته افزون بر  •
 نیز باید در دادخواست تعیین شود مگر آنکه: بهای آن، خواستهپس، عالوه بر 

 تعیین بها ممکن نبوده؛ -1
 گذار آن را از دعاوی غیرمالی شمرده(مرهونه که قانون  خواسته، مالی نباشد )مانند تمکین که ذاتًا غیرمالی است و یا تخلیۀ ید از عیِن مستأجره یا  -2

باشد؛ بنابراین در  تعیین بهای خواسته در واقع، به مفهوم مشخص نمودِن ارزِش ریالی یا تقویِم آن به ریال، وجه رایج کشور، می  مفهوم بهای خواسته:
 نماید. بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می است، تقویِم آن موضوعًا منتفی وجه رایج ایرانتمامی مواردی که خواسته، 

دادخواست ساقط می* درصورتی در  آن  تعیین  تکلیف  نباشد  دادخواست مشخص  تقدیم  موقع  در  مالی  در دعاوی  به شیوۀ  که میزان خواسته  باید  و  شود 
 دیگری عمل شود. 

 روش تعیین بهای خواسته و استثنائات آن: 
 است، همان مبلغ وجه رایج، بهای خواسته است. در دعاوی که خواسته، وجه رایج  .1
در دعاوی که خواسته، ارز خارجی است، بهای رسمی معادل قیمت ارز طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست است. در این مورد   .2

 نکات ذیل باید لحاظ شود: 
 نوسانات بعدی نرخ ارز، تأثیری در دعوا و بهای خواسته ندارد.  ✓
دهد، نه نسبت به بهای خواسته؛ یعنی قاضی، خوانده را به پرداخت اصل ارز خارجی  زمان صدور حکم، قاضی نسبت به اصل خواسته رأی میدر   ✓

علیه یا عدم امکان تهیه ارز، معادل ارز خارجی طبق نرخ معامالتی بازار در تاریخ  کند و ر صورت عدم تأدیه ارز خارجی توسط محکوم  محکوم می
 شود. له تأدیه میعلیه وصول و به محکوم  حکم از اموال محکوم  اجرای 

 در دعاوی پولی که موضوع آن چند قسط است، جمع اقساط بهای خواسته است.  .3
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ساله. باوجوداین، در زمان صدور حکم،  العمر، مانند حق بیمه باشد، بهای خواسته، عبارت است از حاصل جمع اقساط دهاگر خواسته، اقساط مادام .4
 ساله.کند، نه حکم به منافع دهالعمر صادر میادگاه حکم به منافع مادامد

 به سایر اموال، یعنی اموال غیر از پول، بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است. در دعاوی راجع .5
دادخواست تعیین کرده، جز در خصوص هزینۀ دادرسی که نسبت به آن  در دعاوی غیرمنقول نیز بهای خواسته، همان مبلغی است که خواهان در   .6

 ای ملک )قیمت معامالتی امالک در هر منطقه(، مالک عمل است. قیمت منطقه
بهای  آن  رأی،  از  شکایت  امکان  از حیث  چراکه  کند؛  تقویم  را  خود  خواستۀ  باید  خواهان  نیز  غیرمنقول  دعاوی  در  که  باشید  داشته  توجه  که  البته  ی 

 ای ملک. خواهان درج کرده، مالک عمل است، نه قیمت منطقه
به سکۀ طال، بهای خواسته از حیث هزینۀ دادرسی معادل مبلغ واقعی اعالمی بانک مرکزی است؛ اما از جهت امکان شکایت، همان  در دعاوی راجع .7

 مبلغی که خواهان در دادخواست درج کرده، مالک است. 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باشد، مانند دعاوی   3مادۀ    14بهای خواسته ممکن نباشد و دعوا، مشمول بند  اگر در زمان طرح دعوا، تعیین   .8

اجرت بهنفقه،  را  مبلغی  آنکه خواهان،  یا   ... و  مهرالمثل، خسارت  علیالمثل،  را علیعنوان  برای مثال، میزان خسارت  الحساب  الحساب درج کند، 
میزان دقیق محکوم  تومان معرفی ک   6.000.000 این دادگاه است که  این صورت،  از روش ند، در  استفاده  با  را  کارشناسی مشخص  به  مانند  هایی 

 التفاوت هزینۀ دادرسی دو رویه وجود دارد: دهد. در این موارد، برای وصول مابهکند و مورد حکم قرار میمی
اخطا ✓ موجب  به  رأی،  از صدور  قبل  دادگاه  که  است  آن  رویه  مابهیک  نقص،  رفع  دریافت میر  از خواهان  را  دادرسی  هزینۀ  اگر التفاوت  و  کند 

 شود. خواهان ظرف مهلت ده روزۀ رفع نقص، هزینه را نپردازد، قرار رد دادخواست صادر می
التفاوت هزینۀ کند؛ اما مابهمیکند و اقدام به صدور حکم  التفاوت هزینۀ دادرسی را فعاًل از خواهان وصول نمینظر دیگر آن است که دادگاه مابه ✓

 پردازد. له میبه را به محکوم  کند و سپس بقیۀ محکوم  به برداشت میدادرسی را در مرحلۀ اجرای حکم، محاسبه و از محکوم  
و تر است؛ زیرا نظر اول موجب هدر رفتن تمام زحمات و  هریک از دو نظر فوق، در رویه، طرفدارانی دارد؛ اما نظر دوم منطقی نتیجۀ دادرسی 

 اطالۀ فرایند احقاق حق است. 
  نظر از آنکه شخص خواهان، خواسته را به چه مبلغی تقویم کرده باشد، در مرحلۀ اجرای حکم، اگر اصل خواسته از بین رفته باشد، باید قیمت صرف .9

 واقعی خواسته جهت اجرای حکم مالک عمل قرار گیرد. 
 

 استه از قرار ذیل است: آثار بهای خو  آثار تعیین بهای خواسته:
ر   تعیین مرجع صالح: .1 میلیون  دویست  تا  ارزش خواسته  که  آن، در صالحیت  یدعوای منقولی  از  بیش  و  اختالف  باشه، در صالحیت شورای حل  ال 

 محاکم عمومی هست. 
از رأی:  .2 ر   امکان شکایت  تا سه میلیون  که بهای خواسته  بهای  ال هست، غیرقابل  یآرای صادره در دعوایی  که  آرای صادره در دعوایی  و  تجدیدنظر 

 ال هست، غیرقابل فرجام هست. یخواسته تا بیست میلیون ر 
 هزینۀ دادرسی دعاوی مالی، کسری از بهای خواسته هست.  هزینۀ دادرسی: .3

 وابستگی هزینۀ دادرسی به بهای خواسته: 
کند )غیر از عنوان بهای خواسته، در دادخواست درج میست که خواهان بهبه اموال هزینۀ دادرسی ، در مرحلۀ بدوی تابع مبلغی ادر دعاوی راجع .1

 ای ملک است.(دعاوی غیرمنقول که بهای خواستۀ آن تابع قیمت منطقه
 در دعاوی اعتراض به آرا )دعاوی واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث( برای تعیین هزینۀ دادرسی فقط باید بر مبنای .2

 به که مورد اعتراض است، هزینۀ دادرسی پرداخت شود. ان بخشی از محکوم  هم
اعتراض به بهای خواسته، از جانب خوانده در صورتی ممکنه که شرایط زیر فراهم باشه:  اسباب اعتراض به بهای خواسته:  

 خوانده باید تا اولین جلسه دادرسی ایراد کند.  .1
دعاوی غیر پولی پذیرفته میشه یعنی در دعاوی که خواستۀ آن سایر اموال غیر پول باشد و تعیین بها به میل و ارادۀ اعتراض به بهای خواسته، فقط  در   .2

 خواهان باشد. 
 چون در حال حاضر تقویم سکۀ طال نیز طبق نرخ رسمی بانک مرکزی انجام میشه، اعتراض به بهای خواسته در خصوص سکۀ طال نیز منتفی است. 

 دیگر، اعتراض باید همراه با بیان یک بها باشد. عبارتنده کافی نیست، یعنی خود خوانده باید بهایی بیان کند؛ بهصرف اعتراض خوا .3
 بهای اعالمی خواهان و بهای اعالمی خوانده باید به نحوی متفاوت باشد که مؤثر در رسیدگی باشد برای مثال: .4
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را یر   17.000.000اگر دعوایی در دادگاه عمومی به مبلغ   ✓ ال تقویم شده باشد و خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض کند و بهای خواسته 
 خواهی از رأی مؤثر است. بررسی است؛ زیرا در قابلیت فرجامال اعالم کند، این اعتراض قابلیر  23.000.000

مبلغ   ✓ به  دادگاه عمومی  در  و خوایر   1.500.000اگر دعوایی  باشد  تقویم شده  را  ال  بهای خواسته  و  اعتراض کند  بهای خواسته  به  نسبت  نده 
 بررسی است؛ زیرا در قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی مؤثر است. ال اعالم کند، این اعتراض قابلی ر  4.500.000

د و بهای خواسته ال تقویم شده باشد و خوانده نسبت بهای خواسته اعتراض کنیر   195.000.000اگر دعوایی در شورای حل اختالف به مبلغ   ✓
 شود. بررسی است؛ زیرا موجب تغییر صالحیت از شورای حل اختالف به دادگاه عمومی میال اعالم کند، این اعتراض قابلی ر  210.000.000

  5ه را  ال تقویم شده باشد و خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض کند و بهای خواستیر   300.000.000اگر دعوایی در دادگاه عمومی به مبلغ   ✓
 بررسی نیست؛ زیرا موجب تغییر در صالحیت نشده و تأثیری در قابلیت اعتراض به رأی ندارد. ال اعالم دارد، این اعتراض قابلیمیلیارد ر 

 وظیفۀ دادگاه در صورت اعتراض به بهای خواسته: 
 دهد. ه، پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع میاگر اعتراض به بهای خواسته، دارای شرایط ذکرشده باشد، قاضی جهت معین کردن بهای خواست .1
بهای  .2 و همان  نیست  کارشناس  به  امر  ارجاع  به  نیازی  شود،  پذیرفته  خواهان  از جانب  خوانده  توسط  خواسته  بهای  به  اعتراض  که  در صورتی 

 گیرد.شده، مالک عمل قرار میاعالمی خوانده که توسط خواهان پذیرفته
 شود. ن بهای خواسته، بر عهدۀ خوانده است و در صورت عدم پرداخت، اعتراض او بالاثر میالزحمۀ کارشناس برای تعییحق .3
اگر بر اساس نظر کارشناس، بهای خواسته بیش از مبلغ مندرج در دادخواست باشد، دفتر دادگاه خطاب به دادخواست دهنده، اخطار رفع نقص   .4

 کند. نقص، قرار رد دادخواست صادر می التفاوت مبلغ صادر و در صورت عدم رفعبرای پرداخت مابه
 ها در یک دعوا:تکلیف بهای خواسته در صورت تعدد خواسته

باید بهدر صورتی که یک دادخواست، چند خواسته طرح شده باشد، هریک از خواسته .1 طور جداگانه  ها، بهصورت مجزا و بهای هریک از خواستهها 
 مجزا، محاسبه و پرداخت شود. تعیین و هزینۀ دادرسی هریک باید  

صورت جداگانه و با توجه به بهای خواستۀ مزبور سنجیده  ها، بهدر این فرض، قابلیت شکایت از رأی )تجدیدنظر، یا فرجام( نسبت به هریک از خواسته .2
 ها مالک نیست. خواهدش شد و جمع بهای خواسته

های  ی از خواسته، مطالبه شود، در این حالت، بهای خواسته، حاصل جمع تمام قسمتهرگاه خواندگان متعدد باشند و از هریک از خواندگان، بخش  .3
 شود. های مورد مطالبه، محاسبه میمورد مطالبه است و قابلیت تجدیدنظر و فرجام، با توجه به حاصل جمع تمام قسمت

های  نند، در این حالت، بهای خواسته، حاصل جمع تمام قسمتها، بخشی از خواسته را مطالبه ک ها، متعدد باشند و هر یک از خواهانهرگاه خواهان .4
 شود. ها محاسبه میهای مورد مطالبۀ خواهانمورد مطالبه است و قابلیت تجدیدنظر و فرجام با توجه به حاصل جمع تمام قسمت

 های یک دعوا: تجزیۀ خواسته
اگر خواندۀ تمام این دعواها یک شخص باشد، مگر اینکه حداقل یکی از دو شرط  خواهان باید برای هر دعوای خود، دادخواستی جداگانه دهد؛ حتی   .1

 موجب یک دادخواست طرح کند: تواند دعاوی متعدد را بهذیل برقرار باشد که در این صورت، می
 بین این دعواها، ارتباط کامل باشد؛ یعنی رسیدگی به یکی در دیگری مؤثر باشد.  ✓
از یک ملک و مطالبۀ خسارت    خلع یددلیل وحدت موضوع، در یک دادرسی به آنها رسیدگی کند. برای مثال، دعاوی    یا اینکه دادگاه قادر باشد به ✓

و وارده بر همان ملک، گرچه دارای ارتباط کامل نیست و نتیجۀ یکی در دیگری مؤثر نیست؛ اما به دلیل وحدت موضوع؛ یعنی به دلیل آنکه هر د 
 شود. طرح است و در یک دادرسی رسیدگی میک دادخواست قابلناظر به یک ملک است، به موجب ی 

یک از شرایط ذکرشده را نداشته باشد، دادگاه باید آنها را از هم تجزیه کند و در صورت  شده، هیچهرگاه دعاوی متعددی که در یک دادخواست طرح .2
 داشتن صالحیت، به موجب دو پروندۀ جداگانه به آنها رسیدگی کند. 

 ان به دعاوی: رسیدگی توأم
 شود: زمان رسیدگی کند. این حالت در موارد زیر جاری میاین حالت زمانی است که دادگاه دو یا چند دعوا را با یکدیگر و به نحو هم

 در حالت طرح دعاوی طاری؛  .1
به موجب دادخواست .2 یعنی  اگر دعاوی متعددی  ارتباط کامل دارد؛  با یکدیگر  این  های جداگانه طرح شود که  در  نتیجۀ یکی در دیگری مؤثر است. 

 شود: صورت، به نحو ذیل عمل می
 قرار رسیدگی توأمان صادرشده و به این دعاوی، به نحو توأمان رسیدگی خواهد شد.  اگر همۀ دعاوی در یک شعبه باشد:  ✓
 ع شده و یکجا رسیدگی خواهند شد. ل، تجمی همۀ دعاوی در یکی از شعب، با تعیین رئیس شعبۀ اوّ   اگر این دعاوی در چند شعبه باشد: ✓
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 ممکن است دعاوی مزبور، حتی شرایط دعاوی طاری را نداشته باشند؛ یعنی اصحاب دعوا در آنها یکسان نباشد.  ✓
 : بهای خواسته بندیجمع

 تعیین شود.  بهای خواستهو  خواستهدر دادخواست باید  ✓
 الزامی است.  خواستهتعیین   ✓
 الزامی است.  بهای خواستهتعیین  ✓
الوکاله که غالبًا در قسمت شرح دادخواست  ها و حّق تعیین درخواست الزامی است )خواستۀ فرعی( مانند تقاضای تأمین خواسته، دستور موقت، هزینه ✓

 شود. درج می
 الزامی نیست.  درخواستتعیین بهای  ✓

 است.  خواستۀ فرعیالوکاله ها، دستور موقت و حّق و تقاضای تأمیناست  خواستۀ اصلی  ،مثاًل خلع ید
 ق.آ.د.م است.  54فوری طبق مادۀ  رِدّ غیر اخطارِ  آن، اجرای، ضمانتعدم تعیین خواسته و بهای آن در صورت   ✓
 . کردن خواسته، ارزیابی، قیمت، تقویم، مقومخواسته بهای خواسته = ارزش  ✓
 بپردازیم. شود تا بفهمیم چقدر هزینۀ دادرسی  ارزش خواسته تعیین می ✓
  در اینجور دعاوی ارزش خواسته، معادل خود خواسته است. در اینجا  حاصل است.   اگر خواسته وجه رایج باشد، نیازی به تقویم نیست، چون تحصیِل  ✓

صد میلیون  یک میلیارد ریال معادل  نویسند:  در قست »خواسته و بهای آن« میمثاًل    نیست.  به معنای تقویم و ارزش خواسته  تعیین ارزش خواسته
 تومان. 

 انواع خواسته و تعیین بهای آن

 مالی پولی  .1
 داخلی: وجه رایج )ریال معادل تومان( در این مورد تعیین بهای خواسته منتفی است.  ✓
 .ق.آ.د.م« 62مادۀ   1خارجی: ارز: ارزیابی به نرخ رسمی بانک مرکزی »بند   ✓

 مالی غیرپولی  .2
 منقول  ✓
 غیرمنقول  ✓

 خواهان است،   خواهِ نقول و غیرمنقول به دلال متعیین بهای خواسته در امو  •
 مالک است.  ای ملک قیمت منطقهاز نظر هزینۀ دادرسی  های غیرمنقول در خواسته •
 منافع  ✓

 سال  10عمری: عمر شخص: جمع منافع  •
 ن:جمع اقساط رقبی:منافع معیّ  •
 سال  10ت: جمع منافع  مطلق:بدون مّد  •

 قابل اسقاط است.  انتقال، غیرقابل توقیف و غیرقابل   غیر قابل تقویم، غیرغیرمالی:  .3
المثل به  اجرت  تقویم خواسته اصواًل الزامی است، مگر خواسته، وجه رایج یا غیرمالی باشد یا اینکه در حال حاضر قابلیت تقویم ندارد، مانند خسارات یا ✓

 قابل تقویم باشد.  عبارتی دیگر در زمان تقدیم دادخواست غیر
 

 بهای خواسته اعتراض به 

کرده است )بند    توان اعتراض نمود که خواهان عشقی تقویمای میاعتراض به بهای خواسته یک پیش شرط مهم دارد و آن این که صرفًا به بهای خواسته
 ق.آ.د.م(.  62مادۀ   4

 شرایط اعتراض به بهای خواسته:

 .اعتراض نیستند(قابل منافعو  ارزپس اموالی است که توسط خواهان تقویم شده باشد )  ،اعتراض قابل موضوِع  .1
 لین جلسۀ دادرسی به عمل آید. اعتراض به بهای خواسته باید تا اوّ  .2
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 باشد.   در قطعیت یا عدم قطعیت مؤثر ،نهعَ معترض   ۀمؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، یعنی آن بهای خواست  ،اعتراض .3
خواسته به بیش از    یمیلیون ریال قابل تجدیدنظرخواهی نیست، حال به موجب اعتراض به بهای خواسته اگر بها  3برای مثال بهای خواستۀ کمتر از   ✓

 شود. قابل تجدیدنظرخواهی می  ،قطعی  میلیون ریال تغییر کند، مؤثر در مراحل بعدی است. یعنی رأِی  3
البته در سؤاالت مطلق نوع    پیشنهادی توسط معترض:  میزاِن   اعالِن  .4 را تعیین کند،  یعنی خواندۀ معترض باید جنبۀ صعودی یا نزولی اعتراض خود 

 صعودی است.   اعتراض به بهای خواسته، اعتراِض 
د.م ضروری ق.آ.  63های خواسته جلب نظر کارشناس به موجب مادۀ  بدقت شود، که تقویم اولیه نیازی به کارشناس ندارد و پس از اعتراض خوانده به   ✓

 است. 
 
ّ
 ت تعیین بهای خواسته عل

 برای تعیین هزینۀ دادرسی  ✓
 قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی  ✓
 . شورای حِلّ اختالف :میلیون تومان  20دادگاه / زیر   :میلیون تومان 20بیش از  )اینجا ِنسبی به معنای محلی نیست(: برای تعیین صالحیت نسبی ✓

 
 تعیین بهای خواسته چیست؟ مالک رسیدگی به اختالف در   •

 تعیین هزینۀ دادرسی غلط: 
 مؤثر بودن در قطعیت یا عدم قطعیت، یعنی قابلیت تجدیدنظرخواهی صحیح:  

 تعیین صالحیت غلط: 
 همۀ موارد غلط: 

 صحیح بود.  4گزینۀ   « علت تعیین بهای خواسته چیست؟اگر سواِل تسِت باال این بود: » •
 

 های غیرمنقول ...  در خواسته •
 ملک مالک است.  اِی منطقه تعیین بهای خواسته توسط خواهان الزامی نیست، چون قیمِت 

 آید. تعیین بهای خواسته الزامی است که توسط خواهان و به میزان دلخواه وی به عمل می
 ای ملک مالک است. ای ندارد چون قیمت منطقهفایده  چتعیین بهای خواسته توسط خواهان الزامی است، ولی هی

 واسته است. خملک مالک است، ولی به هر حال خواهان ملزم به تعیین بهای   اِی منطقه  از نظر هزینۀ دادرسی قیمِت  ✓
 

از نظر هزینۀ  ای ملک  های غیرمنقول، قیمت منطقهمعّین در خواسته  موارد  در  آن  مصرف  و  دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  قانون  3مادۀ    12بر اساس بند  
تواند بهای خواسته را تعیین  مالک است و این مالک اواًل نافی تکلیف خواهان بر تعیین بهای خواسته نیست، ثانیًا خواهان به هر میزان دلخواه می  دادرسی

 ها و قابلیت تجدیدنظرخواهی همچنان مالک و معتبر است. حیتظر صال نکند، ثالثًا تعیین بهای خواستۀ دلخواه خواهان از 
 

 افتد. ق.آ.د.م دادخواست به جریان می 66تا   64پس از تقدیم دادخوست، با شرایط قانونی از جمله تعیین بهای خواسته به موجب مواد  
 

جریان  
دادخواس

بدوی   ت 
جلسۀ   تا 

 ق.آ.د.م( 64دادرسی: )مادۀ 
 گیرد. دادخواست کتبی صورت میشروع دادرسی با  .1
 شود. دادخواست به دفتر شعبۀ اول )دفتر کل( باید تقدیم  .2
 دهد که حاوی نام اصحاب دعوا و تاریخ و شمارۀ ثبت باشد. مدیر دفتر کل باید دادخواست را ثبت کند و رسیدی به خواهان تحویل  .3

جریان 
دادخواست

دادخواست 
کامل

دستور تعیین 
دستور ابالغ+وقت
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 شود. میاین تاریخ )تاریخ ثبت دادخواست( تاریخ طرح دعوا تلقی  .4
 مدیر دفتر کل فورًا دادخواست را باید به نظر رئیس شعبۀ اول )رئیس حوزۀ قضائی( یا یکی از معاونین وی )معاون ارجاع( برساند.  .5
 دید ایشان است. دهد. انتخاب شعبه به صالحرئیس حوزۀ قضائی یا معاون وی، دادخواست را به یکی از شعب ارجاع می .6
به مجتمعدر شهرهایی مانند تهران که   .7 باشد که  های قضائی متعدد تقسیمدادگاه عمومی  شده است، ممکن است هر مجتمع یک دفتر کل داشته 

شود یا معاون سرپرست شود. در این صورت، سرپرست آن مجتمع که معاون رئیس حوزۀ قضائی محسوب میدادخواست به دفتر کل مجتمع تقدیم می
 کند. شعب آن مجتمع اقدام می)معاون ارجاع(، نسبت به ارجاع دعوا به 

 ق.آ.د.م(  66ارجاع پرونده به شعبه: )مادۀ  
 الیه باید دادخواست را از حیث کامل یا ناقص بودن شرایط بررسی نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه، مدیر دفتر شعبۀ مرجوع  

رساند.  در این حالت:شعبه میاگر دادخواست، کامل باشد، یا بعدًا کامل شود، مدیر دفتر، آن را به نظر قاضی   
نزد مدیر دفتر اعاده می ✓ تا اقدام الزم در خصوص رفع نقص یا رد  اگر قاضی، دادخواست را ناقص تشخیص دهد، با ذکر موارد نقص آن را به  نماید 

 دادخواست را انجام دهد. 
را ✓ دادخواست  ابالغ  و  وقت  تعین  تشخیص دهد، دستور  را کامل  دادخواست  نیز  قاضی  می  اگر  توسط منشی شعبه  صادر  دادرسی  تعیین وقت  کند. 

 گیرد. صورت می
  65  مادۀ)  کند  رسیدگی  یکجا   آنها  به  نتواند  دادگاه  و  نداشته  ارتباط   هم  با  آنکه  شرط  به  شودمی  رسیدگی  جداگانه  و  تفکیک  دادخواست،  یک   در  متعدد  دعاوی

 (. م.د.آ.ق
 دادگاه  توسط  که  افتاده  جریان  به  ناقص  دادخواست  یعنی  شود،می  إعمال  دادخواست  جریان  از  پس  که  است،  م.د.آ.ق  54  مادۀ  همان  م.د.آ.ق  66  مادۀ

 . شود صادر رد قرار عنداالقضاء و نقص رفع اخطار دادگاه دفتر  توسط باید شود،می  محرز
 قواعد ارجاع: 

 ارجاع دعاوی به شعب، به عهدۀ رئیس حوزۀ قضائی یا معاون او است.  .1
ای تواند پرونده را از شعبهدهنده یاهیچ شخص دیگری نمیارجاع ممنوع است، به عبارت دیگر، تغییر شعبه ممکن نیست. یعنی، مقام ارجاععدول از   .2

 ق.آ.د.م.  103و  92، 89خارج و به شعبۀ دیگر ارجاع دهد، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد؛ مانند مواد  
ها  یک، به کدام پروندهکند که کدامع دهندۀ دعاوی تعیین نمیالبدل نیز داشته باشد، مقام ارجارئیس، دادرس علی  ای عالوه بردر صورتی که شعبه .3

به شعبه ارجاع میرسیدگی کنند. بلکه مقام ارجاع دهنده صرفًا پرونده به دادرس  کند و سپس رئیس شعبه، برخی از پروندهها را  ها را برای رسیدگی 
 نماید. ر میالبدل واگذا علی

تواند پرونده را از آن شعبه دهنده متوجه شود که آن پرونده در صالحیت آن مرجع نیست، بازهم نمیای، مقام ارجاعهرگاه پس از ارجاع پرونده به شعبه .4
دم صالحیت صادر خواهد  گیری کند و در صورت نظر به عدم صالحیت خود، قرار عگیرد. بلکه شعبۀ مزبور باید نسبت به صالحیت خود تصمیمبازپس

 کرد. 
 پرداخت هزینۀ دادرسی: 
ای را در همان ابتدا، به دولت پرداخت نماید، اما اگر در دعوا پیروز گردید با حکم االصول مستلزم این است که دادخواه هزینهدادخواهی و احقاق حق علی

های مقرر  های آن به میزان مقرر در قانون تمبر الصاق نشده و یا هزینهیوستشود. چنانچه به دادخواست و پدادگاه، به درخواست وی از خوانده گرفته می
 شود. پرداخت نشده باشد دادخواست توقیف می

ای با عنوان »طرح پرونده غیر کیفری مالی در محاکم قضایی«، هزینه درخواست تصویر  دادرسی به مفهوم اعم، شامل بهای برگ دادخواست، هزینه  ۀهزین
 باشد. دادرسی به مفهوم اخص، می ۀها با اصل آنها و هزینتطبیق برگ  ۀنده، هزیناز اوراق پرو

 : پرداخت هزینۀ دادرسی در صورت تعدد خواهان
 اگر هریک از ایشان، مدعی بخشی از خواسته باشد، هریک به نسبت همان بخش باید هزینۀ دادرسی بپردازد. .1
شند، در این صورت، صرفًا یک هزینۀ دادرسی باید پرداخت شود؛ یعنی پرداخت هزینۀ دادرسی از  صورت واحد، یک خواسته داشته بااگر تمام آنها به .2

 کند. ها، سایرین را معاف میجانب یکی از خواهان
 

 ق.آ.د.م( 514تا  504اعسار: )مواد 
 شود: به معنای عدم تمکن مالی، عدم مالئت و عدم ایسار است. اعسار به دو ِقِسم تقسیم می 
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 باشد. کند که از هزینۀ دادرسی دعوایی که طرح کرده است، عاجز میاعسار نسبت به تأدیه هزینۀ دادرسی: یعنی شخص دادخواست دهنده ادعا می .1
به تأدیۀ وجه یا مالی محکوم شده است، ادعا کند که از تأدیۀ آن وجه یا مال عاجز است و تقاضای یعنی شخصی که    به: اعسار نسبت به تأدیه محکوم   .2

 تقسیط یا مهلت داشته باشد. 
 های اعسار نسبت به پرداخت هزینۀ دادرسی:ویژگی

 باشد. این دعوا، در زمرۀ دعاوی غیرمالی است. اعسار باید اثبات شود و این اثبات نیازمند طرح دعوا می .1
اعسار، محکوم   .2 اگر مدعی  است؛یعنی،  موقتی  به صورت  و محکوم  اعسار،  واقع شود  دریافت میله  او  از  دادرسی  هزینۀ  شود. شیوۀ  به وصول شود، 

اگر محکوم  به به وی، هزینۀ دادرسی را از آن کسر میدریافت هزینۀ دادرسی بدین نحو است که دادورز قبل از پرداخت محکوم   یا  نقد  به، وجه  کند 
 شود. به، وصول میجمله از محکوم  له و مننباشد، هزینۀ دادرسی بدون نیاز به رسیدگی قضائی و صدور اجرائیه از اموال محکوم  

یابد و اگر وّراث نیز مدعی اعسار باشند، باید ادعای شود؛ یعنی اعسار مورث به وّراث او سرایت نمیرأی اعسار، نسبت به خود شخص معسر جاری می .3
 د را اثبات کنند. خو

به معاف شود یا آنکه نسبت به  اعسار ممکن است کلی یا جزئی باشد؛ یعنی ممکن است شخص فعاًل نسبت به تأدیۀ بخشی از هزینۀ دادرسی یا محکوم   .4
 تأدیه کِلّ آن معاف شود. 

سی به اموال است، واضح است که در بررسی عدم  به( یا عدم دستر مالک اعسار، عدم کفایت دارایی برای پرداخت مبلغ )هزینۀ دادرسی یا محکوم   .5
به را از محل اموال ضروری زندگی )مستثنیات  شود؛ زیرا قرار نیست که شخص مبلغ هزینۀ دادرسی یا محکوم  کفایت دارایی، مستثنیات دین لحاظ نمی

 دین( بپردازد. 
ر نیست؛ چراکه شرایط مالی اشخاص از جهت اعسار یا تمکن مالی، امری  های آتی از اعتبار امر مختومه برخوردارأی اعسار یا عدم اعسار، در زمان .6

در    است که در هر زمانی ممکن است دچار تغییر شود؛ بنابراین، اگر سابقًا ادعای اعسار شخصی رد شده باشد، هیچ منعی برای ادعای مجدد اعسار
 سایر دعاوی وجود ندارد. 

 مسائل اعسار از هزینۀ دادرسی:
 اعسار از هزینۀ دادرسی، ممکن است به موجب دادخواست جداگانه یا همراه با دادخواست اصل دعوا، مطرح شود. دعوای  .1
 ، قابل تجدیدنظر است. غیرمالی بودنآرای صادره در مورد اعسار با توجه به  .2
 آرای صادره در مورد اعسار، قابل فرجام نیست.  .3
 عبیر قانون چون حضوری است و در نتیجه، قابل واخواهی نیست. آرای صادره در مورد اعسار از هزینۀ دادرسی، به ت .4
 خواندۀ این دعوا نیز، همان شخصی است که دعوای اصلی به طرفیت او طرح شده است.  .5
ند که  دانان معتقدبا توجه به غیرمالی بودن دعاوی اعسار، برای طرح دعاوی اعسار باید هزینۀ دادرسی غیرمالی پرداخت شود. البته برخی از حقوق .6

به، از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است. البته رویۀ قضائی برخالف این نظر است؛ دعوای اعسار، چه اعسار از هزینۀ دادرسی و چه اعسار از محکوم  
هم تجدیدنظر خارج  دیگر، در رویۀ قضائی، مدعی اعسار باید برای دعوای اعسار، هزینۀ دادرسی بپردازد. دعوای اعسار هم در مرحلۀ بدوی و  عبارتبه

 شود. از نوبت رسیدگی می
توان با شهادت شهود و یا سایر ادله، مانند فیش حقوقی و قبوض تأدیه مخارج و دیون نیز، اثبات کرد؛ در فرضی که مدعی اعسار بخواهد  اعسار را می .7

 از است. اعسار خود را با شهادت شهود اثبات کند، برای اثبات اعسار از هزینۀ دادرسی، دو شاهد نی
مفاد   .8 باید حاوی  استشهادیه  است.  الزامی  استشهادیه  برخالف سایر دعاوی، ضمیمه کردن  باشد،  اعسار شهادت شهود  نوع  دو  هر  اثبات  دلیل  اگر 

 خاصی باشد و شرایط خاص شکلی در آن رعایت شده باشد. 
های تجاری و چه سایر اشخاص حقوقی(  اص حقوقی )چه شرکتاز تاجر اعسار از هزینۀ دادرسی پذیرفته نیست، مگر از کسبه جزء. همچنین از اشخ .9

 ادعای اعسار مسموع نیست. 
توانند ادعای اعسار کنند و  ورشکستگی نسبت به تاجر و اشخاص حقوقی، جاری است و ورشکستگی جایگزین اعسار است. البته کسبه جزء هم می .10

 توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی کنند. هم می
 اعسار نسبت به پرداخت هزینۀ دادرسی: أثرات 
گهی، برای  شخص ُمعِسر، از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است، و همچنین می ✓ تواند از وکیل معاضدتی برخوردار شود؛ و نیز از پرداخت هزینۀ نشر آ

 المکان، معاف است و این هزینه بر عهدۀ دولت است. ها به خواندۀ مجهولابالغ اخطاریه
ُمعِسر   ✓ بهشخص  دادگاه،  تشخیص  به  است  حقممکن  پرداخت  از  جزئی  یا  قطعی  طورکلی  معافیت،  این  شود.  معاف  دادگستری  کارشناس  الزحمۀ 
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 نیست؛ بلکه بستگی به تصمیم دادگاه دارد.
ی یا تأمین اتباع معاف شخص ُمعِسر از تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت و همچنین از سپردن تأمین دعوای واه  ✓

 . نیست
 تأثیر اعسار نسبت به هزینۀ دادرسی یک دعوا در سایر دعاوی:

تواند از این حکم، در اگر در خصوص شخصی، برای یکی از مراحل دادرسی، مانند مرحلۀ بدوی، حکم اعسار از هزینۀ دادرسی صادر شد، آن فرد می .1
 تجدیدنظر و فرجام استفاده کند. سایر مراحل همان پرونده، مانند 

دادرسی   .2 هزینۀ  به  نسبت  کند،  افزایش خواسته  به  اقدام  سپس  و  باشد  کرده  اثبات  دادرسی  هزینۀ  از  را  خود  اعسار  اصلی،  دعوای  در  شخصی  اگر 
 شود.افزایش خواسته نیز، ُمعِسر تلقی می

عاوی که همان خواهان طرح کرده، تأثیر نخواهد داشت؛ مگر اینکه این دو حکم اعسار از هزینۀ دادرسی که در یک دعوا صادرشده باشد، در سایر د .3
 شرط با هم فراهم باشد: 

 ـ خواندۀ دعوا یکسان باشد؛
 زمان طرح شده باشد. ـ این دعاوی، هم

 شد نیست.  اثبات اعسار از هزینۀ دادرسی دعاوی اصلی، موجب معافیت از هزینۀ دادرسی دعاوی طاری، مانند جلب ثالث که طرح خواهد ✓
 

 ق.آ.د.م(  522تا  515خسارات در دعاوی )مواد 
 در دعاوی دو نوع مطالبۀ خسارات قابل بررسی است: مطالبۀ خسارات:

 . مطالبۀ خسارت خواهان از خوانده؛1
 مطالبۀ خسارت خوانده از خواهان.  .2

 اقسام خسارت قابل مطالبه توسط خواهان از خوانده: 
 خسارت تأخیر در انجام تعهد: خسارت عدم انجام تعهد یا  .1
. در این حالت تعهد در موعد مقرر انجام نشده و در حال حاضر  باشد  وحدت مطلوبرابطۀ تعهد و زمان انجام تعهد به نحو  خسارت عدم انجام تعهد:   ✓

 اجرا نباشد.  هم، قابل
در این حالت تعهد در موعد مقرر انجام نشده؛ اما همچنان    باشد.  تعدد مطلوبرابطۀ تعهد و زمان انجام تعهد به نحو  خسارت تأخیر در انجام تعهد:   ✓

 اجرا است. قابل
 خسارات دادرسی: خسارات دادرسی قابل مطالبه باید دارای دو شرط باشد:  .2

 مربوط به دادرسی باشد. اواًل: 
 هزینۀ دادرسی... . ؛ مانند  برای اثبات دعوا الزم باشدثانیًا:  

 المثل مال خواهان که خوانده آن را تسلیم نکرده یا با تأخیر تسلیم کرده است. اجرت .3
 طریقۀ مطالبۀ خسارت توسط خواهان از خوانده:  

اصلی:  .1 دادخواست دعوای  با  دادخو   همراه  دو قسمت  در هر  آنکه  یا  دادخواست  در قسمت شرح  یا  به خواسته  مربوط  ردیف  در  که  نحو  است،  بدین 
 خسارات را مطالبه کند. 

 مطالبۀ خسارات در دادخواست، نیازمند تأدیه هزینۀ دادرسی بابت خسارات نیست.  ✓
 بدین نحو که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی، خسارات نیز مطالبه شود. در این خصوص توجه داشته باشید که:  در جریان رسیدگی به دعوا: .2

 تواند کتبی یا شفاهی باشد. در این حالت مطالبۀ خسارت نیاز به تشریفات خاصی ندارد و می ✓
تواند تا قبل از ختم دادرسی صورت  اول دادرسی نیست و می  شود، محدود به جلسۀبا توجه به اینکه مطالبۀ خسارات، افزایش خواسته تلقی نمی ✓

 پذیرد. 
دادخواست جداگانه: .3 قالب  علیه خوانده  در  مطالبۀ خسارت خود  رأی صادره، جهت  و قطعیت  در اصل دعوا  پیروزی  از  ای که شکست خواهان پس 

 خورده، دادخواست دهد. 
 رعایت شده و هزینۀ دادرسی نیز تأدیه شود. در این روش باید تشریفات دعوا مانند دادخواست،  ✓

 خسارات قابل مطالبه از خواهان توسط خوانده:  
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 تواند از خواهان مطالبه کند، منحصر در خسارات دادرسی است؛ مانند هزینۀ دادرسی... . خساراتی که خوانده می .1
است؛ زیرا خوانده ادعایی علیه خواهان ندارد که بتواند بابت   معنیدر این خصوص، دریافت خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، بی .2

 آن خسارتی مطالبه کند. 
 

سه روش مطالبۀ خسارت که در خصوص خواهان ذکر شد، برای مطالبۀ خسارت توسط خوانده از  طریقۀ مطالبۀ خسارت توسط خوانده از خواهان: 
 خواهان نیز جاری است. 

 تواند: خوانده می 
دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، خسارت دادرسی را مطالبه کند؛ برای مثال، در همان دادخواست تجدیدنظرخواهی، عالوه بر اعتراض به  ضمن   .1

 حکم بدوی، خسارات دادرسی را نیز مطالبه کند. 
نیز به صورت توأم با اصل دعوا، اقدام    در جریان رسیدگی به دعوا، مطالبۀ خسارت کند تا در صورت شکست خواهان در دعوا، قاضی نسبت به خسارات .2

 به صدور حکم کند.  
 البته دو طریقۀ اول در خصوص مطالبۀ خسارات توسط خوانده از خواهان در رویۀ قضائی متروک است.  ✓

 بعد از ختم رسیدگی به دعوا و در قالب دادخواست جداگانه، خسارات خود را مطالبه کند.  .3
 واهان:  شرط مطالبۀ خسارت توسط خوانده از خ

وا  گذار شرط مطالبۀ خسارت خوانده از خواهان را چنین بیان داشته است که خواهان عمدًا و با علم به غیر ُمِحق بودن خود، اقدام به طرح دعقانون ✓
 کند. 

 النفع: تشریح خسارات ناشی از عدم 
 النفع قابل مطالبه نیست. ق.آ.د.م خسارت عدم 515مادۀ  2بنا بر تبصرۀ  
 الحصول قائل به تفصیل شد. بدین نحو که: الحصول و منافع مسلماین خصوص، باید بین منافع محتملالبته در  

قانون .1 عدممنظور  از  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  در  منافع  گذار  محتمل  الحصولمحتملالنفع،  منافع  جریان است.  طبق  که  است  منافعی  الحصول، 
ه صد میلیون تومان پول طلبکار بوده، بیان دارد که اگر بدهکار این صد میلیون را در زمان مقرر به شود؛ مانند اینکه شخصی کعادی امور حاصل نمی

کرد و با توجه به اینکه قیمت طال در این مدت دو برابر شده، پس وی صد میلیون تومان سود را از دست  کرد، با آن طال خریداری میوی پرداخت می
 خریده؛ بنابراین، قابل مطالبه نیست. الحصول است؛ چرا که معلوم نیست که طلبکار لزومًا طال میسود محتمل داده و ضرر کرده است. این سود، یک

الحصول منافعی است که طبق جریان عادی امور حاصل  الحصول( قابل مطالبه است. منافع مسلمالحصول )ممکناما خسارات ناشی از منافع مسلم .2
دیگری را از دسترسی به باغش محروم کند و موجب شود که مالک باغ از منافع باغ در آن طول مدت محروم شود،  شود. برای مثال، اگر شخصی  می

 الحصول( و قابل مطالبه است. الحصول )مسلممنافع باغ، منافع ممکن
 

 تأدیه، شرایط زیر باید موجود باشد: خسارت تأخیر در پرداخت پول را خسارت تأخیر تأدیه گوییم. برای أخِذ خسارت تأخیر خسارت تأخیر تأدیه:  
 باشد.  پرداخت پول رایج )ریال ایران(، موضوع تعهد  .1
 کرده باشد.  طلب طلبکار، طلب خود را از مدیون  .2
 این مطالبه، ممکن است به صورت رسمی )اظهارنامه یا دادخواست( یا غیررسمی )پیامک، ایمیل، نامه یا به صورت شفاهی( باشد.  ✓

 توجه باشد. تغییر فاحش کرده باشد؛ یعنی تورم قابلشاخص قیمت سالیانه،  .3
پرداخت امتناع کند؛ با این حال، در صورت اعسار یا ورشکستگی مدیون، دریافت خسارت از تأخیر  ز  مدیون دارای تمکن مالی باشد؛ و با وجود این، ا .4

 تأدیه منتفی است. 
التزامی جاگر طرفین به موجب قرارداد فی  نکتۀ مهم: التزام باید به عنوان خسارت  مابین، وجه  باشند، همان وجه  هت خسارت تأخیر تأدیه تعیین کرده 

امر را ربوی میتأخیر تأدیه پرداخت می و ربا تفاوت  شود، هرچند که بیش از نرخ تورم باشد. برخی این  التزام تأخیر تأدیه  دانند؛ گرچه به وضوح بین وجه 
 است. 

 یه: آغاز و پایان محاسبۀ خسارت تأخیر تأد
دیگر، مبدأ خسارت  عبارتشود؛ بهق.آ.د.م خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ صدور حکم محاسبه و در حکم دادگاه درج می  522طبق مادۀ   .1

 شود.  مطالبه، حال شدهکه   دینیتأخیر تأدیه، سررسید دین نیست؛ بلکه آن تاریخی است که 
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دادخواست .2 تقدیم  می  تاریخ  قلمداد  ...  تاریخ مطالبه  و  ایمیل  و  اظهارنامه  مانند  دیگری،  نحو  به  را  از طرح دعوا، طلب خود  قبل  گر طلبکار  ولی  شود، 
 مطالبه کرده باشد، از همان تاریخ، خسارت تأخیر تأدیه خواهد شد. 

أی خود درج کند؛ ولی محاکم میزان خسارت تأخیر تأدیه را  گرچه طبق نص قانون، قاضی باید خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان صدور حکم محاسبه و در ر  .3
ها بعد  کنند؛ چراکه ممکن است این حکم، سالکنند؛ بلکه محاسبۀ میزان آن را تا زمان اجرای حکم، به مرحلۀ اجرا واگذار میدر رأی خود درج نمی

 سارت تأخیر تأدیه است. از صدور آن، اجرا شود و دائن طبیعتًا نسبت به این مدت نیز مستحق دریافت خ
 

 مسائل خسارات دادرسی:
تصریح    . خسارت دادرسی اعم از تمامی مخارجی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت داشته باشد، تلقی شده و قابل مطالبه است؛ هرچند که در قانون1

 نشده باشد؛ مانند: هزینۀ ایاب و ذهاب شهود و ... 
وجه اسناد تجاری، اقدام به واخواست عدم تأدیه نسبت به سند تجاری کرده باشد، هزینۀ واخواست عدم تأدیه نیز    اگر شخصی قبل از طرح دعوا مطالبۀ .2

 در شمار خسارات دادرسی قابل مطالبه است. 
 تواند خسارات آن را از طرف دیگر مطالبه کند. ای ارائه کند که تأثیری در اثبات نداشته باشد، نمیاگر یکی از طرفین ادله .3
 االصول مبلغی است که در قوانین و مقررات معین شده و در صورت عدم تعیین، میزان آن توسط دادگاه تعیین خواهد شد. یزان خسارات دادرسی علیم .4
 

 ق.آ.د.م( 157و  156اظهارنامه: )مواد 
 ت ذیل قابل ذکر است: مطالبۀ حق است. در مورد اظهارنامه نکا   رسمی های ق.آ.د.م از راه  156اظهارنامه، طبق تصریح مادۀ 

 کند. دادگاه را ملزم به رسیدگی نمی .1
 کند. بین طرفین رابطۀ دادرسی ایجاد نکرده و خوانده را ملزم به جواب و دفاع نمی .2
 شود.ها ابالغ میاسناد و امالک دفتر دادگاهاظهارنامه، توسط ادارات ثبت .3
 کند. اظهارکننده، اظهارنامه را دریافت و ثبت میرویۀ عملی این است که دفتر دادگاه محل اقامت  .4
 اظهارات مأمور ابالغ مبنی بر ابالغ اظهارنامه، سند رسمی است.  .5
یا مال یا سند، هنگام تسلیم اظها .6 رنامه به اگر اظهارنامه ُمشِعر بر تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد، باید آن وجه 

 تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد. مرجع ابالغ،  
 آثار اظهارنامه در اثبات دعوا: 

 االصول، الزم نیست که شخص خواهان قبل از طرح دعوا، برای خوانده، اظهارنامه ارسال کرده باشد. علی .1
کند. البته سکوت مخاطب،  ی را ایجاد نمیبا توجه به اینکه مخاطب اظهارنامه، مکلف به پاسخ به آن نیست؛ بنابراین، سکوت او در برابر اظهارنامه حق  .2

 اگر با علم به ابالغ اظهارنامه باشد، ممکن است در مواردی، از قرائن صحت ادعای اظهارکننده تلقی شود. 
 گذار: الزام خواهان به فرستادن اظهارنامه قبل از طرح دعاوی ذیل توسط قانون

 ست که قبل از طرح دعوا، برای خوانده اظهارنامه بفرستد. برای مثال: گذار در برخی از دعاوی، خواهان را ملزم کرده اقانون
 ( 1356ق.ر.م.م  14مادۀ   9است. )بند  1356بها، علیه مستأجری که اجاره او تابع قانون سال طرح دعوای تخلیۀید به دلیل عدم پرداخت اجاره .1
 ق.ت(  129الشرکۀ بدهکارش. )مادۀ خود از محل سهم  درخواست طلبکار یکی از شرکا برای انحالل شرکت تضامنی، برای وصول طلب .2
 ق.آ.د.م(  171طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین. )مادۀ   .3
 ق.آ.د.م(  460و  459درخواست نصب داور از دادگاه، به دلیل امتناع طرف مقابل اختالف از نصب داور. )مواد  .4

 
 ق.آ.د.م( 449تا  442مواعد: )مواد 

 شود.  موعد مدت زمانی است که برای انجام اقدام قضائی به اصحاب دعوا یا سایر اشخاص مرتبط با دعوا، مانند کارشناس داده می
 انواع مواعد: 

شده است؛ یعنی مخاطب، مدت مشخصی از تاریخ ابالغیه اخطاریه، فرصت دارد در این نوع موعد، میزان موعد در قانون مشخص  مواعد قانونی: .1
 قدام مشخصی را انجام دهد. تا ا

 .در این نوع موعد، میزان موعد بسته به نظر قاضی است مواعد قضائی: .2
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 معین کردن مواعد قضائی طبق نظر قاضی: 
کند، تا اقدامی در آن مهلت مشخص انجام شود. در این فرض، مواعد قضائی، شبیه مواعد  قاضی مدتی مشخصی را از تاریخ ابالغ اخطاریه، معین می .1

 شود. ونی است با این تفاوت که مواعد قانونی در قانون و مواعد قضائی توسط قاضی تعیین میقان
 عنوان تاریخ انقضای موعد ذکر خواهد کرد. قاضی تاریخ مشخصی را )مانند دهم خرداد( به .2

 مسائل مواعد: 
قضائی دستۀ اول )در آن دسته از مواعد قضائی که ابتدای موعد از روز  اند؛ در مواعد قانونی و همچنین در مواعد  مواعد در آیین دادرسی مدنی خالص .2

 شود.شود(، روز ابالغ و روز اقدام، جزء موعد محسوب نمیابالغ محاسبه می
د، مگر  یاب شده خاتمه میشود(، موعد در همان روز تعیینعنوان تاریخ انقضای موعد درج میدر مواعد قضائی دستۀ دوم )مواعدی که روز خاصی به .3

 آنکه آن روز، مصادف با تعطیلی باشد که در این صورت، آخرین روز موعد، روز بعد از تعطیلی خواهد بود. 
شود؛ مگر اینکه آخرین روز اقدام، مصادف با تعطیلی باشد یا دستگاه قضائی مربوطه، آمادۀ پاسخ نباشد که در  تعطیالت نیز جزء مواعد محاسبه می .4

 شود. د از تعطیالت، روز اقدام محسوب میاین صورت، اولین روز بع 
 . ق.آ.د.م: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است  443طبق مادۀ   .5

 نحوۀ اجرای مواعد قانونی نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور: 
 یابد، چه ایشان خواهان دعوا باشند و چه خواندۀ دعوا. مواعد قانونی کمتر از دو ماه، نسبت به اشخاص مقیم در خارج از کشور، به دو ماه افزایش می .2
به دو ماه افزایش اگر برخی از خواندگان مقیم ایران و برخی دیگر مقیم خارج از کشور باشند، ازآنجاکه مواعد قانونی نسبت به مقیمین خارج از کشور   .3

 یابد. یابد، مواعد قانونی نسبت به مقیمین داخل نیز به دو ماه افزایش میمی
اگر برخی از خواهانقاعدۀ مقرر در بند فوق، در خصوص خواهان .4 ها مقیم داخل و برخی مقیم خارج باشند، مواعد نسبت به  ها جاری نیست؛ یعنی 

 یابد. مقیمین داخل افزایش نمی
ایران مقیم   اگر شخصی که .5 او که در  نمایندۀ  به  اوراق  اینکه  به  با توجه  باشد،   )... یا  نماینده )وکیل، قیم  ایران دارای  از کشور است، در  مقیم خارج 

 یابد و مانند مواعد نسبت به اشخاص مقیم در داخل ایران است. شود؛ بنابراین، مواعد قانونی به دو ماه افزایش نمیاست، ابالغ می
هایی که خطاب به ه مقیم خارج از کشور است، دارای وکیلی باشد که آن وکیل، مقیم داخل کشور است، در این صورت، نسبت به ابالغاگر شخصی ک .6

گیرد، مواعد قانونی به دو  هایی که خطاب به موکل صورت میبه ابالغ شود؛ اما نسبتگیرد، مواعد قانونی، به نحو عادی محاسبه میوکیل صورت می
 یابد. ایش میماه افز

گیرد، مواعد  هایی که به وکیل صورت میعکس قاعدۀ فوق نیز جاری است؛ یعنی اگر موکل مقیم داخل و وکیل او مقیم خارج باشد، نسبت به ابالغ .7
 شود. حاسبه میشود، مواعد قانونی به همان نحوی که بود مهایی که به موکل انجام مییابد؛ اما نسبت به ابالغقانونی به دو ماه افزایش می

 ق.آ.د.م(  453تا  450تجدید موعد: )مواد 
 تجدید مواعد قضائی:  .1

 مجاز است.  دید قاضیصالحبدون اینکه نیاز به دلیل و توجیه خاصی داشته باشد، در صورت  بار:برای یک ✓
متقاضی، اثبات کند که با مانع قهری مواجه داده باشد و یا  بار: در دو صورت ممکن است یا در اعالم موعد سهو و خطایی رویبرای بیش از یک ✓

 شده است. 
شود، مهلت جدید نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد؛ یعنی در  باید توجه داشت که در تمام مواردی که مهلت قانونی تجدید می  تجدید مواعد قانونی:  .2

تمدید موعد، مهلت جدید ممکن است کم باشد؛ امصورت  با مهلت قانونی  یا مساوی  نمیتر  باشد. در خصوص موجبات تجدید  تواند بیشا  آن  از  تر 
 که:   موعد، باید بین مواعد شکایت از رأی )واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعادۀ دادرسی( با سایر مواعد قانونی قائل به تفصیل شویم؛ بدین نحو

 ق.آ.د.م ممکن است.  ۳۰۶ر مادۀ  تجدید مواعد شکایت از آراء تنها در صورت وجود معاذیر چهارگانۀ قانونی مذکور د  ✓
ق.آ.د.م مجاز است و هم در صورتی مجاز است که در    ۳۰۶اما تجدید سایر مواعد قانونی، هم در صورت وجود معاذیر قانونی مذکور در مادۀ   ✓

شده ریه پنج روز درجاعالم موعد سهو یا خطایی شده باشد. برای مثال، اگر مهلت اعتراض به نظر کارشناس که هفت روز است، در برگۀ اخطا
 شود. ای برای اعتراض به نظر کارشناس داده میروزهباشد و در این مهلت، اعتراضی به نظر کارشناس صورت نگیرد، مجددًا مهلت هفت

 دهد.  لت نمیشود و دادگاه، دیگر به او مهنفع ساقط میاگر مواعِد قانونی رعایت نشود حِقّ فرِد ذی ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قانونی:
شود  گونه برداشت میمانند اینکه نسبت به سندی ادعای جعل شود و استنادکننده ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نکند، این

 ی کرده است. پوشکه صاحب سند از استفاده از آن چشم
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 ق.آ.د.م(  83تا  67ابالغ: )مواد 

انجام آن بر تمامی اقدامات و تصمیمات    ۀدهد باید مسبوق به ابالغ باشد. ابالغ و شیوبیشتر تصمیمات و اقداماتی که دادگاه انجام می  اهمیت ابالغ: 
 درستی صورت بگیرد. دادگاه و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا اثر دارد درنتیجه باید به

مقررات:برگ  مشمول  اصحاب    های  به  اخطاریه  انواع  احضاریدادخواست،  کارشناس،  به  اخطار  اظهارنامه،  وکال،  و  اجرائیه،    ۀدعوا  دادنامه،  دادگاه، 
 ها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری ابالغ باید طبق ترتیبات و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت بگیرد. برگ

 احکام کلی ابالغ:
هایی مانند سایت اینترنتی یا پیامک، ابالغ  گیرد. ابالغ از روش طریق اوراق قضائی صورت میدر دادگاه عمومی، ابالغ به نحو حضوری در دادگاه یا از   .1

 رسانی است. قانونی محسوب نشده و صرفًا برای تسریع در اطالع
 ه، رسید بگیرد. شده در ورقۀ قضائی، به مخاطب، ابالغ کند و در برگ دیگر اخطاریروز، اوراق را در آدرس تعیین 2مأمور ابالغ مؤظف است ظرف   .2
دو   .3 با پست سفارشی  یا  اسالمی محل  یا شورای  یا بخشداری  انتظامی  مأمورین  توسط  اوراق قضائی  نباشد،  دادگاهی  اقامت مخاطب،  در محل  اگر 

 شود. قبضه ابالغ می
شود تا توسط دفتر  قامت او ارسال میاگر مخاطب در حوزۀ دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و سایر اوراق قضائی برای دفتر دادگاه محل ا .4

 آن دادگاه، ابالغ شود. 
آید. ایشان دادخواست و ضمایم آن را وسیلۀ مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میاگر مخاطب در خارج از کشور باشد، ابالغ اوراق قضائی به .5

وسیلهبه هر  یا  سفارت  مأمورین  برای خواوسیلۀ  باشد،  داشته  امکان  که  میای  دادگاه  نده  اطالع  به  خارجه  امور  وزارت  طریق  از  را  مراتب  و  فرستند 
که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به هر نحوی که مقتضی بداند  رسانند. درصورتیمی

 دهد. انجام می
آید، اشخاص  یا کنسولی، بخشداری یا شورای اسالمی محل یا رئیس یا کارگزینی کارمند به عمل میدر مواردی که ابالغ از طریق مأمورین سیاسی   .6

ای از جریان ابالغ هستند. اگر ایشان اوراق را به شخص مخاطب تحویل دهند، ابالغ واقعی است؛ در غیر این صورت،  مزبور، مسئول ابالغ و حلقه
 کلی، به دلیل عدم رعایت قواعد ابالغ، باطل باشد. نکه بهممکن است حسب مورد ابالغ قانونی باشد یا آ

 مأمور ابالغ باید موارد ذیل را در ُنَسخ اخطاریه درج و امضا کند:  .7
 نام و مشخصات خود.  ✓
 شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد. نام کسی که دادخواست به او ابالغ ✓
 ه و سال با تمام حروف. محل و تاریخ ابالغ با تعیین روز، ما ✓

 اقسام ابالغ به شخص حقیقی به شرح ذیل است: ابالغ به شخص حقیقی:  
 به معنای تحویل اوراق به شخص مخاطب و دریافت رسید از او است.   ابالغ واقعی: .1
 بستگان و خادمین وی تحویل شود.به معنای آن است که اوراق به شخص مخاطب تحویل داده نشود؛ برای مثال، به شخصی مانند ابالغ قانونی:   .2

 ابالغ واقعی به اشخاص حقیقی:
 شده به شخص مخاطب، این ابالغ یک ابالغ واقعی است. در صورت ابالغ اوراق توسط مأمور ابالغ، در همان آدرس تعیین .1
آدرسی غیر از آدرس مندرج در ورقۀ اخطاریه، اگر  ها از گرفتن اوراق امتناع کند، ابالغ اوراق به شخص مخاطب در  تواند در سایر آدرس مخاطب می .2

 توسط مخاطب قبول شود، ابالغ واقعی است. 
تحویل    اگر مخاطب صغیر یا مجنون باشد، به دلیل عدم درک اهمیت اوراق، اوراق نباید به ایشان تحویل داده شود، بلکه باید به ولی یا قیم ایشان .3

 رسی نیز نمایندۀ ایشان است، ابالغ اوراق به ولی یا قیم، یک ابالغ واقعی است. شود. به دلیل آنکه ولی یا قیم ایشان در داد
 سواد بودن، باید اثرانگشت خود را در نسخۀ ثانی ابالغ درج کند. با توجه به اینکه مخاطب باید رسید بدهد، در صورت بی .4

 ابالغ قانونی به اشخاص حقیقی:
تواند َحسب مورد با تحویل  مخاطب در آن آدرس شناخته شود؛ ولی حضور نداشته باشد، مأمور ابالغ می  اگر مأمور ابالغ به آدرس اعالمی مراجعه کند و

 تکلیفی به این کار ندارد.  تواند برای امر ابالغ، مجددًا مراجعه کند که البتهاوراق به بستگان و خادمین یا الصاق در محل، ابالغ را انجام دهد. همچنین می
 به اشخاص حقیقی:  موارد ابالغ قانونی

 شود.  امتناع شخص مخاطب از قبول اوراق در آدرس اعالمی: در این صورت، تمام اوراق به دادگاه باز گردانده می .1
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شود؛ اما رویه آن است که حتی در صورت امتناع مخاطب از قبول  در این خصوص، قانون مقرر نموده است که تمام اوراق به دفتر دادگاه اعاده می ✓
ق.آ.د.م ذکر نشده، اما اقدامی احتیاطی و   68شود. گرچه این ترتیب در مادۀ  اوراق، اخطاریه در محل الصاق و سایر اوراق به دفتر دادگاه اعاده می

 بالاشکال است. 
غ مکلف به ابالغ اوراق در شود. بلکه در صورت چنین امتناعی، مأمور ابالها، هیچ ابالغی محسوب نمیامتناع مخاطب از قبول اوراق در سایر آدرس  ✓

 آدرس اعالمی است. 
ابال  ✓ به  تبدیل  ابالغ  این  کند.  دریافت  را  و سایر ضمایم  دادخواست  اوراق  و  دادگاه حاضر شود  در  خوانده  اخطاریه،  قانونی  ابالغ  از  واقعی  اگر پس  غ 

 شود. این قاعده، در سایر موارد ابالغ قانونی نیز حاکم است. می
 شده:ن یا خادمین مخاطب در آدرس تعیینابالغ اوراق به بستگا .2
 ابالغ اوراق به بستگان یا خادمینی صحیح است که سن و وضعیت ظاهر ایشان به نحوی باشد که برای درک اهمیت اوراق، کافی باشد.  ✓
ری مخاطب مشاهده شود،  گذار احراز سن واقعی و مندرج در اسناد سجلی را الزم ندانسته، بلکه همین مقدار که سن ظاهدر این خصوص، قانون ✓

 کافی است. 
 کند ترجیحًا باید باسواد باشد تا اهمیت اوراق را درک کند. شخصی که به عنوان بستگان یا خادمین اوراق را دریافت می ✓
 اند. بستگان مخاطب اعم از بستگان نسبی یا سببی ✓
 ای نکرده است. گذار ابالغ به بستگان را محدود به هیچ طبقه و درجهقانون ✓
 ها، غیر از آدرس مندرج در اخطاریه باطل است و دارای اثر قانونی نیست. الغ اوراق به بستگان یا خادمین مخاطب در سایر آدرس اب ✓
 یک از اقسام ابالغ نیست و باطل است. ابالغ به دوستان و همسایگان در شمار هیچ ✓
 خاطب، کارمند یک ادارۀ دولتی یا شرکت خصوصی باشد. ابالغ به همکاران شخص مخاطب باطل است و این ابالغ، قانونی نیست؛ چه م ✓
ق کارمندان یک ادارۀ دولتی یا شرکت خصوصی، خادمین شخص حقوقی هستند؛ نه خادمین رئیس اداره یا مدیرعامل آن شرکت؛ بنابراین، تحویل اورا ✓

 قانونی است. مختص به رئیس یا مدیرعامل اداره یا شرکت، به کارمندان آن اداره یا شرکت، فاقد وجاهت 
 ولی دادخواست و ضمایم آن ؛  شودشده: اخطاریۀ تعیین وقت در محل، الصاق میامتناع بستگان یا خادمین مخاطب از دریافت اوراق در آدرس تعیین .3

 شود. به دادگاه اعاده می
ق.آ.د.م آمده، فقط    70ق.آ.د.م بیان شده است. منظور استنکاف از قبول اوراق که در مادۀ    68تکلیف امتناع شخص مخاطب از قبول اوراق، در مادۀ   ✓

 استنکاف بستگان یا خادمین از قبول اوراق قضائی است. 
 شود. شود؛ ولی بقیۀ اوراق عودت داده مییعدم حضور مخاطب، بستگان یا خادمین در محل: اخطاریۀ تعیین وقت، در محل، الصاق م .4
شود  در صورت عدم حضور مخاطب، بستگان و خادمین او در آدرس اعالمی، در صورتی اخطاریه در محل الصاق و این ابلغ یک ابالغ قانونی تلقی می ✓

اعاده می دفتر  به  اوراق  تمام  این صورت،  غیر  در  در محل شناخته شود،  تا حسب  که مخاطب  یا خوانده تصمیم  شود  بوده  اینکه مخاطب، خواهان 
 شود. مقتضی اتخاذ 

اگر مخاطب در آدرس اعالمی حاضر نباشد و شخصی از بستگان یا خادمین او در آدرس اعالمی، حاضر باشد که سن و وضعیت ظاهری او برای  ✓
 عنی اخطاریه را در محل الصاق و سایر اوراق را اعاده کند. درک اهمیت اوراق کافی نیست، مأمور ابالغ باید به نحو مقرر در این بند عمل کند؛ ی

گهی در روزنامۀ کثیراالنتشار به عمل می المکان:ابالغ به خواندۀ مجهول .5  آید. در این خصوص، توجه داشته باشید که: از طریق نشر آ
 نشده و تعریف آن، وابسته به عرف است. روزنامۀ کثیراالنتشار در قانون تعریف ✓
گ ✓  کند. نامه ماهنامه کفایت نمیهی در هفتهانتشار آ
پس تواند این آدرس را به دادگاه ارائه کند تا ازاینالمکان معرفی کرده باشد؛ اما در جریان دادرسی، آدرسی از او بیابد میاگر خواهان، خوانده را مجهول ✓

 ها به آدرس جدید ارسال شود.اخطاریه
گهی را بخواهد. تواند او را مجهولر معرفی کند، دیگر نمیاگر خواهان، خوانده را مقیم خارج از کشو ✓  المکان معرفی کند و ابالغ از طریق نشر آ
را مجهول ✓ از اگر خواهان، خوانده  که  آدرسی  به همان  ابالغ  این صورت،  در  باشد،  دادگاه معلوم  دفتر  برای  آدرس مخاطب  اما  المکان معرفی کند؛ 

گهی.  خوانده معلوم است، صورت گیرد، نه از  طریق نشر آ
گهی در روزنامۀ کثیراالنتشار، بر عهدۀ خواهان است.  ✓  هزینۀ نشر آ

اگر آدرسی که خواهان از خوانده ارائه کرده، اقامتگاه قراردادی خوانده باشد، در این صورت، همان آدرس، مالک عمل   ابالغ در اقامتگاه قراردادی: .6
شده تلقی  . اگر خوانده در آدرس مزبور حضور نداشته باشد و شناسایی نشود، بازهم اوراق، ابالغشودگیرد و اوراق در همان آدرس ابالغ میقرار می
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 شود و این ابالغ یک ابالغ قانونی است. می
آنک  .7 بر  روستا طرح دعوا کند، عالوه  یا  یا منطقه  اهالی یک کوچه  مانند  غیرمحصور،  علیه خواندگان  اگر شخصی  غیرمحصور:  به خواندگان  ه  ابالغ 

گهی می  ها و دادخواستخطاریها صورت جداگانه(  شود، یک نسخه از آن نیز باید به یکی از خواندگان )نه هریک از ایشان بهدر روزنامۀ کثیراالنتشار آ
 ابالغ شود. در این خصوص، توجه داشته باشید که: 

توان این نسخه را به  ، قانون ساکت است. برای مثال، میشود، باید به چه کسی تحویل شودای که به خواندگان ابالغ میدر خصوص اینکه نسخه ✓
 مدیره مجتمع یا مسجد منطقه ابالغ کرد. شورای اسالمی روستا، رئیس هیئت

 ق.آ.د.م(   68مادۀ  2ابالغ به مخاطب زن: )تبصرۀ  
 گیرد. جا صورت میدرنتیجه ابالغ در همانبر اساس قانون مدنی، جز در برخی استثنائات، زن باید در منزل شوهر سکونت داشته باشد و  ✓
نظر از اینکه، این عدم سکونت، موجه و قانونی باشد یا ناموجه و ناشی از نشوز باشد، اوراق قضائی  در صورت عدم سکونت زن در منزل شوهر، صرف ✓

 در همان محل سکونت یا محل کار زن به او ابالغ خواهد شد. 
 ق.آ.د.م(  62مادۀ   1مؤسسات عمومی: )تبصرۀ ابالغ به کارکنان دولت و 

تواند اوراق را برای ابالغ به نزد کارگزینی آن اداره یا رئیس کارمند  های دولتی باشد، دادگاه میهرگاه مخاطب، کارمند دولت یا مؤسسات عمومی یا شرکت 
 ا به دفتر دادگاه اعاده کنند. ارسال کند. ایشان مکلفند ظرف ده روز اوراق را به کارمند ابالغ کرده و نتیجه ر 

 اند. در صورت عدم اقدام مقتضی از جانب رئیس کارمند یا کارگزینی، ایشان مرتکب تخلف اداری شده ✓
تواند اوراق را برای ابالغ به نزد رئیس کارمند یا کارگزینی بفرستد؛ اما مکلف نیست از این روش استفاده کند،  در خصوص کارمندان دولت، دادگاه می ✓

تواند به جای استفاده از این روش، مانند سایر موارد، اوراق را به مأمور ابالغ تحویل دهد تا مأمور ابالغ، اوراق را به شخص مخاطب  که دادگاه میبل
 تحویل دهد. 

را به کارمند تحویل دهند،    شود؛ بلکه ایشان حکم مأمور ابالغ را دارند؛ یعنی اگر اوراقصرف تحویل اوراق به رئیس یا کارگزینی، ابالغ محسوب نمی ✓
به دلی یا  اداره شناخته نشود  اگر کارمند در  و  ابالغ قانونی است  امتناع کند،  اوراق  قبول  از  اگر کارمند  و  گرفته  واقعی صورت  ابالغ  مأموریت  یک  ل 

 دسترس نباشد، ابالغ محقق نشده و باید اوراق را به دادگاه اعاده کنند. طوالنی یا مرخصی طوالنی، قابل
ق.آ.د.م از مجازات رئیس یا کارمند خاطی    68مادۀ    1گرچه در متن قانون، عبارت »شرکت« به نحو مطلق آمده، اما با توجه به اینکه در انتهای تبصره   ✓

 گذار شرکت دولتی را مدنظر داشته است. شود که قانونکارگزینی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سخن گفته، مشخص می
 ق.آ.د.م( 76مادۀ  2خص ورشکسته: )تبصرۀ ابالغ به ش

 شود. به یک امر مالی باشد، اوراق قضائی حسب مورد به ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه ابالغ میاگر دعوا، راجع ✓
 شود. به یک امر غیرمالی باشد، اوراق همچنان به شخص اصیل )تاجر ورشکسته(، ابالغ میاگر دعوا، راجع ✓

 شود.اق قضائی به ادارۀ زندان ارسال میاور  ابالغ به شخص زندانی:
ترین وقت ممکن، اوراق را به زندانی  اند در کوتاهنشده، مسئولین ادارۀ زندان مکلفبا توجه به آنکه در قانون، مهلتی برای ابالغ توسط ادارۀ زندان بیان ✓

 ابالغ و نتیجه را به دفتر دادگاه اعاده کنند. 
دار امر ابالغ است؛ یعنی اگر مخاطب، اوراق را قبول  شود؛ بلکه ادارۀ زندان، مانند مأمور ابالغ، عهدهزندان، ابالغ محسوب نمیتحویل اوراق به ادارۀ   ✓

 کند، این ابالغ، یک ابالغ واقعی است و اگر مخاطب، از قبول اوراق امتناع کند، این ابالغ، یک ابالغ قانونی است. 
 ق.آ.د.م( 71کشور: )مادۀ ابالغ به مخاطب مقیم در خارج از 

 در صورتی که مخاطب، مقیم خارج از کشور باشد، ابالغ به این شرح است:
بینی شده باشد، طبق همان شیوه عمل موجود باشد و در آن معاهده، شیوۀ ابالغات نیز پیش  معاهدۀ تعاون قضائی اگر بین ایران و آن کشور خارجی،   .1

 شود. می
 اشد: ای برقرار نباگر چنین معاهده .2
 شود. وسیلۀ مأموران کنسولی یا سیاسی ایران انجام میابالغ دادخواست در خارج از کشور به ✓

فرستند و مراتب را از طریق وزارت  ای که امکان داشته باشد، برای خوانده میوسیلۀ مأمورین سفارت یا هر وسیلهایشان دادخواست و ضمایم آن را به
 ند. دهامور خارجه به دادگاه اطالع می

 دهد. میاگر در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به هر طریقی که مقتضی بداند انجام  ✓
 ق.آ.د.م( 75ابالغ به اشخاص حقوق دولتی و عمومی: )مادۀ  
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 شود.ابالغ میمقام او ابالغ واقعی: اوراق به رئیس دفتر مرجع خطاب یا قائم .1
 تواند دبیرخانۀ آن سازمان باشد. مقام رئیس دفتر، میقائم ✓
 مقام او ابالغ خواهد شد. در دعاوی مربوط به شعب مراجع باال، به رئیس دفتر شعبۀ مربوط یا قائم ✓
 مقام او، قانونی نیست. قائمدر خصوص ابالغ به این اشخاص حقوقی، تحویل اوراق به سایر مستخدمین، غیر از رئیس دفتر مرجع مخاطب یا  ✓
دهد؛ گرچه طبق قانون، مأمور ابالغ، مکلف به تحویل اوراق به رئیس ادارۀ دولتی نیست و کافی است که اوراق را به رئیس دفتر آن اداره تحویل   ✓

 ت. اما اگر مأمور ابالغ، اوراق را به رئیس ادارۀ دولتی تحویل دهد، این ابالغ نیز صحیح و یک ابالغ واقعی اس
شود. در این خصوص، توجه  مقام او از اخذ اوراق، مراتب، در برگ اخطاریه قید و تمام اوراق اعاده میدر صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم ابالغ قانونی:  .2

 داشته باشید که: 
مراجع صالحه اعالم و به   دادگاه، به  وسیلۀ مدیر دفتر استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه است و به  ✓

 مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. 
 وقت ابالغ از طریق الصاق راه ندارد. در اشخاص حقوقی دولتی و عمومی، هیچ ✓
طور صحیح معین ومی را، بهالمکان نیستند؛ زیرا، اگر خواهان، آدرس شخص حقوقی عموقت مجهولاشخاص حقوقی دولتی و عمومی، هیچ ✓

گهی راه ندارد. نکرده باشد، آدرس توسط مدیر دفتر، قابل  کشف است؛ بنابراین، در آنها ابالغ از طریق نشر آ
ق.آ.د.م( 76ابالغ به اشخاص حقوق خصوصی: )مادۀ   

 در این صورت، ابالغ واقعی است.  مقام یا دارندگان حق امضا، ابالغ شود.اوراق باید به مدیر )مدیرعامل( یا قائم ابالغ واقعی:  .1
 ابالغ قانونی:  .2
 شود. این ابالغ، یک ابالغ قانونی است. در صورت امتناع این اشخاص، تمام اوراق اعاده می ✓
 گیرد. این ابالغ، یک ابالغ قانونی است. در صورت عدم حضور این اشخاص، ابالغ به مسئول دفتر مؤسسه صورت می ✓
 شود. حقوقی خصوصی، تحویل ابالغ به سایر کارمندان باطل است و ابالغ محسوب نمیدر خصوص ابالغ به اشخاص   ✓
شود. در این صورت، ابالغ  در صورتی که مسئول دفتر مؤسسه از گرفتن اوراق، امتناع ورزد، اخطاریه در محل، الصاق و سایر اوراق به دادگاه اعاده می ✓

 قانونی است. 
شود. در این صورت،  ر مؤسسه، حضور نداشته باشند، اخطاریه در محل الصاق، و سایر اوراق به دادگاه اعاده مییک از مدیران و مسئول دفتهرگاه هیچ ✓

 ابالغ قانونی است. 
ها استعالم بگیرد و اوراق، به آدرس آخرین محلی که به هرگاه شخص حقوق خصوصی، در محل شناخته نشود، مدیر دفتر باید از ادارۀ ثبت شرکت ✓

شر  ثبت  معرفیکتادارۀ  ابالغ میها  آدرس،  آن  در  اوراق  بازهم  نباشد  اعالمی، صحیح  آدرس  آخرین  این  اگر  شد.  ابالغ خواهد  این  شده،  در  شود. 
 شود. صورت، این ابالغ، یک ابالغ قانونی محسوب می

ها اعالم کند؛  ه مراتب را به ادارۀ ثبت شرکتها، آدرس شرکتی تغییر یابد، آن شرکت مکلف است کهای شهرداری یا نام خیاباناگر بر اثر تغییر پالک  ✓
ها، مالک امر ابالغ است و شناخته نشدن ایشان در آدرس موجود در پروندۀ  در غیر این صورت، همچنان آخرین آدرس موجود در ادارۀ ثبت شرکت

 ثبتی ممکن است موجب تضرر ایشان شود.
گهی راه ندارد؛ زیرا اگر اشخاص  هیچغ از طریق الصاق راه دارد؛ اما بهطور که مشاهده شد ابال در مورد اشخاص حقوقی خصوصی، همان ✓ وجه، نشر آ

ثبت شرکت ادارۀ  به  که  آدرسی  آخرین  در  نشوند،  اعالمی شناخته  در مکان  معرفیحقوقی خصوصی،  این  ها  گرفت، چه  ابالغ صورت خواهد  شده، 
 آدرس، صحیح و چه ناصحیح باشد. 

 ق.آ.د.م(  76مادۀ  3تجاری بعد از انحالل: )تبصرۀ های ابالغ به شرکت
 اگر شرکت تجاری، منحل شود، اوراق قضائی باید به مدیر تصفیه ابالغ شود. ✓
 اگر شرکت تجاری منحل شود و مدیر تصفیه معین نشده باشد، اوراق قضائی باید به آخرین مدیرعامل شرکت، در آخرین آدرس شرکت ابالغ شود. ✓
مقام تاجر  شود. با توجه به آنکه ایشان، قائمشده باشد، اوراق قضائی حسب مورد به مدیر دفتر تصفیه یا ادارۀ تصفیه، تحویل میاگر شرکت ورشکسته   ✓

 ورشکسته هستند، تحویل اوراق به شخص مدیر تصفیه یا مسئول مربوطه در ادارۀ تصفیه یک ابالغ واقعی است. 
 است. در ابالغ اوراق به ادارۀ مزبور اوراق باید به رئیس دفتر مرجع مخاطب تحویل شود.  با توجه به آنکه ادارۀ تصفیه یک ادارۀ دولتی ✓

 ابالغ به نماینده: 
 شود.غ میاگر هریک از اصحاب دعوا، دارای نماینده، اعم از وکیل، ولی، قیم، مدیر تصفیه و ... باشند، اوراق قضائی و وقت دادرسی، به ایشان ابال  ✓
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 شود. دولتی، دارای وکیل باشد، اوراق قضائی و وقت دادرسی به وکیل آن اداره ابالغ میاگر یک ادارۀ  ✓
و نهادهای مذکور در مادۀ   ✓ ادارات  تعقیب می  32نمایندۀ حقوقی  را  اداره، دعوا  از جانب  به عنوان مأموریت  کند و ممکن است در هر  ق.آ.د.م صرفًا 

ک نمایند به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه یکی از اجزای اداره است و بنابراین، ابالغ اوراق قضائی به  جلسه، تغییر یابد. از همین رو کارمند مزبور، ی
 او، فاقد اثر حقوقی است. البته رویۀ عملی برخی از محاکم برخالف این امر است. 

 
 ابالغ الکترونیکی: 

  باعث   نوعی  به  که  الکترونیکی  ابالغ  باب  در  قوۀقضاییه  ریاست  هاینامهآیین  کنار  در  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  در  مرتبط  موادِّ   باید  ابالغ  بحث  بر  طتسلّ   برای
  ابالغ   شکل  و  ابالغ  روش   لحاظ   به   صرفاً   مربوطه  هاینامهآیین  که  شود  دقت   .شود  مطالعه  یکدیگر  با  است   شده  م. د.آ.ق  83  تا  67  مواد  شدنمتروک 
 . ندارد مدنی دادرسی آیین قانون  با تفاوتی قانونی ابالغ با واقعی ابالغ ماهیت  ،ابالغ ماهیت  لحاظ به ااّل  و دارد هایی نوآوری

  قوانین   از  احتمالی  مطروحه  سؤاالت  که  شود  دقت  .دارد  اهمیت  ابالغ  شیوۀ  درک   برای  نامهآیین  مواد  و  ابالغ  ماهیت  فهم  برای  مدنی  دادرسی  آیین  موادّ   پس
 . است  متفاوت  (آنها ظاهر) آنها شکل صرفاً  بلکه ندارد، عام قانون با تفاوتی ،ماهیت   لحاظ به  غالباً  ابالغ، به  راجع هاینامهآیین جمله از  خاص
 : مثال برای

  ابالغ،   سامانۀ  در  مخاطب  کاربری  حساب  به  قضایی  الکترونیکی  وصول  «مخابراتی  یا  ایرایانه  هایسامانه  از  استفاده  ۀنحو  نامۀآیین  13  مادۀ»  موجب  به
  م .د.آ.ق  69  و   68  مواد  همانند.(  شودمی  محسوب  قانونی  ابالغ  کاربری  حساب  در  وصول  صرف. )است  قانونی  ابالغ  مقصودش   که  شود،می  محسوب  ابالغ

 .  است  قانونی   ابالغ با برابر  الصاق که  80+ 
  جزئیات   سایر  و  زمان  ثبت  همراه  به  که  ابالغ  سامانۀ  در  قضایی  اوراق  رؤیت  «مخابراتی  یا  ایرایانه  هایسامانه  از  استفاده  ۀنحو  نامۀآیین  13  مادۀ»   موجب  به

 .شودمی محسوب  واقعی ابالغ ،مخاطب   توسط اوراق  دریافت که م.د .آ.ق 68  مادۀ صدر و 67 مادۀ  همانند. گرددمی  محسوب واقعی ابالغ باشد،می
  70  مادۀ  همانند  نیز  ابالغ  سامانۀ  به  مراجعه  از  امتناع  و  خودداری  «مخابراتی   یا  ایرایانه  هایسامانه  از  استفاده  ۀنحو  نامۀآیین  13   مادۀ  2  تبصرۀ»   موجب  به
 .شودمی  محسوب قانونی ابالغ م.د.آ.ق
 ابالغ الکترونیکی بیان شده است. ای یا مخابراتی احکام و شرایط های رایانهنامۀ نحوۀ استفاده از سامانهآیین 13و   12در مواد   ✓
شود و در صورت تغییر  ای ابالغ الکترونیکی )سامانۀ ثنا( از قبیل آدرس و شماره تلفن، سابقۀ قضائی محسوب میشده در سامانۀ رایانهاطالعات ثبت ✓

له در سامانۀ ثنا ثبت کنند. در غیر این صورت، اوراق بر  آنها، مانند تغییر آدرس، نام، تلفن همراه و مانند آنها، اشخاص باید تغییرات ایجادشده را بالفاص
 ی است. ی معیار ابالغ و اقدامات قضا  ،سابق شود و اطالعاِت مبنای اطالعات سابق، ابالغ می

 شود. ای مخاطب در سامانۀ ابالغ، ابالغ محسوب میی در حساب کاربری رایانهی قضا اوراِق  ِصرف وصوِل  ✓
 نتیجه، نوعی ابالغ قانونی است.  شود، و دری محسوب میی منزلۀ استنکاف از قبول اوراق قضامراجعه به سامانۀ ابالغ، بهخودداری مخاطب از  ✓
ای و سامانه  اطالعی کند که ثابت کند به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهتواند اظهار بیدر ابالغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می ✓

 لع نشده است. اد ابالغ مّط مخابراتی از مف
شود و با ثبت زمان و سایر  شود و رؤیت آنها الزم نیست؛ اما رؤیت آنها ابالغ واقعی محسوب میگرچه ِصرف وصول اوراق در سامانه، ابالغ محسوب می ✓

 رسید است. منزلۀ شود. ورود به سامانۀ ابالغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق بهجزئیات، ذخیره می
 اینها رو یک نگاه بندازید: 

 3/91/ 22 مصوب  قضایی الکترونیک خدمات ارائۀ نامۀآیین 14 تا 1 مواد+ 
 95/ 24/5  مصوب مخابراتی یا  ایرایانه هایسامانه از استفاده نحوۀ نامۀآیین 32  تا 1  مواد+  

 
 فاصلۀ ابالغ وقت دادرسی تا زمان تشکیل جلسه: 

 فاصله از ابالغ وقت به هریک از طرفین تا جلسۀ دادرسی باشد. باید حداقل پنج روز  ✓
گهی ابالغ شده باشد.  ✓  باید حداقل یک ماه فاصله تا وقت دادرسی لحاظ شود، اگر وقت دادرسی، از طریق نشر آ
 اگر مخاطب، مقیم خارج از کشور است، فاصلۀ ابالغ به او تا جلسۀ دادرسی، باید حداقل دو ماه باشد.  ✓
 دادگاه، خود مستقیمًا شهود را دعوت کند، فاصلۀ ابالغ اخطاریه به شاهد تا جلسۀ دادرسی، باید حداقل هفت روز باشد. اگر  ✓

اگر یکی اصحاب دعوا، در آدرس مشخصی شناخته شود؛ یعنی اوراق قضائی به وی ابالغ )اعم از واقعی و قانونی( شود، برای وی سابقۀ  سابقۀ ابالغ:  
به وجود می به همان محل  ابالغ  اوراق قضائی  به دادگاه اطالع ندهد،  اگر  و  به دادگاه اطالع دهد  باید  تغییر دهد  را  اگر آدرس خود  آید؛ بدین معنی که 
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شود. این ابالغ،  ای از اخطاریه، در محل الصاق میمکان کرده باشد، بازهم نسخهشود و اگر مخاطب در آن آدرس شناخته نشود یا نقلسابق، ابالغ می
 شود.  یک ابالغ قانونی تلقی می

 شود. سابقۀ ابالغ برای یک پرونده، برای پروندۀ دیگر سابقۀ ابالغ محسوب نمی ✓
به ✓ ابالغ جداگانه داریم؛  ابالغ محسوب نمیعبارتبرای هر مرحلۀ دادرسی، سابقۀ  برای مراحل بعدی سابقۀ  ابالغ یک مرحله،  یا  دیگر، سابقۀ  شود 

 الغ هر مرحله، برای همان مرحله، سابقۀ ابالغ است. دیگر، سابقۀ ابعبارتبه
 گیرد.علیه موجود است، برای ابالغ اجراییه به او، سابقۀ ابالغ محسوب شده و مالک عمل قرار میآخرین آدرسی که در پروندۀ دادرسی از محکوم   ✓

 «:مفهوم و انواع ابالغبندی »جمع

صرفًا وصول و ایصال است، نه اطالع. لذا اطالع، شرط ابالغ واقعی نیست. صرفًا »رساندن«، شرِط ابالغ واقعی  هدف ابالغ در قانون آیین دادرسی مدنی  
 اثبات است. است. در سامانه »دیدن« نه الزامًا »فهمیدِن« آن شرط است. ولو اینکه اطالع حاصل نشود. البته عدم اطالع قابل

 اطالع در آن شرط نیست.  است و حصوِل  «وصول اوراق قضایی به مخاطب »مقصود   ابالغ یعنی رساندن )از ریشۀ َبَلَغ( و صرفاً 

 ابالغ یا قانونی است یا واقعی. 

 ابالغ وقتی به خود مخاطب وصول شود: ابالغ واقعی است. 

 ابالغ وقتی به غیرمخاطب وصول شود: ابالغ قانونی است. 

 مخاطب )شخص حقوقی( ابالغ شود. مثاًل در دعوا علیه وزارت آموزش و پرورش: باید به خود   ✓
خود    دسِت   انگارداریم که صالحیت ابالغ دارند و    ییه سری اشخاص حقیق   بینی کرده است.مخاطب پیش  شبیهِ   در اشخاص حقوقی یه سری افرادِ  ✓

 مخاطب دادیم. 
به   ✓ با ابالغ واقعی و در غیر این صورت با ابالغ قانونی    در اشخاص حقوقی  ه مخاطبیشبو    یدر اشخاص حقیق   خود مخاطبابالغ  برابر است 

 مواجهیم. 
ولی  اشخاصی هستند که همانند    76در مادۀ    ص حقوق خصوصیخمدیر شیا    75در مادۀ    رئیس دفتر شخص حقوق عمومیپس اشخاصی همچون   ✓

 آیند، لذا ابالغ به آنها واقعی است. میه شمار بمحسوب و صاحب صالحیت برای ابالغ  شبه مخاطب یا قیم در اشخاص حقیقی
 صاحب صالحیت ابالغ 

 در همان نشانی ق.آ.د.م«: ابالغ به خود مخاطب  68و   67ابالغ واقعی به شخص حقیقی »مواد  .1
 دارندۀ حِقّ امضاء یا  مقامقائم، یا  مدیر ق.آ.د.م«:  76خصوصی »مادۀ  یابالغ واقعی به شخص حقوق  .2
 مقام ق.آ.د.م«: رئیس دفتر مرجع مخاطب: قائم 75می »مادۀ  عمو  یابالغ واقعی به شخص حقوق  .3

 مقام. : قائممسؤول دفتر شعبه مخاطباگر شعبه داریم: ابالغ به   ✓
 ابالغ واقعی 

 خود مخاطب در همان نشانی : ق.آ.د.م«  68و  67مواد شخص حقیقی » 

 : ق.آ.د.م« 76مادۀ شخص حقوقی خصوصی » 

 امضاءمقام یا دارندۀ حِقّ مدیر، یا قائم ✓
 مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه در شرکت ورشکسته )شبه مخاطب(  ✓
 آخرین مدیر قبل از انحالل: در شرکت منحله )شبه مخاطب(  ✓

 ق.آ.د.م«  75مادۀ  شخص حقوقی عمومی » 

 مقامرئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم ✓
 مقام ابالغ به مسؤول دفتر شعبۀ مخاطب یا قائم ✓
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 ابالغ قانونی 

 شخص حقیقی 

 امتناع خود مخاطب )بدون الصاق(  ✓
 ق.آ.د.م«  69شده »مادۀ  نشانی تعییندر  ت اوراق کافی باشدسن و وضعیت ظاهری برای تمییز اهمیّ  که یکی از بستگان و خادمانبه  ✓

 شخص حقوقی خصوصی 

 جایگزین یا نماینده: مسؤول دفتر  ✓
 بدون نیاز به الصاق :امتناع شبه مخاطب ✓

 شخص حقوقی عمومی 

 بدون نیاز به الصاق :امتناع شبه مخاطب ✓
 

یا    مسؤول دفتر حقوقی عمومییا    حقوقی عمومی شخص  رئیس دفتر  ق.آ.د.م یعنی     76و    75بینی شده در مواد  های پیشت شود که شبه مخاطبدقّ  ✓
مربوطه چه   مرجِع   سازمانِی   واقعی بوده و ابالغ به آنها واقعی است و مهم نیست که در چارِت   ابالِغ   ِت صالحیهمگی صاحب  مدیر حقوقی خصوصی

ق.آ.د.م    76مادۀ    مسؤول دفتر شخص حقوقی خصوصی ت شود  از سویی دقّ   دار مسؤولیت ابالغ است.نهادی )واحد رایانه، دبیرخانه، کارگزینی( عهده
آنها نمایندۀ ابالغ محسوب و    ، همانند بستگان و خادمان به علت عدم دسترسی به مخاطب اصلیشبه مخاطب نیست تا ابالغش واقعی باشد، بلکه  

 شان قانونی است. ابالغ
 

 های ذیل، ابالغ واقعی است: کدام یک از ابالغ •
 کارمند یا کارگزینی   ابالغ به رئیِس 

 ابالغ به مأموران سیاسی یا کنسولی 
 بازداشتگاهابالغ به ادارۀ زندان یا 

 کدام هیچ ✓
ابالغ هستند که به آنها    ثانِی   ها مخاطب ابالغ نیستند بلکه مأمورِ شود. اینمحسوب می  «ارسال»موارد فوق، نه ابالغ واقعی است و نه ابالغ قانونی، بلکه  

ق.آ.د.م، مأموران نیروی انتظامی    71ق.آ.د.م، مأموران سیاسی و کنسولی در مادۀ    68اداره در مادۀ    کارمندِ   ت شود که کارگزینی یا رئیِس دقّ   شود.ارسال می
 ق.آ.د.م مأموران ثانی ابالغ هستند.  77یا بخشداری یا شورای محل یا ادارۀ زندان در مادۀ 

 : مأمور ابالغ

 مأمور ابالغ دادگاه ✓
 مأموران ابالغ ثانی  ✓

 ؛ م: به کارمند.د .آ.ق 68 مادۀ در اداره کارمندِ  رئیِس  یا کارگزینی  •
 ؛م: به شخص مقیم خارج .د .آ.ق 71  مادۀ  در کنسولی و سیاسی مأموران •
ادارۀ زندان در مادۀ   • یا  یا شورای محل  یا بخشداری   انتظامی  نیروی  +   ق.آ.د.م: به شخصی که محّل   77مأموران  فاقد دفتر دادگاه است  وی 

 شخص زندانی 
 

 گیرد. صورت می  مسؤول دفتریا  رئیس دفترعمومی( است، ابالغ به  حقوقی دولت )شخص  ،مخاطب ابالغ در مواردی که  ✓
 شود و این اشخاص مسؤول ابالغ هستند. کارمند دولت است، اوراق به رئیس کارمند یا کارگزینی ارسال می ،الغ ب در مواردی که مخاطب ا ✓
به   ✓ ابالغ  با  رابطه  در  کنسولی  و  سیاسی  خارجمأموران  مقیم  می  خواندۀ  ابالغ  کشورِ مأمور  در  که  صورتی  در  و  مأموران    اقامِت   محِلّ   باشند  خوانده، 

 دهد. اقدام را وزارت امور خارجه به هر طریقی که مقتضی بداند انجام می سیاسی یا کنسولی نباشند، این
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  ابالغ قانونی برابر با    آنان  امتناع یا استنکاِف   رِف ِص و    ابالغ واقعی برابر با    مخاطب  ابالغ به مخاطب یا شبهِ در مورد اشخاِص حقوقِی حقوِق خصوصی   ✓
 نیاز به الصاق. است + 

شان عبارت است از: مدیر یا ادارۀ آن صاحبان صالحیت ابالغ  3و    2ق.آ.د.م و تبصرۀ    76ورشکستگی و یا انحالل به موجب مادۀ  ها در حالت  شرکت ✓
 تصفیه که ابالغ به آنها ابالغ واقعی و امتناع آنها ابالغ قانونی است. 

 

 ابالغ به بستگان و خادمان مجاز است که ... .  •
 د.طبقۀ سوم نباش خارج از دستۀ سوِم 

 رشید باشد. 
 بالغ باشد. 

 اهمیت اوراق را در همان نشانی تشخیص دهد.  ✓
شرط   ،اوراق اهمیِت  مدنی شرط است. تمییزِ  قانوِن  تمییزِ  بی شرط است و نه سن و نه اهلیِت َس سببی و نَ  ۀنه رابط .اوراق است اهمیِت  تشخیِص  ،مهم نکته: 
 است. 
 
 خوانده  ✓

 .قانونی غیبت همراه با الصاق: ابالغ  •
 ابالغ قانونی است.  ،خوانده بدون الصاق استنکاِف  رِف استنکاف: ِص  •
 بستگان و خادمان ✓

 .غیبت، همره با الصاق: ابالغ قانونی  •
 . استنکاف، همراه با الصاق: ابالغ قانونی •

 

 نشر آگهی

 ق.آ.د.م«  73و  72مواد المکان » مجهول ✓
 معلوم است: ه  اقامتگاه خواند .1

 ابالغ عادی: قانونی یا واقعی شود: شناسایی می •
 شود:اعاده به دفتر دادگاه برای رفع نقص شناسایی نمی •

 آدرس جدید: ابالغ عادی: قانونی یا واقعی  ▪
 شود. المکان شناخته میمجهول ،فقدان آدرس جدید: شخص  ▪

 اقامتگاه خواندۀ دعوا  معلوم نیست:  .2
 ق.آ.د.م«   74مادۀ غیرمحصور » ✓

 ن ُمعیّ  .1
 شود ولو خواندگان اشخاص کثیری باشند. میمحصور: ابالغ عادی  •
گهی + ابالغ عادی •  غیرمحصور: نشر آ

 ن: رد دعواناُمعیّ  .2
 شرایط نشر آگهی 

گهی توسط خواهان  .1  درخواست خواهان و پرداخت هزینۀ نشر آ
گهی نداریم، به آخرین محّل مخاطب شخص حقیقی باشد )برای شرکت .2  شود. شده ابالغ میثبت ها نشر آ
 رعایت فاصلۀ یک ماهه.  .3

 شود. دعوا رد می موارد، در این  . دعوا علیه اهالی جهان، دعوا علیه زنان ، دعوا علیه مردم: غیرمحصور ّن نامعیّ  خواندگاّن  ۀنمون
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اما قابل شمارش  این مو .  اهالی شهر تهران،  شهرک غرباهالی  ،  آباد کتولاهالی روستای علیمثاًل    :نمونه خواندگان غیرقابل شناسایی  به  ادر  رد نسبت 
می عمل  به  گهی  آ نشر  افراد  شخِص عموم  به  نسبت  و  می  ، معارض  آید  انجام  عادی  معارض  شود.ابالغ  ...    :شخص  و  ساختمان  مدیر  کدخدا،  مانند، 

 باشد. می

مقر دادگاه   جویز کرده است؛ چنین اقامتگاهی باید حتمًا در محّل گذار اقامتگاه انتخابی را برای ابالغ اوراق تق.آ.د.م، قانون  78به موجب مادۀ   ✓
 . ق.م( 1010)مادۀ   رفًا جهت ابالغ اوراق تجویز شده است و نه چیز دیگرباشد و ِص 

 تجویز شده است.  تغییر اقامتگاهق.آ.د.م  80و به موجب مادۀ   تغییر نشانیق.آ.د.م،  79به موجب مادۀ   ✓
 تغییر اقامتگاه ≠تغییر نشانی   ✓
 . حوضد میدان هفت  ور تغییر نشانی الزامًا تغییر اقامتگاه را دربرندارد. مثاًل آدرس از میدان ولیعصر »عج« می ✓
 باید اثبات شود.  «تغییر اقامتگاه»شود، ولی  ؛ به محض اطالع قبول می!«چشم»  هگ نی، میرا به دادگاه اعالم کُ  «تغییر نشانی» ✓
کار،    البًا همان نشانی و آدرس سکونت وی است، البته الزامًا چنین نیست، ممکن است آدرس محّل اقامتگاه همان مرکز امور شخص است که غ ✓

ق.آ.د.م باید به اطالع دادگاه   79اقامتگاه محسوب شود. به هر تقدیر، تغییر نشانی به موجب مادۀ    ،تحصیل و ... به جای آدرس سکونت  محّل 
ق.آ.د.م   80اما تغییر اقامتگاه به موجب مادۀ    ؛را ابالغ خواهد کرد  در همان جا اوراق قضایی انی جدید  برسد و دادگاه نیز به محض دریافت نش

 اتفاق افتاده ق.م(    1004شود، بلکه باید تغییر اقامتگاه به طور واقعی )مادۀ  ق نمیحقّ مهای موقتی  مسافرتناشی  صرفًا با تغییر نشانی یا تغییر  
پ باشد،  دادگاه مالک عمل  برای  تا  ِصرِف   سباشد  دادگاه    انیتغییر نش  اعالِن   به  إعالِن برای  ولی  است،  اقامتگاه  مالک  تنهایی    تغییر  به 

 . است )عموم و خصوص مطلق( الزم برای دادگاه اقامتگاه واقعِی  رِ یتغی  و إحرازِ  و إثبات کند کفایت نمی
 ق.آ.د.م«   83اعتبار ابالغ قانونی »مادۀ 

 ابالغ فیزیکی  ✓
 مخاطب یا شبه مخاطب : ابالغ به خود  واقعی •
 : ابالغ به غیر مخاطب یا امتناع مخاطب قانونی •
 ابالغ الکترونیکی  ✓
 مخابراتی«   یا ایرایانه هایسامانه از  استفاده ۀنحو نامۀآیین 13: رؤیت ابالغ در سامانه ابالغ »مادۀ واقعی •
 مخابراتی«  یا ایرایانه هایسامانه از  تفادهاس ۀنحو نامۀآیین 13: به محض وصول در سامانه یا امتناع از رؤیت »مادۀ قانونی •
قانون آیین دادرسی کیفری و   176و    175ون آیین دادرسی مدنی و چه به شکل الکترونیک بر اساس مواد  چه به شکل فیزیکی و بر اساس قان  ابالغ  ✓

 مخابراتی یا واقعی است یا قانونی.    یا ایرایانه هایسامانه از استفاده ۀنحو نامۀآیین
آیین ✓ ثبتسامانه  95نامۀ سال  به موجب  برای  ثنا  نام  به  پیشای  الکترونیک اشخاص  خوانده،  نام  متهم،  از  اعم  اشخاص  است؛ که همۀ  بینی شده 

نام و حساب کاربری که شامل شناسۀ  زبور ثبتگذار، کفیل، داور، شاهد و همین طور ادارۀ زندان یا بازداشتگاه همگی باید در سامانۀ مخواهان، وثیقه
 کاربری و گذرواژه است را دریافت نمایند. 

و فاقد حساب کاربری باشد، برحال اگر کسی ثبت ✓   95نامۀ سال  که ابالغ فیزیکی را تجویز کرده بود، آیین  91نامه سال  خالف آیین  نام نکرده باشد 
  19مادۀ    1تبصرۀ  )    شود؛ که عماًل در حال حاضر مقدور نیست، یعنی همان ابالغ فیزیکی انجام میبینی کرده استی را پیشایجاد حساب کاربری ملّ 

 مخابراتی(.   یا ایرایانه هایسامانه از استفاده نحوه نامۀآیین
 

 ابالغ قانونی ... تست:  •
 در صورتی دارای اعتبار است که به اطالع مخاطب رسیده باشد. 

 اطالع مخاطب نرسیده باشد. دارای اعتبار است که به 
 دارای اعتبار است، مگر اینکه به اطالع مخاطب نرسیده باشد.  ✓

 دارای اعتبار نیست، مگر به اطالع مخاطب رسیده باشد.  
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تبصرۀ   .1 اطالع:  اثبات عدم  با  است، مگر  معتبر  قانونی  تبصرۀ    306مادۀ    1ابالغ   +  هایسامانه  از   استفاده   ۀنحو  نامۀآیین  13مادۀ    1ق.آ.د.م 
 مخابراتی   یا ایرایانه

 ق.آ.د.م  83معتبر نیست، مگر با اثبات اطالع: برداشت از مادۀ   یابالغ قانون  .2

اگر مانند باال طبق بندهای فوق با دو مقررۀ متعارض مواجه ✓ ق.آ.د.م تست   306ل و تبصرۀ مادۀ  رۀ اوّ ر سؤال دادند طبق مق   به صورت مطلق  ییایم، 
 زنیم. می

با اثبات اطالع، در  «معتبر نیست »   :باید بگویید  مقررات آیین دادرسی مدنی  طبقاگر گفت،   ✓ گزینۀ یک    ق.آ.د.م   83مادۀ    طبق نّص باال    تسِت ، مگر 
 معتبر است. 

اینکه    باشد، مگرهای شکایت میالواقع چنین ابالغی همانند ابالغ واقعی معتبر است و مبدأ شروع مهلتت، فیفدر باب اعتبار ابالغ قانونی باید گ  ✓
  1تبصرۀ  )  شودو مهلت جدید در نظر گرفته میمخاطب عدم اطالع خود را ثابت نماید، که در این صورت آن ابالغ سابق معتبر نبوده و ابالغ جدید  

 (. مخابراتی یا ایرایانه هایسامانه از  استفاده ۀنحو نامۀآیین 13مادۀ   1و تبصرۀ  306مادۀ 
از تاریخ ابالغ است و نه تاریخ اثبات عدم اطالع و یا اثبات معاذیر موّج مهلتهمیشه شروع  :  ت اعتراضمّد  ه، صرفًا  ه، بلکه عدم اطالع و عذر موّج ها 

 تجدیدکنندۀ مهلت است. 

 
 

 بررسی مقاطع و جریان جلسۀ دادرسی بدوی
✓ «

م 
ر 

متشکل از چند مقطع است.   ،دهندۀ مراحل است، پس هر مرحلهظرف زمانی کوچکی است که تشکیل  «مقاطع» ،  است   متشکل از مقاطع  «،حله
 . خواهی مرحلۀ فرجام،  تجدیدنظرخواهی مرحلۀ ، مرحلۀ بدوی مثل 

 . تا ختم مذاکرات، تا جلسۀ اول  :مثل  «مقطع» ✓
 است.(  متفاوت  ،واحد است ـ غایت ،شود. )مبدأ همۀ مقاطع از زمان تقدیم دادخواست شروع می ✓

 تا اولین جلسۀ دادرسی مقطِع 
 باشد. نفع میزمان تقدیم دادخواست، تا اولین اقدام ذی زاین مقطع ا  ✓
 ق.آ.د.م«  67تواند به بهای خواسته اعتراض نماید. »مادۀ  خوانده تا اولین جلسۀ دادرسی، می ✓
 ق.آ.د.م«  107»مادۀ تواند دادخواست خود را مسترد نماید. خواهان تا اولین جلسۀ دادرسی، می ✓

  مقطع تا پایان اولین جلسۀ دادرسی
 باشد. زمان تقدیم دادخواست، تا انتهای جلسۀ اول دادرسی می زاین مقطع ا  ✓
 به دادگاه اعالم کند.  را تواند افزایش یا تغییر نحوۀ دعواۀ دادرسی، میسخواهان تا پایان اولین جل ✓

 در یک مرحله اتفاق بیفتد.  صدور رأی  و  ختم دادرسی، مذاکراتختم   مقطِع  3اصل بر این است که 
الزامی    95تا    93به موجب مواد   ق.آ.د.م اواًل اصحاب دعوا اصواًل مختار به حضور در جلسه هستند، مگر اینکه دادرس به موجب اخطاریه حضور را 

حالت که منتهی به ابطال دادخواست    2انع رسیدگی نیست، مگر در  ( م«چه وکال»و    «چه اصحاب دعوا»همه    ِت دانسته باشد، ثانیًا عدم حضور )غیب 
 شود: می

 ی باشد و عدم فایدۀ توضیح خوانده.غیبت خواهان و نیاز به أخذ توضیح و  .1
 غیبت خواهان و خوانده )اصحاب دعوا یا وکیل( و دعوت قبلی و نیاز به أخذ توضیح باشد.  .2
به مواد   ✓ اواًل    100تا    96نظر  یا ق.آ.د.م،  و  باید اصل اسناد خود را شخصًا  اولین جلسۀ دادرسی(  پایان  )تا  اول دادرسی  اصحاب دعوا در جلسۀ 

اگر از اسناد خوانده یک است( ابراز گردد، واال در صورت تردید و انکار نسبت به آن سند  توسط وکیل و یا توسط نماینده )حِقّ دفاع ندارد فقط پِ 

صدور رأیختم دادرسیختم مذاکراتجلسۀ دادرسیثبت دادخواست
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  97تواند به موجب مادۀ  ؛ به هر حال، هم خواهان میسند خواهان باشد، ممکن است دادخواست وی باطل شوداگر  و    از ِعداد دالیل خارج  باشد
 ق.آ.د.م تقاضای تأخیر جلسه نماید.    96تواند به موجب مادۀ ق.آ.د.م تقاضای مهلت نماید و هم خوانده می

 . خیر جلسه را، آن هم فقط برای یک بار نمایندتوانند تقاضای تأق.آ.د.م، هر دو با هم می 99یا اینکه به موجب مادۀ   ✓
تشکیل    ✓ دادگاه  اصوالً اگر جلسۀ  ایجاد شود،  مانعی  یا  و  تعیین مینزدیک  نشود  وقت  به ترین  منتسب  تشکیل جلسه  حالتی که عدم   در  شود، 

 ماه تعیین شده باشد.  2اصحاب دعوا نباشد، جلسۀ دادرسی باید حداکثر ظرف  
دا ✓ دو جریان  دادخواسِت دقت شود که  نحوی که  به  نشود،  با هم خلط  دادرسی  و  دادخواسِت   ،کامل   دخواست  و  دربردارد  را  دادخواست   جریان 

. حال آنکه جریان دادرسی که به ستا موجب توقف آن دادخواست  ق.آ.د.م عماًل بدون نیاز به صدور قرار توقیف    54تا    52ناقص به موجب مواد  
یا   104تا    67دی دادگاه )مواد  صحیح، حضور متصواست کامل، ابالغ  واسطۀ دادخ بود و اگر مانعی مثل فوت یا حجر  ق.آ.د.م( فراهم خواهد 

یا   توقیف بر خالف    سمت  زوال و    حجر،  فوت مه خواهد شد؛ پس  زوال سمت برای اصحاب دعوا حادث نشود، منتهی به دادرسی و صدور دادنا 
 شود. می قرار توقیف دادرسیسبب توقیف آن هم با صدور  106و  105... بر اساس مواد  و  مأموریت ،)حتی ضروری(  مسافرتیا   شدنزندانی

 ق.آ.د.م«  54نقص دادخواست: توقف دادخواست »مادۀ   ✓
 ق.آ.د.م« صدور قرار توقیف دادرسی  105»مادۀ  توقف دادرسیحجر، زوال سمت و فوت:  ✓
 ق.آ.د.م«  106وکیل »مادۀ شدن اصحاب دعوا: مهلت کافی برای تعیین توقیف یا زندانی ✓

 خواهیم.خواهد، فقط در توقف دادرسی قرار توقیف میشود، ولی قرار توقیف نمیدر موارد فوق باعث توقیف می •
 قانون تجارت«   412»مادۀ  :توقف تأدیۀ دیون ✓
 قانون تجارت«  435توقیف تاجر: بازداشت »مادۀ   ✓
 قانون تجارت«  433توقیف اموال تاجر: »مادۀ   ✓
 تاریخ حکم، تاریخ توقف است.  اصواًل الزم است ولی اگر تعیین نشد( »انون تجارتق 416مادۀ ) ف تاریخ توق ✓

 ورشکستگی است.  واجِب  مورد در حقوق تجارت فقط باید توقف تأدیۀ دیون را در حکم مشخص کند و این شرِط  4دادگاه در این   •
 اگر در یک روز بتوان مهر و موم کرد، توقیف اموال الزامی نیست.  •

 
ق.آ.د.م، با هم در تعارض نباشد، باید گفت مقصود از بند »ب«، استرداد دعوا تا پایان دادرسی به مفهوم   107برای اینکه بند »ب« و »ج« مادۀ   ✓

قرار رِدّ دعوا شود که در این صورت  باشد )یعنی تا دفاع مؤثر خوانده( که غالبًا مصادف با ختم مذاکرات میخاص یعنی تا پایان اولین جلسه می
 شود. صادر می

شود، ولی  قرار سقوط دعوا صادر می  ی باشد کردن کلّ نظر کند، که اگر همراه با صرفمیحال در بند »ج«، استرداد پس از ختم مذاکرات را مطرح   ✓
 شود. اگر با جلب رضایت خوانده باشد، قرار رِدّ دعوا صادر می

 ر ابطال دادخواست استرداد دادخواست تا اولین جلسۀ دادرسی: قرا ✓
 استرداد دعوا تا ختم قبل از مذاکرات: قرار رِدّ دعوا ✓
 سقوط دعوا نظر کلی از دعوا: قراراسترداد دعوا پس از ختم مذاکرات: صرف ✓
توان نمی   وحدت اصحاب دعواو    وحدت سبب،  وحدت موضوعمثل حکم در صورت وجود    ارای اعتبار امر مختومه است یعنیقرار سقوط دعوا د ✓

 آن را مجددًا در دادگاه طرح کرد. 
 شود. توان دعوا را استرداد نمود و رأی صادر میبعد از اتمام دادرسی و قبل از صدور رأی دیگر نمی ✓
رح وحدت )اصحاب، سبب، موضوع( در دادگاه ط   3توان دیگر آن را با  درست است که قرار سقوط دعوا مثل حکم اعتبار امر مختومه دارد و نمی ✓

دۀ خود نمود. ولی در قرار سقوط صرفًا حِقّ قانونی از بین رفته است و حِقّ طبیعی برای استیفای حق باقی است، لذا زمانی که طرف مقابل با ارا
 شخص باقی بوده است.  دین را ادا نماید و بعدًا بخواهد دعوای استرداد مطرح کند، دعوای استردادش مسموع نیست، چون حِقّ طبیعِی 

 
 إقدامات تأمینی 
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 ق.آ.د.م  120تا   108مواد   تأمین واهی »خوانده«و  تأمین خواسته »خواهان«
 ق.آ.د.م  129تا   121مواد  تأمین 
 ق.آ.د.م 148تا   144مواد   تباعتأمین اَ 

 ق.آ.د.م  155تا   149مواد    نفع: خواهان، خوانده، ثالث«تأمین دلیل »ذی
 ق.آ.د.م  325تا   103مواد   دستور موقت »خواهان، خوانده، ثالث«

و در مواردی برای اصحاب    (تباعتأمین واهی و تأمین اَ )و حقوق خوانده    ( تأمین خواسته )نمودن حقوق خواهان  مقنن در راستای تضمین و ایمن
تا   108بینی کرده است، در کنار دادرسی عادی إقدامات تأمینی فوری به موجب مواد  پیش  ( راتأمین دلیل و دستور موقت) نفعی  دعوا و هر ذی

 بینی نموده است، ق.آ.د.م در انتهای ق.آ.د.م پیش 325تا   310در ابتدای ق.آ.د.م و مواد  155
 تأمین خواسته: خواهان علیه خوانده  ✓
 تأمین دعوای واهی: خوانده علیه خواهان ✓
 ایرانی علیه خواهان خارجی  تباع: خواندۀتأمین اَ  ✓
 نفعی تأمین دلیل: هر ذی ✓

  
 . شوداصواًل زمانی که قرار است قرار صادر شود، درخواست داده می ✓
 شود. و زمانی که قرار است حکم صادر شود، دادخواست داده می ✓
 تأثیری ندارد. بودن خواهان و خواندهایرانی یا خارجیاز تأمین اتباع، در غیر  ✓
خواست تأمین نماید که  الوکاله در ناشی از هزینۀ دادرسی و حّق  فقط نسبت به خسارت تواند می خوانده   (ق.آ.د.م  109مادۀ )در تأمین دعوای واهی   ✓

 شود. منتهی به صدور قرار تأمین واهی می
 نمودن خواسته جهت تسهیل اجرا است. در تأمین خواسته، هدف ایمن ✓
ت تأمین نماید که سالوکاله درخواتواند نسبت به خسارت ناشی از هزینۀ دادرسی و حّق خواندۀ تبعۀ ایران می  ( ق.آ.د.م  144مادۀ  )تباع  در تأمین اَ  ✓

 شود. منتهی به صدور قرار تأمین بیگانه می
 مهم است.  « تابعیت»مهم نیست،   «اقامت»  ،تباعدر تأمین اَ  ✓
ت ✓ این  با  است،  واحد  اتباع  تأمین  و  واهی  دعوای  تأمین  مانند  ماهیت  خارج:  مقیم  نه  خارجی  خواهان  است.  اتباع  علیه  اتباع  تأمین  که  فاوت 

 آمریکایی مقیم ایران، نه ایرانی مقیم آمریکا.
به تواند نسبت به دالیل، مدارک قرائن و امارات  نفعی اعم از خواهان، خوانده یا ثالث، ایرانی یا خارجی میهر ذی  (ق.آ.د.م  149مادۀ  )تأمین دلیل   ✓

ُمتَ  ر جهت  ُمَتَعِسّ یا  ر  دلیل» دلیل    شدِن َعِذّ تأمین  صدور    «درخواست  به  منتهی  که  دلیلنماید،  تأمین  صرفًا  می  قرار  قرار  این  در  و شود  مالحظه 
 شود. می  برداریصورت

 حالت دارد:    2تأمین به طور مطلق  ✓
و چه برای   (خواسته )، چه برای خواهان  چه غیرمنقول توقیف اموال چه منقول و  از    است  ق.آ.د.م اعم  129تا    121حالت اول: به موجب مواد   .1

 باشد. می  ( تأمین واهی و تأمین اتباع) خوانده 
 باشد.  می  برداری و ارزیابی )دالیل(صورتق.آ.د.م  155تا   149حالت دوم: به موجب مواد   .2
 م مدنی است، البته با چند نکته: تأمین به طور مطلق شامل همۀ اقسام تأمین است و ترتیب اجرای آنها مشمول قانون اجرای احکا ✓

خواستۀ عین معین که موضوع تأمین است و توقیفش ممکن است، فقط باید همان عین معین توقیف شود و قابل تبدیل نیست، مگر اینکه   •
از اموال دیگر توقیف  تواند معادل قیمت آن را دادگاه می ،اما قابل توقیف نباشد. در این صورت  عین معین نباشد و یا اینکه عین معین باشد،

 (. ق.آ.د.م  123و   122مواد ) کند 
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برای ذی • و توقیف عین معین  تأمین  تقدّ   نفِع در صورت اجرای قرار  بر سایر طلبکاران خصوصًا در ورشکستگی وجود دارد.  توقیف، حِقّ  م 
 ق.آ.د.م«  128»مادۀ  

 
 صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی 

به صندوق و  تعیین  دادگاه  میزان مدنظر  به  و  نقدًا  که  احتمالی  با خسارت  یعنی  است،  تأمین  مستلزم سپردن  خواسته  تأمین  قرار   اصواًل صدور 
 شود: حالت بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته صادر می  3شود، استثنائًا در دادگستری سپرده می

تأمین ها

خسارت 
احتمالی

هزینه

تأمین خواسته

 صدور تأمین خواسته مستلزم سپردن
ً
اصوال

خسارت احتمالی که نقدی و به میزان مدنظر 
دادگاه تعیین به صندوق دادگستری سپرده 

.می شود

معادل هزینۀ دعاوی غیرمالی

تأمین 
دعوای 

واهی

-

بدون هزینه

اعتأمین اتب

-

بدون هزینه

تأمین دلیل

-

:  هزینۀ رسیدگی
غیرمالی

کارشناس: هزینۀ اجرا

تأمین ها
تأمین خواسته

«م.د.آ.ق108مادۀ »

ده خواهان علیه خوانده تا وقتی که حکم  قطعی صادر نش
ن می تواند برای ایمن نمودن خواستۀ خود درخواست تأمی

.ه می شودخواسته نماید که منتهی به صدور قرار تأمین خواست
تسهیل اجرا= ایمن نمودن خواسته

تأمین دعوای واهی

«م.د.آ.ق109مادۀ »

از خوانده علیه خواهان می تواند فقط نسبت به خسارات ناشی
ی  هزینۀ دادرسی و حق الوکاله در خواست تأمین نماید که منته

.به صدور قرار تأمین دعوای واهی می شود

تأمین اتباع

«م.د.آ.ق144مادۀ »

خواندۀ تبعۀ ایران علیۀ خواهان خارجی می تواند نسبت به 
خسارات ناشی از هزینۀ دادرسی و حق الوکاله درخواست 

.تأمین نماید که منتهی به صدور قرار تأمین اتباع می شود

تأمین دلیل

«م.د.آ.ق149مادۀ »

الیل،د بهنسبتثالثیاخواندهیاخواهانازاعمذی نفعیهر
بههیمنتکهنمایدتأمیندرخواستأمارات،وقرائنومدارک
 یعنیدلیلتأمینقرارصدور

ً
رداریصورت بومالحظهصرفا

.می شود
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 حکم سند رسمی و یا در اعتبار سند رسمی( مستند سند رسمی )در   .1
 خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.  .2
 در موارد قانونی از قبیل:  .3
 شده اوراق تجاری واخواست ✓
 تأمین خواستۀ ترکۀ متوفی  ✓
 تأمین خواستۀ فرار از دین  ✓
 تأمین خواستۀ کیفری  ✓

 
گذار سپردن خسارت  کند، قانونها عمومًا به کسی خسارتی وارد نمیوع تأمین، از آنجا که این نن دلیلیتأمو    تباعتأمین اَ   ،تأمین دعوای واهیدر   ✓

 داند.احتمالی را نیز در آنها منتفی می
 

الزامًا غیرمالی نیست، هزینۀ آن معادل دعوای غیرمالی  معادل دعوای غیرمالی است، دقّ   تأمین خواستههزینۀ   ✓ ت شود که خود تأمین خواسته 
 است. 

 شود. بدون هزینه رسیدگی می تأمین اتباع  و تأمین دعوای واهی ✓
 جور هزینه دارد:  2تأمین دلیل  ✓

 ، معادل دعوای غیرمالی است. هزینۀ رسیدگی .1
 ، هزینۀ کارشناسی است.  هزینۀ اجرا  .2
 (. ق.آ.د.م 129مادۀ )  آن گردد، رعایت مقررات مستثنیات دین در آن الزامی است منتهی به فروش ، یک مال   مالِی   تأمیِن در مواردی که  ✓

 
 ... .   عین معینی توقیف شده باشد ۀ، خواستهاگر به موجب قرار تأمین خواست •

 مشمول مستثنیات دین نیست. 
 مشمول مستثنیات دین هست. 

 چون مشمول مستثنیات دین هست، فروشش شامل مستثنیات دین نیست.  ✓
 به هر حال مشمول مقررات مستثنیات دین نیست.  

  
 قرار تأمین 

 ق.آ.د.م«  129شوند؟ بله »مادۀ آیا قرارهای تأمین مشمول مقررات مستثنیات دین می ✓
 شود؟ خیر مشمول مستثنیات دین می  نسبت به عین معینآیا قرار تأمین  ✓
عین معین باشد، دیگر آن   ،موجب همین مقررات مستثنیات دین، اگر خواستهشوند، حال به  قرارهای تأمین مشمول مقررات مستثنیات دین می ✓

 عین معین مشمول مستثنیات دین نیست. 
 

 در دعوای مستند سند رسمی ...  •
 ممکن نیست.   تأمین خواستهصدور قرار 
 ممکن نیست.   تأمین اتباعی و تأمین دعوای واهو  تأمین خواستهصدور قرار 
 بدون نیاز به سپردن تأمین ممکن است.  تأمین اتباعو  تأمین دعوای واهیو  خواستهتأمین  صدور قرار 

 مجاز است.   آن هم بدون تودیع خسارت احتمالیفقط تأمین خواسته  ✓
 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

183 

تودیع خسارت   ✓ تأمین دعوای واهی  که در  تأمین واهی منتفی است، درست است  به سند رسمی حتمی است و صدور قرار  دعوای مستند 
 م نیست؛ ولی مسئله اینجاست که در دعوای مستند به سند رسمی تأمین دعوای واهی نداریم. احتمالی الز 

اَ  ✓ تأمین  و  اینتأمین دعوای واهی  بر  تأمین مربوطه، در  تباع هر دو عالوه  نسپردن  ایرادی هم دارند که در صورت  تأمین هستند، جنبۀ  که 
 ق.آ.د.م(.  147و  109، دادرسی متوقف خواهد شد )مواد ین اتباعتأمشود و در رِدّ دادخواست صادر می قرارِ  تأمین دعوای واهی

 بودن آنها به نظر دادگاه بستگی دارد.تعیین مقدار تأمین و تشخیص کافی ✓
 تواند شفاهی هم باشد، به عمل آید. ها که میها به موجب درخواستهمۀ تأمین ✓
 امی نیست. احضار هم الز ،البته در اموری فوری م است، ولی حضور او الزامی نیست، ر شخص الز تأمین دلیل اصواًل احضادر  ✓
 : اصواًل احضار الزامی + حضور اختیاری امور غیرفوری •
 امور فوری: اصواًل احضار اختیاری + حضور اختیاری  •
 ق.آ.د.م«  154و طرف دعوا هیچ شرطیتی ندارد. »مادۀ   در تأمین دلیل، وجود دعوا ✓
 ق.آ.د.م«  155شود و تشخیص ارزش آن با دادگاه است. »مادۀ ماره محسوب میمین دلیل یک اَ تأ ✓

 
 قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت 

 ق.آ.د.م«  325تا   310ق.آ.د.م« و »مواد  120تا   108»مواد  
تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده با تودیع خسارت احتمالی و پرداخت هزینه به عمل   دستور موقتو    تأمین خواسته  وجوه اشتراک: درخواسِت 

 شود. آید و رسیدگی شده و منتهی به صدور قرار، ابالغ و اجرا میمی
واند  تآیند که میشود به موجب درخواست )اصطالحی( به عمل میمثل دستور موقت، و تأمین خواسته که منتهی به صدور قرار می  هر نهادی ✓

 شود. جلسه میکه البته در صورت درخواست شفاهی صورت حتی شفاهی باشد
دهیم، حتی قبل از طرح دعوای اصلی، ولی به لحاظ شکلی باید در فرم چاپی مخصوص نوشته شود،  به لحاظ ماهیت همیشه درخواست می ✓

 شود. اجراهای دادخواست نمیولی مشمول ضمانت
و دستور ✓ تأمین  دو موضوع  یعنی    موقت  هر  لحاظ مقطع صدور حکم  دادرسیو    ضمن،  قبلبه  تا قابل  در جریان  لحاظ مرحله  به  و  است  طرح 

 قابل طرح است.  جدیدنظرخواهیتو  واخواهی،  بدوی قطعیت حکم یعنی در مرحلۀ 
 
 واسته و دستور موقت طرح نشود ... اگر دعوای اصلی پس از صدور قرار تأمین خ •

 کند. دادگاه رأسًا قرار لغو صادر می ، در هر دو
 ق.آ.د.م«  318و   112شود. »مواد قرار لغو می، به درخواست طرف مقابل، در هر دو ✓

 شود. در تأمین خواسته به درخواست و در دستور موقت رأسًا لغو می
 شود. در تأمین خواسته رأسًا و در دستور موقت به درخواست لغو می

 
روز در قرار تأمین خواسته و  10درخواست تأمین خواسته و دستور موقت شده و قرار صادر شده باشد و ظرف مهلت قانونی ) اگر قبل از اقامۀ دعوا،  ✓

روز در قرار دستور موقت( از تاریخ صدور، دعوای اصلی طرح نشود: هر دو قرار تأمین خواسته و دستور موقت به درخواست طرف مقابل لغو   20
 شود. می

 
 خواستۀ مؤجل ... نسبت به   •

 تقاضای تأمین خواسته و دستور موقت منتفی است. 
 از است. تور موقت به شرط سند رسمی بودن مجتقاضای تأمین خواسته و دس

 . تقاضای تأمین خواسته و دستور موقت به شرط سند رسمی بودن و در معرض تضییع و تفریط بودن مجاز است
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 ق.آ.د.م«  114آن هم بدون تودیع خسارت احتمالی مجاز است. »مادۀ   بودن، معرض تضییع و تفریطتقاضای تأمین به شرط سند رسمی و در  ✓
  

در معرض  و مستند سند رسمی :توأم  شرِط  دوق.آ.د.م نسبت به خواستۀ مؤجل صدور تأمین خواسته مشروط به  114از آنجایی که به موجب مادۀ  ✓
باشد، پس اگر  ق.آ.د.م سبب معافیت از تودیع خسارت احتمالی نیز می  108ب مادۀ  و  شرط طبق بند الف    دوو این    باشدمی  بودنتضییع و تفریط

 خواستۀ مؤجلی منتهی به صدور قرار تأمین خواسته شد، قطعًا خسارت احتمالی در آن منتفی است. 
 ق.آ.د.م«  108شود. »مادۀ با سپردن تأمین صادر می اصوالً  قرار تأمین خواسته ✓
 ق.آ.د.م«  319»مادۀ  شود.با سپردن تأمین صادر می هموارهستور موقت  قرار د ✓
مادۀ   ✓ بند »د«  می  108به موجب  تأمین صادر  با سپردن  تأمین خواسته  قرار  اصواًل  سند  ق.آ.د.م  در  در ر شود، مگر  یا خواسته  الف«  »بند  سمی 

ن ، فرار از دین »بند ج« باشد که در این موارد بدون سپردن تأمی رد قانونی مثل اوراق تجاری، ترکه معرض تضییع یا تفریط باشد »بند ب« یا در موا
 شود. قرار تأمین خواسته صادر می

الزامی است. »مادۀ   ✓   325تا    310ق.آ.د.م« یعنی هر وقت که دستور موقت اصطالحی )مواد    319ولی در دستور موقت همیشه سپردن تأمین 
تصرف    (ق.آ.د.م دعاوی  موقت  دستور  مثل  نباشد.  اصطالحی  دستور  مگر  است؛  شده  سپرده  هم  تأمین  و   (د.م ق.آ.  174مادۀ  ) داریم، 

 . قانون حمایت خانواده( 7)مادۀ دستورموقت دعوای خانواده 
 دستور موقت اصطالحی+صدورش مستلزم سپردن تأمین+اجرایش مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی+تا رأی نهایی ماندگار است.  ✓
 رأی بدوی ماندگار است. خواهد+اجراییش مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی نیست+تا دستور موقت دعاوی تصرف+صدورش تأمین نمی ✓
ماه اعتبار دارد. )چه رأی صادر   6خواهد+اجراییش مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی نیست+تا  دستور موقت دعوای خانواده+صدورش تأمین نمی ✓

 شود، چه رأی صادر نشود.( 
موقت دعوای خانوادهو    دستور موقت دعاوی تصرف  ✓ بلکه   دستور  نیستند،  موقت اصطالحی  از قانون  اصاًل دستور  فوریت  لحاظ  به  گذار صرفًا 

 عبارت دستور استفاده کرده است. 
اشد و در میزان تأمین، هم در تأمین خواسته و هم در دستور موقت به نظر دادگاه بستگی دارد، البته در تأمین خواسته حتمًا تأمین باید وجه نقد ب  ✓

 دستور موقت اعم از نقد است. 
 مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی معادل دعوای غیرمالی است. تأمین خواسته و دستور موقت  ✓
 شان معادل دعوای غیرمالی است. خود موضوع دعوای تأمین خواسته و دستور موقت حسب مورد مالی یا غیرمالی هستند، ولی هزینه ✓

 ( ق.آ.د.م  314و   116، 115مواد ) رسیدگی  به تأمین خواسته و دستور موقت
موضوِع  دو  موقت و    خواستهتأمین    هر  نمی  دستور  شمرده  اصطالحی  چنین  دعوای  طرح  از  پس  بلکه  باشند،  دعاوی  تشریفات  مستلزم  تا  شوند، 

الظاهر  هایی اصواًل دادگاه بدون اخطار به طرف، باید به دالیل رسیدگی کرده و قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر کند؛ که البته مقنن علیدرخواست
 بینی کرده است.خالف آن را پیش ق.آ.د.م در دستور موقت 314در مادۀ  

 ( ق.آ.د.م  320و  117مواد )صدور، ابالغ و اجرای تأمین خواسته و دستور موقت 
 ق.آ.د.م«   117مگر: »مادۀ ؛ اصل: ابالغ، سپس اجرا

 ابالغ فوری ممکن نباشد.  ✓
 تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد.  ✓
 شود. میدر موارد فوق ابتدا قرار اجرا و سپس ابالغ   •
ق.آ.د.م در تأمین خواسته و    320و    117مذکور برای اجرای هر رأیی پس از صدور باید ابالغ و سپس اجرا شود، این اصل طبق مواد    اصِل   طبِق  ✓

ه دستور موقت هم جاری است، مگر اینکه در تأمین خواسته ابالغ فوری ممکن نباشد و تأخیر در اجرا سبب تضییع یا تفریط خواسته شود که ب
 شود. شود. در دستور موقت نظر به فوریت درخواست، اول اجرا بعدًا ابالغ میدرخواست متقاضی اول اجرا و سپس ابالغ می

 .در خیلی از مواقع اجرا عماًل ابالغ را دربردارد ✓
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 باشد ...  الغ رأی و سپس اجرا رأی میب اصل بر ا •
 حتی در تأمین خواسته و دستور موقت ✓

 خواسته و دستور موقتمگر در تأمین 
 حتی در تأمین خواسته، مگر در دستور موقت 
 حتی در دستور موقت، مگر در تأمین خواسته 

 
 (ق.آ.د.م  318+112ـ 120ـ  324، 322، 321+ 118مواد )دستور دادگاه و درخواست خواهان 

 
لط نشود. به نحوی که خسارت  آنها )خسارت احتمالی( َخ شده برای های سپردهدقت شود لغو قرار تأمین خواسته یا دستور موقت با لغو تأمین ✓

زیانتودیع به  که  شد  مطالبه  اگر  قانونی  مهلت  در  میشده  پرداخت  )خوانده(  واِ دیده  تودیعاّل شود،  خسارت  آن  صاحب  یا  مالک  به  شده   
 شود. ر دادگاه مسترد میشود. البته در تأمین خواسته به درخواست خواهان و در دستور موقت به دستو)خواهان( مسترد می

تأمین خواسته

اصلیدعوایطرحعدم:112مادۀ
مقابلطرفدرخواستبهروز10ظرف

.می شودلغوخواستهتأمینقرار

موضوِع مرتفع شدنصورتدر:118مادۀ
راتأمینرفعقراردادگاهخواسته،تأمین

قطعیحکمصدورصورتدرداد،خواهد
دادخواستودعوااستردادیاخواهانعلیه

.می شودرفعخودبه خودتأمین

خواهاندرخواستبه:120مادۀ
قطعیرأیموجببهخواهانکهصورتیدر*

.شودمحکوم
روز20ظرفمی تواندخوانده*
تشریفاترعایتبدون*
دهسپرده شاحتمالیخسارتدریافتتقاضای*
به(احتمالیخسارت)تأمیناالو(تأمین)

.می شودمستردویبهخواهاندرخواست
خواهاندرخواستبهخواستهتأمیندر

دستورموقت

اصلیدعوایطرحعدم:318مادۀ
مقابلطرفدرخواستبهروز20ظرف

.می شودلغوموقتدستورقرار

دعواطرفاگر:324،322،321مواد
الِغ ابتاریخازیک ماهظرفیابدهدتأمین

فتوقیرفعنشود،دعواطرحنهایی،رأی
دادگاهمرتفع شدنصورتدروشدخواهد
.می نمایدلغوراموقتدستور

(رأساً )دادگاهدستوربه:324مادۀ
نهاییرأیموجببهخواهانکهصورتیدر*

.شودمحکوم
روز30ظرفمی تواندخوانده*
تشریفاترعایتبا*
االود،بنمایرا(خسارت)تأمیندریافتتقاضای*

.می شودمسترد(رأساً )دادگاهدستوربهفوقتأمین
دادگاهدستوربهدستورموقتدر
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 ه خسارت با تشریفات قانونی مطرح کند. دِّ حِ لیتواند دعوای عَ اینکه خوانده به هر حال بعد از مقاطع می مضافًا بر ✓

 
می ✓ فوری  امور  دستوردر  در  فوریت  چون  است،  منتفی  دستورموقت  غیرفوری  امور  در  ولی  کرد،  درخواست  دستورموقت  و  خواسته  تأمین   توان 

 موقت شرط است. 
 « 315 و 310در تأمین خواسته فوریت شرط نیست. در دستور موقت فوریت شرط است و تشخیص آن با دادگاه است. »مواد  ✓
مواد   ✓ ظاهر  اساس  دستورموقت 315و    314و    310بر  در  می  ،موضوع  ،،  رسیدگی  عادی  اصواًل  اما  است،  خواسته فوری  تأمین  در  اما   ، شود، 

 د باشد(. ن توارسیدگی فوری است )میغیرفوری است و  ،موضوع 
همیشه باید فوریت اقتضاء   310شود که طبق مادۀ  ور موقت فوریت اقتضاء نماید، رسیدگی فوری و خارج از دادگاه انجام میتالبته اگر در دس  ✓

 کند. 
 مرجع صالح برای تأمین خواسته و دستورموقت 

به تأمین خواسته   اگر موضوع تأمین خواسته خارج از آن حوزه باشد؛ دادادگاه صالح به اصل دعوا، صالح  دگاه صالح به اصل دعوا، صالح به  است، حتی 
صالح    دادگاه مقِرّ دستور موقتتن صالحیت ذاتی،  ش خارج از آن حوزه باشد که در این صورت به شرط دا  ،موقت   دستورِ   دستورموقت است، مگر موضوِع 

 است. 
 موقت موضوع و اجرای تأمین خواسته و دستور

 تواند قابل توقیف، انجام عمل و یا منع از انجام عمل باشد. موقت می  موضوع تأمین خواسته باید قابل توقیف باشد، موضوع دستور ✓
دعوا نباشد، بلکه تمهیداتی    موضوِع   الزام به فعل یا ترک فعل درست است که قابلیت دستورموقت را دارد، اما شرطش این است که خود یا عیِن  ✓

 در راستای آن باشد. 
 تأمین خواسته مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی نیست.  اجرای ✓
 موقت مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی است.  دستور اجرایق.آ.د.م،  325مادۀ   2به استناد تبصرۀ   ✓

تأمین خواسته وجوه افتراق
«مدعی به»

دستور موقت
دادرسی فوری ـ محاکۀ عاجله

مالک هستمالک نیستشرط فوریت
315و 310مواد 

314وقت عادی مادۀ 115وقت فوری مادۀ وقت رسیدگی

مرجع صالح به اصل مرجع صالح
111مادۀ حتی دعوا 

مرجع صالح به اصل دعوا

311مادۀ مگر

موضوع
113قابل توقیف مادۀ 

«-ترک « »-الزام »

316قابل توقیف مادۀ 

«+ترک« »+الزام»

. مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی است.تمستلزم تأیید نیساجرا
325مادۀ 2تبصرۀ

 قابل تجدیدنظر و فرجام نیسقابلیت اعتراض نداردقابلیت اعتراض
ً
همراه . تمستقال

با اصل رأی قابل تجدیدنظرخواهی است
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 م سند رسمی یک باب آپارتمان ... در دعوای الزام به تنظی •

 تأمین خواسته و دستور موقت منتفی است. صدور قرار 
 صدور تأمین خواسته و دستورموقت بدون سپردن تأمین ممکن است. 

 صدور تأمین خواسته بدون تأمین و صدور دستور موقت با تأمین مجاز است. 
 فقط صدور دستورموقت مجاز است.  ✓

 
 اعتراض به قرارهای تأمین خواسته و دستور موقت 

 قرار تأمین خواسته 
 ق.آ.د.م«  116خواسته قابل اعتراض نیست. »مادۀ    رِدّ تأمیِن  قرارِ  ✓
 ق.آ.د.م«  116روز قابل اعتراض است. »مادۀ  10خواسته از جانب خوانده ظرف   تأمیِن  قبوِل  قرارِ  ✓
ق.آ.د.م قابل اعتراض    417خواهی، اعادۀدادرسی و واخواهی نیست؛ اما طبق مادۀ  خواسته قابل تجدیدنظرخواهی، فرجام  بول یا رِدّ تأمیِن ق ✓

 ثالث است. 
   قرار دستورموقت

 ق.آ.د.م«  325خواهی نیست. »مادۀ فرجام موقت مستقاًل قابل تجدیدنظرخواهی و دستور قبول یا رِدّ درخواسِت  ✓
 ق.آ.د.م«  325توان از قرار دستور موقت تجدیدنظرخواهی نمود. »مادۀ اصل رأی می ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به ✓
 ق.آ.د.م«  325خواهی نیست. »مادۀ موقت قابل فرجام رد یا قبول درخواست دستور ✓
 موقت قابل اعتراض ثالث است.   ق.آ.د.م قرار دستور 417طبق مادۀ   ✓

 
 هزینۀ دادرسی

 %  1/ 25حِلّ اختالف: میلیون تومان: شورای   20خواستۀ  ✓
 %  3/ 5میلیون تومان   10% ـ نسبت به   5/2یلیون تومان م  20میلیون تومان: نسبت به  30خواستۀ  ✓

فصل دوم ـ  
دادرسی 

شیوۀ  »
رسیدگی به  

 دعوای بدوی«
لغوی   معنای 

  ۀ جلس
 دادرسی:

که   است  نشستی 
به  آن  در 

دادخواهی  
رسیدگی   دادخواه 

چنانچه  می شود. 
)قضات(   قاضی 
با   قضاوتی  مراجع 

%2/5:میلیون تومان20تا بدوی
%3/5: مازاد

%1/25شورای حّل اختالف

واخواهی 
محکوٌم به% 4/5تجدیدنظرخواهی

فرجام خواهی، اعادۀ دادرسی
محکوٌم به%  5/5و اعتراض ثالث

دعوی طاری چه مالی باشد، 
معادل دعوای اصلی در همان مرحلهچه غیرمالی

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

188 

ادلّ  و  ادعاها  به  یا  و  نموده  امری که خواهان مطرح  یا  دعوا  به  تا  یافته  آنان، حضور  یا وکالی  دعوا  از اصحاب  قبلی  و دعوت  وقت  اصحاب دعوا    ۀتعیین 
 شده است. دادرسی تشکیل  ۀرسیدگی شود، جلس
شود؛ ای زمانی است که در آن به دعوا رسیدگی شده و رأی قاطع در خصوص دعوا )اعم از حکم یا قرار(، صادر میمرحلۀ دادرسی، بازه  مراحل دادرسی:

 مانند مرحلۀ بدوی، تجدیدنظر و فرجام.
 شود؛ مانند: هر مرحلۀ دادرسی به چند مقطع دادرسی تقسیم میمقاطع دادرسی:  

 سۀ اول دادرسی« ـ »تا جل
 ـ »تا پایان جلسۀ اول دادرسی« 

 ـ »تا ختم مذاکرات« یا »تا قبل از ختم دادرسی« 
 

 اوقات محاکم«: اقسام جلسۀ دادرسی »
دهد. ممکن است طرفین در  وقتی است که دادگاه به موضوع پرونده، با دعوت از طرفین اختصاص می  وقت دادرسی )جلسۀ دادرسی یا جلسۀ محاکمه(: 

شود؛ حتی اگر  جلسۀ دادرسی حاضر شوند یا حاضر نشوند. درهرصورت اگر موجبات رسیدگی فراهم باشد، جلسۀ دادرسی در همان موعد مقرر تشکیل می
 یک از طرفین حاضر نباشند. وقت دادرسی دارای اقسام ذیل است: هیچ

دارد    ساعت  و  سال  ماه،  و روز،  شودمی  ثبت   کامل  صورت  به  اوقات  دفتر  در  که  ممکن  وقِت   آخریِن   شود.طبق ترتیب سایر اوقات دادرسی، تعیین می  :عادی
 م(. .د.آ .ق 64  )مادۀ

اگر جلسۀ دادرسی در    دیگر، زودتر از ترتیب اوقات، تعیین شده است.عبارتاوقات، رعایت نشده است؛ به  ترتیِب   ،: وقت دادرسی که در آنخارج از نوبت
به آن نیز گفته می  ،دادگاه تشکیل شود،  دادگاه  نیز میجلسۀ    یعنی   نیست،   نوبتی بی  معنای  به  نوبت   خارج  نامند.شود. جلسۀ دادرسی را، جلسۀ محاکمه 

 (. هاصالحیت  عدم به راجع م.د .آ.ق 29  و 27 مواد  مثل)  نیست وقت آخرین  یا  اولین الزاماً  و شودمی  ثبت اوقات دفتر  در که ممکن  وقت تریننزدیک
  برای   نظارتی  و  احتیاطی  وقت  دهد.وقتی است که دادگاه برای رسیدگی به پرونده، بدون دعوت از طرفین، اختصاص می  :وقت نظارت )وقت احتیاطی(

  استعالم،   نتیجۀ  کارشناسی،  نتیجۀ  از  پس  پرونده  تکلیف  تعیین  برای  و  شودمی  ثبت  اوقات  دفتر  در  البته  نیست،  طرفین  به   ابالغ  به  نیازی  و  است  دادگاه  خود
 . باشدمی...   و محل  معاینۀ  یا تحقیق  نتیجۀ

انشای رأی می: وقتی)فوری(  العادهوقت فوق به  اقدام  اگر  که دادگاه در آن،  که  آمادۀ کند؛ بدین نحو  را  پرونده  یا وقت نظارت،  قاضی، در وقت دادرسی 
نیاز به دعوت از اصحاب دعوا فوق  کند. وقِت العاده شده و اقدام به صدور رأی میصدور رأی بداند، وارد وقت فوق العاده بدون تعیین وقت قبلی است و 

  اداری  وقت  اینکه  مگر  شود،  تکلیف  تعیین   روز  همان  در   باید   اوقات   دفتر  در   ثبت   به  نیاز   بدون  که  است  دادخواست  تقدیم  موقع   همان   در  وقت  اولین  نیست.
 . خواسته تأمین  در م.د.آ.ق  115 مادۀ  و موقت  دستور در  م.د.آ.ق   314 مادۀ  مثل. شودمی  رسیدگی بعد  روز که نباشد،  کافی 

 مصادیقی از تشکیل جلسۀ خارج از نوبت: 
تواند تأخیر جلسه را تقاضا کند. اگر دادگاه ادعای او را  نتواند اصول مستندات خود را برای جلسۀ اول حاضر کند، میدر صورتی که خوانده، به دالیلی   .1

 کند. صحیح دانست، جلسۀ خارج از نوبت تعیین می
نزدیک .2 دادگاه،  دستور  به  نشود،  تشکیل  مقرر  وقت  در  دادرسی  جلسۀ  اگراگر  و  شد  معین خواهد  ممکن،  رسیدگی  وقت  دادگاه،    ترین  تشکیل  عدم 

 منتسب به طرفین نباشد جلسۀ بعد باید ظرف دو ماه آینده برگزار شود. این جلسه ممکن است خارج از نوبت باشد. 
 آید. گانۀ تصرف، خارج از نوبت به عمل میرسیدگی به دعاوی سه .3

 العاده: مصادیقی از وقت فوق
العاده به این درخواست رسیدگی  توانند رفع اختالف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقمیهنگام  حدوث اختالف در مفاد حکم، هریک از طرفین   .1

 کند. می
 کند. العاده، به این درخواست رسیدگی میدر صورت مطالبۀ خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، دادگاه در وقت فوق .2

 دادرسی ۀتشریفات تعیین جلس 
ۀ بعدی و ابالِغ آن شود نیز دستوِر تعییِن وقِت جلسکند. در تمام مواردی که جلسۀ دادرسی تجدید میِت رسیدگی و ابالغ را صادر میدادگاه دستوِر تعییِن وق

 شود. صادر می
 زمان و مکان جلسۀ دادرسی:

 باید در محل دادگاه برگزار شود. زمان جلسۀ دادرسی، باید در روزهای غیر تعطیل و در وقت اداری تعیین شود؛ و همچنین جلسۀ دادرسی  .1
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 دهد. چون این قاعده از امور امری است، تراضی طرفین دعوا نیز این الزام را تغییر نمی .2
 استثنائات زمان رسیدگی: 

 در استثنائات زیر، رسیدگی به موضوع، ممکن است در خارج از وقت اداری انجام شود: 
 رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی؛ ✓
 ؛صدور دستور موقت ✓
 در خصوص جلسۀ تحقیق محلی و معاینۀ محلی، الزامی به برگزاری آن در ایام غیر تعطیل و در وقت اداری بیان نشده است.  ✓

 استثنائات مکان رسیدگی: 
 در استثنائات زیر، رسیدگی به موضوع ممکن است در خارج از مکان دادگاه انجام شود: 

 صدور دستور موقت؛ ✓
 اجرایی؛رسیدگی به اعتراض ثالث  ✓
 جلسۀ تحقیق محلی و معاینۀ محل.  ✓

 
تواند در خالل دادرسی، دادخواست را به عّلت ناقص بودن  االصول پس از صدور دستور تعیین وقت، نمیدادگاه علی  آثار دستور تعیین وقت دادرسی:

دقیق دادخواست    ۀچون باید بامطالع  دستور تعیین وقتید. در حقیقت  به دفتر دادگاه برگرداَند تا به صدوِر اخطاِر رفِع نقص یا قراِر رِدّ دادخواست مبادرت نما
 نماید که رسیدگی را تا صدور رأی قاطع، ادامه دهد، مگر اینکه امر جدیدی کشف شود.صادر شود، دادگاه را مأخوذ می

 گیرد. دادرسی: تعیین وقت طبق دفتر اوقات صورت می ۀتعیین زمان و مکان جلس -2
زمان جلسه: علی  تعیین  دادرسی  زمان جلسۀ  تعیین  جلسه  در  روز  و  ابالغ  روز  فاصلۀ  باید  این خصوص  در  آن  بر  افزون  شود،  رعایت  نوبت  باید  االصول 

  از   کمتر  دادرسی  جلسۀ  تا  ابالغ  بین  باید  میشه  ابالغ  ،وقت  که  کجا  هر  شد.ای تعیین شود که خوانده فرصت و امکاِن تدارِک دفاعّیاِت خود را داشته باگونهبه
 :مگر  نباشد، روز 5
 گواه  احضار : روز 7  از کمتر •
گهی  نشر: ماه  یک از کمتر •  آ
 خارج   مقیم: ماه  دو از کمتر •

گردیده، روشن است که   صمواردی تعیین جلسۀ »خارج از نوبت« منصو ق.آ.د.م و اینکه در    390ق.ا.ت.ع. مالک ماّده    65رعایت نوبت: با توّجه به ماّده  
 نماید. ها باید به نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد که این امر، تعیین وقت طبق دفتر اوقات را ایجاد میپرونده

 دادرسی ۀتشریفات تشکیل جلس 
 برای تشکیل جلسۀ دادرسی، لوازمی وجود دارد که عبارت است از:   لوازم تشکیل جلسۀ دادرسی: 
 . حضور قاضی در دادگاه و آمادگی او برای رسیدگی به دعوا در همان وقت مقررحضور متصدی دادگاه:    ✓
تشکیل می ✓ در صورتی  باشد،  اّولین جلسه  چنانچه  دادرسی،  جلسۀ  دادخواست:  بودن  کامل  کامل  نیز  دادخواست  که  در حقیقت،  شود  شمرده شود. 

دامات  چنانچه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص در پرونده نوشته و به دفتر دادگاه، برای صدور اخطار رفع نقص و اق
 کند. شود و یا خود دادگاه رأسًا اقدام به صدور قرار رد دادخواست میبعدی برگردانده می

قعی یا قانونی( به اصحاب دعوا: اگر ابالغ به نحو باطل انجام شده باشد، هیچ اقدامی نباید بر آن مترتب شود و بنابراین، در  ابالغ صحیح )اعم از وا ✓
غ  صورت بطالن ابالغ وقت دادرسی به هریک از اصحاب دعوا، تشکیل جلسۀ دادرسی منتفی است. البته اگر به یک یا چند نفر از اصحاب دعوا، ابال

رفته باشد؛ ولی ایشان به هر ترتیب، از وقت دادرسی مطلع شده و در جلسۀ دادرسی برای دفاع حاضر شده باشند، جلسۀ دادرسی  صحیح صورت نگ
 شود. برگزار می

 مجلس: درج اظهارات اصحاب دعوا در صورت
 برساند. مجلس، درج و به امضا یا اثرانگشت طرفین دادگاه باید وقایع جلسۀ دادرسی را در اوراق صورت .1
 کند. مجلس گواهی میمجلس، دادگاه مراتب را در صورتدر صورت امتناع هریک از طرفین از امضا یا درج اثرانگشت در صورت .2
اب .3 و در صورت عدم رفع  از خواهان اخذ توضیح کند  باید  باشد، دادگاه  او مغایر  با مندرجات دادخواست  در جلسۀ دادرسی  اظهارات خواهان  هام،  اگر 

 خواهان در جلسۀ دادرسی مالک عمل است؛ زیرا نسبت به مندرجات دادخواست جدیدتر است. اظهارات  
 مجلس: موارد لزوم درج اظهارات اصحاب دعوا در صورت
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 هرگاه دادگاه به جهتی درج عین عبارات را الزم بداند.  .1
 اگر یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند.  .2
 یکی از اصحاب دعوا مشتمل بر اقرار )اعم از صریح یا ضمنی( باشد. در صورتی که بیان  .3

 علنی بودن جلسۀ دادرسی: 
 قانون اساسی جلسات محاکمه، باید علنی باشد؛ جز در موارد ذیل:  165بنا بر اصل   .1

 موارد منافی عفت عمومی  ✓
 موارد منافی نظم عمومی  ✓
 نباشد. دعاوی خصوصی که هر دو طرف تقاضا کنند که محاکمه علنی  ✓

البته با توجه به آنکه در دعاوی خصوصی اشخاص، دلیلی برای علنی بودن محاکمه و دخالت دادن سایرین در روابط خصوصی اشخاص وجود ندارد،   .2
 شود. در رویۀ قضائی، دعاوی خصوصی فقط با حضور اصحاب دعوا و یا وکالی ایشان برگزار می

 عدم حضور اصحاب دعوا در جلسۀ دادرسی:
 ضور یکی از طرفین یا حتی عدم حضور هر دو طرف، مانع تشکیل جلسه نیست. در این صورت با دو حالت مواجه هستیم: عدم ح 

 کند.گیری کند، اقدام به تصمیم در ماهیت دعوا کرده و رأی صادر میدعوا تصمیم ِت ماهی در صورتی که قاضی بتواند با ادلۀ موجود در پرونده، در   .1
با   .2 یک از طرفین در جلسه، حاضر نشده  گیری کند و نیاز به اخذ توضیح باشد و هیچادلۀ موجود در پرونده، در ماهیت دعوا تصمیماگر قاضی نتواند 

تجدید جلسه کر  به  اقدام  باید  این حالت قاضی  باشیم، در  از خواهان  نیازمند اخذ توضیح  باشد؛ ولی هنوز  آنکه خوانده، حاضر شده  یا  و در باشند  ده 
 سۀ بعد، تذکر دهد که حضور خواهان برای اخذ توضیح الزم است. اخطاریۀ جل

مادۀ   .3 انتهای  باخواندِن  نباید  رو  باال  مادۀ    95نکتۀ  آخِر  قسمِت  چراکه:  کرد  تلقی  تجدیدِ   95نادرست  از  بعد  جلسۀ   برای  در  اگر  یعنی  است،  جلسه 
 ابطال خواهد شد.  ،خذ توضیح رأی صادر کند، دادخواستتجدیدشده اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون ا

یافته به پرونده برای شنیدن اظهارات طرفین کافی باشد و تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد دادگاه ختم  چنانچه وقت اختصاص  پایان جلسۀ دادرسی:
اشد و یا به هر عّلت دیگری تجدید جلسه الزم باشد عّلت تجدید  کند. چنانچه وقت جلسه کافی نبدادرسی را اعالم و نسبت به صدور رأی قاطع اقدام می

 عدی تعیین و به طرفین ابالغ شود. ب ۀجلسه نوشته شود و روز و ساعت جلسجلسه باید در صورت
 وظیفۀ اصحاب دعوا در جلسۀ اول مبنی بر ارائۀ اصول مستندات:

نَضم کرده، در جلسۀ اول دادرسی، در دادگاه به همراه داشته  تصویر آنها را به دادخواست خود مُ خواهان: خواهان مؤظف است اصول مستنداتی را که   .1
شود. در    تواند این اسناد را توسط وکیل یا نمایندۀ دیگری، برای دادگاه ارسال دارد. ممکن است اصل سند توسط خوانده، درخواستباشد. خواهان می

می خارج  خواهان  دالیل  عداد  از  نشود،  ارائه  اول  جلسۀ  در  و  گیرد  قرار  تردید  یا  انکار  مورد  و  باشد  عادی  سند  اصل  اگر  صورت،  اگر  این  شود. 
 دادخواست، مستند به جهات دیگر نباشد، ممکن است قرار ابطال دادخواست صادر شود. 

استناد به آنها را دارد، در جلسۀ اول دادرسی در دادگاه به همراه داشته باشد. همچنین باید تصویر این  خوانده باید اصول مستنداتی را که قصد    خوانده:  .2
تعداد خواهان به  را،  بهاسناد  به خواهانها  دیگر  نسخ  و  ثبت  پرونده  در  تا یک نسخه،  باشد  داشته  به همراه  خوانده  عالوۀ یک نسخه،  داده شود.  ها 

وکیل یا نمایندۀ دیگری برای دادگاه ارسال دارد. ممکن است اصل سند، توسط خواهان، درخواست شود، در این صورت،    تواند این اسناد را توسطمی
 شود. اگر اصل سند عادی باشد و مورد انکار یا تردید قرار گیرد و در جلسۀ اول ارائه نشود، از عدد دالیل خوانده خارج می

 ات: مهلت خواستن خوانده جهت ارائۀ اصول مستند
تواند چنین تقاضایی مطرح کند. قبول این تقاضا، بسته به نظر قاضی  تواند از دادگاه تقاضای مهلت کند؛ اما خوانده میخواهان جهت ارائه اصول اسناد، نمی

 است.  
 شود. اگر دادگاه با این درخواست خوانده موافقت کند، جلسۀ دیگری، به صورت خارج از نوبت تشکیل می ✓
ق.آ.د.م از عبارت تأخیر جلسه، استفاده کرده ولی بهتر بود که از عبارت »تجدید جلسه« استفاده   96ذار در این خصوص، در مادۀ  گ گرچه قانون ✓

 کند، چراکه جلسۀ اول دادرسی برگزارشده و جلسۀ دیگری برای ارائۀ سند برگزار خواهد شد. 
 ایم: مواجه  در این فرض با دو حالت تشکیل نشدن جلسۀ دادرسی در موعد مقرر:

باشد: .1 به طرفین  این صورت، نزدیک  عدم تشکیل جلسه منتسب  تعیین میدر  شود، مانند مواقعی که عدم  ترین وقت ممکن، جهت جلسۀ دادرسی 
 ق.آ.د.م است.   99و  97تشکیل جلسه ناشی از اعمال مواد  

به    عدم تشکیل جلسه منتسب به طرفین نباشد: .2 قاضی )مانند مرخصی قاضی( یا دستگاه قضائی مربوطه )مانند  یعنی عدم تشکیل جلسه، منتسب 
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شود  ترین وقت ممکن، جهت جلسۀ دادرسی تعیین میتعطیلی غیرمنتظره دستگاه قضائی در روز برگزاری جلسۀ دادرسی( است. در این صورت نزدیک
اجرا نیست؛ زیرا در این حالت باید از روز ابالغ  ور است، این مقرره قابلماه آینده باشد. البته در فرضی که خوانده مقیم خارج از کش  2که باید نهایتًا ظرف  

 ماه آینده باشد. 2ماه فاصله باشد و بنابراین؛ امکان ندارد که وقت دادرسی، ظرف   2تا جلسۀ دادرسی، حداقل  
 تأخیرانداختن جلسۀ دادرسی در صورت تراضی طرفین: 

 دادرسی مخیر است، و ملزم به تأخیر دادرسی نیست. در صورت تراضی طرفین، قاضی برای تأخیر  .1
 بار جلسۀ دادرسی را به تأخیر اندازد. تواند برای یکدر صورت درخواست و تراضی هر دو طرف )نه یکی از طرفین(، قاضی می .2

 مهلت خواستن خواهان برای ارائۀ دلیل جدید: 
 شود؛ که عبارت است از اینکه:می  در دو صورت از خواهان، در جریان دادرسی، ادلۀ جدید پذیرفته .1

 ـ این ادله در پاسخ به دفاعیات خوانده باشد یا 
 ـ این ادله، در جریان دادرسی حاصل شود. 

تواند به او مهلت دهد؛ اما ملزم به دادن مهلت نیست. وجه تخییر دادگاه اگر خواهان، برای ارائۀ ادلۀ جدید، استمهال )تقاضای مهلت( کند، دادگاه می .2
دهد و در غیر این  دادن مهلت، به این دلیل است که، اگر دادگاه درخواست خواهان را برای ارائۀ دلیل جدید موجه تشخیص دهد، مهلت می  برای

 دهد. صورت، مهلت نمی
 شود. این مهلت، در قالب تجدید جلسه است؛ یعنی وقت رسیدگی دیگری برای حضور طرفین تعیین می .3
د  .4 در جلسۀ دادرسی  او هم میاگر خواهان  باشد،  ارائه مدارک جدید داشته  به  نیاز  آنها  به  پاسخ  برای  ارائه کند که خوانده  تواند تجدید جلسه را الیلی 

 بخواهد. 
 

 
 

بعضی از حقوِق خواهان و خوانده، محدود به مقطع »تا اولین جلسۀ دادرسی« است. منظور از این عبارت، قبل از  مقطع »تا اولین جلسۀ دادرسی«:  
 جلسۀ اول دادرسی یا اولین اقدام شخص، در جلسۀ اول دادرسی است.  تشکیل
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دیگر، »تا پایان اولین  عبارتبرخی از حقوق خواهان و خوانده، محدود به مقطع »در جلسۀ اول دادرسی« یا بهمقطع »تا پایان جلسۀ اول دادرسی«:  
 جلسۀ دادرسی« است.  

 کند. موجبات رسیدگی )حضور قاضی و صحت ابالغ( فراهم باشد و شخص مخاطب، امکان دفاع پیدا میای است که اولین جلسۀ دادرسی، جلسه .1
ری شود اگر جلسۀ اول برگزار شود، ولی خواند فرصت دفاع پیدا نکند؛ برای مثال، تمام وقت جلسه، به مطالعۀ دادخواست و اخذ توضیح از خواهان سپ .2

 شود. نده به جلسۀ بعد موکول شود، جلسۀ بعد نسبت به خوانده، همچنان جلسۀ اول محسوب میو درنتیجه، تمام یا بخشی از دفاعیات خوا
 

دهد، مگر آنکه برای دادگاه معلوم شود  رغم ابالغ صحیح، در جلسۀ اول حاضر نشود، فرصت جلسۀ اول را از دست میاگر یکی از اصحاب دعوا، علی .3
 که او از ابالغ مطلع نبوده است. 

جلسه اول، به دفاعیات خوانده اختصاص یابد و به خواهان، هیچ فرصتی برای استفاده از حقوقش، مانند افزایش خواسته و ...، داده اگر تمام وقت   .4
البته علی افتد؛ چراکه رویۀ محاکم آن است که  االصول در محاکم، چنین اتفاقی نمینشود، جلسۀ بعد نسبت به خواهان جلسۀ اول دادرسی است. 

 کنند تا اگر خواهان قصد افزایش خواسته یا اقدام دیگری دارد، بیان دارد.از خواهان اخذ توضیح می ابتدای جلسه
افزایش .5 به خواستۀ  تغییر نحوۀ دعوای خواهان مواجه شود، آن جلسه، نسبت  یا  تغییر خواسته  یا  افزایش خواسته  با  اول  یا  اگر خوانده در جلسۀ  یافته 

 ده و جلسۀ بعد، جلسۀ اول خواهد بود؛ مگر آنکه خوانده، در همان جلسه اقدام به دفاع کند. تغییریافته، جلسۀ اول محسوب نش 
به درخواست و رضایت اصحاب دعوا به تأخیر افتد، در این صورت، جلسۀ بعدی نسبت به هر دو طرف، جلسۀ اول دادرسی   .6 اگر جلسۀ اول دادرسی 

 ، به پرونده رسیدگی نشده است. شود؛ زیرا در جلسۀ قبل که به تأخیر افتادهمحسوب می
 حقوق خواهان تا اولین جلسۀ دادرسی:

 استرداد دادخواست بدوی  .1
 شده توسط خوانده تعرض به اصالت اسناد ارائه .2

 حقوق خوانده تا اولین جلسۀ دادرسی:
 اعتراض به بهای خواسته  .1
 شده توسط خواهان تعرض به اصالت اسناد ارائه .2

 )در جلسۀ اول دادرسی(: حقوق خواهان تا پایان اولین جلسۀ دادرسی 
 افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر نحوۀ دعوا و تغییر درخواست.  .1
 طرح دعوای اضافی  .2
ثالث:  .3 و سپس، ظرف    جلب  است  دادرسی  اول  پایان جلسۀ  تا  ثالث  و دالیل جلب  بیان جهات  که مهلت  داشت  توجه  باید  این صورت  باید    روز  3در 

 دادخواست جلب ثالث تقدیم شود. 
از جانب خواهان طرح نمی  ایراد رد دادرس: .4 ایرادات  ایراد رد دادرس، سایر  از  البته غیر  پایان جلسۀ اول دادرسی است.  تا  ایرادات  بلکه  مهلت  شود؛ 

را این ایراد، ناظر به شخص قاضی است، نه اصل  طرح است؛ زیمختص خوانده است. ایراد رد دادرس، تنها ایرادی است که از جانب خواهان نیز قابل
 معنی است. طرح است و طرح آنها از جانب خواهان بیدعوا. بقیه ایرادات ناظر به اصل دعوا است و بنابراین، فقط از جانب خوانده قابل

 )در جلسۀ اول دادرسی(: حقوق خوانده تا پایان اولین جلسۀ دادرسی 
 طرح دعوای متقابل  .1
ق.آ.د.م ایراد رد دادرس، ایراد دعوای واهی، ایراد تأمین اتباع و همچنین سایر ایراداتی که در    84ایرادات، اعم از ایرادات مذکور در مادۀ    : بیان ایرادات .2

عوا و قانون ذکر نشده )مانند ایراد عدم مشروعیت جهت، ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی، ایراد عدم طرح دعوا علیه همۀ اشخاص متأثر از د
 ...( است. 

 .روز باید دادخواست جلب ثالث تقدیم شود 3مهلت بیان جهات و دالیل جلب ثالث تا پایان جلسۀ اول دادرسی است و سپس ظرف    جلب ثالث: .3
درنتیجه، وقت  شود و  پذیر نمیحالتی را گوییم که عمل به دستور جلسه، حتی به نحو جزئی، امکانتأخیر جلسۀ دادرسی )تغییر وقت رسیدگی(:  

شود. در صورت تأخیر جلسه، جلسۀ دادرسی در وقت مقررش اصاًل تشکیل نشده و بنابراین، آثار جلسۀ دادرسی به تأخیر افتاده و به وقت دیگری موکول می
عبارت تأخیر جلسه، از عبارت تجدید  ای از موارد، اشتباهًا به جای  گذار در پارهدادرسی بر آن مترتب نیست و وقت جلسه، به کلی تغییر کرده است. قانون

شده نشده، بلکه در معنای اعم خود و در معنای غیردقیق استفادهجلسه استفاده کرده است. در این موارد، عبارت تجدید جلسه در معنای دقیق خود استفاده
 و منظور همان تأخیر جلسه است. 
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 ترین موارد تأخیر جلسۀ دادرسی:عمده
اقامۀ دعوای   .1 و اصحاب دعوا در صورت  به خواندۀ دعوای طاری  ابالغ دعوای طاری  برای  کافی  فرصت  اگر  طاری: در صورت طرح دعوای طاری، 

 نباشد، باید جلسۀ دادرسی برای رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و طاری به تأخیر افتد. 
داشت شود و دادگاه اخذ توضیح را الزم بداند و فرصت کافی برای  اگر وکیل یکی از طرفین دچار فوت، ممنوع شدن از وکالت، تعلیق، عزل، استعفا یا باز  .2

 افتد. ابالغ وقت دادرسی به موکلش نباشد، جلسۀ دادرسی برای اخذ توضیح از موکل به تأخیر می
ی جلسۀ دادگاه به اطالع دادگاه  ق.آ.د.م نتواند در جلسه حاضر شود و این عذر خود را، برا  41واسطۀ یکی از معاذیر چهارگانۀ مذکور در مادۀ  اگر وکیل به .3

 رسانده باشد. 
 در صورت درخواست و تراضی اصحاب دعوا.  .4
 افتد. اگر شاهد برای حضور در دادگاه، احضار شده باشد و باوجوداین، حاضر نشود، جلسه برای احضار مجدد شاهد به تأخیر می .5
 برای جلسۀ اول دادرسی حاضر کند، حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد. واسطۀ کمی مدت با دلیل دیگر نتواند اسناد خود را  اگر خواند، به .6
ای تشکیل شود، ولی او حاضر نشود، باید اقدام به تأخیر جلسه کرد. همچنین، در این حالت کارشناس قابل  اگر برای اخذ توضیح از کارشناسی، جلسه .7

 جلب است. 
 به اصحاب دعوا، عدالت اقتضا دارد که جلسۀ دادرسی به تأخیر افتد. رسانی در صورت تغییر در محل استقرار دادگاه و عدم اطالع .8
شود تا  واسطۀ زندانی یا بازداشت شدن یا مأموریت دولتی و ضروری، یکی از اصحاب دعوا نتواند در جلسه، حاضر شود، به او مهلت کافی داده میاگر به .9

 هی شود.وکیل تعیین کند. دادن مهلت کافی، ممکن است به تأخیر جلسه منت
افتد؛ برای مثال، قاضی در دادگاه حاضر نشود یا اینکه نتیجۀ ابالغ به اصحاب  اگر مانعی برای تشکیل جلسۀ دادرسی پیش آید، جلسه به تأخیر می .10

 مقدور نباشد. دعوا به دفتر دادگاه بازنگشته باشد و درنتیجه، به دلیل آنکه بر دادگاه ابالغ شدن یا نشدن اوراق معلوم نیست، برگزاری جلسه 
شده و شود که برای رسیدگی به دعوا، جلسۀ دادرسی تشکیلتجدید جلسه، به معنای دقیق و اخص خود به حالتی اطالق میتجدید جلسۀ دادرسی:  

 تمام یا بخشی از دستور جلسه نیز عمل شده؛ اما به دالیلی، تشکیل جلسۀ دیگری الزم باشد. 
 ترین موارد تجدید جلسۀ دادرسی:مهم 

ممکن است در جلسۀ دادرسی، وقت کافی برای بررسی برخی ادله، دفاعیات و جواب پرونده نباشد. در این حالت، جلسۀ دیگری   انقضای مدت جلسه: .1
 ق.آ.د.م(  104تشکیل خواهد شد. )مادۀ 

،  209،  208دهد. )مواد  یند، دستور آن را میاستناد به اسنادی که در خارج از دادگاه هستند: اگر دادگاه پس از مالحظۀ سند، تجدید جلسه را الزم بب  .2
 ق.آ.د.م(  225و  212،  210

دهد.  را می  استناد به یک پروندۀ حقوقی یا کیفری دیگر: اگر دادگاه پس از درخواست و مطالعۀ پروندۀ استنادی، تجدید جلسه را الزم ببیند، دستور آن .3
 ق.آ.د.م(  215و  214)مواد  

 اه بخواهد خود به اصالت سند رسیدگی کند و این امر را به کارشناس ارجاع ندهد، از موجبات تجدید جلسه است. رسیدگی به اصالت سند: اگر دادگ  .4
 شود. استناد به شهادت:در صورتی که در جریان دادرسی به شهادت شهود استناد شود و قاضی شهادت شهود را بپذیرد، جلسه تجدید می .5
اثر  .6 یا  امضاء خط، مهر  اصالت  اگر  بررسی  استکتاب:  برای  بخواهد  دادگاه  و  دارد  دادرسی حضور  در جلسۀ  گیرد که  قرار  تعرض  مورد  انگشت شخصی 

افتد؛ زیرا محاکم خود اقدام به  صحت و اصالت سند، استکتاب کند، برای استکتاب، جلسه را تجدید خواهد کرد. البته، این امر در عمل اتفاق نمی
 ق.آ.د.م( 224کنند. )مادۀ باشد، بلکه آن را به کارشناس واگذار میکنند تا نیاز به تجدید جلسه استکتاب نمی

 شود. تحقیق محل و معاینۀ محل: در صورت صدور هر یک از قرارهای تحقیق محلی و معاینۀ محل وقت تجدید، و به طرفین ابالغ می .7
که دادگاه آن ادلۀ جدید را مؤثر  لۀ جدید استناد کند، درصورتییافتن ادلۀ جدید: اگر در جریان دادرسی، ادلۀ جدید کشف شود و یکی ازطرفین به این اد  .8

 ق.آ.د.م(  99در کشف حقیقت بداند، جلسه را تجدید خواهد کرد. )مالک مادۀ 
دلۀ جدید  ئه ا درخواست خواهان برای ارائه دلیل: ممکن است خوانده تا پایان جلسۀ اول دادرسی دالیلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارا .9

 ق.آ.د.م(  99و مالک مادۀ  97مقدور نباشد. درصورت درخواست خواهان و موجه دانستن این درخواست، جلسه تجدید خواهد شد. )مادۀ  
رد رخ  ین موا افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر نحوۀ دعوا: اگر در جلسۀ اول دادرسی، هر یک از این موارد رخ دهد یا آنکه قبل از جلسه هریک از ا .10

خواسته خصوص  در  دفاع  به  حاضر  حضور،  صورت  در  یا  نباشد  حاضر  جلسه،  در  نیز  او  و  باشد  نشده  ابالغ  خوانده  به  مراتب  و  باشد  که داده  ای 
این  افزایش نباشد؛ در  پیداکرده  تغییر  یا  به خواستهیافته  نسبت  او  استماع دفاعیات  برای  باید جلسه  افزایشصورت،  تغییای که  یا  تجدید  یافته  ریافته 

 شود.
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  أخذ توضیح از خواهان: ممکن است دادگاه برای صدور حکم، نیازمند أخذ توضیح از خواهان باشد. در صورت عدم حضور خواهان در جلسۀ دادرسی،  .11
 کند. دادگاه وقت دیگری تعیین و لزوم حضور او را برای أخذ توضیح قید می

از جانب   .12 استدالل جدید  یا  دلیل  دادخواست درجارائۀ  در  آنچه  از  فراتر  استدالل جدیدی،  یا  دلیل  اگر  و خواهان:  بیان شود  دادرسی  در جلسۀ  شده، 
رضه شود خوانده حضور نداشته باشد، باشد جلسۀ دادرسی تجدید شود تا اصل تناظر رعایت شود؛ یعنی باید دلیل یا استدالل جدید خواهان به خوانده ع

 اع کند. تا او بتواند در برابر آن دف
 شیوۀ کاهش خواسته: 

 کاهش خواسته تا قبل از ختم دادرسی ممکن است.  .1
 کاهش خواسته در تمام مراحل بدوی، واخواهی و تجدیدنظر، ممکن است.  .2
کند؛ ولی اگر  میکند؛ بلکه فقط از حیث شکلی رسیدگی  خواهی، کاهش خواسته معنی ندارد؛ چراکه دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نمیدر فرجام .3

پذیر  اندیوان عالی کشور رأی را نقض کند و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر بفرستد، در آن مرحله، کاهش خواسته، امک
 است. 

مجلس درج و  در صورتگیرد. درخواست شفاهی  کاهش خواسته تشریفات خاصی ندارد و به ِصرف درخواست شفاهی خواهان یا وکیل او، صورت می .4
 رسد. به امضای خواهان می

میلیون تومان(    80میلیون تومان به    90پذیر است )برای مثال، کاهش خواسته از مطالبۀ  الذمه امکانفیهای کلیتنها در خواستهکاهش خواسته، نه .5
دانگ از ملکی است؛ او در قالب کاهش خواسته،    6د  تصور است. برای مثال، خواستۀ شخص الزام به تنظیم سنکه در خواستۀ عین معین نیز قابل

 دهد. دانگ از همان ملک کاهش می 4خواستۀ خود را به الزام به تنظیم  
الوکالۀ وکیل را نسبت به ادامۀ کار، کاهش  شود؛ اما حقالتفاوت هزینۀ دادرسی نمیکاهش خواسته، در هزینۀ دادرسی تأثیر ندارد و باعث استرداد مابه .6

 دهد. می
باعث استرداد مابه .7 و  ندارد  تأثیر  و  التفاوت هزینۀ دادرسی نمیدرست است که کاهش خواسته، در هزینۀ دادرسی  اگر خوانده محکوم شود  اما  شود؛ 

 های دادرسی شود، محکومیت او بنا بر خواستۀ کاهش یافته است نه خواستۀ اولیه.به تأدیه هزینهدرنتیجه، محکوم  
 یافته( است. یافته یا افزایشخواهی، مبلغ نهایی خواسته )خواستۀ کاهشک تجدیدنظرخواهی یا فرجامبعد از کاهش خواسته، مال .8
کن است  اگر خواهان، دو یا چند خواسته را در دادخواست خود درج کرده باشد و یکی از آنها را استرداد کند، این عمل کاهش خواسته نیست؛ بلکه مم .9

 سترداد دادخواست یا دعوا تلقی شود.نسبت به خواستۀ مزبور، حسب مورد ا
 تشریح افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر درخواست و تغییر نحوۀ دعوا: 

بیفزاید. برای مثال، خواستۀ خود را از   .1 یعنی خواهان بر حجم خواستۀ خود  یا از    20سکۀ بهار آزادی به    10افزایش خواسته:    100سکۀ بهار آزادی 
 دانگ آن ملک افزایش دهد.  6دانگ یک ملک به   4یون تومان یا از میل   200میلیون تومان به 

ید یا از رفع تصرف   به تخلیۀ  خلع یدتغییر خواسته: یعنی خواستۀ قبلی حذف و عنوان جدیدی جایگزین آن شود. برای مثال، خواهان، خواستۀ خود را از   .2
 عدوانی به رفع ممانعت از حق یا از فسخ نکاح به طالق تغییر دهد. 

ق، به عسر تغییر نحوۀ دعوا: یعنی خواهان منشأ دعوای خود را تغییر دهد. برای مثال؛ زنی که دادخواست طالق داده، منشأ دعوای خود را از ترک انفا .3
أ دعوای ( دادخواست تخلیه داده، منش56و حرج به دلیل فساد اخالق شوهر، تغییر دهد یا موجری که در قالب قانون روابط موجر و مستأجر )مصوب  

 بها، به دلیل نیاز شخصی تغییر دهد. خود را تخلیه به دلیل عدم تأدیه اجاره
های فرعی و تبعی؛ مانند آنکه خواهان، درخواست تأمین خواسته را به دستور موقت تغییر دهد یا آنکه درخواست یعنی تغییر درخواست تغییر درخواست:  .4

به تأمین خواسته تغییر دهد. گر  اما این  تواند تا قبل از ختم دادرسی، درخواستچه خواهان میدستور موقت را  های فرعی و تبعی خود را بیان دارد؛ 
 آورده تا پایان جلسۀ اول دادرسی تغییر دهد. امکان نیز برای او فراهم است که درخواستی را که به عمل

 شیوۀ افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر درخواست و تغییر نحوۀ دعوا: 
 پایان جلسۀ اول دادرسی باید صورت گیرد. تا  .1
 شده، مربوط و دارای یک منشأ باشد. این اقدامات منوط به آن است که با دعوای طرح .2
 فقط در مرحلۀ بدوی ممکن است. در مراحل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام ممکن نیست.  .3
یا   .4 به صرف درخواست شفاهی خواهان  و  ندارد  به عمل میموارد فوق، تشریفات خاصی  او  به  آید. درخواست شفاهی در صورتوکیل  و  مجلس درج 

 رسد. امضای خواهان می
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شود و در صورت عدم پرداخت  در افزایش خواسته، خواهان باید مبلغ مازاد هزینۀ دادرسی را بپردازد. در غیر این صورت، اخطار رفع نقص صادر می .5
شود. در تغییر خواسته نیز اگر بهای خواستۀ جدید بیش از خواستۀ قبلی باشد،  استه، رد میروز، درخواست وی مبنی بر افزایش خو   10هزینه ظرف  

 همین قاعده حاکم است. 
 یافته( است. یافته یا افزایشخواهی، مبلغ نهایی خواسته )خواستۀ کاهشبعد از تغییر یا افزایش خواسته، مالک تجدیدنظرخواهی یا فرجام .6
منزلۀ استرداد  توان تغییر خواسته را بهکند. در این حالت، نمیخواسته قبول نشود، رسیدگی به همان خواست، اولیه ادامه پیدا میاگر درخواست تغییر   .7

 دعوای اولیه دانست و به خواستۀ اولیه نیز رسیدگی نکرد.
 قواعد خاص افزایش خواسته:

 یافته نیز، هزینۀ دادرسی بپردازد. در صورت افزایش خواسته، خواهان مکلف است، بابت خواستۀ افزایش .1
 نامۀ وکیل است. الوکالۀ وکیل و درنتیجه، افزایش تمبر مالیاتی وکالتافزایش خواسته، موجب افزایش میزان حق .2

 تجدید جلسه در افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر درخواست و تغییر نحوۀ دعوا: 
داده، باید مراتب به خوانده ابالغ شود.  تغییر نحوۀ دعوا، از آنجا که در ادعای خواهان، تغییر و تبدیلی رخدر صورت افزایش خواسته، تغییر خواسته یا   .1

شود؛ مانند آنکه خواهان مدتی قبل از برگزاری جلسۀ اول،  اگر فرصت کافی برای ابالغ به خوانده باشد، جلسۀ دادرسی در همان موعد مقرر برگزار می
کند و درنتیجه، فرصت کافی برای ابالغ به خوانده و رعایت فاصلۀ قانونی )حداقل روز بین ابالغ تا جلسۀ دادرسی( وجود می  اقدام به تغییر خواسته

 دارد.
شود؛ مگر آنکه خوانده  اما اگر فرصت کافی برای ابالغ افزایش خواسته، تغییر خواسته یا تغییر نحوۀ دعوا به خوانده نباشد، جلسۀ دادرسی تجدید می .2

گو باشد که در  یافته، خواستۀ تغییریافته یا دعوایی که منشأ آن تغییر کرده، پاسخضر باشد که در همان جلسۀ اول دادرسی، نسبت به خواستۀ افزایشحا
به افزایش  شود. برای مثال، خواهان اندکی قبل از جلسۀ اول دادرسی یا در جلسۀ اول دادرسی اقدام این صورت، جلسۀ دادرسی بدین علت تجدید نمی

کند. در این  رغم اینکه این افزایش خواسته، به خوانده ابالغ نشده، اما او آمادگی خود را جهت دفاع در همان جلسه اعالم میکند. علیخواسته می
به رسیدگی  برای  دیگری  جلسۀ  باید  نکند،  اعالم  دفاع  جهت  را  خود  آمادگی  خوانده،  اگر  اما  نیست؛  جلسه  تجدید  به  نیاز  که  خواسته  صورت،  ای 

 یافته یا دعوایی که تغییریافته، برگزار شود. افزایش
نمی .3 ابالغ  خوانده  به  درخواست  امور  تغییر  به  نسبت  اولیۀ خواهان  دیگر، اصل درخواست  از طرف  است.  دعوا  تبعی  و  فرعی  امور  به  راجع  زیرا  شود؛ 

بنابراین، وقتی اصل درخواست اولیۀ خواهان، برای تأمین خواسته به خوانده، ابالغ  شود؛ االصول به خوانده ابالغ نمیفرعی، مانند تأمین خواسته، علی
 شود، تغییر آن نیاز به ابالغ ندارد.نمی

 ای ارائه کند؛ اما کاهش خواسته منجر به تجدید جلسه نیست.کاهش خواسته نیز باید به خوانده ابالغ شو تا بداند که دفاعیات خود را در چه محدوده .4
 شود. گاه رسیدگی به دعوا، به دلیل در مدتی محدود متوقف میدادرسی: توقیف 

 موارد توقیف دادرسی:
 فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از طرفین دعوا؛ ✓
 زوال سمت نمایندۀ یکی از اصحاب دعوا؛  ✓
 صدور قرار اناطه؛  ✓
 شود. دارد، رسیدگی به دعوا متوقف میصدور قرار تأمین دعوای واهی یا تأمین اتباع: در مهلتی که خواهان برای سپردن تأمین  ✓
به داوری: اگر اصل دعوا، در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شود، رسیدگی به دعوا، م  ✓ توقف  ارجاع دعوا مطروحه در دادگستری 

 ماند. ن رأی داور متوقف میشود و در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطالن آن، رسیدگی به دعوا تا قطعیت حکم بطالمی
 ماند. در این صورت تا قبل از تصحیح رأی داور، رسیدگی به اعتراض متوقف می :از آنکه به رأی او اعتراض شده است عددرخواست تصحیح رأی داور ب ✓
نتیجۀ دعوای طاری را در رسیدگی  کننده به دعوای اصلی باشد و دادگاه،  اگر رسیدگی به دعوای طاری در صالحیت مرجعی، غیر از دادگاه رسیدگی ✓

 کند. خود مؤثر بداند، موقتًا رسیدگی خود را تا تعیین نتیجۀ قطعی دعوای طاری، متوقف می
 در صورت استعفای وکیل، اگر دادگاه الزم بداند، دادرسی تا یک ماه قابل توقیف است.   ✓
شده، اعتراض ثالث طاری یا اعادۀ دادرسی طاری صورت گیرد و این اعتراض، مؤثر در رسیدگی  عنوان دلیل ارائهای بهاگر نسبت به رأیی که در پرونده ✓

 شود.تعیین نتیجۀ اعتراض ثالث یا اعادۀ دادرسی، متوقف می به دعوای اصلی باشد، رسیدگی به آن پرونده تا
ای که در دیوان عالی تحت رسیدگی است، درخواست اعادۀ دادرسی یا اعتراض ثالث شود، دیوان عالی، رسیدگی خود را تا تعیین  اگر نسبت به پرونده ✓

 کند. نتیجۀ اعادۀ دادرسی یا اعتراض ثالث متوقف می
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 دادرسی:های قرار توقیف ویژگی
 رسد؛ اما متن قرار توقیف دادرسی، نیاز به ابالغ ندارد. گرچه توقف دادرسی به موجب اخطاریه، به اطالع اصحاب دعوا می .1
 شود. شود، بنابراین؛ نیاز به پاکنویس شدن ندارد و دادنامه نمیبا توجه به اینکه این قرار ابالغ نمی .2
 تجدیدنظرخواهی نیست. اعتراض و این قرار قابل .3
 شود. در مدت توقیف دادرسی، جریان مواعد قانونی و قضائی متوقف می .4

 تفاوت تأخیر دادرسی و توقف دادرسی:
 شود. توقف دادرسی به موجب صدور قرار توقیف دادرسی است؛ اما تأخیر دادرسی، یک دستور سادۀ قضائی است و در قالب قرار صادر نمی .1
گیرد؛ اما در تأخیر دادرسی، صرفًا وقت رسیدگی به  گونه اقدام به رسیدگی نسبت به پرونده، در مدت، توقیف صورت نمیهیچدر صورت توقف دادرسی،   .2

 پذیر است. افتد و سایر اقدامات رسیدگی، مانند صدور قرار کارشناسی، صدور معاینۀ محل و ... نسبت به پرونده امکانتعویق می
 حادث در وضعیت اصحاب دعوا:  توقیف دادرسی به دلیل تغییرات 

شود. در  شده و نسبت به آن، قرار توقیف دادرسی صادر میتعیین وراث متوقف  االصول دادرسی تا علی  فوت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی:  .1
 این خصوص، باید توجه داشت که: 

 شود. توقف دادرسی به موجب اخطاریه به طرف دیگر ابالغ می ✓
 ماند؛ چه وراث شخصًا خودشان را به دادگاه معرفی کنند یا آنکه طرف مقابل ایشان را به دادگاه معرفی کند. راث متوقف میدادرسی تا تعیین و  ✓
االصول به گواهی حصر وراثت شخص دیگر  برای معرفی وراث، باید گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم شود، البته با توجه به اینکه طرف مقابل علی ✓

 باید شهادت شهود را نیز در این خصوص پذیرفت.  دسترسی ندارد، 
توقیف   ✓ نه  است،  قرار سقوط دعوا  اوست، موجب صدور  به  قائم  یعنی دعاوی شخصیت محور، فوت شخصی که دعوا،  به شخص،  قائم  در دعاوی 

 دادرسی. 
سلب حضانت، اعسار، یا الزام به ثبت نکاح  دعاوی قائم به شخص، دعاوی است که هیچ تأثیری در حقوق وراث ندارد؛ مانند دعاوی طالق، تمکین،   ✓

 موقت. 
توان گفت که همۀ دعاوی غیرمالی، قائم به شخص است. برخی از دعاوی غیرمالی، مانند دعوای نسب، اثبات زوجیت و ... چون در حقوق وراث  نمی ✓

 شود. مؤثر است، قائم به شخص نیست. به وراث منتقل می
شخص   ✓ دعوا،  طرفین  از  یکی  نمیاگر  دادرسی  توقیف  موجب  حقوقی،  شخص  انحالل  باشد،  شخصیت  حقوقی  تصفیه،  ختم  از  قبل  تا  زیرا  شود؛ 

 حقوقی به قوت خود باقی است. 
تعدد ✓ از خواهانخواهان  در صورت  تعدد خواندگان، فوت یکی  یا  یا خوانده متوقف میها  به همان خواهان  را فقط نسبت  یا خواندگان، دعوا  و  ها  کند 

 تجزیه و تفکیک نباشد.سایرین تأثیر ندارد؛ مگر آنکه دعوا قابل نسبت به
  حجر یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی: اگر یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی محجور شود و حجر او مخل به دادرسی باشد، دادرسی تا ✓

 شود. طرف دیگر اطالع داده میدادرسی به موجب اخطاریه بهشود. توقف شده و نسبت به آن، قرار توقیف دادرسی صادر مینصب قیم، متوقف
 ماند؛ چه قیم رأسًا خود را به دادگاه معرفی کند یا آنکه طرف مقابل، قیم را به دادگاه معرفی کند. دادرسی تا تعیین قیم؛ متوقف می ✓
ا الزم است، اگر دعوا، راجع به یک امر غیرمالی باشد و یکی ای از اهلیت الزم است که برای اصل موضوع دعو با توجه به آنکه برای دعوا، همان درجه ✓

 شود. شود؛ چراکه سفه نسبت به امور غیرمالی، حجر محسوب نمیاز طرفین در جریان دادرسی، سفیه شود، دادرسی متوقف نمی
تعدد خواهان ✓ از خواهاندر صورت  تعدد خواندگان، حجر یکی  یا  را فقط نسبتها  یا خواندگان، دعوا  و  یا خوانده متوقف می  به همان خواهان  ها  کند 

 تجزیه و تفکیک نباشد. نسبت به سایرین تأثیر ندارد؛ مگر آنکه دعوا، قابل
اگر یکی از اصحاب دعوا، ورشکسته شود و دعوا نیز ناظر به امور مالی وی باشد، حسب مورد    ورشکستگی یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی: .2

شود. اگر مدیر تصفیۀ شخص مزبور در ضمن حکم ورشکستگی تعیین نشده باشد تا تعیین مدیر تصفیه،  مقام وی میادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه، قائم
 شود.  قرار توقیف دادرسی صادر می

آ ✓ به  توجه  مادۀ  با  بر  بنا  ظرف    440نکه  نهایتًا  یا  ورشکستگی  در حکم  تصفیه  مدیر  می  5ق.ت  تعیین  در  روز  ندارد.  چندان مصداق  این فرض  شود، 
 مقام تاجر ورشکسته است و بنابراین، نیازی به توقیف دادرسی نیست.خود ادارۀ تصفیه، قائمبهصورت خودشهرهایی نیز که ادارۀ تصفیه وجود دارد، به

اند؛ بنابراین، ورشکستگی شخص دراثنای یک دعوای غیرمالی، تأثیری  مقام شخص ورشکستهرۀ تصفیه یا مدیر تصفیه فقط در دعاوی مالی، قائمادا ✓
 در توقف آن دعوا ندارد. 
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کند؛ مگر میشود و دادرسی را نسبت به سایرین متوقف ن ورشکستگی یکی از اصحاب دعوا، فقط موجب توقیف دادرسی نسبت به همان شخص می ✓
 تجزیه نباشد. آنکه دعوا، قابل

 تغییرات حادث در نمایندگان اصحاب دعوا در جریان دادرسی:
یا امین غائب مفقوداالثر به هر دلیلی مانند فوت، عزل،   .1 اگر در جریان دادرسی، سمت نمایندگان حسبی، مانند ولی، وصی یا قیم شخص محجور 

شود؛ یعنی نسبت به آن قرار توقیف دادرسی  زایل شود، در این صورت، دادرسی تا تعیین نمایندۀ جدید متوقف میانعزال، حجر یا ممنوعیت از تصرف  
 شود. صادر می

 شود. طرف دیگر اطالع داده میتوقیف دادرسی به موجب اخطاریه به .2
به دادگاه معرفی کند یا آنکه طرف دیگر او را به دادگاه معرفی    ماند؛ چه او رأسًا خود رادادرسی تا تعیین نمایندۀ جدید و معرفی او به دادگاه متوقف می .3

 کند. 
شود و دادرسی را نسبت به سایرین متوقف  زوال سمت نمایندۀ برخی از اصحاب دعوا، فقط موجب توقیف دادرسی فقط نسبت به همان اشخاص می .4

 تجزیه نباشد. کند؛ مگر آنکه دعوا، قابلنمی
شود؛  ازخدمت یا فوت، تأثیری در فرآیند دادرسی نداشته و موجب توقف آن نمیات دولتی، مانند بازنشستگی، انفصالزوال سمت نمایندۀ حقوقی ادار  .5

 چون نمایندۀ حقوقی، صرفًا کارمند و مأمور اداره است و شخصی که مخاطب ماست، شخص حقوقی اداره است نه نمایندۀ حقوقی. 
شود؛ چون شخص حقوقی مخاطب ابالغ است. درست است که  دادرسی نداشته و موجب توقف آن نمیتغییر مدیران شرکت حقوقی، تأثیری در فرآیند  .6

کنندۀ آن هستند اوراق را هجهت که ادارشود؛ اما شخص حقوقی، مخاطب اصلی است و مدیران صرفًا ازاینهای دادگاه به مدیران تحویل میاخطاریه
 گیرند. تحویل می

دید  تواند، در صورت صالحق.آ.د.م زوال سمت وکیل فقط می  40و    39ثنا، موجب توقف دادرسی نیست. بنا بر مواد  زوال سمت وکیل، جز در یک است  .7
 تواند تا یک ماه رسیدگی را متوقف کند. که علت زوال سمت، استعفای وکیل باشد، دادگاه میقاضی، موجب تأخیر دادرسی شود و فقط درصورتی

 ختم مذاکرات و ختم دادرسی: 
تشکیل هیچ جلسهختم   .1 دیگر  را که  بهمذاکرات:. مقطعی  گوییم؛  نیست، ختم مذاکرات  الزم  تعیین جلسۀ  عبارتای  دادگاه  که  است  دیگر، مقطعی 

ثبتی، استعالم از ادارات دولتی،   البته ممک است دادگاه سایر اقدامات قضائی مانند صدور قرار کارشناسی، استعالم  صدور قرار  جدید را الزم نداند. 
 معاینۀ محل و ... را الزم بداند. 

دیگر،  عبارتمقطعی است که دیگر هیچ اقدام قضائی، اعم از تشکیل جلسه یا هر تحقیقات دیگری، نسبت به پرونده الزم نیست؛ به  ختم دادرسی: .2
 یافته و پرونده آمادۀ صدور رأی است. رسیدگی نسبت به پرونده پایان

نسبت به پرونده همچنان ممکن است صورت گیرد؛ اما بعد از ختم دادرسی، نیاز به هیچ اقدام قضائی دیگری   بعد از ختم مذاکرات، اقدامات قضائی  .3
 نیست. 

ممکن است ختم دادرسی و ختم مذاکرات بر هم منطبق باشد و ممکن است بر هم منطبق نباشد. اگر بر هم منطبق نباشد، ختم مذاکرات زودتر از   .4
 ختم دادرسی است. 

آخر  .5 از  این حالت ختم مذاکرات و ختم  اگر پس  باشد، در  آمادۀ صدور رأی قاطع  پرونده  و  نباشد  اقدام دیگری الزم  ین جلسه )ختم مذاکرات(، هیچ 
ارات  دادرسی بر هم منطبق است و اگر پس از ختم مذاکرات، پرونده همچنان نیازمند اقدامات دیگری، مانند صدور قرار کارشناسی و استعالم از اد

 در این حالت ختم مذاکرات بر ختم دادرسی مقدم است.  دولتی باشد،
 استرداد دادخواست و دعوا در مرحلۀ بدوی: 

 شود. صادر می قرار ابطال دادخواست :استرداد دادخواست بدوی تا جلسۀ اول .1
 مسترد کند. عنوان اولین اقدام در جلسۀ اول، دادخواست خود را آن است که خواهان قبل از تشکیل جلسۀ اول یا به، منظور ✓
 کنیم؛ نه استرداد دعوا. چون تا قبل از تشکیل جلسه، قاضی وارد رسیدگی به دعوا نشده است. فعاًل از عبارت استرداد دادخواست استفاده می ✓
 ممکن است استرداد دادخواست، نسبت به برخی از خواندگان رخ دهد.  ✓
دادخوا ✓ استرداد  یعنی  دادرسی،  مراحل  سایر  در  دادخواست  دادرسی  ستاسترداد  اول  جلسۀ  از  قبل  به  محدود  فرجام،  و  تجدیدنظر  واخواهی،  های 

 شود.پذیر است و درهرصورت، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام صادر مینیست؛ بلکه تا قبل از ختم دادرسی امکان
 شود.یصادر م قرار رد دعوا  :استرداد دعوای بدوی تا قبل از ختم مذاکرات .2
گذار قرار رد دعوا را شمار قرارهای  قرار رد دعوا با قرار ابطال دادخواست که در بند فوق مشاهده شد، از حیث آثار عملی تفاوتی ندارد، جز آنکه قانون ✓
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 گذار دانست. قابل فرجام ذکر نکرده، که البته باید این سکوت را ناشی از تسامح قانون
 برخی از خواندگان رخ دهد.  ممکن است استرداد دعوا نسبت به ✓

 شود. صادر می قرار رد دعوا  :رضایت خواندهدر صورت  استرداد دعوای بدوی بعد از ختم مذاکرات .3
 شود. صادر می قرار سقوط دعوا  :نظر کردن کلی خواهان از دعوای بدویصرف .4
 از اعتبار امر مختومه برخوردار است.  قرار سقوط دعوا، برخالف دو قرار ابطال دادخواست و رد دعوا و برخالف سایر قرارها، ✓
 نظر کند. کلی صرفخواهان در هر مقطعی از دادرسی ممکن است از دعوای خود به ✓
 نظر کردن کلی خواهان از دعوا، نیازمند رضایت خوانده نیست. صرف ✓
 پذیر نیست. دد آن دعوا، امکانشود؛ یعنی حق طرح دعوا را سلب کرده و طرح مج قرار سقوط دعوا، موجب زوال دعوا به معنای اخص می ✓
 نظر کردن کلی خواهان از دعوا، موجب بازگرداندن هزینۀ دادرسی، که خواهان پرداخت کرده نیست. استرداد دادخواست یا دعوا و صرف ✓

 
عمال( محاکم، انواع و آثار آن -فصل سوم 

 
 تصمیمات )ا

 تمایزأعمال )تصمیمات( محاکم و وجه آن 
 تصمیمات دادگاه بر دو قسم است: اقسام تصمیمات دادگاه: 

گیری در خصوص یک پرونده است؛ اعم از اینکه این پرونده، یک دعوا باشد یا آنکه پروندۀ  تصمیمات قضائی: تصمیماتی که ناظر به رسیدگی و تصمیم .1
 به یک رأی باشد. اجرایی راجع

 یک پرونده نیست، مانند موافقت با مرخصی کارمندان دفتری. تصمیمات اداری: تصمیماتی که ناظر به رسیدگی به  .2
 تصمیمات قضائی بر دو قسم است: اقسام تصمیمات قضائی: 

 شود. به یک پرونده که به شکل حکم یا قرار صادر میرأی: تصمیم دادگاه راجع .1
یا قرار نیست؛ مثاًل تصمیم برا .2 ی رسیدگی به صحت و اصالت یک سند، تصمیم برای تصمیم سادۀ قضائی: تصمیماتی از دادگاه که در قالب حکم 

 قبول وکالت یا تصمیم برای تجدید جلسۀ دادرسی. 
 های تصمیمات قضائی ساده:ویژگی

 اعتراض و شکایت نیست. مستقاًل قابل .1
 شده برخوردار نیست.از اعتبار امر قضاوت .2
 شود. با توجه به آنکه قابل شکایت نیست، به اصحاب دعوا ابالغ نمی .3
 نویس شدن ندارد. توجه به عدم نیاز به ابالغ، نیاز به پاک با  .4

 شود: شود. آرای محاکم به دو دسته تقسیم میتصمیم قضائی دادگاه در خصوص یک پرونده که در قالب حکم یا قرار صادر میرأی: 
 رأیی است که دارای دو وصف است:: حکم .1

ت 
صمیما

ت
(

اَعمال
 )

دادگاه ها

احکام

قرارها

حسبی( تصمیمات)اَعمال 

دستورهای اداری، گزارش اصالحی، سایر اَعمال دادگاه ها
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 موجب صدور آن وارد ماهیت پرونده شده و در خصوص ماهیت پرونده نظر داده است. یعنی قاضی به به ماهیت دعوا است؛الف( راجع
دیگر، قاضی از دادرسی فراغت یابد. محکومیت خوانده  عبارتشود که رسیدگی به پرونده در آن مرحله خاتمه یابد و بهیعنی موجب می  ب( قاطع دعوا است؛

الزام به تنظیم   هایی از احکام است. در خصوص حکم،  حقی خواهان و حکم استرداد سند، مثالسند رسمی، حکم طالق، حکم بیبه تأدیه وجه، حکم 
 توجه است: نکات ذیل قابل

شود؛ یعنی برای مثال، محاکم عمومی، دادگاه انقالب، دیوان عدالت حکم همیشه از مراجع دادگستری )اعم از عمومی یا استثنائی( صادر می ✓
 کنند. ی حل اختالف، اقدام به صدور حکم میاداری و شوراها

کند، با صدور  گیرد و دیوان مزبور، صرفًا رأی صادره را ابرام یا نقض میدر دیوان عالی کشور، چون رسیدگی به ماهیت اختالف دعوا صورت نمی ✓
 . کنیمحکم مواجه نیستیم؛ بلکه برای تصمیمات دیوان عالی کشور، از عبارت کلی »رأی« استفاده می

 کنیم. نامیم و از عبارت حکم داوری استفاده نمیداوران را »رأی« میتصمیمات نهایی داور یا هیئت ✓
می ✓ ترافعی صادر  امور  در  قانونحکم  باوجوداین،  حسبی.  یا  غیرترافعی  امور  در  نه  پارهشود؛  خصوص  در  امور گذار  در  متخذه  تصمیمات  از  ای 

 نامیم. ت؛ مانند حکم رشد یا حکم حجر. این موارد را تسامحًا احکام حسبی میحسبی نیز، از عبارت حکم استفاده کرده اس
 الذکر را نداشته باشد.الذکر که در خصوص احکام بیان شد، یا آنکه، حداقل یکی از دو وصف فوقیک از دو وصف فوقرأیی است واجد هیچ قرار: .2
 

 احکام
دعوا و خوانده از پاسخ، گرفتن حکم مطلوب در امور    ۀدهند. هدف اصلِی خواهان از اقامشکیل میها را احکام تبخش بزرگی از تصمیمات )َاعمال( دادگاه

 پذیرد. القاعده، با صدور حکم است که خصومت، فصل شده و وظیفۀ دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان میترافعی است. علی
 معیار تشخیص، انشاء، اعالم و آثار حکم 

آن است؛ بنابراین، پیش از هر چیز، معیاِر تشخیِص ُحکم باید ارائه شود. دادگاه در صدور حکم و تهّیه و ابالغ    ۀمهّمی است که عمدتًا ویژحکم دارای آثار  
 آن، قواعدی را باید رعایت نماید 

 معیار تشخیص حکم 
 شود.باشد، »حکم« و در غیر این صورت، »قرار« نامیده می طور جزئی یا کّلی قاطع آن بهو  راجع به ماهّیت دعواق.آ.د.م، اگر رأی،  299  ۀطبق ماد

 تنظیم و نگارش حکم  ۀشیو
 صورت عام و کّلی حکم صادر کند. دادگاه نباید به ✓
 قاضی باید حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و باید به منابع معتبر اسالمی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی رجوع کند.  ✓
 شوند. که انفصال دائم از خدمات قضایی است، محکوم می 6خود را کاماًل مدّلل ننمایند به مجازات انتظامی تا درجۀ  قضاتی که احکام   ✓

مادۀ    نویس حکم( و امضای آن:تنظیم دادنامه )پاک  به موجب  تاریخ صدور، پاک   297رأی دادگاه  از  پنج روز  باید ظرف  به ق.آ.د.م  و  نویس شده 
 وبیش دارای سه بخش متمایز باشد: رأی برسد. رأی قاطع دادگاه باید کم ۀصادرکنند امضای دادرس یا دادرساِن 

 مقدمۀ رأی؛   -1
 اسباب موّجهه؛ -2

 نتیجه یا منطوق رأی.  -1
 های حکم ویژگی

 هد کند. تواند برای اشخاص ثالث، ایجاد تعتواند طرفین پرونده را متعهد کند و نمیاصل نسبی بودن آرای محاکم: احکام محاکم، فقط می .1
آرای محاکم، فقط می .2 گرچه  آرای محاکم:  بودن  استناد  قابل  نمیاصل  و  تعهد کند  ایجاد  برای طرفین دعوا،  ایجاد  تواند  ثالث  برای اشخاص  تواند 

آن را به رسمیت  واسطۀ یک حکم ایجادشده، در برابر همان قابل استناد است؛ یعنی اشخاص ثالث نیز باید نتیجۀ حاصل از  تکلیف کند؛ اما اثری که به
 بشناسند. 

کند که آیا حق با خواهان است یا خیر؛ اما قرارها،  کنند؛ یعنی قاضی با ورود در ماهیت اختالف طرفین، مشخص میاحکام محاکم فصل خصومت می .3
هیت، دعوا خواهان را نفی یا  کنند. حتی در قرارهای قاطع، مانند قرار رد دعوا، نیز قاضی در ما در ماهیت تعیین تکلیف نکرده و فصل خصومت نمی

 گیرد. کند و بنابراین، فصل خصومت و حل اختالف صورت نمیکند؛ بلکه صرفًا دعوای فعلی را مختومه میقبول نمی
 ابالغ حکم 

مورد، به اصحاب دعوا،  نویس شد و دادرس یا دادرسان آن را امضا نمودند، باید حسب  ازاینکه در برگ دادنامه پاک حکم دادگاه و قرارهای قاطع دعوا، پس
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به مادۀ   با عنایت  ابالغ شود.  آنها  نمایندگان  یا  و  یا دادرساِن   301وکال  از امضای دادرس  را پیش  دادنامه  یا  نباید رونوشت رأی  ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه 
تعداد الزم تهیه و مطابقت آنها را با اصل، گواهی و حسب  دادگاه به کسی تسلیم نماید. مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به  

توسط مأمور ابالغ    مورد، به اصحاب دعوا، وکال یا نمایندگان آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند، ابالغ کند، در غیر این صورت، ابالغ دادنامه
 شود. انجام می

این صورت به اصیل    کیل جریان یافته و تا روز اعالم ختم دادرسی ِسَمِت او زایل نشده، دادنامه به وکیل و در غیرو   ۀوسیلدعوا یا دفاع، جزئًا یا کاًل، به  ۀ*اقام
 شود. ابالغ می

 تصحیح حکم 
وجود ممکن است »سهو قلم« رخ دهد؛  آورد. ولی بااینکافی دّقت به عمل می  ۀانداز دادرس، در مقام تنظیم و نوشتن رأی و پیش از امضای آن، معمواًل به

 ِبه اشتباه صورت بگیرد.محکوم   ۀشده و حتی در محاسبجا نوشتهای کم یا زیاد نوشته شود، نام و مشّخصات اصحاب دعوا به اشتباه یا جابهمثاًل واژه
 شود. نفع تصحیح میدرخواست تجدیدنظر نشده، توسط دادگاه رأسًا یا به درخواست ذیکه از حکم، *سهو قلم یا اشتباهات مزبور تا وقتی

 *تسلیِم رأِی اصلی بدون رونوشِت رأِی تصحیحی ممنوع است. 
 *اگرچه تصحیح رأی مجاز است ولی درهرصورت نباید موجب تغییر رأی شود. 

 باشد. ده، در صورت قطعیت، نمی*اشتباه بودن قسمتی از رأی مانع اجرای قسمتی که مورد اشتباه نبو
 *اگر اصل حکم یا قرار قاطع دعوا قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد، تصحیح آن در مّدت قانونی قابل شکایت است. 

 واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام فسخ یا نقض گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.  ۀواسطکه رأی مورد تصحیح به*درصورتی
 آثار حکم: 

شده و سند  : حکم دادگاه مانند سایر َاعماِل دادگاه توسط مأمور رسمی )قاضی(، در حدود صالحیت او و با توّجه به مقّررات قانونی تنظیمتوان اثباتی .1
 کند که مفاِدّ آن صحیح است. شود و مانند هر سند رسمی دیگری، در قاضی اطمینان ایجاد میرسمی محسوب می

راغ   .2
 

شود؛ جز در برخی استثنائات؛ مانند: حکم ورشکستگی که بعد از صدور حکم،  االصول حکم موجب فراغ قاضی از رسیدگی میعلی:  دادرس  6ف
 داده صادرکنندۀ حکم، همچنان نسبت به پرونده وظایفی دارد. 

قضاوت  .3 امر  مهمشدهاعتبار  از  ویژگی:  از  همچنین  و  است؛  حکم  آثار  استثنترین  و  اصلی  میهای  قلمداد  حکم  امر  ایی  اعتبار  »قاعدۀ  شود. 
 کند. ق.آ.د.م آمده است، اقامۀ دوبارۀ دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می  84مادۀ   6شده« که در بند قضاوت

آثار مهّم دیگِر حکم قابلیت شکایت از آن میقابلیت شکایت  .4 از  : واخواهی، تجدیدنظر، فرجام،  پذیر استطریق امکان  5باشد. شکایت از آراء به  : 
 اعمال باشد. دادرسی، اعتراض شخص ثالث؛ اما این امر، بدین معنا نیست که نسبت به تمام آرا هر پنج طریق مزبور قابل ۀاعاد

و دعوای بطالن هر    شودبطالن رأی دادگاه اقامه کرد. اگرچه رأِی دادگاه سند رسمی شمرده می  ۀ توان دعوایی به خواست: نمیابطال بودنغیرقابل  .5
ها، بر اساس قاعدۀ مزبور، شنیده  باشد، اما دعوای بطالن آرای دادگاهطرح و رسیدگی در دادگاه میالقاعده، قابلسندی از جمله اسناد رسمی، علی

)انمی ندارد  را  آن  به  نسبت  متناسب  شکایِت  پیمودِن  و  طرح  راهی جز  آن،  ابطال  برای  دادگاه،  رأی  از  متضرر  و  درصورتیشود  شکایتی  لبته  راه  که 
 شده و مّدت آن تمام نشده باشد(. بینیپیش

طور جزئی یا کّلی باشد، »حکم« و در غیر این  ق.آ.د.م این است: اگر راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به  299  ۀطبق ماد  معیار تشخیص حکمبندی:  جمع
از دادگاه صادرشده   -2شود.  در امور ترافعی صادرشده باشد: شامل امور حسبی نمی  -1شود. حکم دارای چهار عنصر است:  صورت، »قرار« نامیده می

آید اما مشمول این قاعده است. تصمیم  تجدیدنظر، عمومی، اختصاصی، دیوان عدالت اداری هم اگرچه دادگاه به شمار نمیباشد: شامل دادگاه نخستین،  
راجع به ماهیت دعوا باشد: تمامی مسائلی که در ارتباط با    -3شود؛ بنابراین مشمول این قاعده نیست.  شود و به آن حکم گفته نمیداور رأی محسوب می

تنها موضوع مورد اختالف طرفین بلکه مثل دادن  گیرد بنابراین نهبرای روشن شدن و حِلّ آن مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می  امور موضوعی و
دادگ  دستور  احراز،  رسیدگی،  مورد  موضوع،  حِلّ  راه  یافتن  و  شدن  روشن  برای  که  اموری  بلکه  قبول.  و  ایجاب  واردکردن خسارت،  پول،  گرفتن  قو  رار  اه 

شده و  کند تعیینقاطع دعوا باشد: منظور از رأی قاطع، رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه، در مرجعی که به آن رسیدگی می  -4گیرد.  می
 باشد. باشد، به یک مفهوم نمیشود. رأی قاطع با رأی قطعی که قابل واخواهی و تجدیدنظر نمیپرونده از آن مرجع خارج می

 ظیم و نگارش حکم شیوۀ تن
 صورت عام و کّلی حکم صادر کند. *دادگاه نباید به

را در ]  باید حکم هر دعوا  بیابد؛ درصورتی1*قاضی  ُمَدّونه  قوانین  قانونی در قضیۀ  [:  یا اصاًل  باشند  یا متعارض  نبوده  یا صریح  که قوانیِن موضوعه کامل 
 

 فَراغ: فارغ شدن، آسوده شدن، کاری را تمام کردن و از آن آسوده شدن.  6
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 [: اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کند. 4[: فتاوای معتبر و ]3المی یا ][: منابع معتبر اس 2مطروحه وجود نداشته باشد باید به ] 
 شوند. خدمات قضایی است، محکوم میکه انفصال از  6*قضاتی که احکام خود را کاماًل مدلل ننمایند به مجازات انتظامی تا درجۀ 

 بندی احکامدسته
 الف( اقسام حکم از حیث اعالم یا ایجاد حق: 

 کند؛ مانند: کند؛ بلکه صرفًا، حالت سابق را احراز و اعالم میحکمی است که قاضی، حالت جدیدی ایجاد نمیحکم اعالمی )احرازی(:   .1
 شود؛ مانند حکم تأیید فسخ، تأیید انفساخ، تأیید اقاله و تأیید اصالت سند. احکامی که مبنی بر تأیید یک موضوع صادر می ▪
 شود؛ مانند تأیید بطالن قرارداد، بطالن زوجیت، تأیید بطالن سند. اعالم بطالن صادر میاحکامی که مبنی بر  ▪
 شود؛ مانند حکم رشد، حکم حجر، حکم رفع حجر. احکامی که مبنی بر اثبات اهلیت و حجر صادر می ▪
 شود؛ مانند اثبات نسب و اثبات مالکیت. احکامی که مبنی بر اثبات یک واقعۀ موجود صادر می ▪

ایجاد می  تأسیسی )ایجادی(:حکم   .2 به موجب آن حکم، حالت جدیدی  باشد، برخالف احکام  حکمی است که قاضی  تأسیسی  اگر حکم،  کند. 
 اعالمی، اجرای آن نیاز به صدور اجراییه دارد، مانند: 

 قراردادی.  احکامی که مبنی بر الزام باشد، مثل الزام به تنظیم سند، الزام به تأدیه وجه، الزام به انجام تعهدات ▪
 احکامی که مبنی بر تأدیه وجه یا تسلیم مالی باشد.  ▪

 حکم به جبران خسارت، نسبت به احراز ورود خسارت، اعالمی است؛ اما نسبت به نحوۀ میزان جبران خسارت، تأسیسی است. 
 ب( اقسام حکم از حیث حضور و غیاب خوانده: 

 مان، داشته باشد: حکمی که هر دو مشخصۀ ذیل را به نحو توأ. حکم غیابی: 1
وقت رسیدگی، به خوانده ابالغ واقعی نشده باشد؛ بنابراین، اگر وقت رسیدگی به نحو واقعی ابالغ شود، حکم صادره، حضوری است؛ حتی اگر  ✓

 خوانده دفاع نکند. 
ده به هر طریق، در برابر دعوای یک از جلسات دادرسی حاضر نشود، الیحه نفرستد و وکیل هم معرفی نکند؛ بنابراین، اگر خوانخوانده در هیچ ✓

او مطروحه، از خود دفاع کند، حکم صادره، حضوری است؛ حتی اگر وقت دادرسی به نحو واقعی ابالغ نشده باشد. البته حضور خوانده یا نمایندۀ  
 فاع بدهد. کند که دادگاه به خوانده یا نمایندۀ او فرصت د در جلسۀ دادرسی، در صورتی حکم را از غیابی بودن خارج می

 گسترۀ صدور احکام غیابی: 
 ت. احکام ترافعی ممکن است، غیابی باشد. با توجه به آنکه در احکام حسبی، خوانده به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد، این احکام، غیابی نیس .1
 شود؛ اما، نسبت به خواهان همیشه حضوری است. حکم، نسبت به خوانده به حضوری و غیابی تقسیم می .2
 شود. قرارها به حضوری و غیابی تقسیم نمی .3
گاهی خوانده از جلسۀ دادرسی به طریق دیگری احراز شود، همین امر موجب می ✓ شود که  اگر اخطاریه به نحو واقعی به خوانده ابالغ نشده باشد؛ اما آ

یبی که ثابت شود که خوانده از اخطاریه مطلع شده،  حکم صادره، حضوری باشد؛ چراکه قواعد ابالغ موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد و به هر ترت 
ای، تصویر اوراق پرونده را درخواست کند یا وکیل  شود؛ مانند آنکه خوانده، دعوای متقابل طرح کند یا با تقدیم الیحهحکم صادره، حضوری تلقی می

 معرفی کند. 
 حکمی که هر یک از اوصاف حکم غیابی را نداشته باشد. حکم حضوری:   .2
 

 ی که دعوا یک خوانده دارد:فرض
. وکیل معرفی نکند؛  3. الیحۀ دفاعیه به دادگاه ندهد؛  2. خوانده حضور پیدا نکند؛  1*اگر جلسه تشکیل شود و حتی یکی از این سه شرط موجود نباشد:  

به دادخواست خواهان و ضمایم آن، خ دادگاه دو گونه می توّجه  با  اول: دادگاه  نفع  حق میواهان را ذیتواند تصمیم بگیرد: حالت  به  داند و حکم غیابی 
 دهد. حّقی خواهان )به ضرر خواهان( میدهد. حالت دوم: به عّلت ضعیف بودن دادخواست خواهان، با وجود عدم حضور خوانده، حکم به بیخواهان می

و خوانده با دست خودش ابالغیه را گرفته باشد و در جلسه  ق.آ.د.م.: اصل بر حضوری بودن حکم دادگاه است. در حالتی که ابالغ واقعی شود    303* مادۀ  
 خواهد حِقّ خواهان را پامال کند، پس در این صورت: حضور پیدا نکند به این معناست که می

تواند  قط میشود ولی خوانده ف وکیل نداشتن( هم باشد، رأی صادره، حضوری می  -دفاع نکردن   -*اگر ابالغ واقعی شده بود ولو سه شرط )حضور نداشتن
 تواند واخواهی کند. تجدیدنظرخواهی کند، نمی

  –داخل خانه گرفتن ابالغیه غیر از شخص خوانده( و در صورت وجود سه شرط )حضور نداشتن    -الصاق   -خادمان   -*ولی اگر ابالغ قانونی بود )بستگان 
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 شود. وکیل نداشتن( این رأی غیابی می -دفاع نکردن 
 کم غیابی داریم. فلسفه غیابی بودن و حضوری بودن مربوط به خوانده است. * رأی غیابی نداریم فقط ح

تواند بگوید رأی غیابی بوده و خواستار اعتراض باشد، چون رأی نسبت به خواهان همواره  * اگر رأی به ضرر خواهان داده شود )به نفع خوانده( خواهان نمی
 بایست از حضور اطالع داشته باشد. ت داده و میتواند غیابی باشد چون خودش دادخواس حضوری است و نمی

 ممکن است حکمی صادر شود که نسبت به برخی حضوری و نسبت به برخی دیگر غیابی باشد.  :فرضی که دعوا بیش از یک خوانده دارد
 مثال: 

 شود. شود: حکم، حضوری میشه و در دادگاه حاضر نمیآقای »الف« بهش »ابالغ واقعی« می
 شود. شود: حکم، غیابی میشه و در دادگاه حاضر نمی»ابالغ قانونی« میشرکت »ب« بهش 

 شود. شود: حکم، حضوری میشه و وکیلش به جای او حاضر میآقای »ج« بهش »ابالغ قانونی« می
 شود. شود: حکم، حضوری میشه و نماینده حاضر میشرکت »د« بهش »ابالغ واقعی« می

»واقعی« باشد چه حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد حکم، »حضوری« است ولی اگر ابالغ »قانونی« صورت گرفته باشد،  *وقتی ابالغ به خوانده، 
 شود. در صورت حضور، حکِم »حضوری« و در صورت عدم حضور، حکِم »غیابی« صادر می

 ج( اقسام حکم از حیث قابلیت اعتراض طرق عادی شکایت )واخواهی، تجدیدنظر(:
توان اعتراض کرد و قطعی است مگر در مواردی که قانون گفته باشد. حکم ها نمیاصل بر این است که به آرای دادگاه  330در مادۀ  . حکم قطعی:  1

 یک از طرق عادی )واخواهی، تجدیدنظر( شکایت از رأی را نداشته نباشد. قطعی، حکمی است که قابلیت هیچ
میلیون ریال نباشد صادر شود، حکم قطعی است    3,000,000مومی یا انقالب، در دعاوی مالی که خواستۀ آن بیش از  *تمام احکام حضوری که از دادگاه ع

علی است.  قطعی  استان  تجدیدنظِر  دادگاِه  از  صادره  حضورِی  احکاِم  تماِم  همچنین  است.  تجدیدنظر  و  واخواهی  غیرقابل  قطعی  چون  احکام  االصول 
 االجرا هستند. الزم

 حکمی که قابل واخواهی و تجدیدنظر باشد، حکم غیرقطعی است. یرقطعی:  . حکم غ2
 خواهی: د( اقسام حکم از حیث فرجام  

 : احکامی نهایی است که:حکم نهایی .1
 خواهی در دیوان عالی کشور نباشد. قابل فرجام •
 باشد نهایی است. حکمی که در دیوان عالی کشور، ابرام گردیده زیرا مجدد قابل فرجام نمی •
 .خواهی نشود، نهایی است خواهی باشد و در زمان مقرر فرجامر حکم در اصل قابل فرجاماگ  •

بندی احکام به احکام نهایی  موارد فوق، حکم نهایی اختصاص داشت. در غیر از موارد مذکور، حکم غیر نهایی است. فایده تقسیم  حکم غیر نهایی: .2
  ۲۲شود که حکم نهایی شده باشد. برای مثال، حکم مقرر در ماده  و احکام غیر نهایی این است که در برخی از موارد، حکم در صورتی قابل اجراء می

 .اسناد و امالک کشور  قانون ثبت
 

 ه( اقسام حکم از حیث اجرا: 
الزم  .1 الزم  االجرا:حکم  محکوم  حکم  اگر  که  است  حکمی  محکوم  االجرا  درخواست  به  نکند  عمل  آن  مفاِدّ  به  احکام َعلیه  اجرای  مأمورین  َله، 

 کنند. َعلیه تحمیل میقهریه، نیروی انتظامی و یا دژبانی مفاِدّ آن را به زور به محکوم   ۀدادگستری، در صورت لزوم از طریق قو
دیگر این حکم از طریق مأمور اجرا یا توسل به زور، قوه قهریه ممکن بیاناالجرا است، بهاالجرا مقابل حکم الزمحکم غیرالزم  االجرا:غیرالزم حکم   .2

)مثاًل حکم رفع االجرا اعالم نموده  گذار حکم غیرقطعی را الزمباشند اّما، در مواردی، قانوناالجرا میاالصول، الزماگرچه احکام قطعی، علی  نیست
 ق.آ.د.م( و یا اجرای حکم را مستلزم نهایی شدن آن اعالم نموده است.  175تصرف عدوانی موضوع مادۀ 

 
 قرار: 
 یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد. و یا هیچ تنها قاطع آن باشدیا  تنها راجع به ماهیت دعواشود و شود که رأی شمرده میقرار به تصمیمی گفته می  قرار:
قضایی صادر شود مقررات قانونی است، بدین معنا که صدور    ۀترین مالک تشخیص مواردی که عمل دادگاه باید در قالب قرار و یا به شکل عمل ساددقیق

 بینی نموده باشد. گذار صریحًا یا تلویحًا پیشپذیر و الزم است که قانونعمل در قالب قرار در صورتی امکان
 انواع قرارها: 
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إعدادی )قرارهای مقدماتی(: .1 معاینۀ محل، قرار    قرارهای  قرار کارشناسی، قرار  به ماهیت دعوا است؛ ولی قاطع دعوا نیست؛ مانند  قرارهایی که راجع 
ازآن قرارها  این  به  شهود.  شهادت  استماع  قرار  و  سوگند  اتیان  قرار  اناطه،  قرار  آماتحقیق محلی،  را  پرونده  که  گوییم  اعدادی  قرار  رأی رو  دۀ صدور 

 کند. می
 قرارهای قاطع: قرارهایی که قاطع دعوا است؛ ولی راجع به ماهیت نیست؛ مانند قرار رد دعوا... .  .2
 سایر قرارها: قرارهایی که نه قاطع دعوا است و نه در ماهیت دعوا. این دسته از قرارها، مصادیق متعددی دارد که عبارت است از:  .3
 قرار توقیف دادرسی؛ ✓
 یا توقیف اجرای حکم، مانند:  قرار تأخیر ✓

 واسطۀ اعتراض ثالث به حکم؛ـ قرار تأخیر اجرای حکم به
 واسطۀ قبول اعادۀ دادرسی؛ ـ قرار توقف اجرای حکم به

 خواهی؛ ـ قرار تأخیر اجرای حکم به دلیل فرجام
 ـ قرار توقف اجرای رأی داور در صورت درخواست ابطال آن؛ 

 قانون اجرای احکام مدنی(؛ 147اجرایی در صورت اعتراض ثالث به فرآیند اجرای یک حکم )مادۀ ـ قرار توقیف عملیات 
قانون اجرای احکام   30کند )مادۀ  ـ قرار تأخیر اجرای حکم، وقتی در خصوص مفاد حکم بین طرفیت اختالف است و دادگاه اقدام به رفع اختالف می 

 مدنی(؛ 
قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و    4االجرا اعتراض شده است. )مادۀ  نسبت به دستور اجرای یک سند الزمـ قرار توقیف عملیات اجرایی، وقتی  

 «( 1322دفاتر رسمی »مصوب 
 شود: قرارهای قبولی: که در دو مورد صادر می ✓

 ـ قبول دادخواست واخواهی خارج از موعد؛ 
 ـ قبول دادخواست اعادۀ دادرسی. 

قر  ✓ این  تأمینی:  میقرارهای  دعوا، صادر  طرفین  از  یکی  احتمالی  حقوق  که جهت حفظ  است  قرارهایی  و ارها،  دادرسی  مدت  طول  دلیل  به  تا  شود 
 افتد، حقوق اصحاب دعوا ضایع نشود؛ مانند: اتفاقاتی که در جریان دادرسی می

 ـ تأمین خواسته؛ 
 ـ تأمین دلیل؛ 

 ـ دستور موقت؛
 ـ تأمین دعوای واهی؛

 ع. ـ تأمین دعوای اتبا 
 شود که عبارت است از: قرارهای شبه قاطع: قرارهایی که موجب تغییر در مرجع رسیدگی می ✓

 ـ عدم صالحیت؛ 
 ـ امتناع از رسیدگی. 

 شود:انواع قرارهای اعدادی: قرار اعدادی از حیث داللت آنها بر استحقاق یکی از طرفین به دو قسم تقسیم می ✓
اعدادی هیچ داللتی بر پیروزی یکی از طرفین دعوا در دعوا ندارد؛ مانند آنکه قاضی صرفًا برای بررسی ورود یا  قرارهای إعدادی ساده: گاه، صدور قرار   .1

 کند. عدم ورود ادعای خواهان مبنی بر وقوع یا عدم وقوع خسارت، قرار استماع شهادت شهود، اتیان سوگند یا قرار کارشناسی صادر می
 نماید. برای اثبات اّدعای خود و یا دادگاه، برای احراز موضوع، به اطالعاِت اهِل محل رجوع میقرار تحقیق محّلی: اصحاب دعوا،  ✓
دانند که وضعّیت محل و همچنین مال  محل: در مواردی، اصحاب دعوا، برای اثبات اّدعای خود و یا دادگاه برای احراز موضوع، الزم می  ۀقرار معاین ✓

دارد، از جهت موردنظر، معاینه شود؛ در این صورت، دادگاه، به درخواست اصحاب دعوا و یا رأسًا اقدام به صدور  منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ن
 کنند. نماید و برای مثال، شخص، وضعیت محل و همچنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد از نزدیک بررسی میقرار معاینۀ محل می

ع مورد اختالف، در مواردی، به این عّلت که دارای جنبۀ فنی و تخصصی است، مستلزم اظهارنظر اشخاصی است  قرار کارشناسی: تشخیص موضو  ✓
که دادگاه،  باشند. ارجاع امر به کارشناس نیز باید در قالب قرار مورد عمل قرار گیرد. الزم به ذکر است که درصورتیکه دارای فن و تخصص مربوط می

 تواند، تحت شرایطی، قرار تکمیل کارشناسی را صادر نماید. هد میکارشناسی را ناقص تشخیص د 
و    یمال   یۀ دعاو یق.آ.د.م اشعار داشته است: »در کلّ   271که برای اثبات ادعا درخواست سوگند طرف مقابل شود. ماده  قرار اتیان سوگند: درصورتی ✓
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به شرح مواد    یگر باشد سوگند شرعیت که فاقد دالیل و مدارك معتبر دیل نکاح، طالق، رجوع در طالق، نسب، وکالت و وصی الناس از قبر حقوقیسا
که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند    یق.آ.د.م مقرر داشته است: »در موارد  271رد.« و ماده  یتواند مالك و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیم  یآت

متقاض یم  یشرع درخواست  به  دادگاه  ات یباشد،  قرار  صا ی،  سوگند  شخصان  و  سوگند  موضوع  آن،  در  و  کرده  با  یدر  که  سوگند  یرا  تعید  کند  ن  ییاد 
 د.« پس عمل مزبور نیز باید در قالب قرار صادر شود. ی نمایم
واقع ✓ جعل  ادعای  مورد  که  سندی  اصالت  و  صحت  به  رسیدگی  برای  دادگاه  تطبیق:  میقرار  تصمیم  متنازع  شده،  سند  که  اسناد  گیرد  با  را  فیه 

دهد.  اُمَسّلم تطبیق  می  225ماده  لصدور  نوشتهق.آد.م  و  اوراق  »اگر  مدارکگوید:  و  با  ی ها  تطبیکه  اساس  گ ید  قرار  در  یق  ادارات    یکیرد  ا  ی از 
بانکیها  یشهردار  مؤسسات یها  ا  سرما  ی ا  با  تأسیکه  دولت  مادۀ  یۀ  مقررات  برابر  باشد،  موجود  است  شده  تطب   212س  محِلّ  به  را  م یآنها  آورند.  یق 

اقامت داشته باشد به موجب    یگر یا محِلّ دیا دارندۀ آنها در شهر  یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و  یق ممکن نباشد و  یچنانچه آوردن آنها به محِلّ تطب 
 ق به عمل آورد.« یادشده قرار دارد، تطب یها، اوراق و مدارِك که نوشته  یتوان در محلّ یقرار دادگاه م

ر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم  قرار َاناطه: ه ✓
  ی دگیباشد که رس  ییبه دعوا منوط به اثبات ادعا  یدگیگونه وضع گردیده است: »هرگاه رسق.آ.د.م این  19شود. مادۀ  دار متوقف میاز مرجع صالحیت

ن مورد، خواهان مکلف است یشود. در ا یدار متوقف م م از مرجع صالحیتیبه دعوا تا اتخاذ تصم   یدگی است، رس  یگر یت دادگاه دیآن در صالح به  
شود و ین صورت، قرار رد دعوا صادر م یر ای د، در غی م نمایکننده تسل یدگ ید آن را به دفتر دادگاه رسیك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسیظرف  

 د.« یتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددًا اقامۀ دعوا نما یخواهان م 
ناظر به توابع دعوا است و صدور آن بیان .2 گر پذیرش اصل دعوای خواهان توسط قاضی است.  قرار اعدادی قرینه )تمهیدی(: گاه صدور قرار اعدادی 

اجرت مطالبۀ  دعوای  در  مثال،  برابرای  قاضی  اجرتالمثل،  کارشناسی صادر میی محاسبۀ  قرار  محاسبۀ  المثل،  برای  کارشناسی  قرار  کند. صدور 
 المثل پذیرفته و االن فقط در پی کشف میزان آن است. ای است برای اینکه قاضی، اصل استحقاق خواهان را برای دریافت اجرتالمثل، قرینهاجرت

 های قرارهای اعدادی: ویژگی
اصحاب   ✓ به  قرارها  نمیاین  ابالغ  عهدهدعوا  که  شخصی  به  قرار،  اجرای  مکان  و  موضوع  و  وقت  البته  و  شود.  وسایل  باید  یا  است  آن  اجرای  دار 

شود. )مانند شخصی که سوگند بر عهدۀ اوست یا شخصی که باید شهود خود را در دادگاه حاضر کند یا  های اجرای آن را فراهم کند، ابالغ میهزینه
 الزحمۀ کارشناس را بپردازد.(اجرای معاینۀ محل را فراهم کند یا شخصی که باید حقشخصی که باید وسایل 

 نویس شدن آنها نیست. با توجه به عدم ابالغ این قرارها، نیازی به پاک  ✓
نسبت به صدور    توان ضمن اعتراض به رأی اصلی )برای مثال تجدیدنظرخواهی(،اعتراض و شکایت نیست. البته میقرارهای اعدادی، مستقاًل قابل ✓

 یا عدم صدور آنها نیز اعتراض کرد. 
می ✓ دادگاه  شود،  برطرف  اعدادی  قرار  صدور  موجبات  درخواستاگر  مثال،  برای  کند.  عدول  اعدادی  قرار  از  آنکه تواند  از  قبل  تا  سوگند  کنندۀ 

ای اقامه شود که نیاز به تحقیق محلی را برطرف کند؛  دلهعلیه، سوگند یاد کند، از درخواست خود رجوع کند یا بعد از صدور قرار تحقیق محلی، ا مدعی
اعتباری رأی و نقض آن نیست؛ بنابراین،  دقتی قاضی در صدور آن است؛ اما موجب بیاما در غیر این صورت، عدول از قرار اعدادی، به معنای بی

 اند؛ اما قرارهای قاطع قابل عدول نیستند. قرارهای اعدادی قابل عدول
 اعدادی فاقد اعتبار امر مختومه است. قرارهای  ✓
 یابد.شود؛ زیرا با صدور آنها رسیدگی به پرونده خاتمه نمیقرارهای اعدادی موجب فراغ قاضی از دادرسی نمی ✓

 های قرارهای قاطع: ویژگی
 شود. این قرارها به اصحاب دعوا ابالغ می .1
 نویس شود. با توجه به ابالغ این قرارها، باید پاک  .2
 اعتراض و شکایت است. االصول قابلقرارهای قاطع علی .3
 شده است. این قرارها، غیر از قرار سقوط دعوا، فاقد اعتبار امر قضاوت .4
 یابد. این قرارها موجب فراغ دادرسی است؛ زیرا با صدور آنها رسیدگی به پرونده خاتمه می .5
 حاالت صدور قرار رد دادخواست صادره توسط مدیر دفتر:  ✓

 واست بدوی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر؛نقص دادخ .1
 نقص دادخواست اعادۀ دادرسی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر؛ .2
 نقص دادخواست اعتراض ثالث و عدم رفع نقص در مهلت مقرر؛ .3
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 نقص دادخواست واخواهی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر.  .4
 حاالت صدور قرار رد دادخواست صادره توسط دادگاه: 

 در قرار تأمین دعوای واهی از سوی خواهان و درخواست خوانده برای رد دادخواست؛ عدم سپردن تأمین .1
 عدم سپردن تأمین در قرار تأمین دعوای اتباع از سوی خواهان و درخواست خوانده برای رد دادخواست؛ .2
 نقص دادخواست تجدیدنظر و عدم رفع نقص در مهلت مقرر؛  .3
 مقرر؛  نقص دادخواست فرجام و عدم رفع نقص در مهلت .4
 اعتراض به رأی )واخواهی، تجدیدنظر، فرجام یا اعادۀ دادرسی(، خارج از موعد قانونی بدون عذر موجه.  .5

 حاالت صدور قرار ابطال دادخواست:
 استرداد دادخواست بدوی تا جلسۀ اول دادرسی؛  .1
 استرداد دادخواست تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی؛ .2

 استرداد دادخواست واخواهی یا فرجام را نیز تا قبل از ختم دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست دانست.توان به قیاس با تجدیدنظر می
 گیری دادگاه ممکن نباشد. عدم حضور خواهان در جلسۀ دادرسی؛ اگر دادگاه حضور او را برای اخذ توضیح، الزم دانسته باشد و بدون حضور او، تصمیم .3
ارائۀ اصول مستن  .4 از سوی خواهان، وقتیعدم  و  دات در جلسۀ اول دادرسی  تردید قرار گیرد  یا  انکار  از جانب خوانده، مورد  و  بوده  اسناد عادی  این  که 

 ادعای خواهان مستند به ادلۀ دیگری نباشد. 
 که دادگاه برای رسیدگی نیاز به کارشناس داشته باشد. عدم پرداخت هزینۀ کارشناسی، از سوی خواهان وقتی .5
 که دادگاه برای رسیدگی، نیاز به قرارهای مزبور داشته باشد. عدم تهیۀ وسیلۀ اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینۀ محل از سوی خواهان وقتی .6

 حاالت صدور قرار رد دعوا: 
 ق.آ.د.م.  84گانۀ مذکور در مادۀ موارد یازده .6
 نوط به اثبات ادعایی در مرجع دیگری باشد؛که رسیدگی به یک دعوا، م عدم طرح دعوا الزم ظرف یک ماه، وقتی .7
 استرداد دعوای بدوی تا قبل از ختم مذاکرات؛ .8
 استرداد دعوای بدوی بعد از ختم مذاکرات در صورت رضایت خوانده؛  .9

در مرحلۀ  نقص دادخواست بدوی و عدم رفع نقص از سوی خواهان بدوی، ظرف ده روز از ابالغ اخطار رفع نقص، زمانی که نقص دادخواست بدوی   .10
 شود؛ تجدیدنظر مشخص می

 دهندۀ بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر. عدم احراز سمت دادخواست  .11
بینی نکرده باشد، قرار  حاالت صور قرار عدم استماع دعوا: در مواردی که دعوا به دلیل از دالیل قانونی قابل رسیدگی نباشد و قانون نیز قرار مقتضی را پیش

 شود. این موارد عبارت است از: صادر میعدم استماع دعوا 
 به قمار و گروبندی؛دعاوی دارای جهت نامشروع، مانند دعاوی راجع .1
 به اصل مالکیت؛ طرح دعوای تصرف عدوانی، پس از طرح دعوای راجع .2
 به اصل حق انتفاع و ارتفاق؛طرح دعوای ممانعت از حق، پس از طرح دعوای راجع .3
برای مثال، طرح دعوای استرداد ثمن، درحالی  طرح دعوایی، بدون آنکه دعوای .4 که  دیگر که مقدمۀ دعوای مطروحه است، طرح و اثبات شده باشد. 

 هنوز دعوای تأیید فسخ قرارداد طرح نشده است. 
 واخواهی از حکم حضوری؛  .5
 خواهی از آرای غیرقابل فرجام؛ تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقابل تجدیدنظر و فرجام .6
 اشخاص متأثر از دعوا، به عنوان خواندگان دعوا. عدم درج نام همۀ  .7

محکوم   نام  توأمان  درج  عدم  مثال،  محکوم  برای  و  بهله  بهعلیه،  مستأجر،  و  موجر  نام  توأمان  درج  عدم  یا  ثالث  اعتراض  دعوای  خواندگان  عنوان  عنوان 
 است. خواندگان دعوایی که شخص ثالثی برای سلب تصرف مستأجر بر مال مستأجره طرح کرده 

 ای که در زمان تقدیم دادخواست فوت کرده است. طرح دعوای بدوی علیه خوانده  .8
 طرح دعوا علیه شرکتی که منحل شده و ختم تصفیۀ آن نیز اعالم شده است.   .9
از ختم تصفیه می • بتا قبل  از ختم تصفیه  بعد  اما  باقی است؛  دلیل زوال  توان علیه شرکت طرح دعوا کرد؛ زیرا شخصیت حقوقی شرکت همچنان  ه 

 های تجاری یا مدنی طرح دعوا کرد.توان علیه شرکا یا مدیران، از باب مسئولیتشخصیت حقوقی شرکت، می
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 که نسبت به آن اختالف، توافق بر داوری وجود دارد. طرح دعوا در محاکم دادگستری درحالی .10
قبل از آنکه دربارۀ آنها به ادارات ثبت مراجعه شده باشد و از ادارات ثبت  االجرا از دادگستری،  طرح دعوا برای مطالبۀ اجرای مفاد اسناد رسمی الزم .11

 درخواست اجرا شده باشد. 
 قرار سقوط دعوا: ✓

 اند؛این قرار، موجب زایل شدن حق طرح دعوا است. برخی از نویسندگان حق طرح دعوا را، اصطالحًا »دعوا به معنای اخص« نامیده .1
 کند؛ حقی خواهان نمیداللت بر بیاین قرار، در ماهیت دعوا،   .2
 این قرار، تنها قراری است که از اعتبار امر مختومه برخوردار است.  .3
 حاالت صدور قرار سقوط دعوا:  ✓

 نظر کردن کلی خواهان از دعوای خود؛صرف .1
حضانت(، خوانده فوت کند که در این    اگر حق اقامۀ دعوا به دلیل از خواهان سلب شود؛ مانند آنکه در دعوای قائم به شخص )مثل طالق، تمکین یا .2

 شود.صورت، دعوا به وراث منتقل نمی
 اگر موضوع دعوا از بین برود؛ مانند فوت کودکی که در حضانت او دعوا بوده است. .3
 اگر در دعوای انحالل یا بطالن شرکت سهامی، قبل از صدور رأی بدوی، موجبات انحالل یا بطالن برطرف شد.  .4
 حقی خواهان:  تفاوت قرار سقوط دعوا و حکم به بی ✓

حقی خواهان، بدین معنی است که قاضی وارد ماهیت ادعای خواهان شده و نهایتًا به این نتیجه رسیده که حقی بر خواهان متصور نیست و  حکم به بی .1
 حقی خواهان صادر کرده است. نتیجه، حکم به بی در
کند؛ بلکه صرفًا حقی خواهان نمیدیگر، قرار سقوط دعوا، داللت بر بیعبارتا، ورود در ماهیت الزم نیست؛ بهدر صورت حدوث موجبات قرار سقوط دعو  .2

 کند که خواهان، حق طرح دعوا را ندارد. داللت بر این می
حق طرح دعوا در آن خصوص، از وی    نظر کردن کلی از دعوا، قرار سقوط دعوا، صادر وحق باشد و به دلیلی، مانند صرفاگر خواهان، در نفس امر، ذی .3

بین نمی از  به کلی  او  به یک حق غیرقابل مطالبه میزایل شود، حق  تبدیل  بلکه  بهرود،  تبدیل  عبارتشود؛  تعهد طبیعی  به یک  تعهد طرف مقابل  دیگر، 
که در صدور حکم به ق.م( درحالی  266داد نیست. )مادۀ  استر شود؛ یعنی اگر طرف مقابل بخواهد با میل خود، دین خود را بپردازد، بعد از پرداخت، قابلمی
 حقی خواهان، بدین معنی است که هیچ حقی برای خواهان وجود نداشته است. بی
 حاالت صدور قرار رد دادخواست:  ✓

 شده باشد. که این درخواست خارج از مهلت قانونی طرحرد درخواست ابطال رأی داور، وقتی .1
 خواسته، وقتی موجبات صدور قرار تأمین خواسته برقرار نیست. رد درخواست تأمین  .2
 رد درخواست دستور موقت، وقتی موجبات صدور قرار دستور موقت برقرار نیست.  .3
 اوصاف قرار امتناع از رسیدگی:  ✓

 شود. کننده میاین قرار، یک قرار شبه قاطع است؛ یعنی موجب تغییر در شعبۀ رسیدگی .1
 رسیدگی نباشد. شود که به دلیلی ناظر به قاضی یا دادگاه است، این پرونده در شعبۀ خاصی قابلیاین قرار در مواردی صادر م .2
 نویس )دادنامه( شود. شود؛ بنابراین، الزم نیست که پاک این قرار به اصحاب دعوا ابالغ نمی .3
 اعتراض نیست. این قرار، قابل .4
ب .5 باید  ا تعیین رئیس حوزۀ قضائی در یکی از شعب تجمیع شوند. در این صورت، سایر شعب  اگر دعاوی مرتبطی در چند شعبه طرح شده باشند، همه 

 کنند. نسبت به دعاوی مطروحه، فرار امتناع از رسیدگی صادر می
شده و در صالحیت شورا باشد و دعوایی طاری طرح شود که از صالحیت شورا خارج و در صالحیت  اگر دعوای اصلی در شورای حل اختالف طرح .6

قرار    محاکم اصلی،  به دعوای  نسبت  این صورت، شورا  در  واگذار خواهد شد.  دادگستری  دادگاه  به  نیز  اصلی  به دعوای  است، رسیدگی  دادگستری 
 کند. امتناع از رسیدگی صادر می

 حاالت صدور قرار امتناع از رسیدگی: ✓
 اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند.  .1
 باشد.اگر موجبات رد دادرس موجود   .2
 اگر نسبت به دعوا، ایراد امر مطروحه وارد باشد.  .3
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 اگر با وجود شعب تخصصی از دادگاه عمومی، موضوعی که باید در آن شعب تخصصی رسیدگی شود، به سایر شعب دادگاه عمومی ارجاع شود.  .4
مقابل عالم باشد و این علم قاضی نیز ناشی از ادلۀ    اگر ادله و امارات موجود در پرونده، به نفع یکی از طرفین باشد؛ اما قاضی به صحت ادعای طرف  .5

 موجود در پرونده نباشد؛ برای مثال، قاضی شاهد عینی اختالف بوده باشد. 
 های قرار عدم صالحیت: ویژگی ✓
 شود. میکننده این قرار نیز مانند قرار امتناع از رسیدگی، یک قرار شبه قاطع است؛ یعنی موجب تغییر در شعبۀ رسیدگی .1
 نویس )دادنامه( شود. شود؛ بنابراین، الزم نیست که پاک این قرار به اصحاب دعوا ابالغ نمی .2
 اعتراض نیست. این قرار، قابل .3
 های قرارهای تأخیر یا توقف اجرای حکم:ویژگی ✓

 اعتراض و شکایت نیست. قرارهای تأخیر یا توقف اجرای حکم، قابل .1
 شکایت نیست، نیاز به ابالغ به اصحاب دعوا ندارد. با توجه به اینکه این قرارها قابل  .2
 نویس شدن ندارد. با توجه به اینکه این قرارها نیاز به ابالغ ندارد، نیاز به پاک  .3
 حاالت صدور قرار قبول دادخواست:  ✓

 قرار قبول دادخواست واخواهی، زمانی که این دادخواست خارج از موعد تقدیم شده است.  .1
 ۀ دادرسی.قرار قبول دادخواست اعاد .2
 قرارهای قبولی:  هایویژگی ✓

 نویس شود. صورت دادنامه پاک شود؛ بنابراین، الزم نیست که بهاین قرار به اصحاب دعوا ابالغ نمی .1
 اعتراض است. این قرار غیرقابل .2
 این قرار غیرقابل عدول است.  .3
 

 فرآیند صدور و ابالغ رأی: 
 دادرسی یا حداکثر ظرف یک هفته از ختم دادرسی، اقدام به انشای رأی و کتابت آن کند. انشای رأی )صدور رأی(: قاضی باید پس از ختم  .1
 نویس و امضا شدن، قابل ابالغ نیست. رأی دادگاه به محض صدور، به اصحاب دعوا قابل اعالم است؛ هرچند که فعاًل و تا قبل از پاک  .2
 های مختلف رأی عبارت است از: قسمت .3
 شود. ا، موضوع اختالف و تصویر کلی از دعوای مطروحه، معرفی میمقدمه: که در آن اصحاب دعو  ✓
جهات و دالیل موضوعی و حکمی )اسباب موجهه(: که در آن قاضی، با بررسی ادله و جهات موضوعی و حکمی طرفین و بیان نقاط ضعف و قوت   ✓

 کند. استداللت طرفین، درواقع، استدالالت رأی خود را ارائه می
رأ ✓ یا  )نتیجه  تأیید فسخ  منطوق  به  پرداخت وجه، حکم  به  الزام  به شکل حکم  پرونده که ممکن است  نهایی دادگاه در  به مفهوم أخص(: تصمیم  ی 

 قرارداد، قرار رد دعوا، قرار سقوط دعوا یا ... باشد. 
 مشخصات )نام و نام خانوادگی(، سمت و امضای قاضی صادرکنندۀ رأی. ✓

 نامند. نویس شده را »دادنامه« مینویس شود. رأی پاک وز از تاریخ صدور، پاک نویس کردن رأی: رأی باید ظرف پنج ر پاک  .4
نویس توسط او صادر و امضاشده؛ مگر آنکه در فاصلۀ  شود که رأی دستدادنامه، باید به امضای قاضی برسد. دادنامه، توسط همان قاضی امضا می .5

 یابد. نویس شدن آن )تنظیم دادنامه(، قاضی تغییر صدور رأی تا پاک 
کند؛ در غیر این صورت، رونوشت یا  ابالغ دادنامه: مدیر دفتر، فورًا پس از امضای دادنامه، اگر اصحاب دعوا در دادگاه باشند، حضورًا به ایشان ابالغ می .6

 کند. در این خصوص، توجه داشته باشید که: تصویر دادنامه را برای ایشان ارسال می
 قواعدی است که قباًل بیان شد.  قواعد ابالغ واقعی و قانونی، همان ✓
گهی، توسط محکوم  علیه، مجهولاگر محکوم   ✓  شود. له پرداخت میالمکان باشد، هزینۀ ابالغ دادنامه از طریق نشر آ

امضا نشده باشد،  نویس و  کند، رأی مزبور، شفاهًا قابل اعالم به طرفین است؛ حتی اگر رأی، هنوز پاک که دادگاه رأی را صادر میدرست است همین .7
قانون رسیدگی    9اما فعاًل و تا قبل از امضای دادنامه، رونوشت یا کپی رأی، قابل تسلیم به طرفین نیست. متخلف از این امر به مجازات بند »ب« مادۀ  

 شود. به تخلفات اداری یا باالتر )توبیخ کتبی یا باالتر(، محکوم می
 قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر را درج کند. دادگاه باید ذیل رأی خود، قابلیت یا عدم  .8
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 تصحیح رأی: 
اشتباهات خود شود، نمی .1 رأی، متوجه  از صدور  بعد  قاضی  اشتباهات کلی  اگر  بلکه فقط  تغییر دهد؛  یا حکمی  از حیث موضوعی  را  رأی صادره  تواند 

 شکلی و سهو قلم قابل تصحیح است. 
 ، اشتباه در درج اسامی و اعداد و نظایر آنها است. منظور از سهو قلم، اشتباهات ناشی از محاسبات .2
 ق.ا.ح(   38در امور حسبی نیز، اگر تصمیم حسبی دادگاه دارای اشتباهات شکلی باشد، قابل تصحیح است. )مادۀ  .3
 تصحیح رأی ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا رأسًا توسط قاضی صورت پذیرد.  .4
 خواهی است. تجدیدنظرخواهی یا فرجاممهلت تصحیح تا قبل از   .5
اگر  .6 بنابراین،  کرد؛  خواهند  قلم  سهو  موارد  تصحیح  به  اقدام  ایشان  یابد،  راه  کشور  عالی  دیوان  یا  استان  تجدیدنظر  دادگاه  به  پرونده  رغم علی  اگر 

تجدیدنظ دادگاه  به  پرونده  و  شود  مواجه  دادخواست  رد  قرار  با  شکلی،  نقص  دلیل  به  به تجدیدنظرخواهی  اقدام  بدوی  دادگاه  همان  نشود،  ارسال  ر 
 کند. تصحیح رأی می

 شود.تصحیح رأی، نیاز به حضور طرفین ندارد و در وقت اداری، انجام می .7
 رأی تصحیحی باید مثل رأی اصلی ابالغ شود.  .8
ر یا فرجام باشد؛ بنابراین، از تاریخ  هایی مورد تصحیح، حسب مورد ممکن است قابل واخواهی، تجدیدنظرأی تصحیحی پس از ابالغ، نسبت به بخش .9

نشده، در این مهلت  هایی که تصحیحشود. قسمتروزۀ جدیدی، برای اعتراض به رأی تصحیحی به طرفین داده می  20ابالغ رأی تصحیحی، مهلت  
 ل واخواهی است. اعتراض نیست. همچنین اگر رأی اصلی، غیابی باشد و این رأی، تصحیح شود، رأی تصحیحی هم غیابی و قابقابل

 رأی قطعی و رأی نهایی: 
 دیگر، رأیی است که طرق عادی شکایت از رأی، نسبت به آن منتفی است. عبارترأی قطعی، غیرقابل واخواهی و تجدیدنظر است؛ به  .1
 ق.ث(  22رأی نهایی، غیرقابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام است. )تبصرۀ مادۀ  .2

 
 اجرای احکام محاکم دادگستری، منوط به چند شرط است:  مقدمات اجرای احکام:

 شده باشد؛ اعم از اینکه این ابالغ، واقعی یا قانونی باشد. علیه ابالغحکم به محکوم   .1
 حکم، قطعی شده باشد؛ یعنی آنکه غیرقابل واخواهی و غیرقابل تجدیدنظر باشد.  .2
 اینکه این ابالغ واقعی باشد یا قانونی. شده باشد؛ اعم از علیه ابالغاجراییه، صادر و به محکوم   .3

روز، مفاد    10شود؛ مبنی بر اینکه ظرف  علیه اخطار میای است که پس از قطعیت حکم، از دادگاه بدوی صادره شده و به محکوم  برگهتعریف اجراییه:  
، اقدام  لهدادگاه، با تشکیل پروندۀ اجرایی، به درخواست محکوم  روز، مفاد حکم را اجرا نکند، اجرای احکام    10علیه، ظرف این  حک را اجرا کند. اگر محکوم  

 به اجرای حکم خواهد کرد. 
 برای اجرای احکام محاکم باید حکم قطعی شده باشد؛ لزوم قطعیت حکم برای اجرای احکام: 

 اما این اصل دارای چند استثنا است:
 د که عبارت است از: گیر در مواردی اجرای حکم به نحو فوری و قبل از قطعیت صورت می ✓
 شود. گانۀ تصرف؛ یعنی دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت، قبل از قطعیت اجرا میاحکام صادره از دعاوی سه •
 شود. ای از مفاد آن، فورًا و قبل از قطعیت اجرا میدر خصوص احکام ورشکستگی، پاره •
 قطعیت، نیازمند نهایی شدن است: در مواردی اجرای حکم، عالوه بر   ✓
به • است؛  حکم  شدن  نهایی  به  منوط  طالق  حکم  میعبارتاجرای  اجرا  صورتی  در  طالق  حکم  و دیگر،  تجدیدنظرخواهی  واخواهی،  که  شود 

واهی عدم امکان خواهی نسبت به آن منتفی شده باشد. توجه داشته باشید که اجرای حکم طالق منوط است به نهایی شدن آن؛ اما اجرای گ فرجام
 سازش، مانند اجرای سایر احکام دادگستری، صرفًا منوط به قطعیت آن است و نیاز به نهایی شدن ندارد. 

شود که گواهی حصر وراثت دریافت شده و  اگر شخصی که ملک در دفتر امالک به نام او ثبت شده، فوت کند، ملک در صورتی به نام وراث او ثبت می •
 بین وراث توافق باشد یا در صورت اختالف، در آن خصوص حکم نهایی صادر شود. االرث، در خصوص سهم

 
امور غیرترافعی است؛ به  اعمال و تصمیمات حسبی: دیگر، ماهیت امور حسبی به نحوی است که نیاز به آن ندارد که به طرفیت  عبارتامور حسبی، 

 شود:شخص خاصی طرح شود. اعمال حسبی، اعمال است که ناظر به امور حسبی است. این اعمال و تصمیمات حسبی، به دو دسته تقسیم می
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حسبی:   .1 امور احکام  در  میترافعی ص  حکم  قانونادر  باوجوداین،  امور حسبی.  در  نه  پارهشود؛  خصوص  در  امور  گذار  در  متخذه  تصمیمات  از  ای 
نامیم. مصادیق این احکام از قرار ذیل است: حکم عزل وصی، حکم  حسبی نیز، از عبارت حکم استفاده کرده که آنها را تسامحًا، احکام حسبی می

قای حجر، حکم موت فرضی، حکم تقسیم ترکه، و حکم به رد یا قبول اعتراض به درخواست گواهی  عزل قیم، حکم ضم امین، حکم حجر، حکم ب
 حصر وراثت. 

شود؛ بلکه در قالب یک تصمیم سادۀ حسبی یا  سایر تصمیمات حسبی، در قالب حکم صادر نمیتصمیمات )اعمال( حسبی به مفهوم اخص:   .2
 ه، برداشتن مهروموم ترکه و تحریر ترکه. شود، مانند مهروموم ترکحتی در قالب قرار صادر می

 
 اوصاف احکام حسبی: 

 شیوۀ صدور و تنظیم و ابالغ آنها، مانند آرای ترافعی است.  .1
 این احکام قابل تجدیدنظر است.  .2
 نویس شده و به اصحاب دعوا ابالغ شود. با توجه به قابلیت تجدیدنظر، این احکام باید پاک  .3
 است و رسیدگی مجدد به پرونده ممکن نیست.  این احکام مشمول قاعدۀ فراغ دادرس  .4

 اوصاف اعمال حسبی: 
 تواند تصمیم خود را تغییر دهد. االصول قابل تجدیدنظر نیست. اگر دادگاه، رأسًا یا به هر طریقی، از خطای خود مطلع شود، میاین تصمیمات، علی .1
 غ دادرس نیست. این تصمیمات از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و مشمول قاعدۀ فرا .2
 نویس شدن ندارد. شود و بنابراین، نیازی به پاک آن دسته از تصمیمات حسبی که قابل تجدیدنظر نیست، به اصحاب دعوا ابالغ نمی .3
 

 
 بخش دوم ـ طرق اعتراض به رأی

در این صورت »اصالحی« است؛ اما اگر عنصر  االصول باید نزد مرجع عالی یا نزد مرجعی غیر از مرجع صادرکنندۀ رأی مطرح شود که  شکایت از رأی علی
طریق آن  به  که  نموده  صادر  را  شکایت  مورد  رأی  که  شود  مطرح  مرجع  همان  نزد  باید  شکایت  کند  دخالت  گفته  ۀجدیدی  شکایت  چون  »عدولی«  اند. 

العاده تقسیم عادی و فوق  ۀت را به دو دستگیرد، طرق شکایطرق شکایت را در برنمی  ۀ بندی طرق شکایت به اصالحی و عدولی دقیق نبوده و همتقسیم
 اند. کرده

 بینی شده باشد. باشند مگر اینکه خالف آن پیشدهد و بدین ترتیب تمامی آراء قابل شکایت عادی میعام را تشکیل می ۀ*طرق عادی قاعد
 کلیات اعتراض به رأی: 

 ست و محدود به جهات خاصی نیز نیست؛ که عبارت است از: هایی که اعمال آنها اصواًل محدود به موضوعات خاص نیروش طرق عادی:  .1
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 ـ واخواهی 
 ـ تجدیدنظرخواهی. 

 هایی که اعمال آنها یا محدود به موضوعات خاص است، یا محدود به جهات خاصی است؛ که عبارت است از: روش العاده: طرق فوق .2
 خواهی ـ فرجام

 ـ اعادۀ دادرسی 
 ـ اعتراض ثالث. 

 
 اثر تعلیقی: 

 عادی شکایت از رأی، یعنی واخواهی و تجدیدنظر، نسبت به اجرای حکم اثر تعلیقی دارند. طرق  .1
صورت مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه محدود و مقید به  العادۀ شکایت از رأی، یعنی اعادۀ دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام، بهاثر تعلیقی در طرق فوق .2

 شرایطی است. 
 اثر تعلیقی دارای دو نتیجه است:  .3

 شود. در مدت واخواهی و تجدیدنظر، حکم اجرا نمی ▪
 شود. در صورت واخواهی یا تجدیدنظر، حکم تا پایان رسیدگی واخواهی یا تجدیدنظر، یعنی تا تعیین نتیجۀ واخواهی یا تجدیدنظر، اجرا نمی ▪

مجدد واقع شود؛ چه این رسیدگی مجدد در همان دادگاه  این اثر بدین معنی است که پرونده با تمام جوانب حکمی و موضوعی، مورد رسیدگی    اثر انتقالی:
 یا در دادگاه دیگری باشد. 

 
 های شکایت از رأی از حیث شیوۀ رسیدگی به رأی مورد اعتراض: اقسام روش

عدول میعدولی:   .1 رأی خود  از  رأی  دادگاه صادرکنندۀ  آن، همان  در  که  روشی  تغییر مییعنی  را  آن  و  اعکند  واخواهی،  مانند  و دهد؛  دادرسی  ادۀ 
 اعتراض ثالث. 

کند؛ مانند  دهد و آن را اصالح مییعنی روشی که در آن، دادگاه دیگری، غیر از دادگاه صادرکنندۀ رأی، رأی را تغییر میاصالحی )تصحیحی(:   .2
 تجدیدنظر. 

 اسقاط و انتقال حق اعتراض به رأی: 
 حق اعتراض به رأی قابل اسقاط است.  .1
 نحو قهری قابل انتقال است. )انتقال به وراث( حق اعتراض به رأی، به  .2
به تبع  حق اعتراض به رأی، به نحو ارادی و مستقل از حق اصلی قابل انتقال نیست. البته اگر در جریان دادرسی، موضوع دعوا به شخصی منتقل شود،  .3

شود؛ بنابراین، حق اعتراض به رأی به  شخص منتقل میانتقال موضوع دعوا به آن شخص، حق اعتراض به رأی، مانند تجدیدنظر یا فرجام نیز به آن  
 نحو مستقل از حق اصلی قابل انتقال نیست؛ ولی به نحو تبعی قابل انتقال است. 

 
 واخواهی

دادگاهواخواهی:   از  غیابی صادره  احکام  نمیتمامی  )تفاوتی  انقالب  و  کیفری صهای عمومی  امر  َتَبِع  به  یا  باشد  اصلی حقوقی  که دعوای  ادرشده  کند 
نظر از این که حکِم صادره با توّجه به میزان خواسته قابل تجدیدنظر باشد یا  َعلیه غایب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است؛ َصرفباشد(، توسط محکوم  

 ابی را واخواهی گویند. علیه غایب به حکم غیرسیدگی است. این اعتراض محکوم  خیر. دادخواسِت واخواهی در دادگاِه صادرکنندۀ حکِم غیابی قابل
 تواند در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر باشد. شود میرأیی که بر اساس واخواهی صادر می ✓
 الواقع حضوری باشد اما دادگاه آن را غیابی توصیف کند؛ این امر سببب حِقّ واخواهی نیست. چنانچه حکم دادگاه فی ✓

 های واخواهی: ویژگی
کند و ممکن است از رأی  عدولی شکایت از رأی است؛ یعنی همان شعبۀ صادرکنندۀ رأی، مجددًا به پرونده رسیدگی میهای  واخواهی در شمار روش  .1

 خود عدول کند. 
 رسیدگی به واخواهی در صالحیت همان شعبۀ صادرکنندۀ حکم غیابی است.  .2
واخواهی از طرف خواندۀ بدوی )واخواه( علیه خواهان  است؛    همیشه حضورینسبت به خواهان    احکاماست، چون    منتفی   خواهاناز جانب    واخواهی .3
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 آید. بدوی )واخوانده( به عمل می
 . قابل واخواهی نیست و  نشدهتلقی  غیابیباشد، نفع خوانده و به علیه خواهان در صورتی که حکم  .4
 پذیر است، نه قرارها.  امکان احکامنسبت به فقط  است. به همین جهت واخواهی منتفی،  صدور قرار غیابی .5

 آثار واخواهی 
باشد؛ یعنی تا پایان مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهی  بر اجرای حکم می  اثر تعلیقیواخواهی دارای   .1

 شود. شده باشد، دستور اجرای حکم تا روشن شدن نتیجۀ واخواهی صادر نمی
پروندهاما در صورتی که محکوم   ننماید، چنانچه حکم در  به درخواست  ای صاعلیه در مهلت مقرر واخواهی  نباشد،  قابل تجدیدنظر  باشد که  در شده 

له، برای گرفتن دستور اجرای حکم، باید تا پایان مهلت تجدیدنظر نیز در  له، باید دستور اجرا صادر شود و چنانچه قابل تجدیدنظر باشد، محکوم  محکوم  
تجدیدنظرخواهی محکوم   و عدم  یافتن مهلت تجدیدنظر  پایان  با  بماند؛  به درخواست محکوم  انتظار  له، دستور اجرای حکم غیابی صادر  علیه غایب، 

 شود. می
دارد. اثر انتقالی بدین مفهوم است که به وسیلۀ واخواهی، اختالف از مرحلۀ پیشین )رسیدگی    اثر انتقالیواخواهی نیز به عنوان شکایتی عادی و ماهوی    .2

 شود. حکمی که داشته باشد، با لحاظ اعتراضات و دالیل واخواه، منتقل میغیابی( به مرحلۀ واخواهی، با تمامی مسائل موضوعی و 
 طرفین واخواهی: 

 واخواه، همان خواندۀ بدوی و واخوانده، همان خواهان بدوی است.  ✓
از   ✓ برخی  فقط  است  غیابیمحکوم  ممکن  ایشان    واخواهی   علیهم  به  نسبت  فقط  رأی  صورت،  این  در  نقضکنند.  به    قابل  نسبت  و  ر  سایاست 

 شود. می نقض همگان؛ که در این صورت، نسبت به  رأی، قابل تجزیه نباشدماند، مگر آنکه می باقیخود قّوت    بهعلیهم محکوم  
از   ✓ برخی  به  نسبت  حکم  است  دیگر    یابیغ  علیهممحکوم  ممکن  برخی  به  نسبت  محکوم    حضوریو  فقط  صورت،  این  در  غیابی  باشد.  حِقّ  علیهم 

 شود. می  نقضنیز  حضوری  علیهمعلیهم غیابی، وارد باشد، حکم نسبت به محکوم  دارند. اگر حکم، غیرقابل تجزیه باشد و واخواهی محکوم   واخواهی
باشد، فقط نسبت به همان    تجزیهرأی قابلدر این صورت، اگر    عنوان واخوانده درج کند.را به  های بدویخواهانممکن است واخواه فقط نام برخی از   ✓

رسیدگی  واخواهی قابلنباشد، به دلیل عدم درج نام تمام اشخاص متأثر از دعوا،  تجزیهقابلاست؛ اما اگر  قابل نقض واخواندگان مندرج در دادخواست  
 شود. می قرار عدم استماع صادر و نسبت به آن  نیست

 راه دارد.  جلب ثالثو   الثورود ثدر واخواهی،  ✓
 ق.آ.د.م( 305شیوۀ واخواهی: )مادۀ 

 واخواه باید دادخواست واخواهی را به یکی از دو مرجع تقدیم کند:  ✓
 ـ دفتر شعبۀ صادرکنندۀ رأی؛ 

 کند. ـ اگر در زندان یا بازداشت باشد، به دفتر زندان یا دفتر بازداشتگاه تقدیم می
 شود. تلقی می  تاریخ واخواهیبه هر یک از دو مرجع فوق،  تاریخ تقدیم دادخواست ✓
افزایش  و    دعوای اضافیاست؛ بنابراین در واخواهی،    واخواهی فرصت دفاعی خواندهپذیرفته نیست؛ زیرا    خواهاناز    هیچ ادعایی جدیدیدر واخواهی   ✓

 راه ندارد.  خواسته
 شود. صادر می قرار عدم استماع دعوا، نسبت به واخواهی، واخواهی از آرای حضوری در صورت  ✓

 برگزاری جلسۀ دادرسی در مرحلۀ واخواهی: 
نمی .1 دادگاه  شود.  برخوردار  اول  جلسۀ  حقوق  از  بتواند  )واخواه(  خوانده  تا  شود  تشکیل  دادرسی  جلسۀ  لزومًا  باید  واخواهی  وقت  در  تعیین  بدون  تواند 

 ا نقض کند. دادرسی، رأی واخواسته را تأیید ی 
تواند نسبت به بهای خواسته اعتراض کند، ایرادات دعوای را بیان کند، نسبت  این جلسه برای واخواه )خواندۀ بدوی( حکم جلسۀ اول را دارد؛ یعنی می .2

 به اسناد خواهان بدوی )واخوانده( انکار، تردید یا ادعای جعل کند. 
 حقوق واخواه در جلسۀ اول واخواهی: 

 طورکلی از حقوق جلسۀ اول مرحلۀ بدوی برخوردار است. جز دو حق که اعمال آنها در واخواهی با مرحلۀ بدوی متفاوت است:بدوی( به واخواه )خواندۀ
خی  دعوای متقابل: گرچه قانون در خصوص امکان طرح دعوای متقابل از جانب خواندۀ بدوی )واخواه( در مرحلۀ واخواهی منعی مقرر نکرده؛ اما بر  .1

واخواه  داناحقوق از  متقابل  رویۀ قضائی، دعوای  در  و  است  مطرود  رویه،  در  ایشان  نظر  البته  ندارد.  واخواه، حق طرح دعوای متقابل  که  ن معتقدند 
قرار   جمله دعوای متقابل را در اختیار اوشود؛ چراکه واخواهی، فرصت خواندۀ غایب برای دفاع است و از همین رو باید تمام ابزار دفاع، منپذیرفته می
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 داد.
تواند تا سه روز بعد از جلسۀ اول، دادخواست جلب ثالث را تحویل دهد؛ اما  جلب ثالث: اگر خوانده بخواهد در مرحلۀ بدوی اقدام به جلب ثالث کند، می .2

صورت توأمان خواهی را بهاگر خواندۀ بدوی )واخواه( بخواهد در مرحلۀ واخواهی اقدام به جلب ثالث کند، باید دادخواست جلب ثالث و دادخواست وا
 تحویل دهد. 

 ق.آ.د.م( 339مادۀ  3توصیف رأی: )وحدت مالک از تبصرۀ 
از حقوق ✓ برخی  است.  نکرده  غیابی  یا  از حیث حضوری  رأی خود،  توصیف  به  مکلف  را  دادگاه  تبصرۀ  قانون،  از  وحدت مالک  با    339مادۀ    3دانان 

از رأی خود  توصیف  به  را مکلف  دادگاه  که  گرفته  ق.آ.د.م  نتیجه  تجدیدنظر کرده،  قابلیت  یا عدم  قابلیت  رأی خود،  حیث  ذیل  در  باید  دادگاه  که  اند 
 حضوری یا غیابی بودن رأی را معین کند. 

  توان از آن واخواهی کرد توصیف دادگاه دربارۀ حضوری یا غیابی بودن رأی، قطعی نیست؛ بنابراین، اگر رأی حضوری، به غلط غیابی معرفی شود، نمی ✓
 و در صورت واخواهی، باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود. 

توان از آن واخواهی کرد و اگر دادگاه بدوی با اعتقاد به حضوری بودن رأی، قرار عدم استماع  اگر رأی غیابی، به غلط حضوری معرفی شود، بازهم می ✓
 دعوای واخواهی صادر کند، این قرار، قابل تجدیدنظر است. 

 ق.آ.د.م( 306)مادۀ مهلت واخواهی 
 است.  مقیم خارجبرای اشخاص  ماه   2و  مقیم داخلاز تاریخ ابالغ رأی )اعم از واقعی یا قانونی( برای اشخاص  روز  20مهلت واخواهی   

 ق.آ.د.م( 306ِجهات تمدید مهلت واخواهی )مادۀ 
 ق.آ.د.م.  306در صورت وجود عذرهای چهارگانۀ مذکور در مادۀ  .1

 چهارگانه عبارت است از:این عذرهای   ✓
 ـ بیماری مانع حرکت؛ 

قانون گرچه  )البته  اواًل  یا  والدین، همسر  از  یکی  میـ فوت  عذر موجه محسوب  روز،  تا جند  ایشان  نکرده که فوت  بیان  نظر گذار  به  ولی  شود؛ 
 روز عذر موجه دانست.(  7رسد که باید فوت ایشان را تا  می

 ـ حوادث قهری؛
حبس در  یا  توقیف  آدم  ـ  مانند  غیرقانونی  حبس  یا  توقیف  منظور،  )البته  دادخواست بودن.  تقدیم  قدرت  شخص،  که  حبسی  توقیف  یا  ربایی 

 واخواهی را به دفتر زندان یا بازداشتگاه نداشته باشد.( 
دیگر، این معاذیر چهارگانه در تعبار موارد چهارگانۀ فوق در صورتی موجب تمدید مهلت واخواهی است که در پایان مهلت واخواهی برقرار باشد؛ به ✓

در   صورتی موجب تمدید واخواهی است که آخرین روز اقدام واخواهی، با یکی از این معاذیر مصادف باشد؛ اما اگر یکی از این معاذیر چهارگانه، 
 اثنای مهلت واخواهی حادث شود و در همان اثنای مهلت واخواهی برطرف شود، از موجبات تمدید مهلت نیست.

آو  ✓ که  بررسی کند  باید  به واخواهی  از رسیدگی  اثبات کند. دادگاه قبل  و  کند  برای قاضی ذکر  را  باید در دادخواست واخواهی، عذر خود  یا اخواه 
ر رد کند و اگر چنین عذری وجود نداشت، قرامعاذیر ادعایی وجود دارد یا خیر. اگر قاضی این عذر را صحیح بداند، قرار قبول واخواهی را صادر می

 کند. دادخواست واخواهی صادر می
شخصی که دارای عذر موجهی برای واخواهی خارج از موعد است و انتهای موعد او برای واخواهی، با یکی از عذرهای فوق مصادف شود، باید   ✓

 به محض رفع عذر مزبور، دادخواست واخواهی را تقدیم کند. 
 شود. موجب تمدید مهلت تجدیدنظر، فرجام و اعادۀ دادرسی نیز می  عذرهای چهارگانۀ فوق صرفًا ویژۀ واخواهی نیست، و ✓

تواند واخواهی  در صورت ابالغ قانونی دادنامه به خوانده و عدم اطالع او از مفاد رأی: در این صورت، هرزمانی که خوانده از مفاد رأی مطلع شود، می .2
 کند. 
ی، اصل ی صورت خارج از موعد، واخواهی کند. البته رویۀ قضاتواند بهاثبات این ادعا، میاگر واخواه، مدعی عدم اطالع از مفاد رأی باشد، ضمن   ✓

پذیرد؛ مگر آنکه علم شخص به مفاد رأی صادره گذارد و واخواهی خارج از مهلت در این فرض میرا بر عدم اطالع واخواه از مفاد رأی صادره می
 اثبات شود. 

 کند. اطالع واخواه از مفاد رأی صادره را صحیح بداند، قرار قبول واخواهی صادر میاگر قاضی ادعای واخواه مبنی بر عدم  ✓
 قواعد واخواهی خارج از موعد:

نداندو    علیه غایب، خارج از مهلت، واخواهی کند محکوم  در صورتی که   .1 ؛ یعنی آن را مشمول دو بند فوق  دادگاه، واخواهی خارج از مهلت او را موجه 
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 .  ماندبه قوت خود باقی می عنهحکم معترض  کند و بنابراین،  واخواهی صادر می قرار رد دادخواستنداند، نسبت به واخواهی،  
 است.  قابل تجدیدنظر، این قرار رد دادخواستهای قابل تجدیدنظر باشد، اگر پرونده در شمار پرونده .2
علیه در مدت بیست روزۀ واخواهی، موجب ابالغ مجدد رأی به وراث، قیم یا مدیر تصفیه و تمدید مهلت واخواهی  محکوم  فوت، حجر یا ورشکستگی   .3

 است. 
روزۀ واخواهی، موجب ابالغ مجدد رأی به شخصی که بعدًا دارای    20زوال سمت شخصی که حق واخواهی دارد، مانند عزل قیم یا فوت ولی، در مدت   .4

 لت واخواهی است. سمت شده و تمدید مه
 ق.آ.د.م(  306)مادۀ  قرار قبول واخواهی:

با   موعد،  از  خارج  واخواهی  واخواهیدر  قبول  میمواجه  قرار  بررسی  را  دادخواست  ابتدا،  قاضی  یعنی  برای ایم؛  واخواه  که  برسد  نتیجه  این  به  اگر  کند؛ 
قرار  بوده است،    عدم اطالع او از مفاد رأی صادرهرج از موعد واخواه، به دلیل  بوده است یا آنکه واخواهی خا  عذر موجهیواخواهی دیرهنگام خود، دارای  

 شود. کند و اجرای حکم غیابی متوقف میرا صادر می قبول واخواهی
 گیری جهت قبول واخواهی، نیاز به تشکیل جلسۀ دادرسی و دعوت از طرفین دعوا ندارد. تصمیم ✓
 است.  نظرغیر قابل تجدیدو  اعتراضغیرقابلاین قرار  ✓
قابل ✓ قرار  این  اینکه  به  توجه  به  با  نیاز  نیست،  دعوا    ابالغاعتراض  طرفین  به  نبه  نیاز  چون  و  دعوا    ابالغ دارد.  طرفین  بنابراین،  نبه    نویسپاک دارد؛ 

 شود. مین)دادنامه( 
نیست؛ بلکه این قرار، صرفًا بدین معنی است که قاضی، اقدام خارج از    عنهنقض رأی معترض  و    پذیرش دفاعیات واخواهمنزلۀ  به  قرار قبول واخواهی ✓

 خواهد کرد.   رسیدگیبه واخواهی او   تشکیل جلسۀ دادرسیموعد واخواه را موجه دانسته و در نتیجه، با 
 ق.آ.د.م( 306مادۀ  3تداخل واخواهی و تجدیدنظر: )تبصرۀ 

 کنیم. تلقی میتجدیدنظر  ، بدون عذر موجه: این دادخواست را رمهلت تجدیدنظدر   تقدیم دادخواست واخواهیدر صورت   .1
واخواهی .2 مهلت  در  تجدیدنظر  دادخواست  بهتقدیم  امر  این  واخواهیمنزلۀ  :  مورد رسیدگی    اسقاط حق  او  دادخواست  درنتیجه،  و  قرار  تجدیدنظر  است 

 گیرد. می
علیهم حضوری، تجدیدنظرخواهی کنند و این دو، با هم  علیهم غیابی، واخواهی و برخی از محکوم  محکوم  علیهم، اگر برخی از  در صورت تعدد محکوم   .3

 شود. شود و سپس به تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهان رسیدگی میتداخل زمانی داشته باشند، ابتدا در دادگاه بدوی، به واخواهی رسیدگی می
 شرایط دادخواست واخواهی: 

 اخواهی باید نام و اقامتگاه واخواه و نمایندۀ او، و نام و اقامتگاه واخوانده درج شود. در دادخواست و  .1
واخواهی   .2 دادرسی  پرداخت شود، هزینۀ  باید  واخواهی  دادرسی  ارزش خواسته  5/4هزینۀ  بنابراین  درصد  است؛  گرفته  قرار  واخواهی  است که مورد  ای 

 کل آن حکم بر محکومیت صادر شده باشد.   خواستۀ دعوای بدوی مالک نیست؛ مگر آنکه نسبت به
 عالوۀ یک نسخه باشد. تعداد نسخ دادخواست واخواهی و ضمایم آن باید به تعداد واخواندگان به .3
در صورت نقص دادخواست واخواهی، به نحو مقرر در مرحلۀ بدوی باید اخطار رفع نقص صادر و دادخواست تکمیل شود. در صورت عدم رفع نقص،   .4

اعتراض در نزد  روز از الصاق به دیوار دادگاه یا ابالغ )حسب مورد( قابل  10کند. این قرار، ظرف  قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می  مدیر دفتر،
 رئیس همان شعبه است و نظر رئیس شعبه در تأیید یا نقض قرار مزبور، قطعی است. 

 ادلۀ واخواه: 
ای مبنی بر رد ادعای خواهان بدوی اقامه کند. واخواهی، امتداد مرحلۀ بدوی و فرصت دفاع  ، ادلهالزم نیست که واخواه در دادخواست واخواهی خود  .1

باید صحت ادعای خود را   خواندۀ غایب است؛ بنابراین، صرف تکذیب ادعای خواهان بدوی توسط واخواه، کافی است. این خواهان بدوی است که 
 ثابت کند. 

 ی بر صحت ادعایش طرح کرده باشد، واخواه باید در برابر آن ادله پاسخ دهد. ای مبن البته اگر خواهان بدوی، ادله .2
یجاد  صرف تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر، اگر کامل باشد یا در مهلت رفع نقص، کامل شود، برای دادگاه تکلیف رسیدگی به واخواهی را ا .3

قامی مقرر  مهلت  در  و  باشد  کامل  واخواهی  دادخواست  اگر  نمیکند.  دادگاه  باشد،  شده  تقدیم  رسیدگی  نونی  و  دادرسی  جلسۀ  تشکیل  بدون  تواند 
 قضائی، واخواهی را مردود دانسته و رأی را تأیید کند. 

 اثر تعلیقی واخواهی: 
 های عادی شکایت از رأی است، بنابراین؛ دارای اثر تعلیقی است. چون واخواهی در شمار روش  .1
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 یم دادخواست واخواهی اثر تعلیقی ندارد؛ بلکه آنچه اثر تعلیقی دارد، قرار قبول دادخواست واخواهی است. در واخواهی خارج از موعد، صرف تقد .2
قرار قبول دادخواست واخواهی در واخواهی .3 باشد، متوقف میبا صدور  پایان نرسیده  به  اگر هنوز  از موعد، جریان اجرا  البته اعمال های خارج  شود. 

 شود. پس متوقف میگردد و صرفًا جریان اجرا ازاینقبول، اجرا شده باشد، به حالت قبل از اجرا بازنمی اجرایی که تا زمان صدور قرار
روزه، واخواهی شود این واخواهی اثر تعلیقی دارد و اجرا را متوقف    20اگر دادگاه، حکم غیابی را حضوری توصیف کرده باشد و نسبت به آن در مهلت   .4

 ق.آ.د.م(  347مادۀ کند. )وحدت مالک از  می
 ق.آ.د.م( 306مادۀ   2)تبصرۀ  اجرای آرای غیابی:

 ایم: در خصوص اجرای آرای غیابی با دو حالت مواجه
شود، و  صورت عادی، مانند سایر احکام محاکم، اجرا میعلیه، ابالغ واقعی شده باشد: در این صورت، حکم غیابی بهاگر دادنامه یا اجراییه به محکوم   .1

 ن آن تأثیری در اجرای آن ندارد. غیابی بود
علیه، ابالغ واقعی نشده باشد: در این صورت، اجرای حکم غیابی، منوط به معرفی ضامن یا أخذ تأمین  یک به محکوم  اگر نه دادنامه و نه اجراییه، هیچ .2

 له است. در این مورد نکات ذیل باید رعایت شود: مناسب از محکوم  
له پرداخت شده و قرار است که به محکوم  بهی باشد که وصولضی است. البته تأمین باید حداقل به میزان محکوم  میزان تأمین، بسته به نظر قا ✓

 شود.
 له معرفی کرده، بسته به نظر قاضی است. مناسب بودن تأمین و ضامنی که محکوم   ✓
 کایت نیست. نوع و میزان تأمین و نظر قاضی در خصوص مناسب بودن یا نبودن تأمین و ضامن، قابل ش ✓
 تأمین ممکن است به صورت نقد یا غیرنقد باشد.  ✓
یا   ✓ یا تأمین برای آنکه اگر بعدًا نسبت به رأی مزبور واخواهی شود و به موجب این واخواهی، رأی نقض شود، بتوان از محل ضامن  این ضامن 

 تأمین، خسارتی را که به موجب اجرای حکم به طرف دیگر وارد شده است جبران کرد. 
ین یا ضمانت ضامن، محدود به زمان خاصی نیست؛ بنابراین، تا زمانی باقی است که یا حکم نقض شود و از محل تأمین یا ضمانت ضامن، تأم ✓

علیه از مفاد حکم غیابی، وی نسبت به حکم واخواهی نکند و رغم اطالع محکوم  علیه غیابی( جبران شود و یا آنکه علیخسارت واخواه )محکوم  
 امکان واخواهی او منتفی شود یا آنکه نسبت به حکم، واخواهی صورت گیرد و این واخواهی، به نقض رأی غیابی منتهی نشود. درنتیجه، 

یا  ✓ واخواهی  از  بعد  سپس  و  شود  اجرا  درنتیجه،  و  باشد  شده  قطعی  ظاهرًا  تجدیدنظر،  و  واخواهی  مهلت  انقضای  دلیل  به  غیابی  حکم  اگر 
 تواند مطالبۀ خسارت کند. این مطالبۀ خسارت، نیازمند طرح دعوا است. علیه غایب میوم  تجدیدنظرخواهی، فسخ شود، محک

 
 جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی 

 شود.  واسطۀ اجرای حکم غیابی به خواندۀ غایب وارد شده است، جبران میاگر حکم غیابی نقض شود، خساراتی را که به
 لحاظ شود: برای جبران خسارت باید شرایط ذیل 

 حکم غیابی اجرا شده باشد.  .1
 علیه غایب وارد شده باشد. واسطۀ اجرای حکم غیابی خسارتی به محکوم  به .2
 علیه نقض شود. واسطۀ اعتراض محکوم  حکم غیابی به .3
 کند. علیه غایب بعد از نقض رأی و قطعیت رأی جدیدالصدور برای مطالبۀ خسارت ناشی از اجرای حکم طرح دعوا محکوم   .4
 

 تجدیدنظر )پژوهش ـ استیناف(
دادگاهتجدیدنظر:   )تصمیمات(  َاعمال  بین  از  گویند.  تجدیدنظر  را  گرفته  قضاوت  مورد  بدوًا  که  امری  کردن  قضاوت  میدوباره  آراء  تنها  قابل  ها  توانند 

 باشد. تجدیدنظر باشند؛ بنابراین تصمیمات ساده قضایی، اوامر )دستورها( قابل تجدیدنظر نمی
ت  جدیدنظرخواهی:ت جدیدنظر را تجدیدنظرخواهی  اعتراض به رأی صادرۀ دادگاه بدوی و درخواست رسیدگی مجدد به تمام یا بخشی از دعوا از دادگاه 

 گویند. 
 های تجدیدنظرخواهی: ویژگی

رغم تصریح گذار علیامور حقوقی است؛ اما قانونق.آ.د.م اصل بر قطعیت آرای محاکم در    330و    5در حقوق ما از حیث تئوری و با توجه به ظاهر مواد   .1
از حیث عملی، اصل بنابراین  اکثر رخ داده است؛  این خصوص، تخصیص  بنابراین، در  و  را قابل تجدیدنظر دانسته  آرا  اکثر  آرا،  بر    به اصل قطعیت 
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 تجدیدنظر پذیری آرا است. 
ای از گذار پارهاالصول محدود به جهات خاص و موضوعات خاص نیست. البته قانونهای عادی شکایت از رأی است؛ بنابراین، علیتجدیدنظر، از روش  .2

 آرا را غیرقابل تجدیدنظر دانسته که خواهیم دید. 
 های اصالحی شکایت از رأی است؛ یعنی رسیدگی به آن در صالحیت مرجع دیگری غیر از شعبۀ صادرکنندۀ رأی است. تجدیدنظر در شمار روش  .3

 ی: آثار تجدیدنظرخواه
القاعده، نه تنها تا پایان یافتن مهلت تجدیدنظر،  کننده دارد؛ بدین معنا که علیتجدیدنظر یکی از طرق عادی شکایت از رأی است. در نتیجه، اثر تعلیق .1

به عمل آمد تا روشن شدن نتیجۀ تجآرای قابل تجدیدنظر قابل اجرا نمی دیدنظر، دستور  باشند بلکه در صورتی که نسبت به رأی، تجدیدنظرخواهی 
 اجرای رأی نباید صادر شود. 

مسائل موضوعی و حکمی  ، با تمامی  دادگاه تجدیدنظربه    اختالف از دادگاه نخستینتجدیدنظر بدین مفهوم است که به وسیلۀ تجدیدنظر،    اثر انتقالی  .2
شود. در حقیقت، با توجه به این که تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأی دادگاه نخستین است دادگاه تجدیدنظر  می  منتقل آن    )قانونی( 
علی پاسخ  باید  البته  و  تجدیدنظرخواه  اعتراضات  و  ایرادات  به  دقیق  به  توجه  با  را،  دعوا  به  مربوط  حکمی  و  موضوعی  مسائل  همۀ  القاعده، 

و   تجدیدنظرخوانده، دارد  تام  اختیار  شده  او محّول  به  که  امری  به  نسبت  تجدیدنظر،  دادگاه  دهد.  قرار  دوباره  رسیدگی  مورد  باشد  الزم  اگر  و  بررسی 
رسیدگیمی آن  به  نسبت  از  تواند  یک  هر  اعتبار  و  درستی  و  داده  انجام  إعدادی  قرارهای  صدور  رسیدگی،  جلسۀ  تشکیل  قبیل  از  را  الزم  های 

پوشی نموده و خود دوباره ور را که در مرحلۀ نخستین انجام شده مورد توجه قرار داده، حسب مورد، با لحاظ شیوۀ اجرا از آنها چشمهای مزبرسیدگی
بوده، به هر عّلت اجرا  رغم اینکه در مرحلۀ نخستین درخواست  های مزبور، علیهمان رسیدگی ها را انجام دهد و یا چنانچه رسیدگی شده و یا الزم 

 ه باشد آنها را اجرا نماید.  نشد
 ق.آ.د.م( 331های قابل تجدیدنظر: )مادۀ پرونده

میلیون ریال باشد یا    3به یا ارزش آن، کمتر از  نظر از آنکه میزان محکوم  باشد، صرف  میلیون ریال  3بیش از  دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته   .1
 د: بیشتر از آن: در این مورد نکات ذیل باید لحاظ شو

کند و این اعتراض   اعتراضدرج کرد؛ مگر آنکه خوانده نسبت به آن    خواهان در دادخواستاز حیث تجدیدنظر، بهایی است    مالک بهای خواسته ✓
 دارای شرایط مقرر برای اعتراض به بهای خواسته باشد و درنتیجه، پذیرفته شود و بنابراین، بهای خواسته تغییر یابد. 

(  1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت )مصوب    3مادۀ    14تعیین بهای خواسته ممکن نباشد و دعوا، مشمول بند  اگر در زمان طرح دعوا،   ✓
مندرج در حکم خواهد    بهمحکوم  تابع میزان    تجدیدنظرخواهیالحساب درج کند، در این صورت، مالک  عنوان علیباشد یا آنکه خواهان مبلغی را به

 بود. 
 یافته است. یافته یا افزایشهش یا افزایش خواسته، مالک تجدیدنظرخواهی، خواستۀ تغییریافته یا کاهشدر صورت تغییر یا کا ✓
ه آرای صادره در دعاوی که خواسته یا بهای خواسته تا سه میلیون ریال باشد، قطعی است؛ حتی اگر قاضی یا دادگاه نسبت به آن صالحیت نداشت ✓

 باشد. 
 دعاوی غیرمالی ذاتی باشد یا غیرمالی اعتباری. ؛ چه این کلیۀ دعاوی غیرمالی .2
دادخواست، خواسته .3 یک  در  بهاگر  هر خواسته،  به  نسبت  تجدیدنظر  قابلیت  باشد،  شده  درج  متعدد  آن های  بهای  و  نوع  به  توجه  با  صورت جداگانه، 

ست، قابل تجدیدنظر و در خصوص برخی  های مندرج در یک دادخوا شود. ممکن است رأی صادره در خصوص برخی خواستهخواسته، محاسبه می
 دیگر قطعی باشد. 

، به دادخواست حقوقی مبنی بر ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی کند و در خصوص اصل مجرمیت و  تبع رسیدگی به امر کیفریدادگاه جزایی به  اگر   .4
جنبۀ دیگر رأی نیز به تبع آن، قابل تجدیدنظر  تجدیدنظر باشد،    های مزبور، قابلضرر و زیان ناشی از جرم، به نحو توأمان رأی دهد، اگر یکی از جنبه

 ق.آ.د.ک(  429. )مادۀ است
 ق.آ.د.م(  333و مادۀ   330های قابل تجدیدنظر: )تبصرۀ، مادۀ استثنائات پرونده

دهد. این موارد، در  واهی خود را از دست میدر برخی موارد حکم یا قراری که در شمار آرای قابل تجدیدنظر دانسته شده، در یک پرونده، قابلیت تجدیدنظرخ 
 شود. ذیل مشاهده می

 :عدم صالحیت دادگاهق.آ.د.م( یا  91)وجود جهات رد دادرس موضوع مادۀ عدم صالحیت قاضی  ؛ مگر در صورت آرای ذیل قابل تجدیدنظر نیست
 رار ضمنی. )قاطع( در دادگاه. البته منظور یک اقرار صریح است، نه اق مستند به اقرارآرای  .1
 دانسته باشند. در این خصوص، باید توجه داشته باشید که: قاطع دعواایشان را  کتبًا رأی، طرفین دعواکه  مستند به رأی یک یا چند کارشناسآرای  .2
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قاطع بودن رأی کارشناس  الطرفین باشند یا منتخب دادگاه. آنچه مهم است اینکه طرفین بر  تفاوتی ندارد که کارشناس یا کارشناسان مزبور، مرضی ✓
 توافق کرده باشند. 

 این کارشناسان باید کارشناس به معنای اخص کلمه، یعنی کارشناس رسمی دادگستری باشند.  ✓
 اعتراض نیست. رأی چنین کارشناسی قابل ✓
اگر قاضی، رأی کارشناس را خالف اوضاع ✓ آ  در این حالت نیز  ن پیروی کند و بر طبق آن، و احوال محقق و معلوم قضیه تشخیص دهد، نباید از 

 اقدام به صدور رأی کند. 
 ، آرایی که طرفین .3

ً
 ه داشته باشید که: کرده باشند. در این خصوص، توّج   ساقطخود را نسبت به آن تجدیدنظرخواهی   حّق  کتبا

 است.  قبل از صدور رأیتجدیدنظرخواهی، اسقاط این حق   منظور از اسقاط حّق  ✓
 پذیر است. امکاننیز   از صدور رأی بعد،  تجدیدنظرخواهی اسقاط حّق  ✓

 خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته آرای صادره در خصوص  .4
قابل   نیز  باشد،  شده  صادر  اختالف  حل  شورای  از  رأی  اگر  قبل،  بندهای  در  مذکور  استثنائی  شرایط  برقراری  صورت  در  که  باشید  داشته  توجه 

 تجدیدنظرخواهی نیست؛ زیرا رسیدگی قاضی شورا تابع اصول و قواعد ق.آ.د.م است. 
 ق.آ.د.م(   332و  331آرای قابل تجدیدنظر: )مواد 

 باشد. خواسته یا بهای خواسته بیش از سه میلیون ریالکه   احکام صادره در دعاوی غیرمالی و یا دعاوی مالی .1
که عبارت است از: رد دعوا، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا، ابطال دادخواست، رد دادخواست که از دادگاه صادر شده است و قرار   قرارهای قاطع دعوا .2

 عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. 
باشد. قرار رد دادخواستی که توسط   ✓ آن را صادر کرده  دفتر دادگاه )مدیر  قرار رد دادخواست، در صورتی قابل تجدیدنظر است که دادگاه )قاضی(، 

 اعتراض است. دفتر( صادر شده، قابل تجدیدنظر نیست؛ بلکه ظرف ده روز در نزد قاضی همان شعبه، قابل
طور که قباًل بیان شد  گذار قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا را قابل تجدیدنظر دانسته، اما چنین قراری اصاًل وجود ندارد؛ زیرا همانگرچه قانون ✓

خوان قیم متوقف میاگر  یا  ولی  معرفی  تا  دادرسی  باشد،  نداشته  اهلیت  رد دعوا صادر میده،  قرار  باشد،  نداشته  اهلیت  اگر خواهان،  و  شود.  شود 
 شود. شود؛ ولی قرار عدم اهلیت صادر نمیهمچنین در صورت زوال اهلیت در جریان دادرسی، صرفًا رسیدگی تا تعیین قیم متوقف می

 نظر: آرای غیرقابل تجدید
 سایر آرا و تصمیمات، غیر ازآنچه در پاراگراف فوق بیان شد، قابل تجدیدنظر نیست؛ بنابراین: 

بقای حجر، رفع  قابل تجدیدنظر نیست،  تصمیمات حسبی  .1 ؛ جز آنچه در قانون صراحتًا قابل تجدیدنظر معرفی شده است؛ مانند رأی مبنی بر حجر، 
و به طریق اولی حکم عزل ولی قهری و حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقای حجر ، رد درخواست رفع حجر، حکم عزل وصی، عزل قیم 

 ق.ا.ح(  66و  48و  47حکم ضم امین. )مواد 
 توان در ضمن تجدیدنظرخواهی از اصل دعوا، نسبت به صدور آنها نیز اعتراض کرد. . البته میقابل تجدیدنظر نیست، قرارهای اعدادی  .2
البته قانونقابل تجدیدنظر نیستنیز    قرارهای تأمینیسایر قرارها، مانند   .3 گذار، قبول یا رد دستور موقت را در ضمن تجدیدنظرخواهی از رأی اصلی  . 

 اعتراض دانسته است. قابل
 ق.آ.د.م(  331)بند »ج« مادۀ  قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای صادره در خصوص متفرعات دعوا )خسارات(:

 صوص، باید قائل به تفصیل شد. بدین نحو که:در این خ 
ت  اگر خسارات در ضمن دادخواست دعوای اصلی یا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطالبه شده باشد؛ قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن تابع قابلی  .1

 تجدیدنظر از موضوع اصلی دعوا است. 
باشد؛ .2 مطالبه شده  دادخواست جداگانه  موجب یک  به  دادخواست   اگر خسارات  در  که  است  مبلغ خود خسارت  تابع  آنها  از  تجدیدنظرخواهی  قابلیت 

 مطالبۀ خسارات درج شده باشد. 
 است که در رأی خود دو مورد را ذکر کند:  دادگاه بدوی ملزمتوصیف رأی: 

 ؛قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی .1
 . مرجع تجدیدنظر .2

 تجدیدنظرخواهی از آن: تأثیر توصیف رأی بر 
 ، بنابراین:قطعی نیست صادره،  قابلیت تجدیدنظرخواهی رأییا   قطعیتدر خصوص   بدوی دادگاه توصیف
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مانند رفع    اگر دادگاه بدوی، رأی صادره را قطعی بداند؛ ولی یکی از طرفین تجدیدنظرخواهی کند، دادگاه بدوی باید تشریفات ابتدایی تجدیدنظرخواهی، .1
 تواند تجدیدنظرخواهی را رد کند. تبادل لوایح را انجام دهد و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بفرستد و نمینقص و 

استماع دعوا صادر می .2 قرار عدم  تجدیدنظر،  به دعوای  نسبت  بداند،  را قطعی  رأی  تجدیدنظر،  دادگاه  قابل  اگر  را  رأی  بدوی  دادگاه  که  کند؛ هرچند 
میلیون ریال است یا در صورت    3بنابراین، در صورت تجدیدنظر از آرای صادره در دعاوی که خواسته یا بهای خواسته تا    تجدیدنظر معرفی کرده باشد؛

 کند. تجدیدنظرخواهی از آرای مستند به اقرار در دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر را صادر می
 شود. می  توصیف ناصحیح رأی، تخلف انتظامی محسوب .3
 ق.آ.د.م(   348: )مادۀ خواهیهات تجدیدنظر ِج 
 ادعای عدم اعتبار مستندات موضوعی یا حکمی دادگاه. .1
 ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، مانند عدم برخورداری شهود از اوصاف قانونی، کذب شهود، مغایرت ماهوی در شهادت شهود.  .2
 وقتی توجه به این دلیل برای اثبات دعوا، الزم بوده است.  ادعای عدم توجه قاضی به دالیل ابرازی، البته .3
ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی. منظور از عدم صالحیت قاضی، آن است که نسبت به قاضی بدوی، جهات رد دادرس برقرار   .4

 بوده است. 
 ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.  .5

 یدنظر: قواعد جهات تجد
 ق.آ.د.م تمثیلی است.  348جهات تجدیدنظر مذکور در مادۀ   .1
 تجدیدنظرخواه الزم نیست که در دادخواست تجدیدنظر خود، به جهات تجدیدنظرخواهی اشاره کند.  .2
صورت وجود جهات دیگر،  ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در دادخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در   .3

 کند. مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می
 ق.آ.د.م( 336مهلت تجدیدنظر و تمدید آن: )مادۀ 

 است. ابالغ رأی بدوی  از تاریخماه   2، مقیمین خارج از کشور و نسبت به روز  20مقیمین داخل ایران  مهلت تجدیدنظر نسبت به  .1
باشد، محکوم   .2 ابتدا،  اگر رأی غیابی  غایب  انقضای مدت واخواهی،    واخواهی مهلت    روز  20علیه  از  بعد  و  برای  روز    20دارد  خواهد    تجدیدنظرمهلت 

اگر    داشت. اگر به دلیل عدم ابالغ واقعی رأی، مهلت واخواهی رأی غیابی تمدید شود، این مهلت، نسبت به تجدیدنظرخواهی مؤثر است. برای مثال،
تواند در هر زمانی که از آن مطلع شد، با اسقاط حق واخواهی خود از آن تجدیدنظر  حکم غیابی به نحو واقعی ابالغ نشده باشد، به همین ترتیب می

 کند. 
اعتراض در دادگاه لروز قاب  20کند. این قرار ظرف  در صورت تجدیدنظرخواهِی خارج از موعد، دادگاه بدوی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می .3

 تجدیدنظر استان است. 
دادگاه .4 صورت،  این  در  دهد،  تشخیص  موعد  از  خارج  را  تجدیدنظرخواهی  تجدیدنظر،  دادگاه  و  نکند  رعایت  را  تکلیف  این  بدوی  دادگاه  اگر   البته 

 کند. تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می
 ق.آ.د.م(   338و  337و مواد   339دۀ جهات تمدید مهلت تجدیدنظرخواهی: )تبصرۀ ما

 شود. در این مورد نکات ذیل باید رعایت شود: ق.آ.د.م مهلت تجدیدنظرخواهی تمدید می 306در صورت وجود عذرهای چهارگانۀ مذکور در مادۀ 
 این عذرهای چهارگانه عبارت است از: ✓

 ـ بیماری مانع حرکت؛ 
رسد که  شود؛ ولی به نظر میگذار بیان نکرده که فوت ایشان تا چند روز، عذر موجه محسوب مینونـ فوت یکی از والدین، همسر یا اوالد؛ )گرچه قا

 روز عذر موجه دانست.(  7باید فوت ایشان را تا  
 ـ حوادث قهری؛

تقدیم دادخواست   ربایی یا توقیف و حبسی است که شخص، قدرتـ توقیف یا در حبس بودن )البته منظور، توقیف یا حبس غیرقانونی، مانند آدم
 تجدیدنظر را به دفتر زندان یا بازداشتگاه نداشته باشد.( 

دیگر، این معاذیر چهارگانه،  عبارتـ موارد چهارگانۀ فوق در صورتی موجب تمدید مهلت تجدیدنظراست که در پایان مهلت تجدیدنظر برقرار باشد؛ به
این معاذیر  اند که آخرین ر در صورتی موجب تمدید مهلت تجدیدنظرخواهی از  اگر یکی  اما  باشد؛  این معاذیر مصادف  از  با یکی  اقدام تجدیدنظر  وز 

 چهارگانه، در اثنای مدت تجدیدنظر حادث شود و در همان اثنای مدت برطرف شود، از موجبات تمدید مهلت نیست. 
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اثبات کند. دادگاه بدوی باید بررسی کند که آیا عذر ادعایی وجود  تجدیدنظرخواه باید در دادخواست تجدیدنظر، عذر خود را برای قاضی ذکر کند و   ✓
به جریان می را  را موجه دانست، تجدیدنظرخواهی  ادعای وجود عذر  اگر دادگاه بدوی  یا خیر؟  به ارسال دادخواست تجدیدنظر دارد  اقدام  و  اندازد 

اعتراض در دادگاه روز قابل  20کند. این قرار ظرف  ت تجدیدنظر را صادر میکند و اگر عذر را مردود دانست، قرار رد دادخواس برای تبادل لوایح می
 تجدیدنظر است. 

وراث   اگر بعد از ابالغ رأی و در مهلت تجدیدنظر، شخصی که حق تجدیدنظرخواهی دارد، قبل از آنکه تجدیدنظرخواهی کند، فوت کند، رأی مجددًا به .3
 شود. اده میروزۀ جدیدی به وراث او د 20او ابالغ و مهلت 

یعنی دچار   .2 تجدیدنظرخواهی کند، محجور شود،  آنکه  از  قبل  دارد،  تجدیدنظرخواهی  که حق  تجدیدنظر، شخصی  مهلت  در  و  رأی  ابالغ  از  بعد  اگر 
 شود. البته باید توجه داشت که: روزۀ جدیدی به قیم داده می 20جنون یا سفه شود، رأی مجددًا به قیم او ابالغ و مهلت  

یه شدن، اگر رأی صادره ناظر به امور غیرمالی باشد، نیاز به ابالغ مجدد رأی به قیم نیست و مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به خود  در صورت سف ✓
 کند؛ زیرا سفیه از تصرف در امور غیرمالی خود ممنوع نیست. اصیل ادامه پیدا می

دارد، قبل از تجدیدنظر ورشکسته شود، رأی مجددًا به مدیر تصفیه یا   اگر بعد از ابالغ رأی و در مهلت تجدیدنظر، شخصی که حق تجدیدنظرخواهی .3
 شود. البته باید توجه داشت که: روزۀ جدیدی به مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه او داده می 20ادارۀ تصفیۀ او ابالغ و مهلت  

ر  ✓ ابالغ مجدد  به  نیاز  باشد،  غیرمالی  امور  به  ناظر  رأی صادره،  اگر  ورشکستگی،  تجدیدنظرخواهی  در صورت  و مهلت  نیست،  تصفیه  مدیر  به  أی 
 کند؛ زیرا ورشکسته از تصرف در امور غیرمالی خود ممنوع نیست. نسبت به خود اصیل ادامه پیدا می

روزۀ    20اگر سمت شخصی که حق اعتراض به رأی داشته، زایل شود، رأی مجددًا به شخصی که دارای سمت شده یا به خود اصیل، ابالغ و مهلت   .4
 شود. البته باید توجه داشت که: جدیدی به ایشان داده می

 زوال سمت وکیل، نمایندۀ حقوقی ادارات دولتی و تغییر مدیران شخص حقوقی، مشمول این بند نیست.  ✓
ه به سن رشد علیروزۀ تجدیدنظر، محکوم    20اگر زوال سمت نماینده )ولی یا قیم( به دلیل رفع حجر از شخص اصیل باشد )مانند آنکه در مهلت   ✓

 شود. برسد.( در این صورت، اگر ولی یا قیم در دوران حجر، تجدیدنظرخواهی نکرده باشند، رأی مجددًا به شخص اصیل ابالغ می
مدیر تصفیه  علیه، از رأی تجدیدنظرخواهی کرد، دچار فوت، حجر یا ورشکستگی شود، نیاز به ابالغ مجدد رأی به وراث، قیم یا  اگر بعد از آنکه محکوم   .5

های مربوط، به وراث، قیم یا مدیر تصفیه ابالغ  نیست؛ بلکه اگر نیاز به رفع نقص باشد یا آنکه دادگاه تجدیدنظر، جلسۀ دادرسی تشکیل دهد، اخطاریه
 شود. می

 :خواهیاصحاب دعوای تجدیدنظر 
 از شخصی پذیرفته است که، در رأی بدوی کاًل یا جزئًا محکوم شده باشد.  تجدیدنظرخواهی .1
 ، شخصی است که، در رأی بدوی کاًل یا جزئًا پیروز شده است. خواندۀ تجدیدنظرخواهی  .2
صورت   .3 محکوم  در  سایر علیم تعدد  به  نسبت  رأی  نقض  موجب  و  است  مؤثر  شخص  همان  به  نسبت  فقط  ایشان،  از  یک  هر  تجدیدنظرخواهی  ین ، 

 شود. علیهم نیز نقض میشود، مگر آنکه رأی، غیرقابل تجزیه باشد، که در این صورت، نسبت به سایر محکوم  نمی
 شده است.  محکومکند که،  تجدیدنظرخواهی تواند می  برخی از رأیشخص فقط نسبت به  .4
ایشان را خواندۀ تجدیدنظرخواهی قرار دهد. در این صورت،  تواند هریک از  علیهی که تجدیدنظرخواهی کرده، میلهم، محکوم  در صورت تعدد محکوم   .5

قابل تجدیدنظر خوانده،  به همان  نسبت  نهایتًا  نمیرأی  نقض  به سایرین  نسبت  و  است  این  نقض  در  که  باشد  تجزیه  غیرقابل  رأی،  آنکه  مگر  شود؛ 
 رسیدگی نیست. عوا قابللهم طرف دعوای تجدیدنظر قرار گیرند؛ در غیر این صورت، دصورت، باید همۀ محکوم  

می .6 و  است  بدوی  دعوای  اصحاب  شمار  در  کرده،  ورود  دعوا  به  بدوی،  مرحلۀ  در  که  ثالثی  وارد  یا  ثالث  خود  مجلوب  علیه  صادره  رأی  به  تواند 
 تجدیدنظرخواهی کند. 

ا .7 است  ممکن  ثالث،  ورود  یا  ثالث  جلب  موجب  به  دارد.  راه  ثالث  ورود  و  ثالث  جلب  تجدیدنظر،  مرحلۀ  دعوای در  اصحاب  شمار  در  ثالث  شخاص 
 تجدیدنظر قرار گیرند. 

باید به طرفیت منتقل  اگر در دعاوی عینی قبل از صدور رأی، موضوع دعوا به شخص دیگری منتقل شود، دعوا ازاین .8 مقام،  عنوان قائمالیه بهپس، 
 دره را دارد. یابد. در این صورت بعد از صدور رأی، او حق تجدیدنظرخواهی از رأی صامیادامه 

 ق.آ.د.م(   339فرآیند تجدیدنظرخواهی: )مادۀ 
 توان به هریک از مراجع ذیل تقدیم کرد: دادخواست تجدیدنظر را می .1

 ـ دفتر بدوی شعبۀ صادرکنندۀ رأی؛
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 ـ دفتر کل دادگاه تجدیدنظر استان؛ 
 هستند(؛ ـ دفتر زندان یا بازداشتگاه )برای اشخاصی که در زندان یا بازداشت  

 ـ دفاتر خدمات قضائی الکترونیک. 
ه دفتر شعبۀ اگر دادخواست به دفتر کل دادگاه تجدیدنظر استان یا به دفتر زندان یا بازداشتگاه تقدیم شود، آن مراجع باید دادخواست را ثبت و سپس ب .2

 بدوی صادرکنندۀ رأی ارسال کنند. 
برای مثال، اگر در تاریخ اول تیرماه، دادخواست به دفتر کل دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست به هریک از مراجع فوق، تاریخ   .3 تجدیدنظرخواهی است. 

بدوی واصل  تجدیدنظر استان تقدیم شود و دادگاه تجدیدنظر آن را به دادگاه بدوی ارسال دارد و در تاریخ بیستم تیرماه، آن دادخواست به دفتر شعبۀ  
 نظرخواهی است. شود، همان تاریخ اول تیرماه، تاریخ تجدید

 مدیر دفتر شعبۀ بدوی باید دادخواست تجدیدنظر را از حیث کامل یا ناقص بودن بررسی کند.  .4
 آورد. اگر مدیر دفتر شعبۀ بدوی، دادخواست را ناقص بداند، نسبت به صدور اخطار رفع نقص جهت تکمیل دادخواست، اقدام الزم را به عمل می .5
فرستد. وی  ل شود، مدیر دفتر بدوی یک نسخه از دادخواست تجدیدنظر و ضمایم را برای تجدیدنظرخوانده میاگر دادخواست کامل باشد یا آنکه کام .6

 روز مهلت دارد. به این عمل تبادل لوایح گوییم  10برای ابالغ الیحۀ دفاعیه، 
 تجدیدنظرخوانده، پاسخی ارسال نکرده باشد. شود، حتی اگر بعد از انقضای این ده روز، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می .7

 ق.آ.د.م(  343و   342، 341: )مواد خواهیشرایط دادخواست تجدیدنظر 
 شرایطی که در دادخواست تجدیدنظر باید رعایت شود، از قرار ذیل است:

 نام و نام خانوادگی و اقامتگاه تجدیدنظرخواه و وکیل او.  .1
 خوانده؛نام و نام خانوادگی و اقامتگاه تجدیدنظر  .2
 شمارۀ رأیی که از آن درخواست تجدیدنظر شده؛ .3
 شمارۀ شعبه و نام دادگاه صادرکنندۀ رأی؛ .4
 تاریخ ابالغ رأی  .5
 ادله و منضمات دادخواست تجدیدنظرخواهی؛  .6
 است منضم کند.علیه تقدیم شده، نماینده باید تصویر سندی را که ُمثِبت سمت اوست، به دادخو اگر دادخواست تجدیدنظر توسط نمایندۀ محکوم   .7
 عالوۀ یک نسخه باشد. دادخواست و منضمات آن باید به تعداد تجدیدنظرخواندگان به .8
 ای است که مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته است. در این خصوص، توجه داشته باشید که:درصد ارزش خواسته 4/ 5هزینۀ تجدیدنظرخواهی معادل   .9

 گذار دانست. ۀ تجدیدنظر، مقررۀ خاصی بیان نکرده که البته باید این را ناشی از تسامح قانونگذار در خصوص نقص تمبر دادرسی در مرحلقانون ✓
شده و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است؛ بنابراین،  ای است که شخص نسبت به آن محکومدرصد ارزش خواسته  5/4هزینۀ تجدیدنظرخواهی   ✓

 حقی صادر شده باشد. ل آن، حکم بر محکومیت یا بیخواستۀ دعوای بدوی مالک نیست مگر آنکه نسبت به ک
گذار در مرحلۀ بدوی از آنها سخن گفته اما در مرحلۀ تجدیدنظر از آنها سخن نگفته، در مرحلۀ تجدیدنظر نیز باید رعایت شود؛ سایر شرایطی که قانون .10

 خارجی و ... .   مانند امضای دادخواست، تنظیم دادخواست به زبان فارسی، ارائه ترجمۀ رسمی اوراق
 ق.آ.د.م(  345: )مادۀ  خواهی ضمانت اجرای شرایط دادخواست تجدیدنظر 

های مخصوص و امضا( باشد، دادخواست تلقی نشده و اساسًا نباید  اگر دادخواست تجدیدنظر، فاقد شرایط اساسی )زبان فارسی، تنظیم در قالب برگه .1
 پذیرفت. 

شده، به نحو  صورت غلط درجدرج نام یا اقامتگاه تجدیدنظرخواه یا وکیل او باشد؛ یا معلوم شود که بهاگر نقص دادخواست تجدیدنظر، ناشی از عدم   .2
 شود: ذیل عمل می

 دارد. مدیر دفتر بدوی این دادخواست را تا پایان مهلت تجدیدنظر، متوقف نگاه می ✓
 شود. است توسط قاضی شعبۀ بدوی صادر میاگر دادخواست تجدیدنظر تا پایان مهلت تجدیدنظر، تکمیل نشود، قرار رد دادخو  ✓
 شود.این قرار به دیوار دادگاه الصاق می ✓
 این قرار، ظرف ده روز از تاریخ الصاق در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.  ✓
 این اعتراض، نیازمند هزینه و تشریفات نیست.  ✓
 ه تجدیدنظر ارسال شود. رأی تجدیدنظر در این خصوص، قطعی است. شود تا با پرونده به دادگااین اعتراض به دادگاه بدوی تقدیم می ✓
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 شود: ممکن است نقص دادخواست تجدیدنظر، به دلیل عدم رعایت سایر موارد باشد. در این حالت به نحو ذیل عمل می .3
 دهد. فع نقص میای برای ر دهنده، اخطار رفع نقص صادر و به او مهلت ده روزهدر این حالت، مدیر دفتر خطاب به دادخواست ✓
 کند. در صورت عدم رفع نقص، قاضی شعبۀ بدوی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می ✓
 اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. روز قابل 20شود و ظرف دهنده ابالغ میاین قرار به دادخواست ✓
 این اعتراض، هزینه و تشریفات ندارد. ✓
 شود تا با پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود. رأی تجدیدنظر در این خصوص، قطعی است. یاین اعتراض به دادگاه بدوی تقدیم م  ✓

 علیهم: پرداخت هزینۀ دادرسی تجدیدنظر در صورت تعدد محکوٌم 
از محکوم   .1 ایشان که  اگر هریک  از  این صورت، هریک  باشد، در  از رأی محکوم شده  به بخشی  به  علیهم، نسبت  باید نسبت  تجدیدنظرخواهی کند، 

 به که مورد اعتراض اوست، هزینۀ دادرسی بپردازد.همان بخشی از محکوم  
علیهم، محکومیت تضامنی یافته باشند، هریک از ایشان که هزینۀ دادرسی تجدیدنظر را بپردازد، تکلیف پرداخت هزینۀ دادرسی از سایرین  اگر محکوم   .2

زمان تجدیدنظرخواهی کرده باشند و چه به  علیهم همشود؛ چه محکوم  در این حالت فقط یک هزینۀ دادرسی پرداخت میدیگر،  عبارتساقط است؛ به
 نحو جداگانه تجدیدنظرخواهی کرده باشند. 

 ق.آ.د.م( 362عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر و استثنائات آن: )مادۀ 
 ؛ اما موارد ذیل در مرحلۀ تجدیدنظر مسموع است:د مسموع نیستاالصول در مرحلۀ تجدیدنظر، ادعای جدی علی

 پذیر است. در این خصوص توجه داشته باشید که: تبدیل عنوان خواسته، از عین به قیمت یا بالعکس، در مرحلۀ تجدیدنظر امکان .1
می ✓ بدوی  در  خواهان  یا  باشد(  تجدیدنظرخواه  )اگر  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  ضمن  در  تجدیدنظرخوانده تواند  )اگر  تجدیدنظر  به  پاسخ  الیحۀ 

 باشد(، این اقدام را انجام دهد. 
 این اقدام تا قبل از ختم دادرسی در مرحلۀ تجدیدنظر مجاز است.  ✓

 که: پذیر است. در این خصوص، توجه داشته باشیدالمثل یا بالعکس، در مرحلۀ تجدیدنظر امکانالمسمی به اجرتتبدیل عنوان خواسته، از اجرت .2
می ✓ بدوی  تجدیدنظرخوانده خواهان  )اگر  تجدیدنظر  به  پاسخ  الیحۀ  در  یا  باشد(  تجدیدنظرخواه  )اگر  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  ضمن  در  تواند 

 باشد(، این اقدام را انجام دهد. 
 این اقدام تا قبل از ختم دادرسی در مرحلۀ تجدیدنظر مجاز است.  ✓

پذیر  ، حال شده؛ یعنی سررسید آنها در جریان رسیدگی بدوی فرارسیده است، در مرحلۀ تجدیدنظر امکانمطالبۀ اقساطی که در جریان رسیدگی بدوی .3
 است. در این خصوص، توجه داشته باشید که: 

می ✓ بدوی  تجدیدنظرخوانده خواهان  )اگر  تجدیدنظر  به  پاسخ  الیحۀ  در  یا  باشد(  تجدیدنظرخواه  )اگر  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  ضمن  در  تواند 
 اشد(، این اقدام را انجام دهد. ب
 این اقدام تا قبل از ختم دادرسی در مرحلۀ تجدیدنظر مجاز است.  ✓

الوکالۀ پذیر است؛ مثل هزینۀ دادرسی تجدیدنظر و هزینۀ حقگرفته، در مرحلۀ تجدیدنظر امکانمطالبۀ خساراتی را که بعد از صدور رأی بدوی تعلق .4
 تجدیدنظر. 

 پذیر نیست. پذیر است. البته افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوۀ دعوا، امکانمرحلۀ تجدیدنظر امکانکاهش خواسته در   .5
 پذیر نیست. پذیر است؛ برخالف دعوای اضافی و متقابل که در این مرحله، امکانجلب ثالث و ورود ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر امکان .6
 شود.پذیر است. البته این دو درخواست، جنبۀ فرعی داشته و ادعای جدید محسوب نمیین مرحله، امکاندرخواست دستور موقت و تأمین خواسته در ا .7
ابرا یا ...  ادعای جدید، اگر در مقام دفاع باشد، در مرحلۀ تجدیدنظر مسموع است؛ مانند ادعای پرداخت وجه، ادعای تبدیل تعهد، ادعای تهاتر، ادعای  .8

. 
توان  پذیر است. البته باید توجه داشت که نمیدلیلی که در جریان رسیدگی بدوی ارائه نشده، در مرحلۀ تجدیدنظر امکان  استناد به دلیل جدید، یعنی .9

توان در مرحلۀ تجدیدنظر، ادلۀ جدیدی برای اثبات ادعایی که در مرحلۀ بدوی  صرفًا به استناد یافتن یک دلیل جدید، تجدیدنظرخواهی کرد؛ اما می
 ن کرد. شده، بیاارائه

 ق.آ.د.م(   349محدودۀ دادگاه تجدیدنظر: )مادۀ 
 تواند رسیدگی کند که دارای هر دو شرط ذیل باشد: دادگاه تجدیدنظر به موضوعی می

 واقع شده باشد. صدور رأی و  دادگاه بدوی مورد رسیدگی توسط  .1
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 شده باشد.  درخواست تجدیدنظرخواهینسبت به آن اعتراض و  .2
 تجدیدنظر در رسیدگی به ماهیت دعوا:  اختیارات و تکالیف دادگاه

 رسیدگی کند. ماهیت دعوا تواند به  دادگاه تجدیدنظر، برخالف دیوان عالی کشور، می .1
به استماع شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینۀ محل یا رسیدگی به اسناد  صورت لزوم  رسیدگی کند و در  ادلۀ طرفین  تواند به  دادگاه تجدیدنظر می .2

 کند.  صادر کارشناسی یا اتیان سوگند   قراربپردازد و 
ای از تحقیقات، مانند استماع شهادت یا معاینۀ محل یا ارجاع به کارشناس یا ... را صورت داده باشد و انجام آن تحقیقات، به  اگر دادگاه بدوی پاره .3

 با توجه به نتیجۀ آنحیح و قانونی صورت گرفته باشد، نیاز به تکرار آن تحقیقات توسط دادگاه تجدیدنظر نیست؛ بلکه دادگاه تجدیدنظر نیز  شیوۀ ص
 کند.   گیریتصمیمتحقیقات 

 تشکیل جلسه در مرحله تجدیدنظر:
 . الزم نیست، تشکیل جلسه در این مرحله خواهیتبادل لوایح در مرحلۀ تجدیدنظر پذیری  با توجه به امکان .1
ای .2 در  بگیرد،  طاری  دعوای  این  پذیرش  به  تصمیم  تجدیدنظر،  دادگاه  و  شود  طرح  ثالث(  جلب  یا  ثالث  )ورود  دعوای  یک  تجدیدنظر،  مرحلۀ  در  ن  اگر 

 برگزار نشده است. ای نسبت به وارد ثالث یا مجلوب ثالث صورت، باید جلسۀ دادرسی برگزار شود؛ چراکه تاکنون هیچ جلسه
ای شرکت  طور که بیان شد در صورت اعتراض به رأی غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر، با توجه به اینکه تاکنون معترض )واخواه( در هیچ جلسههمان .3

 نکرده و او از حقوق جلسۀ اول برخوردار نبوده، دادگاه تجدیدنظر باید جلسۀ دادرسی برگزار کند. 
 ق.آ.د.م(  354محلی و معاینۀ محل در دادگاه تجدیدنظر: )مادۀ اجرای قرار تحقیق 

 هد کرد.اگر محل اجرا، در همان مقر دادگاه تجدیدنظر )شهرستان و مرکز استان( باشد: خود رئیس شعبه یا یکی از مستشاران شعبه قرار را اجرا خوا  .1
 کند. تجدیدنظر، اجرای قرار را از دادگاه بدوی محل درخواست میاگر محل اجرا در شهر دیگری از همان استان باشد: در این صورت، دادگاه  .2
 دهد. اگر محل اجرای قرار در استان دیگری باشد: دادگاه تجدیدنظر برای اجرای قرار به دادگاه عمومی محل، نیابت می .3

 شیوۀ صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر: 
 است.  مرحلۀ بدویآن مانند   نویس کردنپاک و  تنظیم رأیشیوۀ  .1
 شود و دفتر دادگاه بدوی در این خصوص تکلیفی ندارد. اصحاب دعوا ابالغبه دادگاه تجدیدنظر ، باید توسط دفتر دادنامۀ صادره از دادگاه تجدیدنظر  .2
 کند. در صورت سهو قلم در رأی تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر، موارد سهو قلم را برطرف می .3
خواهی، موارد سهو قلم  خواهی نشده باشد. در صورت فرجامدر صورتی مجاز است که از رأی صادره فرجام  تصحیح سهو قلم توسط دادگاه تجدیدنظر، .4

 شود.توسط دیوان عالی کشور برطرف می
 ق.آ.د.م(   352، 350و 346تا  344، و 340و   339تصمیمات نسبت به دادخواست تجدیدنظر: )مواد 

باشد: همان .1 ناقص  تجدیدنظر،  دادخواست  کاگر  معترض  طور  رأی  بدوی صادرکنندۀ  مشاهده شد شعبۀ  را صادر  ه  تجدیدنظر  دادخواست  رد  قرار  عنه، 
 کند.  می
 اعتراض است. این قرار در دادگاه تجدیدنظر استان قابل ✓
دادخواست را صادر  اعتراض به این قرار تشریفات و هزینۀ خاصی ندارد. برخالف مرحلۀ بدوی که در صورت نقص دادخواست، مدیر دفتر قرار رد   ✓

 کند. عنه، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر میکند؛ در مرحلۀ تجدیدنظر، قاضی دادگاه بدوی صادرکنندۀ رأی معترض  می
 اعتراض به این قرار نیاز به تبادل لوایح ندارد.  ✓
ب ✓ نسبت  تشریفات  بقیۀ  انجام  برای  را  پرونده  نقض کند،  را  قرار  این  تجدیدنظر  دادگاه  اعاده اگر  بدوی  دادگاه  به  لوایح،  تبادل  و  تجدیدنظرخواهی  ه 

 کند؛ تا دادگاه بدوی بعد از انجام بقیۀ وظائف قانونی و تبادل لوایح، آن را مجددًا به دادگاه تجدیدنظر بفرستد. می
از   .2 باشد: شعبۀ دادگاه بدوی که  تقدیم شده  قانونی  از مهلت  رأی آن تجدیدنظرخواهی شده، قرار رد  اگر دادخواست تجدیدنظر بدون عذر موجه خارج 

اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. سایر نکات مندرج در بند فوق  روز از ابالغ، قابل  20کند. این قرار ظرف  دادخواست تجدیدنظر را صادر می
 در این خصوص، نیز جاری است. 

تجدیدنظر ارسال شده باشد: دادگاه تجدیدنظر پرونده را با ذکر موارد نقص به دفتر  اگر دادخواست تجدیدنظر، ناقص به جریان افتاده باشد و به دادگاه    .3
اعاده می به وظایفی،  شعبۀ صادرکنندۀ رأی بدوی  اگر دادگاه بدوی  اقدام کند. همچنین  انجام وظائف قانونی  و  به رفع نقص  تا آن دفتر نسبت  کند 

ت برای  تجدیدنظرخوانده  به  تجدیدنظرخواهی  ابالغ  اعاده مانند  بدوی  دفتر شعبۀ  به  قانونی  وظائف  انجام  برای  پرونده  باشد،  نکرده  لوایح، عمل  بادل 
 شود. می
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رغم اخطار رفع  اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست بدوی را ناقص تشخیص دهد: بدین نحو که دادخواست بدوی از ابتدا ناقص به جریان افتاده یا علی .4
رغم این نقص، مورد رسیدگی قرارگرفته باشد؛ ولی دادگاه تجدیدنظر این نقص را در پرونده  نگرفته و علی  نقص توسط دادگاه بدوی، رفع نقص صورت

دهندۀ بدوی، اخطار رفع نقص، صادر و ده روز مهلت جهت رفع نقص  تشخیص دهد. در این صورت، دادگاه تجدیدنظر، خود، خطاب به دادخواست
نظر از صحت یا عدم صحت ماهوی آن( به دلیل نقص شکلی ، دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را )صرفدهد. در صورت عدم رفع نقص در این مهلتمی

 کند. دادخواست، نقض کرده و قرار رد دعوای بدوی را صادر می
کند. در  صادر می  دهندۀ بدوی احراز نکند: در این صورت، رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی رااگر دادگاه تجدیدنظر، سمتی برای دادخواست .5

 این خصوص، توجه داشته باشید که:
 شود.دهندۀ بدوی(، برخالف حالت قبل )نقص شکلی دادخواست بدوی(، اخطار رفع نقص صادر نمیدر این حالت )عدم احراز سمت دادخواست ✓

مسترد دارد: شعبۀ دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال    اگر تجدیدنظرخواه تا قبل از ختم رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را .6
 کند. دادخواست تجدیدنظر را صادر می

 ماند. کند و بنابراین، رأی به قوت خود باقی میاگر دادگاه تجدیدنظر، رأی را غیرقابل تجدیدنظر بداند: قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر را صادر می .7
تجدیدنظر وارد باشد: نسبت به آن قرار رد دعوا صادرشده و درنتیجه، به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی رسیدگی نشده و آن  اگر ایراد شکلی به دعوای   .8

 ماند، مانند آنکه:رأی هرچه که باشد، به قوت خود باقی می
 سمت دادخواست دهندۀ تجدیدنظر محرز نباشد. )ایراد عدم برخورداری از سمت(  ✓
 نفعی( تجدیدنظرخواهی کرده باشد که نسبت به آن محکوم نشده است. )ایراد عدم ذی شخص نسبت به بخشی از رأی ✓
 دهندۀ تجدیدنظر، محجور باشد. )ایراد عدم اهلیت( دادخواست ✓

  تاگر دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی )اعم از حکم یا قرار( را فاقد صالحیت ذاتی تشخیص دهد: درهرصورت )چه نسبت به صالحی .9
 فرستد. رونده را به مرجع صالح میذاتی، ایراد شده باشد و چه ایراد نشده باشد(، رأی را نقض و پ

تواند پرونده را مستقیمًا به  اگر مرجعی که دادگاه تجدیدنظر، آن را صالح تشخیص داده، در شمار مراجع غیر دادگستری باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی ✓
 پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کند. آنجا بفرستد؛ بلکه باید 

شده، توسط دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر،  اگر دادگاه بدوی که به پرونده رسیدگی کرده، در پی حل اختالف در صالحیتی که قباًل حادث ✓
 ا به دلیل عدم صالحیت نقض کند. تواند مجددًا رأی صادره ر صالح تشخیص داده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی

 ایم:هاگر دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی )اعم از حکم یا قرار( را فاقد صالحیت محلی تشخیص دهد: در این صورت با دو نظر مواج .10
 فرستد. نده را به مرجع صالح میق.آ.د.م معتقدند که دادگاه تجدیدنظر درهرصورت، رأی را نقض و پرو  325برخی با استناد به اطالق مادۀ  ✓
ق.آ.د.م و بحث فرجام معتقدند که دادگاه تجدیدنظر، در صورتی رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح    371مادۀ    1برخی با مقایسه موضوع با بند   ✓

غیمی در  باشد؛  ایراد شده  به صالحیت محلی،  نسبت  بدوی(،  اول  پایان جلسۀ  )تا  در موعد مقرر  نقض فرستد، که  بدین علت  رأی  این صورت،  ر 
 شود. نمی

شده، توسط دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر،  اگر دادگاه بدوی که به پرونده رسیدگی کرده، در پی حل اختالف در صالحیتی که قباًل حادث ✓
 ت نقض کند. تواند مجددًا رأی صادره را به دلیل عدم صالحیصالح تشخیص داده شده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی

سیدگی  اگر رأی صادره یک قرار باشد و دادگاه تجدیدنظر آن را به هر دلیلی غیر از عدم صالحیت، نقض کند: قرار را نقض کرده و پرونده را جهت ر  .11
 کند. ماهوی به همان شعبۀ صادرکنندۀ قرار اعاده می

 شود. الذکر به مرجع صالح ارسال میفوق  10و   9اگر دلیل نقض قرار، عدم صالحیت باشد، پرونده طبق ترتیب مقرر در بند  ✓
اهیت  شعبۀ بدوی که پرونده برای رسیدگی ماهوی به آنجا ارجاع شده، مکلف به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر و ورود در ماهیت است؛ یعنی باید در م ✓

حادث شده باشد که مانع از ورود در ماهیت پرونده شود   تواند مجددًا، اقدام به صدور قرار کند؛ مگر آنکه علت جدیدیپرونده، حکم صادر کند و نمی
کند، شعبۀ و صدور قرار را توجیه کند. برای مثال، اگر دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در پروندۀ طالق را نقض کند و پرونده را به شعبۀ بدوی اعاده  

فوت کند، به دلیل آنکه طالق، دعوایی قائم به شخص است،    بدوی مکلف به صدور حکم ماهوی است؛ اما اگر قبل از صدور حکم، یکی از طرفین
 بنابراین، دادگاه بدوی باید قرار سقوط دعوا را صادر کند. 

رسیدگی به    عنوان مثالی دیگر اینکه، اگر دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوای بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کند و دادگاه بدوی برای یا به ✓
الزحمۀ  الزحمۀ کارشناسی را پرداخت نکند، در این حالت علت جدیدی )نپرداختن حقصدور قرار کارشناسی را الزم بداند، ولی خواهان، حق  ماهیت، 

 کند.شده؛ که صدور قرار ابطال دادخواست را توجیه میکارشناس( حادث
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از عدم صالحیت نقض کند: خود وارد رسیدگی شده، رأی مقتضی )اعم از اگر رأی صادره، یک حکم باشد و دادگاه تجدیدنظر آن را به هر دلیلی، غیر   .12
 کند. حکم یا قرار( را صادر می

کرده و   اگر دادگاه تجدیدنظر، رأی صادره را فقط متضمن مواردی سهو قلم بداند و از سایر جهات آن را صحیح بداند: موارد سهو قلم را خود، برطرف .13
 کند. رأی را تأیید می

نسبت به دعوای بدوی، یک قرار صادر شده باشد و دادگاه تجدیدنظر، دعوای بدوی را از جهتی دیگر، مستحق صدور آن قرار بداند: یعنی آنکه اگر   .14
شده، مستحق صدور قرار نداند؛ بلکه آن را از جهتی دیگر، مستحق صدور قرار  دادگاه تجدیدنظر، دعوای بدوی را از آن جهتی که در رأی بدوی درج

کند. البته اگر نیاز به اصالح نوع قرار باشد، برای مثال، الزم باشد که قرار از  داند. در این صورت، رأی را اصالح و در نهایت قرار صادره را تأیید میب
می مبادرت  نیز  قرار  نوع  تغییر  به  نسبت  تجدیدنظر  دادگاه  کند،  تغییر  دادخواست  ابطال  به  دعوا  آثسقوط  از  برخی  چراکه  یکدیگر ورزد؛  با  قرارها،  ار 

 متفاوت است و باید همان قراری که صحیح است، درج شود. 
ر این  اگر دادگاه بدوی، حکمی صادر کرده باشد که دادگاه تجدیدنظر، مبنای آن حکم را صحیح بداند؛ اما معتقد باشد که آن رأی، یک قرار است: د .15

کند؛ اما اگر مبنای رأی صحیح نباشد، حکم را از اساس، نقض  ه و مبنای رأی را تأیید میصورت، دادگاه تجدیدنظر، صرفًا حکم را تبدیل به قرار کرد
 کند. کرده و رأی مقتضی را صادر می

رأی،  اگر دادگاه تجدیدنظر، نتیجۀ رأی بدوی )اعم از حکم یا قرار( را صحیح بداند، ولی استدالالت رأی را صحیح نداند: ضمن تصحیح استدالالت   .16
 کند. ا تأیید مینهایتًا آن ر 

 ق.آ.د.م(  347اثر تعلیقی تجدیدنظر: )مادۀ 
 شود. در مهلت تجدیدنظرخواهی و تا قبل از تعیین نتیجۀ تجدیدنظر رأی اجرا نمی .1
 تجدیدنظرخواهی از رأیی که دادگاه بدوی آن را قطعی اعالم کرده، همچنان دارای اثر تعلیقی است.  .2
ندارد. بلکه قبول عذر  اگر تجدیدنظرخواهی به ادعای عذر موجه، خ .3 اثر تعلیقی  ارج از موعد قانونی صورت گیرد، صرف تقدیم دادخواست تجدیدنظر 

گر آن است که دادگاه بدوی موجه توسط دادگاه، دارای اثر تعلیقی است. به جریان افتادن دادخواست تجدیدنظر و ابالغ آن به تجدیدنظرخوانده، بیان
 است. همین امر موجب توقف اجرای حکم است. عذر تجدیدنظرخواه را موجه دانسته 

 اثر انتقالی تجدیدنظر: 
می .1 تجدیدنظر  تجدیدنظر  دادگاه  دادخواست،  در  مندرج  جهات  به  محدود  بنابراین؛  و  کند،  رسیدگی  پرونده  موضوعی  و  حکمی  جوانب  تمام  به  تواند 

 نیست. 
هایی از رأی بدوی است که ی کند؛ اما رسیدگی آن دادگاه محدود به قسمتتواند به تمام جوانب پرونده رسیدگدرست است که دادگاه تجدیدنظر می .2

 مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است. 
 تواند هرگونه تحقیقات الزم را انجام دهد، یا آنکه به تحقیقاتی که در دادگاه بدوی صورت گرفته، استناد کند. دادگاه تجدیدنظر می .3

 دادگاه تجدیدنظر: موارد صدور حکم غیابی در 
دهد؛ یعنی وقتی تمام چهار شرط ذیل با هم جمع شود، حکم صادره، یک حکم غیابی صادره از دادگاه صدور چنین رأیی با جمع شرایط ذیل رخ می .1

 تجدیدنظر است. این شرایط عبارت است از: 
 حاضر نشده، الیحه ارسال نکرده و وکیل معرفی نکرده است. دادخواست بدوی به خوانده ابالغ واقعی نشده و دفاع نکرده؛ یعنی در دادگاه  ✓
 حکم بدوی به نفع خوانده و علیه خواهان صادرشده و خواهان تجدیدنظرخواهی کند.  ✓
در  ای ارسال نکند و وکیل معرفی نکند و  تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخوانده )همان خواندۀ بدوی( ابالغ واقعی نشود، و او دفاع نکند؛ یعنی الیحه ✓

 صورت تشکیل جلسه در دادگاه تجدیدنظر، وی در جلسه حاضر نشود. 
 دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را نقض و خواندۀ بدوی )تجدیدنظرخوانده( را محکوم کند.  ✓

ه جلب ثالث  فرض دیگری نیز در خصوص صدور رأی غیابی از دادگاه تجدیدنظر استان، وجود دارد و آن حالتی است که در مرحلۀ تجدیدنظر، اقدام ب .2
نیز    صورت گیرد؛ اما وقت جلسۀ دادرسی به مجلوب ثالث، ابالغ واقعی نشود و نامبرده در جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه ارسال نکرده و وکیل

در دادگاه تجدیدنظر،  شود، رأی صادره نسبت به او غیابی است و  معرفی نکرده باشد. در این حالت نیز با توجه با آنکه مجلوب ثالث، خوانده تلقی می
 اعتراض )واخواهی( است. قابل

مرحلۀ   .3 در  ثالثی  شخص  اگر  که  نحو  بدین  افتد.  اتفاق  ثالث  ورود  خصوص  در  است  ممکن  تجدیدنظر،  مرحلۀ  در  غیابی  رأی  صدور  دیگر  فرض 
که دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به این  تجدیدنظر، به طرفیت طرفین دعوای اصلی یا یکی از آنان اقدام به ورود ثالث کند و وقت جلسۀ دادرسی  
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تو در جلسات رسیدگی حاضر نشود و الیح و  واقعی نشود  ابالغ  از اصحاب دعوای اصلی است(  ثالث )که  ورود  به خواندۀ  ثالث تشکیل داده،  ه  ورود 
به خواندۀ دعوای ورود ثالث، غیابی و در    شود، نسبتارسال نکند و وکیل نیز معرفی نکند، در این صورت، حکمی که در خصوص ورود ثالث، صادر می

قابل اما رأی دعوای ورود دادگاه تجدیدنظر  باشد؛  نامبرده حضوری  به  اعتراض )واخواهی( است. هر چند که ممکن است رأی دعوای اصلی نسبت 
 ثالث، نسبت به او غیابی است. 

 اوصاف حکم غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر: 
 اعتراض )واخواهی( در دادگاه تجدیدنظر استان است. بلروز قا 20حکم مزبور ظرف   .1
 احکامی که در خصوص مهلت واخواهی بیان شد )در صورت وجود عذر موجه یا عدم ابالغ واقعی رأی( نسبت به اعتراض به این حکم نیز جاری است.  .2
 و تجدیدنظر نیست.  اعتراضشود، مجددًا قابلای که بعد از این اعتراض از دادگاه تجدیدنظر صادر مینتیجه .3
است؛ مگر آنکه برای اجرای حکم غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، مانند احکام غیابی صادره از دادگاه بدوی، نیاز به معرفی ضامن یا اخذ تأمین  .4

محکوم   به  تجدیدنظر  دادگاه  از  صادره  ابدادنامۀ  او  به  اجراییه  آنکه  یا  باشد،  شده  واقعی  ابالغ  غایب  مقرر  علیه  مهلت  در  او  و  باشد  شده  واقعی  الغ 
 اعتراض نکند. 

ای شرکت نکرده و او از حقوق در صورت اعتراض به رأی غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر، با توجه به اینکه تا کنون معترض )واخواه( در هیچ جلسه .5
 شود.د. این جلسه، نسبت به خوانده، جلسۀ اول دادرسی محسوب میجلسۀ اول برخوردار نشده، دادگاه تجدیدنظر باید لزومًا جلسۀ دادرسی برگزار کن 

به این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر و حقوق و تکالیف طرفیت دعوا، مانند همان مواردی است که در خصوص واخواهی   .6 احکام و تشریفات رسیدگی 
 بیان شده است. 

 
 شکایت از آراء:  ۀالعادطرق فوق

 د.م(ق.آ. 366خواهی: )مادۀ فرجام 
طریق شکایت اصالحی نیست؛ زیرا دیوان مرجع درجۀ سوم )بعد از دادگاه بدوی و تجدیدنظر( نیست که دوباره امری را قضاوت کند. از طرفی    فرجام: 

 شود.ُعدولی هم نیست زیرا در مرجعی که رأی مورد شکایت است مطرح نمی
وخواهی:  فرجام  رأی صادره  به  برای رسیدگی  عالی کشور،  دیوان  از  به  درخواست  گوییم؛  فرجام  را،  رأی  داوری در خصوص  و  در  عبارتارزیابی  دیگر، 

شود که آیا به شکل قانونی رسیدگی و انشا شده است یا خیر.  شود؛ بلکه رأی، مورد بررسی واقع میمابین طرفین رسیدگی نمیفرجام، پرونده و دعوای فی
 دو تصمیم ذیل را اتخاذ کند: دیوان عالی کشور، بعد از رسیدگی به رأی، ممکن است یکی از 

 کند. )تأیید( می  ابرامبداند، آن را صحیح   اگر رأی را .1
شود؛ بلکه رسیدگی را به مرجع بدوی یا تجدیدنظر واگذار  کند؛ اما در صورت نقض، دیوان وارد رسیدگی نمیمی  نقضبداند، آن را    ناصحیح اگر رأی را   .2

 کند. می
 خواهی: های فرجام ویژگی

. این جمله، برخالف تصور باطل برخی، بدین معنی نیست که دیوان عالی کشور، در  رسیدگی ماهوی به دعوا  نهاست؛    شکلی به رأیرسیدگی    فرجام .1
دهد و در برابر نقض قوانین ماهوی )قانون مدنی،  مقام بررسی رأی، فقط قوانین شکلی )آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری( را مدنظر قرار می

دهد و در صورت نقض رأی، وارد  رأی را مورد داوری و ارزیابی قرار می، فقط  دیوانگر این است که  تفاوت است؛ بلکه این جمله بیان(، بیقانون تجارت
ری رأی دیوان عالی کشور در ارزیابی و داو ؛ بنابراین،  کندشود و رسیدگی مجدد به دعوا را، به مرجع بدوی یا تجدیدنظر واگذار میرسیدگی به دعوا نمی

 دهد. خواسته، هم قوانین شکلی و هم قوانین ماهوی را مدنظر قرار میفرجام
. رأی با امضای دو قاضی از این سه قاضی قابل صدور است. همچنین  دو مستشارو    یک رئیساست؛ متشکل از    سه قاضیشعب دیوان عالی، دارای   .2

 ق.آ.د.ک(  462یس شعبه یا مستشار را بر عهده گیرند. )مادۀ توانند وظایف رئدیوان به تعداد الزم عضو معاون دارد، که می
 دیوان عالی کشور در تهران واقع است. البته ممکن است شعبی از آن، در سایر شهرها نیز مستقر باشد.  .3
و اصالحی نیست؛   شود؛فرجام، نه روشی عدولی است و نه روشی اصالحی. عدولی نیست؛ زیرا همان شعبۀ صادرکنندۀ رأی متوجه اشتباه خود نمی .4

 کند. زیرا دیوان عالی بعد از نقض رأی، خود رأی مقتضی را صادر نمی
به معنای اخص صادر نمیفرجام .5 و در آن، رأی  به دعوا نیست  و رسیدگی  از دادرسی  بلکه دیوان عالی کشور، صرفًا رأی  خواهی، مرحلۀ سوم  شود؛ 

 کند. خواسته را بازبینی و بازرسی میفرجام
 العادۀ شکایت از رأی است؛ زیرا محدود به موضوعات خاص است. های فوقاز روش فرجام  .6
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نمیفرجام .7 رسیدگی  دعوا  ماهیت  به  کشور  عالی  دیوان  زیرا  نیست؛  انتقالی  اثر  دارای  رأی خواهی  بطالن  یا  صحت  به  کشور  عالی  دیوان  بلکه  کند؛ 
یعبارتکند؛ بهرسیدگی می ابرام  کند، ولی در صورت نقض رأی، خود وارد رسیدگی به ماهیت و اتخاذ تصمیم  ا نقض میدیگر، دیوان صرفًا، رأی را 
 شود. ماهوی نمی

 
 ق.ا.ح(  47ق.آ.د.م و مادۀ  367های قابل فرجام: )مادۀ  پرونده

 های ذیل ممکن است مورد فرجام قرار گیرد: آرای صادره در پرونده
 آرای صادره از دادگاه بدوی نسبت به: .1
گذار،  ال باشد. قانونیتر از بیست میلیون ر تر یا بیشبه کمنظر از آنکه میزان محکوم  ؛ صرفخواستۀ آنها بیش از بیست میلیون ریال باشددعاوی که   ✓

گوییم:  تر آن است که بمیلیون ریال باشد، اکتفا کرده و از بهای خواسته، سخن نگفته است. البته دقیق  20تسامحًا صرفًا به اینکه خواسته، بیش از  
صورت وجه رایج نیست؛ بلکه ال باشد«؛ زیرا در بسیاری از دعاوی، خواستۀ دعوا بهی میلیون ر   20»دعاوی که خواسته یا بهای خواستۀ آنها، بیش از  

میلیون    20بیش از    به سایر اموالی است که باید در آنها بهای خواسته را، مالک عمل قرار دهیم. بدین نحو که اگر در دادخواست، بهای خواسته،راجع
 ال درج شود، رأی قابل فرجام است؛ و اگر کمتر باشد، قابل فرجام نیست.یر 
 دعاوی: ✓

 اصل نکاح )اثبات رابطۀ زوجیت، بطالن زوجیت یا انفساخ زوجیت(؛  ـ
 ـ فسخ نکاح؛

 ـ طالق )درخواست صدور حکم طالق، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش(؛ 
 نفی ولد(؛ ـ نسب )اثبات نسب، 

 ـ حجر )صدور حکم حجر، صدور حکم رشد و زوال حجر(؛
 ـ وقف؛

کند که   ـ ثلث )ثلث باقی: منظور از ثلث باقی یا ثلث مؤبد، آن است که موصی، مال غیرمنقولی را از محل ثلث ترکه برای صرف در امور خیریه، معین
 شده، صرف شود.(؛ منافع آن برای همیشه در آن مصرفی که معین

 بس )حق انتفاع(؛ ـ ح
 ـ تولیت. 

اصل نکاح و فسخ نکاح، طالق، نسب، حجر، وقف. توجه داشته باشید که آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر    آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر نسبت به: .2
صادر کرده باشد و چه رأی بدوی را  در موضوعات فوق درهرصورت قابل فرجام است؛ چه دادگاه تجدیدنظر این رأی را در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی  

 نقض و خود رأی جدیدی صادر کند. 
تصمیمات حسبی: این تصمیمات، قابل فرجام نیست؛ جز آنچه در قانون، صراحتًا قابل فرجام معرفی شده است؛ مانند حکم عزل وصی، عزل قیم،   .3

 ق.ا.ح(  47ضم امین و به طریق اولی حکم عزل ولی قهری. )مادۀ 
 ق.آ.د.م(  369« مادۀ 5)مفهوم مخالف بند » خواهی آرای صادره در خصوص متفرعات دعوا )خسارات(:قابلیت فرجام 

 خواهی از اصل دعوا است، چه خسارات: خواهی از رأی صادره در خصوص متفرعات دعوا )خسارات(، در هر صورت تابع قابلیت فرجامقابلیت فرجام 
 جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطالبه شده باشند. در ضمن دادخواست دعوای اصلی یا در  .1
 یا آنکه به موجب یک دادخواست جداگانه مطالبه شده باشند.  .2

 ق.آ.د.م(   368آرای قابل فرجام: )مادۀ 
 احکام صادره در موضوعاتی که قبال  بیان شد.  .1
عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، البته به شرط آنکه در   قرارهای رد دادخواست که از دادگاه صادر شده است، سقوط دعوا، ابطال دادخواست و قرار .2

 موضوعاتی که قباًل بیان شد، صادر شده باشد. در این خصوص، باید توجه داشت که: 
دفتر(  قرار رد دادخواست، در صورتی قابل فرجام است که دادگاه )قاضی( آن را صادر کرده باشد. قرار رد دادخواستی که توسط دفتر دادگاه )مدیر   ✓

 اعتراض است. روز در نزد قاضی همان شعبه، قابل 10صادرشده، قابل فرجام نیست؛ بلکه ظرف 
اهلیت  گرچه قانون ✓ اگر خوانده  زیرا  ندارد؛  قراری اساسًا وجود خارجی  اما چنین  دانسته،  را قابل فرجام  از طرفین دعوا  اهلیت یکی  گذار، قرار عدم 

شود.  ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر می  89شود و اگر خواهان اهلیت نداشته باشد، بنا بر مادۀ  متوقف مینداشته باشد، دادرسی تا معرفی ولی یا قیم  
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 شود. شود؛ ولی قرار عدم اهلیت صادر نمیهمچنین در صورت زوال اهلیت در جریان دادرسی، صرفًا رسیدگی تا تعیین قیم متوقف می
رارهای قابل فرجام ذکر نکرده؛ که عبارت است از قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا. البته باید  گذار دو قرار قاطع بسیار مهم را در شمار ققانون ✓

 گذار دانست و آنها را نیز قابل فرجام دانست. این سکوت را ناشی از تسامح قانون
 ق.آ.د.م( 369های قابل فرجام: )مادۀ استثنائات پرونده

دهد. این موارد عبارت  خواهی خود را از دست میار آرای قابل فرجام، دانسته شده، در یک پرونده قابلیت فرجامدر برخی موارد، حکم یا قراری که در شم
 است از: 

 آرای مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه،   .1
 این آرا، نه قابل تجدیدنظر است و نه قابل فرجام.  ✓
 منظور از اقرار، اقرار صریح است، نه اقرار ضمنی.  ✓

 مستند به نظر یک یا چند کارشناس که طرفین، کتبًا رأی ایشان را قاطع دعوا دانسته باشند، آرای  .2
 این آرا، قابل تجدیدنظر است و نه قابل فرجام.  ✓
 الطرفین باشند یا منتخب دادگاه. تفاوتی ندارد که کارشناس یا کارشناسان مزبور، مرضی ✓
 این کارشناسان باید کارشناس رسمی دادگستری باشند.  ✓
ور  در این حالت نیز، اگر قاضی رأی کارشناس را خالف اوضاع و احوال قضیه تشخیص دهد، نباید از آن پیروی کند، و نباید طبق آن اقدام به صد ✓

 رأی کند. 
 آرای مستند به سوگند قاطع دعوا )سوگند بّتی(.   .3

 چنین رأیی قابل فرجام نیست؛ اما ممکن است قابل تجدیدنظر باشد.  ✓
طرفین .4 که  باشند.فرجام  حّق   آرایی  کرده  ساقط  آن  به  نسبت  را  خود  حّق   خواهی  اسقاط  خالف  )بر  اینجا  در  »کتبًا«  واژۀ  باشه  حواستون 

 ه داشته باشید که: در این خصوص، توّج  تجدیدنظرخواهی( نیست!
 خواهی، اسقاط این حق قبل از صدور رأی است. فرجام منظور از اسقاط حّق  ✓
 پذیر است. هی نیز قبل از صدور رأی امکانخوافرجام طرفۀ حّق اسقاط یک ✓

 توصیف رأی: 
 خواهی نکرده است. قانون، دادگاه را مکلف به توصیف رأی خود، از حیث قابلیت یا عدم قابلیت فرجام .1
فرجام، به غلط، غیرقابل  اگر دادگاه، رأی خود را از حیث قابل فرجام بودن یا نبودن، توصیف کند، این توصیف، قطعی نیست؛ بنابراین، اگر رأی قابل   .2

 خواهی کرد. توان از آن فرجامفرجام معرفی شود، می
خواهی، دیوان عالی کشور قرار عدم  خواهی کرد، و در صورت فرجامتوان از آن فرجاماگر رأی غیرقابل فرجام، به غلط قابل فرجام معرفی شود، نمی .3

 کند. استماع دعوا صادر می
 ق.آ.د.م(  375و  374، 373 ،371خواهی: )مواد جهات فرجام 

که نسبت به آن ایراد دادگاه صادرکنندۀ رأی، صالحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صالحیت محلی، وقتی .1
 شده باشد. 

 خواهی است. عدم صالحیت ذاتی، درهرصورت از جهات نقض رأی در مرحلۀ فرجام ✓
 ی از جهات فرجام است که نسبت به آن، در موعد مقرر )جلسۀ اول بدوی( ایراد شده باشد. عدم صالحیت محلی، در صورت  ✓

 رأی صادره، خالف موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.  .2
 است. های دولتی و سایر مصوبات دولتی، موجب نقض رأی نامهها و بخشنامهمخالفت رأی با کلیۀ مقررات، اعم از قوانین مصوب مجلس و آیین ✓
مخالفت رأی با موازین شرعی، در صورتی موجب نقض آن در دیوان عالی کشور است که به دلیل، سکوت، اجمال، ابهام، نقص، یا تعارض قوانین،   ✓

 ده باشد. ر قاضی ملزم باشد که به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر مراجعه کند؛ اما با وجود این، رأی صادره را مخالف با موازین شرعی انشا ک
دهد؛ نه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این امر که آرای صادره وفق قانون صادرشده یا خیر، قانون زمان صدور رأی را مالک عمل قرار می ✓

یوان عالی  خواسته، طبق قانون زمان صدور رأی، در یک فرآیند صحیح انشا شده باشد، در دقانون زمان رسیدگی فرجامی؛ بنابراین، اگر رأی فرجام
تأیید می یا شکلی جدید تصویب شده باشد که طبیعتًا رسیدگی  کشور  اگر در فاصلۀ صدور رأی تا رسیدگی فرجامی، یک قانون ماهوی  شود؛ حتی 

 بدوی یا تجدیدنظر طبق آن صورت نگرفته باشد. 
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ی دینی، بر موضوع دعوا حاکم باشد، عدم رعایت این قوانین  هادر مواردی که بنا بر قواعد تعارض قوانین، باید قوانین خارجی یا قواعد دینی اقلیت ✓
 ها در رأی صادره، موجب نقض رأی است. خارجی و قوانین دینی اقلیت

ای از اهمیت باشد، که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. در این خصوص،  عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، اگر به درجه .3
 توجه داشت که: باید 
دیگر، اگر رأی صادره، خالف اصول بنیادین  عبارتای از اهمیت باشد که عدم رعایت آنها به اساس رأی، خلل وارد کند؛ بهاین قواعد باید به درجه ✓

ن باشند،  اگر طرفین در جلسه حاضر  اداری،  از وقت  برای مثال، تشکیل جلسۀ دادگاه در خارج  باشد، قابل نقض است.  از موارد میدادرسی  تواند 
 ای از اهمیت نیست که رأی را از اعتبار بیندازد. نقض رأی در مرحلۀ فرجام باشد؛ زیرا بر فرض آنکه این امر خالف قواعد آمره باشد؛ اما به درجه

 آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.  .4
 تی ندارد که این دو رأی، از یک دادگاه، یا از دو یا چند دادگاه صادر شده باشد. در این خصوص، تفاو ✓
اگر یک ✓ البته  یا طرفین یک دعوا، قائمدر این بند، وحدت اصحاب دو دعوا الزم است.  یا منتقل  طرف  طرف یا طرفین  الیهم( یکمقام )مانند وراث 

 خواهی کرد.ا، فرجامتوان به دلیل مغایرت آر دعوای دیگر باشند، بازهم می
وجه دادگاه به اگر در جریان رسیدگی به پروندۀ دوم، به اعتبار امر مختومۀ رأی اول توجه شده باشد، با دو رأی مغایر مواجه نبودیم. با توجه به عدم ت ✓

 خواهی برطرف شود.اعتبار امر مختومه، مغایرت دو رأی باید به موجب فرجام
موخر ✓ رأی  صورت،  این  میالصدو در  نقض  میر  نقض  قانون  با  مغایرت  صورت  در  نیز  اول  رأی  آنشود.  که  شرط  این  به  البته  مورد  شود؛  هم 

 ماند. خواهی واقع شده باشد. در غیر این صورت، به اعتبار خود باقی میفرجام
 شده ناقص بوده و یا به دالیل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد. تحقیقات انجام .5
شود؛ مانند آنکه  وجهۀ رأی و منطوق رأی. اگر استداللت رأی و نتیجۀ رأی با یکدیگر تعارض داشته باشد، رأی مزبور نقض میتعارض بین اصحاب م .6

 ده باشد. قاضی در استدالالت رأی خود نسبت به بطالن قرارداد منشأ دعوا، استدالل کرده باشد و در پایان، حکم به تأیید فسخ این قرارداد صادر کر 
 ناصحیحی از قرارداد ارائه کرده باشد.  قاضی تفسیر .7
 عدم صحت مدارک و اسنادی که مبنای رأی قرارگرفته، ثابت شود.  .8

 هات فرجام: احکام ِج 
 ق.آ.د.م تمثیلی است.  371خواهی مذکور در مادۀ  جهات فرجام .1
 خواهی اشاره کند. خواه در دادخواست فرجام خود به جهات فرجامالزم نیست که فرجام .2
تواند رأی را از همۀ جهات  کند، و دیوان میخواهی در دادخواست فرجام، دیوان عالی کشور را محصور و محدود به جهات مذکور نمیامذکر جهت فرج .3

 بررسی کند. 
 ق.آ.د.م( 385  384، 379خواهی: )مواد شیوۀ فرجام 

 توان به هریک از مراجع ذیل تقدیم کرد: دادخواست فرجام را می .1
یا تجدیدنظر فرجامخواسته. همانصادرکنندۀ رأی فرجامدفتر شعبۀ   ✓ از رأی دادگاه بدوی  بنابراین طور که مشاهده شد، ممکن است  خواهی شود؛ 

 حسب مورد دادخواست فرجام باید به دفتر شعبۀ بدوی یا تجدیدنظر تقدیم شود.
 دفتر زندان یا بازداشتگاه، برای اشخاصی که در زندان یا بازداشت هستند.  ✓
 فتر خدمات قضائی الکترونیک. د ✓

رأی   .2 که  تجدیدنظری  یا  بدوی  شعبۀ  دفتر  به  سپس  و  ثبت  را  دادخواست  باید  مرجع  آن  شود،  تقدیم  بازداشتگاه  یا  زندان  دفتر  به  دادخواست  مورد  اگر 
 اعتراض را صادر کرده، بفرستد. 

مثال، اگر در تاریخ اول تیرماه، دادخواست به دفتر زندان تقدیم شود و    خواهی است. برایتاریخ تقدیم دادخواست به هریک از مراجع فوق، تاریخ فرجام .3
تیر ماه آن دادخواست به دفتر دادگاه مزبور واصل شود، همان تاریخ    20خواسته بفرستد و در تاریخ  دفتر زندان آن را به دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام

 خواهی است. اول تیرماه، تاریخ فرجام
 درکنندۀ رأی مورد اعتراض، بایددادخواست فرجام را از حیث کامل یا ناقص بودن بررسی کند. مدیر دفتر شعبۀ صا .4
 کند. اگر مدیر دفتر شعبۀ صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض، دادخواست را ناقص بداند، جهت رفع نقص و تکمیل دادخواست، اقدام می .5
  20فرستد. وی  خوانده میور یک نسخه از دادخواست فرجام و ضمایم را برای فرجاماگر دادخواست کامل باشد یا آنکه کامل شود، مدیر دفتر شعبۀ مزب .6

 روز مهلت برای ارائۀ الیحۀ دفاعیه دارد. به این عمل تبادل لوایح گوییم. توجه داشته باشید که: 
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 روز است.  20خواهی  روز و در فرجام  10مهلت تبادل لوایح در تجدیدنظر   ✓
 خوانده پاسخی ارائه نکرده باشد.شود؛ حتی اگر فرجامرونده به دیوان عالی کشور ارسال میروز، پ 20بعد از انقضای این  .7
 خواهی تکمیل و به دیوان عالی کشور ارسال شود.خواهی شود، باز هم باید پروندۀ فرجاماگر رأی صادره، قابل فرجام نباشد اما نسبت به آن فرجام .8
 های عمومی و انقالب نسخ ضمنی شده است. شده، با توجه به قانون تشکیل دادگاهبینیدر ق.آ.د.م پیشخواهی از طریق دادستان کل کشور که فرجام .9

 خواهی از طریق دادستان کل کشور: فرجام 
علتی در آن خواهی نشده، یا به هر  شده تا اگر از رأی قابل فرجام، در مهلت مقرر قانونی فرجامبینیاین شیوۀ فرجام در قانون آیین دادرسی مدنی پیش .1

نفع، مدعی خالف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، از طریق دادستان کل کشور،  موارد، قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی
 رسیدگی فرجامی را تقاضا کند. 

مادۀ   .2 استناد  به  این شیوه  دادگاه  18در حال حاضر،  تشکیالت  قانون  و  اصالحی  در حال حاضر  های عمومی  بنابراین،  و  انقالب نسخ ضمنی شده 
 خواهی از طریق دادستان کل کشور منتفی است. فرجام

 ق.آ.د.م( 383تا  380خواهی: )مواد شرایط دادخواست فرجام 
 شرایطی که در دادخواست فرجام باید رعایت شود از قرار ذیل است: 

 خواه وکیل او؛ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه فرجام .1
 خوانده؛ام و نام خانوادگی و اقامتگاه فرجامن .2
 خواهی؛شمارۀ رأی مورد فرجام .3
 شمارۀ شعبه و نام دادگاه صادرکنندۀ رأی؛ .4
 تاریخ ابالغ رأی؛ .5
 خواهی؛ ادله و منضمات دادخواست فرجام .6
جود ندارد. البته رویۀ قضائی در تجدیدنظر  کردن الیحه به دادخواست فرجامی الزامی است؛ برخالف تجدیدنظرخواهی که قانونًا چنین الزامی وضمیمه .7

 داند. کردن الیحه را الزامی مینیز، ضمیمه
ویۀ کردن تصویر دادنامۀ مورد اعتراض به دادخواست فرجام، الزامی است؛ برخالف تجدیدنظرخواهی که قانونًا چنین الزامی وجود ندارد. البته ر ضمیمه .8

 داند. ادنامه را الزامی میکردن تصویر دقضائی در تجدیدنظر نیز ضمیمه
 علیه تقدیم شود، نماینده باید تصویر سندی را که ُمثِبت سمت اوست، به دادخواست فرجام، ُمنضم کند. اگر دادخواست فرجام، توسط نمایندۀ محکوم   .9

عالوۀ یک نسخه خواندگان بهداد فرجامکافی است که برگۀ ُمثِبت سمت در مرحلۀ فرجام، در یک نسخه تقدیم شود؛ برخالف سایر اوراق که باید به تع ✓
 باشد. 

 عالوۀ یک نسخ باشد؛ جز در مرحلۀ فرجام که یک نسخه کافی است. مدرک ُمثِبت سند باید در تمام مراحل دادرسی به تعداد خواندگان، به ✓
بند   ✓ گفته  381مادۀ    3در  سخن  سمت  مثبت  مدرک  از  تسامح  ق.آ.د.م  این  اما  آن؛  تصویر  نه  که قانونشده،  شود  ظن  این  موجب  نباید  گذار 

شود؛ مانند  کردن اصل مدرک مثبت سمت الزم است؛ بلکه تصویر آن نیز کافی است؛ زیرا در غیر این صورت نتایج غیرمعقولی حاصل میضمیمه
 اش را به دادخواست فرجام ضمیمه کند. آنکه ولی قهری که قصد فرجام دارد، ملزم خواهد شد اصل شناسنامه

فرجامدا .10 تعداد  به  باید  آن  منضمات  و  بهدخواست  اول ضمیمه  خواندگان  نسخۀ  به  فقط  که  سمت  مثبت  مدرک  استثنای  به  باشد،  نسخه  یک  عالوۀ 
 شود. می

خواهی قرار گرفته است؛ بنابراین،  ای است که شخص نسبت به آن محکوم شده و مورد فرجامدرصد ارزش خواسته  5/5خواهی، معادل  هزینۀ فرجام .11
 حقی صادر شده باشد. واستۀ دعوای بدوی، مالک نیست؛ مگر آنکه نسبت به کل آن حکم بر محکومیت یا بیخ
خواهی کنند، پرداخت  خواهی کنند و چه جداگانه فرجاماگر در رأی مورد اعتراض، چند شخص متضامنًا محکوم شده باشند، چه ایشان توأمًا فرجام ✓

 تمبر هزینۀ دادرسی بر روی دادخواست( کافی است. یک هزینۀ دادرسی )الصاق یک فقره 
قانون .12 که  شرایطی  امضای  سایر  مانند  شود؛  رعایت  باید  نیز  فرجام  در  نگفته،  سخن  آنها  از  فرجام  در  اما  گفته،  سخن  آنها  از  بدوی  مرحلۀ  در  گذار 

 دادخواست، تنظیم دادخواست به زبان فارسی، ارائه ترجمۀ رسمی اوراق خارجی و ... . 
 ق.آ.د.م( 384نت اجرای شرایط دادخواست فرجام: )مواد ضما

خواه یا خواه یا وکیل او باشد، یعنی اگر در دادخواست فرجام، نام یا اقامتگاه فرجاماگر نقص دادخواست فرجام، ناشی از عدم درج نام یا اقامتگاه فرجام .1
 شود. و ذیل عمل میشده، به نح صورت غلط درجوکیل او درج نشده باشد یا معلوم شود که به
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رأی فرجام ✓ دفتر شعبۀ صادرکنندۀ  نگه مدیر  متوقف  فرجام،  پایان مهلت  تا  را  دادخواست  این  باشد(،  تجدیدنظر  یا  بدوی  است  )که ممکن  خواسته 
 دارد. می

 شود. اگر دادخواست فرجام تا پایان مهلت فرجام تکمیل نشود، قرار رد دادخواست فرجام، توسط قاضی شعبۀ مزبور صادر می ✓
 شود.این قرار به دیوار دادگاه الصاق می ✓
 اعتراض در دیوان عالی کشور است. روز از تاریخ الصاق، قابل 20این قرار ظرف   ✓
 این اعتراض، نیازمند هزینه و تشریفات نیست.  ✓
ایح به دادگاه صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض  اگر این قرار در دیوان عالی کشور نقض شود، دیوان، پرونده را برای انجام وظایف قانونی، مانند تبادل لو  ✓

 کند. آن دادگاه، مکلف است که دادخواست فرجام را به جریان اندازد و پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال کند. اعاده می
 د: شوممکن است نقض دادخواست فرجام به دلیل عدم رعایت سایر موارد باشد. در این حالت به نحو ذیل عمل می .2

 دهد. ای برای رفع نقص میروزه 10دهنده، اخطار رفع نقص صادر و به او مهلت  در این حالت، مدیر دفتر، خطاب به دادخواست ✓
 کند. خواسته، قرار رد دادخواست فرجام را صادر میدر صورت عدم رفع نقص، قاضی شعبۀ صادرکنندۀ رأی فرجام ✓
 اعتراض در دیوان عالی کشور است. روز، قابل 20شود و ظرف میدهنده ابالغ  این قرار به دادخواست ✓
 این اعتراض هزینه و تشریفات ندارد. ✓
ورد اعتراض اگر این قرار در دیوان عالی کشور نقض شود، دیوان پرونده را برای انجام وظایف قانونی، مانند تبادل لوایح به دادگاه صادرکنندۀ رأی م ✓

 است که دادخواست فرجام را به جریان اندازد و پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال کند. کند. آن دادگاه مکلف اعاده می
 ق.آ.د.م(  400تا  397خواهی: )مواد مهلت فرجام 

طعیت رأی روز و نسبت به اشخاص مقیم در خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا ق  20مهلت فرجام نسبت به اشخاص مقیم داخل ایران   .1
 ابالغی است. برای مثال: 

 شود. های واخواهی و تجدیدنظرخواهی آغاز مینسبت به حکم غیابی صادره از دادگاه بدوی، مهلت فرجام بعد از انقضای مهلت ✓
 شود. ، آغاز میروزۀ اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظرنسبت به حکم غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر، مهلت فرجام بعد از انقضای مهلت بیست ✓
 شود. نسبت به رأی حضوری بدوی، مهلت فرجام بعد از انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می ✓
 شود؛ چراکه چنین رأیی از همان تاریخ، قطعی است. نسبت به حکم حضوری تجدیدنظر، مهلت فرجام از تاریخ ابالغ رأی آغاز می ✓

باشد، محکوم   .2 ابتدا،  اگر رأی غیابی  غایب  انقضای مدت واخواهی،  روز مه  20علیه  از  بعد  و  برای تجدیدنظر خواهد    20لت واخواهی دارد  روز مهلت 
 شود. خواهی آغاز میداشت. بعد از انقضای این دو مهلت، رأی، قطعیت یافته و بنابراین، مهلت فرجام

ن ابالغ است، چه آخرین ابالغ، مربوط به رأی اول  خواهی به دلیل مغایرت دو رأی صورت گرفته باشد، مالک آغاز مهلت فرجام، تاریخ آخریاگر فرجام .3
أی اول به  باشد و چه مربوط به رأی دوم باشد؛ بنابراین، مالک تاریخ ابالغ رأی دوم )رأی موخرالصدور( نیست؛ چراکه ممکن است رأی دوم، زودتر از ر 

 خواه ابالغ شود. فرجام
از موعد، دادگاه صادرکنندۀ رأدر صورت فرجام .4 قرار رد دادخواست فرجام را صادر میخواهی خارج  این قرار ظرف  ی مورد اعتراض،  روز در    20کند. 

خواسته تقدیم شود؛ تا توسط آن دادگاه به دیوان اعتراض است. البته، اعتراض به این قرار باید به دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجامدیوان عالی کشور قابل
 عالی کشور ارسال شود. 

 تمدید مهلت فرجام: 
 شود. خواهی تمدید میق.آ.د.م مهلت فرجام 306ر صورت وجود عذرهای چهارگانۀ مذکور در مادۀ د .1

 این عذرهای چهارگانه عبارت است از: ✓
 ـ بیماری مانع حرکت؛ 

رسد  شود، ولی به نظر میمیگذار بیان نکرده که فوت ایشان تا چند روز، عذر موجه محسوب  ـ فوت یکی از والدین، همسر یا اوالد، )البته گرچه قانون
 روز، عذر موجه دانست(  7که باید فوت ایشان را تا 

 ـ حوادث قهری؛
آدم مانند  غیرقانونی،  یا حبس  توقیف  از  )البته منظور  بودن  یا در حبس  توقیف  دادخواست ـ  تقدیم  قدرت  است که شخص  و حبسی  توقیف  یا  ربایی 

 باشد.(  فرجام را به دفتر زندان یا بازداشتگاه نداشته
به ✓ باشد؛  برقرار  فرجام  پایان مهلت  در  که  است  فرجام  تمدید مهلت  موجب  در عبارتموارد چهارگانۀ فوق در صورتی  معاذیر چهارگانه  این  دیگر، 
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یر در اثنای خواهی است که آخرین روز اقدام فرجام، با یکی از این معاذیر مصادف باشد؛ اما اگر یکی از این معاذ صورتی موجب تمدید مهلت فرجام
 مدت فرجام حادث شود و در همان اثنای مدت، برطرف شود، از موجبات تمدید مهلت نیست. 

ا  خواه، باید در دادخواست فرجام، عذر خود را برای قاضی ذکر کند و اثبات کند. دادگاه صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض باید بررسی کند که آیفرجام ✓
کند. این قرار ظرف گر دادگاه مزبور ادعای وجود عذر را مردود دانست، قرار رد دادخواست فرجام را صادر میمعاذیر ادعایی وجود دارد یا خیر؟ ا 

 اعتراض در دیوان عالی کشور است. روز، قابل 20
  20او ابالغ و مهلت    خواهی دارد، قبل از فرجام فوت کند، رأی مجددًا به وراثخواهی، شخصی که حق فرجاماگر بعد از ابالغ رأی و در مهلت فرجام .2

 شود.روزۀ جدیدی به وراث او داده می
خواهی دارد، قبل از فرجام محجور شود، یعنی دچار جنون یا سفه شود، رأی مجددًا به  اگر بعد از ابالغ رأی و در مهلت فرجام، شخصی که حق فرجام .3

 وجه داشت که: شود. البته باید تروزۀ جدیدی به قیم او داده می 20قیم او ابالغ و مهلت  
خواهی نسبت به خود در صورت سفیه شدن، اگر رأی صادره ناظر به امور غیرمالی باشد، نیاز به ابالغ مجدد رأی به قیم نیست و مهلت فرجام ✓

 کند؛ زیرا سفیه از تصرف در امور غیرمالی خود ممنوع نیست. اصیل ادامه پیدا می
خواهی کند، ورشکسته شود، رأی مجددًا به  خواهی دارد، قبل از آنکه فرجامشخصی که حق فرجامخواهی،  اگر بعد از ابالغ رأی و در مهلت فرجام .4

 شود. البته باید توجه داشت که: روزۀ جدیدی به مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه داده می 20مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه ابالغ و مهلت 
غیرمال ✓ امور  به  ناظر  صادره  رأی  اگر  ورشکستگی،  صورت  مهلت در  و  نیست  تصفیه  ادارۀ  یا  تصفیه  مدیر  به  رأی  مجدد  ابالغ  به  نیاز  باشد،  ی 

 کند؛ زیرا ورشکسته از تصرف در امور غیرمالی خود ممنوع نیست. خواهی نسبت به خود اصیل ادامه پیدا میفرجام
روزۀ    20شده یا به خود اصیل ابالغ و مهلت  اگر سمت شخصی که حق اعتراض به رأی داشته، زایل شود، رأی مجددًا به شخصی که دارای سمت    .5

 شود. البته باید توجه داشت که: جدیدی به ایشان داده می
 زوال سمت وکیل، نمایندۀ حقوقی ادارات دولتی و تغییر مدیران شخص حقوقی، مشمول این بند نیست.  ✓
 شده است. بیانزوال سمت وکیل در مقطع بعد از ابالغ رأی، مشمول قواعدی است که قباًل  ✓

 ق.آ.د.م(  403به بعد و تبصرۀ مادۀ  390ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور: )مادۀ 
 در دیوان عالی کشور، به ترتیب ذیل است:  رسیدگی  

ب دیوان ارجاع  پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شع .1
 دهد. می

 کننده الزم بداند. در دیوان عالی کشور، اصل بر عدم حضور اصحاب دعوا و عدم دعوت از اصحاب دعوا است؛ مگر در مواردی که شعبۀ رسیدگی .2
 گیرد: ها صورت میها در دیوان عالی کشور به ترتیب وصول پروندهرسیدگی به پرونده .3
 کند: طور خارج از نوبت رسیدگی میای به، به پروندهالیه دیواندر دو صورت شعبۀ مرجوع   .4

 ق.آ.د.م حل اختالف در صالحیت محاکم، باید خارج از نوبت انجام شود.  29که طبق مادۀ  در صورت دستور قانون، مانند آن ✓
 در صورت تشخیص رئیس دیوان عالی کشور.  ✓

ها نیز این قاعده برقرار به شعبۀ دیگری ارجاع داد؛ مگر به تجویز قانون. در سایر دادگاهالیه اخذ و  توان آن را از شعبۀ مرجوع  پس از ارجاع پرونده، نمی .5
 است. 

 دهد. کند یا برای تهیه گزارش، به یکی از اعضای شعبه ارجاع میرئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می .6
خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی  وا و بررسی کامل در خصوص اعتراضات فرجامگزارش باید مستدل و جامع، یعنی حاوی جریان ماهیت دع .7

 باشد. 
داشته .8 پرونده دخالت  آن  در  که  از قضاتی  بیاگر هر یک  و  اعمال غرض  یا  قانون،  مواد  از  تخلفی  بهاند،  مبانی قضائی مشاهده شود،  از  طور  اطالعی 

 شود. تور رئیس شعبه، رونوشتی از گزارش مذکور به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میشود. به دس مشروح و مستدل، در گزارش ذکر می
شود تا به محض وصول، ابالغ شود و رسیدگی آن به دیوان اوراق اخطاریۀ دیوان عالی کشور، به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین ارسال می .9

گیرد و اوراق برای ابالغ، به  ب خارج از کشور، ابالغ توسط مأمورین سیاسی یا کنسولی صورت میعالی کشور ارسال شود. البته برای ابالغ به مخاط
 شود. دادگاه خارجی ارسال نمی

توانند با اجازۀ  کند و طرفین یا وکالی آنان در صورت حضور، میدر موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که الزم است قرائت می .10
 رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار کنند. 
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 منزلۀ رأی آن شعبه است. با توجه به تعدد قاضی در شعب دیوان، نظر اکثریت قضات هر شعبه )اعم از رئیس، معاون و مستشار(، به .11
 شیوۀ صدور رأی در دیوان عالی کشور، شبیه شیوۀ صدور رأی در دادگاه بدوی است.  .12
 صدور رأی دچار سهو قلم شود، تصحیح موارد سهو قلم با خود شعبۀ دیوان است. اگر شعبۀ دیوان عالی کشور در  .13

 ق.آ.د.م(   386خواهی: )مادۀ اثر تعلیقی فرجام 
قید و شرط نیست؛ بلکه اثر تعلیقی فرجامی، محدود و مقید به شرایطی به شرح  خواهی، برخالف واخواهی و تجدیدنظر، دارای اثر تعلیقی مطلق و بیفرجام

 ت: ذیل اس
به محکوم   .1 نسبت  تعلیقی  مالی:اثر  از محکوم    به  اجرای حکم،  از  قبل  صادرکنندۀ حکم،  دادگاه  تشخیص  به  لزوم،  صورت  أخذ  در  مناسب  تأمین  له 

 خواهد شد. در این خصوص، باید توجه داشت که: 
طور مطلق دستور تواند بهمه پیدا کند. دادگاه نمیممکن است دادگاه، اساسًا نیازی به گرفتن تأمین تشخیص ندهد و اجرا، بدون سپردن تأمین ادا  ✓

 له آن را نسپارد. تأخیر اجرا را بدهد؛ بلکه این دستور در فرضی قابل صدور است که دادگاه، تأمینی را تعیین کند و محکوم  
 نویس شدن ندارد. شود و نیاز به پاک اعتراض نیست، به طرفین ابالغ نمیقرار تأخیر اجرا، قابل ✓
 اعتراض نیست. تواند نقد یا غیرنقد باشد. میزان تأمین بسته به نظر قاضی است و نوع تأمین و میزان آن قابلمیتأمین  ✓
 گیری در خصوص تأخیر اجرا، با دادگاه صادرکنندۀ حکم است، نه دیوان عالی.تصمیم ✓

علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی  م  اگر به تشخیص دادگاه صادرکنندۀ حکم، محکو  مالی:به غیراثر تعلیقی نسبت به محکوم   .2
 به تأخیر خواهد افتاد. در این خصوص، باید توجه داشت که: 

 گیری در خصوص تأخیر اجرا با دادگاه صادرکنندۀ حکم است. تصمیم ✓
 نویس شدن ندارد. ز به پاک شود و نیا اعتراض نیست، به طرفین ابالغ نمیطور که قباًل بیان شد قرار تأخیر اجرا، قابلهمان ✓
اعتراض تواند نقد یا غیرنقد باشد. میزان تأمین بسته به نظر قاضی است، و نوع تأمین و میزان آن قابلطور که قباًل بیان شد، تأمین میهمان ✓

 نیست. 
 اجراست. خواهی رأی قابلدر مهلت فرجام .3
بهفرجام .4 است؛  تعلیقی  اثر  دارای  آرا،  از  برخی  به  نسبت  نهاییعبارتخواهی  به  منوط  آرای محاکم،  از  برخی  اجرای  که دیگر،  است؛  آن حکم  شدن 

 عبارت است از: 
 شدن حکم صادره است. اجرای حکم طالق، منوط به نهایی ✓
وراث دریافت  شود که گواهی حصر  اگر شخصی فوت کند و ملکی در دفتر امالک به نام او ثبت شده باشد، ملک در صورتی به نام وراث او ثبت می ✓

 االرث، بین وراث توافق باشد یا در صورت اختالف، در این خصوص حکم نهایی شود.شده و در خصوص سهم
خواهی از رأیی که اجراشده، رأی مزبور نقض شود و تغییر یابد، در این صورت، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکنندۀ حکم به واسطۀ فرجاماگر به .5

 شود. میحالت قبل اعاده 
 دعاوی طاری در فرجام: 

 خواهی، دعاوی اضافی، متقابل و جلب ثالث راه ندارد. در فرجام .1
رجع بدوی یا  دعوای ورود ثالث در دیوان عالی کشور راه ندارد؛ اما اگر دیوان عالی کشور رأی مورد فرجام را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به م .2

 پذیر است. ورود ثالث امکانتجدیدنظر اعاده کند، در آن مرجع،  
ده به  توجه داشته باشید که در خود دیوان عالی کشور، نه ورود ثالث راه دارد و نه جلب ثالث؛ اما ممکن است که در صورت نقض رأی و اعادۀ پرون .3

 دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، در آن مرجع، ورود ثالث صورت گیرد؛ اما در آن مقطع هم جلب ثالث ممکن نیست. 
 و ( 384خواهی: )مواد یمات نسبت به دادخواست فرجام تصم

خواهی شده )که ممکن است دادگاه بدوی یا تجدیدنظر  طور که مشاهده شد، دادگاهی که از رأی آن فرجاماگر دادخواست فرجام، ناقص باشد: همان .1
 : کند. در این خصوص، توجه داشته باشید کهباشد(، قرار رد دادخواست فرجامی را صادر می

 اعتراض در دیوان عالی کشور است. روز قابل 20این قرار، ظرف  ✓
 اعتراض به این قرار، تشریفات و هزینه ندارد.  ✓
 اعتراض به این قرار، نیاز به تبادل لوایح ندارد.  ✓
دادگاه، قرار رد دادخواست کند؛ در مرحلۀ فرجام،  برخالف مرحلۀ بدوی، که در صورت نقص دادخواست، مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر می ✓
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 کند. خواهی را صادر میفرجام
خواهی شده )دادگاه بدوی یا تجدیدنظر(،  اگر دادخواست فرجام، بدون عذر موجه، خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد: دادگاهی که از رأی آن فرجام .2

 ر این خصوص، نیز جاری است. کند. سایر نکات مندرج در بند فوق دقرار رد دادخواست فرجامی را صادر می
رغم ناقص بودن، به جریان افتاده باشد، و به دیوان عالی کشور ارسال شده باشد: دیوان عالی، پرونده را با ذکر موارد نقص،  اگر دادخواست فرجام، علی .3

 ظایف قانونی اقدام کند. کند تا آن دفتر، نسبت به رفع نقص و انجام وخواسته اعاده میبه دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام
خواهی خود را مسترد کند: دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست  خواهی، دادخواست فرجامخواه، تا قبل از رسیدگی به دادخواست فرجاماگر فرجام .4

 کند. خواهی را صادر میفرجام
خواسته به قوت خود باقی  کند و رأی فرجامار عدم استماع دعوا صادر میخواهی، قر اگر دیوان عالی کشور، رأی را غیرقابل فرجام بداند: نسبت به فرجام .5

 ماند. می
صورت یک حکم است، از حیث استدالل، صحیح بداند؛ اما آن را یک قرار تشخیص دهد: رأی را از  اگر دیوان عالی کشور، رأی مورد اعتراض را که به .6

 کند. حکم به قرار تأیید و نهایتًا تأیید می
عالی کشور، رأی مورد اعتراض را که به صورت یک قرار صادر شده، صحیح بداند، ولی استدالالت آن را صحیح نداند: با تصحیح جهات    اگر دیوان .7

قرار رد کند. اگر نیاز به تصحیح عنوان قرار باشد، برای مثال، الزم باشد که عنوان قرار، از ابطال دادخواست به  استداللی آن قرار، آن را نهایتًا تأیید می
 شود. شود و نهایتًا رأی تأیید میدعوا تغییر کند، این تغییر عنوان توسط دیوان انجام می

اد  اگر دیوان عالی کشور، دادگاه صادرکنندۀ رأی )اعم از حکم یا قرار( را فاقد صالحیت تشخیص دهد: درهرصورت، چه نسبت به صالحیت ذاتی ایر  .8
 فرستد. در این خصوص، توجه داشته باشید که:ا نقض و پرونده را به مرجع صالح میشده باشد و چه ایراد نشده باشد، رأی ر 

عدم صالحیت ذاتی در صورتی موجب نقض رأی است که دادگاه در زمان صدور رأی، فاقد صالحیت باشد. تغییرات صالحیت ذاتی بعد از صدور  ✓
 رأی در صحت آن تأثیر ندارد. 

برای رسیدگی شناخته شده اگر دادگاهی که رأی را صادر کرده، ق ✓ بر قواعد حل اختالف در صالحیت، توسط دیوان عالی کشور، صالح  بنا  باًل 
 کند. باشد، دیوان عالی کشور مجددًا رأی آن دادگاه را بر مبنای عدم صالحیت ذاتی نقض نمی

می ✓ صالح  که  مرجعی  به  را  آن  دیوان  صالحیت،  عدم  دلیل  به  رأی  نقض  از  میپس  باداند  مراجع    فرستد.  تمام  بر  دیوان  برتری  به  توجه 
 کننده، مرجع مزبور مکلف به تبعیت از نظر دیوان و رسیدگی به پرونده است. رسیدگی

  اگر دیوان عالی کشور، دادگاه صادرکنندۀ رأی )اعم از حکم یا قرار( را فاقد صالحیت محلی تشخیص دهد: اگر نسبت به صالحیت محلی در موعد  .9
فرستد. در غیر این صورت )اگر ایراد نشده باشد(،  اول بدوی( ایراد شده باشد، دیوان رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح می  مقرر )تا پایان جلسۀ

 کند. در این خصوص، توجه داشته باشید که:بدین علت رأی را نقض نمی
پرونده ✓ به  تغییر قواعد صالحیت محلی، نسبت  آنکه  به  ن با توجه  اثر فوری  نقض رأی های جاری  دارد، عدم صالحیت محلی در صورتی موجب 

گیری دادگاه تأثیر است که دادگاه در زمان تقدیم دادخواست بدوی، صالحیت محلی نداشته باشد. تغییرات بعدی صالحیت در صحت تصمیم
 ندارد. 

لی کشور، صالح به رسیدگی شناخته شده باشد،  اگر دادگاهی که رأی را صادر کرده، قباًل بنا بر قواعد حل اختالف در صالحیت، توسط دیوان عا ✓
 کند. دیوان عالی کشور مجددًا رأی آن دادگاه را بر مبنای عدم صالحیت نقض نمی

می ✓ صالح  که  مرجعی  به  را  آن  دیوان  صالحیت،  عدم  دلیل  به  رأی  نقض  از  میپس  مراجع  داند  تمام  بر  دیوان  تفوق  به  توجه  با  فرستد. 
 مکلف به تبعیت از دیوان و رسیدگی به پرونده است. کننده، مرجع مزبوررسیدگی

رسیدگی    اگر رأی صادره، یک قرار باشد و دیوان عالی کشور آن را به هر دلیلی، غیر از عدم صالحیت، نقض کند: قرار را نقض کرده و پرونده را جهت .10
 شید که: کند. در این خصوص، توجه داشته باماهوی به همان شعبۀ صادرکنندۀ قرار، اعاده می

 شود. الذکر، به مرجع صالح ارسال میفوق 9و   8اگر دلیل نقض قرار، عدم صالحیت باشد، پرونده وفق ترتیبات مقرر در بندهای  ✓
پرونده فرستد؛ زیرا به ماهیت  اگر قرار در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد، دیوان عالی پرونده را به همان شعبۀ بدوی می ✓

زمانی که در مرحلۀ بدوی رسیدگی ماهوی صورت نگیرد، رسیدگی ماهوی در مرحلۀ تجدیدنظر امکان تا  و  بدوی رسیدگی نشده  پذیر در مرحلۀ 
 شود. نیست؛ اما اگر قرار از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، پرونده به همان شعبۀ تجدیدنظر ارسال می

تواند با صدور قرار، پرونده را ده به آنجا ارجاع شده، مکلف به تبعیت از دیوان و ورود در ماهیت است و نمیدادگاه بدوی یا تجدیدنظری که پرون  ✓
د  مختومه کند؛ مگر آنکه علت جدیدی حادث شده باشد که مانع از ورود در ماهیت پرونده شود و صدور قرار را توجیه کند. برای مثال، فرض کنی 
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، در دیوان عالی نقض شود و پرونده به شعبۀ بدوی، اعاده شود؛ اما متعاقبًا، یکی از طرفین فوت کند. با توجه به که قرار صادره در پروندۀ طالق
قابل از طرفین،  یکی  و در صورت فوت  است  به شخص  قائم  قرار  آنکه طالق، دعوایی  آن شخص،  فوت  به علت  باید  دادگاه  نیست،  رسیدگی 

 سقوط دعوا صادر کند. 
صادره، یک حکم باشد و دیوان، آن را به دلیل نقص تحقیقات، نقض کند: پرونده را به همان دادگاه صادرکنندۀ حکم، برای تکمیل تحقیقات  اگر رأی   .11

 کند. در این خصوص، توجه داشته باشید که:و صدور مجدد رأی ارسال می
 کند.  داند، به طور دقیق بیانشعبۀ دیوان عالی کشور باید مواردی را که ناقص می ✓
دادگاه مکلف به تکمیل تحقیقات، وفق نظر دیوان عالی کشور و صدور مجدد رأی است؛ مگر آنکه علت جدیدی حادث شده باشد؛ که رسیدگی به  ✓

شود و به تبع آن تکمیل  پرونده منتفی شود. برای مثال، اگر در یک دعوای قائم به شخص، یکی از طرفین فوت کند، قرار سقوط دعوا صادر می
 شود. یقات منتفی میتحق

 الزام دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به تکمیل تحقیقات، لزومًا به معنای غلط بودن رأی صادره نیست؛ بلکه به معنای ناقص بودن تحقیقات است؛ ✓
 سابق صادر کند.  بنابراین، ممکن است دادگاه بدوی یا تجدیدنظر پس از تکمیل تحقیقات، مجددًا به همان نتیجۀ سابق برسد و رأیی مانند رأی

رأی،   اگر دادگاه بدوی، حکمی صادر کندو دادگاه تجدیدنظر نیز آن را عینًا تأیید کند، ولی دیوان عالی کشور تحقیقات را ناقص بداند، ضمن نقض  ✓
دگاه تجدیدنظر نیز به کند؛ زیرا به ماهیت پرونده در مرحلۀ بدوی رسیدگی ماهوی صورت گرفته و داپرونده را به همان شعبۀ تجدیدنظر ارسال می

 معنی است. موجب تأیید حکم بدوی به ماهیت پرونده رسیدگی کرده و بنابراین، بازگشت مجدد پرونده به مرحلۀ بدوی، بی
عرض اگر رأی صادره، یک حکم باشد و دیوان عالی کشور آن را به هر دلیلی، غیر از عدم صالحیت و نقض تحقیقات، نقض کند: پرونده به شعبۀ هم .12

شود و آن شعبه، مکلف است به پرونده رسیدگی کند که ممکن است نتیجۀ این ای که رأی را صادر کرده، برای رسیدگی مجدد ارسال میهمان شعبه
رسیدگی، صدور حکمی منطبق بر حکم نقض شدۀ قبلی باشد. به این حکم، حکم اصراری گوییم؛ بدین معنی که شعبۀ دوم بر همان حکم شعبۀ اول،  

 ورزیده است.  اصرار
خواهی جدید به آن ارجاع شده، ممکن است حکم را تأیید یا آنکه حکم را نقض  ای از دیوان که فرجامخواهی شود، شعبهاگر مجددًا از این حکم، فرجام

 کند. 
مومی شعب حقوقی،  شود. اگر اکثریت اعضای هیئت عاگر شعبۀ دیوان حکم صادره را نقض کند، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی طرح می

شود، که شعبۀ مزبور  عرض دیگری ارسال میماند و اگر رأی را نقض کنند، پرونده به شعبۀ همرأی صادره را تأیید کنند، رأی به قوت خود باقی می
توجه داشته  مکلف است با لحاظ استدالالت هیئت عمومی شعب حقوقی، به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر کند. در این خصوص،  

 باشید که: 
 کند. هایی از رأی که نقض شده، اقدام به رسیدگی مجدد میالیه فقط نسبت به قسمتدادگاه مرجوع   ✓
عرض در یک حوزۀ ترین دادگاه هماگر دادگاه صادرکنندۀ حکم، شعبۀ دیگری برای ارسال پرونده به آنجا نداشته باشد، در این صورت، به نزدیک ✓

 شود. میقضائی مجاور ارسال 
شود  چهارم قضات )رؤسا، مستشاران و معاونین( شعب حقوقی دیوان تشکیل میهیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور با حضور حداقل سه ✓

 و قضات شعب جزایی در آن حضور ندارند. 
 االتباع نیست. سایر محاکم، الزماگر یک رأی اصراری در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان تأیید شود، برخالف رأی وحدت رویه برای  ✓
ارسالشعبۀ هم ✓ آنجا  به  پرونده  که  طریق عرض سوم  از  است  یعنی مکلف  است؛  استدالل هیئت عمومی شعب حقوقی  از  تبعیت  به  مکلف  شده، 

کند و رأی ماهوی را صادر کند.  آورده و بر آن مبنا، رأی صادره را نقض کرده، تبعیت  تفسیر و استنتاجی که هیئت مزبور از قانون یا قرارداد به عمل
 عرض سوم مکلف به تبعیت از آن نظر ماهوی باشد. کند، که شعبۀ همتوجه داشته باشید که هیئت مزبور اقدام به بیان نظر ماهوی نمی

 اعتراض نیست. عرض سوم، قطعی است و مجددًا قابلرأی شعبۀ هم ✓
سهو قلم بداند و از سایر جهات، آن را صحیح بداند: موارد سهو قلم را، خود برطرف کرده و اگر دیوان عالی کشور، رأی صادره را فقط متضمن مواردی   .13

 کند. رأی را ابرام می
کند؛ یعنی رأی صادره را نقض کرده اما رسیدگی مجدد به پرونده الزم  نقض بال ارجاع: در مواردی دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض بال ارجاع می .14

  ارجاع از قرار ذیل است: نیست. موارد نقض بال
 اگر علت نقض، مغایرت آن با حکمی باشد که قباًل صادر شده، در این صورت، حکم مؤخرالصدور نقض شده و رسیدگی دیگری الزم ندارد.  ✓
. در این صورت،  های رأی، ایرادی نداشته باشد اگر بخشی از رأی صادره، خارج از خواستۀ خواهان باشد یا بیش از خواستۀ او باشد و سایر بخش ✓
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 شود. رسیدگی دیگری نیز به پرونده الزم نیست.های رأی، ابرام میهمان قسمت رأی، نقض شده و بقیۀ قسمت
 

 فرجام تبعی:  
نسبت    تواند ضمن جواب خود،خوانده میخواهی یکی از طرفین قرار گیرد. فرجامممکن است یک رأی، جزئًا به ضرر هر یک از طرفین باشد و در مورد فرجام

از رأی که علیه اوست، فرجام بهبه آن قسمت  تبعی کند؛  برابر فرجامخواهی فرجامدیگر، فرجامعبارتخواهی  تبعی  خواخواندۀ اصلی در  را، فرجام  ه اصلی 
 نامیم. می

 ق.آ.د.م(  416تا  413اوصاف فرجام تبعی: )مواد 
از جانب فرجام .1 تبعی  برابر  فرجام  قابلفرجامخواندۀ اصلی در  بنابراین، نمیخواه اصلی  اند، فرجام  خواهی نکردهتوان علیه کسانی که فرجامطرح است؛ 

 تبعی درخواست کرد. 
 خوانده، فرجام تبعی بخواهد. تواند در برابر فرجام تبعی فرجامخواه اصلی نمیفرجام .2
 آید. نیاز به دادخواست ندارد و بدون تشریفات به عمل می .3
 دادرسی ندارد. نیاز به هزینۀ  .4
براین،  فرجام تبعی باید در ضمن پاسخ به فرجام اصلی مطرح شود، بنابراین؛ مهلت آن همان مهلتی است که برای پاسخ به فرجام اصلی مقرر است؛ بنا .5

 خواهی اصلی است. روز از تاریخ ابالغ دادخواست فرجام 20مهلت فرجام تبعی  
خواهی  شود که طرف دیگر فرجاماصلی است؛ یعنی حق فرجام تبعی، در صورتی برای طرف مقابل ایجاد میبقا و زوال آن وابسته به بقا و زوال فرجام   .6

خواه، فرجام اصلی خود را مسترد کند یا به هر دلیل، فرجام اصلی رد شود و مورد رسیدگی در دیوان قرار نگیرد، حق فرجام تبعی  کرده باشد و اگر فرجام
گیرد؛ زیرا فرجام تبعی در ضمن پاسخ به فرجام اصلی بیان  آمده باشد، مورد رسیدگی قرار نمیعملکه فرجام تبعی بهشده و حتی درصورتینیز ساقط

 شود. شده است. بدیهی است که وقتی به فرجام اصلی رسیدگی نشود، به پاسخ آن هم رسیدگی نمی
 

 اعادۀ دادرسی: 
پرونده توسط همان دادگااعادۀ دادرسی:   به  اعادۀ دادرسی  رسیدگی مجدد  را،  به دلیل وجود جهات خاص مذکور در قانون  ه صادرکنندۀ رأی قطعی، 

 ا، مجددًا به پرونده رسیدگی کند. تواند به درخواست یکی از طرفین دعو دیگر، جهاتی وجود دارد که در صورت برقراری آن جهات، دادگاه میعبارتگوییم؛ به
 های اعادۀ دادرسی: ویژگی

 العادۀ شکایت از رأی است؛ چرا که محدود به جهات خاص است. های فوقجزء روش  .1
 ای با هر موضوعی ممکن است رخ دهد. اعادۀ دادرسی از حیث موضوع، محدودیت ندارد؛ بنابراین، نسبت به هر پرونده .2
 کنندۀ حکم قطعی است. رسیدگی به آن، در صالحیت دادگاه رسیدگی .3
 ی عدولی شکایت از رأی است. هابنا بر بند فوق، اعادۀ دادرسی جزء روش  .4

 آرای قابل اعادۀ دادرسی:
 پذیر است؛ بنابراین، در خصوص قرارها، اعادۀ دادرسی راه ندارد. فقط نسبت به احکام قطعی، امکان .1
کردن حق واخواهی  در خصوص احکام نیز تا قبل از قطعیت، یعنی تا قبل از منتفی شدن طرق عادی شکایت از رأی )واخواهی و تجدیدنظر( یا ساقط   .2

 و تجدیدنظر، اعادۀ دادرسی ممکن نیست. 
 آرای دیوان عدالت اداری نیز قابل اعادۀ دادرسی است.  .3
الملل، اعادۀ دادرسی  بینی نشده، اما در خصوص رأی داور در قانون داوری تجاری بیننسبت به رأی داور، در قواعد داوری داخلی اعادۀ دادرسی پیش .4

 ست. شده ابه رسمیت شناخته
 ق.آ.د.م(  434اعادۀ دادرسی نسبت به آرای دیوان عالی کشور: )تبصرۀ مادۀ 

شود و  گیرد و با توجه به اینکه در دیوان عالی کشور، رأی به معنای أخص صادر نمیکه در دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی صورت نمیاز آنجایی .1
یا نقض رأی فرجامشود؛ بنابراصرفًا به تأیید یا نقض رأی صادره اکتفا می خواسته است. قابل اعادۀ ین، رأی دیوان عالی کشور که صرفًا دال بر تأیید 

 دادرسی نیست. 
توان نسبت به  کند که قابل اعادۀ دادرسی باشد؛ اما اگر حکمی در دیوان عالی کشور، تأیید شده باشد، همچنان میدیوان عالی کشور حکم صادر نمی .2

 سی کرد.آن حکم، تقاضای اعادۀ دادر 
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ای در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و نسبت به این پرونده، تقاضای اعادۀ دادرسی شود، این تقاضا باید به دیوان عالی کشور تقدیم  اگر پرونده .3
ت به آن قرار قبول اعادۀ فرستد. اگر دادگاه صادرکنندۀ حکم، این تقاضا را بپذیرد؛ یعنی نسب شود و دیوان عالی آن را به دادگاه صادرکنندۀ حکم می

 شود. دادرسی صادر کند، فعاًل رسیدگی در دیوان عالی کشور متوقف می
 ق.آ.د.م(   430و  426جهات اعادۀ دادرسی: )مواد 

بر تخلی .1 باشد، ولی دادگاه عالوه  به تخلیۀ ملکی  آنکه خواستۀ خواهان، صدور حکم نسبت  باشد؛ مانند  نبوده  ادعای خواهان  ه،  موضوع حکم، مورد 
 حکم به پرداخت اجور معوقه نیز صادر کند. 

میلیون تومان، دادخواست داده است؛ اما قاضی طرف مقابل را به    80حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. برای مثال، شخصی بابت   .2
میلیون تومانی را مطالبه کرده؛ اما دادگاه نسبت به    30میلیون تومان از وجه یک فقره چک    10میلیون تومان محکوم کند. یا مانند آنکه شخصی    100
 میلیون رأی صادر کند.   30کل 

الل کرده وجود تضاد در مفاد یک که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد؛ مانند آنکه دادگاه در رأی صادره، نسبت به بطالن قرارداد استد  .3
 ادر کند. باشد؛ ولی در نهایت، حکم به تأیید فسخ قرارداد ص

 فسخ نیست، مفاد چنین حکمی دارای تضاد است. یکن است و قابللمبا توجه به اینکه قرارداد باطل، کان
حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قباًل توسط همان دادگاه صادرشده، متضاد باشد، بدون آنکه سبب قانونی،   .4

 وص، توجه داشته باشید که: موجب این مغایرت باشد. در این خص
 مورد شرط است:   4برای اعادۀ دادرسی به استناد این جهت، وحدت  ✓

 ـ وحدت موضوع دو دعوا؛
 ـ وحدت سبب دو دعوا؛

 ـ وحدت اصحاب دو دعوا؛
 ـ وحدت دادگاه صادرکنندۀ رأی دو دعوا.

 باشد. این تعارض در صورتی از موجبات اعادۀ دادرسی است که هر دو حکم، قطعی شده  ✓
 مغایرت بین دو حکم، از جهات اعادۀ دادرسی است؛ نه مغایرت بین یک حکم و یک قرار.  ✓

 خواهی است. مغایرت یک حکم و یک قرار، از موجبات اعادۀ دادرسی نیست؛ اما از جهات فرجام
ته منظور از یک دادگاه، صرفًا یک شعبه این جهت در صورتی موجب اعادۀ دادرسی است که هر دو حکم متعارض از یک دادگاه صادر شده باشد. الب ✓

 عرض )ذاتًا هم صالحیت( از یک حوزۀ قضائی صادر شده باشد. نیست؛ بلکه ممکن است دو حکم، از یک شعبه یا از دو شعبۀ هم
 د توجه داشت که: کاربرده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. در این خصوص بای کننده اعادۀ دادرسی، حیله و تقلبی بهطرف مقابل درخواست .5

 حیله و تقلب باید به موجب یک رأی نهایی اثبات شود.  ✓
حیله و تقلب نمایندۀ طرف مقابل نیز از موجبات اعادۀ دادرسی است. حیله و تقلب شخص ثالث از موجبات اعادۀ دادرسی نیست؛ مگر آنکه شخص   ✓

 کاربرده باشد. ثالث با هماهنگی و تبانی طرف مقابل، حیله و تقلب به
 له و تقلب در صورتی موجب اعادۀ دادرسی است که در رأی دادگاه، مؤثر باشد؛ اعم از اینکه تنها دلیل باشد یا بخشی از ادله.حی ✓
بل،  برخی از مصادیق حیله و تقلب عبارت است از: حاضر کردن شخصی غیر از خوانده در جلسۀ دادرسی و أخذ اقرار از او، تبانی با وکیل طرف مقا ✓

شده است، معرفی محلی غیر از محلی که  ها و محتویات دادخواست اصلی در نسخۀ دوم دادخواست که به خوانده ابالغاز خواسته  عدم درج برخی
 قرار تحقیق محلی یا معاینۀ محل باید در آنجا انجام شود، معرفی شهود کذب به دادگاه و استماع شهادت ایشان.

 ای نیست. رسد؛ چرا که همراه با مانور متقلبانهسوگند کذب از مصادیق حیله و تقلب به نظر نمی ✓
ق.م در دعوا، اظهاری خالف آن پذیرفته نیست.  1331مضافًا اینکه بنا بر مادۀ    

 حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. در این خصوص، باید توجه داشت که:  .6
 اعتباری سند یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، اثبات شود. توجه به رأی نهایی حقوقی مبنی بر بیجعلیت اسناد، باید با   ✓
توان برای اثبات جعل، به طرفیت وراث او دعوای حقوقی  اگر جاعل فوت کرده باشد، طرح شکایت کیفری برای اثبات جرم جعل، منتفی است و می ✓

 ی مبنی بر جعلیت و بطالن سند، تقاضای اعادۀ دادرسی کرد. طرح کرد و سپس به استناد رأی نهایی حقوق
کنندۀ اعادۀ دادرسی باید و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست .7

 دادرسی، مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. 
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داشت، که مکتوم بودن سند بر دو قسم است: در این خصوص، باید توجه   
 شود، که در جریان دادرسی مکتوم بوده است.گاه پس از صدور رأی، سند جدیدی یافت می  مکتوم بودن مادی سند: ✓
مکتوم بودن حکمی سند: گاه بحث بر سر یک سند مادی نیست؛ بلکه در جریان دادرسی، حقیقتی وجود داشته که هیچ سندی در خصوص آن  ✓

ق.آ.د.م که جهات آیین دادرسی مدنی را بیان    426وجود نبوده و این حقیقت، بعدها تبدیل به یک سند شده است گرچه این مورد، در نص مادۀ  م
وجبات  منزلۀ مکتوم بودن سند دانسته و آن را از مق.آ.د.م، این مورد را نیز به    426مادۀ    7نشده، اما برخی با وحدت مالک از بند  بینینکرده، پیش

اند؛ مانند آنکه در خصوص قراردادی، حکمی مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن صادر شود و پس از مدتی، حکم اعادۀ دادرسی دانسته
در  ،  دیگری صادر شود که داللت بر بطالن آن قرارداد از روز اول، دارد. این حکم دوم، یک سند و مدرک است که در جریان رسیدگی به پروندۀ اول

می بنابراین،  است؛  شده  ظاهر  بعدًا  و  بوده  مکتوم  صادرشده،  حکم  ثمن  پرداخت  به  الزام  بر  مبنی  سابقًا  که  حکمی  خصوص  آن  استناد  به  توان 
 درخواست اعادۀ دادرسی کرد؛ چرا که در صورت بطالن یک قرارداد، مبنای قانونی برای پرداخت ثمن وجود ندارد. 

شود و سپس آن ادارۀ دولتی،  صوص، فرضی را در نظر بگیرید که رأی دادگاه، به استناد یک استعالم دولتی صادر میعنوان مثالی دیگر در این خبه
توان به استناد پاسخ جدید به استعالم، تقاضای اعادۀ دادرسی کرد و این نیز،  اش صحیح نبوده است. میدر استعالم بعدی بیان کند که پاسخ قبلی

 سند است. نوعی مکتوم بودن حکمی 
اثبات اصالت یک سند به موجب حکم قطعی کیفری، وقتی که در جریان رسیدگی به دعوای حقوقی، آن سند در شمار ادله بوده و به دلیلی مانند   ✓

 ق.آ.د.م(  227انکار یا تردید، از عداد دالیل شخص خارج شده است. )مادۀ 
)انکار، تردید یا ادعای جعل( شده باشد و به هر دلیل )مانند عدم ارائه سند در مهلت مقرر یا اگر در جریان دادرسی حقوقی، به اصالت سندی، تعرض   ✓

کننده، خارج شود؛ ولی بعدًا به موجب حکم قطعی کیفری، اصالت سند  کننده در اثبات اصالت سند(، آن سند از عداد دالیل ارائهناتوانی شخص ارائه
تناد حکم قطعی کیفری، نسبت به حکمی که قباًل در دعوای حقوقی صادر شده، تقاضای اعادۀ دادرسی  توان به اسثابت شود، در این صورت، می

 کرد. 
 این بند در صورتی از موجبات اعادۀ دادرسی است که اثبات اصالت سند مزبور، در حکم مورد اعادۀ دادرسی مؤثر باشد.  ✓

 قواعد جهات اعادۀ دادرسی: 
العادۀ شکایت از رأی است؛ بنابراین، در  های فوقق.آ.د.م حصری است؛ زیرا اعادۀ دادرسی در شمار روش   426جهات اعادۀ دادرسی موضوع مادۀ   .1

توانیم جهتی به جهات مندرج در قانون بیفزاییم. مضافًا اینکه بعد از ختم رسیدگی و صدور رأی، رسیدگی مجدد دادگاه به پرونده، این خصوص، نمی
 توان مصادیق آن را با قیاس گسترش داد. راین، نمیامری خالف قاعده است و بناب

 باید جهت یا جهات اعادۀ دادرسی در درخواست اعادۀ دادرسی قید شود.  .2
 تواند غیر از جهت مذکور در درخواست اعادۀ دادرسی، به سایر جهات رسیدگی کند. دادگاه نمی .3

 های یکسان: مغایرت احکام در پرونده
 وع واحد، سبب واحد و اصحاب واحد، دو حکم متضاد صادر شود، دو حالت وجود دارد: اگر در خصوص دو پرونده با موض

ادۀ اگر هر دو حکم، از یک دادگاه صادر شده باشد )منظور از یک دادگاه، یک شعبه یا دو شعبه از یک حوزۀ قضائی است(: در این حالت هم حق اع .1
خواهی منوط به آن است که موضوع پرونده در شمار موضوعات قابل فرجام  حق فرجام  خواهی. البته ایجادشود و هم، حق فرجامدادرسی ایجاد می

 خواهی از حیث موضوع، دارای محدودیت است. طور که بیان شد فرجامباشد؛ زیرا همان
خواهی منوط به د حق فرجامطور که ذکر شد ایجاپذیر است. البته همانخواهی امکاناگر دو حکم از دو دادگاه مختلف صادر شده باشد: فقط فرجام .2

 آن است که موضوع پرونده، در شمار موضوعات قابل فرجام باشد. 
ن  دادرسی  اعادۀ  یا  فرجام  به  اقدام  رأی،  دو  مغایرت  دلیل  به  اگر  یکسان:  دعاوی  در  رأی  دو  مغایرت  دلیل  به  دادرسی  اعادۀ  با  فرجام  با  تفاوت  ماییم، 

 های ذیل مواجهیم: تفاوت
دهد. اگر رأی اول موافق با شود. دیوان عالی کشور رأی اول را نیز موردبررسی قرار میاهی: رأی مؤخرالصدور نقض بالارجاع میخو در صورت فرجام .1

 خواهی شده باشد. شود. البته نقض رأی اول، منوط بدان است که نسبت به آن هم فرجامقانون باشد تأیید و در غیر این صورت، آن هم نقض می
 ماند. شود، و رأی اول به قوت خود باقی میدر این حالت صرفًا رأی مؤخرالصدور نقض می دادرسی:در صورت اعادۀ  .2

 ق.آ.د.م(  435شرایط دادخواست اعادۀ دادرسی: )مادۀ 
 در دادخواست اعادۀ دادرسی باید مفاد و شرایط ذیل رعایت شود. 

 دادخواست اعادۀ دادرسی طاری باید رعایت شود:این شرایط هم در دادخواست اعادۀ دادرسی اصلی و هم در 
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 نام و نام خانوادگی و محل اقامت متقاضی اعادۀ دادرسی و نمایندۀ او؛ .1
 نام و نام خانوادگی و محل اقامت خواندۀ اعادۀ دادرسی؛  .2
 مشخصات )شماره( حکمی که مورد درخواست اعادۀ دادرسی است؛  .3
 نام حوزۀ قضائی(؛ مشخصات دادگاه صادرکنندۀ حکم )شمارۀ شعبه و  .4
 جهت یا جهاتی که موجب درخواست اعادۀ دادرسی شده است؛  .5
دادرسی   .6 رعایت شود. هزینۀ  باید  دادرسی هم  اعادۀ  در خصوص  دادخواست،  نسخ  تعداد کافی  و  دادرسی  هزینۀ  مانند  دادخواست،  سایر مشخصات 

 درخواست اعادۀ دادرسی شده است. ای است که نسبت به آن درصد ارزش خواسته 5/5اعادۀ دادرسی 
 ضمانت اجرای شرایط دادخواست اعادۀ دادرسی: 

 اگر در دادخواست اعادۀ دادرسی؛ شرایط فوق رعایت نشده باشد، با دو حالت مواجهیم: 
مدیر .1 توسط  دادخواست،  رد  قرار  بود:  نشده  درج  او  نمایندۀ  یا  دادرسی  اعادۀ  متقاضی  اقامتگاه  و  خانوادگی  نام  نام،  یا    اگر  بدوی  شعبۀ  همان  دفتر 

نظری که قباًل در  شود. در خصوص قابلیت اعتراض به این قرار، همان اختالفتجدیدنظر که درخواست اعادۀ دادرسی به آنجا تقدیم شده، صادر می
 خصوص قابلیت اعتراض به قرار رد دادخواست بدوی بیان شد جاری است. 

 شود: عایت نشده باشد، به همین نحو ذیل عمل میاگر سایر شرایط در دادخواست اعادۀ دادرسی ر  .2
و به مدیر دفتر دادگاه بدوی یا تجدیدنظر که درخواست اعادۀ دادرسی به آنجا تقدیم شده، خطاب به متقاضی اعادۀ دادرسی، اخطار رفع نقص صادر   ✓

 دهد. روز مهلت برای رفع نقص می 10او 
 کند. مدیر دفتر، قرار رد دادخواست صادر و به متقاضی اعادۀ دادرسی ابالغ می  روزه و عدم رفع نقص، 10در صورت انقضای این مهلت  ✓
 روز از ابالغ، در نزد قاضی یا قضات همان شعبه، قابل اعتراض است. نظر قاضی شعبه، قطعی است.  10این قرار ظرف   ✓

 ق.آ.د.م(   437قرار قبول اعادۀ دادرسی: )مادۀ 
گیری کند. قبول اعادۀ دادرسی بدین معنی است که دادگاه،  باید در خصوص قبول یا رد اعادۀ دادرسی تصمیم  دادگاه قبل از رسیدگی به اعادۀ دادرسی،

 داند. دادخواست اعادۀ دادرسی مزبور را دربردارندۀ برخی از جهات اعادۀ دادرسی می
صرف درخواست اعادۀ دادرسی و ادعای وجود جهات  وجه مشخصۀ مهم اعادۀ دادرسی که در سایر طرق شکایت از رأی وجود ندارد، این است که   .1

کند؛ بلکه دادگاه در صورتی مکلف به اعادۀ دادرسی است که متقاضی اعادۀ دادرسی در  دادرسی، دادگاه را مکلف به رسیدگی به اعادۀ دادرسی نمی
 دادخواست اعادۀ دادرسی، دالیلی برای تحقق جهات اعادۀ دادرسی اقامه کرده باشد. 

عنه نیست؛ بلکه به معنای آن است که متقاضی اعادۀ منزلۀ پذیرش دفاعیات متقاضی اعادۀ دادرسی و نقض رأی معترض  ل اعادۀ دادرسی، بهقرار قبو  .2
پاره به  را  تقاضای خود  اعادۀ دادرسی )مذکور در مادۀ  دادرسی،  از جهات  او قابل  426ای  تقاضای  و درنتیجه،  است؛ ق.آ.د.م( استوار کرده  رسیدگی 

به معنای آن عبارتهب قرار  این  او رسیدگی خواهد شد.  ادعای  یا سقم  به موجب تشکیل جلسۀ دادرسی، صحت  این قرار بدین معنی است که  دیگر 
و    نیست که ادعاهای متقاضی اعادۀ دادرسی قبول و رأی صادره نقض شده؛ بلکه این قرار صرفًا موجب تشکیل جلسه برای رسیدگی به اعادۀ دادرسی

 ی صحت یا سقم ادعاهای متقاضی اعادۀ دادرسی خواهد بود. بررس
 گیری جهت قبول اعادۀ دادرسی نیاز به تشکیل جلسۀ دادرسی و دعوت از طرفین ندارد. تصمیم .3
 اعتراض و تجدیدنظر نیست.این قرار قابل .4
 اعتراض نیست، نیاز به ابالغ به طرفین ندارد. با توجه به اینکه این قرار قابل .5
 شود. نویس )دادنامه( نمیاینکه این قرار نیاز به ابالغ به طرفین دعوا ندارد، بنابراین پاک  با توجه به .6
کند و قرار رد اعادۀ یک از جهات قانونی اعادۀ دادرسی نداند، به ماهیت اعادۀ دادرسی رسیدگی نمیاگر دادگاه، درخواست اعادۀ دادرسی را واجد هیچ .7

 رار از دادگاه بدوی صادر شده باشد، حسب مورد، با توجه به موضوع دعوا، ممکن است قابل تجدیدنظر باشد. کند. اگر این قدادرسی را صادر می
 ق.آ.د.م(  427مهلت اعادۀ دادرسی: )مادۀ 

 باشد. میماه )نسبت به مقیمین خارج از کشور(   2روز )نسبت به مقیمین داخل( و  20مهلت اعادۀ دادرسی مانند سایر طرق اعتراض به آرای حقوقی،  .1
الغ رأی به اگر وکیل حق درخواست اعادۀ دادرسی را نداشته باشد، باید روز ابالغ رأی به موکل را، معیار آغاز مهلت اعادۀ دادرسی دانست؛ نه روز اب  .2

 وکیل را. 
را   .3 آن  به  و صالحیت رسیدگی  تقدیم شده  آنجا  به  تقاضا  این  که  دادگاهی  مهلت،  از  دادرسی خارج  اعادۀ  اعادۀ  در صورت  دادخواست  رد  قرار  دارد، 

 کند. دادرسی را صادر می
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 روز قابل تجدیدنظر است.  20اگر این قرار از دادگاه بدوی صادر شده باشد، ازآنجاکه جزء قرارهای قابل تجدیدنظراست، ظرف   .4
 آغاز مهلت اعادۀ دادرسی: 

یا    20سؤال آن است که مهلت   آغاز 2روزه  تاریخی  از چه  اعادۀ دادرسی  اعادۀ دادرسی  می  ماهۀ  که  بدان دارد  اعادۀ دادرسی، بستگی  آغاز مهلت  شود. 
 مستند به چه جهتی است. در این خصوص، با حاالت ذیل مواجهیم: 

آغا .1 ابالغی  رأی  قطعیت  یا  قطعی  رأی  ابالغ  تاریخ  از  دادرسی  اعادۀ  مهلت  باشد،  گرفته  صورت  ذیل  جهات  از  یکی  استناد  به  دادرسی  اعادۀ  ز  اگر 
 شود: می
 موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.  ✓
 حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.  ✓
 وجود تضاد در مفاد یک حکم، که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد.  ✓

 شود: آغاز میاگر اعادۀ دادرسی به استناد جهت ذیل صورت گرفته باشد، مهلت اعادۀ دادرسی از تاریخ آخرین ابالغ  .2
حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قباًل توسط همان دادگاه صادرشده، متضاد باشد؛ بدون اینکه سبب قانونی   ✓

 موجب این مغایرت باشد. 
رأی نهایی مبنی بر حیله یا رأی نهایی  اگر اعادۀ دادرسی به استناد یکی از جهات ذیل صورت گرفته باشد، مهلت اعادۀ دادرسی از تاریخ آخرین ابالغ   .3

 شود: مبنی بر جعلیت سند آغاز می
 کاربرده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است. کنندۀ اعادۀ دادرسی، حیله و تقلبی بهطرف مقابل درخواست ✓
 حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.  ✓

 شود:سی به استناد جهت ذیل صورت گرفته باشد، مهلت اعادۀ دادرسی از تاریخ وصول سند یافته شده یا اطالع از وجود آن، آغاز میاگر اعادۀ دادر  .4
کنندۀ اعادۀ دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ✓

 مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. دادرسی،  
رسد که در این حالت باید در خصوص تاریخ وصول یا اطالع از وجود سند مکتوم، اصل را بر صحت اظهار متقاضی اعادۀ دادرسی دانست و  به نظر می

 یخی زودتر، از وجود سند مطلع بوده است. اعادۀ دادرسی او را پذیرفت؛ مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند که متقاضی اعادۀ دادرسی، در تار 
 

 ق.آ.د.م(  427تمدید مهلت اعادۀ دادرسی: )تبصرۀ مادۀ 
 . شودقاضای اعادۀ دادرسی تمدید میق.آ.د.م مهلت ت 306در صورت عذرهای چهارگانۀ مذکور در مادۀ   .1

 این عذرهای چهارگانه عبارت است از: ✓
 ـ بیماری مانع حرکت؛ 

رسد  شود، ولی به نظر میگذار بیان نکرده که فوت ایشان تا چند روز، عذر موجه محسوب میوالدین، همسر یا اوالد، )البته گرچه قانونـ فوت یکی از  
 روز، عذر موجه دانست(  7که باید فوت ایشان را تا 

 ـ حوادث قهری؛
یا حبس غیرقانونی، مانند آدم یا توقیف و حبسی است که شخص قدرت تقدیم دادخواست ـ توقیف یا در حبس بودن )البته منظور از توقیف  ربایی 

 فرجام را به دفتر زندان یا بازداشتگاه نداشته باشد.( 
باشد؛   ✓ برقرار  دادرسی  اعادۀ  تقاضای  مهلت  پایان  در  که  است  دادرسی  اعادۀ  تقاضای  مهلت  تمدید  موجب  صورتی  در  فوق،  چهارگانۀ  موارد 

نه در صورتی موجب تمدید مهلت تقاضای اعادۀ دادرسی است که آخرین روز مهلت اعادۀ دادرسی با یکی از معاذیر  دیگر، این معاذیر چهارگاعبارتبه
جبات  مصادف باشد؛ اما اگر یکی از این معاذیر چهارگانه در اثنای مدت تقاضای اعادۀ دادرسی حادث شود و در همان اثنای مدت برطرف شود، از مو 

 تمدید مهلت نیست. 
ادۀ دادرسی باید در دادخواست اعادۀ دادرسی، عذر خود را برای قاضی ذکر کند و اثبات کند. دادگاه صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض، باید  متقاضی اع ✓

ر  ی را صادبررسی کند که آیا معاذیر ادعایی وجود دارد یا خیر؟ اگر دادگاه مزبور ادعای وجود عذر را مردود دانست، قرار رد دادخواست اعادۀ دادرس
 روز قابل تجدیدنظر است.  20کند. اگر این قرار از دادگاه بدوی صادر شده باشد، ازآنجاکه جزء قرارهای قابل تجدیدنظر است، ظرف  می

رأی    اگر بعد از ابالغ رأی و در مهلت تقاضای اعادۀ دادرسی، شخصی که حق تقاضای اعادۀ دادرسی دارد، قبل از تقاضای اعادۀ دادرسی، فوت کند، .2
 شود.روزۀ جدیدی به وراث او داده می  20دًا به وراث او ابالغ و مهلت  مجد
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د،  اگر بعد از ابالغ رأی و در مهلت تقاضای اعادۀ دادرسی، شخصی که حق تقاضای اعادۀ دادرسی دارد، قبل از تقاضای اعادۀ دادرسی، محجور شو .3
 شود. البته باید توجه داشت که: روزۀ جدیدی به قیم او داده می 20یعنی دچار جنون یا سفه شود، رأی مجددًا به قیم او ابالغ و مهلت 

به    در صورت سفیه شدن، اگر رأی صادره ناظر به امور غیرمالی باشد، نیاز به ابالغ مجدد رأی به قیم نیست و مهلت تقاضای اعادۀ دادرسی نسبت ✓
 وع نیست. کند؛ زیرا سفیه از تصرف در امور مالی خود ممنخود اصیل ادامه پیدا می

اعادۀ دادرسی، ورشکسته  .4 تقاضای  از  دارد، قبل  اعادۀ دادرسی  تقاضای  اعادۀ دادرسی، شخصی که حق  تقاضای  و در مهلت  ابالغ رأی  از  بعد  اگر 
باید توجه داشت    شود. البتهروزۀ جدیدی به ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیۀ او داده می  20شود، رأی مجددًا به ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیه ابالغ و مهلت  

 که:
ی  در صورت ورشکستی، اگر رأی صادره ناظر به امور غیرمالی باشد، نیاز به ابالغ مجدد رأی به مدیر تصفیه نیست و مهلت تقاضای اعادۀ دادرس  ✓

 کند؛ زیرا ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع نیست. نسبت به خود اصیل ادامه پیدا می
روزۀ    20راض به رأی داشته، زایل شود، رأی مجددًا به شخصی که دارای سمت شده یا به خود اصیل، ابالغ و مهلت  اگر سمت شخصی که حق اعت .5

 شود. البته باید توجه داشت که: جدیدی به ایشان داده می
 زوال سمت وکیل یا نمایندۀ حقوقی ادارات دولتی و تغییر مدیران شخص حقوقی، مشمول این بند نیست.  ✓
 ل در مقطع بعد از ابالغ رأی، مشمول قواعدی است که قباًل بیان شده است. زوال سمت وکی ✓

 اصحاب دعوا در اعادۀ دادرسی:
 گیرد. له حکم صورت میعلیه به طرفیت محکوم  اعادۀ دادرسی از جانب محکوم   .1
 علیه )مانند وراث( درخواست شود. مقام محکوم  اعادۀ دادرسی ممکن است توسط قائم .2
له، به طرفیت وراث وی، اعادۀ له )مانند وراث( درخواست شود؛ یعنی در صورت فوت محکوم  مقام محکوم  دادرسی ممکن است به طرفیت قائماعادۀ   .3

 گیرد. دادرسی صورت می
است و موجب    تواند تقاضای اعادۀ دادرسی کند و این تقاضا، فقط در خصوص همان شخص مؤثرعلیهم، هر یک از آنها میدر صورت تعدد محکوم   .4

 شود. شود، مگر آنکه رأی، قابل تفکیک نباشد؛ که در این صورت نسبت به همان نقض مینقض رأی، نسبت به سایرین نمی
توان به طرفیت هر یک از ایشان، درخواست اعادۀ دادرسی کرد و اگر رأی قابل تفکیک  لهم، اگر رأی قابل تفکیک باشد، میدر صورت تعدد محکوم   .5

د نام ایشان به عنوان خواندگان اعادۀ دادرسی درج شود. در غیر این صورت، اعادۀ دادرسی قابل رسیدگی نیست و در صورت درج نام برخی  نباشد، بای 
 شود. از ایشان و عدم درج نام برخی دیگر، قرار عدم استماع دعوای اعادۀ دادرسی صادر می

 پذیر نیست. در اعادۀ دادرسی، جلب ثالث ورود ثالث امکان .6
 ق.آ.د.م(  432اقسام اعادۀ دادرسی: )مادۀ 

 اعادۀ دادرسی بر دو قسم است:  
کند.  مابین دو نفر صادرشده و یکی از ایشان به دلیل برقراری یکی از جهات اعادۀ دادرسی، نسبت به آن تقاضای اعادۀ دادرسی میاصلی: حکمی فی  ✓

 فرآیند اعادۀ دادرسی به شرح ذیل است:
 آید. صادرکنندۀ حکم قطعی به عمل میدر دادگاه  •
 نیازمند تقدیم دادخواست است.  •
اصلی(: ✓ )غیر  ایشان صادر می  طاری  از  یکی  نفع  به  آن، حکم  درنتیجۀ  که  بوده  جریان  در  نفر  دو  بین  استناد حکم دعوایی  به  مزبور  شخص  شود. 

ه حکم سابق که در دعوای فعلی به عنوان یک دلیل علیه او مورد  تواند نسبت بکند. طرف دیگر میصادره، دعوای مجدد علیه طرف دیگر مطرح می
 شده، تقاضای اعادۀ دادرسی طاری کند. فرآیند اعادۀ دادرسی طاری به شرح ذیل است: استفاده واقع

 آید. به موجب درخواست به عمل می •
 این درخواست باید به همان دادگاه رسیدگی کنده به دعوای فعلی تقدیم شود. •
 روز، دادخواست اعادۀ دادرسی به همین دادگاه تقدیم شود. 3متعاقبًا باید ظرف   •
فرستد و اگر نتیجۀ اعادۀ دادرسی را در رسیدگی خود مؤثر بداند تا تعیین نتیجۀ  این دادگاه دادخواست اعادۀ دادرسی را به دادگاه صادرکنندۀ حکم می •

 کند. قطعی اعادۀ دادرسی، رسیدگی خود را متوقف می
 ق.آ.د.م(  437اثر تعلیقی اعادۀ دادرسی: )مادۀ 

 اثر تعلیقی اعادۀ دادرسی به نحو ذیل است: 
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 صرف درخواست اعادۀ دادرسی، اثر تعلیقی ندارد؛ بلکه آنچه ممکن است اثر تعلیقی داشته باشد، قرار قبول اعادۀ دادرسی است.  .1
 شود. خود متوقف می، اجرای آن خودبهاگر حکم، غیرمالی باشد، بعد از صدور قرار قبول اعادۀ دادرسی .2
 شود: اگر حکم، مالی باشد، بعد از صدور قرار قبول اعادۀ دادرسی، به نحو ذیل عمل می .3

 یابد. له تأمین مناسب أخذ و اجرای حکم ادامه میاگر امکان أخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم   ✓
 شود.له نتواند تأمین قرار را بپردازد، اجرا متوقف میجبران خسارت نباشد، یا آنکه محکوم  اگر امکان أخذ تأمین و   ✓

 میزان تأمین قرار در بند فوق و امکان غیرنقد بودن آن، بسته به نظر قاضی است.   .4
گرداند؛ اما اگر حکم مزبور به  بازنمیاگر حکمی اجرا شده باشد و سپس اعادۀ دادرسی صورت گیرد، صرف اعادۀ دادرسی اجرای حکم را به حالت قبل   .5

که نتیجۀ اعادۀ دادرسی قطعی شود، مراتب اجرای حکم سابق )که اکنون نقض شده( به دستور دادگاه به  موجب اعادۀ دادرسی نقض شود، درصورتی
 گردد. حالت قبل از اجرا بازمی

 اثر انتقالی اعادۀ دادرسی: 
 جهت مورد اعادۀ دادرسی است.  اثر انتقالی اعادۀ دادرسی، محدود به همان .1
ی رسیدگی  با توجه به اینکه اعادۀ دادرسی، دارای اثر انتقالی مطلق و نامحدود نیست و قرار است که صرفًا به جهت مورد ادعای متقاضی اعادۀ دادرس .2

 شود، در اعادۀ دادرسی، دعاوی طاری، یعنی دعاوی اضافی، متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد. 
تواند رسیدگی کند؛ زیرا اثر انتقالی  اعادۀ دادرسی باید جهتی که موجب اعادۀ دادرسی شده در دادخواست تصریح شود و قاضی به سایر جهات نمی  در .3

 اعادۀ دادرسی محدود به تقاضای متقاضی است. 
 رسیدگی و صدور رأی در اعادۀ دادرسی:

الزامی است. نمیدر صورت قبول اعادۀ دادرسی، تشکیل جلسۀ دادرسی و   .1 توان بدون تشکیل جلسه، حکم مورد درخواست اعادۀ دعوت از طرفین 
 دادرسی را تأیید یا نقض کرد. 

 تواند در اعادۀ دادرسی، به ادلۀ مورد نیاز رسیدگی کند. برای مثال، قرار کارشناسی صادر کند یا به استماع شهادت شهود بپردازد. دادگاه می .2
 کند. وارد باشد، دادگاه حکم را نقض و حکم مقتضی را صادر میاگر اعادۀ دادرسی  .3
 شود، ممکن است دارای سهو قلم باشد. رأیی که پس از رسیدگی به درخواست اعادۀ دادرسی، صادر می .4

 شود. گاه صادرکنندۀ رأی تصحیح میشده، توسط همان داد موارد سهو قلم به همان ترتیبی که سابقًا بیان
 عادۀ دادرسی:اعتراض به نتیجۀ ا 

می .1 صادر  دادرسی  اعادۀ  به  رسیدگی  از  پس  که  میرأیی  باشد  صادرشده  بدوی  دادگاه  از  اگر  دادگاه شود،  از  اگر  ولی  باشد؛  تجدیدنظر  قابل  تواند 
 تجدیدنظر صادرشده باشد، قابل تجدیدنظر نیست. 

 الث باشد. تواند قابل فرجام یا اعتراض ثشود، میرأیی که پس از اعادۀ دادرسی صادر می .2
توان تقاضای اعادۀ دادرسی کرد؛ یعنی بار میبار، تقاضای اعادۀ دادرسی کرد؛ اما از یک جهت، فقط برای یکتوان بیش از یکنسبت به یک حکم می .3

می شود،  دادرسی  اعادۀ  تقاضای  حکمی  به  نسبت  جهتی،  به  دادرسی  اگر  اعادۀ  تقاضای  حکم  آن  به  نسبت  دیگر  جهات  استناد  به  اما  توان  کرد؛ 
 توان مجددًا به استناد همان جهت سابق، تقاضای اعادۀ دادرسی کرد.نمی

واسطۀ اعادۀ دادرسی صادرشده،  تواند نسبت به حکمی که بهدر خصوص پاسخ به این سؤال که در صورت غایب بودن خواندۀ اعادۀ دادرسی، آیا او می .4
 اند. ی داده و واخواهی نسبت به احکام حاصل از اعادۀ دادرسی را نپذیرفتهواخواهی کند، برخی از نویسندگان به طور مطلق پاسخ منف

 اعادۀ دادرسی ویژه: 
بینی  گذار یک روش خاص برای اعادۀ دادرسی و رسیدگی مجدد پیش( قانون1385های عمومی و انقالب )اصالحی سال قانون تشکیل دادگاه  18در مادۀ 

( وارد شد و احکام جدیدی برای آن مقرر شد. این احکام  1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب    477ادۀ  کرده است. این اعادۀ دادرسی، بعدها در م
 اعادۀ دادرسی به شرح ذیل است: 

 ق.آ.د.م( یکسان نیست.  426این روش اعادۀ دادرسی یک روش خاص است و احکام آن با اعادۀ دادرسی ُمصَطَلح )مادۀ   .1
قوۀ قضائیه، رأی را خالف احکام بین شرع بداند، در این صورت، دستور رسیدگی مجدد )اعادۀ دادرسی( نسبت    إعمال آن منوط به آن است که رئیس .2

 کند. به پرونده را صادر می
استان .3 دادگستری  رؤسای کل  یا  مسلح  نیروهای  قضائی  سازمان  رئیس  کشور،  دادستان کل  عالی کشور،  دیوان  رئیس  از اگر  اعم  قطعی،  رأی  ها، 

قضائیه درخواست تجویز اعادۀ دادرسی کنند. این اقدام    توانند با ذکر مستندات، از رئیس قوۀفری را، خالف شرع َبّین تشخیص دهند، میحقوقی یا کی
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 بار قابل إعمال است؛ مگر اینکه مخالفت رأی با شرع، از جهت دیگری باشد. نسبت به هر پرونده فقط برای یک
 مصطلح در قانون آیین دادرسی مدنی، هم نسبت به احکام و هم نسبت به قرارها قابل إعمال است. این روش برخالف اعادۀ دادرسی  .4
 این روش، فقط نسبت به آرای قطعی ممکن است.  .5
  این روش، نسبت به آرای قطعی مراجع قضائی )اعم از حقوقی و کیفری، بدوی و تجدیدنظر(، آرای سازمان قضائی نیروهای مسلح )محاکم نظامی(، .6

آرای دیوان عالی کشور و دستورهای موقت  داد و سایر  اعادۀ دادرسی  باب تجویز  در  آرای شعب دیوان عالی کشور  سراها و شوراهای حل اختالف، 
 ها، قابل إعمال است. دادگاه

اعتراض شعبۀ مزبور، قابلبعد از تجویز رئیس قوۀ قضائیه، رسیدگی مجدد به پرونده در صالحیت شعبه یا شعب خاصی از دیوان عالی کشور است. رأی  .7
 نیست. 

و غایب مفقوداالثر بی .8 امور محجورین  و  اوقاف عامه  و  امور خیریه  به دولت،  و دعاوی راجع  و اگر در حقوق عامه  سرپرست حکم قطعی صادر شود 
ق.آ.د.ک به نحو فوق، به   477 دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف شرع َبّین یا قانون تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت اعمال مادۀ

 کند. رئیس قوۀ قضائیه اعالم می
 اعتراض ثالث 

مقام اصحاب دعوای اعتراض شخص به رأی صادره دی یک دعوا، وقتی که آن شخص، در شمار اصحاب دعوای قبلی نبوده و قائماعتراض ثالث:  
 های اعتراض ثالث، به شرح ذیل است: قبلی نیز نباشد. ویژگی

 العادۀ شکایت از آرای محاکم است. فوق یکی از طرق  .1
 اعتراض ثالث است. دیگر، کلیۀ موضوعات قابلعبارتاعتراض ثالث از حیث موضوع، محدودیتی ندارد؛ بهآرای قابل .2
ف حقوق  تواند طرح شود. فقط مهم آن است که رأی صادره، خال اعتراض ثالث از حیث جهت محدودیتی ندارد؛ یعنی اعتراض ثالث به هر جهتی می .3

 شخص ثالث باشد. 
 کند، نباید در شمار اصحاب دعوای قبلی باشد؛ بنابراین:شخصی که به رأیی اعتراض ثالث میمعترض ثالث: 

تواند  تواند بعدًا به رأی صادره، اعتراض ثالث کند. برای مثال، شخص محجور نمیاگر نمایندۀ شخصی در جریان دادرسی حاضر باشد، آن شخص نمی .1
تواند نسبت به رأیی که  زوال حجر، نسبت به رأیی که علیه او و با حضور ولی یا قیم او، صادرشده، اعتراض ثالث کند. مدیر جدید شرکت هم نمیبعد از  

 علیه شرکت و با حضور مدیر قبلی شرکت، صادرشده، اعتراض ثالث کند.
تواند از سایر طرق اعتراض به رأی، مانند  شود، و میر اصحاب دعوا محسوب میتواند اعتراض ثالث کند؛ زیرا پس از ورود ثالث، در شماوارد ثالث نمی .2

 خواهی استفاده کند. تجدیدنظرخواهی و فرجام
تواند از سایر طرق اعتراض به رأی،  شود و میتواند اعتراض ثالث کند؛ زیرا پس از جلب ثالث، در شمار اصحاب دعوا محسوب میمجلوب ثالث نمی .3

 خواهی استفاده کند. واهی و فرجاممانند تجدیدنظرخ
تواند بالصاله اعتراض ثالث کند؛ یعنی اگر با این امر مواجه شد که  شخصی که در دعوا، نمایندۀ یکی از اصحاب دعوا بوده، مثل ولی، قیم و وکیل، می .4

اند. برای مثال، اگر  و صرفًا سمت نمایندگی داشتهتواند اعتراض ثالث کند؛ زیرا ایشان جزء اصحاب دعوای قبلی نبوده  شده، میحقی از ایشان تضییع
شده باشد، نسبت به رأی صادره، اصالتًا  تواند وقتی که حق خود او به موجب رأی صادره، تضییعپدری به والیت از فرزند صغیر خود اقامۀ دعوا کند، می

 )نه به والیت از فرزندش( اعتراض ثالث کند. 
 نفع باشد. در اعتراض ثالث نیز خواهان )معترض ثالث( باید ذیبدیهی است که مانند سایر دعاوی،   .5

 اعتراض ثالث: آرای قابل
 اعتراض ثالث است. های عمومی، انقالب و تجدیدنظر قابلآرای حقوقی دادگاه .1
 اعتراض ثالث است. آرای دیوان عدالت اداری قابل .2
 اعتراض ثالث است.آرای داوری قابل .3
 اعتراض ثالث است؛ چه این قرارها قاطع دعوا باشد یا قرارهای غیرقاطع، مانند قرارهای اعدادی یا دستور موقت باشد. قرارها قابلتمام احکام و تمام  .4
پذیر است که تمام رأی صادره یا بخشی از آن  اعتراض ثالث است؛ اما باید توجه داشت که اعتراض ثالث در صورتی امکاندرست است که تمام آرا قابل .5

 حقوق معترض ثالث باشد.   خالف
اعتراض نیست؛ اما اگر  داده است؛ بنابراین، قابلبرداری از عقد صلحی است که بین طرفین اختالف، رخگزارش اصالحی رأی نیست و صرفًا صورت .6

ر، درخواست تأیید بطالن(  تتواند بر مبنای فضولی بودن، دعوای ابطال )به عبارت دقیقشخص ثالث، گزارش اصالحی را خالف حقوق خود بداند، می
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 آن را درخواست کند. 
 اند که البته با نص صریح قانون در تعارض است. اعتراض ثالث دانستهبرخی از نویسندگان، آرای غیرقطعی را نیز قابل .7
آرا، قابل .8 تأخیر وقت رسیدگی، تجدی سایر تصمیمات محاکم، غیر  بر  برای مثال، تصمیم دادگاه مبنی  ثالث نیست.  د جلسۀ دادرسی، استعالم  اعتراض 

 اعتراض ثالث نیست. اسناد و مدارک از ادارات دولتی، بررسی صحت و اصالت سند و ... قابل
 ق.ا.ح(  44اعتراض ثالث است. )مادۀ ها در امور حسبی نیز قابلاعتراض ثالث مختص امور ترافعی نیست. تصمیمات دادگاه .9

 اعتراض دانسته نشده است. آیین دادرسی کیفری احکام کیفری قابل اعتراض ثالث نیست. در قانوناحکام کیفری قابل .10
 اعتراض ثالث به آرای دیوان عالی کشور: 

شود و که در دیوان عالی کشور، رأی به معنای اخص صادر نمیگیرد و با توجه به اینکه در دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی صورت نمیاز آنجایی .1
اعتراض خواسته است، قابلشود، بنابراین، رأی دیوان عالی کشور که صرفًا دال بر تأیید یا نقض رأی فرجامصادره اکتفا میصرفًا به تأیید یا نقض رأی  

 اعتراض ثالث است. ثالث نیست؛ اما اگر رأیی در دیوان عالی کشور تأیید شود، همچنان قابل
ر ابرام شده باشد، باید درخواست اعتراض ثالث نسبت به آن رأی، به دیوان عالی کشور  دانان عقیده دارند که اگر رأی، در دیوان عالی کشوبرخی از حقوق .2

اند که مرجع  تقدیم شود؛ تا دیوان عالی، این درخواست را جهت رسیدی به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارجاع دهد. ایشان این ترتیب را از آن رو الزم دانسته
جاع دادخواست اعتراض ثالث توسط مرجع عالی به مرجع تالی، در واقع، خود مرجع عالی مجوز فسخ رأی تالی، رأی مرجع عالی را نقض نکند و با ار 

 خود را به مرجع تالی بدهد؛ اما در قانون چنین امری، مقرر نشده و این ترتیب، خالف قانون است. 
 مهلت اعتراض ثالث: 

گاه باشد یا  خاصی نیست و در هر زمانی امکاند به مهلت  مقیّ   در قانون آیین دادرسی مدنی  اعتراض ثالث  پذیر است؛ چه شخص ثالث نسبت به حکم آ
 کنه:  بندی میپس مالکریمی جمع  نباشد.

ً
قانون تشکیالت و آیین دادرسی و    (1311قانون تجارت )اعتراِض ثالث مهلت نداره ااّل توو    اصوال

 که مهلت، تعیین شده است!  (1392دیوان عدلت اداری )
 ظرف  در  مقیمند   ایران  در  که  ذینفع  اشخاص  طرف  از  و  روز  ده  ظرف  در  ورشکسته  تاجرِ   طرف  از   باید  اعتراض : »گهمی  تجارت  قانون  375  ماده •

 اعالن   مذکوره  احکام  که  است  تاریخی  از  مزبور  هایمدت  ابتدای  آید  عمل  به  ماه  دو  ظرف  در  دارند  اقامت  خارجه  در  کهآنهایی  طرف  از  و  ماه  یک
که.«  شود می باشه    مورخ   789  شمارۀ  رویۀ  وحدت   رأی  . شود می  محسوب  «ثالث  شخص»   ،ورشکستگی  حکم   در   ذینفع  حواستون 

 فصِل   جمله  از  و  است   شده  وضع  تجارت  قانون  در  خاصی  مقررات  تصفیه،  عملیات   انجام   در   تسریع   لزوم  به   توّجه  با »  :گهمی  3/4/1399
گهی  و  شده  داده  اختصاص  عنوان  همین  تحت  ورشکستگی  به  راجع  صادره  احکاِم   از  شکایت  طرِق   به  مخصوصی  ورشکستگی  حکِم   کردِن آ

گهی )  اعالن  تاریخ  مطلق،  نحو  به  ذینفع   اشخاِص   اعتراِض   مبداءِ   قانون،  همین  537  مادۀ  در  و  شده  الزامی  دانسته   ورشکستگی  به  راجع  احکام(  آ
 در )   انقالب  و  عمومی  هایدادگاه  دادرسی  آیین  مؤخرالتصویِب   قانوِن   عاِم   مقرراِت   موجب  به  مذکور  خاِص   مقرراِت   َنسِخ   بر  کافِی   قرینۀ  و  است  شده
 در   مذکور  مهلت   از  خارج  ،ورشکستگی  احکام  به   ذینفع  اشخاِص   کلیۀ   اعتراِض   َنسخ،  عدِم   اصِل   به  عنایت  با  و  ندارد   وجود(  مدنی  امور
 .« ندارد استماع  قابلیت حکم، صادرکنندۀ  دادگاهِ  در یادشده قانوِن   537 مادۀ

از مفاد رأی صادره،   • ثالث  تاریخی است که شخص  از  به دو ماه  اداری، محدود  آرای دیوان عدالت  به  ثالث نسبت   مطلع البته مهلت اعتراض 
 شود. می ابالغَله َعَلیه و محکوم  )نه ابالغ(، چون رأی به محکوم   اطالعپس شد از تاریِخ  شود.می

 ق.آ.د.م(  419اقسام اعتراض ثالث: )مادۀ 
تواند به آن اعتراض ثالث کند. در  شخص ثالث، رأیی را که در دعوای قبل صادرشده، خالف حقوق خود بداند. در این صورت، می  اعتراض ثالث اصلی: .1

 این خصوص باید توجه داشت که:
 آید. این اعتراض به موجب دادخواست به عمل می ✓
 باید به دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی تقدیم شود.  ✓
شود. اگر رأی، دارای چند جزء باشد و شخص ثالث به یک جزء آن معترض  عنه طرح میعلیه رأی معترض  له و هم محکوم  م محکوم  به طرفیت ه ✓

 های رأی الزم نیست. علیه سایر قسمتله و محکوم  علیه همان قسمت از رأی را بنویسد و درج نام محکوم  له و محکوم  باشد، باید نام محکوم  
دعوایی بین دو نفر در جریان بوده است. رأی به نفع یکی از ایشان صادر شده است. شخص مذکور به استناد رأی صادره، دعوایی    اری: اعتراض ثالث ط .2

ثالث میعلیه شخص دیگری مطرح می به  کند. آن شخص  در حال حاضر،  قبل که  به آن رأی صادره در دعوای  تواند در دعوای مطروحه، نسبت 
 گیرد، اعتراض ثالث کند. در این خصوص باید توجه داشت که: مورد استناد قرار میعنوان دلیل علیه او 

 آید. اعتراض ثالث طاری، به موجب درخواست است و بدون تأدیه هزینۀ و دادخواست به عمل می ✓
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 اعتراض ثالث طاری، محدودیت زمانی ندارد و ممکن است تا قبل از ختم رسیدگی به دعوای فعلی، صورت گیرد.  ✓
 شود. کننده به دعوای فعلی طرح میاعتراض در دادگاه رسیدگی این ✓
این اعتراض، بدین نحو صورت می ✓ به  اگر دادگاه رسیدگیرسیدگی  از دادگاه صادرکنندۀ رأی معترض  گیرد که  به دعوای فعلی،  پایینکننده  تر  عنه 

نکه صالحیت ذاتی رسیدگی به این دعوا را  کند؛ البته به شرط آگی مینباشد )باالتر یا مساوی باشد(، خود همین دادگاه، به اعتراض ثالث هم رسید 
 داشته باشد. 

معترض   ✓ رأی  صادرکنندۀ  دادگاه  از  فعلی،  دادگاه  پاییناگر  مدت  عنه  به  ثالث  معترض  به  صورت،  این  در  باشد،  می  20تر  داده  مهلت  تا  روز  شود 
به دادگاه صادرکنندۀ رأی   را  ثالث خود  اگر دادگاه رسیدگیدادخواست اعتراض  و  تقدیم کند  ثالث  آن  مورد اعتراض  نتیجۀ  به دعوای فعلی،  کننده 

 کند. اعتراض ثالث را در رسیدگی خود مؤثر بداند، فعاًل تا تعیین نتیجۀ اعتراض ثالث، رسیدگی خود را متوقف می
 نۀ دادرسی است. در این حالت، اعتراض ثالث طاری، نیازمند دادخواست و رعایت تشریفات و پرداخت هزی 

کننده به دعوای فعلی، برای رسیدی به رأی مورد اعتراض ثالث، صالحیت ذاتی نداشته باشد  ترتیب مقرر در بند فوق، در حالتی که دادگاه رسیدگی ✓
صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض ثالث شود تا دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاه  روز مهلت داده می  20نیز، جاری است؛ یعنی به معترض ثالث  

کننده به دعوای فعلی، نتیجۀ آن اعتراض ثالث را در رسیدگی خود مؤثر بداند، فعاًل تا تعیین نتیجۀ اعتراض ثالث،  تقدیم کند و اگر دادگاه رسیدگی
 کند. رسیدگی خود را متوقف می

 ق.آ.د.م(   420)مادۀ  شرایط دادخواست اعتراض ثالث:
اعت ثالث  در دادخواست  ثالث اصلی و هم در دادخواست اعتراض  این شرایط هم در دادخواست اعتراض  مفاد و شرایط ذیل رعایت شود.  باید  ثالث  راض 

 طاری باید رعایت شود: 
 نام و نام خانوادگی و محل اقامت معترض ثالث و نمایندۀ او؛  .1
 علیه(؛له و محکوم  )محکوم  نام و نام خانوادگی و محل اقامت خواندگان اعتراض ثالث   .2
 مشخصات )شماره( رأی مورد اعتراض؛ .3
 مشخصات دادگاه صادرکنندۀ رأی )شمارۀ شعبه و نام حوزۀ قضائی(؛  .4
دادرسی   .5 هزینۀ  شود.  رعایت  باید  هم  ثالث  اعتراض  خصوص  در  دادخواست،  نسخ  کافی  تعداد  و  دادرسی  هزینۀ  مانند  دادخواست،  مشخصات  سایر 

 ای است که نسبت به آن اعتراض شده است. رصد ارزش خواستهد 5/5اعتراض ثالث، 
 اگر در دادخواست اعتراض ثالث، شرایط فوق رعایت نشده باشد، با دو حالت مواجهیم: ضمانت اجرای شرایط دادخواست اعتراض ثالث:  

ست، توسط مدیر دفتر همان شعبۀ بدوی یا تجدیدنظر که  اگر نام، نام خانوادگی و اقامتگاه معترض ثالث یا نمایندۀ او درج نشده باشد: قرار رد دادخوا .1
نظری که در خصوص قابلیت اعتراض به قرار شود. در خصوص قابلیت اعتراض به این قرار همان اختالفاعتراض ثالث به آنجا تقدیم شده، صادر می

 رد دادخواست در مرحلۀ بدوی بیان شده جاری است. 
 شود:شده باشد، به نحو ذیل عمل میاگر سایر شرایط اعتراض ثالث رعایت ن .2

روز مهلت برای  10مدیر دفتر دادگاه بدوی یا تجدیدنظر که اعتراض ثالث به آنجا تقدیم شده، خطاب به معترض ثالث، اخطار رفع نقص صادر و به او   ✓
 دهد. رفع نقص می

 کند. اعتراض ثالث را صادر و به معترض ثالث ابالغ میروزه و عدم رفع نقص، مدیر دفتر، قرار رد دادخواست  10در صورت انقضای این مهلت  ✓
 اثر تعلیقی اعتراض ثالث: 

 اعتراض ثالث دارای اثر تعلیقی نیست؛ مگر آنکه همۀ شرایط ذیل جمع باشد:  .1
 معترض ثالث درخواست کند.  ✓
 جبران ضرر و زیان ناشی از رأی ممکن نباشد.  ✓
 غیرنقد بودن( و میزان این تأمین، بسته به نظر قاضی است. معترض ثالث، تأمین مناسب بسپارد. نوع )نقد یا  ✓

 کند.کننده به اعتراض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر میدر صورت جمع شرایط فوق، قاضی رسیدگی  .2
ید و تمدید قرار تأخیر را منوط به  تواند برای تأمین آن، بر تأمینی که تعیین کرده بیفزااین قرار برای مدت معین صادرشده و قابل تمدید است. قاضی می .3

 سپردن تأمین جدید کند. 
 اعتراض نیست. اعتراض نیست. همچنین نوع و میزان تأمین نیز قابلاین قرار، قابل .4
د؛ اما اگر  گرداناگر حکمی اجرا شده باشد و بعد از اجرا، نسبت به آن اعتراض ثالث شود، این اعتراض ثالث، مراتب اجرای حکم را به حالت قبل بازنمی .5
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که نتیجۀ اعتراض ثالث، قطعی شود، مراتب اجرای حکم سابق )که اکنون نقض شده( به  حکم مزبور به موجب اعتراض ثالث نقض شود، درصورتی
 گردد. دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا، بازمی

تواند با طرح دعوا، خسارات وارده به خود را  تضرر شده، میله که از توقف اجرای حکم ماگر اعتراض ثالث به موجب رأی قطعی رد شود، شخص محکوم   .6
 مطالبه کند. 

 اثر انتقالی اعتراض ثالث: 
 اثر انتقالی، یعنی آنکه دعوا با تمام جوانب حکمی و موضوعی خود، مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.  .1

ها  آن جهت را خالف حقوق دانسته است؛ بنابراین، سایر قسمتاثر انتقالی اعتراض ثالث، به همان قسمت و جهتی محدود و مقید است که شخص ثالث،  
 شود. و جهات رأی، مورد بازبینی واقع نمی

داشته    اگر اعتراض ثالث، به آن قسمت از رأی که بدان اعتراض شده، وارد نباشد؛ اما قسمت دیگری از رأی که مورد اعتراض ثالث واقع نشده، ایراد .2
 کند. یباشد، دادگاه آن قسمت را نقض نم 

ماند، هرچند که دارای ایرادات دیگری شود و به قوت خود باقی میاگر رأیی که مورد اعتراض ثالث قرارگرفته، به ضرر شخص ثالث نباشد، نقض نمی .3
 باشد. 

عتراض ثالث واقع نشده،  هایی که مورد اکند و به سایر قسمتشده، اکتفا میدادگاه در نقض رأی، فقط به بررسی قسمتی از رأی که مورد اعتراض واقع .4
 کند؛ مگر آنکه رأی، قابل تفکیک نباشد. رسیدگی نمی

 رسیدگی و صدور رأی در اعتراض ثالث: 
تجدیدنظر  .1 دادگاه  در  چه  و  شود  رسیدگی  بدوی،  دادگاه  در  ثالث  اعتراض  این  چه  است؛  بدوی  دادگاه  در  رسیدگی  مانند  ثالث،  اعتراض  به  ،  رسیدگی 

 رسیدگی شود. 
توان بدون تشکیل جلسه،  آنچه در بند فوق بیان شد، در رسیدگی به اعتراض ثالث، تشکیل جلسۀ دادرسی و دعوت از طرفین الزامی است. نمیبنا بر   .2

 حکم مورد درخواست اعتراض ثالث را تأیید یا نقض کرد. 
 کارشناسی صادر کند یا به استماع شهادت شهود بپردازد. تواند در اعتراض ثالث به ادلۀ مورد نیاز، رسیدگی کند؛ برای مثال، قرار دادگاه می .3
 کند. اگر اعتراض ثالث، وارد باشد، دادگاه حکم را نقض و حکم مقتضی صادر می .4

 در اعتراض ثالث، هیچ دعوای طاری، مانند جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد. دعاوی طاری در اعتراض ثالث: 
 اعتراض به نتیجۀ اعتراض ثالث: 

که   .1 ثالث صادر میرأیی  اعتراض  از  باشد، میپس  شده  بدوی صادر  دادگاه  از  اگر  قابلشود،  دادگاه تواند  از  اگر  و  باشد  تجدیدنظر  دادگاه  در  اعتراض 
 اعتراض نیست. تجدیدنظر صادر شده باشد، قابل

 مجدد باشد. تواند قابل فرجام، اعادۀ دادرسی یا اعتراض ثالث شود، میرأیی که پس از اعتراض ثالث صادر می .2

 

ی
ض به رأ

ق اعترا
طر

طرق عادی

واخواهی

تجدیدنظرخواهی

طرق فوق العاده

فرجام خواهی

اعادۀ دادرسی

اعتراض ثالث
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آزمون در  آراء«  به  اعتراض  »طرِق  بخِش  اهمّیِت  به  توّجه  مرور  با  صفحه  چندین  در  دیگر  زبانی  با  را  بخش  این  حقوقی،  های 
 :کنیممی

 طرق شکایت از آرا: 
 توان به دو دسته تقسیم کرد: طرق شکایت از آرا را می

 . طرق عادی شکایت از آرا  1
 ا العاده شکایت از آر . طرق فوق2

آرا:   باشند  دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی میای عام را در این خصوص تشکیل میطرق عادی شکایت، قاعدهطرق عادی شکایت از 
 شده باشد؛ مانند واخواهی و تجدیدنظر.  بینیمگر اینکه خالف آن پیش

آرا:  طرق فوق از  شکایت  طرح  العادۀ  قابل  آرایی  به  نسبت  تنها  طرق  قانوناین  که  و هستند  دادرسی  اعادۀ  فرجام،  مانند  باشد؛  نموده  تصریح  گذار 
 اعتراض شخص ثالث. 

 پردازیم:در زیر به بررسی موارد یادشده می
 واخواهی:  -مبحث نخست

 اول:
واخواهی قابل  دادگاهآرای  از  صادره  غیابِی  احکاِم  ویژۀ  شکایِت  واخواهی،  حضوری  :  احکام  بنابراین  است،  نخستین  نمیهای  واخواهی  باشند.  قابل 

یا میزان خواستۀ آن های عمومی و انقالب در دعاوی حقوقی، َصرفتمامی احکام غیابی صادره از دادگاه با توّجه به نوع دعوا  از اینکه حکِم صادره،  نظر 
 َعلیِه غایب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است. قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، توسط محکوم  

 َعلیه به حکم غیابی »واخواهی« نام دارد. اعتراِض محکوم  * حِقّ 
محکوم   تجدیدنظر،  قابِل  دعاوِی  در  صادره  غیابِی  احکاِم  میدر  غایب  قابل  َعلیه  شود،  صادر  واخواهی  اساس  بر  که  رأیی  و  نماید  واخواهی  تواند 

 باشد. تجدیدنظرخواهی در مهلت مقّرر می
از   به محکوم  احکاِم غیابِی صادره  واقعی  ابالغ  تاریخ  از  و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر  دادگاه تجدیدنظر ظرف مّدت بیست روز  اعتراض  َعلیه قابل 

 است. 
حکم  اض به *حقوق و تکالیف واخواه و واخوانده در طرح اعتراض به حکم غیابی و پاسخ به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نیز همان است که در اعتر 

 غیابی مرحلۀ نخستین آمده است. 
 بنابراین احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر هم قابل واخواهی هستند. 

تواند در مهلت تجدیدنظر نسبت به حکم غیابی تجدیدنظرخواهی  َعلیِه غایب در مهلت مقّرر واخواهی ننماید، میدر دعاوی قابل تجدیدنظر، چنانچه محکوم  
 کند. 

محکوم   تجدیدنظرخواهی  اگر  او  دادخواست  بدهد،  واخواهی  عنوان  با  دادخواستی  تجدیدنظرخواهی  مهلت  در  و  واخواهی  مهلت  پایان  از  پس  غایب  َعلیه 
 شود مگر آنکه مبتنی بر عذر موّجه باشد. شمرده و مانند دادخواست تجدیدنظرخواهی با آن رفتار می

برای • معّین  مهلت  در  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  محکوم    ارائۀ  سوی  از  واخواهی  حِقّ  اسقاط  را،  دادخواسِت  واخواهی  به  و  گرفته  نظر  در  َعلیه 
 شود. تجدیدنظِر او رسیدگی می

 اصحاب دعوا و مهلت واخواهی:
نخستین،   باشند که به حکم غیابی منتهی شده است. بدین معنا که خواندۀ مرحلۀالقاعده همان اصحاب دعوای نخستین میاصحاب دعوای واخواهی علی

و خواهاِن مرحلۀ نخستین، »واخوانده« می یا سایر قائم»واخواه«  و  از اصحاب دعوای اصلی، وراث  یا ورشکستگی هریک  و در صورت فوت  مقامان  باشد 
 ِالیه( و ... در دعوای واخواهی دخالت خواهند نمود. )مانند منتقل  

پذیر  که ختم دادرسی اعالم نشده است« ُمجاز اعالم شده، ورود ثالث در مرحلۀ واخواهی نیز امکان  از آنجا که ورود ثالث با توّجه به اصول دادرسی »تا وقتی
 است. 

 القاعده برای اشخاصی که مقیم کشورند بیست روز و برای آنها که مقیم خارج کشور هستند دو ماه از تاریخ ابالغ حکم غیابی است. مهلت واخواهی علی
آنکه عذِر موّجهی داشته باشد، خارج از مهلت یادشده دادخواست واخواهی خود را تقدیم نماید قرار رد دادخواست صادر  یب، بیَعلیِه غاکه محکوم  درصورتی

 شود. می
 باشد.ای باشد که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر در مهلت مقّرر میاین قرار چنانچه در پرونده

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

246 

تواند بعد از مهلت مقّرر نیز واخواهی نماید،  َعلیِه غایب به سبِب عذِر موّجه نتواند در مهلِت مقّرر واخواهی نماید به حکم قانون میکه محکوم  نکته: درصورتی
 صادرکنندۀ حکِم غیابی تقدیم نماید.  در این صورت، واخواه باید پس از رفع عذر، دادخواست واخواهی بدهد و جهات عذر و دلیل موّجه بودن آن را به دادگاهِ 

نماید و در غیر این صورت »قرار رد  های الزم، عذر را موّجه تشخیص دهد »قرار قبول دادخواست واخواهی« را صادر میکه دادگاه پس از بررسیدرصورتی
 نظر است. کند که باز هم در صورت دارا بودن شرایط یادشده قابل تجدیددادخواست واخواهی« را صادر می

گاه نگردیده و    -در ابالِغ قانونِی حکِم غیابی نیز مهلت یادشده )بیست روز   دو ماه( برقرار است مگر اینکه واخواه مّدعی شود با ابالغ قانونی، از مفاد حکم آ
بول یا رد دادخواست او منوط بر احراز یا  دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم نماید که در این صورت، نیز ق

 عدم احراز ادعای واخواه از سوی دادگاه است. 
 آثار واخواهی: 

 واخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است: 
ر اجرای حکم ممنوع  واخواهی نیز مانند تجدیدنظر اثر تعلیقی دارد، بدین معنا که تا پایان مهلت واخواهی صدور دستو  :الف. اثر تعلیقی بر اجرای حکم

 شود. است و چنانچه در مهلت مقّرر، واخواهی شده باشد، دستور اجرای حکم تا روشن شدن نتیجۀ واخواهی صادر نمی
انتقالی اثر  بهب.  که  است  مفهوم  بدین  انتقالی  اثر  مسائل  :  تمام  با  واخواهی،  مرحلۀ  به  غیابی(  )رسیدگی  پیشین  مرحلۀ  از  اختالف  واخواهی،  وسیلۀ 

 دیگر دادگاه باید دوباره رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. عبارتشود؛ بهوعی و حکمی که داشته باشد، با لحاظ اعتراضات و دالیل واخواه منتقل میموض
اخواهی فسخ  َعلیهم، چنانچه بعضی از آنها واخواهی نمایند و حکم در پی رسیدگی و در صورِت تعدِد محکوم    : اثر واخواهی نسبت به سایر اشخاص

 اند نخواهد شد. شود، شامل آنهایی که واخواهی نکرده
َعلیه تنها برخی از آنها را طرف دعوای واخواهی قرار دهد و حکم فسخ گردد، رأی جدید  لهِم حکم غیابی، چنانچه محکوم  همچنین در صورت تعدِد محکوم  

 ادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد. اند نخواهد شد، مگر آنکه رأی صشامل آنهایی که واخوانده نبوده
 صادرکنندۀ حکم غیابی( است.  مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی به واخواهی همان دادگاه )شعبۀمرجع واخواهی:  

 مند است. القاعده واخواه از تمامی حقوق دفاعی که خوانده در اّولین جلسۀ دادرسی دارد در برابر دعوای مزبور بهرهعلیحقوق واخواه: 
َلهی است که طرِف شکایت از حکم قرار گرفته  حقوِق واخوانده ترکیبی از حقوِق خواهاِن مرحلۀ نخستین و حقوق محکوم  حقوق و تکالیف واخوانده:  

 است. 
عتراضاِت واخواه نسبت به  نماید و در برابِر واخواهِی خوانده باید با لحاظ ایعنی در واقع واخوانده موقعیت خود را به عنوان خواهان دعوای نخستین حفظ می

 حّقی او احراز گردیده تأیید شود. ای دفاع نماید که حکم واخواسته که در آن ذیگونهحکم، به
 دوم. تجدیدنظر: 

رأی   صدور  و  دادگاِه نخستین  َاعماِل  بازبینِی  نوعی،  به  و  گرفته  قرار  قضاوت  مورد  بدوًا  است که  امری  قضاوت کردن  دوباره  در مورد  تجدیدنظر،  مناسب 
 دعوایی است که اقامه شده بوده و به صدور رأی نخستین )تجدیدنظر خواسته( انجامیده است. 

 توانند قابل تجدیدنظر باشند. ها تنها آرا میبنابراین ممکن است در مرحلۀ تجدیدنظر، رأِی مرحلۀ نخستین اصالح شود. از میاِن َاعماِل دادگاه
 احکام قابل تجدیدنظر: 

 حکام قابل تجدیدنظر: ا .الف
 احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزِش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد قابل تجدیدنظر است. . احکام صادره در دعاوی مالی: 1

 صادر شود قابل تجدیدنظر است.  در مواردی که خواسته، پول رایج ایران باشد چنانچه مبلغ مزبور بیش از سه میلیون ریال باشد، هر حکمی که در این دعوا
 باشد. های مقّرر، مبنای تجدیدنظر پذیری رأی صادره میکاهش یا افزایش خواسته در مهلت

 * قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در مواردی که در دادخواست، دعاوِی متعددی مطرح شده باشد، اثری بر دعوای دیگر ندارد. 
یا ارزِش آن حّتی کمتر از سه میلیون ریال باشد اما از دادگاهی که به جنبۀ کیفرِی امر رسیدگی نموده و توأم با   احکام صادره در دعاوی مالی چنانچه خواسته

رر و زیان جنبۀ کیفری به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم صادر شده باشد، چنانچه جنبه کیفری رأی مزبور قابل تجدیدنظر باشد، حکم صادره راجع به ض
 آن قابل تجدیدنظر است. نیز، به َتَبِع 

 باشند. کلیۀ احکاِم صادره در دعاوی غیرمالی )اعم از غیرمالی ذاتی یا اعتباری( قابل تجدیدنظر می. احکام صادره در دعاوی غیرمالی: 2
به متفرعات دعوا:  3 قرار. احکام راجع  یا خواسته  مورد حکم  عی که  ُمَتَفِرّ اگر  )حتی  دعوا  عاِت  ُمَتَفِرّ به  راجع  ریال    حکم  میلیون  از سه  گرفته کمتر 

 باشد(، اگر حکم راجع به اصِل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است. 
 تصمیم دادگاه در امور ِحسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. . تصمیمات ِحسبی: 4
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 ب. قرارهای قابل تجدیدنظر: 

باشند، در صورتی  شده در این ماده که قرارهای قاطع دعوا میارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است؛ اما قرارهای شمارش قر  332گذار در ماده  قانون
 قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. 

 اند از: این قرارها عبارت
 . قرار ابطال دادخواست 1
 گاه. قرار رِدّ دادخواست صادره از داد 2
 . قرار رِدّ دعوا3
 . قرار عدم استماع دعوا 4
 . قرار سقوط دعوا5
 . قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا6

 ج. آرای غیرقابل تجدیدنظر: 
پذیرفت که حکِم مستند  گذار، حکِم مستند به اقرار در دادگاه را غیرقابل تجدیدنظر اعالم نموده است؛ اما باید  قانون. حکم مستند به اقرار در دادگاه: 1

 شود که اقرار از جمله راجع به اصل دعوا باشد نه مقدمات دعوا. به اقرار در صورتی قطعی شمرده می
 آمده باشد. عمل*حکم مستند به اقرار در صورتی غیرقابل تجدیدنظر است که اقرار در دادگاه به

رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبًا رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده    به موجب قانون احکام مستند به. حکم مستند به رأی کارشناس:  2
 باشند قابل تجدیدنظر نیست. 

تجدیدنظرخواهی:  3 حِقّ  کردن  ساقط  در  توافق  باشند  درصورتی.  کرده  ساقط  را  خود  تجدیدنظرخواهی  حِقّ  کتبی  توافق  با  دعوا  طرفین  که 
 نخواهد بود. تجدیدنظرخواهِی آنان مسموع 

تجدیدنظر: مهلت  و  دعوا  قائمط  اصحاب  یا  قانونی  نمایندۀ  یا  وکال  یا  دعوا  مرحله   مقامرفین  دعوای  اصحاب  از  یک  هر  دارند.  تجدیدنظر  حِقّ  آنها 
 تواند تجدیدنظرخواهی نماید که کاًل یا جزئًا در دعوای مرحلۀ نخستین محکوم شده باشد. نخستین در صورتی می

باید از اصحاب دعوای مرحلۀ نخستین باشد، که رأی کاًل یا جزئًا به نفع او صادر شده باشد. تفاوتی نمیتجدیدنظرخواند نماید که از اصحاب دعوای ه نیز 
 اصلی بوده یا به عنوان ثالث در مرحلۀ نخستین وارد یا جلب شده باشد. 

 وع است، ولی ورود یا جلب ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر ُمجاز است. اما دخالت اشخاص ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر جز در موارد مستثنا شده ممن
: مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج  مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن

ر خصوص احکام غیابی، از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی شروع  های مزبور دباشد. مهلتاز کشور دو ماه از تاریخ ابالغ یا انقضای مّدِت واخواهی می
محکوم  می فوت  یا  ورشکستگی  مانند حجر،  مواردی  محکوم  شود.  که  )مواقعی  تجدیدنظرخواه  عذِر  یا  و  نماینده  ِسَمِت  َزواِل  داشته  َعلیه،  موّجه  عذِر  َعلیه 

توان در این موارد دادخواست تجدیدنظر را پس از مهلت مقّرر قانونی نیز  باشد که میرخواهی میباشد(، از جمله استثنائات وارده بر مهلِت قانونِی تجدیدنظ
 تقدیم نمود. 

َعلیهم مقیم ایران باشند، مهلت تجدیدنظر نسبت به  َعلیهم متعدد باشند و حداقل یکی از آنها مقیم خارج باشد و سایر محکوم  که محکوم  نکته: درصورتی
 یابد.دو ماه افزایش میتمامی آنها به 

 َعلیه و یا زواِل ِسَمِت نماینده یا عذر قانونی هم دادخواست تجدیدنظرخواهی را تقدیم کرد. در مواردی مانند حجر، ورشکستگی یا فوِت محکوم  
شود. این قرار ظرف  ۀ نخستین رد میچنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی، خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، به موجب قرار دادگاِه صادرکنندۀ رأِی مرحل

 اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. مّدت بیست روز قابل
 : جهات و آثار تجدیدنظر

 تجدیدنظرخواه باید اعالم کند که از رأِی تجدیدنظر خواسته به چه جهت شکایت دارد. 
 شوند: جهات تجدیدنظر پنج مورد هستند که در زیر بررسی می

 مستندات دادگاه. ادعای عدم اعتبار  1
 . ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود 2
 . ادعای عدم توّجه قاضی به دالیل ابرازی3
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 . ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی 4
 . ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقّررات قانونی 5

 آثار تجدیدنظر: 
اثری دیگر تحت عنوان پایان دادن به صالحیت دادگاه نخستین هم دارد. دادگاه نخستین به صدور رأی قاطع از    تجدیدنظر عالوه بر دو اثر تعلیقی و انتقالی

باشد؛ بدین معنا که دادگاه مزبور  حال فراغت دادگاه نخستین به معنای پایان صالحیت وی در ارتباط با دعوای مطروحه نمیشود؛ درعینرسیدگی فارغ می
 دهد. نماید، اما درخواست تجدیدنظر به صالحیت مزبور پایان میسی و اقدام نسبت به برخی امور، پس از صدور رأی قاطع حفظ میصالحیت خود را در برر 

با تمامی مسائل موضوعی و حکمِی آن منتقل  باشد که بهاثر انتقالی هم بدین معنا می وسیلۀ تجدیدنظر، اختالف از دادگاه نخستین به دادگاه تجدیدنظر، 
 شود. می

تر از مرحلۀ نخستین باشد و موضوعات و اشخاص جدیدی را در برگیرد؛ زیرا  تواند وسیعالقاعده نمیمحدودۀ مرحلۀ تجدیدنظر علیمحدوده اثر انتقالی:  
مورد قضاوت قرار گیرد؛   تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است و بنابراین در مرحلۀ تجدیدنظر نباید بیش از آنچه در مرحلۀ نخستین مورد قضاوت قرارگرفته،

تواند برخی از موضوعاتی که در مرحلۀ نخستین  القاعده ممنوع است و در مقابل، دادگاه تجدیدنظر نمیبنابراین طرح ادعای جدید در مرحلۀ تجدیدنظر علی
 نماید.  گیری شده را از محدودۀ رسیدگی خود خارجمورد رسیدگی قرارگرفته و در رأی این مرحله نسبت به آن تصمیم

 مرجع تقدیم دادخواست تجدیدنظر، شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن: 
دفتِر بازداشتگاهی که    متقاضی تجدیدنظر باید ظرف مهلت مقّرر، دادخواست خود را به دفتِر دادگاِه صادرکنندۀ رأی یا دفتِر شعبۀ اوِل دادگاِه تجدیدنظر یا به

 در آنجا توقیف است تسلیم نماید. 
 توان آنها را با توّجه به ضمانت اجرای آنها به سه دسته بخش نمود. ت تجدیدنظر باید دارای شرایطی باشد که مانند دادخواست مرحلۀ نخستین، میدادخواس

 بینی نشده است؛. شرایطی که ضمانت اجرای آن پیش1
 . شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است؛ 2
 توقیف دادخواست است.  . شرایطی که ضمانت اجرای آن3

 ای، دادگاِه تجدیدنظِر مرکِز همان استان است. های عمومی و انقالب هر حوزهمرجِع تجدیدنظِر آرای دادگاه
 

اگر  که دادخواست، خارج از مهلت تقدیم شده باشد و عذری هم برای این تأخیر اعالم نشده باشد دادگاه قرار رِدّ دادخواست تقدیم میدرصورتی کند ولی 
دادگاِه نخستین آن را  اگر رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده ولی    گیرد.و با توّجه به آن تصمیم میکند  عذری بیان شده باشد دادگاه صحت آن را بررسی می

از طرفین می باز هم هر یک  اعالم کند،  نمیقطعی  در هیچ صورت  رأِی مرحلۀ نخستین هم  دادگاِه صادرکنندۀ  و  نماید  تجدیدنظر  درخواست  تواند  تواند 
 دادخواست تجدیدنظر را به این عّلت که آن را قطعی اعالم کرده رد نماید.

 نماید: رسیدگی میحاالتی که دادگاه تجدیدنظر 
 رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر  .1
 رسیدگی به دعوای تجدیدنظر . 2

 العادۀ شکایت از آرا: طرق فوق
 . فرجام 1
 . اعادۀ دادرسی 2
 . اعتراض به شخص ثالث 3

وم نیست تا بتواند مجموعۀ امر را دوباره مورد قضاوت قرار  باشد، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجۀ سفرجام، طریِق شکایتی اصالحی نمی  : فرجام   -اول
ی با موازین  دهد. »رسیدگی فرجامی«، اگر در یک جمله بتوان آن را معّرفی نمود، »عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباِق رأِی مورِد درخواسِت فرجام 

نماید و در صورت نقص، چون شأِن رسیدگی به  خواسته را ابرام و یا آن را نقض میجامشرعی و مقّررات قانونی« است. در نتیجه، دیوان عالی کشور یا رأِی فر 
ق رأی  ماهّیت دعوا، یعنی دوباره قضاوت کردن و صدور رأی شایسته، برای فصل خصومت را ندارد. دیوان عالی کشور، در تشخیص انطباق یا عدم انطبا

 . خواسته با قانون که همان رسیدگی فرجامی استفرجام
 شرایط و آثار فرجام

 شرایط فرجام
شوند که در قانون تصریح  العادۀ شکایت از رأی است؛ در نتیجه آرایی قابل فرجام شمرده میفرجام طریق فوقالف. بررسی فرجام پذیر بودن رأی:  
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 م نموده است.ق.آ.د.م اعال 368گذار اصل غیرقابل فرجام بودن آرای دادگاه تجدیدنظر را در مادۀ شده باشند. قانون
قابل فرجام:   آرای  فرجامبهنخست.  به عمل میطورمعمول،  تجدیدنظر  دادگاه  آرای  از  قانونآید. درعینخواهی  در مواردی،  برای  حال،  بیشتر  گذار، 

 نماید. های نخستین را نیز مستقیمًا قابل فرجام اعالم میَعلیه، آرای دادگاهحفِظ حقوِق محکوم  
 صادره از دادگاه تجدیدنظر: . آرای قابل فرجاِم 1

از  احکام:   قابل فرجام است. احکام صادره  باشد  از دادگاه تجدیدنظر صادر شده  و وقف که  َنَسب، َحجر  و فسخ آن، طالق،  به اصل نکاح  احکام راجع 
 باشد. دادگاه تجدیدنظر در دعاوی مالی قابل فرجام نمی

ست که اصِل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد. ابطال دادخواست و همچنین رّد دادخواست که  قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام اقرارها:  
 اند. از دادگاه تجدیدنظر صادر شود و قرار سقوط دعوا و عدم اهلّیت یکی از طرفین دعوا شمارش شده

 : . آرای قابل فرجاِم صادره از دادگاه نخستین2
اند که »خواستۀ آن« بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد. احکام راجع به اصل نکاح و  خستین در دعاوی صادر شدههای ناحکامی که از دادگاهاحکام:  

  فسخ آن، طالق، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت منصوص شده است. احکاِم غیابِی صادره در دعاوی غیرمالی و همچنین در دعاوی مالی که خواستۀ 
 شد. آن بیش از سه میلیون ریال با

پیشقرارها:   دادگاهقرارهایی  از  چنانچه  که  شده  مقّرر  بینی  مهلت  در  اواًل  که  صورتی  در  صادرشده  او  علیه  قرار  که  شخصی  شوند  صادر  نخستین  های 
تواند در مهلت  باشد، میای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن، به موجب بند همان ماّده، قابل فرجام  تجدیدنظرخواهی ننماید و ثانیًا قرار در پرونده

فرجام دعوا،  مقّرر  از طرفین  یکی  اهلّیت  عدم  یا  دعوا  قرار سقوط  باشد،  دادگاه صادر شده  از  که  دادخواست  رّد  یا  دادخواست  ابطال  قرار  نماید.  از  خواهی 
 باشد. قرار ّرد دعوا و قرار عدم استماع دعوا.قرارهای دادگاه نخستین می

فرجام:  غیرقابل  آرای  پیشقانون  دوم.  را  احکام  تنها  اشارهگذار  و  نموده  دادگاهبینی  قرارهای  است.  ننموده  قرارها  به  فرجام  ای  قابل  صورتی  در  ها 
رقابل فرجام  باشند که حکم راجع به اصل دعوا قابل فرجام باشد. در مواردی که حکم راجع به دعوایی غیرقابل فرجام باشد رأی صادره در آن دعوا نیز غیمی

 د بود. خواه 
گذار احکام مستند به »اقرار قاطع دعوا در دادگاه« را غیرقابل فرجام اعالم نموده است. گفته شد  قانوناحکام مستند به اقراِر قاطِع دعوا در دادگاه:  

 باشند. که این احکام قابل تجدیدنظر هم نمی
قانون احکام مستند به نظرّیۀ یک یا چند نفر کارشناس که اصحاب دعوا به طور کتبی رأی آنها را قاطع    احکام مستند به نظرّیۀ کارشناس که ...:

 باشند. باشد. گفته شد که این احکام قابل تجدیدنظر هم نمیخواهی نمیدعوا قرار داده باشند، قابل فرجام
به سوگند قاطعاحکام مستند به سوگند قاطع دعوا:   را غیرقابل فرجام می  قانون، احکام مستند  داند. احکام مستند، سوگند تکمیلی و سوگند  دعوا 

 گیرند. استظهاری را در برنمی
خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند،  احکامی که طرفین حِقّ فرجامخواهی نسبت به آن ساقط گردیده است:  احکامی که حِقّ فرجام 

 خواهی نیست. قابل فرجام
ّرعاِت دعوا:  احکام راجع به ُم 

 
ف شود، در صورتی که حکم راجع اصل  احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی الی راجع به متفرعات آن صادر میت 

 باشد. دعوا قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام نمی
 قابل فرجام اعالم نموده است.  گذار در مواردی آرایی را غیرقانونباشند: احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام می

 ب. مهلت و اصحاب دعوا در فرجام
 نخست. 

 مهلت فرجام: 
روزه یا دو ماهی  باشد. مهلت بیستخواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه میمهلت درخواست فرجام. اصل:  1

فرجام رأی  چنانچه  دادگاه  مزبور،  از  آغاز میخواسته  رأی  ابالغ  تاریخ  از  باشد  استان صادر شده  فرجامشود. درصورتیتجدیدنظر  رأِی  دادگاِه که  از  خواسته 
 شود. های مزبور، از تاریخ پایان یافتن مهلت تجدیدنظر آغاز مینخستین صادر شده باشد، مهلت

 استثنائات:
لیه حجر، ورشکستگی یا فوت محکوٌم   ع 

ِت نماینده   زواِل ِسم 
تواند با اثبات وجود این  خواه میبینی شده است که در صورت وجود آنها، فرجامقانون آیین دادرسی مدنی مواردی پیش  306در ماده  خواه:  فرجام   عذر 
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تقاضای فرجام به عنوان جهات عذر موّجه در خصوص فرجامموارد  موارد  این  از مهلت کند.  و واخواهی خاخواهی خارج  از  خواهی، تجدیدنظرخواهی  رج 
 مهلت یکسان است. 

 گردد:یر عذر موجه محسوب میجهات ز 
 که مانع از حرکت است.   یمرض  -1
 ا اوالد. یا همسر ی ن یاز والد یک یفوت  -2
 در مهلت مقرر ممکن نباشد.  یم دادخواست واخواه یق که بر اثر آن تقد یل، زلزله و حر یل س یه از قب یحوادث قهر   -3
 م کرد. ینتوان در مهلت مقرر دادخواست تقد کهنحویا حبس بودن بهیف  یتوق -4

توانند درخواست فرجام نمایند. ورود ثالث و جلب ثالث در  مقام، نمایندگان قانونی و وکالی آنها میطرفین دعوا، قائمدوم. اصحاب دعوا در فرجام:  
 نماید تا دعوای ورود ثالث و جلب ثالث قابل رسیدگی باشد. باشد. در رسیدگی فرجامی، دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمیرسیدگی فرجامی ُمجاز نمی

 آثار فرجام
خواهی نیز همان قاعده و استثناء را انشا نموده که به ترتیب، در خصوص واخواهی و  در خصوص فرجامالف. اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص:  

عالِی کشور   رأِی فرجامِی دیواِن  رأِی  تواند مورد استفادۀ غیِر طرفیِن فرجامنمیتجدیدنظرخواهی اعالم شده است.  خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که 
 یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد. 

شود تا امر، بار دیگر مورد قضاوت گیرد.  فرجام، برخالف تجدیدنظر، اثر انتقالی ندارد. فرجام، مرحلۀ سوِم رسیدگی شمرده نمیب. نداشتن اثر انتقالی:  
 م عبارت است از: »تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی«. فرجا

 پ. بررسی اثر تعلیقی بر اجرای رأی: 
 خواهی اصلی: نخست. فرجام 

 آید. خواسته به عمل میخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاِه صادرکنندۀ رأِی فرجامفرجامشیوه درخواست: 
عی:  دوم. فرجام  ب  ت  نماید و قابل فرجام است این امکان وجود دارد که تنها یکی از طرفین در مهلت فرجامی  در احکامی که دادگاه صادر میخواهی 

ه اجازه داده است که خواندگذار به فرجامخواهی ننماید. در چنین صورتی قانوندرخواست فرجام نماید و طرِف دیگر به ُحکم َتن در داده و نسبت به آن فرجام
 خواه درخواست فرجام نماید. خواهِی فرجامدر برابِر فرجام

توان به هشت دسته تقسیم نمود. پیش از بررسی موارد نقض الزم به ذکر است که در صورت وجود یکی از موجبات نقض،  موارد نقض را میموارد نقض:  
 به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد. خواه شود، اگرچه فرجامرأی مورد تقاضای فرجام نقض می

 موارد نقض بدین ترتیب هستند:  
 . عدم صالحیت دادگاه 1
 . مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی 2
 . عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و ... 3
 . نقض تحقیقات و عدم توّجه به دالیل 4
 ه و منطوق رأی. تعارض بین اسباب موّجه5
 . سوء تفسیر قرارداد 6
 . عدم صحت مندرجات رأی 7

 اعاده دادرسی: -دوم 
 شود. اعادۀ دادرسی از طرق شکایاتی است که فقط نسبت به احکام طرح می

 یافته مطابق نِصّ قانون قابل اعاده دادرسی هستند. احکاِم قطعیت
تنها امور حکمی بلکه امور موضوعی نیز در همان مرجع مورد رسیدگی قرار گیرد،  ه دوباره نهاعاده دادرسی جهت عدول از حکم صادره و بدین منظور است ک

 باشد؛ بنابراین آرای دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی نیستند. که رسیدگی موضوعی در شأن دیوان عالی کشور نمیدرحالی
نماید که درخواسِت اعادۀ دادرسی را بپذیرد تا جهت ادعایی  رسی دادگاه را مکلف نمیِصرِف ادعای وجوِد یکی از جهاِت اعادۀ دادجهات اعاده دادرسی:  

باید دلیل تحّقق جهت اعادۀ دادرسی، عنداالقتضا، پیوست دادخواست اعادۀ دادرسی باشد، که این   نماید، بلکه  یکی از وجوه  را با رسیدگِی قضایی احراز 
 باشد. انند تجدیدنظر و اعتراض شخص ثالث میمهِمّ افتراق بین این طریق شکایت با طرقی م

 جهات اعادۀ دادرسی به شرح ذیل هستند: 
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 . صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده 1
 . صدور حکم به بیشتر از خواسته 2
 . تضاد در مفاِدّ حکم 3
 . صدور احکام متضاد 4
 . حیله و تقلب 5
 . اثبات جعلیت مستند حکم 6
 . اثبات اصالت سند 7
 دست آمدن اسناد و مدارک. به 8
ِن شرع بودن حکم 9  . خالِف َبِیّ

 مهلت و اصحاب دعوا در اعادۀ دادرسی: 
می ماه  دو  کشور  از  خارج  مقیم  اشخاص  برای  و  روز  بیست  ایران  مقیم  اشخاص  برای  دادرسی  اعادۀ   باشد. مهلت 

و   ابالغ  تاریخ  از  قطعی،  حضوری  احکام  به  نسبت  دادرسی  اعادۀ  مهلِت  عنداالقتضاء  ابتدای  و  واخواهی  مهلت  یافتن  پایان  تاریخ  از  غیابی  احکام  در 
 شود. تجدیدنظر شروع می

پایان یافتِن مهلِت تجدیدنظر قطعیت یافته اند نیز تاریخ پایان یافتن  ابتدای مهلت آن دسته از احکاِم حضورِی قابِل تجدیدنظِر مرحلۀ نخستین که به عّلت 
 مهلت تجدیدنظر است. 

 َلِه این حکم درخواست شود. َعلیِه حکم، مورد درخواست اعادۀ دادرسی و علیِه محکوم  اعادۀ دادرسی مانند فرجام، تجدیدنظر و واخواهی باید توسط محکوم  
 باشد. باشد. همچنین جلب ثالث نیز در دعوای اعادۀ دادرسی مجاز نمی* ورود ثالث در دعوای اعادۀ دادرسی مجاز نمی

 رسی به اعادۀ دادرسِی اصلی و اعادۀ دادرسِی طاری تقسیم شده است:اعادۀ داد
طور مستقل« آن را درخواست کند. مفهوم این عبارت با مطالعۀ اعادۀ دادرسی اصلی: اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که متقاضی اعاده دادرسی »به

 شود.تر میاعادۀ دادرسی طاری روشن
درسی در صورتی طاری است که در اثنای یک دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و شخصی که حکم مزبور علیه او اعادۀ دادرسی طاری: اعادۀ دا

 مورد استناد قرارگرفته نسبت به آن درخواسِت اعادۀ دادرسی نماید. 
 :آثار اعاده دادرسی

بر اجرای حکم1 تعلیقی  اثر  از طرِق فوق  : .  دادرسی  شاعادۀ  احکالعادۀ  از  قطعیتکایت  است.اِم  ِصرِف    یافته  و حّتی  دادرسی  اعادۀ  قابلیت  بنابراین 
نمی متوقف  را  حکم  اجرای  حکم،  به  نسبت  آن  درعیندرخواسِت  محکوم  کند.  چنانچه  شود  صادر  دادرسی  اعادۀ  دادخواسِت  قبولِی  قراِر  اگر  ِبه  حال 

می متوقف  اجرای حکم  باشد  چنانچه محکوم  »غیرمالی«  ولی  »ماشود  تشخیص  ِبه  به  باشد  احتمالی  جبران خسارت  و  تأمین  گرفتن  امکان  و  باشد  لی« 
 یابد. شود و اجرای حکم ادامه میَله تأمین مناسب گرفته میدادگاه از محکوم  

صورِت فسِخ حکِم مورِد  اعادۀ دادرسی در محدودۀ جهِت ادعاشده دارای اثر انتقالی است؛ بدین معنی که دادگاه باید رسیدگی نموده و در  اثر انتقالی:    .2
 گیری نماید. شکایت باید دوباره نسبت به امور موضوعی و ُحکمی رسیدگی و تصمیم

 اعتراض شخص ثالث:  -سوم 
فوق طرق  از  یکی  نیز  ثالث  شخص  میاعتراض  آرا  از  شکایت  ندارد. العادۀ  رأی  اجرای  بر  تعلیقی  اثر  شکایت  این  که  نظر  این  از   باشد، 

اند و حّتی  اعتراض نیز شمارش نشدهتنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابلخواهی و اعاده دادرسی این است که برخالف آن دو نه جامتفاوت این مورد با فر 
 نماید. اعتراض ثالث میهای عمومی، انقالب و تجدیدنظر را قابلدر قانون نیز ذکرشده که هرگونه رأی صادره از دادگاه

 های عمومی، انقالب و تجدیدنظر اعتراض نماید. ر که گفتیم شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاهطو هماناعتراض:  آرای قابل
های نخستین  تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و آرای صادره از دادگاهتنها آرای غیرقطعی بلکه آرای قطعی و نهتنها احکام، بلکه قرارها و نهبنابراین نه

 ظر همگی قابِل اعتراِض شخِص ثالث هستند. و تجدیدن
 اصحاب دعوای اعتراض ثالث:
 سه نکتۀ مهم در این باب وجود دارد:

 . معترض نباید از اصحاب دعوای منتهی به رأی مورد اعتراض باشد؛ 1
 نفع باشد؛ . معترض باید ذی2
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 شده مطرح گردد.  . اعتراض ثالث باید علیه اصحاب دعوایی که منتهی به صدور رأی مورد اعتراض3
 معترض:  

باشد:    -الف ثالث  باید  در  معترض  او  نمایندۀ  یا  شخص  آن  و  آورد  وارد  خللی  ثالث  شخص  به حقوق  که  شود  رأیی صادر  دعوایی،  در خصوص  اگر 
 تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید. دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می

شوند، اعتراِض وارِد ثالث و یا مجلوِب ثالث به رأیی که  توّجه به اینکه افزون بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوا شمرده می  با
 شود. شود شنیده نمیدر آن دعوا صادر می

 رار گیرد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد. تواند مورد اعتراض ثالث قرأی صادره در صورتی مینفع باشد: معترض باید ذی -ب
لیه:  معترٌض   مفهوِم مقابِل معترض است. ع 

 مهلت اعتراض: 
دادگاه آرای  ترتیب  بدین  است.  نشده  تعیین  مهلتی  ثالث  اعتراض شخص  قابلبرای طرح  زمانی  بدون محدودیت  تماِم  ها  ثالث هستند.  اعتراض شخص 

 روز/ دو ماه« است اما تنها این طریق، مهلت ندارد. طرِق اعتراض به آراء »بیست 
 دعوای اعتراض ثالث: 

 شود. اعتراض شخص ثالث به دو ِقسِم اصلی و طاری تقسیم می
اعتراض ثالث اصلی: اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح  

گاه شده و نسبت به آن اعتراض میشود که شخص ثالث به هر وسیله از صدور رأیی که به حقوق او خلل وارد میمی  نماید. آورد آ
ت مّدعای  اعتراض ثالث طاری: اعتراض طاری عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقًا در دادگاهی صادرشده و طرف دیگر برای اثبا

این تنها  اثنای دادرسی آن را به عنوان دلیل ابراز نموده است. اعتراض ثالث طاری، بنابراین، از جهت مزبور، شبیه اعادۀ دادرسی طاری است؛ بنابر خود، در  
ی صادرشده  تفاوت اعادۀ دادرسِی طاری با اعتراِض ثالِث طاری این است که در اعادۀ دادرسی طاری رأی مورد استناد در دعوای اصلی علیه همان شخص 

قائم لحاظ  قرار می)با  استناد  نیز مورد  او  َعلیِه  که  َعلیِه  گیرد، درحالیمقامی(  ولی  دیگران صادرشده  بین  اعتراض  رأی مورد  ثالث طاری،  اعتراض  در  که 
 گیرد. معترض مورد استناد قرار می

 آثار اعتراض: 
 باشد، بنابراین این شکایت نیز اثر تعلیقی ندارد. قطعی نمی اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم. اثر تعلیقی بر اجرای حکم: 1
ای که شخص ثالث آنها را مورد انتقاد قرار  نکاتی که در دادرسی منتهی به صدوِر رأِی مورِد اعتراض نسبت به آن قضاوت شده در محدوده. اثر انتقالی:  2

 گیرد. تمام! ، با توجه به ادلۀ ابرازی طرفین، مورد رسیدگی قرار میدهد، از نو، هم نسبت به جنبۀ موضوعی و هم نسبت به جنبۀ حکمیمی
 

 طرق شکایت از آراءبندی  جمع

نهایتًا ظرف یک هفته میدادگاه اعالم به ختم دادرسی و انشای رأی در همان جلسه )اصواًل( و    ،نخستین   سِی ر در مرحلۀ داد که باید چنین رأیی    نماید یا 
  هات و دالیل باشد. ، موضوع خواسته، مشخصات طرفین، جو مشتمل بر تاریخ صدور   ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس برسد

 شود. حال چنین رأیی که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به صورت حکم و در غیر این صورت به صورت قرار صادر می

،  ق.آ.د.م واخواهی   308تا    305مواد  تا حسب مورد اگر قطعی است اجرا و اگر غیرقطعی است مورد شکایت قرار گیرد. مقنن به موجب    باید ابالغ شود  رأی
فرجام  416تا    366مواد  ،  تجدیدنظرخواهی   ق.آ.د.م  365تا    326مواد   ثالث  425تا    417مواد  ،  خواهیق.آ.د.م  اعتراض  مواو    ق.آ.د.م    441تا    426د  در 

 پردازیم. بینی کرده است، که به شرح آنها میبه عنوان طرق شکایت از آراء پیش  ق.آ.د.م اعادۀ دادرسی

 واخواهی

اعتراِض  از  است  عبارت  غیابی.  هِ لیعَ محکوم    واخواهی  به حکم  است:  غایب  بدوی  مانند  یعنی مختصاتش  است،  بدوی  شبه  از  واخواهی  طرق    واخواهی 
،  همان دادگاه،  اعتراضهایی چون  در نظر گرفته شده است، ولی از واژ  «مرحله» است ولی در قانون به عنوان یک    «مقطع» واخواهی در واقع  .  است  عدولی

 استفاده شده است.  همان قاضی
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رارها حضوری محسوب  )به عبارت بهتر کلیۀ قواخواهی نیستند  قابل  قرارهاو    احکام حضوریاست، یعنی    طریق شکایتی منحصر به حکم غیابیواخواهی  
است،  .  شوند(می غیابی  به حکم  منحصر  بهواخواهی  اعتراض  تجدیدنظرخواهی،    ولی  قابل  است  ممکن  یعنی  نیست،  واخواهی  به  منحصر  غیابی  حکم 

 خواهی یا اعتراض ثالث باشد.  فرجام

 : ذیل  جمع شروط: حکم غیابی است اما با  استثناء؛ : حضوری بودن احکاماصل

 غیبت خوانده یا نمایندۀ وی  ✓
 عدم ارسال الیحه )کتبی(   ✓
 اخطاریه  قانونِی   ابالِغ  ✓

 = حکم غیابی  ابالغ قانونی اخطاریه + عدم ارسال الیحۀ کتبی  +  خوانده یا نمایندۀ ویغیبت  

 در صورت غیبت خوانده و عدم ارسال الیحه و ... حکم غیابی است. تست:  •
 ابالغ واقعی اخطاریه 

 ابالغ قانونی اخطاریه  ✓
 ابالغ قانونی اخطاریه و ضمایم و دادخواست 

 ضمایم دادخواست و دادنامه ابالغ قانونی اخطاریه و 

 

قانونِی نکته:   و  واقعی  در    ابالغ  تأثیری  غیابی محسوبدادنامه  یا  در    شدن رأیحضوری  بلکه  ندارد.  در شروع مهلت شکایت هم  تأثیری  ندارد، همچنین 
 تأمین برای اجرا تأثیر دارد. 

 ابالغ اخطاریه:  

 واقعی: رأی حضوری  ✓
 قانونی: رأی غیابی  ✓

 دادنامه یا اجرائیه: ابالغ 

 شود. تأمین اجرا میشود و بیعای عدم اطالع پذیرفته نمیادّ  واقعی: ✓
 شود. شود و با تأمین اجرا میعای عدم اطالع پذیرفته میقانونی: ادّ  ✓

فایدۀ   .(ت)آن رأی همچنان غیابی اس   یا اجرائیه ابالغ واقعی شده باشد اجرای حکم غیابی منوط به أخذ تأمین یا معرفی ضامن است، مگر اینکه دادنامه  
 شود، نه این که رأی حضوری محسوب شود. بدون تأمین اجرا می مثل احکام حضوریابالغ واقعی، این است که حکم  

غیابی ش و حکم  است  غیابی  به حکم  خوانده  زماِن  همطیِت ر واخواهی منحصر  الیحهو    غیبت  ارسال  قانونو    عدم    ، حال   خواست.را می  اخطاریه  یابالغ 
به هر حال  و    به هر حال مهلت واخواهی داشته و    ر حال غیابی محسوببه هحکمی که به طور غیابی صادر شده در صورت ابالغ )چه واقعی، چه قانونی(  

روزه و آغاز آن ندارد؛ بلکه چنین ابالغ   20شدن و مهلت مه و یا اجرائیه تأثیری در حضوریدادنا  واقعِی  یعنی ابالِغ  ؛شودروزه از تاریخ ابالغ آغاز می 20مهلت 
 کند. ل میئ را زا امکان اثبات عدم اطالعکند و در ثانی ضامن را منتفی می یا تأمین  ، یعنی سپردِن م تأثیر دارد اواًل در اجرای حکواقعی 
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، غیابی  ابالغ قانونی شده باشد  ،اخطاریه  و  الیحه ندادهو    غایب بودهکه  گانی  که قابل تجزیه باشد یا خیر نسبت به خواند صورت تعدد خواندگان فارغ از این   در
غایب مواجه باشیم که فقط یکی از آنها واخواهی کرده باشد،    متعددِ   حال پس از صدور رأی غیابی اگر با خواندگاِن   ق.آ.د.م«  304شود. »مادۀ  حسوب میم

 ق.آ.د.م«  308تا  304چنانچه رأی قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به دیگران نیز مؤثر است. »مواد   ،در این صورت

 شرط  6غیابی از مرحلۀ تجدیدنظر نیز ممکن است صادر شود: با   حکِم   ،ق.آ.د.م  364مادۀ   به موجب

 : شرط ذیل در مرحلۀ تجدیدنظر 3+  حلۀ بدویشرط مر  3

 غیبت خواندۀ تجدیدنظر  .1
 عدم ارسال الیحه به دادگاه تجدیدنظر .2
 اخطار قانونی    .3

 بررسی تطبیقی طرق شکایت از آراء 

له مورد بررسی  مرح  3م است، طرق شکایت از آراء را در  ق.آ.د.م الز   441تا    326و    308تا    305ط بر مجموع طرق شکایت از آراء به موجب مواد  جهت تسلّ 
یت و انواع شکایت را بررسی  جهت شکا  ،زیم و مفهوم، انواع، موضوع شکایت در مرحلۀ نخست باید به شناسایی طرق شکایت از آراء بپردا. تطبیقی قرار دهیم

جع طرح شکایت و ... پرداخته  تشریفات دادخواست، هزینۀ دادرسی، مهلت شکایت، مر در مرحلۀ دوم، باید به کیفیات طرح و اقامۀ شکایت از جمله    کنیم. 
 گام در طرق شکایت باید برداریم:  3در واقع   کایت و اتخاذ تصمیم پرداخته شود.مرحلۀ سوم و آخر باید به کیفیات رسیدگی به شدر  و  شود

 گام اول: شناسایی  .1
 گام دوم: طرح  .2
 گام سوم:رسیدگی  .3

 شناسایی طرق شکایت از آراء 

 انواع طرق شکایت از آراء 
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 مفهوم طرق شکایت از آراء 

مطرح شده است؛ به نحوی   «خالف شرع»طرق غیرمعمول طرقی هستند که در دنیا معمول و مرسوم نبوده و در کشور ما بعد از انقالب اسالمی با عنوان  
نسخ و شیوۀ    18  قانون آیین دادرسی کیفری آن شیوۀ مادۀ  477ا تصویب مادۀ  بشرع( که    ِن یِّ بَ   تشکیل مرسوم شد )خالِف   قانوِن   18که سابقًا بر اساس مادۀ  

ن  شرِع   خالِف » جدید تحت عنوان   مورد تقنین قرار گرفته که بر اساس آن نسبت به رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی حتی شوراهای حِلّ    «َبِیّ
ن یعنی خالِف   شرِع   که خالِف   ق.آ.د.ک(  477مادۀ    1تالف )تبصرۀ  اخ بنا به درخواست )  توسط رئیس قوۀ قضاییهجماع و آشکار باشد،  اِ   موردِ   شرِع   َبِیّ

یا رئیس کِلّ دادگستری استان( اعادۀ دادرسی به عمل می آید که  رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کِلّ کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و 
غیرمعمولیک   دادرسِی   طریق  اعادۀ  با  نباید  مواد    ۀالعادفوق  معموِل   ِق یطر   است،  در  َخ   441تا    426مذکور  شودق.آ.د.م  دادرسی  که  چرا   ؛لط  اعادۀ 

ن  شرِع   خالِف »   فقط جهِت   ، اوالً ول غیرمعم   شود، ولی اعادۀ دادرسی معمولی جهات مختلفی دارد مطرح است. ثانیًا در دیوان عالی کشور رسیدگی می  «َبِیّ
 آید. یافته صادر شده به عمل میقطعیت در دادگاهی که حکِم رسیدگی و  (ق.آ.د.م 426جهت مادۀ   7)

:  سپس یکی از اوون چهار شخص در انجام وظایف قانونِی خودشون؛  : درخواسِت تجویِز اعادۀ دادرسی توسط  اّولآ.د.ک اینجوریه:    477پس مدِل مادۀ  
ن است توسط شخِص رئیس قوۀ قضاییه گن:  )که بهش می  تشخیِص اینکه رأِی قطعِی هر یک از مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( خالِف شرِع َبِیّ

اعادۀ دادرسی«( از شعِب : بعدش؛  »تجویز  به شعِب خاصی  پرونده  به  آن شعب   ،عالِی کشور که توسط رئیس قوۀ قضاییه  دیواِن   ارسال  »اعادۀ دادرسِی  ، 
ِن اعالم: رسیدگی بر مبنای خالِف بعد« تخصیص داده شده است؛  477خاِص ماده   : نقِض رأِی قطعِی قبلی و رسیدگِی شکلی و ماهوی  بعدشده؛   شرِع َبِیّ

 و صدور رأی مقتضی. 

طرق شکایت از آراء
طرق معمول

طرق عادی
واخواهی

تجدیدنظرخواهی

طرق فوق العاده

فرجام خواهی

اعادۀ دادرسی

اعتراض ثالث

طرق غیرمعمول

اعتراض ثالث
425تا 417مواد 

اصلی

طاری

اعادۀ دادرسی
441تا 426مواد 

اصلی

طاری
فرجام خواهی

اصلی
412تا 366مواد 

تبعی
416تا 413مواد 
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اعادۀ دادرسِی خاص که بر مبنای  )  از طریق رئیس قوه  اعادۀ دادرسی  ،تجدیدنظرخواهی ،  واخواهیبا یک نگاه ظاهری در انواع طرق شکایت از آراء، اواًل  
  خواهی اصلی فرجامعالوه بر    خواهیفرجامثانیًا    عی و طاری ندارند.بَ د و انواع تَ ناصلی دار   تنها یک نوِع   آ.د.ک(  477  ۀماد است: موضوِع    نیِّ بَ   شرِع   خالِف 

نیز   خواهی با واسطۀ دادستان کلفرجامق.آ.د.م،   389تا    387دارد. ضمنًا به موجب مواد  عیبَ تَ  فرجاِم ق.آ.د.م به نام   416تا  413نوع دیگری به موجب مواد  
مادۀ    داشتیم به  توجه  با  در حال حاضر  مادۀ    85اصالحی    تشکیِل   قانوِن   18که  دادرسی کیفری مصوب    570و  آیین  آیین  92قانون  قانوِن نامهو   های 

کشور نه از    )از طریق دیوان عالی  اعادۀ دادرسیثالثًا    واسطه نداریم و فقط فرجام بالواسطه داریم.با  و االن فرجاِم   که نسخ شده استرسد  تشکیل به نظر می
 شود. ق.آ.د.م، در اثنای دادرسی طرح می 432و  419طاری نیز دارند که به موجب مواد   ،عالوه بر نوع اصلی  عتراض ثالثاو  طریق رئیس قوه(

 بررسی مواد قانونی و مفهوم انواع شکایت

 ق.آ.د.م«  305»مادۀ  واخواهی ✓
 واخواهی نام دارد.  ،غایب به حکم غیابی  یهِ لَ عَ محکوم   اعتراِض 

 »تعریف قانونی نداریم« تجدیدنظرخواهی   ✓
ها )اعم از حکم و قرار( که در قانون تصریح شده است یه نسبت به آرای دادگاهلَ عَ محکوم   مجددِ   ق.آ.د.م، تقاضای رسیدگِی  330مستفاد از مادۀ  

 را تجدیدنظرخواهی )پژوهش( گویند.
 خواهی فرجام   ✓

 ق.آ.د.م«  366»مادۀ اصلی  •
 ق.آ.د.م«  416تا  413»مواد عی ب  ت   •

ها اعم از انطباق یا عدم انطباق آرای دادگاه   )نه قضاوِت(تشخیِص و    رسیدگی )نه دادرسی در ماهیت(اصلی عبارت است از    خواهِی فرجام
 خواهد شد.   نقضرأی  ، و در صورت عدم انطباق ابرامرأی  ،قرار با موازین شرعی که در صورت انطباق یاحکم 

اصلی به موجب تبادل لوایح   خواهِی خوانده نیز در ضمن پاسخ به فرجامفرجامخواهی، فرجام  در ق.آ.د.م  413با همین مفهوم به موجب مادۀ  
تابع  بَ تَ   خواهِی فرجام  عًا درخواسِت بَ تَ    رد یا    مسترداصلی    خواهِی ه نحوی که اگر فرجاماست، ب  خواهی اصلی فرجامعی نماید که حدوثًا و بقائًا 

  خواهِی فرجام  عی، شرایط و تشریفاِت بَ تَ   خواهِی ضمن اینکه فرجام  (.ق.آ.د.م  415مادۀ  )شود  ثر میاعی نیز ساقط شده و بالبَ تَ   ، فرجاِم شود
ندارد   را  فرجام  و(  ق.آ.د.م   413مادۀ  ) اصلی  همانند بَ تَ   خواهِی اینکه  است  ختَ مُ   ، اصلی  واهِی خفرجام  عی،  دعوا  طرفین    414مادۀ  ) ِصّ 

 (. ق.آ.د.م
اصل بر رسیدگی غیرحضوری است، نهادی    خواهیفرجامو    تجدیدنظرخواهیق.آ.د.م، از آن جایی که در    385و    346به موجب مواد   ▪

از زمان    روز  20خواهی ظرف  در فرجامروز و    10بینی شده است. به نحوی که در تجدیدنظرخواهی ظرف  پیش  تبادل لوایحتحت عنوان  
 تواند هر نوع دفاعی که دارد کتبًا اعالم دارد. های شکایت به طرف مقابل، وی میابالغ دادخواست و پیوست

کند،  میعی  بَ تَ   فرجاِم   خوانده، ضمن همین تبادل لوایح، درخواسِت فرجام»  :عی است یعنیبَ تَ   یکی از کارکردهای تبادل لوایح در فرجاِم  ▪
روز هر دفاعی دارد    20اصلی صورت گیرد تا وی نیز ظرف    خواهِ رجامفعی نیز الزم است تبادل لوایح مجددی برای  بَ تَ   که پس از فرجاِم 

 ارائه کند.  
 ق.آ.د.م«   434و  433،  432»مواد  اعادۀ دادرسی    ✓

اسا بر  دادرسی  قطعیت  432و    426مواد    س اعادۀ  احکام  به  نسبت  که  است  شکایتی  صورت  ق.آ.د.م،  به  یا  که  مستقلیافته  و  طرح    ابتدایی 
 طاری گویند.  که به آن اعادۀ دادرسِی  اثنای )وسط( دعوای دیگربه صورت  یا اصلی گویند شود که به آن اعادۀ دادرسِی می

 د.م«  ق.آ. 423و  421،  420،  419، 417»مواد اعتراض ثالث  ✓
غیرقطعی، نهایی و غیرنهایی، حضوری و غیابی،    هر نوع رأی صادره اعم از قطعی و  نسبت به  ق.آ.د.م، شخص ثالث  419و    417  موادبه موجب  

و یا   گویند  اعتراض ثالث اصلی تواند یا به صورت مستقل و ابتدایی اعتراض نماید، که به آن  خلل وارد آورده باشد، میش  ه به حقوقحکم و قرار ک
به عنوان دلیل  می در آن جا رأیی  اثنای یک دادرسی که  به صور اِ تواند در  ثالث طاریت طاری،  براز شده است  ثالث   نماید.  اعتراض  )اعتراض 

 . منحصر در اعتراض ثالث نیست(  به دعوا، ثالث  آمدِن البته منحصر به شخص ثالث است، 
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ظرف   که  دادخواستی  و  درخواست  موجب  به  طاری همیشه  اعادۀ  می  3شکایت  تقدیم  طرح میروز  رسیدگی  در حال  دادگاه  همان  در  برای  شود  و  شود 
 شود. آن در دعوای مطروحه، دادرسی متوقف می بودِن در صورت مؤثر  شودیافته ارجاع میقطعیت صادرکنندۀ حکِم  رسیدگی به دادگاهِ 

بینی شده است، اما به موجب مواد  در قانون آیین دادرسی مدنی پیش  خواهیفرجامجهات  و    جهات تجدیدنظرخواهی ق.آ.د.م،    371و    348هر چند در مواد  

 کند. حصایی نیستند، یعنی اگر جهت دیگری محرز باشد، دادگاه به آن جهت نیز رسیدگی میاِ  ،ق.آ.د.م، آن جهات  377و  349

که به آن شکایت   تواند نسبت به آن شکایت کندل میبراز شده باشد، طرف مقاب اِ وا، رأیی به عنوان دلیل  هرگاه در اثنای یک دع  اعتراض ثالث طاری،
 گویند. طاری می

 برازی نامی از او نیست. اِ طرف مقابل حتمًا باید شخص ثالث باشد، یعنی در رأی  ✓
شود و در همان در حال رسیدگی طرح می ت از همان دادگاهِ یک درخواس رِف شکایت اعتراض طاری اصواًل بدون نیاز به تقدیم دادخواست و به ِص  ✓

نه باشد، به جای درخواست، دادخواست الزم  عَ عترض  صادرکنندۀ رأی مُ   دادگاهِ   زتر اپایین  ،ۀ دادگاهجشود، اما استثنائًا اگر در جا نیز رسیدگی می
 طرح و رسیدگی شود.  ،صادرکننده در حال رسیدگی باید در دادگاهِ  است و به جای دادگاهِ 

 شده در قانون: موارد احصاء

 جهات اعادۀ دادرسی  .1
 موضوع تجدیدنظرخواهی  .2
 خواهی موضوع فرجام .3

 بررسی موضوعات و جهات شکایت

واخواهی  :واخواهی ✓ واخواهی   ،در  »موضوع  غیابی،  استحکم  جهاِت   «  است  واخواهی  و  نشده  حکِم   ؛احصاء  هر  جهتی    پس  هر  به  غیابی 
 واخواهی است. قابل

یافته آن است یافته است و حکم قطعیتق.آ.د.م، شامل هر حکم قطعیت  426اعادۀ دادرسی از حیث موضوع به موجب صدر مادۀ    :اعادۀدادرسی ✓
قطعیت یافته    دیدنظرخواهیجت و یا    تجدیدنظرخواهی   تجدیدنظر بوده و با انقضای مدِت قابلو یا    به صورت قطعی از مرحلۀ بدوی صادر شده باشدکه یا  
خواهی و یا  فرجام باشد و یا به واسطۀ فرجاماعادۀ دادرسی نیست، منظور از حکم نهایی، حکمی است که قابل  شرِط   ،بودننهایی  ،به هر حال   باشد.

باید یکی از جهات  حیث جهات اعادۀو از    خواهی نهایی شده باشد ت فرجامانقضای مدّ  ق.آ.د.م، که    624گانۀ مندرج در مادۀ  هفت  دادرسی، حتمًا 
ـ وجود  4ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم،  3ـ حکم به میزان بیش از خواسته صادر شده،  2مورد ادعای خواهان نبوده،    ،ـ موضوع حکم1عبارتند از:  

بودن بنابراین به دلیل مهم  .سناد بودن اَ ـ مکتوم7ـ اثبات جعلیت اسناد، پس از صدور حکم،  6شده  تاثبا   ـ وجود حیله و تقلِب 5مغایرت در دو حکم،  
  . صادر نماید  قرار قبولی اعادۀ دادرسیبودن آنها، دادگاه قبل از ورود به رسیدگی، باید جهت شکایت را احراز نماید و سپس  جهات شکایت و حصری

وی است.  اعادۀ دادرسی تنها شکایتی است که صدور قرار قبولی در خصوص جهت آن شکایت، شرط الزم برای رسیدگی ماه  ق.آ.د.م(  435)مادۀ  
آن به جز  اواًل  آنکه  داتصریح  جهِت ضمن  نمیشده،  دیگر رسیدگی  به جهت  اعادۀ   ق.آ.د.م(  436)مادۀ    کنددگاه  از  به حکمی که پس  نسبت  ثانیًا  و 

 ق.آ.د.م(  440شود دیگر اعادۀ دادرسی از همان جهت پذیرفته نیست. )مادۀ سی صادر میدادر 

اعتراض ثالثاعادۀ دادرسیفرجام خواهیتجدیدنظرخواهیواخواهیطرق شکایت

موضوع 
آرا إحصاییهر حکم غیابیاز چه چیزی؟

332و 333مواد 
آراء إحصایی

369تا 367مواد 
هر حکم 

همۀ آراءقطعیت یافته

جهت
فقط جهات قانونیهر جهتیچرا؟

فقط جهات هر جهتی436مادۀ 
هرجهتی426قانونی مادۀ 
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یی است که به موجب قانون احصاء شده نهاخواهی آتجدیدنظرخواهی و فرجام  ِع موضوالزم به توضیح است    :خواهیتجدیدنظرخواهی و فرجام  ✓
خواهی هر چند جهاتی در  تجدیدنظرخواهی و فرجام  جهاتاما در باب    خواهی نیستندفرجامرخواهی و  ظتجدیدن  قابل  ،است و خارج از آن موضوعات

 بینی شده است، اما إحصایی نیستند. قانون پیش
از حیث موضوع و جهت هیچ إحصایی در قانون وجود ندارد. تنها کافی است اواًل با یک شخص ثالث که نقش ثالثی او باقی باشد    :اعتراض ثالث   ✓

 ارد ثالث یا جلب ثالث نشده باشد« مواجه باشیم، ثانیًا به حقوق او خلل وارد آمده باشد. »قباًل و 

 

 ...  دعوا شود  نتهی به قرار ردِّ تقاضای اعادۀ دادرسی شود و م اسنادبودن(  )پنهان بودِن به جهت مکتومیافته قطعیت اگر نسبت به یک حکِم  •
 . پذیرفته نیست بودن اعادۀ دادرسی مجدد به جهت مکتوم. 1
 اعادۀ دادرسی مجدد به جهت دیگر پذیرفته نیست. . 2
 بودن و سایر جهات پذیرفته است. اعادۀ دادرسی به جهت مکتوم. 3 ✓

 2و  1های  گزینۀ. 4
اعادۀ دادرسی خواست، اما اینجا حکمی صادر نشده    بودنبه جهت مکتوم  توان، حکمی صادر شود، دیگر نمیبودنمکتومچنانچه به جهت  اگر چه  

 است و فقط تقاضای اعادۀ دادرسی رد شده است. 

 

 آرای قابل تجدیدنظرخواهی 

 حکم ✓
 میلیون ریال باشد.   3یا ارزش آن بیش از  دعوای مالی که خواسته مالی: •
 ها غیرمالی: همۀ غیرمالی •
 قرار  ✓

 قرار عدم استماع دعوا •
 قرار عدم اهلیت  •
 دادخواست  قرار ردِّ  •
 دعوا قرار ردِّ  •
 قرار ابطال دادخواست  •
 قرار سقوط دعوا •

 خواهی آرای قابل فرجام 

 صادره از بدوی 

 حکم ✓
 میلیون ریال باشد.   20مالی: خواستۀ آن بیش از  •
 غیرمالی: طالق، وقف، فسخ نکاح، اصل نکاح، نسب، حبس، ثلث، تولیت، حجر  •
 قرار  ✓

 قرار عدم اهلیت  •
 قرار رد دادخواست  •
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 قرار ابطال دادخواست  •
 قرار سقوط دعوا •

 صادر از تجدیدنظر 

 حکم ✓
 -مالی:   •
 غیرمالی: طالق، وقف، فسخ نکاح، اصل نکاح، نسب، حجر  •
 قرار  ✓

 قرار عدم اهلیت  •
 دادخواست  قرار ردِّ  •
 قرار ابطال دادخواست  •
 قرار سقوط دعوا •

 

 است، به نحوی که:  یخواهفرجامقابل تر از آراءِ تجدیدنظرخواهی وسیعقابل دایرۀ آراءِ 

 . میلیون ریال قابل تجدیدنظرخواهی است  3مالی بیش از   ✓
 . خواهی استمیلیون ریال از بدوی قابل فرجام  20مالی بیش از   ✓
 خواهی نیست. فرجامهیچ مالی صادره از تجدیدنظر قابلو  ✓

شمول آرای احصایی قابل  مکه آرایی  گذار با وجود اینن، قانوخواهی در فرجام  ق.آ.د.م  369مادۀ  و    جدیدنظرخواهیدر ت  333و مادۀ    331تبصرۀ مادۀ  با تطبیق  
خواهی شده است؛ استثنائات مشترک در تجدیدنظرخواهی  جدیدنظرخواهی و فرجامتباشد، استثنائًا قائل به عدم قابلیت خواهی میتجدیدنظرخواهی و فرجام

،  که قاطع دعوا به صوررت کتبی از سوی طرفین قرار داده شده باشد   س حکم مستند به رأی کارشنا ،  ر قاطع حکم مستند به اقرااز:    خواهی عبارتندو فرجام
یا    که اصل دعوا قابل شکایت نیست   در صورتی  و ...   الوکالۀ وکیل دعوا مثل هزینۀ دادرسی، حّق   عاِت رِّ فَ تَ مُ ،  اسقاط حِقّ شکایت به طور کتبی  به موجب  و 

به موجبدقّ   .استثنائات مشترک هستندقوانین خاص جزء   که  فرجام  369مادۀ    بند سوم  ت شود  بردر  تجدیدنظرخواهی، حکِم   خواهی  به    مستند  خالف 
 بودن است. نیز جزء استثنائات غیرقابل فرجام  (شودسوگند استظهاری و تکمیلی را شامل نمیحواستون باشه!  ! یفقط سوگند َبتیعنی  )سوگند قاطع 

  426مادۀ    4دادرسی به موجب بند    ق.آ.د.م، و هم در شکایت اعادۀ  371مادۀ    4خواهی به موجب بند  آراء جهتی است که هم در شکایت فرجاممغایرت  
آرای  اجرای ثانیًا ضمانت  است. حصریو در اعادۀ دادرسی  غیرحصریخواهی بینی شده است، با این تفاوت که؛ اواًل این جهت »مغایرت آراء« در فرجامپیش

خواهی و حسب  ل« مجددًا مورد رسیدگی در فرجامم »اوّ مقدّ   م« نقض و رأِی مؤخر »دوّ   این است که رأِی   407و    376خواهی به موجب مادۀ  ایر در فرجامغم
م«  مؤخر »دوّ   است که حکِم این  ق.آ.د.م  439دادرسی به موجب مادۀ اجرای آراء مغایر در اعادۀ تاین در حالی است که ضمان ؛مورد نقض یا ابرام خواهد شد

 . به قوت خود باقی استل«  م »اوّ مقدّ  و حکِم  نقض

مواد    ِب به موجخواهی  بینی نشده است. در تجدیدنظرخواهی و فرجامپیش  الً در واخواهی و اعتراض ثالث اص  که  یتت شکایعنی چرایی و علّ جهات شکایت  
، مواردی از قبیل فقدان شرایط قانونی، عدم صالحیت، مخالفت با  خواهیدر فرجام  373و    372و    371مواد  و    در تجدیدنظرخواهی  362و    349و    348

رسیدگی  بینی شده، اما جنبۀ حصری ندارند، یعنی اگر جهت دیگری احراز شود البته فقط در خصوص همان موضوع شکایت قابلقانون و شرع و ... پیش
مذکور در    هایعا مسموع نیست، مگر ادّ   عای جدیدادّ مسموع است، اما    دلیل جدید و    جهت جدید   ،پس  ؛عای جدید محسوب نشوداست به شرط آنکه ادّ 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

260 

در    شود.عای جدید محسوب نمی( که ادّ ثل یا بالعکسالِم ی به اجرتسَم الُم تغییر اجرت،  اط دیون که سررسیدشان رسیدهقسباقی ا،  بدل )   ق.آ.د.م  362مادۀ  
 شود. احصایی و حصری محسوب می ،بینی شده و جهاتپیشاعادۀ دادرسی، جهات شکایت 

   

 آثار شکایت 

گذار در مواد  شود یا خیر؟ که قانونترین اثر شکایت، اثر تعلیقی است، به نحوی که سؤال این است آیا شکایت مانع اجرای حکم یا به عبارتی رأی میمهم
و اعتراض ثالث قائل به عدم  خواهی، اعادۀ دادرسی  هی قائل به تعلیق و نسبت به فرجامنسبت به واخواهی و تجدیدنظرخوا   424و    437،  386،  347،  306

 که به شرح ذیل است:   و به همراه استثنائاتی شده است، آن هم به صورت اصوالً تعلیق

تعلیقی دارد، یعنی چه در مهلت    همیشه  واخواهی شود. پس در  متوقف می  تا صدور رأیواخواهی، اجرای حکم    واخواهی و چه با شکایِت   ۀروز   20اثر 
  20ای که حِقّ واخواهی وجود دارد اثر تعلیقی پابرجاست. بعد از مهلت  روزه  20  کایت واخواهی نیست، بلکه در مهلتصرفًا منوط به ش  اثر تعلیقی واخواهی  

 ماند. ق میان معلّ حکم اجرا خواهد شد و اگر شکایت شده باشد، همچن  ،روزه اگر شکایت نشود

بودن در تمام طرق  خارج از مهلت  قبولِی   بودن است نه به خاطر جهات شکایت، این قرارِ به خاطر خارج از مهلت  ق.آ.د.م  306قبولی مذکور در مادۀ  قرار  
بودن  ـ قرار قبولی خارج از مهلت1تا قرار قبولی وجود دارد:    2شکایت از آراء وجود دارد، پس در مواقعی که اعادۀ دادرسی خارج از مهلت درخواست شود  

 ـ قرار قبولی به خاطر جهات شکایت. 2اعتراض 

مانع اجرای رأی خواهد بود، یعنی اجرا تا نتیجۀ    خود تجدیدنظرخواهی و    مهلت تجدیدنظرخواهیاثر تعلیقی دارد، به نحوی که    اصوالً   تجدیدنظرخواهی
قانون تجارت در    417مادۀ  و همین طور در    ق.آ.د.م در رأی رفع تصرف عدوانی  175مادۀ  مثل    : مگر در موارد استثنایی  ؛ودشق میتجدیدنظرخواهی معلّ 

 ، تجدیدنظرخواهی مانع اجرا نبوده، یعنی اثر تعلیقی ندارد. حکم ورشکستگی

نمی  اصوالً   خواهیفرجام  تأخیر  به  را  الاجرا  ندارد.  تعلیقی  اثر  اصواًل  یعنی  به محکوم  اندازد  نسبت  باید  به    هِ بِ بته،  تفکیک شد،  به  قائل  غیرمالی  و  مالی 
 نحوی که: 

 شود. ه اجرا میلَ مالی با اخذ تأمین از محکوم    بهِ در محکوم   ✓
 شود. یه متوقف میلَ عَ غیرمالی با اخذ تأمین از محکوم   بهِ در محکوم   ✓

فرجام در  دیگر،  عبارت  نمیبه  تأخیر  به  اجرا  که  است  این  بر  اصل  نمیخواهی  متوقف  و  در  افتد  مگر  تأمین  غیرمالی  هِ بِ محکوٌم شود،  اخذ  از    با 
 شود. افتد یعنی متوقف میاجرا به تأخیر می در این صورت استثنائاً ؛ علیهمحکوٌم 

 

 مالی و غیرمالی ...  هِ بِ محکوم   اعادۀ دادرسی نسبت به  ِت با درخواس •
 شود. در هر دو اجرا متوقف می

 شود. متوقف نمی  اجراهیچ کدام  ✓
 شود. غیرمالی متوقف و مالی به شرط پرداخت تأمین اجرا می
 شود. غیرمالی اجرا و مالی به شرط پرداخت تأمین متوقف می

 درخواست اعادۀ ادرسی هیچ وقت اثر تعلیقی ندارد.اعادۀ دادرسی هیچ توقفی در پی ندارد، به عبارت دیگر قبل از صدور قرار قبولی، اعادۀ د درخواسِت  رِف ِص 
 . اثر تعلیقی ندارد همیشهدادرسی 
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 اثر تعلیقی دارد، یعنی:  اصوالً قرار قبول اعادۀ دادرسی  ✓
 شود. غیرمالی به هر حال متوقف می هِ بِ محکوم   •
 مالی اصل بر توقف آن است.  هِ بِ محکوم   •
 ه تأمین بپردازد تا اجرا شود.لَ مگر محکوم   •

 شود، یعنی اثر تعلیقی ندارد، مگر اینکه:موجب تأخیر در اجرا نمی اصوالً  اعتراض ثالث

 جبران ضرر ممکن نباشد.  .1
 درخواست تأخیر در اجرا شود.  .2
 . پردازد(یه میلَ عَ ه یا محکوم  لَ خواهد به تأخیر بیاندازد اعم از محکوم  سپرده شود )اعم از مالی و غیرمالی و هر کس که میتأمین  .3
 افتد. شود، یعنی اجرا به تأخیر مین که قابل تمدید است اثر تعلیقی اجرا میت معیّ برای مّد  .4

 

 اثر انتقالی

هم از حیث موضوعی و هم از حیث شکلی به مرحلۀ دیگری جهت رسیدگی منتقل شود، ولو اینکه به    ،پرونده ، شکایت از رأی است که به موجِب  مقصود این
 فیزیکی(  موضوعی و حکمی است، نه انتقاِل  انتقاِل  ،لحاظ فیزیکی انتقالی در کار نباشد. )مالک

جهت    پرونده به لحاظ موضوعی و حکمیکه در همگی    همگی اثر انتقالی دارند، چرا  تجدیدنظرخواهیو    اعتراض ثالثو    اعادۀ دادرسیو  واخواهی  پس،  
البته الزم   شود.تقل میپرونده من  نه موضوعی و   صرفًا به لحاظ حکمیاثر انتقالی ندارد چرا که  خواهی فرجاماما ؛ ی به مرحلۀ دیگری منتقل شده استرسیدگ

انتقاِل   :به توضیح است ثالث،  اعتراض  و  اعادۀ دادرسی  به    کامِل   انتقال در  بلکه صرفًا موضوع و حکم  یا    جهت خاصی موضوع و حکم نیست،  بخش  و 
 شود. که اعتراض شده است منتقل می  خاصی

 اثر انتقالی

 گیرد. کمی صورت میموضوعی و حُ   کامِل  در واخواهی و تجدیدنظرخواهی، انتقاِل  ✓
 محدود به بخِش کمی  موضوعی و حُ   است و در اعتراض ثالث، انتقاِل   محدود به جهت اعادۀ دادرسیکمی  موضوعی و حُ   انتقاِل   ،در اعادۀ دادرسی ✓

 است.  ثالث  معترِض  اعتراضِی 
 شود. کمی بررسی میخواهی، انتقال منتفی است، چون فقط از لحاظ حُ در فرجام ✓

 

 اثر عدولی 

 رأی صادره عدول نماید. مقصود این است که به واسطۀ شکایت همان مرجع شکایتی که رأی صادر کرده است، بتواند خودش از آن 

دادرسی،  واخواهی طریق    3 ثالثو    اعادۀ  می  عدولی  اعتراض  این شکایتمحسوب  یعنی  در همشود،  در  رأی طرح می  ۀن مرجع صادرکنندیها  و  شوند 
 (. لی، نه اینکه نقض کنه بشه عدولی تونه نقض کنه که میشه عدو می)  همان مرجع نیز رسیدگی و امکان عدول برای آن مرجع وجود دارد

دارد، یعنی طریقی اصالحی محسوب شده به نحوی که، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به اصالح رأی    اصالحی  اثر  تجدیدنظرخواهیمقابل،    ۀدر نقط
 وجود دارد.  تأیید آنیا   اصالح رأیو نقض   قابلیِت  ،و حسب مورد  کنداقدام می ( بدوی)دادگاه دیگر   ادگاهصادره از د
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اش  شود، به نحوی که وظیفهانطباقی محسوب می خواهی یک طریِق ، بلکه فرجاماست اصالحی خواهی نه اثر عدولی دارد و نه طریِق ت شود، فرجاماما دقّ 
 باشد.  می انطباق یا عدم انطباق رأی صادره با قانون

 

 اقامه و طرح شکایت 

 تقدیم دادخواست و شرایط 

دادرسِی  در  سابقًا  که  گونه  مواد    همان  موجب  به  و   60تا    51نخستین  قانونی  شرایط  تحت  و  دادخواست  وسیلۀ  به  بدوی  دعوای  اقامۀ  ق.آ.د.م، 
بهسهاجراهای  ضمانت نسبت  پذیرش  عدم  دادخواست  گانۀ  اساسی  شرایط  رعایت  دادخواست)  عدم  امضای  چاپی مخصوص،  برگۀ  فارسی،    (دهندهزبان 
فوری دادخواست    اجراهای قرار ردِّ ضمانتو    (دهندهمشخصات یا اقامتگاه دادخواست)   شرایط متقاضی  نسبت بهدادخواست    فورِی   ردِّ   اجرای قرارِ ضمانت

 شود. مال میهای شکایتی نیز  إع در دادخواست دادخواست«، »توقیف ـ اخطار ـ عدم رفع نقص ـ ردِّ  سایر شرایط نسبت به

تا    380مواد  ،  در تجدیدنظرخواهی   ق.آ.د.م  345تا    341مواد  ،  ق.آ.د.م در واخواهی  306و    305مواد  اکنون با لحاظ همان بررسی تطبیقی سابق به بررسی  
آید  که ذیاًل میپردازیم و به نکات خاصی  می  در اعادۀ دادرسی  ق.آ.د.م  435مادۀ  و    در اعتراض ثالث  ق.آ.د.م  420مادۀ  ،  خواهیر فرجامد  ق.آ.د.م  384
 نماییم: ه میتوّج 

 ق.آ.د.م 306و  305مواد  ✓
به شرایط دادخواست واخواهی ندارد و صرفًا به طورقانون به تقدیم دادخواست در دادگاه   ق.آ.د.م  306و    305ضمنی در مواد    گذار تصریحی نسبت 

و صادرکنندۀ حکم غیابی اشاره نموده است، لذا تصور بر این بوده است که واخواهی نوعی رسیدگی نخستین، برای شخص غایب و تابع همان شرایط  
 اجراهای دادخواست نخستین است. ضمانت

 ق.آ.د.م   435و  420، 341، 380مواد  ✓
خواهی و اعادۀ دادرسی در مواد  شرایط دادخواست تجدیدنظرخواهی، فرجام اعتراض ثالث در قانون نیامده است.شرایط دادخواست شکایت واخواهی و 
گفته که سایر ترتیبات رسیدگی، مطابق مقررات مربوطه به دعاوی نخستین    ق.آ.دم  435دادرسی در تبصرۀ مادۀ  قانونی بیان شده است، ولی در اعادۀ  

 است. 
 ق.آ.د.م(  305بینی نشده است. )مادۀ  خواست پیش، شرایط داد واخواهی در   •
 ق.آ.د.م(   420بینی نشده است. )مادۀ ، شرایط دادخواست پیشاعتراض ثالثدر  •
 بینی شده است. شرایط دادخواست پیش ق.آ.د.م 435طبق مادۀ   ادۀ دادرسیاعدر  •
 بینی شده است. شرایط دادخواست پیش ق.آ.د.م 380در مادۀ   خواهیفرجامدر  •
 بینی شده است. ق.آ.د.م، شرایط دادخواست پیش 341در مادۀ  تجدیدنظرخواهیدر  •
 واست نخستین است. ختابع داد ،ق.آ.د.م، در اعادۀ دادرسی گفته است که سایر شرایط 435گذار، در تبصرۀ مادۀ قانون  •
 شرایط دادخواست، تابع شرایط دادخواست نخستین است.  (واخواهی، اعتراض ثالث و اعادۀ دادرسی)شکایت  عدولِی  رِق نتیجه این که، در ُط  •
 ق.آ.د.م 345تا  341مواد  ✓

   همان عمومات دادخواست بدوی تکرار شده است، با این تفاوت که:   ق.آ.د.م 345تا   341به موجب مواد  
تا   3« نیز در دادخواست تجدیدنظرخواهی قید شود. )بند  دادگاه صادرکنندۀ رأیـ  ابالغ رأیتاریخ ـ  موضوع رأی شکایت » موردِ   رأِی  باید مختصاِت  •

 ق.آ.د.م(  341مادۀ   5
در   • نقص  صورت  بدوییا  مشخصات  در  خواهان  ردِّ   اقامتگاه  نقص،  رفع  اخطار  بدون  می  دادخواست  دادخواست فوری  در  اما  شود، 

امکان   ق.آ.د.م  344رخواهی به موجب مادۀ  تجدیدنظ  در دادخواسِت   تجدیدنظرخواه  گاهِ مشخصات یا اقامتتجدیدنظرخواهی در صورت نقص در  
 وجود دارد.   رفع نقص تا انقضای مهلت شکایت
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 قابل اعتراض است.   از تاریخ الصاق به دیوار دادگاهروز  10دادخواست ظرف   فورِی  قرار ردِّ  •
 ق.آ.د.م 385تا  380مواد  ✓

فرجام به  دادخواست  نیز  مواد  خواهی  ضمانت  385تا    380موجب  و  شرایط  دارای همان  این  ق.آ.د.م،  با  است.  بدوی  دادخواست  عمومی  اجراهای 
 تفاوت که: 

 ق.آ.د.م«  380مادۀ   5و  4، 3خواهی باید قید شود. »بند  مختصات رأی مورد فرجام •
مادۀ   • موجب  خصوص    384به  در  نقفرجام  هِ اقامتگایا    مشخصاتق.آ.د.م،  رفع  امکان  مهلت خواه  انقضای  تا  نقص(  رفع  اخطار  )نه  ص 

 خواهی وجود دارد. فرجام
 قابل اعتراض است.   از تاریخ الصاق به دیوار دادگاهروز  20دادخواست ظرف   فورِی  ردِّ  قرارِ  •

 
تا    51همان مواد  َرم،  بینی نشده است، پس الَج ق.آ.د.م، هیچ مقررۀ جدیدی راجع به دادخواست پیش  420در خصوص اعتراض ثالث به موجب مادۀ   ✓

 راجع به دادخواست نخستین در دادخواست اعتراض ثالث حاکم است.  ق.آ.د.م 60
ان عمومات دادخواست نخستین است با این تفاوت که باید مختصات  ق.آ.د.م، مشمول هم  435بصرۀ مادۀ  دادخواست اعادۀ دادرسی نیز، به موجب ت  ✓

 شود. میمشخص   ق.آ.د.م 435مادۀ   4 و 3،  2ب بند  حکم مورد شکایت و جهات شکایت به موج 

 

 اقامه و طرح شکایت 

 مهلت شکایت 

مادۀ  شکایتی نیز دارای اهمیتی است که به موجب    دادخواسِت   تقدیِم   مهلِت   اجراهای تقدیم دادخواست شکایتی، بررسِی پس از تشخیص شرایط و ضمانت
روز برای    20  اصوالً ،  در اعادۀ دادرسی  431تا    427مواد  ،  خواهی ر فرجامد   400تا    397مواد  ،  در تجدیدنظرخواهی  338تا    336مواد  ،  در واخواهی   306

 در نظر گرفته شده است.  ماه برای مقیم خارج   2و  مقیم ایران

 بینی نشده است، در اعتراض ثالث، اساسًا مهلتی برای شکایت پیش 422و  از سویی به موجب مادۀ 

 شود. شروع می از تاریخ ابالغ اعم از ابالغ واقعی یا ابالغ قانونی اصوالً ها ماه در شکایت  2روز یا   20مهلت   ✓
 مهم است.  اقامتگاهها اثری ندارد و در باب مهلت تابعیت ✓
شوند یا نمایندۀ آنان    ورشکستگییا    حجر،  فوت بنابراین اگر اصحاب دعوا دچار    ؛ان است، ابالغ به اصحاب دعوا یا نمایندۀ آنمالک برای شروع مهلت ✓

 شود و این امور در مهلت شکایت یعنی قبل از انقضای مهلت رخ داده باشد، ابالغ جدید و مهلت جدید الزم است.  زوال سمتدچار 
ی مغایر  ی و یا مگر آرااست    از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی شد که  مگر اینکه رأی، بدوی با  ،خواهی نیز عمومًا از تاریخ ابالغ است مهلت فرجام ✓

 شود. محاسبه می از تاریخ آخرین ابالغ هر یک از آن دو حکمباشد که 
دادرسیمهلت ✓ اعادۀ  شکایت  های  سایر  همانند  شکایت  20ها  نیز  سایر  همانند  و  است  اصواًل  روز  ابالغها  می  از  ازآنجاییشروع  اما  اعادۀ  شود،  که 

)نه از    از تاریخ آخرین ابالغ رأی   نسبت به آرای مغایردارد، به نحوی که    بستگی به جهت شکایتنیز    شروع مهلتدادرسی شرطیت دارد،  
 بودننسبت به مکتومو    باز تاریخ ابالغ حکم نهایی اثبات جعل یا حیله و تقل  نسبت به جعلیت و حیله و تقلب  ،تاریخ ابالغ آخرین رأی(

بسته به    روز   20آن    . پس اعادۀ دادرسی مهلت دارد، اما شروِع روز محاسبه خواهد شد  20مهلت    از تاریخ وصول اسناد یا اطالع از وجود آنها
 فقط اعتراض ثالث مهلت ندارد.  ؛ جهات اعادۀ دادرسی متفاوت است

چه  ده باشد،  شآورنده به ثالث ساقط  شرط اعتراض ثالث آن است که حقوق خلل.  چه بعد از اجرااعتراض ثالث غایت و مهلتی ندارد چه قبل از اجرا و   ✓
 نیست چه قبل از اجرا و چه بعد از اجرا. ثالث اعتراِض  حِقّ اعتراض از بین رفته باشد، دیگر قابِل   مأخذِ   ر، بنابراین اگ قبل از اجرا و چه بعد از اجرا

 مرجع شکایت 
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از   ✓ صادرکنندمقصود  غیابیدادگاه  حکم  مادۀ    ق.آ.د.م  305مادۀ  در    ۀ  موجب  به  گاهی  و  است  بدوی  دادگاه  می  364غالبًا  دادگاه ق.آ.د.م،  تواند 
 تجدیدنظر باشد. 

و إعمال  دفتر شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر و دفتر بازداشتگاه، صرفًا صالحیت ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی را دارند و نه صالحیت بررسی شرایط   ✓
 اجرا. ضمانت

مادۀ ✓ در  بازداشتگاه  تجدیدنظرخواه   339  دفتر  برای  )زندانی( خصوصیتی  ِی ق.آ.د.م،  واخواهی،    متوقف  بدوی،  از  اعم  زندانی  شکایات  همۀ  و  ندارد 
 شود. خواهی در همان دفتر بازداشتگاه ثبت میتجدیدنظرخواهی و فرجام

  ِل دفتر شعبۀ اوّ آن،    الِک مِ با استفاده از  تواند  در ثبت تجدیدنظرخواهی خصوصیت دارد و نمی  تجدیدنظرخواهی   ِل دفتر شعبۀ اوّ بر خالف بازداشتگاه،   ✓
 خواهی صالح دانست. را جهت ثبت دادخواست فرجام دیوان

تق •
ا

ض
ا

ی
 
ا

ع
اد
ۀ 
دا
د
ر 

س
ی

 
ن

س
ب

ت 
شود، باید در کجا اقامه  دیوان عالی کشور مطرح می  شده است و تحت رسیدگی در   در دادگاه تجدیدنظر قطعی  و  ی صادر به حکمی که از دادگاه بدو  

 گردد؟ 
 بدوی . 1

 دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی  در رسیدگیاقامه در دادگاه تجدیدنظر؛ . 2

 دیوان عالی کشور . 3 ✓
 بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد . 4

اعادۀ  شان واحد است، مگر استثنائًا در مرجع طرح شکایت و رسیدگی به شکایت اعتراض ثالثو  اعادۀ دادرسی، واخواهی عدولی اعم از  ِق رُ که، ُط تیجه اینن
 که شرح آن گذشت.  اعتراض طاریو  طاری

مرجع رسیدگیمرجع طرحمرجع شکایت

دادگاه صادرکنندۀ حکم غیابیدادگاه صادرکنندۀ حکم غیابیواخواهی

تجدیدنظرخواهی
دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی

دفتر شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر
دفتر بازداشتگاه

دادگاه تجدیدنظر استان

دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی اعم از فرجام خواهی
دیوان عالی کشوربدوی یا تجدیدنظر

دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعیاعادۀ دادرسی
:هدادگاه صادرکنندۀ حکم قطعیت یافت

صادرکننده: بدوی
تأیید کرده: تجدیدنظر

تحت رسیدگی: دیوان  عالی کشور

نهنهدادگاه صادرکنندۀ رأی معترٌض ع  اعتراض ثالث دادگاه صادرکنندۀ رأی معترٌض ع 
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   هزینۀ دادرسی و  شکایت

 
خو  ✓

اس
تۀ 
2
0  
می 

لیو 
ن 
تو
ما 
ن
 :
ش

 %  1/ 25ورای حِلّ اختالف: 
 %  3/ 5ومان میلیون ت  10% ـ نسبت به  5/2میلیون تومان 20میلیون تومان: نسبت به  30خواستۀ  ✓

 

ه« از دادگاه بدوی شده باشد،  بِ میلیون تومان »محکوم   50و منتهی به محکومیت  حطر  میلیون  تومان »خواسته« 100ۀ  باگر دعوایی مبنی بر مطال •
 چنین رأیی: 

 میلیون تومان  100% هزینه از  4/ 5قابل تجدیدنظرخواهی است، آن هم با 
 میلیون تومان 50% از   4/ 5%  و  5/3خواهی است آن هم با فرجامقابل تجدیدنظرخواهی و 

 ه«بِ میلیون تومان »محکوم   50% از  4/ 5قابل تجدیدنظرخواهی است، آن هم با  ✓
 میلیون تومان   100% از   5/5% و  4/ 5خواهی است، آن هم با  قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام

 

 به« شده باشد ... ال »محکوم  ین ر میلیو 3و منتهی به محکومیت  طرح میلیون ریال »خواسته«  30اگر دعوایی به خواستۀ  •
 قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 

 . ال یمیلیون ر   سی%   4/ 5قابل تجدیدنظرخواهی است با 
 . الیمیلیون ر  سه%  5/5% و   5/4خواهی است، با قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام

 . الیمیلیون ر   سه%  5/ 5% و   4/ 5خواهی است با قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام ✓

هی نباشد، مثل بدوی و شورای حل اختالف و این در حالی است که قابلیت  بِ شود، مگر این که محکوم  ه یا ارزش آن محاسبه میبِ قاعده، هر یک از محکوم  
 شود. محاسبه می خواسته  ارزِش یا  خواستهز  شود، بلکه اه محاسبه نمیبِ شکایت اصاًل از محکوم  

 

خواسته% 2/5:میلیون تومان20تا بدوی
%3/5: مازاد

خواسته % 1/25شورای حّل اختالف

واخواهی 
محکوٌم ِبه% 4/5تجدیدنظرخواهی

فرجام خواهی، اعادۀ دادرسی
محکوٌم ِبه%  5/5و اعتراض ثالث
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 قابلیت شکایت 

 میلیون تومان   20خواستۀ تا  شورای حِلّ اختالف:  ✓
 میلیون تومان  20خواستۀ بیش از  دادگاه بدوی:   ✓
 هزار تومان  300خواستۀ آن بیش از مبلغ  تجدیدنظرخواهی:  ✓
 میلیون تومان 2خواستۀ آن بیش از مبلغ  خواهی:  فرجام  ✓
 هر مبلغی واخواهی، اعادۀ دادرسی، اعتراض ثالث:  ✓

 
یا ارزش خواستهموضوع    2ت شود  دقّ  ✓ َخ   اب   بهمحکوم  و    خواسته  که  هم  به نحوی  ارزِش فقط    در خصوص قابلیت شکایتلط نشود،  یا    خواسته 

 ه وجود نداشته باشد. بِ که محکوم  مالک است، مگر این  آنه یا ارزِش بِ محکوم   برای هزینۀ دادرسیمالک است و از سویی  خواسته
از    قابلیت شکایترق  ُط   ، ولی در باقِی هم مبنای هزینۀ دادرسیو    است   مبنای قابلیت شکایتخواسته یا ارزش خواسته در مرحلۀ شورا و بدوی، هم   ✓

 شود.محاسبه می هبِ از محکوٌم  هزینۀ دادرسیو  خواسته و ارزش آن

 شکایت رسیدگی به 

که    ی، اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالثاعم از واخواه   های عدولیشکایت  نخست  :محور بررسی کرد  2توان در  رسیدگی به مجموع شکایت از آراء را می
 . باشدتر میکه دارای مختصات بیشتر و پیچیده خواهی تجدیدنظرخواهی و فرجام سپس و   شودشبیه مرحلۀ بدوی رسیدگی می

 رسیدگی در طرق عدولی 

 ق.آ.د.م(  305واخواهی )مادۀ 

 ق.آ.د.م(  440تا   438اعادۀ دادرسی )مادۀ 

 ق.آ.د.م(  425اعتراض ثالث )مادۀ  

می ✓ رسیدگی  نخستین  دعاوی  مانند  عدولی  شکایت  بدویطرق  دعوای  مانند  پس  و    ، شوند،  است  حضوری  آنها  در  لوایحرسیدگی  صورت    تبادل 
 لط نشود. َخ   تبادل لوایحای مجاز است و با در هر مرحله تقدیم الیحهگیرد، دقت شود که نمی

 است.  اعتراض ثالثو  اعادۀ دادرسی، خواهیفرجام، تجدیدنظرخواهی  ، قابِل واخواهی غیابی پس از  حکِم  ✓
 است.  اعتراض ثالثو  اعادۀ دادرسی به جهت دیگر، خواهی فرجام،  تجدیدنظرخواهی  ، قابِل یاعادۀ دادرسیافته پس از قطعیت حکِم  ✓
 است.  خواهیفرجامو   تجدیدنظرخواهی، قابل اعتراض ثالث رأی پس از ✓
که منحصر به ثالث است. البته    اعتراض ثالثِصّ طرفین دعوا است، بر خالف  ختَ مُ   خواهیفرجامو    تجدیدنظرخواهی،  واخواهی همانند    اعادۀ دادرسی ✓

 بعد از صدور رأی مداخله داشته باشد و یا    جلب ثالث در دادرسییا    ورود ثالثمنحصر در اعتراض ثالث نیست، یعنی ممکن است سابقًا در غالبًا    ،ثالث
 ث اجرایی نماید. اعتراض ثال بعد از صدور اجرائیهو یا  اعتراض ثالث نماید

 توان انجام دهد: شخص ثالث توأمان کدام یک از اقدامات ذیل را میتست:  •
 ورود ثالث یا جلب ثالث  ✓

 ورود ثالث و جلب ثالث 
 ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث

 ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و اعتراض ثالث اجرایی 

در دادرسی دخالت نماید، اما همین که    اعتراض ثالث اجرایییا    جلب ثالث یا    ورود ثالث تواند یا به صورت  تا زمانی که نقش ثالث برای شخص باقی است می
 تواند از عناوین دیگر استفاده نماید. به یکی از عناوین فوق دخالت نمود، نقش ثالثی از او زایل و دیگر نمی

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

267 

 

 خواهی ظرخواهی و فرجام رسیدگی در تجدیدن

خود دادگاه  دانستن تجدیدنظر نقض شود،  حکم به جهت وارداگر    وجود دارد:یک وجه تمایز عمده    وربا وجود این که در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کش
خواهی وارد  خواهی قرار گرفته باشد و درخواست فرجاماما در رسیدگی فرجامی اگر حکمی که مورد فرجام  نمایدتجدیدنظر اقدام به صدور رأی مقتضی می

؛  شودعرض ارجاع مینبودن شعبۀ هم  ترین حوزه در صورتعرض در همان حوزه و یا نزدیکجهت رسیدگی به شعبۀ همدانسته شده باشد، حکم نقض و  
ها در حالی است که  این  شود.ونده به همان شعبه ارجاع مینباشد چرا که در نقص تحقیقات پر   نقص تحقیقات یل  البته این در حالتی است که نقض به دل

 شتری نسبت به وجوه افتراق دارند که به شرح ذیل است: یخواهی وجوه اشتراکی ب تجدیدنظرخواهی و فرجام

  مرجِع   ی مواجهیم که با تشخیص دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، رأِی با عدم صالحیت دادگاه صادرکنندۀ رأ  401و    371،  352دقت شود در مواد  
لین جلسه در همان مرحله  نفع تا پایان اوّ منوط به ایراد ذی  ،ی، نقض رأی البته در دیوان عالی کشور در صورت عدم صالحیت محلّ )شود  ناصالح نقض می

ه باشیم، بدون آن که رأی ا عدم صالحیت خود دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور مواجاین در حالی است که اگر ب   (؛»چه بدوی، چه تجدیدنظر« است
 شود. پرونده با صدور قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارجاع می (چون صالح نیستند تا بتوانند رأی را نقض کنند )  نقض شود

 

 مواجه باشیم: صالحیت دادگاه تجدیدنظراگر نسبت به رأیی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است، با عدم  •
 دهد. ، رأی را نقض  به مرجع صالح ارجاع میدر عدم صالحیت ذاتی بدون ایراددادگاه تجدیدنظر 
 دهد. رأی را نقض و به مرجع صالح ارجاع می ی با ایراددر عدم صالحیت محلّ و  در عدم صالحیت ذاتی بدون ایراددادگاه تجدیدنظر 
 دهد. رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می ر عدم صالحیت ذاتی و محلی بدون نیاز به ایرادددادگاه تجدیدنظر 

رسیدگی تجدیدنظرخواهی

باشیم،مواجهقرارنقضبااگر:353مادۀ
برایار پروندهنقض،ازتجدیدنظرپسدادگاه

دۀصادرکنندادگاههمانبهماهویرسیدگی
.می دهدعودتقرار

دادگاهتجدیدنظر،دادگاهگاههر:352مادۀ
دهد،تشخیصصالحیتفاقدرا(بدوی)قبلی
سالار صالحمرجعبهراپروندهونقضرارأی

.می دارد

رسیدگی  فرجامی

بهمنقوضرأیاگر:401مادۀ«الف»بند
اهدادگبهمجددرسیدگیبوده،قرارصورت

.می شودارجاعقرارصادرکنندۀ

دیوانگاههر:371مادۀ+401مادۀ«ب»بند
چهبدوی،چه)راقبلیدادگاهکشورعالی

هد،دتشخیصصالحیتفاقد(تجدیدنظر
الارسصالحمرجعبهراپروندهونقضرارأی

.می دارد

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

268 

 دهد.پرونده را به مرجع صالح ارجاع می بدون نقض رأیدادگاه تجدیدنظر  ✓

 

مواد   موجب  اشتبا 403و    351به  از  غیر  شکایت  مورد  رأی  در  چنانچه  کشور  عالی  دیوان  و  تجدیدنظر  دادگاه  سهوقلم،  ،  ارقام،  اعداد،  قبیل:  از  هاتی 
  ،دیگری مالحظه نکند، ضمن اصالح رأی شکاِل کند، اِ ه یا خسارات که به اساس رأی لطمه وارد نمیبِ محکوم    مشخصات طرفین، از قلم افتادگی، احتساِب 

 نمایید. آن را تأیید یا ابرام می

با نوع درستی صادر نشده باشد ولی از حیث نتیجه    (قالب حکم یا قرار)از جهت نوع آن  مورد شکایت    ۀ، اگر رأی صادر 403و    355همچنین به موجب مواد  
قرار  به    قرار رد دعوا  :کند. برای مثالرا تأیید یا ابرام می  آن   ،قالب   اصالِح   ضمِن کشور نهایتًا    منطبق با آن رأی باشد. دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی

 شود.یید میو تأ تبدیل قرار ردبه  حکم به ردو یا   عدم استماع دعوا

خواهی قرار گیرد، مگر  تواند مورد استفادۀ غیرطرفین تجدیدنظرخواهی و فرجامعالی کشور نمی  ، رأی دادگاه تجدیدنظر و دیوان404و    359به موجب مواد   
 به اشخاص دیگر که شکایت نکردند، تسّری خواهد داشت.  نسبت نباشد؛ که در این صورت قابل تجزیه و تفکیکصادره  در مواردی که رأِی 

 

 اگر یک قرار از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد و در دیوان عالی کشور نقض شود، پرونده: •
 شود. رض ارجاع میعبه شعبۀ هم

 شود. به دادگاه بدوی ارجاع می ✓
 شود. به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می

 کند. دیوان عالی کشور رسیدگی میخود 

 

 نقض بالارجاع 

 بینی شده است:خواهی پیشحالت در رسیدگی فرجام 2نقض بالارجاع در  

 بودننقض به جهت خارج از خواسته .1
 نقض به دلیل آرای مغایر  .2

  جهت رسیدگیو    نقض شده  در آرای مغایر  رأی مؤخرو    بودنۀ خواهان  خواست  از  خارج   جهت  به  نقضدر    خارج از خواستهقسمِت  ،  در این دو حالت 
در آرای  )م  اتوماتیک تأیید اما رأی مقدّ (  بودن  خواهان  خواستۀ  از  خارج  جهت  به  نقض  در)و خود خواسته    (هر چند جهت اجرا ارجاع شود)شود  ارجاع نمی

 گیرد. مجددًا مورد رسیدگی قرار می  (مغایر

 شود. جا رأی مؤخر نقض و رأی مقدم تأیید میلط نشود، چرا که در آن َخ اعادۀ دادرسی  بحِث مشابه در با خواهی« در فرجام مغایر  آرایبحِث » دقت شود که

پرونده مطروحه به یک از شعب دیوان عالی کشور ارجاع و    الً اوّ   396ا  ت  390خواهی، برخالف رسیدگی تجدیدنظرخواهی به موجب مواد  در رسیدگی فرجام
یه باید اقدام به تهیۀ گزارش جامعی از  إلَ شود. شعبۀ مرجوع  رسیدگی می خارج از نوبتاستثنائًا به تشخیص رئیس دیوان عالی  و  رت عادی به صواصواًل 

ز تهیه می  یکی از اعضای شعبهیا    توسط رئیس شعبهجریان ماهیت دعوا نماید که این کار یا   رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوا شود و  به عنوان عضو ُمَمِیّ
ز و همچنین اظهارات نمایندۀ دادستان شنیده می استثنائًا با حضور آنانو  اصوالً  برام  نسبت به اِ شود و در نهایت طبق نظر اکثریت و قرائت گزارش عضو ُمَمِیّ

 شود. اتخاذ تصمیم می یا نقض رأی
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 2دادرسی مدنی های آیین تست
نوشته1تست   دادخواست  در قسمت مخصوص  که  دعوا  خواسته: هرگاه خواسته  با  نوشتهشده،  دادخواست  شرح  قسمت  در  که  داشته  ای  تعارض  شده، 
 باشد: 

 خواهد. کند و در غیر این صورت دادگاه از خواهان توضیح میمدیر دفتر، اخطار رفع نقص صادر می .1
 ته دعوا را که در قسمت مخصوص نوشته معتبر بداند. دادگاه در هر حال باید خواس  .2
 شود. دادخواست به موجب قرار دفتر دادگاه رد می .3
 کند. دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می .4

 روز تعیین کند و خواهان رفع نقص نکند، باید:  5: هرگاه مدیردفتر در اخطار رفع نقص از دادخواست نخستین، مهلت رفع نقص را  2تست 
 قرار رد درخواست صادر شود.  .1
 روزۀ دیگری تعیین و به خواهان ابالغ شود.  5موعد  .2
 به دعوا رسیدگی شود و دفتر دادگاه تجدیدنظر اخطار رفع نقص صادر کند.  .3
 ای برای رفع نقص تعیین و به خواهان ابالغ شود. روزه 10موعد  .4

 : کدامیک از موارد زیر موجب توقیف دادخواست است؟ 3تست 
 عدم تأدیۀ هزینۀ دادرسی.   .1
 فوت یکی از اصحاب دعوا. .2
 توقیف یکی از اصحاب دعوا یا وکالی آنان. .3
 فوت وکیل یکی از اصحاب دعوا.  .4

 یک در هر حال نیازمند تقدیم دادخواست است؟ : کدام4تست 
 . اعادۀ دادرسی اصلی 2اعتراض ثالث طاری                        .1
 . تغییر خواسته 4             افزایش خواسته                 .3

 : نقض دادخواست نخستین در قسمت آدرس خوانده:5تست 
اعتراض است و رأی دادگاه در این روز در همان دادگاه قابل  20در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و این قرار ظرف   .1

 تجدیدنظر است. خصوص قابل
نق .2 به ارسال اخطاریه رفع  این قرار ظرف  منجر  و  با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده  و در صورت عدم رفع نقص  روز در همان   10ص شده 

 دادگاه قابل اعتراض است و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. 
 نظر است. تجدیدروز ر دادگاه تجدیدنظر قابل10در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و این قرار ظرف   .3
 تجدیدنظر است. روز در دادگاه تجدیدنظر قابل 20در صورت عدم رفع نقص با قرار رد دادخواست دفتر مواجه شده و این قرار ظرف  .4

 : تقویم خواستۀ غیرمنقول توسط خواهان: 6تست 
 گردد. الزامی نیست و توسط کارشناس تعیین می .1
 صالحیت دادگاه مؤثر است. الزامی است و در تعیین هزینۀ دادرسی و  .2
 الزامی نیست و صرفًا در تعیین صالحیت دادگاه مؤثر است.  .3
 شود. الزامی است و بر اساس ارزش معامالتی امالک تعیین می .4

اما 7تست   است  ریال  میلیون  پنجاه  دادخواست  پیوست  رسمی  سند  طبق  آن  واقعی  ارزش  که  باشد  اتومبیل  دستگاه  یک  تحویل  دعوایی  خواستۀ  اگر   :  
 خواهان خواسته را پنجاه و یک میلیون ریال تقویم کرده باشد. اعتراض به بهای خواسته در دادگاه:

 شود. در هر حال شنیده می .1
 شود، مگر در اولین جلسۀ دادرسی مطرح شده باشد. شنیده نمی .2
 شود. شنیده نمی .3
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 د. الزم نیست و دفتر دادگاه باید هزینۀ دادرسی را بر اساس سند رسمی مطالبه کن  .4
 ای که پول خارجی باشد، از نظر هزینۀ دادرسی ..................... . : بهای خواسته8تست 

 . همان مبلغ مندرج در دادخواست2االدا                                 قیمت حین .1
 . نرخ رسمی از طرف بانک مرکزی 4الحساب                            تقویم علی .3

 واسته تا ............. مجاز است و با دعوای اضافی ............. است. : افزایش خ9تست 
 تا پایان جلسۀ اول دادرسی ـ متفاوت  .1
 اولین جلسۀ دادرسی ـ متفاوت  .2
 تا پایان جلسۀ اول دادرسی ـ یکی  .3
 اولین جلسۀ دادرسی ـ یکی  .4

شود؛  10تست   صادر  کارشناسی  قرار  بهای خواسته  به  اعتراض  از  پس  چنانچه  در مدت  :  اگر  و  است   ................. عهدۀ   به  کارشناس  دستمزد  تودیع 
 ............. تودیع ننماید ............... .

 شود. اثر میخوانده ـ یک هفته ـ اعتراض او بی .1
 شود. خواهان ـ یک هفته ـ دادخواست رد می .2
 شود. اثر میروز ـ اعتراض او بی 10خوانده ـ   .3
 شود. دخواست رد میروز ـ دا 10خواهان ـ   .4

شده تعارض داشته باشد باید  ای که در شرح دادخواست نوشتهشده با خواسته: چنانچه خواستۀ دعوا که در قسمت مخصوص دادخواست نوشته11تست  
 . ............... 

 دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر نماید.  .1
 د. شده معتبر دانسته شوای که در قسمت مخصوص نوشتهخواسته .2
 دفتر دادگاه برای تعیین خواسته اخطار رفع نقص صادر نماید  .3
 شده معتبر دانسته شود.   ای که در شرح دادخواست نوشتهخواسته .4

 العمر پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع: : هرگاه خواستۀ دعوا، حقوقی باشد که باسد مادام12تست 
 شود. امکان تجدیدنظرخواهی بر همین مبنا تعیین میسالۀ حقوق و هزینۀ دادرسی و  10 .1
 شود. سالۀ حقوق و هزینۀ دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی بر همین مبنا تعیین می 20 .2
 شود.به تعیین میسالۀ حقوق و امکان تجدیدنظرخواهی بر همین مبنا اما هزینۀ دادرسی بر مبنای محکوم   10  .3
 شود.به تعیین میین مبنا اما امکان تجدیدنظرخواهی بر مبنای محکوم  سالۀ حقوق و هزینۀ دادرسی بر هم 10 .4

 : در صورت نوشتن بیش از یک نشانی برای خوانده، در دادخواست از سوی خواهان، دفتر شعبه ............... . 13تست 
 کند. قرار رد فوری دادخواست صادر می .1
 کند. قرار توقیف دادرسی صادر می .2
 کند. در میقرار رد دادخواست صا .3
 دهد.  این نقص را ضمن اخطار به خواهان اطالع می .4

 : در صورتی که خواهان، خوانده را به اسم مستعار بشناسد و نام مستعار وی را در دادخواست ذکر کند ...... . 14تست 
 دهد. دهنده اخطار رفع نقص میدفتر شعبه به دادخواست .1
 شود. قرار توقیف دادرسی صادر می .2
 شود. دگی میبه دعوا رسی .3
 شود.  قرار رد دعوا صادر می .4

 : کدام گزینه صحیح است؟15تست 
 میان اسباب موضوعی و سبب حکمی تفاوتی وجود ندارد.  .1
 سبب حکمی به معنای ادله اثبات دعوا از قبیل شهادت و اقرار است.  .2
 همۀ اسباب موضوعی باید مستند حکمی داشته باشند.  .3
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 ارائه سبب حکمی وظیفۀ اصحاب دعوا و وکالی آنان است.   .4
: اگر خواهان در تشخیص سبب موردنظر برای دعوای خود اشتباه کند و این اشتباه موجب شود که امکان رسیدگی ماهوی به دعوای او وجود 16تست  

 گیرد؟ نداشته باشد؛ دادگاه چه تصمیمی می
 . قرار سقوط دعوا2              قرار امتناع از رسیدگی                   .1
 . قرار عدم استماع دعوا 4قرار رد دادخواست                                     .3

 : کدام گزینه در مورد اعتراض به بهای خواسته صحیح نیست؟17تست 
 تا اولین جلسۀ دادرسی ممکن است.  .1
 از سوی خوانده ممکن است.  .2
 وجه نقد باشد. در صورتی ممکن است که خواسته  .3
 شود.  پس ار اعتراض، بهای خواسته توسط کارشناس تعیین می .4

 : سبب موضوعی، یعنی؟ 18تست 
 کند دعوای خود را اثبات کند. عمل یا واقعۀ حقوقی که خواهان بر مبنای آن تالش می .1
 باشد. مستندات قانونی، شرعی یا عرفی دعوای خواهان می .2
 آمده است.  348باشد که از جمله در مادۀ میسبب دعوا همان جهت دعوا  .3
 همان سبب حکمی است.    .4

 : اگر ستون ادله در دادخواست خالی باشد؟ 19تست 
 دهنده اخطار رفع نقص داده شود.از موارد نقص است و باید به دادخواست .1
 باشد. از موارد صدور قرار ابطال دادخواست می .2
 باشد. از موارد صدور قرار رد دادخواست می .3
 باشد.  از موارد صدور قرار توقیف دادرسی می .4

 : هرگاه برای انجام امری دو یا چند وکیل تعیین شده باشد ............... . 20تست 
 اصل بر استقالل آنهاست مگر اینکه اقدام جمعی از سوی موکل صریح شده باشد.  .1
 ارد.تواند مورد وکالت را به تنهایی به عمل آورند؛ اصلی وجود ندهرکدام می .2
 تواند مورد وکالت را به تنهایی به عمل آورند؛ اصلی وجود ندارد.کدام نمیهیچ .3
 اصل بر اجتماع آنهاست مگر اینکه اقدام استقاللی از سوی موکل تصریح شده باشد.   .4

 کامل تشخیص دهد؟   : در صورتی که پس از تحویل دادخواست و ضمایم آن از سوی دفتر شعبه به قاضی شعبۀ بدوی، قاضی پرونده را21تست 
 کند. کند و اگر حضور اصحاب دعوا را الزم بداند، دستور ابالغ به ایشان را صادر میاقدام به رسیدگی ماهوی می .1
 دهد. روز از تاریخ ابالغ فرصت پاسخ می 10دهد و به خوانده دفتر، دستور ابالغ دادخواست و ضمایم آن را به خوانده می .2
 کند. ق.آ.د.م قرار رد دعوا صادر می 89و    84کند و اگر ایراد شکلی را احراز کند، به استناد مواد  بررسی میایرادات شکلی پرونده را  .3
 دهد تا به اصحاب دعوا ابالغ شود.   با صدور دستور تعیین وقت جلسۀ دادرسی، پرونده را به دفتر عودت می .4

 به ثبت برسد:  ای غیر از فرم دادخواست توسط مدیر دفتر: چنانچه برگه22تست 
 دهد. کننده آن را به عنوان دادخواست، جهت رسیدگی به شعبه ارجاع میمقام ارجاع .1
 شود. نسبت به این برگه، قرار عدم استماع دعوا صادر می .2
 شود. این برگه فاقد اثرقانونی است و هیچ قراری صادر نمی .3
 کند.   دفتر شعبه، رد فوری چنین درخواستی را صادر می .4

 ویم خواسته یعنی ............. . : تق23تست 
 ارزیابی خواسته به وجه رایج کشور در زمان تقدیم دادخواست.  .1
 ارزیابی خواسته به وجه رایج کشور در زمان رفع نقص.  .2
 ارزیابی خواسته بر اساس شاخص بانک مرکزی در زمان تقدیم دادخواست.  .3
 ارزیابی کارشناس از خواسته در زمان تقدیم دادخواست.   .4
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 : در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد؟ 24تست 
 شود. از خواهان هزینۀ دادرسی گرفته نمی .1
 شود. در زمان تقدیم دادخواست معادل دعوای مالی هزینۀ دادرسی گرفته می .2
 شود. تمام هزینۀ دادرسی مؤکول به زمان صدور حکم می .3
 دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدر حکم مشخص نماید.   .4

 نظر هزینۀ دادرسی، بهای خواسته ............... : در موارد دعاوی مالی غیرمنقول، از نقطه25تست 
 کند. خواهان در دادخواست خود تعیین می .1
 شود.ای تعیین میبر اساس ارزش منطقه .2
 شود. توسط کارشناس تعیین می .3
 گردد. دادگاه تعیین می توسط  .4

 : در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح مراجعه کند، هزینۀ دادرسی ............... . 26تست 
 به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوج است.  .1
 به میزان مهرالمسمی با زوجه است؛ حتی اگر مهرالمسمی وجه نقد نباشد.  .2
 ته بر اساس مهرالمسمی با زوج است، حتی اگر مهرالمسمی طال باشد. به میزان بهای خواس  .3
 به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است.  .4

 : اگر اعسار از هزینۀ دادرسی اثبات نشود ..................... . 27تست 
 کند. دفتر شعبه، نسبت به آن قسمت از خواسته که هزینۀ دادرسی آن پرداخت نشده، بدوًا قرار رد دادخواست صادر می  .1
 کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می .2
 شود. به خواهان اخطار رفع نقص در خصوص هزینۀ دادرسی داده می .3
 کند. دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می .4

 صحیح نیست؟ : کدام عبارت28تست  
 اعسار از هزینۀ دادرسی باید در هر دعوا به طور جداگانه أخذ شود.  .1
نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیۀ در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می .2

 دعاوی نیز مؤثر خواهد بود. 
 تواند قبل از دعوای اصلی طرح شود.دعوای اعسار ار هزینۀ دادرسی نمی .3
 اعسار از هزینۀ دادرسی در هر مرحله از دادرسی باید جداگانه تحصیل شود. .4

 شود؟ : ادعای اعسار از هزینۀ دادرسی مقطع تجدیدنظر توسط چه مرجعی رسیدگی می29تست 
 دادگاه بدوی که رأی مورد درخواست تجدیدنظر را صادر کرده است.  .1
 جدیدنظر استان. شعبۀ اول دادگاه ت .2
 الیه در دادگاه تجدیدنظر استان. شعبۀ مرجوع   .3
 دفتر شعبۀ دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی. .4

 : در مورد معافیت دولت و نهادهای دولتی و عمومی از هزینۀ دادرسی، کدام گزینه صحیح است؟ 30تست 
 هستند. در حال حاضر، تمام نهادهای دولتی و عمومی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف   .1
 تنها آن دسته از نهادهای دولتی و عمومی معاف هستند که در قانون مؤخر بر قانون آیین دادرسی مدنی بر معافیت آنها تصریح شده باشد.  .2
باشند، اما شهرداریضها و مؤسسات عمومی و غیرانتفاعی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف نهادهای دولتی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف می .3

 باشند. نمی
 باشند.  هیچ نهادی اعم از دولتی یا عمومی یا غیرانتفاعی از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف نمی .4

در  : قرار رد دعوایی به خواستۀ مطالبۀ پانصد میلیون ریال وجه نقد در مرحلۀ بدوی صادر شده است، هزینۀ درخواست تجدیدنظر از این قرار چق31تست  
 است؟

 سیصدهزار ریال  .1
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 بهدرصد محکوم  سه  .2
 به چهار درصد محکوم   .3
 به. تا ده میلیون ریال، سه درصد و مازاد بر آن، چهاردرصد محکوم   .4

 های زیر صحیح است؟ : کدام یک از گزینه32تست  
 قبول یا رد سوگند قابل توکیل نیست.  .1
 هیچ قراری از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست.   .2
 شود. از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی .3
 از مال غیرمنقول باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.  خلع یددعوای  .4

 باشند؟ : نحوۀ محاسبۀ هزینۀ دادرسی در کدامیک از مقاطع / مراحل زیر مشابه یکدیگر می33تست 
 دادرسی .  واخواهی و اعادۀ2بدوی و واخواهی.                       .1
 دادرسی و تجدیدنظر . اعادۀ4واخواهی و تجدیدنظر                  .3

 : خواهان در دعوایی که خواستۀ آن استرداد یک دستگاه جرثقیل است، خواسته را چگونه باید تقویم کند؟ 34تست 
 نماید. مبلغی که کارشناس، قبل از شروع به رسیدگی معین می .1
 تواند معین نماید. هر مبلغی که بخواهد، می .2
 مبلغ مذکور در مستند دعوا. .3
 قعی جرثقیل. مبلغ وا .4

: در مقام رسیدگی به دعوای تجدیدنظر، چنانچه هزینۀ دادرسی مرحلۀ نخستین و همچنین هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر، کامل پرداخت نشده 35تست  
 باشد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به ترتیب کدام است؟ 

 صدور اخطار رفع نقص ـ صدور اخطار رفع نقص.  .1
 ل پرنده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین.صدور اخطار رفع نقص ـ ارسا  .2
 ارسال پرنده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین ـ صدور اخطار رفع نقص.   .3
 ارسال پرنده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین ـ ارسال پرنده جهت رفع نقص به دادگاه نخستین.  .4

 آن را افزایش دهد؟ تواند : آیا پس از اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته، خواهان می36تست 
 تواند. . تا پایان جلسۀ اول دادرسی می2تواند.                       تا اولین جلسۀ دادرسی می .1
 تواند.  . نمی4تواند.                                تا ختم دادرسی می .3

 : پس از ابالغ اظهارنامه، دفتر دادگاه آن را به دادگاه تسلیم: 37تست 
 شود. وجب اشتغال دادگاه نمیمکند، چون اظهارنامه  نمی .1
 های رسمی مطالبۀ حق است. کند، چون اظهارنامه از راهمی .2
 وسیلۀ رسمی مطالبۀ حق نیست. کند، چون اظهارنامه نمی .3
 شود. کند، چون اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه میمی .4

 ودداری نماید، مأمور ابالغ باید، ها خهای قضایی از گرفتن برگ: هرگاه مخاطب برگه38تست 
 برگ را به کسان یا خادمان مخاطب تسلیم نماید.  .1
 مراتب را گزارش داده و برگ را به دفتر دادگاه برگرداند.  .2
 نسخۀ دوم برگ را به محل الصاق و مراتب را گزارش نماید.  .3
 برگ را به کسان یا خادمان که در محل حاضرند تسلیم نماید.  .4

گهی در روزنامه:: ابالغ داد 39تست    خواست از طریق انتشار آ
 تنها در مورد اشخاص حقیقی باید رعایت شود.  .1
 تنها در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی باید رعایت شود.  .2
 تنها در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خصصی باید رعایت شود.  .3
 در مورد تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید رعایت شود.  .4
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 در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست ...................... . : 40تست 
 شود. به ورشکسته ابالغ می  .1
 شود. به ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابالغ می .2
 شود. به ورشکسته و در صورت نبود او، به بستگانش ابالغ می .3
 گردد. به ورشکسته و یا مدیر تصفیۀ او ابالغ می .4

گهی در روزنامه ابالغ شده باشد، تاریخ ابالغ چه زمانی است؟ : چنا41تست    نچه رأی دادگاه غیابی بوده و مفاد رأی از طریق آ
گهی                             .1 گهی 2تاریخ انتشار آ  . یک هفته پس از انتشار آ
گهی                .3  علیه از مفاد رأی .  تاریخ اطالع محکوم  4یک ماه پس از انتشار آ
دعوا 42تست   اوراق  ابالغ  محل  انتخاب  شود،  اقامه  دعوایی  و  باشند  نموده  انتخاب  دعوا  اوراق  ابالغ  برای  را  محلی  قراردادی،  طرفین  اگر   :

 . ............................ 
 گیرد که در حوزۀ دادگاه باشد. در صورتی مورد اعتنای دادگاه قرار می .1
 گیرد که در مقر دادگاه باشد. قرار میدر صورتی مورد اعتنای دادگاه  .2
 گیرد. در هر حال مورد اعتنای دادگاه قرار می .3
 گیرد. صورتی مورد اعتنای دادگاه قرار نمیدر هیچ .4

 : چنانچه پس از ابالغ اوراق دادرسی به خوانده در نشانی معین، خوانده نشانی خود را تغییر دهد: 43تست 
 به دفتر دادگاه اطالع دهد و اال ابالغ اوراق به نشانی سابق معتبر خواهد بود. خوانده مکلف است نشانی جدید خود را  .1
 شود.شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر دادخواست او ابطال میبرای خواهان اخطار رفع نقص جهت تعیین نشانی خوانده ابالغ می .2
تعیین نشانی جدید ابالغ   .3 شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی قرار رد دادخواست او صادر  میبه خواهان اخطار رفع نقص جهت 

 شود. می
د  خواهان مکلف است تغییر نشانی را به دادگاه اطالع دهد و اال جلسۀ دادرسی به دلیل گواهی مأمور ابالغ مبنی بر تغییر نشانی تجدید خواه  .4

 شد. 
 شود مقیم خارج کشور باشد، مهلت رفع نقص از تاریخ ابالغ اخطار به او .................. . می: چنانچه شخصی که به او اخطار رفع نقص صادر 44تست 

 ماه و درسایر کشورها دو ماه است. جوار یکدر کشورهای هم .1
 ماه است. یک .2
 ده روز است.  .3
 دوماه است.  .4

 ت ................... . : اگر خواندگان دعوا محصور و  بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصا45تست  
 همۀ خواندگان را در دادخواست قید کند و دادخواست باید به همۀ خواندگان ابالغ شود.  .1
گهی می .2  شود. همۀ خواندگان را در دادخواست قید کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامۀ کثیراالنتشار آ
گهی میخوانده یا خواندگان اصلی را در دادخواست قید کتد و مراتب یک  .3  شود. نوبت در روزنامۀ کثیراالنتشار آ
گهی می .4  شود. همۀ خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص کرده ابالغ و مراتب یک نوبت آ

 .................. . شده در دادخواست شناخته نشود ...: چنانچه شخص خواندۀ دعوا شرکت خصوصی باشد و در نشانی تعیین46تست  
گهی می .1  شود. مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامۀ رسمی آ
 شود. مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامۀ رسمی منتشر می .2
 شده ابالغ شود. ها معرفیدادخواست باید به آخرین محلی که به ادارۀ ثبت شرکت .3
 دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابالغ شود.  .4

 شود؟: اگر خواهان، نشانی غیرواقعی برای خوانده در دادخواست قید کند، چه حق / حقوقی برای خواندۀ غایب که محکوم شود، ایجاد می47تست  
 خوانده فقط حِقّ واخواهی دارد.  .1
 خواندۀ غایب هیچ حّقی بیش از خواندۀ حاضر ندارد.  .2
بانه .3  بودن عمل خواهان.  حِقّ واخواهی و حِقّ اعادۀدادرسی در صورت اثبات متقلِّ
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 اطالع از مفاد حکم.حِقّ اعتراض به حکم  غیابی با اثبات عدم .4
 المکان صحیح نیست؟ : کدام عبارت در مورد ابالغ به شخص مجهول48تست  

گهی در یکی از روزنامهالمکان از طریق نشر یکابالغ به خواندۀ مجهول .1  آید. های کثیراالنتشار به عمل میبار آ
گهی ابالغ در روزنامهبا ایران قرارداد تعاون قضایی دارد، میکشوری که  .2  های ایران را نماید. تواند تقاضای نشر آ
 المکان بودن خوانده، قانون تعیین شهر یا محل زندگی او را الزم ندانسته است. در مورد مجهول .3
گهی در کشور محِلّ اقامت .4  آید. وی به عمل می هرگاه مخاطب ابالغ، مقیم خارج از کشور باشد، نشر آ

 : چنانچه اخطار وقت جلسه به علت عدم حضور خوانده در محل، به همسایۀ وی ابالغ شود .............. . 49تست   
 تنها اگر برای اولین جلسۀ دادرسی بوده ابالغ صحیح نیست.  .1
 ابالغ صحیح نیست.  .2
 ابالغ صحیح است ولی قانونی است. .3
 ابالغ صحیح است.  .4

غ به وکیل  چنانچه دو وکیل در پرونده دخالت داشته باشند و ابالغ وقت حضورًا در دفتر دادگاه به یکی از آنها انجام شود و این این وکیل تعهد ابال:  50تست  
 دیگر دهد، ابالغ ................ . 

 خواهان دعوا صغیر باشد. نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست، حتی اگر  .1
 نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح و قانونی است.  .2
 نسبت به وکیل حاضر در دفتر دادگاه صحیح و واقعی و نسبت به وکیل دیگر صحیح نیست، مگر خواهان دعوا صغیر باشد.  .3
 نسبت به هردو وکیل صحیح است.   .4

 اب مواعد: : در احتس51تست 
 شود. چنانچه از مواعد قانونی باشد روز ابالغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی .1
 شود. چنانچه از مواعد قضایی باشد روز ابالغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی .2
 شود. هم در مواعد قانونی و هم در مواعد قضایی روز ابالغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی .3
 شود. شود و در قضایی میقانونی روز ابالغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمیدر مواعد   .4
دادنامه52تست   موجب  به  یافته:  محکومیت  تعهدی  انجام  به  کشور(  داخل  )مقیم  بهرام  و  کشور(  از  خارج  )مقیم  اصغر  غیرقطعی،  مهلت  ای  اند 

 تجدیدنظرخواهی از حکم کدام است؟
 برای هر دونفر بیست روز.  .1
 دو نفر دو ماه. برای هر  .2
 برای اصغر دوماه و برای بهرام بیست روز.  .3
 ماه.برای اصغر وماه و برای بهرام یک .4

 : کدام گزینه غلط است؟ 53تست  
 تصور است. المکانی قابلتنها مجهول .1
 بینی نشده است. المکانی گواه در ق.آ.د.م پیشمجهول .2
 المکان باشد. تجدیدنظرخوانده مجهول اگر خواهان در دادگاه بدوی محکوم شود، ممکن است به عنوان .3
 تواند از جهات اعادۀ دادرسی محسوب شود. المکانی خوانده از سوی خواهان تحت شرایطی میاعالم عمدی مجهول .4

 دهد؟ : در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید، دادگاه چه اقدامی انجام می54تست   
 هفته مهلت خواهد داد. یکحداکثر به مدت  .1
 دهد. حداکثر به مدت ده روز مهلت می .2
 کند. جلسۀ رسیدگی را تجدید می .3
 مهلت متناسب خواهد داد.  .4

گاه نشده است، کدام مورد صحیح است؟ 55تست    : اگر ابالغ صورت گرفته باشد اما مخاطب ادعا نماید از مفاد آن آ
گاهی از ابالغ پذیرفته نخواهد شد. در صورتی که ابالغ قانونی باشد، ادعای مخاطب م .1  بنی بر عدم آ
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گاهی نداشتن از مفاد ابالغ مسموع نیست.  .2  اگر مخاطب انجام تشریفات ابالغ را پذیرفته باشد، ادعای آ
 اگر مخاطب مدعی عدم رعایت تشریفات نیز باشد، ابالغ باطل است ولو اینکه مخاطب به مفاد ابالغ عمل کرده باشد.  .3
 تشریفات ابالغ را پذیرفته باشد، ابالغ واقعی معتبر خواهد بود، ولو اینکه مخاطب به موضوع آن عمل نکرده باشد. اگر مخاطب انجام  .4

 تواند عدم اطالع خویش را از مفاد حکم غیابی را اثبات کند؟ علیه غایب، در فرضی که حکم غیابی به وی ابالغ نشده باشد، چگونه می: محکوم  56تست  
 علیه غایب. قعی حکم و اجراییه به محکوم  تنها با ابالغ وا  .1
 ای که عرفًا داللت بر اطالع از مفاد حکم نماید. به هر وسیله .2
 علیه غایب. تنها با ابالغ قانونی حکم یا اجراییه به محکوم   .3
 علیه غایب. تنها با ابالغ واقعی حکم یا اجراییه به محکوم   .4

 اقامت و سکونت نداشته باشد، دادگاه صالح نسبت به امور غایب کجاست؟ مفقوداالثر در ایران محل : اگر غایب57تست  
 دادگاه محلی که اموال غیرمنقول غایب در ایران، آنجا متمرکز است.  .1
 دادگاه محلی که امین غایب در آنجا اقامت دارد.  .2
 دادگاه محلی که ورثۀ غایب در آنجا اقامت یا سکونت دارند.  .3
 غایب در آنجا محتمل است. دادگاه محلی که موت واقعی  .4

ن قضایی  : چنانچه دعوایی در دادگاه عمومی تهران، علیه دو تبعۀ بیگانه اقامه شود که هردو مشخصًا مقیم کشوری باشند که با ایران قرارداد تعاو58تست    
 شود؟ های آن چگونه ابالغ مییوستدارد، اما یکی از آن دو، تبعه کشوری باشد که با ایران قرارداد تعاون قضایی ندارد، دادخواست و پ

به تبعۀ کشور محل اقامت، توسط مأمورین خارجی کشور محل اقامت و به خوانده دیگر، توسط مأمورین نمایندگی کنسولی ایران در کشور محل  .1
 اقامت 

 به هردو خوانده، توسط  مأمورین نمایندگی کنسولی ایران در کشور محل اقامت   .2
گه .3  ی در روزنامۀ کثیراالنتشار به هردو نفر، از طریق آ
 به هردو خوانده، توسط مأمور خارجی کشور محل اقامت آنها   .4

 یابد؟ : تکلیف دادگاه صالح به رسیدگی تا چه زمانی ادامه می59تست 
 تا صدور حکم، مگراینکه یکی از عوامل توقیف دادرسی پیش آید.  .1
 تا صدور حکم.  .2
 تا صدور رأی قاطع اعم از حکم یا قرار قاطع.  .3
 ا اتخاذ هرگونه تصمیمی اعم از حکم یا قرار در ماهیت دعوا.ت .4

بودن شرایط و مقدمات رسیدگی ماهوی، از این امر خودداری کرده و یکی از قراهای قاطع را صادر کند .................  رغم فراهم: اگر دادگاه، علی60تست   
. 

 باشد. عمل دادرس، مستوجب هیچ عنوان کیفری نمی .1
 مرتکب جرم استنکاف از احقاق حق شده است. دادرس   .2
 باشد. فعل دادرس جرم نیست اما تخلف انتظامی می .3
 باشد. عمل دادرس صرفًا از باب مسؤولیت مدنی قابل پیگرد می .4

 : کدام عبارت صحیح نیست؟61تست  
 هد. تواند به چیزی غیر از خواسته رسیدگی کند، حتی اگر خواهان را مستحق آن تشخیص ددادگاه نمی .1
 دهد. ای است که او از پایان جلسه اول تا ختم دادرسی ارائه میمعیار وارد بودن یا نبودن دعوای خواهان، ادله .2
 کند و دادگاه حقوقی، اختیار تحصیل دلیل را ندارد. شده از سوی اصحاب دعوا رسیدگی میدادگاه اصواًل به ادلۀ ارائه .3
  مجاز است. یابی قانوناً اقدام دادگاه حقوقی برای حقیقت .4

 : کدام عبارت در مورد جلسۀ دادرسی غلط است؟ 62تست  
 جلسۀ دادرسی ممکن است بدون اصحاب دعوا تشکیل شود.  .1
 تشکیل جلسۀ دادرسی در مقطع تجدیدنظر الزامی است.  .2
 شرط جلسۀ دادرسی است. بودن دادخواست از نظر شکلی، پیشکامل  .3
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 ار ابطال دادخواست بیانجامد. تواند به قر عدم حضور خواهان در جلسۀ اول می .4
 شود. : در هر مورد که تعیین وقت دقیق برای بررسی موضوعی یا اطالع از نتیجۀ امری برای دادرس غیرممکن باشد، ................ تعیین می63تست  

 العاده. وقت فوق2وقت عادی                             .1
 . وقت نظارت 4وقت خارج از نوبت                     .3

گهی و در صورت اقامت یکی از اصحاب دعوا در  64تست    : فاصله بین ابالغ و روز جلسۀ دادرسی به ترتیب، در حالت عادی، در صورت ابالغ از طریق آ
 خارج از کشور چقدر است؟ 

 ماه ـ دوماه هفته ـ یک. یک2روز ـ بیست روز ـ دوماه                 پنج .1
 روز ـ دوماه هفته ـ بیست.  یک4ماه ـ دوماه                   یکروز ـ پنج .3

 شود؟: در صورتی که خواهان تا اولین جلسۀ دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، چه قراری صادر می65تست 
 . قرار رد دعوا2قرار ابطال دادخواست                       .1
 . قرار عدم استماع دعوا4  قرار رد دادخواست                       .3

 : در کدام مورد، اعتراض به بهای خواسته منتفی است؟ 66تست   
 در صورتی که خواسته وجه نقد باشد. .1
 در صورتی که خواسته طال بوده و نرخ رسمی آن در بازار مشخص باشد.  .2
 در صورتی که موضوع مطالبه، کاالهایی باشد که طبق فاکتور قیم قیمت آنها مشخص است.  .3
 موضوع خواسته، مطالبه انجام تعهد معین باشد.  .4

 تواند خواستۀ خود را: : خواهان می67تست  
 در تمام مراحل دادرسی افزایش دهد.  .1
 تا قبل از شروع اولین جلسۀ دادرسی کم نماید.  .2
 در تمام مراحل دادرسی کم نماید.  .3
 در تمام مراحل دادرسی کم یا زیاد نماید.  .4

 کیل جلسۀ دادرسی منتسب به اصحاب دعوا نیست جلسۀ دادرسی بعدی باید در چه زمانی تشکیل شود؟ : در موردی که عدم تش68تست  
 . منوط به نظر دادگاه است. 2ماه                             ظرف یک .1
 ترین وقت ممکن  . نزدیک4حداکثر ظرف مدت دوماه                .3

 : چنانچه خوانده، در اولین جلسۀ دادرسی به واسطۀ کمی وقت نتواند اسناد خود را حاضر کند، کدام مورد، صحیح است؟ 69تست 
 نماید. دانست، جلسۀ دادرسی تعیین می تواند درخواست تجدید جلسه را نماید و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحتخوانده می .1
 هفته مهلت نماید و دادگاه در هر حال، مکلف به قبول درخواست است. تواند درخواست یکخوانده می .2
 نماید.تواند درخواست تعیین وقت احتیاطی نماید و دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صحت دانست، وقت احتیاطی تعیین میخوانده می .3
 نماید.  تواند درخواست تأخیر جلسه را نماید و چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست، جلسۀ خارج از نوبت تعیین میه میخواند .4

ان یا  ای که خواهان با پست ارسال کرده، در روز جلسۀ دادرسی به دادگاه نرسد و دادگاه هم نتواند به دلیل عدم أخذ توضیح از خواه: اگر الیحه70تست  
 خوانده در ماهیت دعوا رسیدگی کند، کدام تصمیم اتخاذ خواهد شد؟ 

 قرار ابطال دادخواست  .1
 قرار رد دادخواست   .2
 قرار عدم استماع دعوا .3
 شود و حتمًا باید به خواهان فرصت ارائۀ دلیل داده شود. قراری صادر نمی .4

 کند، وظیفۀ دادگاه چیست؟  دیم می: در اثنای رسیدگی وکیل خواهان استعفای خود را به دادگاه تق 71تست
 شد. کند و دادرسی به مدت ده روز متوقف میمراتب را به خواهان اعالم می .1
 دهد. به رسیدگی خود ادامه می .2
 شود تا خواهان وکیل جدید معرفی کند. مورد از مصادیق توقیف دادرسی بوده و پرونده از آمار کسر و بایگانی می .3
 شود. ماه متوقف میکند یا شخصًا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب کند و دادرسی حداکثر تا یکمیبه خواهان اخطار   .4
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 : انتقال دعوا بدون انتقال حق منشأ دعوا ............... . 72تست 
 . در صورت توافق طرفین ممکن است. 2هموراه ممکن است.                               .1
 . هرگز ممکن نیست.  4در صورت قبول دادگاه ممکن است.             .3

 : کدام مورد از مصادیق زوال دعوا نیست؟ 73تست 
 ابرای مدیون توسط داین.  .1
 عنه.له توسط مضمون  ابرای مضمون   .2
 ابرای دین متوفی از سوی بستانکار.  .3
 له.  ابرای ضامن توسط مضمون   .4

 دهد؟ ورشکسته شود، دادگاه چه اقدامی انجام می: اگر در جریان دادرسی خوانده 74تست 
 کند. رسیدگی را متوقف و مراتب را به ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی اعالم می .1
 کند. رسیدگی را به طور موقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعالم می .2
 کند. قرار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف دیگر اعالم می .3
 کند. دعوا صادر نموده و به ادارۀ امور ورشکستگی ابالغ میقرار رد  .4

 : »استرداد دادخواست« و »استرداد دعوای اصلی« چه تأثیری بر دعوای متقابل دارند؟  75تست  
 شود، اما با استرداد دادخواست، دعوای متقابل از بین نخواهد رفت. اگر دعوای اصلی مسترد شود، دعوای متقابل نیز زایل می .1
 شود. رداد درخواست یا دعوای اصلی، صرفًا موجب متوقف شدن رسیدگی به دعوای متقابل میاست .2
 هردو فی نفسه بی تأثیر هستند، مگر اینکه به واسطۀ استرداد، دعوای متقابل بالموضوع شود.  .3
 شود. تأثیر میبه دلیل تبعیت دعوای متقابل از دعوای اصلی، دعوای متقابل نیز بی .4

 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟   98از نحوۀ دعوا در عبارت »تغییر نحوۀ دعوا« مذکور در مادۀ : مقصود 76تست   
 کند، دعوای خود را اثبات کند. عمل یا واقعۀ حقوقی که خواهان بر مبنای آن تالش می .1
 قانون یا در صورت سکوت قانون، منابع فقهی که بر اساس آن دعوا قابل اثبات است.  .2
م که به ترتیب میقانون یا فقه یا  .3  توان دعوا را به استناد آنها اثبات کرد. اصول حقوقی یا عرف ُمسل 
 توان دعوا را به استناد آنها اثبات کرد. فقط قانون با فقه یا اصول حقوقی که به ترتیب می .4

 اه نداشته باشد: : هرگاه نسبت به اصالت سند عادی خواهان تعرض شود و او در جلسۀ دادرسی، اصل آن را به همر 77تست  
 شود. سند مطلقًا از ِعداد دالیل خواهان خارج می .1
 بسته به اینکه تعرض از نوع انکار یا ادعای جعل باشد، حکم قضیه متفاوت خواهد بود.   .2
 تواند به صالحدید خود به وی مهلت دهد که اصل سند را در جلسۀ بعد یا در اولین فرصت ارائه دهد. دادگاه می .3
 شود. صورت قوی بودن دالیل تعرض خوانده، سند از ِعداد دالیل خواهان خارج میتنها در  .4

 رود؟ : اولین جلسۀ دادگاه که برای رسیدگی به ماهیت دعوا تشکیل شده است، فقط در کدام صورت، »اولین جلسۀ دادرسی« به شمار می78تست 
 موجبات رسیدگی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست داشته باشد، حتی اگر دفاع ننماید.   .1
 موجبات رسیدگی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست داشته باشد و دفاع نماید.  .2
 موجبات رسیدگی فراهم باشد و خوانده دفاع نماید.  .3
 گی فراهم باشد. مرجبات رسید  .4

نامه عادی بوده یا تنظیم نشده و مؤجر به دلیل عدم پرداخت اجور معوقه از  ، که اجاره1356های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر  : در اجاره79تست  
 سوی مستأجر خواستار تخلیۀ باشد، طرح دعوای تخلیه منوط به چه چیزی است؟ 

 ف، مگر اینکه مؤجر و مستأجر نهاد دولتی یا عمومی باشند. بدوًا درخواست تخلیه از شورای حل اختال .1
 بدوًا ارسال اظهارنامه به اتحادیه صنفی مربوط و اعالم قصد تخلیه و انقضای یک هفته از تاریخ ابالغ این اظهارنامه.  .2
 دت.  ارسال اظهارنامه به مستأجر و انقضای ده روز از تاریخ ابالغ آن و عدم پرداخت اجور معوقه در این م  .3
 ارسال نامۀ سفارشی دو قبضه به محل مورد اجاره.  .4

 ایفای تعهد باشد؟  د: اگر اظهارکننده از طریق اظهارنامه درصد80تست 
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 باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه در همان موضوع دادخواست بدهد.  .1
 اصواًل باید موضوع تعهد به مرجع ابالغ اظهارنامه تسلیم شود تا ایفای تعهد تحقق یابد.   .2
 کند. صرف ارسال اظهارنامه به همراه مستندات تعهد برای سقوط آن کفایت می .3
 بینی نشده است. امکان ایفای تعهد از طریق طی تشریفات اظهارنامه در قانون پیش .4

 ی قرار معاینۀ محل در دادگاه نخستین اگر به درخواست هر یک از اصحاب دعوا باشد ................ . : فراهم آوردن وسیلۀ اجرا 81تست 
 شود از امارات قانونی است. جلسه نوشته میبا همان طرف است و اطالعات حاصل از معاینۀ محل که در صورت .1
 شود در حکم سند رسمی است. جلسه نوشته میبا طرفین است و اطالعات حاصل از معاینۀ محل که در صورت .2
 شود در حکم سند رسمی است. جلسه نوشته میبا نظر دادگاه است و اطالعات حاصل از معاینۀ محل که در صورت .3
 شود از امارات قضایی است. جلسه نوشته میبا همان طرف است و اطالعات حاصل از معاینۀ محل که در صورت .4

قرار  82تست    صدور  تجدیدنظر،  مرحلۀ  در  ابالغ  :  طرفین  به  قرار  خود  و   .......... ممکن  محل  معاینۀ  قرار  صدور  و   ............. ممکن  محلی 
 . ................ 

 شود. . است ـ است ـ می2شود.                      است ـ است ـ نمی .1
 شود.  . نیست ـ است ـ نمی4شود.                      نیست ـ است ـ می .3

، نسبت  : چنانچه خوانده، دعوای متقابل اقامه نماید و پس از آن خواهان اصلی، در همان جلسۀ اول دادرسی، دعوای خود را استرداد نماید، دادگاه83تست 
 ............... . به دعوای اصلی ............ و نسبت به دعوای متقابل  

 نماید. نماید ـ قرار رد صادر میقرار رد صادر می .1
 نماید. نماید ـ قرار رد صادر میقرار عدم استماع صادر می .2
 نماید. نماید ـ رسیدگی میقرار رد صادر می  .3
 نماید. نماید ـ قرار سقوط دعوا صادر میقرار رسیدگی توأمان صادر می .4

 : کدام گزینه غلط است؟ 84تست 
 صواًل صدور قرار تأمین خواسته مستلزم سپردن تأمین است. ا .1
 اصواًل اجرای دسور موقت دادگاه عمومی حقوقی مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی است.  .2
 شود. برای صدور دستور موقت از متقاضی تأمین گرفته می .3
 تأمین در تأمین خواسته، همواره وجه نقد است.  .4

 شود؟ عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می : در کدام مورد، قرار تأخیر 85تست  
 خواهی از طریق وی را مقرون به صحت تشخیص دهد.  به مالی باشد و دادستان کل کشور، فرجاممحکوم   .1
 علیه، اجرای آن را متوقف سازد. به غیرمالی باشد و مرجع رسیدگی به اعادۀ دادرسی، پس از گرفتن تأمین از محکوم  محکوم   .2
 کننده به اعتراض ثالث، تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض را الزم بداند و از وی تأمین مناسب أخذ کند.   دادگاه رسیدگی .3
 علیه تأمین بگیرد. خواسته، از محکوم  خواهی عادی، دادگاه صادرکنندۀ رأِی فرجامبه غیرمالی باشد و در فرجاممحکوم   .4

 تأمین اتباع بیگانه قابل صدور است؟    : در کدام یک از دعاوی زیر، قرار86تست 
 دعوای مستند به سند رسمی علیه تاجر  .1
 دعوای مستند به سند عادی علیه غیرتاجر  .2
 دعوای متقابل  .3
 دعوای راجع به برات، سفته و چک  .4

پس از محکومیت قطعی، ملک را  کند و : خوانده )مالک( در جریان دعوای اثبات حق انتفاع نسبت به ملکی، برخالف حقیقت به خواسته اقرار می87تست  
 الیه ............... . کند؛ در این صورت، منتقل  به ثالث منتقل می

 تواند نسبت به این حکم به عنوان ثالث اعتراض کند. می .1
 تواند نسبت به این حکم به عنوان طرف دعوا اعادۀ دادرسی بخواهد.می .2
 با اثبات عدم اطالع از مفاد حکم، واخواهی نماید.  تواند به این جهت که غایب بوده، نسبت به این حکممی .3
 تواند هیچ نوع شکایتی نسبت به این حکم داشته باشد. قانونًا نمی .4
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 : اصل بر .................. . 88تست   
 قطعی بودن احکام است.  .1
 غیرحضوری بودن احکام است.  .2
 قاطع بودن قرارها است.  .3
 مهلت واخواهی است. غیرقطعی بودن حکم غیابی پس از انقضای  .4

 های ذیل تعریف شده است؟: حکم نهایی در کدام یک از عبارت89تست  
 حکمی که به صورت قطعی از دادگاه بدوی صادر شده باشد.  .1
 حکمی که از مرجع تجدیدنظر به صورت قطعی صادر شده باشد.  .2
 حکمی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.  .3
خواهی دعوایی که حکم در آن موضوع مراحل قانونی و یا به واسطۀ انقضای مدت اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجامحکمی که به واسطۀ طی   .4

 صادر شده، از دعاوی مختومه محسوب شود. 
 : کدام عبارت در مورد تصحیح رأی صحیح نیست؟ 90تست  

 أی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. چنانچه رأی مور تصحیح به واسطۀ واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، ر  .1
 نماید. نفع، رأی را تصحیح میدادگاه رأسًا یا به درخواست ذی .2
 اجرای کل حکمی که تصحیح آن درخواست شده، منوط به ابالغ رأی تصحیح است.  .3
ت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مد  .4

 فرجام خواهد بود. 
 تواند رابطه را در قالبی دیگر قرار داده و بررسی کند؟ : چنانچه مدعی، رابطۀ حقوقی ادعا شده را در قالب عقدی خاص توصیف کند، آیا دادگاه می91تست    

 پذیر است. جلسۀ دادرسی امکانتغییر توصیف رابطۀ حقوقی، صرفًا از سوی خواهان و تا پایان  .1
 پذیر است. اگر چه قاضی توان تغییر توصیف را دارد، اما این امر تنها تا پایان جلسۀ اول دادرسی و قبل از ورود به ماهیت دعوا امکان .2
ست، رسیدگی خواهد  تغییر توصیف دعوا تنها در مرحلۀ بدوی ممکن است و در سایر مراحل تنها تحت توصیفی که در مرحلۀ بدوی مطرح شده ا .3

 شد. 
الزامی برای دادگاه ایجاد نمی .4 کند، بنابراین قاضی با بررسی رابطه، قالب حقوقی متناسب را احراز نموده و بر اساس توصیف طرفین از رابطۀ، 

 کند. تشخیص خود عمل می
 : منظور از رأی اصراری چیست؟ 92تست    

 شود. ید رأی صادره از شعب خود دیوان صادر میاز سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و در مقام تأی .1
 شود. کننده بعد از نقض و ارجاع رأی از سوی دیوان و در مقام تأیید رأی منقوض میاز دادگاه رسیدگی .2
 خواهی و تأیید رأی فرجام خواسته صادر شده است. توسط شعبۀ دیوان عالی کشور و در مقام فرجام .3
 در تمام مراحل تأیید شده است. کننده و از سوی تمام مراجع رسیدگی .4

 : جلب ثالث در مرحلۀ واخواهی ممکن .......... و ورود ثالث در این مرحله، ممکن .......... . 93تست     
 . است ـ است.  4. نیست ـ نیست.        3. نیست ـ است.            2است ـ نیست.      .1

 ت؟ ، هزینۀ واخواهی چقدر اس 1393: طبق مقررات سال  94تست 
 . سه درصد خواسته 2دو درصد خواسته                      .1
 به . چهار درصد محکوم  4به                سه درصد محکوم   .3

ای به عمل آید که در زمان رسیدگی و ابالغ حکم محجور بوده است و در مهلت واخواهی از حجر خارج شده،  : اگر ابالغ حکم غیابی به خوانده95تست  
 شود؟ واخواهی از چه زمانی شروع میمهلت 

 نظر از عقل یا حجر وی. علیه غایب اعم از واقعی یا قانونی و صرفاز تاریخ ابالغ به محکوم   .1
 علیه غایب. از تاریخ ابالغ مجدد به قیم محکوم   .2
 علیه غایب. از تاریخ ابالغ مجدد حکم غیابی به شخص محکوم   .3
گهی حکم غیابی در یکی از روز  .4  های کثیراالنتشار. نامهاز تاریخ آ
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 : با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مهلت واخواهی از حکم غیابی دارای وصف حقوقی و کیفری چقدر است؟ 96تست  
 روز.  20روز و نسبت به جنبۀ حقوقی   10نسبت به جنبۀ کیفری  .1
 روز از تاریخ ابالغ.   20نسبت به جنبۀ کیفری و جنبۀ حقوقی،   .2
 روز از تاریخ ابالغ  20روز از تاریخ صدور و جنبۀ حقوقی،  20ۀ کیفری نسبت به جنب .3
 روز از تاریخ ابالغ.  20روز از تاریخ ابالغ و جنبۀ حقوقی،   15نسبت به جنبۀ کیفری  .4

نیز دعوای شش میلیون ریال اجرت  خلع ید: در یک دادخواست، دعوای  97تست   و  تقدیم گردیده  اقامه میاز ملکی  شود. خوانده در  المثل همین ملک 
 کند. رأی دادگاه:  کند. دادگاه خواهان را در هر دو دعوا محکوم میشود و الیحه نیز تقدیم نمیجلسۀ دادرسی حاضر نمی

 قابل تجدیدنظر است.  .1
 قابل واخواهی است.  .2
 واخواهی و غیرقابل تجدیدنظر است. غیرقابل  .3
 قابل واخواهی و سپس تجدیدنظر است.  .4

 : رأی دادگاه در چه مواردی غیابی است؟ 98تست  
 در مواردی که وقت رسیدگی ابالغ واقعی نشده و خوانده و نمایندۀ او در هیچ جلسۀ دادگاه حاضر نشده و کتبًا هم دفاع نکرده باشند.  .1
 گاه حاضر نشده باشد. در مواردی که خوانده در داد  .2
 در مواردی که خوانده یا نمایندۀ قانونی او در دادگاه حاضر نشده باشند.  .3
 در مواردی که اخطاریۀ وقت رسیدگی ابالغ واقعی نشده باشد.  .4

 علیه غایب، خارج از مهلت مقرر قانونی واخواهی نماید، کدام مورد صحیح است؟ : چنانچه محکوم  99تست 
قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، با گرفتن تأمین از واخواه، قرار   اگر حکم غیابی ابالغ .1

 کند. قبولی دادخواست واخواهی را صادر می
ب  .2 نماید،  باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز  ا گرفتن تأمین از واخواه، قرار اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده 

 کند. قبولی دادخواست واخواهی را صادر می
قرار قبولی دادخواست واخواهی را   اگر حکم غیابی ابالغ قانونی شده باشد و دادگاه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، .3

 کند. صادر می
اه ادعای عدم اطالع واخواه از مفاد حکم غیابی را احراز نماید، قرار قبولی دادخواست واخواهی را اگر حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد و دادگ  .4

 کند. صادر می
 : اثر تعلیقی واخواهی در اجرای حکم چیست؟ 100تست 

 اشته باشد. العادۀ شکایت وجود ندنفسه دارای اثر تعلیقی نیست، مگر اینکه امکان اعتراض بر اساس یکی از طرق فوقواخواهی فی .1
شود، ولو اینکه واخواهی  های عادی شکایت از آراء است، لذا اثر تعلیقی ندارد و بعد از صدور و ابالغ حکم، رأی اجرا میواخواهی یکی از روش  .2

 صورت پذیرد. 
علیه با وجود واخواهی محکوم  واخواهی از حکم غیابی در صورتی که به شکل قانونی ابالغ شده باشد، فاقد اثر تعلیقی است. در این صورت حتی   .3

 شود. غایب نیز، حکم اجرا می
شود. اگر حکم قابل تجدیدنظر هم باشد تا در صورتی که حکم غیابی ابالغ واقعی شده باشد، اجرای حکم تا انقضای مهلت واخواهی تعلیق می .4

 شود. لیق میانقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظرخواهی، تا روشن شدن نتیجه، اجرای حکم تع
 : حکم دادگاه تجدیدنظر استان، در صورتی در همان دادگاه قابل »اعتراض« است که علیه: 101تست 

 ای صادر شده که در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نشده و به این دادگاه الیحه نداده باشد.  تجدیدنظرخوانده .1
 گاه تجدیدنظر حاضر نشده و به این دادگاه الیحه نداده باشد. خوانده صادر شده و خوانده در هیچ یک از جلسات داد  .2
 خوانده صادر شده و خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه نخستین و تجدیدنظر حاضر نشده و به این دادگاه الیحه نداده باشد.  .3
 نداده باشد.  خواهان صادر شده و خواهان در هیچ یک از جلسات دادگاه نخستین و تجدیدنظر حاضر نشده و الیحه .4

های دیگر رأی، در  : هرگاه در دادخواست تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از رای شده باشد، گسترش تجدیدنظرخواهی به قسمت102تست  
 اولین جلسۀ دادگاه تجدیدنظر:  
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 تنها در دعاوی غیرقابل تجزیه ممنوع است.  .1
 غیرقابل تجزیه مجاز است.  دعواتنها در  .2
 ممنوع است.  .3
 مجاز است.  .4

ادگاه :هرگاه قرار رد دعوا که از دادگاه نخستین صادره شده باشد در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود، پرونده برای رسیدگی به ماهیت دعوا باید به د103تست   
 نخستین برگردانده شود، 

 دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.جز در دعوای جلب ثالث و متقابل که باید در  .1
 جز در دعوای متقابل که باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.  .2
 جز در دعوای جلب ثالث و اضافی که باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود. .3
 جز در صورت جلب ثالث در مقطع تجدیدنظر که باید در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود.  .4

 علیه: علیه آن را قابل تجدیدنظر بداند، محکوم  حقوقی حکم خود را قطعی توصیف کرده باشد، اما محکوم  : اگر دادگاه عمومی 104تست 
 تواند تجدیدنظرخواهی کند. نمی .1
 تواند تجدیدنظرخواهی کند مگر اینکه دعوا غیرمالی باشد. نمی .2
 به علت توصیف حکم، رد کند. تواند دادخواست تجدیدنظر را تواند تجدیدنظرخواهی کند اما دادگاه نخستین میمی .3
 تواند دادخواست تجدیدنظر را به علت توصیف حکم، رد کند. تواند تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه نخستین نمیمی .4

 : احکام مستند به اقرار در دادگاه .................... . 105تست  
 . قابل تجدیدنظر و فرجام نیست. 2قابل فرجام است.                      .1
 . قابل تجدیدنظر و فرجام است.  4قابل تجدیدنظر است.                  .3
می106تست   اقامه  دعوایی  می:  صادر  دعوا  بطالن  بر  حکم  خوانده،  به  دعوا  توجه  عدم  علت  به  عمومی،  دادگاه  و  رأی  شود  این  از  چنانچه  نماید، 

 . تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر باید رأی را .............. 
 قرار تلقی و آن را فسخ نماید.  .1
 قرار تلقی رأی را استوار نماید.  .2
 قرار تلقی و حسب مورد آن را فسخ یا استوار نماید.  .3
 در هر حال فسخ و خود رسیدگی نماید.  .4

در دادگاه سازش 107تست    توافق طرفین  مبنای  بر  و  باشد  این  : هرگاه مستند دعوایی سند رسمی  و  سازش نامه تنظیم شود   ........ قابل تجدیدنظر  نامه 
 اجرای آن بر اساس ............... است. 

 نامۀ اجرای اسناد رسمی. نیست ـ آیین .1
 نامۀ اجرای اسناد رسمی.است ـ آیین  .2
 نیست ـ قانون اجرای احکام مدنی.  .3
 است ـ قانون اجرای احکام مدنی.  .4

اس حکم صادر نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر ......... حکم را فسخ نماید و ................. بدون : چنانچه در دادگاه نخستین به استناد نظر کارشن108تست  
 جلب نظر کارشناس رأی صادر نماید.

 تواند. علیه نمیتواند ـ جز با درخواست محکوم  می .1
 تواند. تواند ـ میمی .2
 تواند. تواند ـ نمینمی .3
 تواند. تواند ـ نمیمی .4

 شود کدام مورد در خصوص تجدیدنظرخواهی صحیح است؟ علیه در مهلت تجدیدنظرخواهی، محجور میمحکوم  :  109تست  
 کند. دادستان به نمایندگی از محجور تجدیدنظرخواهی می .1
 شود. مهلت تجدیدنظرخواهی از زمان رفع حجر شروع می .2
 شود. مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ تعیین قیم شروع می .3
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 شود. تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابالغ حکم به قیم شروع میمهلت   .4
 : کدام یک از آرای زیر قابل تجدیدنظر است؟  110تست  

 کننده آن را غیرقابل تجدیدنظر اعالم کرده باشد، هرچند قانونًا قابل تجدیدنظر باشد. حکمی که دادگاه رسیدگی .1
 بودن رأی او را پذیرفته باشند.  حکم مستند به کارشناسی، در صورتی که طرفین کتبًا قاطع .2
 حکم صادره در دعوایی که طرفین حِقّ تجدیدنظر خود را ساقط کرده باشند.  .3
 حکم مستند به اقرار، ولو اقرار قاطع دعوا نباشد.  .4

 : اگر رأی مورد تجدیدنظر، برخالف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده باشد .............. . 111تست  
 مانند آن است که برخالف قانون صادر شده باشد.  .1
 در صورتی که سایر جهات نقض نیز وجود داشته باشد، نقض خواهد شد.  .2
 شود که آشکارا، خالف قانون صادر شده باشد. تنها در صورتی نقض می .3
 شود. باشد، نقض نمیچون مورد، مشمول هیچ یک از جهات نقض مذکور در ق.آ.د.م نمی .4

 باشد؟  گزینه از اصول حاکم بر رسیدگی و تشکیل جلسه در مقطع تجدیدنظر نمی  : کدام112تست 
 امکان تعرض به دلیلی که در مقطع بدوی ارائه شده.  .1
 تشابه قواعد رسیدگی در مقطع بدوی و تجدیدنظر.  .2
 ای بودن رسیدگی ماهوی. دو مرحله .3
 استقالل دادگاه تجدیدنظر در توصیف و تصمیم.  .4

 دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد: : چنانچه 113تست 
 نماید.  اگر درخواست اعادۀ دادرسی شود، دیوان عالی کشور وفق مقررات به آن رسیدگی می .1
 شود. درخواست اعادۀ دادرسی نسبت به حکم صادره از دادگاه تا زمانی که در دیوان عالی کشور رأی صادر نشده، پذیرفته نمی .2
 شود. شود ولی مانع ادامۀ رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیدرسی شود، درخواست به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارجاع میاگر درخواست اعادۀ دا .3
شود و در صورت قبول درخواست، رسیدگی در دبوان تا صدور  اگر درخواست اعادۀ دادرسی شود، درخواست به دادگاه صادرکنندۀ حکم ارجاع می .4

 شود. حکم متوقف می
 شود، مرجع اعادۀ دادرسی ....... . کمی که از دادگاه نخستین صادر و عینًا در دادگاه تجدیدنظر تأیید می: ح114تست 

 و اعتراض ثالث اصلی نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر است.  .1
 و اعتراض اصلی نسبت به آن دادگاه عمومی است.  .2
 جدیدنظر است. نسبت به آن، دادگاه عمومی و اعتراض ثالث اصلی نسبت به آن، دادگاه ت .3
 نسبت به آن، دادگاه تجدیدنظر و اعتراض ثالث اصلی نسبت به آن دادگاه عمومی است.   .4

 : حصری بودن ِجهات اعادۀ دادرسی، ............... . 115تست  
 موافق قاعده است. زیرا به هر حال رسیدگی باید جایی خاتمه و فیصله یابد.  .1
 شود. عدالتی میمورد رأی صادره از دادگاه فاقد صالحیت ذاتی موجب بیمخالف قاعده است، چون برای مثال در  .2
 شده است.موافق قاعدۀ اعتبار امر قضاوت   .3
 موافق قاعدۀ ضرورت وجود نقطۀ پایان برای دادرسی و مخالف قاعدۀ اعتبار امر قضاوت شده است.  .4

 باشد؟ می: کدام یک از ِجهات اعادۀ دادرسی مذکور در ق.آ.د.م 116تست 
 اثبات عدم صالحیت ذاتی دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی.  .1
 له برخالف مفاد حکم قطعی صادره. اقرار بعدی محکوم   .2
ِن شرع یا قانون بودِن حکم قطعی.  .3  خالف َبیِّ
 صدور حکم خارج از خواسته.  .4

 تواند برای نقض آن به عمل آورد؟ علیه چه اقدامی میکوم  مقام مح: اگر حکم نهایی دادگاه حقوقی، مستند به تبانی اصحاب دعوا باشد، قائم117تست  
 اعادۀ دادرسی مشروط بر اینکه مهلت اعادۀ دادرسی منقضی نشده باشد.  .1
 اعادۀ دادرسی، پس از اثبات تبانی در دادگاه صالح و پس از ابالغ رأی نهایی در این خصوص.  .2
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 هیچ اقدامی.  .3
 خواهی از طریق دادستان کل کشور. فرجام .4

 : کدام گزینه در مورد اعادۀ دادرسی از طریق رئیس قوۀ قضاییه صحیح نیست؟ 118تست 
ن می .1  باشد. رئیس قوۀ قضاییه، در مقام تجویز اعادۀ دادرسی، ملزم به ذکر دلیل یا دالیل مخالفت رأی صادره با شرِع َبیِّ
 گردد.   ِصرف تقاضای این نوع از اعاده، موجب توقف اجرای حکم حقوقی نمی .2
ن بودن رأی( خواهد شد.  .3  پس از تجویز اعاده، رسیدگی شعبۀ دیوان تنها محدود به جهت تجویز اعاده )خالف شرع َبیِّ
ن بودن رأپس از تجویز اعاده، شعبۀ مرجوع   .4  ی مورد اعاده، آن را نقض و رسیدگی نماید. الیه در دیوان باید َمبنیًا بر خالف شرع َبیِّ

 : دعوای اعتراض ثالث: 119تست 
 باید ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود.  .1
 باید ظرف یک ماه از تاریخ اطالع از صدور رأی مورد اعتراض اقامه شود.  .2
 باید ظرف سه ماه از قطعی شدن رأی مورد اعتراض اقامه شود.  .3
 ۀ این دعوا مقید به مهلت معین نیست. اقام .4

از اجرای حکم 120تست     ناشی  به تشخیص دادگاه جبران خسارت  و  نماید  آن اعتراض  به  ثالثی  از دادگاه صادر شود و شخص  : چنانچه حکم قطعی 
 مقدور نباشد، آن گاه:

 شود. له مکلف به جبران خسارت میشود اما محکوم  حکم اجرا می .1
 نماید. را برای جلوگیری از ورود خسارت به شخص ثالث صادر می دادگاه دستور الزم .2
 نماید. دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می .3
 ت نماید. نماید به شرط آن که رئیس حوزۀ قضایی با آن موافقدادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم را معلق می .4

 : در ارتباط با اعتراض شخص ثالث طاری، کدام مورد صحیح است؟ 121تست  
نماید، مطرح شود و در همین دادگاه نیز به آن رسیدگی شود مگر درجۀ دادگاه صادرکنندۀ رأی باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می .1

 مورد اعتراض، باالتر باشد. 
 صادرکنندۀ رأی مورد اعتراض، مطرح شده و در همین دادگاه نیز رسیدگی شود. باید در دادگاه  .2
 نماید، مطرح شود و در دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض، به آن رسیدگی شود. باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می .3
ادگاه نیز به آن رسیدگی شود، مگر درجۀ دادگاه صادرکنندۀ رأی نماید، مطرح شود و در همین دباید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می .4

 تر باشد. مورد اعتراض، پایین
 : به موجب ق.آ.د.م ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری، به ترتیب چگونه است؟ 122تست  

 مانند دادرسی نخستین ـ موافق اصول.  .1
 موافق اصول ـ مانند دادرسی نخستین. .2
 هر دو مانند دادرسی نخستین.  .3
 هر دو موافق اصول.  .4

 باشد؟ : کدام گزینه، از قواعد خاص رسیدگی به اعتراض ثالث طاری نمی123تست  
 اصواًل نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. .1
 عنه را صادر نکرده است.رسیدگی به آن ممکن است در دادگاهی به عمل آید که رأی قطعی معترض   .2
 کند، به حکم مذکور اعتراض کند. له آن طرح میضمن دادخواستی که علیه محکوم  تواند، ثالث می .3
 این اعتراض، ممکن است رسیدگی به دعوای اصلی را تحت شرایطی به تأخیر بیاندازد.  .4

 ................. . باشد، به جهتی از ِجهات قانونی ساقط شده است . : هرگاه ثابت شود حقوقی که اسا و مأخذ اعتراض شخص ثالث می124تست   
 باشد. اعتراض ثالث، تنها قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح و رسیدگی ماهوی می .1
 باشد. اعتراض ثالث، بعد از اجرای حکم مورد اعتراض نیز قابل طرح و رسیدگی ماهوی می .2
 کند. نسبت به آن حکم صادر میبا احراز این امر، دادگاه تنها به دعوای خسارت وارده به ثالث رسیدگی کرده و  .3
 کند. دادگاه با احراز این امر، از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث خودداری کرده و قرار سقوط دعوا صادر می .4
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اقامه می125تست     نسب  اثبات  به خواستۀ  وارد دعوا می: دعوایی  ثالث  عنوان  به  و شخصی  و محکوم میشود  دادگاه  شود  در  گردد. حکم محکومیت 
 تواند نسبت به این حکم ....................... نماید. القاعده شخص ثالث میشود. در این صورت، علیجدیدنظر استان استوار میت

 . تنها اعادۀ دادرسی      2خواهی                                           تنها فرجام .1
 خواهی و اعادۀ دادرسی رجام. ف4خواهی                         اعتراض ثالث و فرجام .3

 دهد؟ می : چنانچه دعوا در مرحلۀ فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند، دیوان عالی کشور کدام اقدام را انجام126تست 
 نماید. پرونده را پس از صدور قرار توقیف دادرسی، به داوری ارجاع می .1
 نماید. داوری به دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام خواسته ارسال میپرونده را برای ارجاع به  .2
 دهد. به تقاضا ترتیب اثر نمی .3
 نماید. پرونده را به داوری ارجاع می .4

کشور  127تست    عالی  دیوان  وظیفۀ  است  دادرس  رد  قاعدۀ  از مستشاران، مشمول  یکی  عالی کشور،  دیوان  شعب  از  یکی  در  شده  دعوای مطرح  در   :
 چیست؟ 
 دهد. رسیدگی امتناع کرده و پرونده را به شعبۀ اول ارجاع میاز  .1
 کند. با دو عضو دیگر، رأی خود را صادر می .2
 دهد. از رسیدگی امتناع کرده و پرونده را به شعبۀ دیگر ارجاع می .3
 کند. با دعوت یکی از مستشاران شعب دیگر، به پرونده رسیدگی می .4

 کند؟ ی، در کدام صورت مبادرت به نقض بالارجاِع رأی میخواه: دیوان عالی کشور در فرجام128تست  
 رأی، خالف شرع و موازین قانونی باشد.  .1
 اصول دادرسی و قواعد آمره، رعایت نشده باشد.  .2
 مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت نداشته باشد.  .3
 رأی دادگاه خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد.  .4

 ..... . بد، دیوان عالی کشور .......... خواسته، قانونی که رأی مذکور به استناد آن صادر شده، تغییر یاصدور رأی فرجام: اگر پس از 129تست  
 کند. اگر رأی مورد اعتراض حکم باشد، به استناد قانون الحق آن را نقض می .1
 کند.اگر رأی مورد فرجام قرار باشد، به استناد قانون الحق آن را نقض می .2
 کند. مورد فرجام را اعم از اینکه حکم باشد یا قرار، نقض میرأی  .3
 کند. رأی مورد فرجام را صرفًا به این جهت، نقض نمی .4

 : هرگاه دعوایی در حال رسیدگی فرجامی باشد: 130تست  
 باشد. در این مورد صدور قرار قبول یا رد درخواست اعادۀ دادرسی با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی می .1
 کند. خواهی و اعادۀدادرسی رسیدگی میدرخواست اعادۀ دادرسی باید از شعبۀ دیوان عالی کشور به عمل آید و شعبۀ توأمًا به فرجام .2
  درخواست اعادۀ دادرسی باید از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی به عمل آید و رسیدگی هم زمان فرجامی )در شعبۀ دیوان( و به عنوان اعاده در  .3

 کننده ممنوع نیست. دادگاه صادر 
 کند. در این مورد، دادخواست اعاده الزم نیست و صرف درخواست، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی را مکلف به رسیدگی به اعادۀدادرسی می .4

2دادرسی مدنی  های آیینپاسخ تست   
ادخواست تعارض داشته باشد، برای مثال  صحیح است. اگر خواستۀ مندرج در قسمت مخصوص با خواستۀ مذکور در شرح د  1: گزینۀ  1پاسخ تست   ✓

و دومی   تخلیۀید  یداولی  تعیین میزان هزینۀ   خلع  و همچنین  برای مشخص کردن خواسته  این مورد  در  دفتر  توسط  نقص  رفع  اخطار  باشد، صدور 
 اهان أخذ کند. شده( و در صورت عدم توجه دفتر، دادگاه باید توضیح الزم را از خو دادرسی الزم است )بر حسب خواستۀ مشخص

تست   ✓ مادۀ  2پاسخ  به موجب  گزینۀ    452:  مادۀ    4ق.آ.د.م  است.  »  452صحیح  انجام  ق.آ.د.م:  از  مانع  باشند  احضار شده  که  طرفین  عدم حضور 
 « .تحقیقات نخواهد بود

شود. لکن دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میدر موارد زیر  ق.آ.د.م: »  53صحیح است. مادۀ    1ق.آ.د.م گزینۀ    53: به موجب مادۀ  3پاسخ تست   ✓
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 برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: 
پیوست ـ1 و  دادخواست  به  که  صورتی  باشددر  نشده  تادیه  یادشده  هزینه  یا  نشده  الصاق  تمبر  قانون  برابر  آن   .های 
   «.ن قانون رعایت نشده باشد( ای  ۵۱( ماده )  ۶و   ۵، ۴، ۳، ۲ـ وقتی که بندهای ) ۲

 باید توجه داشت که توقیف دادخواست با توقیف دادرسی متفاوت است. 
شود  دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میدادخواست اعادۀق.آ.د.م: »  433صحیح است. مادۀ    2ق.آ.د.م گزینۀ    433: به موجب مادۀ  4پاسخ تست   ✓

 .گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده استدادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میادۀکه صادرکنندۀ همان حکم بوده است و درخواست اع
 «دادرسی طاری باید دادخواست الزم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.تبصره ـ پس از درخواست اعادۀ

مادۀ    مادۀ    98طبق  طبق  همچنین  نیست؛  دادخواست  تقدیم  به  نیاز  خواسته،  تغییر  و  افزایش  در  تقدیم    421ق.آ.دم  طاری  ثالث  اعتراض  در  ق.آ.د.م 
 دادخواست الزم نیست.« 

دفتر دادگاه ظرف دو روز در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر  ق.آ.د.م: »  54صحیح است. مادۀ    2ق.آ.د.م گزینۀ    54: به موجب مادۀ  5پاسخ تست   ✓
دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه  نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطالع داده و از تاریخ ابالغ به مدت ده روز به او مهلت می

الیه، ج گردد. این  کند، رد میانشین او صادر میدر مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشار 
 « .تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه دراین خصوص قطعی استشود و نامبرده میقرار به خواهان ابالغ می

:    3( مادۀ  12صحیح است. بند )   4موارد معین، گزینۀ  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در    3( مادۀ  12: طبق بند )6پاسخ تست   ✓
دعاو » خلعیغ   یمال   ی در  و  اعیرمنقول  از  غید  نقطهی ان  از  صالحرمنقول  خود  ی نظر  دادخواست  در  خواهان  که  است  همان  خواسته  ارزش  ت، 
 پرداخت شود.« ینۀدادرسی م و بر اساس آن هز یامالك در هر منطقه تقو ی د مطابق ارزش معامالتی، بایدادرسنۀی د. لکن از نظر هز ی نمایمنییتع
کننده و صحیح است. زیرا اختالف در مبلغ قیدشده در سند رسمی با مبلغ اعالمی از سوی خواهان در تغییر مرجع رسیدگی  3: گزینۀ  7پاسخ تست   ✓

 همچنین امکان شکایت از رأی مؤثر نیست. 
 صحیح است.   4ق.آ.د.م گزینۀ  62ۀ  ماد 1: بر اساس بند 8پاسخ تست  ✓

اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی  ق.آ.د.م: »   62مادۀ    1بند  
 « .شودبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می

ق.آ.دم در افزایش خواسته، باید دو شرط وحدت منشأ و ارتباط با دعوای اصلی همزمان وجود   98صحیح است. به موجب مادۀ   1: گزینۀ  9سخ تست پا ✓
 ق.آ.د.م(   17کند. )مادۀ داشته باشد؛ در حالی که دعوای اضافی که یک نوع دعوای طاری است ارتباط یا وحدت منشأ آن با دعوای اصلی کفایت می

 صحیح است.   1ق.آ.د.م گزینۀ  259: طبق مادۀ 10پاسخ تست  ✓
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد  ق.آ.د.م: »  259مادۀ  

روز دستمزد کارشناس را بپردازد    7گیرد، خوانده باید ظرف  در این مورد چون اعتراض به بهای خواسته از جانب خوانده صورت می  شود«دالیل وی خارج می
 شود. اثر میصورت اعتراض به بهای خواسته بیدر غیر این

دخواست تعارض داشته باشد، برای مثال  صحیح است. اگر خواستۀ مندرج در قسمت مخصوص با خواستۀ مذکور در شرح دا 3: گزینۀ 11پاسخ تست   ✓
و دومی   تخلیۀید  یداولی  تعیین میزان هزینۀ   خلع  و همچنین  برای مشخص کردن خواسته  این مورد  در  دفتر  توسط  نقص  رفع  اخطار  باشد، صدور 

 هان أخذ کند. شده( و در صورت عدم توجه دفتر، دادگاه باید توضیح الزم را از خوادادرسی الزم است )بر حسب خواستۀ مشخص
 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ  62مادۀ   3: به استناد بند  12پاسخ تست  ✓

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل   بند  3  مادۀ  62  ق.آ.د.م: »۳ـ 
جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق   در مطالبه آن میداند. در صورتی که حِقّ نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر 
 باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .« 

 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ   54: طبق مادۀ 13پاسخ تست  ✓
رسد که باید دادخواست کامل محسوب گردد و به دعوا رسیدگی شود، زیرا اشخاص  صحیح است. در این صورت به نظر می  3: گزینۀ  14پاسخ تست   ✓

کنند. واضح است که اگر قرارداد کتبی بین طرفین منعقد شده باشد، چون عرفًا در چنین قراردادی مشخصات  در روابط اجتماعی به ظواهر اعتماد می
 باشد. شود، همین مشخصات مالک تکمیل ستون خوانده در برگۀ دادخواست میمیای اشخاص درج  شناسنامه

کند دعوای خود را اثبات  صحیح است. سبب موضوعی همان عمل یا واقعۀ حقوقی است که خواهان بر مبنای آن تالش می  3: گزینۀ  15پاسخ تست   ✓
اب موضوعی باید مستند حکمی داشته باشند به عبارت بهتر، توصیف  کند. اما، سبب حکمی شامل مستندات قانونی دعوای خواهان است. همۀ اسب
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 گیرد و همچنین دادگاه نباید سببی را که قانون آن را به رسمیت نشناخته است، بپذیرد. سبب موضوعی با امور حکمی انجام می
ن اشتباه موجب عدم امکان رسیدگی ماهوی  صحیح است. اگر خواهان در تشخیص دعوای موردنظر خود اشتباه کند و ای  4: گزینۀ  16پاسخ تست   ✓

ید علیه  ای جز صدور قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا ندارد؛ مثل اینکه، خواهان، به جای طرح دعوای تخلیۀنسبت به دعوا باشد؛ دادگاه چاره
 مستأجر دعوای تصرف عدوانی طرح کند. 

 سته منحصر در وجه نقد نیست. صحیح است. اعتراض به بهای خوا 3: گزینۀ 17پاسخ تست  ✓
مبنای آن تالش می18پاسخ تست   ✓ بر  واقعۀ حقوقی که خواهان  یا  اثبات کند، ولی سبب حکمی شامل  : سبب موضوعی عمل  را  کند دعوای خود 

 شود. مستندات قانونی می
 صحیح است.  1ق.آ.دم گزینۀ  54و مادۀ   51مادۀ  6: طبق بند  19پاسخ تست  ✓
 صحیح است.  4ق.م گزینۀ  669د مادۀ : به استنا20پاسخ تست  ✓

تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید  هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیق.م: »  669مادۀ 
 .«تنهایی آن امر را بجا آوردتواند به اینکه هر یک مستقاًل وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میمگر 

های آن از نظر قاضی شعبه کامل باشد، با صدوِر دستوِر تعییِن وقِت جلسۀ دادرسی  صحیح است. اگر دادخواست و پیوست  4: گزینۀ  21پاسخ تست   ✓
 گرداند تا به اصحاب دعوا ابالغ شود. میپرونده را به دفتر دادگاه بر

ای دفتر شعبه مکلف است با  ای غیر از دادخواست ثبت شود، اما در صورت ثبت چنین برگههرچند نباید، برگهصحیح است.    4: گزینۀ  22پاسخ تست   ✓
مادۀ   صدر  با  ر   51توجه  که  دلیل  این  به  و  نشدهق.آ.د.م  نوشته  مخصوص  چاپی  برگۀ  قابل  وی  مذکور  تصمیم  کند،  رد  را  درخواست  اعتراض این 

 باشد. نمی
صحیح است. در صورتی که خواسته مالی بوده و چیزی غیر از وجه نقد و ارز باشد، اصواًل باید    1ق.آ.د.م گزینۀ    62ۀ  : به استناد ماد23پاسخ تست   ✓

 توسط خواهان تقویم گردد. تقویم خواستۀ یعنی، ارزیابی خواسته به وجه رایج کشور در زمان تقدیم دادخواست.
 صحیح است.  4رخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گزینۀ قانون وصول ب  3( مادۀ 14: به استناد بند )24پاسخ تست  ✓

ال تمبر الصاق و ی( ر ۲۰۰۰م دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ) یدر موقع تقد  یمال   یمت خواسته در دعاو ی که ق  یدر صورت : »3( مادۀ  14بند )
بقیم ابطال و  هز یشود  دادرس یه  تع  ینه  از  صدور  ییبعد  و  خواسته  در ن  قیحکم  است  مکلف  دادگاه  و  شد  خواهد  صدور  ی افت  از  قبل  را  خواسته  مت 
نماحکم ردیف  د.«ی مشخص  استناد  به  مبلغ  بودجۀ  این  قانون  درآمدی  پانزدهم  کمیسیون   1393های  کارگروه جلسۀ  اساس مصوبۀ  بر  و  کل کشور 

یایبه یک میلیون ر   92/ 24/10مورخ    1393تلفیق الیحۀ بودجۀ سال   مربوط به تعرفۀ   1395از قانون بودجۀ    16فته و در جدول شمارۀ  ال افزایش 
 خدمات قضایی، تغییری نداشته است. 

 صحیح است.  2قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گزینۀ   3( مادۀ 12: به استناد بند )25پاسخ تست  ✓
 ( مادۀ  12بند  دعاو :»د3(  خلعیغ  یمال   یر  و  ازی رمنقول  غیاع  د  صالح یان  نظر  نقطه  از  در یرمنقول  خواهان  که  است  همان  خواسته  ارزش  ت، 

تع از نظر هز ی نمایم نییدادخواست خود  باینه دادرس ی د. لکن  معامالت ی ،  تقو  ید مطابق ارزش  بر اساس آن هز یامالك در هر منطقه  و  دادرسیم    ی نه 
 پرداخت شود« 

نامه: این آیین 6صحیح است. مادۀ   2( قانون مدنی، گزینۀ  1082اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ) آیین نامه  6: به موجب مادۀ  26پاسخ تست  ✓
نماید» تقدیم  دادخواست  صالح  دادگاه  به  مهریه  وصول  برای  زوجه  که  صورتی  مهرالمسمی   در  اساس  بر  خواسته  بهای  میزان  به  دادرسی  هزینه 
و در صورت صدورزوجهبا و  است  نفع  به  آیینحکم  این  پرداخت مهریه طبق ضوابط  بر  پرداختی، زوج عالوه  به مقدار   نامه مسؤول  هزینه دادرسی 

 د.« التفاوت خواهد بوابطال تمبر به میزان مابهمهرالمسمی و
تست   ✓ گزینۀ  27پاسخ  خ  3:  در  نقص  رفع  اخطار  به خواهان  نشود،  اثبات  و  اصلی طرح شود  با دعوای  توأم  اعسار  اگر  است.  هزینۀ  صحیح  صوص 

 شود. دادرسی صادر می
معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه    ق.آ.د.م: »   508صحیح است. مادۀ    4ق.آ.د.م گزینۀ    508: طبق مادۀ  28پاسخ تست   ✓

 تحصیل شود ولی ُمعِسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.« 
استناد مادۀ  29پاسخ تست   ✓ به  مادۀ    1ق.آ.د.م گزینۀ    505:  از هزینۀ تجدق.آ.د.م: »  505صحیح است.  یا اظهارنظر در مورد اعسار  و  یدنظرخواهی 

 .« خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده استفرجام
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده   ۵۲۹چون بر طبق ماده  1380/ 1/ 28ـ    652طبق رأی وحدت رویۀ شمارۀ  صحیح است.    2: گزینۀ  30پاسخ تست   ✓

آیین دادرسی مدنی در    ۶۹۰ تادیه هزینه دادرسی  قانون  به  نیز مکلف  بنابراین دولت  پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است،  از  مورد معافیت دولت 
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 . باشدمی
تست   ✓ )31پاسخ  بند  موجب  به  مادۀ  16:  سال    3(  بودجه  قانون  و  دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول  شماره    1395قانون  )جدول  کشور  ـ   16کل 

 رخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور، سیصد هزار ریال است. های خدمات قضایی(، هزینه دهزینه
 صحیح است.  3ق.آ.د.م گزینۀ  512: به استناد مادۀ 32پاسخ تست  ✓

د باید برابر مقررات قانون  باش شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می:» از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمیق.آ.د.م    512مادۀ  
 تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.« 

 صحیح است.  3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. گزینۀ    3ـ ب( مادۀ  12: به استناد بند )33پاسخ تست  ✓
 به.« %( به نسبت ارزش محکوم  ۳سه درصد )ابًا صادر شده باشد یا غیکه بدوًا  یاعتراض به حکم دنظر و ی: »ب ـ مرحله تجد ـ ب(  12بند )

 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ  62( مادۀ 4: به استناد بند )34پاسخ تست  ✓
 ( مادۀ  4بند  معین  ق.آ.د.م    62(  دادخواست  در  که خواهان  است  مبلغی  بهای خواسته  اموال،  به  راجع  دعاوی  »در  اولین جلسه :  تا  خوانده  و  کرده 

 .« دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد 
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ    350و  345: به استناد مواد 35پاسخ تست  ✓
 تقویم کمتر، علیه خود اقدام کرده است. دهد، و در واقع او با صحیح است. قانون به خواهان این حق را نمی 4: گزینۀ 36پاسخ تست  ✓
ها  کند و اساسًا دادگاه )قاضی شعبه( از مکاتبات مربوط به اظهارنامهصحیح است. اظهارنامه دادگاه را مکلف به رسیدگی نمی  1: گزینۀ  37پاسخ تست   ✓

گاه نمی  شود. آ
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ   68: به استناد مادۀ 38پاسخ تست  ✓

در  .م  ق.آ.د  68مادۀ   بگیرد.  اخطاریه رسید  دیگر  برگ  در  و  کند  تسلیم  به شخص خوانده  را  اوراق  روز  دو  است حداکثر ظرف  مکلف  ابالغ  : »مامور 
 نماید« صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می

گهی در آخرین محل اقامت شرکت یا مؤسسه الصاق میصحیح است. در ورد اشخاص حقوقی،    1: گزینۀ  39پاسخ تست   ✓ شود یا اینکه حسب مورد یا آ
گهی در رزنامه در چنین مواردی مفهوم ندارد. در صورت انحالل، به آخرین مدیران قبل از انحالل ابالغ می  گردد از این رو، آ

 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ   76مادۀ   2: به استناد تبصرۀ 40پاسخ تست  ✓
در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابالغ خواهد    ق.آ.د.م: »  76مادۀ    2  تبصرۀ

 .« شد
 صحیح است.   1ق.آ.د.م گزینۀ  73: با توجه به مالک قسمت آخر مادۀ 41پاسخ تست  ✓
 . تصحیح اس 2ق.آ.د.م گزینۀ   78: به استناد مادۀ 42پاسخ تست  ✓

هریک از اصحاب دعوا یا وکالی آنان می توانند محلی را برای ابالغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است ق.آ.د.م: »  78مادۀ  
 .« گردد شده ابالغ میهای راجع به دعوا در محل تعیینانتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعالم کنند در این صورت کلیۀ برگ

 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ   79: به استناد مادۀ 43پاسخ تست  ✓
شده یا محلی راکه برای ابالغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و  هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابالغق.آ.د.م: »  79مادۀ  

و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطالع دهد. تا وقتی که   همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید
 .«  شودبه این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابالغ می

 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ  446: به استناد مادۀ 44پاسخ تست  ✓
»  446مادۀ   تکمیل  ق.آ.د.م:  و  واخواهی  قبیل  از  قانون  دراین  مقرر  مواعد  ابالغ  کلیه  تاریخ  از  ماه  دو  کشور  از  خارج  مقیم  افراد  برای  دادخواست 

 .« باشدمی
صحیح است. اگر خواندگان محصور )تعداد مشخص( باشند، باید به همۀ آنها ابالغ شود    1ق.آ.د.م گزینۀ    74: با توجه به مالک مادۀ  45پاسخ تست   ✓

 رج شود.با این وجود باید اسامی همگی در دادخواست به عنوان خوانده د
 صحیح است.  3ق.آ.د.م گزینۀ   76مادۀ   1: به استناد تبصرۀ 46پاسخ تست  ✓

ر مورد این ماده هرگاه ابالغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به ادرس اخرین محلی که به اداره ثبت  ق.آ.د.م: »د  76مادۀ  1تبصرۀ 
 .« شرکتها معرفی شده ابالغ خواهد شد

)  3گزینۀ  :  47پاسخ تست   ✓ بند  به استناد  بودن عمل خواهان  متقلبانه  اثبات  و در صورت  واخواهی  به جز حِقّ  واقع،  مادۀ  5صحیح است. در   )426  
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 ق.آ.د.م، حِقّ اعادۀ دادرسی، ضمانت اجرایی دیگری برای پیشگیری از این عمل خواهان در نظر گرفته نشده است. 
گزینۀ  48پاسخ تست   ✓ نظ  4:  به موجب  است.  مقیم    1382/ 5/ 1مورخ    3536/7ریه شماره  صحیح  به مخاطب  امور حقوقی  در  اوراق قضائی  ابالغ 

گهی به منظور ابالغ اوراق  های عمومی و انقالب در امور مدنی صورت میقانون آیین دادرسی دادگاه  71خارج از کشور در قالب ماده   گیرد و انتشار آ
گهی مذکور  ون یادشده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکانقان   73المکان که در ماده  قضائی به مخاطب مجهول پذیر بوده و مجوزی برای نشر آ

 در کشور بیگانه وجود ندارد.« 
شعبۀ یک دیوان عالی کشور،    19/9/1317ـ    2952صحیح است. ابالغ به همسایه غیرقانونی است. به موجب رأی شمارۀ    2: گزینۀ  49پاسخ تست   ✓

 دهنده قانونی نیست.«نقص به همسایۀ دکان دادخواست»ابالغ اخطار رفع 
شود،  بینی نشده است و هرچند در عمل در دفاتر برخی از شعب انجام میصحیح است. ابالغ به همکار وکیل در قانون پیش  1: گزینۀ  50پاسخ تست   ✓

د کند و در این صورت، آثار ابالغ از زمان ابالغ به خود او آغاز  تواند تقاضای ابالغ مجداما غیرقانونی است بنابراین، وکیلی که به او ابالغ نشده، می
 خواهد شد، در اجرای این قاعده، صغیر یا کبیر بودن موکل تأثیری ندارد.  

 صحیح است.  3ق.آ.د.م گزینۀ   445: به موجب مادۀ 51پاسخ تست  ✓
 شود.« ، روز ابالغ و اعالم وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیق.آ.د.م: »موعدی که ابتدای آن تاریخ ابالغ یا اعالم ذکر شده است 445مادۀ 

 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ  447: به استناد مادۀ 52پاسخ تست  ✓
ق.آ.د.م: »چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طوالنی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز   447مادۀ 
هد شد.« خوا . 
 صحیح است.   3: گزینۀ 53پاسخ تست  ✓
 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ    234: به استناد تبصرۀ مادۀ 54پاسخ تست  ✓

 در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.«ق.آ.د.م: » 234تبصرۀ مادۀ  
به این دلیل غلط است  چون عمل به مفاد ابالغ مانع از   3مغایرت دارد.، گزینۀ   306( مادۀ 1با تبصرۀ ) 1صحیح است. گزینۀ   2گزینۀ :  55پاسخ تست  ✓

غلط است، زیرا؛ ابالغ واقعی تنها زمانی است که برگ اخطاریه و ضمایم، به شخص    4( گزینۀ  304شود )مالک مادۀ  استناد به اشکال در ابالغ می
 ( 68تسلیم و در نسخۀ دوم از او رسید گرفته شود. )مادۀ  مخاطب  

در صورتی که حکم ابالغ واقعی    دهد، »علیه غایب اجازه میق.آ.د.م به محکوم    306( مادۀ  1صحیح است. در واقع، تبصرۀ )  2: گزینۀ  56پاسخ تست   ✓
گذار وسیلۀ خاصی  ت نسبت به آن واخواهی نماید. در این مورد قانون....«، خارج از مهل نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رای باشد 

 را شرط اطالع ندانسته است. 
 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ   11: به استناد مادۀ 57پاسخ تست  ✓

ران اقامتگاه نداشته باشد، در  دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ای  ق.آ.د.م : »  11مادۀ  
نداشته   صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت

و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،  ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است  
 خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدکرد.« 

 صحیح است.  4: گزینۀ 58پاسخ تست  ✓
شود و این رسیدگی، اصواًل تازمانی که تصمیم قاطع اتخاذ  صحیح است. با ثبت دادخواست، دادگاه، مکلف به رسیدگی می  3: گزینۀ  59پاسخ تست   ✓

 شود. یابد. این تصمیم قاطع در قالب حکم یا یکی از قرارهای قاطع صادر میادامه میشود، 
 صحیح است.    2قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(، گزینۀ   597: به استند مادۀ  60پاسخ تست  ✓

هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی  قانون مجازات اسالمی: » ۵۹۷ماده  
آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور    به آنها از وظایف

به تاخیر اندازد یا بر خالف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل  ون  حکم را بر خالف قان
 در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد«   شود وقضائی محکوم می

برای تشخیص    2: گزینۀ  61پاسخ تست   ✓ به خواسته  صحیح است. معیار دادگاه  با توجه  یعنی  نبودن دعوای خواهان، دادخواست است  یا  بودن  وارد 
 شود. ق.آ.د.م بررسی می  84)موضوع دعوا( موجه، مشروع و نیز منجز بودن دعوا وسایر شرایط قانونی دعوای خواهان، طبق مادۀ 

گزینۀ  62پاسخ تست   ✓ بودن  2:  الزامی  به  یا ضمنی،  به طور صریح  در مقطع    صحیح است. ق.آ.د.م  با حضور اصحاب دعوا  تشکیل جلسۀ دادرسی 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

290 

انونی  تجدیدنظر و فرجام، تصریح نکرده است. در عین حال، دعوت تمام یا برخی از اصحاب دعوا برای ادای توضیح در این مقاطع، نه تنها با منع ق
 د. شوق.آ.د.م استنباط می 393و  356روبرو نیست؛ بلکه جواز آن در موارد ضروری از مواد  

تست   ✓ گزینۀ  63پاسخ  شعبه    4:  دادرس  برای  امری  نتیجه  از  اطالع  یا  موضوعی  بررسی  برای  دقیق  وقت  تعیین  که  موردی  هر  در  است.  صحیح 
 شود. غیرممکن باشد، وقت نظارت یا احتیاطی تعیین می

که دفتر شعبه باید میان ابالغ تا روز جلسه رعایت  ای صحیح است. در حالت عادی، حداقل فاصله 3ق.آ.د.م گزینۀ    64: به استناد مادۀ  64پاسخ تست  ✓
 باشد. روز می 5کند،  

 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ   107: به استناد بند »الف« مادۀ 65پاسخ تست  ✓
ال دادخواست  تواند تا اولین جلسۀ دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطخواهان میق.آ.د.م: »  107بند »الف« مادۀ  

 .« نماید صادر می
 صحیح است.   1ق.آ.د.م گزینۀ  62« مادۀ 1: به استناد بند »66پاسخ تست  ✓

اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ  ق.آ.د.م: »  62« مادۀ  1بند »
   شود.«جمهوری اسالمی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میرسمی بانک مرکزی 

 صحیح است.  3ق.آد.م گزینۀ   98: بر اساس مادۀ 67پاسخ تست  ✓
 خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند.«  ق.آد.م: » 98مادۀ 

 صحیح است.  3ق.آ.د.م گزینۀ    100رۀ مادۀ : به استناد تبص68پاسخ تست  ✓
 .« در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بودق.آ.د.م: » 100بصرۀ مادۀ  ت
 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ  96: به استناد قسمت اخیر مادۀ 69پاسخ تست  ✓

مادۀ   اخیر  »  96قسمت  دیگرد ق.آ.د.م:  دالیل  یا  واسطه کمی مدت  به  خوانده  که  را  رصورتی  تأخیر جلسه  دارد  حق  کند  را حاضر  خود  اسناد  نتواند 
 « .نماید رسیدگی می صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوعدرخواست او را مقرون به چنانچه دادگاهدرخواست نماید، 

ق.آ.د.م خارج نیست. چرا که به موجب این ماده، هرگاه خواهان ـ در   95آنچه در سؤال آمده از اطالق مادۀ  صحیح است.    1: گزینۀ  70پاسخ تست   ✓
در  حالی که حضور وی در جلسۀ شفاهی و ارائۀ توضیح ضروری بوده ـ حاضر نباشد و دادگاه نتواند در ماهیت رأی بدهد، قرار ابطال دادخواست صا

ای به دادگاه تقدیم شده یا با پست ارسال گردیده باشد. زیرا الیحه )کتبی( جانشین توضیحات شفاهی  که الیحه  کندشود. از این جهت فرقی نمیمی
 شود. )جلسه( نمی

 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ  39: به استناد قسمت اول مادۀ  71پاسخ تست  ✓
مادۀ   »  39قسمت اول  بهق.آ.د.م:  را  به  دادگاه اطالعدرصورتی که وکیل استعفای خود  یا توسط وکیل  اخطار می موکلدهد، دادگاه  کند که شخصا 

 .« گرددمراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می نماید و دادرسی تاجدید، دادرسی را تعقیب
تواند ، حِقّ  تقال داد. همچنین، ناقل حقی نمیتوان از حِقّ منشأ دعوا جدا کرد و به طور جداگانه ان صحیح است. دعوا را نمی  4: گزینۀ  72پاسخ تست   ✓

 خود را منتقل کرده اما دعوای مرتبط با آن را برای خود حفظ کند. زیرا وقتی حقی نباشد، تعهد یا تکلیفی نیز وجود ندارد. 
له  توسط براین ابرای مضموًن عنه است، بنا صحیح است. دینی که مورد ضمانت )نقل ذمه( قرار گرفته، بر عهدۀ مضمون    2: گزینۀ  73پاسخ تست   ✓

 عنه )بدهکار( اصاًل معنا ندارد.مضمون  
 صحیح است.   2ق.آ.د.م گزینۀ   105: به استناد قسمت اول مادۀ  74پاسخ تست  ✓

موجب آن سمت، داخل دادرسی  که به هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان  ق.آ.د.م: »  105قسمت اول مادۀ  
 .«  داردطرف دیگر اعالم میو مراتب را به دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف شده زایل گردد

و لذا جدای از دعوای اصلی نیز قابل رسیدگی است. لذا استرداد    صحیح است. دعوای متقابل، اصواًل دعوای مستقلی است  3: گزینۀ  75پاسخ تست   ✓
این صورت عم در  که  تقابل بالموضوع شود  باعث شود که دعوای  استرداد  اینکه  باشد. مگر  داشته  تأثیر  آن  بر  نباید  اصلی  یا دعوای  اًل  دادخواست 

 شود. رسیدگی به آن منتفی می
تغییر نحوۀ  1: گزینۀ  76پاسخ تست   ✓ مبنای دعوای   صحیح است.  واقعۀ حقوقی  یا  یا همان عمل  تغییر سبب دعوا  به معنای  از سوی خواهان  دعوا 

، که  51« مادۀ  4دهد که تا پایان جلسۀ اول، نحوۀ دعوای خود را تغییر دهد. با توجه به بند » ق.آ.د.م به خواهان اجازه می  98باشد. مادۀ  خواهان می
،  98داند، »نحوۀ دعوا« را باید به »سبب« تفسیر کرد. به تجویز مادۀ ز جمله مندرجات ضروری دادخواست می»تعهدات و ِجهات استحقاق خواهان« را ا

 تواند بدون تقدیم دادخواست، سبب ادعای خود را به شرط ارتباط و وحدت منشأ تغییر دهد. خواهان می
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تشریح این مواد، در تعرض به اصالت سند میان انکار و تردید یا جعل،  صحیح است. طبق    2ق.آ.د.م گزینۀ    220و    96: بر اساس مواد  77پاسخ تست   ✓
یا تردید، سند عادی از ِعداد دالیل خواهان خارج می ادعای جعل از ناحیۀ خوانده، خواهان: » تفاوت وجود دارد. در فرض انکار    شود. اما در فرض 

است باشد، موظف  باقی  از سند  استفاده  به  که طرف  ده  درصورتی  بهظرف  را  ادعای جعل  ابالغ، اصل سند موضوع  تاریخ  از  تسلیم  روز  دادگاه  دفتر 
 او خارج خواهد شد.«  چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دالیل .نماید..

ایت تشریفات قانونی به آن دعوت شده و بر فرض  ای است که اصحاب دعوا با رعصحیح است. مقصود از جلسۀ اول، جلسه  1: گزینۀ  78پاسخ تست   ✓
)بند  حضور در جلسه، فرصت اظهار، دفاع و إعمال حقوق و انجام تکالیف مختص این جلسه را داشته باشند. در مقطع بدوی، ق.آ.د.م در مواد متعدد  

لسه را الزامی دانسته است. این جلسه ممکن ( به طور ضمنی، فراهم کردن ضمینۀ تشکیل حداقل یک ج 87و    81،  70،  64، و مواد  62« مادۀ  4»
 رغم ابالغ صحیح، بدون حضور تمام یا برخی از اصحاب دعوا برگزار شود. است علی

 صحیح است.  3، گزینۀ  1356قانون روابط مؤجر و مستاجر سال  14« مادۀ 9: به موجب بند » 79پاسخ تست  ✓
نامۀ عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد و مؤجر به دلیل عدم پرداخت اجور  ، اجارهنامۀ تنظیمی بین طرفینطبق این بند در مواردی که اجاره

روز از    10معوقه از سوی مستأجر خواستار تخلیه باشد، در این صورت، طرح دعوای تخلیه منوط به ارسال اظهارنامه برای مستأجر و انقضای مدت  
 مدت خواهد بود.  تاریخ ابالغ آن و عدم پرداخت اجور معوقه در این

له از قبول آن  امتناع نماید. در این  صحیح است. اگر اظهارکننده به عنوان متعهد، درصدد ایفای تعهد خود باشد و متعهد    2: گزینۀ  80پاسخ تست   ✓
ق.آ.د.م(؛ با انجام    157)مادۀ    تواند ضمن تقدیم اظهارنامه، وجه یا مال یا سند موضوع تعهد را به مرجع ابالغ اظهارنامه تسلیم کندصورت، متعهد می

 ق.م( و مسؤولیتی نسبت به موضوع تعهد ندارد.  273تمامی این أعمال، او قانونًا تعهد خود را ایفا کرده )مادۀ 
تست   ✓ مادۀ  81پاسخ  استناد  به  گزینۀ    256:  است.    4ق.آ.د.م  آن  متقاضی  با  محلی  تحقیق  یا  محل  معاینۀ  قرار  اجرای  وسیلۀ  تهیۀ  است.  صحیح 

گردد ک ممکن است موجب علم یا  ق.آ.د.م »اطالعات حاصل از تحقیق و معاینۀ محل از أمارات قضایی محسوب می  25مچنین به موجب مادۀ  ه
 اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.« 

شد که اصواًل به اصحاب دعوا ابالغ  باصحیح است. این قرارها از جمله قرارهای ِاعدادی می  1ق.آ.دم گزینۀ    354: به داللت مادۀ  82پاسخ تست   ✓
 گردد. نمی

باشد که با  صحیح است. دعوای متقابل هرچند با دعوای اصلی ارتباط داشته یا هم منشأ است، اما یک دعوای تمام عیار می  3: گزینۀ  83پاسخ تست   ✓
ق.آ.د.م  نسبت به دعوای اصلی قرار رد دعوا صادر    107شود، بنابراین در فرض استرداد دعوای اصلی، به استناد بند »ب«  مادۀ  دادخواست اقامه می

 شود و رسیدگی به دعوای تقابل ادامه دارد. می
  325« مادۀ  1باشد.« تبصرۀ »( مستلزم تأیید رئیس حوزۀ قضایی میهمیشه و نه اصوالً صحیح است. »اجرای دستور موقت )  2: گزینۀ  84پاسخ تست   ✓

 ق.آ.د.م 
بینی شده است. با توجه به استثنایی  ق.آ.د.م ، »قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین« پیش  424ت. در مادۀ  صحیح اس   3: گزینۀ  85پاسخ تست   ✓

کننده به اعتراض ثالث، تأخیر اجرای حکم مورد  بودن اثر تعلیقی در مورد اعتراض شخص ثالث، قرار مذکور بدان معناست که هرگاه دادگاه رسیدگی
بداند، نمی باشد.  اعتراض را الزم  به مدت معین  باید مقید  آن  تأخیر  بلکه  بیاندازد؛  تأخیر  به  با بدون قید مدت  به طور کلی متوقف  را  آن  تواند اجرای 

تواند با سپری شدن مهلتی که برای تأخیر اجرای حکم معین کرده، مجددًا اجرا را برای مدت  هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث طوالنی شود، دادگاه می
 به تأخیر اندازد. مشخص دیگری 

 باشد. ق.آ.د.م نمی 145صحیح است.این مورد از موارد استثنایی مذکور در مادۀ   2: گزینۀ 86پاسخ تست  ✓
 :باشندمی ـ درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف 145ماده 

 .باشنددر کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف   . 1
 .. دعاوی راجع به برات، سفته و چک2
 .. دعاوی متقابل 3
 .باشد. دعاوی که مستند به سند رسمی می4
گهی رسمی اقامه می5  .متوقف شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه. دعاوی که بر اثر آ
مقام کند. و همچنین قائمق.آ.د.م صدق نمی  446ور در مادۀ  صحیح است. این مورد با هیچ یک از موارد اعادۀ دادرسی مذک  4: گزینۀ  87پاسخ تست   ✓

 تواند به عنوان ثالث به رأی صادره اعتراض کند.  باشدو نمیهر یک از اصحاب دعوا مشمول قاعدۀ اعتبار امر قضاوت شده می
های  صحیح است. این مواد آرای دادگاه  1نۀ  ق.آ.د.م گزی  330های عمومی و انقالب و مادۀ  قانون تشکیل دادگاه  7: به داللت مادۀ  88پاسخ تست   ✓
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اند، بنابراین از نظر قانون، اصل بر قطعی بودن احکام است. اصل بر حضوری بودن احکام بوده و اصلی به  عمومی و انقالب را »قطعی« اعالم کرده
 نام قاطع بودن قرار یا غیرقطعی بودن حکم غیابی پس از انقضای مهلت واخواهی وجود ندارد. 

تست  پا ✓ گزینۀ  89سخ  اعتراض،    4:  مدت  انقضای  واسطۀ  به  یا  و  قانونی  مراحل  طی  واسطۀ  به  که  حکمی  یعنی  نهایی  حکم  است.  صحیح 
 شود. خواهی دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده، از دعاوی مختومه محسوب میتجدیدنظرخواهی و فرجام

برخالف قسمت دوم   3های آن مطابقت دارد. در حالی که گزینه  ق.آ.د.م و تبصره  309  ها با مادۀصحیح است. سایر گزینه  3: گزینۀ  90پاسخ تست   ✓
 .« حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شددارد: »باشد که مقرر میمی  309مادۀ 

 ت. صحیح است. هرچند که اختیار دادگاه در این خصوص مطلق نیس  4: گزینۀ 91پاسخ تست  ✓
 اگر خواهان، سبب دعوای خود را ذکر کند، اما در اصل سبب یا توصیف آن دچار اشتباه شود: 

ود،  حالت اول: اگر خواهان در تشخیص سبب مورد نظر برای دعوای خود اشتباه کند و این اشتباه سبِب عدِم امکاِن رسیدگی ماهوی به دعوای او ش
وای تصرف عدوانی  استماع دعوا ندارد. مانند اینکه، خواهان به جای طرح دعوای تخلیۀ ید علیه مستأجر، دعای جز صدور قرار رد یا عدم  دادگاه چاره

 .  علیه او طرح کند
یا عرفًا قابل توجیه است، دادگاه به دلیل عرف و عادت به وجود آمده  باشد که  تواند  می  حالت دوم: اگر اشتباه خواهان، صرفًا یک اشتباه در عنوان 

ای واقعًا »عاریه« باشد، اما از سوی خواهانی  تفسیر کند و »سبب صحیح« را معیار اقدامات بعدی و تصمیم خود قرار دهد. مانند اینکه، رابطهسبب را  
گاهی حقوقی ندارد، »قرض« توصیف شده باشد.    که آ

  شعب دیوان عالی کشور نقض و به شعبۀ هم  صحیح است. هرگاه حکمی از دادگاهی صادر و پس از اعتراض در یکی از   2: گزینۀ  92پاسخ تست   ✓
خواهی از این  عرض ارجاع گردد و شعبۀ مذکور بر مفاد رأی دادگاه قبلی )دادگاهی که ابتدا رسیدگی و حکم داده است(، اصرار نماید و پس از فرجام

این هیأت، »هرگاه نظر دادگاه صادرکنندۀ  رأی شعبۀ دیوان استدالل دادگاه دوم را نپذیرد، پرونده در هیأت عمومی رأی اصراری مطرح می شود. در 
شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض  و پرونده به شعبه دیگر ارجاع  رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می

 کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.«  ادر میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صمی
تواند در مقاطع بدوی و تجدیدنظر تا  ق.آ.د.م ثالث می  130صحیح است. طبق مادۀ    4ق.آ.د.م گزینۀ     136و    130: به استناد مواد  93پاسخ تست   ✓

ق.آ.د.م جلب ثالث در مرحلۀ    136و همچنین در مادۀ  شود.  زمانی که ختم دادرسی اعالم نشده، وارد شود، واخواهی ادامه مقطع بدوی محسوب می
 بینی شده است. واخواهی پیش

 صحیح است.  4( گزینۀ  1393« قانون وصول برخی از درآمدهای دولت )اصالحی 3« مادۀ » 12: با توجه به مالک بند » 94پاسخ تست  ✓
رسیدگِی غیابی، محجور بوده و در مهلت واخواهی از حجر خارج    صحیح است. در صورتی که واخواه، اثبات کند که در زمان  3: گزینۀ  95پاسخ تست   ✓

ای رسیدگی و حکم نموده که اهلیت نداشته است؛ در حالی که باید قرار توقیف  گردد که دادگاه به دعوای غیابی علیه خواندهشده است ، معلوم می
ای را از تاریخ ابالغ )مجدد( حکم ، باید مهلت واخواهی چنین خواندهق.آ.د.م  338نموده است. از سوی دیگر، با لحاظ مالک مادۀ  رسیدگی صادر می

 اعتبار خواهد بود.  غیابی به شخص او، پس از رفع حجر، محسوب کرد. در واقع، ابالغ حکم غیابی به وی در زمان حجر، بی
 . صحیح است 2(، گزینۀ 1392قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب  406: به موجب مادۀ 96پاسخ تست  ✓

در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر   ق.آ.د.ک: »  406مادۀ  
حکومیت متهم کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر منشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می

برابر مقررات حسب مورد قا انقضای مهلت واخواهی  از  و پس  دادگاه است  واقعی، قابل واخواهی در همان  ابالغ  تاریخ  از  بل  باشد، ظرف بیست روز 
 « .تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است

به    خلع یدمی کاًل یا جزئًا به زیان خوانده صادر نشده است، لذا واخواهی منتفی است. اما رأی راجع به  صحیح است. چون حک  1: گزینۀ  97پاسخ تست   ✓
ق.آ.د.م قابل   331میلیون ریال تقویم شده، بر اساس مادۀ  3المثل به جهت اینکه بیش از جهت اینکه غیرمالی اعتباری بودن آن و رأی راجع به اجرت

 تجدیدنظر است. 
 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ  303: به استناد مادۀ 98پاسخ تست  ✓

یک از جلسات دادگاه حاضر  نماینده قانونی وی در هیچ مقام یا : »حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائمق.آ.د.م    303مادۀ  
 « .ننموده باشد و یا اخطاریه، ابالغ واقعی نشده باشد طورکتبی نیز دفاعبهنشده و

 صحیح است.  3ق.آ.د.م گزینۀ  36« مادۀ 1: به استناد تبصرۀ » 99پاسخ تست  ✓
مادۀ  1تبصرۀ »  قانونیق.آ.د.م: »   36«  ابالغ  و  نباشد  واقعی به شخص محکوم  علیه میسر  ابالغ  بوده و حکم  به چنانچه  ابالغ معتبر  آن  آید،  عمل 
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درصورتی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم   ذارده خواهد شدموقع اجراء گبه مهلت قانونی و قطعی شدنغیابی پس از انقضاء
مفاد رأی از  به دادگاه صادرکننده حکمباشد می اطالع  تقدیم دارد. دادگاه تواند دادخواست واخواهی  این مورد رسیدگی   غیابی  نوبت در  از  بدوًا خارج 

 « .حکم خواهد بودقرار قبول دادخواست مانع اجرای کند.می نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر
صحیح است. اگر واخواهی یا تجدیدنظرخواهی از حکم غیابی در مهلت قانونی انجام شود. در این حالت، صرف شکایت اثر   4: گزینۀ  100پاسخ تست    ✓

 شود. واخواهی قطعی نیست، بنابراین اجرا نمیق.ا.ا.م( و چون حکم قابل  1تعلیقی دارد. زیرا شرط اجرای حکم، اصواًل قطعیت آن است )م
 صحیح است.  3ق.آ.د.م گزینۀ   364: به استناد مادۀ  101پاسخ تست  ✓

خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر   در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وق.آ.د.م: »  364مادۀ  
علیه یا وکیل او قابل  واقعی به محکوم ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابالغاعتراضیه دفاعیه و یانبوده و الیحه  

 « .باشد، رأی صادره قطعی استمی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظراعتراض
پذیر  ۀ بر این تغییر در خواسته یا افزایش آن فقط در مرحلۀ بدوی امکانصحیح است. عالو  3ق.آ.د.م گزینۀ    349: به داللت مادۀ  102پاسخ تست   ✓

 است؛ و در مرحلۀ تجدیدنظر ممکن نیست. 
 « .نمایدمرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحلۀ نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی میق.آ.د.:م»  349مادۀ 

 صحیح است.   4ق.آ.د.م گزینۀ   135: بر اساس مادۀ  103پاسخ تست  ✓
پایان جلسه اول دادرسی جهات و دالیل خود را اظهار   تواند تاهریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را الزم بداند، می  ق.آ.د.م: »   135مادۀ  

 « .یا تجدیدنظر  رحله نخستین باشدتقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در م ظرف سه روز پس از جلسه باکرده و
 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ  339مادۀ   3: به استناد تبصرۀ  104پاسخ تست  ✓

تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن  دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع  ق.آ.د.م: »  339مادۀ    3تبصرۀ  
 « .نماید تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعالم کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر رأی دادگاه قابل  اگرنخواهد بود که  

ق.آ.د.م احکام مستند به اقرار در دادگاه غیرقابل تجدیدنظر است و به موجب بند    331صحیح است. به استناد تبصرۀ مادۀ    2:گزینۀ  105پاسخ تست   ✓
 باشند. احکام مستند به اقرار در دادگاه غیرقابل فرجام میق.آ.د.م  369( مادۀ 1)
ق.آ.د.م از موارد صدور    89و مادۀ    84« مادۀ  4صحیح است.ایراد عدم توجه دعوا به خوانده در فرض سوال، به استناد بند »  3: گزینۀ  106پاسخ تست   ✓

تواند رأیی را  کند. به نحوی که میتصمیم دادگاه بدوی مستقل عمل می»قرار رد دعوا« هست؛ باید توجه داشت که دادگاه تجدیدنظر در توصیف نوع  
، دادگاه که دادگاه بدوی آن را »حکم« اعالم کرده، »قرار« بداند و آن را حسب مورد به عنوان قرار، تأیید یا نقض نماید. در صورت نقض چنین رأیی

 ید. نماتجدیدنظر رسیدگی در ماهیت را به همان شعبه بدوی ارجاع می
قانون شورای حل اختالف که مقرر داشته، »گزارش اصالحی شورا قابل اعتراض    30صحیح است. با توجه به مالک مادۀ    3: گزینۀ  107پاسخ تست   ✓

  بینی نکرده است، باید ق.آ.د.م که در مقام بیان، امکان اعتراض نسبت به گزارش اصالحی را پیش  184باشد و قطعی است.« و نیز مالک مادۀ  نمی
سازش  که  داشت  تجدیدنظر  بیان  قابل  دعواست،  اصحاب  میان  مصالحه  حقیقت  در  و  نبوده  دادگاه  رأی  که  جهت  آن  از  دادگاه،  در  تنظیمی  نامۀ 

اجرای شود« و تابع قانون  ها به موقع اجرا گذاشته میق.آ.د.م »مانند احکام دادگاه  184نامه تنظیمی در دادگاه، وفق مادۀ  باشد. به عالوه، سازش نمی
 احکام مدنی است. 

باشد، دادگاه تجدیدنظر می  2: گزینۀ  108پاسخ تست   ✓ تواند حکم بدوی را فسخ  صحیح است. اگر دادگاه بدوی به استناد نظر کارشناس حکم داده 
 نماید و حتی این اختیار را دارد که بدون جلب نظر کارشناس رأی صادر نماید. 

 صحیح است.   4.م گزینۀ  ق.آ.د 337: به داللت مادۀ  109پاسخ تست  ✓
تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت   که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت هرگاه یکی از کسانیق.آ.د.م: »  337مادۀ  

مقام یا نماینده قانونی وارث قائم مدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یامورد ورشکسته به تاریخ ابالغ حکم یا قرار درجدید از
 « .شودمی شروع

 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ  347: به موجب مادۀ 110پاسخ تست  ✓
اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده   تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع  ق.آ.د.م: »  347مادۀ  

 « .در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد اعالم نموده باشد مگرقطعی  رأی آن را
صحیح است. اگر رأی صادره از سوی دادگاه بدوی برخالف رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، با توجه   1: گزینۀ  111پاسخ تست   ✓

آن است که رأی صادره برخالف قانون صادر شده باشد. )نظریۀ مشورتی    باشد، مانندبه اینکه رأی وحدت رویه برای مرجع قضایی در حکم قانون می
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 ادارۀ حقوق( لذا یکی از جهات   1380/ 4/ 26ـ   7/ 3664
 ق.آ.د.م( صدق خواهد کرد. 348تجدیدنظرخواهی یعنی  »مخالف بودن رأی با مقررات قانونی« )بند )هـ( مادۀ 

ق.آ.د.م( بنابراین در مقطع    219و    217االمکان باید تا اولین جلسه به عمل آید )مواد  صحیح است. تعرض به دلیل حتی  1: گزینۀ  112پاسخ تست   ✓
 توان به دلیلی تعرض کرد که طرف مقابل در مقطع بدوی ارائه کرده و مورد تعرض قرار نگرفته است. تجدیدنظر، اصواًل نمی

 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ   434: به داللت تبصرۀ مادۀ 113پاسخ تست  ✓
دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه   عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعادهچنانچه دعوایی در دیوانق.آ.د.م:»  434بصرۀ مادۀ  ت

 « .خواهد شد عالی کشور تا صدور حکم متوقفقبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان گردد. درصورتحکم ارجاع میصادرکننده
 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ  434و  433،  420:به استناد مواد  114اسخ تست پ ✓

می  420مادۀ   بیان  که:»ق.آ.دم،  بهدارد  باید  اصلی  به طرفیت محکوم  اعتراض  و  دادخواست  و محکوم  موجب  این   علیهله  باشد.  اعتراض  رأی مورد 
 « .را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود عنه معترض   شود که رأی قطعیتقدیم می دادگاهی دادخواست به

»  433مادۀ   تقدیم میق.آ.د.م،  به دادگاهی  اعاده دادرسی اصلی  اعاده دادرسی  دادخواست  و درخواست  بوده است  شود که صادرکنندۀ همان حکم 
 « .است عنوان دلیل ابراز شدهدر آنجا به گردد که حکمدادگاهی تقدیم می طاری به

 را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید«  دارد مکلف است آندادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت میق.آ.د.م: » 434مادۀ 
اصول  علیه شود؛ اما یکی از  صحیح است. گرچه حصری بودن ِجهاِت اعادۀ دادرسی در مواردی سبِب تضییِع حِقّ محکوم    1:گزینۀ  115پاسخ تست   ✓

العادۀ اعتراض، به استناد هر دلیلی باز  های فوقای خاتمه و فیصله یابد و نباید راهحاکم بر دادرسی آن است که به هر حال، رسیدگی باید تا مرحله
 باشد. 

 صحیح است.     4ق.آ.د.م گزینۀ  426مادۀ   2و  1: به موجب بندهای 116پاسخ تست  ✓
تواند  گنجد، این فرد هبچ اقدامی نمیو این مورد، در قالب هیچ یک از طرق اعتراض به رأی نمی  : چون طرق شکایت حصری است117پاسخ تست   ✓

 علیه دارا است. علیه از همان حقوق اعتراضی برخوردار است که خود محکوم  مقام محکوم  انجام دهد؛ زیرا قائم
 ح است. صحی  1قانون آیین دادرسی کیفری گزینۀ  477: به داللت مادۀ  118پاسخ تست  ✓

ن تشخیص  قانون آیین دادرسی کیفری: »  477مادۀ   در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خالف شرِع َبیِّ
اعادۀ تجویز  با  مدهد،  امر تخصیص  این  برای  قوه قضائیه  رئیس  توسط  که  در شعبی خاص  تا  ارسال  عالی کشور  دیوان  به  را  پرونده  یابد  یدادرسی، 

ن اعالم شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از  شکلی و    رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور َمبنّیًا بر خالف شرِع َبیِّ
 « .نمایند آورند و رأی مقتضی صادر میعمل میماهوی به

 ثالث مقید به زمان نیست.  صحیح است. اعتراض 4ق.آ.د.م گزینۀ   422:با توجه به مادۀ 119پاسخ تست  ✓
توان اعتراض نمود  اجرای آن درصورتی می اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد ازق.آ.د.م: »  422مادۀ  

 « .است به جهتی از ِجهاِت قانونی ساقط نشده باشد  شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراضکه ثابت 
فوق  3گزینۀ  :  120پاسخ تست   ✓ از طرق  ثالث،  اعتراض  رأی میصحیح است. چون  از  توقف  العادۀ شکایت  اعتراض هرگز موجب  از  نوع  این  باشد، 

اعتراض ثالث موجب تأخیر  ق.آ.د.م: »  424شود. با این وجود به استناد مادۀ  اجرا )مانند دستور موقت یا تأمین خواسته( نمیاجرای رأی قطعی یا قابل
درخواست  کننده به اعتراض ثالث بهرسیدگیضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاِه  باشد. در مواردی که جبرانعی نمیاجرای حکم قط

« با این حال، به تأخیر انداختن اجرای رأی به ِصرف .کند صادر می ُمعترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین
کننده به اعتراض، اثبات نماید که جبران ضرر و تقدیم دادخواست اعتراض ثالث مجاز نیست.بلکه ُمعترض ثالث باید با ارائۀ دلیل در دادگاه رسیدگی

 باشد. زیان ناشی از اجرای حکم، در صورت اجرای آن ممکن نمی
 صحیح است. 1ق.آ.د.م گزینۀ   421: طبق تصریح مادۀ 121پاسخ تست  ✓

  تر از بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواستق.آ.د.م:»  142مادۀ  
عترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم عنهدادگاهی باشد که رأی معترض   ،  نماید و موافق اصولمی را صادر کرده، م 

 « .آن دادگاه رسیدگی خواهدشد در
ق.آ.د.م درمورد اعتراض ثالث اصلی تصریح دارد که »    420صحیح است. در مورد نحوۀ رسیدگی به اعتراض ثالث، مادۀ    1: گزینۀ  122پاسخ تست   ✓

مادۀ   در  و همچنین  بود«  نخستین خواهد  دادرسی  مانند  دادرسی  ترتیب    421ترتیب  مورد  در  که  ق.آ.د.م  است  شده  بیان  طاری  اعتراض  رسیدگی 
 آید. »موافق اصول« به عمل می
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آید. به نحوی که ثالث با حکمی مواجه  صحیح است. اعتراض ثالث طاری، در جریان دادرسی به پروندۀ دیگر به عمل می  3: گزینۀ  123پاسخ تست   ✓
مقام اصحاب دعوا( در جریان دادرسِی منتهی به آن رأی حضور  )یا قائمشود که به عنوان دلیل علیه ی ابراز شده است و به عنوان اصحاب دعوا  می

 کند، منتفی است. له آن حکم طرح مینداشته است. اعتراض ثالث طاری به حکم، ضمن دادخواستی که علیه محکوم  
ای جز صدور قرار  یل شده است و لذا چارهصحیح است. اگر معلوم شود که حقی اساسًا از بین رفته و وجود ندارد، دعوا زا  4: گزینۀ  124پاسخ تست   ✓

البته، ثالث می اثباِت وجود حقی برای خود، در خصوص حقی که از بین رفته، از عامل سقوط دعوا وجود ندارد.  تواند ضمن طرح دعوای مستقل و 
 ق.آ.د.م مطالبۀ خسارت نماید.  422زیان به استناد مادۀ  

توان اعتراض نمود  اجرای آن درصورتی می از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از  اعتراض شخص ثالث قبلق.آ.د.م: »  422مادۀ   
 .« است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد  شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراضکه ثابت 

گر »ثالث« نبوده و خواهان دعوای ورود ثالث  شود، پس از ورود، دیصحیح است. شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوا می  4:گزینۀ  125پاسخ تست   ✓
تواند نسبت به رأی صادره  به عنوان ثالث اعتراض  شود. بنابراین، اگر رسیدگی بدوی و تجدیدنظر، منتهی به محکومیت وی شود، نمیمحسوب می

دادگاه بدوی و چه از دادگاه تجدیدنظر صادر    ق.آ.د.م، حکم راجع به نسب چه از  368و    367تواند از آن جهت که به موجب مواد  کند. این شخص می
دادرسی )مستند در مادۀ  تواند در صورت وجود یکی از ِجهاِت اعادۀخواهی کند. همچنین میشده باشد، قابل فرجام است، نسبت به حکم صادره فرجام

 ق.آ.د.م( نسبت به حکم قطعی، درخواست اعادۀدادرسی نماید.  426
 صحیح است. 2ق.آ.د.م گزینۀ   494مادۀ : طبق تصریح  126پاسخ تست  ✓

»  494مادۀ   امرق.آ.د.م:  ارجاع  تقاضای  توافق  با  طرفین  و  باشد،  فرجامی  درمرحله  دعوا  به   چنانچه  ارجاع  موارد  از  مورد  یا  بنمایند  را  داوری  به 
 « .داردمی أی فرجام خواسته ارسالکشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده ر  تشخیص داده شود، دیوان عالیداوری

 
دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو ق.آ.د.ک » 462صحیح است. به استناد قسمت اول مادۀ  2: گزینۀ  127پاسخ تست  ✓

شود، اگر  از آن جهت که فعاًل شعب دیوان عالی کشور با دو قاضی )به طور معمول، یک رئیس و یک مستشار( تشکیل میشود«  مستشار تشکیل می
 کند. در مییکی از مستشاران، مشمول قاعدۀ رد دادرس باشد، شعبه با دو عضو دیگر خود رأی صا

ق.آ.د.م تصریح دارد که هرگاه قسمتی از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان   403صحیح است. قسمت اخیر مادۀ    4: گزینۀ  128پاسخ تست   ✓
د. عبارت  نمای باشد صادر شده باشد،دیوان عالی کشور، »آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواستۀ خواهان صادر شده باشد، نقِض بالارجاع« می

توان به رأیی تفسیر کرد که بیش از خواسته  یا به غیر از خواسته صادر شده است؛ زیرا در هر دو حالت، رأی صادر خارج از  »خارج از خواسته« را می
 باشد. خواسته می

و به استناد قانونی که اعتبار داشته    صحیح است. زیرا دادگاه صادرکنندۀ رأی، در زمان صدور به قانون حاکم توجه داشته  4: گزینۀ  129پاسخ تست   ✓
 باشد. رأی داده است. لذا رأی مذکور از این جهت قابل نقض نمی

خواهی شده و ق.آ.د.م در فرضی که از حکم قطعی در دیوان عالی کشور فرجام  434صحیح است. به استناد تبصرۀ مادۀ    1: گزینۀ  130پاسخ تست   ✓
ن دیوان عالی کشور باید دادخواست إعاده به شعبۀ دیوان که حکم فرجامی از آن صادر شده، تقدیم گردد. با  این حکم ابرام شده باشد، برای رعایت شأ

دارد و اگر های آن را به دادگاه صالح ارسال میق.آ.د.م، شعبۀ دیوان، درخواست اعاده و پیوست  435و تبصرۀ مادۀ    434توجه به مفاد تبصرۀ مادۀ  
دادرسی متوقف  دادرسی را صادر کند، رسیدگی به عنوان فرجام در شعبۀ دیوان تا صدور رأی نسبت به اعادۀ  است اعادۀدادگاه صالح قرار قبول درخو 

 گردد. می

 3بخش سوم: آیین دادرسی مدنی 
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 مقدمه 

بخش دوم »َطواری دادرسی« اختصاص یافته  های خوانده« و  کنید. بخش اّول به »دفاع به پاسخبخش را مشاهده می  4اگه به نمودار باال نگاهی بیاندازید  
گذشت اتفاق   2اند که در جریاِن عادِی دادرسی که شرح آن در درس آیین دادرسی مدنی  آید، اموریو همانطور که از کلمۀ »َطواری« به معنای حوادث برمی

درنمی در  افتند.  حوادث  این  اشخا  واقع  یا  دعوا  اصحاب  به  مربوط  که  غیرعادی  امور  اصحاب  نتیجۀ  از  یکی  همچون  طبیعی  وقایع  حّتی  یا  و  ثالث  ص 
افتند و در  دهند. َطواری دادرسی در خیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق میگردند و آن را تحت تأثیر قرار میدعواست بر جریاِن عادِی دعوا عارض می

گیرند؛ بنابراین، گرچه این دسته از امور در تمام  الۀ دادرسی و یا انحراِف آن قرار میمنظور اطآویز اصحاب دعوا و یا وکالی آنان بهبسیاری از موارد نیز دست
اندرکاران امر قضاء اعم از قضات و وکال و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان  خورند، لیکن اهمّیت آشنایی با این امور برای دستها به چشم نمیدادرسی

 یست.عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن ن
 گیرد. . سازش( مورد بررسی قرار می4. تأمین دلیل و 3. تأمین خواسته؛  2. دستور موقت؛  1های ویژه ) ، آییندر بخش سوم

آنان تبیین گردد و معلوم  گیرد تا شیوۀ حل و فصل اختالفات خصوصی مردم به، داوری موردمطالعه قرار میدر بخش چهارم وسیلۀ قضاِت منتخِب خوِد 
گیرد، آیین رسیدگی در داوری به چه شرحی است، ضمانت اجرای آراء صادره از سوی داوری کدام است و در نهایت میزان  چگونه داوری شکل میگردد  

روز به  دادرسی  دخالت قضات و مراجع قضایی در تشکیل داوری، ابالغ و اجراء آراء و نیز رسیدگی به آراء داوری در چه حدی است. مباحثی که در نظام نوین  
 تر شده، کارآمدی آن برای حل و فصل اختالفات مردم و کاهش دعاوی در دادگستری بیشتر گردیده است. روز پررونق

 
 های خوانده بخش اول: دفاع به پاسخ

 . ایرادات1
 ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است  •

آیین دادرسی مدنی سه

دفاع یا پاسخ های 
خوانده

ایرادات

ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می کند

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کند

سایر ایرادات
دفاع به معنای اخص

دعوای متقابل

طواری
طواری مربوط به ادله

هطواری غیر مربوط به ادل

طواری ناشی از دعاوی طاری

دعوای اضافی

دعوای متقابل

دعوای ورود شخص ثالث

دعوای جلب شخص ثالث

طواری مربوط به 
جریان دادرسی

اویتوأم و تفکیک نمودن دع

توقیف دادرسی

زوال دادرسی و دعوا

استرداد دادخواست

استرداد دعوا

ی صرف نظر کردن کلّ
از دعوا

آیین های ویژه

دستور موقت

تأمین خواسته

تأمین دلیل

سازش

سازش پیش از اقامۀ دعوا 
(درخواست سازش)

سازش پس از اقامۀ دعوا
سازش در دادگاه

سازش خارج از دادگاه

داوری
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 ایراد عدم صالحیت ذات  .1
 ایراد عدم صالحیت ِنسبی )محّلی(  .2
 راد امر مطروح ای .3

 کند ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می •
 ایراد عدم اهلیت  .1
 ایراد عدم احراز ِسَمت  .2

 کند ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می •
 ایراد عدم توّجه دعوا  .1
 شدهایراد امر قضاوت .2
 ایراد بی نفعی خواهان .3
 دعواایراد عدم ترتب آثار قانونی به  .4
 ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا  .5
 ایراد جزمی نبودن دعوا  .6
 ایراد به زمان اقامۀ دعوا  .7

 : سایر ایرادات •
 ایراد رد دادرس .1
 ایراد تأمین دعوای واهی  .2
 ایراد تأمین اتباع بیگانه  .3

 . دفاع به معنای اخص 2
 . دعوای متقابل 3

 های خوانده دفاع یا پاسخ -بخش اول
 ایرادات  -فصل اول

گیرد تا از مبارزه در اصل و  ای که معمواًل خوانده، به کار میعبارت است از وسیله ایراد در اصطالح: بهانه گرفتن، خرده گرفتن، اعتراض کردن. لغتایراد در 
ُتهی از میدان به درکرده و یا پیروزی    آنکه پاسخ به اّدعای او دهد، با دسترو کرده و خواهان را، بیماهّیِت حِقّ مورد اّدعا، دوری نماید و یا آن را با تأخیر روبه

شده صالح نیست یا خواهان نفعی در این  نماید که دادگاهی که در آن دعوا اقامهرو کند. مثال: خوانده در دفاع، ایراد میاو را با موانع هرچه بیشتری روبه
 یست. دعوا ندارد یا ِسَمِت شخصی که به نمایندگی از خواهان اقامۀ دعوا نموده، محرز ن 

 ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است: 
 شود تا به آن رسیدگی کند. شود بلکه پرونده به مرجِع دیگری فرستاده میاین ایرادات اگر پذیرفته شوند دعوا رد نمی

حیت دادگاه نماید. این ایراد باید تا پایاِن تواند ضمن پاسخ به ماهّیت دعوا، ایراد عدم صال( خوانده می84مادۀ    1ایراد عدم صالحیت ذاتی: )بند   .1
کند و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری هم اّولین جلسۀ دادرسی، به عمل آید. دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، قرار عدم صالحیت صادر می

گاهی که صالحیت ذاتی ندارد، حسب مورد در دادگاه کند. رأی صادره از داد در رسیدگِی ماهوی وجود نداشته باشد، نسبت به دعوا رسیدگی می
 شود، حتی اگر خوانده ایراد ننموده باشد. تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور فسخ و نقض می

قرار د را وارد بداند  (: این ایراد باید تا پایان اّولین جلسۀ دادرسی به عمل آید. اگر دادگاه این ایرا84ماّده    1ایراد عدم صالحیت ِنسبی یا محّلی )بند   .2
فرستد. قواعد مربوط به صالحیت ِنسبی، بر خالف صالحیت داند میکند و به دادگاه عمومی محّلی که خود صالح میصادر می  عدم صالحیت 

از حقوق اصحاب دعوا می و  ُمخّیره  قواعِد  از  بنابراین درصورتیذاتی،  قانوباشد،  فرجۀ  از  یا خارج  ننماید  ایراد  کند، رسیدگِی  که خوانده  ایراد  نی 
شود؛ اما چنانچه خوانده در  دادگاهی که صالحیت محّلی ندارد بالمانع است و رأی چنین دادگاهی، به این عّلت در دیوان عالی کشور، نقض نمی

 فرجۀ قانونی ایراد نماید، دادگاه مکّلف است نسبت به صدور قرار عدم صالحیت اقدام کند. 
پرونده: )بند    ایراد امر مطروحه )رسیدگی .3 شده بین ( زمانی که خواندۀ دعوا اعالم نماید دعوای اقامه84مادۀ    2توأم، امتناع از رسیدگی و احالۀ 

شده و در حال رسیدگی است. این ایراد اصحاب آن، سابقًا در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح
طرح است. دادگاه در صورت پذیرش  شدۀ قبلی نبوده اّما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابلروحه، همان دعوای اقامهکه دعوای مطدرصورتی
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نماید و اگر دعوا در کند و به تمام دعاوی یکجا رسیدگی میصادر می  قرار رسیدگی توأمانایراد، اگر دعوا در همین دادگاه )شعبه( مطرح باشد،  
ای که کند و برای رسیدگِی توأم، با تعیین رئیس شعبۀ اّول، به شعبههمین دادگاه مطرح باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر میشعبۀ دیگری از  

شود. صدور قرار امتناع از رسیدگی و احالۀ پرونده به شعبه یا دادگاه دیگر، در صورت پذیرش ایراد امر مطروحه دعوا در آن مطرح است، احاله می
تواند برخالف قانون رأی دهد حّتی اگر بنا به ن در صورت وجود یکی از جهات رّد دادرس ممکن است روی دهد. دادرِس مجتهد نمیو همچنی

 نظِر اجتهادِی خود، قانون را خالف شرع بداند. 
تی ایجاد می

ّ
 : نمایدایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موق

 شود. طرح و رسیدگی میشدِن سبِب ایراد، همین دعوا دوباره قابلشود اّما در صورت منتفیر میبا پذیرش ایراد، اگرچه قرار رّد دعوا صاد
درنتیجۀ حکم  .1 اموال  در  از تصرف  یا ممنوعیت  جنون  ِصَغر، عدم رشد،  قبیل  از  قانونی  از جهات  به جهتی  اهلیت: چنانچه خواهان  عدم  ایراد 

باشد، نمایندۀ او حسب مورد، ولی قّیم، مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه باید اقامۀ دعوا کند. طبق   ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامۀ دعوا نداشته
تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند. در این صورت دادگاه باید با صدور قرار توقیف که خوانده، اهلّیت نداشته باشد می: درصورتی86مادۀ  

گاه نماید یا اگر خوانده، نمایندۀ قانونی )ولی قّیم یا ...( دارد او را برای دفاع دعوت کند. دادرسی، دادسرا را برای تعیین قّیم    آ
طرح و رسیدگی است که دادخواست را شخصی غیر از مّدعی به نمایندگی از او تقدیم نموده باشد و ایراد عدم احراز ِسَمت: این ایراد زمانی قابل .2

عنوان وکالت یا والیت یا قیمومت یا وصایت پاسِخ دعوا را .آ.د.م: خواهان حق دارد نسبت به کسی که بهق  85ِسَمِت او محرز نباشد. طبق مادۀ  
 که ِسَمِت او محرز نباشد، اعتراض نماید. داده است درصورتی

 : نمایدایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می
فهمد که اگرچه دعوا را شود و هم خواهان میشده با قرار رّد روبرو میش قرار بگیرند، هم دعوای اقامهای از ایرادات )از جانب خوانده( اگر موردپذیر دسته

. ایراد امر  2. ایراد عدم توّجه دعوا؛  1شود؛ مانند:  شود، درنتیجه مانع دائمی در برابر او ایجاد میتواند دوباره اقامه کند ولی دوباره با همان قرار روبرو میمی
آثار قانونی به دعوا؛  4نفعی خواهان؛  . ایراد بی3شده؛  قضاوت ایراد عدم ترّتب  ایراد عدم مشروعّیت مورد دعوا؛  5.  ایراد به  7نبودن دعوا؛  . ایراد جزمی6.   .

 زمان اقامۀ دعوا. 
که متعهد شخص )ب( باشد  ا نماید مانند زمانیتواند ایراد عدم توّجه دعو ایراد عدم توّجه دعوا: اگر حِقّ مورِد ادعا، علیِه خوانده نباشد، خوانده می .1

 کند. اما دعوا علیه شخص )ج( اقامه شده باشد. دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، قراِر رِدّ دعوا صادر می
به نزاع و اختالف  ( اقامۀ دعوا، رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی، به جهت اجرای عدالت و پایان دادن  84مادۀ    6شده: )بند  ایراد امر قضاوت .2

برداری و از حکم صادره استفاده نماید. با ِبه یا مورد دعوا بهرهَله )=خواهان یا خوانده( با قطعیت حکم، بتواند از محکوم  طرفین است تا محکوم  
راه اقامه و رسیدگِی دوباره  یابد و همصدور حکم و قطعیت آن، چون به ماهّیت یعنی اصِل موضوِع مورد اختالف رسیدگی شده، هم دعوا پایان می

مقام آنان هستند، رسیدگی  شده سابقًا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائمشود. هرگاه دعوای طرحبه چنین دعوایی بسته می
صورت پذیرش ایراد، قرار رّد تواند ضمن پاسخ به ماهّیت دعوا ایراد نماید و دادگاه در  شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، خوانده می

می صادر  میدعوا  صادر  اختالفی  دربارۀ  که  دادگاه  حکم  علیکند.  را  اختالف  آن  به  دوباره  رسیدگی  میشود،  غیرممکن  این االصول  و  نماید 
 خصوصیِت اصلِی حکم است. 

گذار صراحتًا به آرای آنها از مراجعی که قانون  شده فقط مختص آرای آن دستهشده: اعتبار امر قضاوتمراجع مشمول قاعدۀ اعتبار امر قضاوت
گیرد؛ البته مشروط به اینکه در محدودۀ صالحیت خود رسیدگی  شود بلکه آرای سایر مراجع قضاوتی را نیز دربرمیچنین اعتباری بخشیده نمی

ه در صالحیت دادگاِه عمومی است رأیی که صادر کرده باشند. برای نمونه، هرگاه هیئت حّل اختالف کارگر و کارفرما به دعوایی رسیدگی کرده ک
 طرح و رسیدگی است. شده را ندارد و دعوای مزبور در دادگاه عمومی قابلنماید اعتبار امر قضاوتمی

تبار امر ق.آ.د.م مشمول قاعدۀ اع 84مادۀ    6/ حکم قطعی در بند  3/ تصمیمات دادگاه در امور ترافعی  2ها . احکام دادگاه1آرای مشمول قاعده: 
شده برخوردار نیست. در حقوق ما در صورت صدور قرار رّد دعوا، به باشند. تصمیمات دادگاه در امور حسبی، از اعتبار امر قضاوتشده میقضاوت

 باشد. پذیرش نمیشده قابلتوان دعوا را دوباره اقامه نمود و ایراد امر قضاوتهر جهت، می
قاعدهبخش اعتبار  و  رأی  مختلف  مقّدمه  1:  های  حکم  2.  منطوق  پرداخت 3.  به  خوانده  محکومیت  حکم  در  مثال:  حکم.  موّجهۀ  اسباب   .

دارد: با  خسارات وارده به اتومبیل خواهان، دادگاه معمواًل پس از ذکر مقّدمه )مشخصات طرفین، خالصۀ اّدعاها، دفاعّیات و ادّلۀ آنها( اعالم می
ض مانده محرز است و طبق نظر کارشناس به خودروی مزبور توجه به مالکّیت خواهان نسبت به خودرو   به استناد سند رسمی که مصون از َتَعرُّ

پرداخت    200 به  خوانده  محکومیت  حکم  است،  خوانده  تقصیر  از  ناشی  خسارت  و  واردشده  خسارت  ریال  حِقّ   200میلیون  در  ریال  میلیون 
واهان نسبت به خودرو، ورود خسارت و میزان آن و تقصیر خوانده اسباب موّجهۀ حکم شود. در این مثال، مالکّیِت خخواهان صادر و اعالم می
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تواند پس از محکومّیت در است و مسؤول بودن خوانده و محکومّیت او به پرداخت مبلغ معّینی بابت خسارت منطوق حکم است. آیا خوانده می
مالکیّ  دعوای  اقامۀ  خسارت،  دعوای  خواهاِن  علیِه  خسارت،  بیدعوای  کند  خودرو  همان  به  نسبت  دعوای ت  )خواهان  دعوا  این  خواندۀ  آنکه 

شده و ممنوعّیت رسیدگی دوباره به دعوایی که با ق.آ.د.م، اعتبار امر قضاوت  89و    84شده بنماید؟ طبق مواِدّ  خسارت( بتواند ایراد امر قضاوت
امۀ دعوا نماید و حکم قطعی صادر شود، از حّق مراجعۀ خود به مراجع  حکم قطعی مختومه شده، مبتنی بر این است که هرگاه مّدعِی حق، اق

شده، تنها موضوِع  شود؛ بنابراین چون خواهان در دعوایی که قباًل اقامهقضایی استفاده کرده و این حق )دعوا( پس از صدور حکم قطعی زایل می
ن واگذار نموده و دادگاه هم وجود یا عدم چنین حق و تکلیفی را نسبت به مورِد اختالف )مسؤول بودن خوانده( را در دادگاه مطرح و به قضاوت آ 

دهد،  توان تمامی دعاوی دیگر را که موضوع مورد اختالف آنها جهاِت موضوعِی حکم را تشکیل میطرفین، در حکم صادره اعالم نموده، نمی
 رسیدگی و محکوم به رد شمرد.غیرقابل

دهد که دعوای جعلّیت مستند حکمی را اقامه نماید که دادگاه بر اساس آن، اسباب موجّهۀ آن ر حکمی اجازه میَعلیه ه به محکوم   84مادۀ   6بند  
 حکم را احراز نموده است. 

 مقامان آنهاست و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. شده تنها نسبت به اصحاب دعوا و قائمشده: اعتبار امر قضاوتقلمرو اعتبار امر قضاوت
شده توسط خوانده مطرح گردد، دادگاه باید این امر را که ایراد امر قضاوتشده )وحدت دو دعوا(: هنگامیشرایط شمول اعتبار امر قضاوتسایر  

شده همان دعوایی است که در گذشته اقامه شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است یا خیر. دو موردبررسی قرار دهد که آیا دعوای اقامه
 شود که "اصحاب" و"موضوع" و"سبب" آنها واحد باشد. ر صورتی واحد شمرده میدعوا د

شده و به حکم قطعی انجامیده، یکی  شده با اصحاب دعوایی که درگذشته اقامهوحدت اصحاب دو دعوا: بدین معنی که اصحاب دعوای اقامه
با مشخص به خواستۀ تحویل یک تخته فرش  برای نمونه )الف( علیه )ب(  به موجب قرارداد باشد.  امانت که  رابطۀ حقوقی  به سبب  ات معّین، 

 ایجاد گردیده، در گذشته اقامۀ دعوا نموده و دعوا به صدور حکم قطعی انجامیده است. اگر )الف( همان دعوا را با همان موضوع و سبب علیه 
ود. اصحاب دو دعوا باید واحد باشند و واحدبودن یا نبودن نمایندۀ ش شده پذیرفته و قرار رِدّ دعوا صادر می)ب( دوباره اقامه کند، ایراد امر قضاوت

بی دعوا  دو  در  طرفین،  از  یک  قائمهر  است.  )قائمتأثیر  دعوا  اصحاب  قائممقام  و  وراث  مانند  عام  منتقل  مقام  مانند  کلیۀ مقام خاص  در  ِالیه(. 
 باشد. مقاِم قانونِی او میأدیۀ دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائماختیارات و حقوق مالی تاجر ورشکسته که استفاده از آن مؤّثر در ت

شده با موضوع دعوایی که در گذشته اقامه شده و به حکم قطعی انجامیده، واحد  وحدت موضوع دو دعوا: بدین معنی که موضوع دعوای اقامه
 یت اعیانی. باشد. برای نمونه: موضوع دعوای سابق مالکیت عرصۀ ملک. موضوع دعوای دوم مالک

که عالوه بر وحدت اصحاب دو دعوا و اّتحاد موضوع دو دعوا، سبب آن دو دعوا نیز واحد وحدت سبب دو دعوا و تفاوت سبب با دلیل: درصورتی
متفاوت است. سبب، رابطۀ حقوقی بر مبنای   ادّلۀ اثبات دعوابا    سببشود.  شده میباشد، موجِب صدوِر قراِر رّد دعوا به سبب اعتبار امر قضاوت

جهات   اثبات  برای  دعوا  اثبات  ادّلۀ  است.  قانون  مبنای  بر  یا   )... و  غصب  تسبیب،  )اتالف،  حقوقی  واقعۀ  یا  ایقاعات(  )عقود،  حقوقی  عمل 
 شود که سبب جدیدی را ثابت نماید )مانند: بیع جدید(. موضوعی سبب است. دلیل جدید در صورتی موجب حّق تجدید دعوا می

نفعِی خواهان باید پاسخ این پرسش را جستجو کند که چنانچه حِقّ ادعاشده، علیه خوانده نفعی یا بیگاه در بررسی ذینفعی خواهان: داد ایراد بی .3
آیا قانونًا نفعی نصیب خواهان می نفع دانسته و ایراد را رد گردد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دادگاه خواهان را ذیاحراز و حکم علیه او صادر شود، 

 کند. پذیرد و قرار رِدّ دعوا صادر میکند و اگر پاسخ منفی باشد ایراد را میبه ماهیت را شروع می کند و رسیدگی می
آثار قانونی به دعوا: طبق بند   .4 ق.آ.د.م: اگر دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبۀ بدون   84مادۀ    7ایراد عدم ترّتب 

 باشد. نفع نمیرسد، ذیید. پس حتی در صورِت اثباِت اّدعای هبۀ بدون قبض، چون نفعی به خواهان نمیتواند ایراد نماقبض، خوانده می
 تواند ایراد نماید. که مورد دعوا مشروع نباشد، خوانده می: درصورتی84مادۀ   8ایراد عدم مشروعّیت دعوا: طبق بند  .5
حّقی خود، قاطع و استوار باشد بنابراین اگر تنها احتمال دهد که م اّدعا، نسبت به ذی( مّدعی باید در مقا84مادۀ    9ایراد جزمی نبودن دعوا: )بند   .6

 حّق او تضییع و یا انکار شده، چنین شرطی وجود ندارد. 
ید. این ایراد در تواند ایراد نماق.آ.د.م: اگر دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد، خوانده می  84مادۀ    11ایراد به زمان اقامۀ دعوا: طبق بند   .7

 گذار، مّدعِی حق را مکّلف نموده باشد که در موعد معّینی اقامۀ دعوا نماید. طرح و پذیرش است که قانونمواردی قابل
 :سایر ایرادات

بیگانه. هر دفاعی که دارای آثار ایراد . ایراد تأمین اتباع  3. ایراد دعوای واهی؛  2. ایراد رّد دادرس؛  1شده مانند:  بینیایرادات دیگری در سایر مواّد قانون پیش
می شمرده  ایراد  باشد،  مقّررات  سایر  به  مستند  اگر  حّتی  مادۀ  باشد،  مثال:  برای  را   654شود.  آن  به  راجع  دعاوی  و  باطل  را  گروبندی  و  قمار  ق.م: 

 داند. استماع میغیرقابل
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 ایراد رّد دادرس
طرفی، او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند. دادرس نیز رأسًا باید  ِم خروِج دادرس از بیهر یک از اصحاب دعوا حق دارند به جهاتی مانند بی

 از رسیدگی امتناع کند تا دادرِس دیگری رسیدگی کند. 
 ایراد رد دادرس: 

 است. طرفی قاضی ضامن حفظ بیاین ایراد   .15
 خوانده. وارد شود و هم از جانب  خواهانتواند هم از جانب  است؛ یعنی می طرفهدوایرادی  .16
 کند.   رسیدگی امتناع، از جهات رد دادرس باید در صورت وجود  قاضیدارد؛ یعنی حتی اگر طرفین ایراد نکنند، باز هم  جنبۀ امریایراد رد دادرس،   .17
گسترش نیست؛ زیرا عدم رسیدگی دادگاه به یک پرونده،  د و به موجب قیاس قابلدار   حصری   ق.آ.د.م ذکرشده، جنبۀ  91جهات رد دادرس که در مادۀ   .18

 امری استثنائی است و از همین رو، قابل قیاس نیست. 
ن جلسۀ  ایرادات تا پایاتوان مهلت بیان این ایراد را نیز، مانند سایر  در قانون، مهلت خاصی برای بیان ایراد مقرر نشده، اما به قیاس با سایر ایرادات می .19

 دانست.  اول
است قبل از ورود در ماهیت، نسبت به آن بیان نظر کند؛ یعنی اگر آن را وارد    مکلف  قاضیاگر تا پایان جلسۀ اول دادرسی، ایراد رد دادرس بیان شود،   .20

 کند. مجلس آن را رد میکرده و در صورت عدم قبول این ایراد، با درج در صورت امتناعداند از رسیدگی می
را ادامه دهد؛ اما اگر آن را وارد    رسیدگیقضیه، نباید  ماهیت امری  آن را وارد بداند، به دلیل  قاضی    از مهلت بیان شود وخارج  یراد رد دادرس،  اگر ا .21

 نداند، نیاز نیست که جدای از ماهیت به ایراد مزبور پاسخ دهد. 
 است.  صدور قرار امتناع از رسیدگیمکلف به حادث شود، بازهم قاضی  موجبات رد دادرس یکی از   در جریان دادرسیاگر  .22
؛ یعنی اگر در زمان تقدیم دادخواست یکی از موجبات رد دادرس برقرار  زمان تقدیم دادخواست ، نه زمان رسیدگی مالک عمل است در ایراد رد دادرس،   .23

 کند و باید رسیدگی را ادامه دهد.  امتناعگی شود، دادرس نباید از رسید   برطرفجهت رد دادرس قبل از تشکیل جلسۀ اول دادرسی  باشد؛ اما تا 
 است، نه سایر مقامات، مانند رئیس حوزۀ قضایی. قاضی، با خود تشخیص وجود یا عدم وجود جهات دادرس  .24
است. البته اگر با وجود جهات    فرجامیا    تجدیدنظردر    نقض رأی، به پرونده رسیدگی کند، این امر موجب  جهات رد دادرس اگر قاضی برخالف وجود   .25

آنکه به  دادرس، قاضی علیه شخصی که به نحوی به او وابسته است، رأی داده باشد، برای مثال، علیه خویشان یا علیه خادم یا مباشر خود رأی دهد یا
دا به دلیل وجود جهات رد  این صورت، رأی صرفًا  بوده، در  با قاضی دارای اختالف  ؛ چرا که جهات  شودنقض نمیدرس  نفع شخصی رأی دهد که 

 نگذاشته است.   تأثیر مزبور در رأی دادگاه
 جهات رد دادرس: 

 وجود داشته باشد. در این مورد نکات ذیل باید لحاظ شود:  اصحاب دعوابا یکی از  قاضیبین  هر طبقهاز   درجۀ سومتا  سببییا  قرابت نسبی .7
نوۀ شود. برای مثال، اگر یکی از طرفین،  با او سنجیده می  رابطۀ اصحاب دعواگیرد و  قرار می  محور،  قاضی،  تعیین درجه و طبقۀ قرابتبرای   ✓

باشد،  3از طبقۀ    3)درجۀ    عموی قاضی است(  از رسیدگی ممنوع  اگر قاضی،  قاضی  اما  باشد،    نوۀ عموی؛  از طرفین  از رسیدگی  یکی  قاضی 
 ت و پسرعموی پدر، در شمار طبقات قرابت نیست. ؛ زیرا در این صورت، شخص مزبور پسرعموی پدر قاضی اسممنوع نیست

او باشد. در این مورد نکات ذیل باید لحاظ   همسریا قاضی  امور  متکفلیا   مباشر )رئیس( یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین،   مخدومیا   قیم، قاضی  .8
 شود:
 های شخصی را مباشر گویند. مدیر اموال یا مدیر امور و برنامه ✓
 با یکی از طرفین، از موجبات رد دادرس نیست. دوستی قاضی  ✓

 باشد.  اصحاب دعوایکی از   وارثاو،  فرزندیا   همسریا  قاضی .9
 کرده باشد.   اظهارنظر گواهیا   کارشناسیا   داوریا  دادرس عنوان ، بهشدهدعوای اقامهقاضی، سابقًا در موضوع  .10

ه در خصوص همان دعوا، قباًل قرار رد دعوا یا قرار ابطال دادخواست صادر کرده است؛ بنابراین، اگر دادگا  اظهارنظر ماهویمنظور از اظهارنظر،   ✓
 تواند به آن پرونده رسیدگی کند. باشد، در صورت طرح مجدد دعوا، می

ظر کرده ای یک قرار، مانند قرار رد دعوا صادر کرده باشد؛ اما از طرف دیگر در ماهیت پرونده اظهارنگاه ممکن است دادگاه در خصوص پرونده ✓
 باشد. در آن صورت نیز دادگاه از رسیدگی مجدد به آن موضوع، ممنوع است. برای مثال، در دعوای خلع ید، قاضی اظهار دارد که گرچه خوانده 

شود. در این حالت،  غاصب است؛ اما به دلیل عدم طرح دعوا طبق قانون و عدم رعایت تشریفات طرح دعوا، قرار عدم استماع دعوا صادر می
 درست است که قاضی یک قرار صادر کرده؛ اما در متن رأی خود به غاصب بودن خوانده اشاره دارد و این یک نظر ماهوی است. 
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صدور حکم قطعی دو سال  بوده و از تاریخ    مطرح  سابقمطرح باشد یا در    جزایییا    حقوقی او دعوای    فرزندیا    همسریا    طرفینو یکی از    قاضیمیان   .11
 ین مورد نکات ذیل باید لحاظ شود: گذشته باشد. در ان
 . موجبات رد دادرس نیستاز  شکایت انتظامی از قاضی ✓

 .قاضی یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند  .12
شود. در این خصوص، نکات ذیل  یک از مراجع قضایی اعمال میسؤال آن است که ایراد رد دادرس راجع به دادرسان کدام  قضات مشمول رد دادرس:

 توجه است: قابل
 قضات ذیل ممکن است به دلیل وجود موجبات رد دادرس از رسیدگی ممنوع باشند:  .7

 های عمومی؛قضات دادگاه ✓
 های انقالب؛قضات دادگاه ✓
 دیدنظر. های تجقضات دادگاه ✓

دۀ  رد دادرس در دیوان عدالت نیز تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین؛ جهات رد دادرس شامل قضات دیوان عدالت اداری نیز هست. )ما .8
 ق.ت.آ.د.د.ع.ا(  122

کنند. البته در  پرونده نمی  جهات رد دادرس، شامل قضات دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا قضات دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اصل .9
ق.آ.د.ک که دیوان عالی کشور بعد از اعالم رئیس قوۀ قضاییه مبنی بر اینکه رأی خالف شرع َبّین است، اقدام به    477های مشمول مادۀ  رسیدگی

ارسیدگی مجدد می عالی کشو  دیوان  این فرض  در  زیرا  دادرس هستند؛  رد  عالی کشور مشمول جهات  دیوان  به رسیدگی ماهوی کند، قضات  قدام 
 کند. می

بنابراین،   .10 باید رعایت شود؛  آیین دادرسی مدنی  بر  نیست؛ ولی اصول کلی حاکم  آیین دادرسی الزم  قضات  گرچه در دادگاه خانواده، رعایت تشریفات 
درس نیست؛ زیرا نظر او، مشورتی است و  اند؛ اما قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، مشمول جهات رد دا دادگاه خانواده نیز مشمول جهات رد دادرس 

 کند. او اقدام به انشای رأی و اتخاذ تصمیم قضایی در ماهیت پرونده نمی
اند؛ با توجه به اینکه قاضی شورای حل اختالف، ملزم به رعایت قواعد آیین دادرسی است، قضات شوراهای حل اختالف نیز مشمول ایراد رد دادرس  .11

 عدم برخورداری از پایه و سمت قضایی، مشمول ایراد رد دادرس نیستند. اما اعضای شورا، به دلیل 
 کنندۀ مراجع غیر دادگستری نیست؛ چراکه مراجع غیر دادگستری تابع ق.آ.د.م نیستند. جهات رد دادرس، شامل اعضای رسیدگی .12

 
 کند: کند و به شرح ذیل اقدام میصادر میقرار امتناع از رسیدگی  قاضیدر این حالت، جریان پرونده در صورت وجود جهات رد دادرس: 

 است.  البدلعهدۀ دادرس علیبر  رسیدگی : داشته باشد البدلشعبۀ مزبور دادرس علیاگر  .4
 شود. ارسال می رئیس حوزۀ قضاییبه شعبۀ دیگر، به نزد  ارجاع: پرونده برای البدل نداشته باشددادرس علیاگر شعبۀ مزبور    .5
شود. توجه داشته باشید  فرستاده می  های قضایی مجاورحوزهاز    عرضهم  ترین دادگاهنزدیکپرونده به    ی نداشته باشد:اگر حوزۀ قضایی شعبۀ دیگر  .6

 مالک عمل است، چه دادگاه مزبور در همان استان یا استان دیگری باشد.   عرضدادگاه هم ترینزدیککه در این خصوص، صرفًا ن
 

 ایراد تأمین دعوای واهی: 
شود تا در صورت شکست او در دعوا، خسارات دادرسی  تأمینی است که از خواهان یک دعوای واهی، به نحو امانت دریافت میتأمین دعوای واهی:  

 الزحمۀ کارشناس و ... از محل آن جبران شود.الوکالۀ وکیل، هزینۀ ایاب و ذهاب، حقحقوارده به خوانده، مانند  
های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که  ق آ.د.م: در کّلیۀ دعاوی مدنی اعّم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست  109موارد گرفتن تأمین: مادۀ  

الوکاله که ممکن است خواهان  تواند برای تأدیۀ خسارات ناشی از هزینۀ دادرسی و حّق قّرر داشته است، خوانده میقانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را م
کند. تأمین مزبور، اختصاص به دعاوی که تقاضای تأمین را موّجه بداند، قرار تأمین صادر میمحکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه درصورتی

که دادگاه دعوا را واهی تشخیص دهد، قراری صادر  تواند از دادگاه درخواست کند که قرار تأمین دعوای واهی صادر کند و درصورتیخوانده می  خاّصی ندارد.
 کند که خواهان معادل خسارات دادرسی که ممکن است به خوانده وارد شود، تأمین دهد تا در این صورت به دعوای او رسیدگی شود. می

 تأمین دعوای واهی:های ویژگی
است. این تأمین از وارد   درخواست   قابل)اعم از اضافی، متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث( دعوای طاری  و هم در دعوای اصلی هم در تأمین دعوای واهی   .1

 ثالث قابل دریافت است؛ چه ورود ثالث او اصلی باشد یا تبعی. 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

302 

به   .2 تأمین دعوای واهی، منوط  ایراد مقرر  را    تأمینیچنین    رأساً تواند  مین  قاضیاز جانب خوانده است.    ایراد دعوای واهیصدور قرار  این  بنابراین،  کند؛ 
 جنبۀ خصوصی دارد. 

 شده نیز قابل أخذ است. خصوص دادخواست ضرر و زیانی که توسط شاکی کیفری برای جبران خسارت ناشی از جرم داده  تأمین دعوای واهی در .3
 هم قابل أخذ است.  امور حسبیهای مربوط به این تأمین در درخواست .4
 نیست.  مسموعاست. بعد از آن، این ایراد،  تا پایان جلسۀ اول دادرسیمهلت این ایراد  .5
 است.  به نظر قاضی، بسته د پذیرش این ایرا .6
 شود. صادر می قرار تأمین دعوای واهی،  صورت پذیرش این ایراددر  .7
 نیست.  اعتراضو  قابل شکایتقرار تأمین دعوای واهی،  .8
ه به اینکه هزینۀ الوکالۀ وکیل در مرحلۀ بدوی تعیین شود. با توجاست. البته میزان آن باید معادل هزینۀ دادرسی و حقنظر قاضی  بسته به  میزان تأمین   .9

الزحمۀ کارشناس و  های احتمالی خوانده برای دفاع، مانند حقپردازد، منظور از هزینۀ دادرسی در این خصوص، هزینهدادرسی بدوی را خواهان می
 ... است. 

 باشد.  غیرنقدیا  نقدتواند این تأمین می .10
 است.  به نظر قاضی، بسته  مهلت سپردن تأمین  .11
 شود. ، متوقف میقرار توقیف دادرسی ، به موجب رسیدگی به دعوا، مهلت سپردن تأمیندر  .12
 شود. صادر می قرار رد دادخواست، درخواست خوانده، به مهلت مقرردر   عدم سپردن تأمیندر صورت  .13

 
 شود: در موارد ذیل قرار تأمین دعوای واهی صادر نمیاستثنائات قرار تأمین دعوای واهی: 

گذار در این خصوص، از واخواست شدن یا نشدن این اسناد سخن )چک، سفته و برات( توجه داشته باشید که قانوندعاوی مستند به اسناد تجاری   ✓
 الذکر نیز تأمین دعوای واهی راه ندارد. نگفته است؛ بنابراین، در دعاوی مستند به اسناد واخواست نشدۀ فوق

 دعاوی مستند به اسناد رسمی  ✓
 )دعاوی علیه تاجر ورشکسته( ی علیه متوقف دعاو  ✓
؛ مانند درخواست صدور گواهی حصر وراثت، درخواست تحریر ترکه، درخواست مهر  مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ✓

 و موم ترکه و رفع مهر و موم ترکه. 
 

 ایراد تأمین اتباع بیگانه 
 که خواهان، تبعۀ دولت خارجی و خوانده، تبعۀ ایران باشد.  طرح استاین ایراد زمانی قابل

به درخواست خوانده، تأمینی از خواهان به   طیبعد از احراز شرا  بایداگر خواهان خارجی، علیه خواندۀ ایرانی طرح دعوا کند،  تأمین دعوای اتباع بیگانه:  
خسارات   دعوا،  در  او  شکست  صورت  در  تا  شود  دریافت  امانت  حقنحو  مانند  خوانده،  به  وارده  حقدادرسی  ذهاب،  و  ایاب  هزینۀ  وکیل،  الزحمۀ  الوکالۀ 

 شناس و ... از آن محل جبران شود.کار 
 شرایط اخذ تأمین: 

 توان چنین برشمرد: قانون آیین دادرسی مدنی می 148تا   144شرایط اخذ این تأمین با عنایت به مواد 
 خواهاِن دعوا تبعۀ ایران نباشد؛  .1
 ه تبعۀ ایران باشد؛ خواند .2
 تواند رأسًا تأمین اخذ کند؛ )خوانده باید ایراد کند( دادگاه نمی .3
 أخذ تأمین باید تا پایان جلسۀ اّول دادرسی درخواست شود.  .4

استفاده خوانده آن را منوط به درخواست سوءمنظور جلوگیری از  بینیم مقّنن بهکه این ماده مخالِف برابرِی آیینِی طرفیِن دعوا است میبدین ترتیب، ازآنجایی
 خواندۀ ایرانی تا پایان جلسۀ اّول دادرسی نموده است. 

که تأمین داده نشده است  نفع »دادگاه مکلف است نسبت به درخواست رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتیپس از درخواست ذی
تواند حّتی در فرضی  ترتیب، باید گفت دادرس چنانچه شرایط مذکور فراهم باشد موظف است تأمین را اخذ نماید و نمیدادرسی متوقف خواهد ماند«. بدین  

 که اوضاع و احوال دعوا حاکی از پیروز شدن خواهان است از این تکلیف سرباز زند. 
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(،  147)مادۀ    بیگانه بخواهد   تجدیدنظرخواهِ تأمینی را در برابر    تواند چنینخوانده میتجدیدنظر یست و  ن  مرحلۀ بدویمخصوص رسیدگی در    اخذ این تأمین
  146های این مرحله تأمین بدهد )مواِدّ  نظر از اینکه او در مرحلۀ بدوی تأمین سپرده باشد یا خیر که در صورت سپردن، او مکلف است نسبت به هزینهَصرف

را می  147و   این حکم  قانون(.  مادۀ  این  به  توّجه  با  بیگانه سایر طرق خواه درخواستبه خواهان )فرجام  144توان  ثالث(  و معترض  دادرسی  اعاده  کنندۀ 
آراء نیز تسّری داد. با وجود این، دربارۀ واخواه نمی از  ادامۀ مرحلۀ نخستین بوده و واخواه در دادرسِی  شکایت  توان چنین حکم کرد؛ چه، مرحلۀ واخواهی 

 کند که نتوان از وی موردبحث را اخذ نمود. گونه ایجاب میق دفاعی وی ایننخستین خوانده بوده است و رعایت حقو
از این رو، دادگاه میجریان دادرسی و هزینه تا انجاِم دادرسی اغلب ثابت نیست  از تبعۀ های طرفین دعوا از آغاز  تواند میزان جدید تأمین را معّین کرده و 

این صورت غیر  و در  را بسپارد  آن  نماید )مادۀ    خارجی بخواهد  را رد  بر دادگاه معلوم شود   148دادخواست وی  از عبارت »چنانچه  این ماده  ق.آ.د.م(. در 
این قانون که از لزوم درخواست    144]...[« استفاده کرده است که مقصود از آن، به نظر، معلوم شدن پس از درخواست خوانده باشد؛ چه، با توّجه به مادۀ  

نفع نبودن دادگاه در  دگاه رأسًا اجازه تمّسک به این تأمین را نداده است و با عنایت به خصوصی بودن ماهیت دعوای مدنی و ذیخوانده سخن گفته و به دا
 سّلط طرفین در قلمرو موضوعی است. این امور، اصل بر ت

 های تأمین دعوای اتباع بیگانه: ویژگی
 باشد.  ایرانی، خواندهو خارجی ،  خواهانشود که این تأمین فقط در صورتی صادر می .1
 است.  قابل استماعشود و او تغییر تابعیت دهد، بازهم این ایراد   سلبخواهان تابعیت ایرانی در صورتی که در جریان دادرسی،  .2
  بازگرداندهشده و به او    منتفیکند، این تأمین    کسب   تابعیت ایرانی دگی،  در جریان رسیخواهان خارجی  بر همین اساس باید چنین استنباط شود که اگر   .3

 شود. می
. البته، اگر در جریان دادرسی، خواهان، تابعیت خارجی کسب کند،  مسموع نیست، این ایراد،  بعد از آناست.  تا پایان جلسۀ اول دادرسی  مهلت این ایراد   .4

 کند.  تقاضای تأمین،  بعد از کسب تابعیتتواند در اولین جلسۀ خواندۀ ایرانی می
 بۀ خصوصی دارد.تواند رأسًا چنین تأمینی را مقرر کند؛ بنابراین، این ایراد جناست. قاضی نمی منوط به درخواست خواندهایراد دعوای اتباع بیگانه،  .5
 ؛ بلکه جز در برخی استثنائات، قاضی باید این ایراد را پذیرفته و قرار مقتضی را صادر کند. میل قاضی نیستاین ایراد به   پذیرش یا عدم پذیرش  .6
شخص  خارجی،    تصور است؛ چه این خواهان یا تجدیدنظرخواهقابل  تجدیدنظرخواه خارجیو هم در خصوص    ان خارجیاین تأمین هم در خصوص خواه .7

 . شخص حقوقی باشند یا  حقیقی
،  دعاوی اضافی ، یعنی  دعوای طاریتصور است و هم در خصوص  شود، قابلکه از جانب خواهان خارجی طرح می  دعوای اصلیاین تأمین در خصوص   .8

 . جز در دعوای متقابلشود،  طرح می خواهان خارجیکه از جانب    جلب ثالثو  ورود ثالث
 . تبعی باشد یا  اصلی است چه ورود ثالث او،  قابل اخذنیز    الث خارجیوارد ثاین تأمین از  .9

شده نیز، قابل اخذ  تأمین دعوای اتباع بیگانه در خصوص دادخواست ضرر و زیانی که توسط شاکی خارجی برای جبران خسارات ناشی از جرم داده .10
 است. 

 شود. اگر این ایراد وارد باشد، قرار تأمین دعوای اتباع صادر می .11
 یست. ن  اعتراضو قرار قابل شکایت ین ا .12
 است.  نظر قاضی، بسته به میزان تأمین .13
میزان تأمین نیز تا قبل از آنکه خواهان،    افزایشیست. در  ن   قابل کاهش است، اما    افزایش قابل، در طول دادرسی از طرف قاضی  میزان تأمین اتباع  .14

 ماند. می  دادرسی متوقفمبلغ مازاد تأمین را پرداخت نکند، 
 باشد.  غیرنقد یا نقد تواند این تأمین می .15
 است.  نظر قاضی، بسته به مهلت سپردن تأمین  .16
 شود. می متوقف  قرار توقیف دادرسی، رسیدگی به دعوا به موجب  مهلت سپردن تأمیندر  .17
 شود. صادر میقرار رد دادخواست ، درخواست خواندهشود، به ن مهلت مقرر سپردهدر   أمینت اگر  .18
شود. برای می  تأمین أخذ  خواهان خارجی، از  درخواست خواندۀ ایرانیشود، به    منتفی  موجبات معافیت از تأمین دعوای اتباعاگر در جریان رسیدگی،   .19

خواندۀ ایرانی، یک دعوای متقابل باشد. دعاوی متقابل از سپردن تأمین معاف است. حال   مثال، فرض کنید دعوای مطروحۀ شخص خارجی علیه یک 
تواند  گیرد. در این صورت، خواندۀ ایرانی میعنوان یک دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار میاگر به دلیلی، دعوای اصلی ساقط شود، دعوای متقابل به

 تقاضای تأمین کند. 
 در این موارد امکان أخذ تأمین نیست: ع بیگانه: استثنائات قرار تأمین اتبا
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گذار در این خصوص، از واخواست شدن یا نشدن این اسناد سخن نگفته است؛ بنابراین،  )چک، سفته و برات(: قانون  دعاوی مستند به اسناد تجاری ✓
 در دعاوی مستند به اسناد واخواست نشدۀ فوق نیز، تأمین دعوای اتباع راه ندارد. 

 دعاوی مستند به اسناد رسمی  ✓
گهی رسمی اقامه می ✓ گهی در روزنامه، از اشخاص دعوت می  : یعنیشوددر مواردی که دعوا بر اثر آ شود که دعوای خود  در مواردی که به موجب نشر آ

 را اقامه کنند، مانند اعتراض به ثبت ملک. 
 : توجه داشته باشید که سایر دعاوی طاری از این تأمین معاف نیستند. در دعوای متقابل ✓
، اتباع ایرانی به هر ترتیبی )بر اثر قانون، معاهده یا رویۀ عملی( از سپردن تأمین  یعنی اگر در کشور متبوع آن خواهان خارجی   :در صورت رفتار متقابل ✓

 معاف باشند. 
 

 مسائل مشترک ایرادات
د.  ایراد کن  ضمن پاسخ نسبت به ماهّیت دعواتواند  دارد: در موارد زیر خوانده میآمده است. صدِر ماده مقّرر می  84گانۀ مادۀ  بیشتر ایرادات در بندهای یازده

 زمان طرح ایرادات و اعتراضات تا پایان جلسۀ اّول دادرسی است جز در مواردی که سبب ایراد بعدًا حادث شود.
 نماید. ت وارده اّتخاِذ تصمیم میق.آ.د.م: دادگاه قبل از ورود در ماهّیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضا  88طبق مادۀ  

 دفاع به معنای اخص  -فصل دوم 
 معنای اخص )دفاع ماهوی(= نفِی حِقّ اّدعایِی مّدعی است )توسط خوانده علیه خواهان(. دفاع به  

. تعّرض  6. سقوط تعهد؛  5الذّمه؛  مافی. مالکیت4. ابراء؛  3. دعوا را باطل یا منفسخ اعالم کند؛  2. دعوا را تکذیب نماید؛  1های نفِی حِقّ اّدعایی: خوانده  راه
 . جرِح گواهاِن خواهان. 7خواهان  به اصالت اسناد مورد استناد

 شود.دعوای متقابل: این مبحث در قسمت دعاوی طاری ذکر می -فصل سوم 
 بخش دوم: طواری: 

ه 
ّ
 : فصل اول: طواری دادرسی طواری مربوط به ادل
ه

ّ
 شود: به دو دستۀ کّلی تقسیم می فصل دوم: طواری )اّتفاقات( غیرمربوط به ادل

 . طواری مربوط به جریان دادرسی 2ی . طواری ناشی از دعاوی طار 1
 دعاوی طاری 

 دعاوی طاری بر چهار قسم است: اقسام دعاوی طاری: 
 دعوای مجد خواهان علیه خوانده  دعوای اضافی: .1
 دعوای خوانده علیه خواهان دعوای متقابل: .2
 دعوای هر یک از متداعیین یا هر دوی ایشان علیه ثالث  جلب ثالث: .3
 دعوای شخص ثالث علیه طرفین دعوا یا یکی از ایشان  ورود ثالث: .4

واری دادرسی ناشی از طرح دعوای جدید بین اصحاب دعوا  مبحث اّول: ط 
گویند )بند نخست( و گاه این  می  دعوای اضافیاید که به آن  تواند با طرح دعوا طبق شرایط قانونی مقّرر شده به قلمرو دعوای اصلی خود بیافزخواهان می

 پردازیم. گویند )بند دّوم( و ما ذیاًل به آنها میمی  دعوای متقابلگیرد که به آن اقدام توسط خوانده صورت می
 های ذیل است:؛ که دارای ویژگیدعوای مجدد خواهان علیه خوانده استبند نخست: دعوای اضافی: 

 شود.  رسیدگی توأمانباشد تا با دعوای اصلی به نحو  برقراردر آن  شروط دعوای طاریاست؛ بنابراین، باید دعوای طاری این دعوا، یک  .1
 قابل طرح است.  دادخواستدعوای اضافی، با  .2
 طرح است. دعوای اضافی، قابل  مرحلۀ بدویفقط در  .3
 ق.آ.د.م(   143و  135، 98)مالک مواد  دعوای اضافی باید طرح شود.   تا پایان جلسۀ اول دادرسی .4

القاعده باید  قانون آیین دادرسی مدنی( و علی  17شود )مادۀ  محسوب شده که از سوی خواهان طرح می  دعاوی طاریاگرچه دعوای اضافی نیز یکی از  
ق ارتباط  قانون برای پذیرش این دعوا هم    این  98برای پذیرش آن کفایت کند ولی مطابق مادۀ    اّتحاد منشأیا    ارتباط کامل وجود یکی از دو شرِط  

ّ
تحق

از سوی مقنن الزم دانسته شده است. در این وضعیت، ازآنجاکه باید به نِصّ قانون عمل    داشتن منشاء واحد و هم    اضافیو    میان دعوای اصلی
خورده و محدود به سایر دعاوی طاری شده است. از    خاص است و دایره شمول مادۀ قبلی با مادۀ اخیر تخصیص  98عام و مادۀ    17نمود باید گفت که مادۀ  
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الزم دانسته شده است و الزم نیست نوع ارتباط کامل به معنای شِقّ اخیر    اّتحاد منشاءو    وجود ارتباطاین رو باید قائل به این شد که در این دعوا ِصرفًا  
عوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری این قانون باشد. توضیح اینکه مطابق این ماده »]...[ بین دو د  141مادۀ  

به را میباشد«.  عیِن مستأجره  تخلیۀ  دادخواسِت  مثال، شخصی  بهعنوان  و مستأجر  دادرسی  دهد  اّوِل  در جلسۀ  تقابل  به عنوان دعوای  الزام  دادخواست 
شود و به عبارت  دعوای تقابل و صدور حکم به آن موجب انتفای رسیدگی به دعوای اصلی میکند. طبیعی است رسیدگی به  را ارائه می  تنظیم سند رسمی

گذار این حد از ارتباط را الزم ندانسته و به ِصرِف وجوِد ارتباط  بهتر رسیدگی به هر یک از این دعاوی در دعوای دیگر مؤثر است؛ اما در دعوای اضافی قانون
تواند کافی  یر نحوۀ دعوا یا افزایش خواسته، رسیدگی در یکی از این دعاوی مؤثر در دعوای دیگر نیست و ِصرِف ارتباط میقناعت کرده است چه لزومًا در تغی 

 باشد. 
رو، هرگاه سبب دو دعوا )عمل حقوقی یا واقعۀ حقوقی مبنای آن(، یکسان باشد منشأ آن  از سوی دیگر، منشأ دعوا همان سبب یا جهت دعوا است. از این

بهدو دع بهوا یکی است.  که در آن موجر خواستار مطالبۀ اجور معوقه شده است  در دعوایی  به عنوان مثال  نیز  را  عنوان دعوای اضافی تخلیه مورد اجاره 
 مستأجر است.  کند. در اینجا سبب دعوای اصلی و اضافی قرارداد اجاره میان او وشده در آن قرارداد، از دادگاه تقاضا میبینیاستناِد حِقّ فسخ پیش

 
 تفاوت دعوای اضافی و افزایش خواسته: 

، نیاز به تقدیم دادخوست و رعایت تشریفات نیست و صرفًا به  افزایش خواستهرعایت شود؛ اما در    تشریفاتتقدیم و    دادخواست، باید  دعوای اضافی در   .1
 آید. ، کتبی یا شفاهی به عمل میدرخواست سادۀ قضاییموجب یک 

 .های خود بیفزاید خواستهبه  عنوان جدیدیخواهد دعوای اضافی، در فرضی قابل تصور است که خواهان می .2
تقدیم کند.  برای مثال، خواهان دادخواست تأیید فسخ قرارداد تقدیم کرده و قصد دارد که دادخواست استرداد ثمن پرداختی ناشی از آن قرارداد را نیز  

جدیدی است، هرچند که با دعوای قبلی مرتبط است؛ اما باید در قالب دادخواست جدیدی، به نام دعوای اضافی طرح شود؛ چون این عنوان، عنوان  
ای که داشته، بیفزاید؛ مانند آنکه میزان خواستۀ دعوای خود را  خواهد بر حجم همان خواستهاما افزایش خواسته، ناظر به حالتی است که خواهان می

 سکه افزایش دهد.  100سکه به  80از 
 

 بند دّوم: دعوای متقابل 
 است.   خواهاندعوای اصلی علیه  خواندۀاز جانب  طرح دعوا به معنای دعوای متقابل: 

شده، خواندۀ دعوای اصلی، دعوای متقابلی به خواستۀ اعالم بطالن همان قرارداد  به عنوان مثال، در دعوایی که به خواستۀ مطالبۀ ثمن یک قرارداد طرح
کند و با آن ارتباط کامل یا وحدت منشأ  منظور رسیدگی توأمان در پی دعوای خواهان طرح میح کند. در ضمن تعریفی دیگر به دعوایی که خواندۀ دعوا بهطر 

الزامی به طرح دعوای متق  141قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مادۀ    17گویند )مادۀ  دارد دعوای متقابل می ابل در برابر خواهان  این قانون(. خوانده، 
ازآنجاییندارد و می اقامه کند ولی  بعدها  را  توأمان و سرعت در  تواند دعوای موردنظر خود  از صالحیت محّلی، رسیدگی  متقابل موجب عدول  که دعوای 

است تخلیۀ ملِک استیجارِی خود را که    عنوان مثال، مالک که مقیم اصفهانکند. بهگردد واجد مزایایی است که رغبِت طرِح آن را بیشتر میاحقاق حق می
نماید. خوانده با طرح این دعوا درواقع زودتر به  هایی را در محِلّ استیجاری انجام داده است میدر کاشان واقع شده است و در جهت مقابل، مستأجر، هزینه

موردنظر خود می نمینتیجۀ  را طرح  این دعوای متقابل  اگر خوانده،  ابتدارسد چه،  می  کرد  تخلیه  را  استیجاری  محِلّ  اقامِت  باید  در محِلّ  و سپس  نمود 
 داد. خواهان )اصفهان( دادخواسِت مطالبۀ خود را می

شود درواقع حمله تلقی  سو دفاع محسوب شده و از سوی دیگر چون در قالب یک دعوا طرح میاین دعوا دارای ماهیت دوگانه است بدین معنا که از یک
دفاع در مقابل  اند؛ اما ِمالِک تمایِز میاِن دفاع با دعوای تقابل چیست؟ دفاع متضمن اظهاری است که هدف آن  به آن دفاِع تهاجمی گفتهرو  شود. ازاینمی

درسی مدنی  قانون آیین دا   18و    142باشد و احتیاجی هم به دادخواست جدید ندارد مانند احتساب، تهاتر، صلح و فسخ که در مواِدّ  می  رِدّ آنو    دعوای اصلی
این مواد »دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می رِدّ خواسته و امثال آنکه برای  مقّرر شده است. به موجب  تهاتر، صلح، فسخ،  شود لیکن دعاوی 

اب، تهاتر یا هر اظهاری که  شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد« و »عنوان احتسشود دعوای متقابل محسوب نمیدفاع از دعوای اصلی اظهار می
مادۀ   نبوده، مشموِل  را    17دفاع محسوب شود، دعوای طاری  اّدعای جدیدی  اصلی،  اّدعای  رد  بر  است عالوه  متقابل ممکن  اما دعوای  بود«؛  نخواهد 

د موردی که وراِث فرِد »الف« به موجب یک  قانون آیین دادرسی مدنی نیازمند تقدیم دادخواست است؛ مانن   48و    142عنوان کند که لزومًا با توّجه به مواد  
کند  شده در رسیدی دیگر اظهار میمیلیون ریال به او مدیون است و در مقابل، فرِد »ب« نیز به استناِد مطالِب نوشته  600رسید مّدعی شوند که فرِد »ب«  

التدریس او  ها در رسیدی جداگانه حّق و درس داده است و موّرث خواهانها در زمان حیاِت وی آموزش  که به همان اندازه به یکی از فرزنداِن موّرِث خواهان
رو، دربارۀ عنوان تهاتر که در مواِدّ  را معادِل ِدیِن وی تعیین کرده است. در اینجا به دلیل تحقق تهاتر قراردادی خوانده نیازمند دادخواست دادن نیست. از این
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نظر دارند که شامل تهاتر قضایی، یعنی نوعی از تهاتر که نیازمند رسیدگی قضایی و اثبات اّدعا  دانان ما اتفاقاالشعار مقّرر شده حقوققانون فوق  142و    18
رِدّ دعوا، خوانده بخواهد که دادگاه در مورد دیگری هم تصمیم بگاست نمی و  بر دفاع  باشد که عالوه  به نحوی  اّدعا  و  اگر اظهار  بنابراین،  باید  شود؛  یرد 

شود قائل به این دیدگاه شویم که اگر دعوای اصلی توقیف شود این دعوا به دلیل اینکه طرح کند. ماهیت دوگانۀ دعوای متقابل موجب می  دعوای تقابل
اگر  قانون آیین دادرسی مدنی(؛ اما    105شود )مادۀ  کند هر دو دعوا توقیف میشود توقیف شود. مثاًل درجایی که طرِف دعوا فوت میدفاع نیز محسوب می

نیز قابل استنباط است که بیان    141گردد چون ماهیت دعوا را هم دارد. این حکم از ِشِقّ اخیِر مادۀ  دعوای اصلی رد شود و از بین برود این دعوا رد نمی
نباشد جداگانه رسیدگی میمی متقابل  اگر دعوا  بهدارد  الزام  شود.  موجر دعوای  علیه  است  مستأجر  که  الف  فرد  مثال  را مطرح  عنوان  اجاره  تنظیم سند 
داند اما مؤجر بر  کند و سند عادی را کافی میکند. مستأجر از دعوای خود گذشت مینماید در مقابل مؤجر به دلیل نیاز شخصی درخواست تخلیه میمی

بنابراین، این رأیکند و میاّدعای خود پافشاری می دیوان مبنی بر اینکه دعوای متقابل از سنخ    تواند دعوای خود را فارغ از دعوای اصلی پیگیری کند؛ 
شود و با انتفاِء رسیدگِی به دعوای اصلی به عّلِت استرداِد دادخواسِت مربوط به دعوای اصلی و صدور  دعاوی طاری است که با دعوای اصلی رسیدگی می

ماهوی در دعوای طاری وجود ندارد بدون توّجه به ماهیِت    شود و موجبی برای اظهارنظرقرار ابطال دادخواست، رسیدگی به دعوای طاری هم منتفی می
 تواند صحیح باشد. شده و نمیدوگانه این دعوا ارائه

 
 تشریفات دعوای متقابل: 

 است. تقدیم دادخواست این دعوا، نیازمند  .1
 تنظیم شود.عالوۀ یک نسخه ها بهتعداد طرف خواهاندادخواست باید به   .2
 است. تا پایان جلسۀ اول دادرسی مهلت تقدیم این دادخواست فقط  .3
اصلی .4 دعوای  متقابل،  خواندۀ  دعوای  اصلیو    خواهان  دعوای  متقابل،  خواهان  دعوای  دعوای   خواندۀ  خصوص  در  ایشان  از  هریک  بنابراین،  است؛ 

 برخوردار هستند.  یا خوانده حقوق و تکالیف خواهانمتقابل از  
به دعوای متقابل ایرادات شکلی توابرای مثال، خواهان اصلی )خواندۀ متقابل( می و نسبت  ند نسبت به بهای خواستۀ دعوای متقابل اعتراض کند 

 بیان کند. 
 طرح دعوا کند.  های اصلیبرخی از خواهانیا فقط علیه  های اصلیخواهانممکن است خوانده )خواهان دعوای متقابل( علیه همۀ  .5
دانان دعوای متقابل را از جانب مجلوب ثالثی که صرفًا برای تقویت موضع  ه برخی از حقوقطرح دعوای متقابل از جانب مجلوب ثالث ممکن است. البت .6

 اند. یکی از طرفین جلب شده و ادعای مستقلی علیه او مطرح نیست، نپذیرفته
وای متقابل را علیه وارد ثالث تبعی،  دانان طرح دعتواند در برابر وارد ثالث، دعوای متقابل طرح کند. البته برخی از حقوقخواندۀ دعوای ورود ثالث می .7

 اند. نپذیرفته
 توان دعوای متقابل طرح کرد. در برابر دعوای اضافی نیز می .8
نپذیرفتهبرخی از حقوق .9 با توجه به آنکه در قانون منعی برای طرح دعوای متقابل در برابر  دانان طرح دعوای متقابل را در برابر دعوای متقابل  اند؛ اما 

 اند. مقرر نشده، برخی دیگر چنین دعوایی را پذیرفته  دعوای متقابل
 روند امکان طرح دعوای متقابل:

 ممکن است. مرحلۀ بدوی طرح دعوای متقابل در   .1
از   .2 قانون ساکت است برخی  از جانب خواندۀ بدوی )واخواه( علیه خواهان بدوی )واخوانده(،  در مرحلۀ واخواهی،  در خصوص طرح دعوای متقابل، 

گرفتهحقوق نتیجه  سکوت  این  از  و دانان،  است  بدوی  مرحلۀ  امتداد  واخواهی  مرحلۀ  زیرا  است؛  ممکن  متقابل  دعوای  واخواهی،  مرحلۀ  در  که  اند 
دانست.    ردارفرصتی است برای خواندۀ غایب تا از حقوق خود دفاع کند؛ بنابراین، باید او را از تمام حقوق مرحلۀ بدوی، مانند طرح دعوای متقابل برخو

 اند. دانان دعوای متقابل را در مرحلۀ واخواهی نپذیرفتهبرخی دیگر از حقوق
فرجام .3 و  تجدیدنظرخواهی  مرحلۀ  پیشدر  قانون  در  متقابل  دعوای  طرح  طرح  خواهی،  بنابراین،  نیست؛  ممکن  بنابراین،  و  است  نشده  دعوای بینی 

 است.  خواهان بدوی، علیه خواندۀ بدویفقط مختص  متقابل
 . توانند اقدام به طرح دعوای متقابل کنندنمی خواندهفرجامو  تجدیدنظرخوانده،  اخواندهو 

 موارد عدم نیاز به دادخواست متقابل: 
ندارد. دفاعیاتی باید در قالب دعوای متقابل    دعوای متقابل)دفاع به معنای أخص( است، نیاز به طرح در قالب    دفاعیات ماهویدفاعیاتی که در زمرۀ   .1

که آثار اثبات آن واقعه، نحویای باشد؛ بهطرح شود که خوانده، عالوه بر دفاع در دعوای اصلی، به دنبال الزام طرف مقابل به موضوعی یا اثبات واقعه
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 صرفًا محدود به دعوای فعلی نباشد و در امور دیگری مؤثر باشد. 
تواند با اثبات اینکه زن مرتکب نشوز شده و زندگی مشترک را ترک کرده، یعنی  زنی علیه شوهرش دادخواست مطالبۀ نفقه دهد، مرد میبرای مثال، اگر 

متقابل  با اثبات عدم تمکین زن، از تأدیه نفقه معاف شود. اثبات عدم تمکین در این حالت، صرفًا یک دفاع ماهوی است و نیاز به تقدیم دادخواست  
به تمکین    ؛ اما اگر مرد بخواهد عالوه بر اثبات عدم تمکین زن و معافیت از تأدیه نفقه، زن را مکلف به رجوع به منزل خود کند، باید دعوای الزامندارد

 طرح کند. 
دیگر، اگر خواهان بر  عبارتمستند ادعای خواهان دارد، نیاز به طرح در قالب دعوای متقابل ندارد؛ به  قرارداد  بطالنیا    انحاللدفاعیاتی که داللت بر   .2

در آن قرارداد،  مبنای یک قرارداد، دعوایی طرح کند و خوانده بخواهد انحالل یا بطالن آن قرارداد را برای دادگاه ثابت کند تا از انجام تعهدات مندرج  
 معاف شود، نیاز به طرح دعوای متقابل نیست. 

ایفای تعهد، ابراء یا تهاتر، نیاز به طرح دعوای    سقوط تعهدبیان کند که داللت بر    یدفاعیات اگر خوانده بخواهد در برابر ادعای خواهان،   .3 دارد، مانند 
 ابراز کند.  قالب دفاع ماهویمتقابل نیست. کافی است دفاعیات خود را صرفًا در 

م و قطعی نیاز به طرح در قالب دعوای متقابل ندارد. البته تهاتری که یک   تهاتر .4 ند به اسناد رسمی یا مورد قبول طرف مقابل است، نیاز  یا مست تهاتر ُمسل 
دیگر، تهاتری که صرفًا یک  عبارتبه طرح در قالب دعوای متقابل ندارد. در غیر این صورت، دعوای تهاتر باید در قالب دعوای متقابل طرح شود؛ به

 دعوای متقابل طرح شود. ادعای اثبات نشده باشد و درنتیجه، نیازمند رسیدگی قضایی باشد، باید در قالب 
 رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و متقابل: 

 گیرد که حداقل یکی از این دو شرط، نسبت به آنها موجود باشد: در صورتی این دو دعوا مورد رسیدگی توأمان قرار می .1
 ؛ یعنی سبب هر دو، یک عمل حقوقی یا یک واقعۀ حقوقی باشد یا هر دو دعوا ناشی از یک منشاء باشدـ 
 ؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی در دیگری مؤثر باشد. بین آنها ارتباط کامل باشدـ 

 کند. و در صورت صالحیت، جداگانه به آنها رسیدگی می جدا کردهیک از دو شرط فوق، موجود نباشد، دادگاه دو دعوا را از هم  اگر هیچ .2
شود تا در جلسۀ دادرسی دعوای اصلی، دعوای خواندۀ دعوای متقابل ابالغ میپس از وصول دادخواست متقابل، دادخواست مزبور و ضمایم آن به   .3

 متقابل نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. 
روز، نباشد و خواندۀ    5اگر از زمان ابالغ دادخواست متقابل به خواندۀ دعوای متقابل )خواهان اصلی( تا جلسۀ دادرسی، مهلت کافی؛ یعنی حداقل   .4

 شود. دلیل عدم رعایت حداقل فاصلۀ زمانی، حاضر به دفاع نباشد، وقت دادرسی دیگری تعیین میدعوای متقابل نیز به  
 

واری دادرسی ناشی از طرح دعوای جدید با دخالت شخص ثالث   مبحث دّوم: ط 
د دعوای  اصحاب  ابتکار  به  گاه  دخالت  این  کنند.  دخالت  رسیدگی  حال  در  دعوای  در  دعوا  طرح  با  است  ممکن  ثالث  ایجاد  اشخاص  رسیدگی  جریان  ر 

 ورود ثالثگویند )بند نخست( و گاه ممکن است دعوایی به ابتکار شخص ثالثی وارد گسترۀ دعوای دیگران شود که به آن  می  جلب ثالثشود که به آن  می
 گویند. )بند دّوم( می

 بند نخست: دعوای جلب شخص ثالث 
علیه شخص ثالث را جلب ثالث گوییم. برای مثال فرض کنید که شخصی با سند عادی    اقامۀ دعوا از جانب یکی از اصحاب دعوا،جلب شخص ثالث:  

ه نیست و  ملکی را به دیگری بفروشد و خریدار، علیه فروشنده، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بدهد؛ ولی معلوم شود که سند ملک به نام فروشند
ری کرده است. در این حالت، خواهان نسبت به شخصی که سند به نام اوست، اقدام به جلب ثالث  نامۀ عادی خریدافروشنده نیز خود، ملک را با مبایعه

دعوا به    کند؛ زیرا نهایتًا سند رسمی باید توسط او تنظیم شود؛ و در ضمن تعریفی دیگر، دعوای جلب ثالث دعوایی است که از ناحیۀ هر یک از اصحابمی
دارد:  باره مقّرر میقانون آیین دادرسی مدنی دراین  135گردد. مادۀ  شود مطرح میو اصطالحًا ثالث محسوب می  طرفیِت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد 

تواند تا پایان جلسۀ اّوِل دادرسی جهات و دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با  »هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را الزم بداند، می
رو، اگر جلب ثالث علیه کسی طرح شود که  است از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحلۀ نخستین باشد یا تجدیدنظر«. از اینتقدیم دادخو 

اصطالحًا    تواند به این بهانه دادخواست جلب ثالث را رد کند. در دعوای جلب ثالث خواهانامکان جلب او در مرحله بدوی نیز وجود داشته است دادگاه نمی
 شود. نامیده می مجلوب ثالثو خوانده  جالب ثالث

ثالث   است جلب  ممکن  خوانده. همچنین  سوی  از  یا  و  شود  اصلی مطرح  دعوای  خواهاِن  سوی  از  یا  است  ثالث ممکن  دعوای جلب  فوق  مراتب  به  بنا 
 دعوای اصلی و یا تسهیل اثبات اّدعای آن باشد.  منظور مطالبۀ حّقی مستقل انجام شود و یا اینکه هدف آن تقویت احتمال پیروزی دربه

خواهد دعوایی را به تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال کند؛ یک اینکه میکنندۀ دعوای جلِب شخِص ثالث است میکه خواهان، مطرحبنابراین، هنگامی
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خواسته که  برساند  محکومیِت  انجام  اصلی اش  دعوای  همراِه    خواندۀ  ثالثبه  هم    مجلوب  و  است  اصلی  خواندۀ  محکومیت  دنبال  به  هم  یعنی  است 
بهمی نماید.  محکوم  را  ثالث  شخص  علیه  خواهد  ابتدا  فرد،  تجاری،  اسناِد  دعاوی  در  مثال،  تجاریعنوان  سند  می  صادرکنندۀ  مطرح  اما  دعوا  کند، 

او نمیکه متوّجه میهنگامی از  را وصول کند  شود  به دادرسی جلب می   تجاریظهرنویِس آن سندِ تواند طلِب خود  از  را  را  آنها  کند و محکومیِت تضامنِی 
می میدادگاه  اتفاق  هنگامی  حالت  این  کند.  تسهیل  را  خود  دعوای  اثبات  ثالث،  شخص  یک  جلب  با  دارد  نظر  در  اینکه  دّوم  خواهان  خواهد.  که  افتد 

طور که آمد، قرار گرفته  قانون آیین دادرسی مدنی نیز همان  135جویز مادۀ  بردن دعوا ممکن نیست که مورد تیابد بدون مداخلۀ شخص ثالث پیشدرمی
به دیگری منتقل می را  اجاره  و منتقل  است؛ مانند موردی که مالک، عیِن مورِد  را کند  آن  تقاضای تخلیۀ  اجاره،  انقضای مّدت  از  ِالیه )مالک جدید( پس 

طی قراردادی جداگانه به    1376شود که مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ّدعی مینماید. در اینجا مستأجر به موجب دعوای متقابل م می
رو، با طرح دعوای جلب ثالث به طرفیِت مالِک قبلی جهت اثبات اّدعای خود اقدام  میلیون ریال سرقفلی پرداخت کرده است، از این  500مالک قبلی مبلغ  

 کند. می
عنوان مثال، »الف«  شود یکی از این دو هدف ممکن است منظوِر نظِر وی باشد. بهثالث از ناحیۀ خوانده مطرح میدر فرضی هم که دعوای جلب شخص  

مّدعی است که ولِیّ قهرِی طفل در نگهداری او قصور کرده و کودک به وی خسارت زده است، در مقابل، ولی مّدعی است که طفل به تحریک شخص  
ِک طفل اقامه میدیگری اقدام به این کار نموده   ای شخص  کند؛ و یا در قضیهاست و َسَبِب َاقوی از مباشر بوده فلذا دعوای جلب شخص ثالث، علیِه ُمَحِرّ

به مبلغ   را  به نمایندگی شخص »الف« ملکی  به شخص »ج« می  580»ب«  تومان  از گذشت  میلیون  »الف« پس  به خواستۀ    6فروشد.  تأدیۀ  ماه دعوایی 
نمود قرار بر این شد که  شود که وقتی ملک را از شخص »ب« خریداری میکند. شخص »ج« مّدعی میعلیه »ج« مطرح می  تأخیر خسارت  و    مابقی ثمن

را علیه شخص  مابقی ثمن را یک سال بعد از تاریخ خرید بدهد و بیع از ابتدا نسیه بوده است؛ درواقع، به جهت رِدّ دعوای »الف«، دعوای جلب شخص ثالث  
 نماید. ی»ج« مطرح م

مادۀ   وفق  این جهت،  به  است  از دعاوی طاری  یکی  ثالث  است؛ دعوای جلب  نیز الزم  این دعوا  در  آیین    17رعایت شرایط عمومی دعاوی طاری  قانون 
صورت جداگانه  د باید بهدادرسی مدنی باید با دعوای اصلی ارتباط داشته و یا از یک منشأ ناشی شده باشد در غیر این صورت، اگر با دعوای اصلی ارتباط ندار 

 رسیدگی گردد. 
تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی  طرح شده است می  منظور تأخیر رسیدگیبهدرهرحال، هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث  

 قانون آیین دادرسی مدنی(.   139تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی کند )مادۀ 
 

 ای جلب ثالث: تشریفات دعو 
 ممکن است.   دادخواستبا تقدیم  ✓
 باشد. عالوۀ یک نسخه تعداد اصحاب دعوای اصلی بهو منضمات آن باید به  دادخواست جلب ثالث ✓
نهایتًا    متقاضی جلب ثالثاست.    زمان خاصیتقدیم این دادخواست، محدود به   ✓   ، ِجهات و دالیل جلب را بیان کند و تا پایان جلسۀ اول دادرسیباید 

 روز بعد از جلسۀ اول قابل تقدیم است.  3سپس ظرف 
 است.  خواندۀ جلب ثالث، یک شخص ثالثو   متقاضی جلب ثالث،  یکی از طرفین دعوای اصلی ✓
 گویند.   مجلوب ثالث، شخصی که به دادرسی جلب شده و به  جالب ثالثرا  متقاضی جلب ثالث ✓
 درج شوند.  خواندگان جلب ثالثنوان ع، بهاصحاب دعوای اصلیکه  الزم نیست در دعوای جلب ثالث  ✓

 
 جایگاه مجلوب ثالث در دعوای مطروحه: 

 خوانده نسبت به او جاری است. برای مثال:   آثارمحسوب شده و تمام  خواندهشخص ثالث بعد از جلب، نسبت به دعوای مطروحه، 
 کند.   بهای خواسته اعتراضکند؛ نسبت به  اظهار انواع ایراداتطرح کند؛  اقدام به   دعوای متقابلتواند می ✓
به رأی صادره، درخواست  می ✓ صادره علیه او، نسبت به آن   غیابی بودن رأیکند یا در صورت    اعادۀ دادرسییا    خواهیفرجام،  تجدیدنظرتواند نسبت 

 کند.  واخواهی
 ثالث کند. تواند نسبت به رأی صادره در دعوای اصلی، اعتراض با توجه به بند فوق، نمی ✓

 
 است.  ممکن تجدیدنظر و  واخواهی ، بدوی نکته: جلب ثالث در مراحل در مراحل 

به هیچ ترتیبی راه ندارد؛ چه در خود دیوان عالی کشور و چه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظری که پس از نقض رأی    جلب ثالث،  خواهی فرجامنکته: در مرحلۀ  
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 شود. به آنجا فرستاده میدر دیوان عالی، پرونده برای رسیدگی مجدد 
 راه ندارد.  جلب شخص ثالث ، اعتراض ثالثو  اعادۀ دادرسینکته: در 

 مقاطعی از دادرسی که جلب ثالث در آن ممکن است. مقاطع امکان جلب ثالث:  
جلسۀ اول دادرسی، جهات و دالیل  تواند نهایتًا تا پایان  : هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را الزم بداند، میتجدیدنظرو    بدویدر مراحل   .1

 روز پس از جلسۀ اول، دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند.   3خود را اظهار کرده و نهایتًا ظرف  
توان دادخواست جلب ثالث داد. برای مثال، متقاضی جلب ثالث این مهلت، آخرین موعد تقدیم دادخواست جلب ثالث است. قبل از آن نیز می ✓

 شکیل جلسۀ اول دادرسی، دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند. تواند قبل از تمی
دادگاه تجدیدنظر، مکلف به تشکیل جلسۀ دادرسی نیست؛ بنابراین، بهتر است که شخصی که قصد جلب ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر را دارد، برای  ✓

 تقدیم دادخواست جلب ثالث خود، منتظر جلسۀ اول دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر نماند. 
 : بستگی به آن دارد که واخواه اقدام به جلب ثالث کند یا واخوانده؛ بدین نحو که: واخواهیحلۀ در مر  .2

 صورت توأمان، تقدیم دادگاه کند. جلب ثالث از جانب واخواه: واخواه باید دادخواست جلب ثالث و دادخواست واخواهی را با هم به ✓
واخوانده برای جلب ثالث، مانند همان است که در مرحلۀ بدوی و تجدیدنظر بیان شد؛ یعنی  جلب ثالث از جانب واخوانده: در این حالت مهلت   ✓

روز پس از جلسۀ اول، دادخواست جلب ثالث را   3واخوانده باید نهایتًا تا پایان جلسۀ اول دادرسی، جهات و دالیل خود را اظهار کرده و نهایتًا ظرف  
 تقدیم کند. 

روز بعد از تقدیم دادخواست اصلی، جلب ثالث نماید و    30تواند ضمن دادخواست اصلی یا نهایتًا ظرف  : خواهان میاداریجلب ثالث در دیوان عدالت   .3
 تواند همراه با پاسخ به دعوای اصلی، جلب ثالث نماید. خوانده نیز می

 رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث: 
 گیرد که حداقل یکی از این دو شرط نسبت به آنها موجود باشد: مان قرار میدر صورتی این دو دعوا، مورد رسیدگی توأ .1

 ؛ یعنی سبب هر دو، یک عمل حقوقی یا یک واقعۀ حقوقی باشد؛ یا هر دو دعوا، ناشی از یک منشاء باشدـ 
 ؛ یعنی اتخاذ تصمیم در یکی در دیگری مؤثر باشد. بین آنها ارتباط کامل باشدـ 

 کند. و در صورت صالحیت، جداگانه به آنها رسیدگی می دو دعوا را از هم جدا کرده دادگاهشرط فوق، برقرار نباشد، یک از این دو اگر هیچ .2
صورت  ، بهصورت صالحیتتواند آن را از دعوای اصلی جدا کرده و در  منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی است، میاگر دادگاه احراز کند که جلب ثالث به .3

 کند. جداگانه رسیدگی  
شود تا در جلسۀ  می  ابالغ   ثالثمجلوبو ضمایم آن به سایر اصحاب دعوای اصلی و نیز به    دادخواست جلب ثالثپس از وصول دادخواست جلب ثالث،   .4

 دادرسی دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. 
عوای اصلی و ابالغ دادخواست جلب ثالث به مجلوب ثالث و اصحاب دعوا،  به مجلوب ثالث و سایر اصحاب د  ابالغ وقت دادرسی دعوای اصلیپس از   .5

روز نباشد و    5اگر از زمان ابالغ دادخواست جلب ثالث به مجلوب ثالث و سایر اصحاب دعوای اصلی تا جلسۀ دادرسی، مهلت کافی؛ یعنی حداقل  
 شود. انی، حاضر به دفاع نباشد، وقت دادرسی مجدد تعیین میاصحاب دعوای اصلی و مجلوب ثالث نیز به دلیل عدم رعایت حداقل فاصلۀ زم

 
 رد دعوای جلب ثالث در مرحلۀ بدوی: 

ض شخصی که  در صورتی که در مرحلۀ بدوی، دعوای جلب ثالث با یکی از قرارهای قاطع دعوا، مانند قرار رد دعوا یا رد دادخواست مواجه شود، در این فر 
 دامات ذیل را به عمل آورد: تواند اقمتقاضی جلب ثالث است، می

ثالث .1 ایرادیتواند  می  شخص متقاضی جلب  برطرف کردن  قرار مزبور شده،    ضمن  دادگاه که موجب صدور  به همان  را  ثالث  دادخواست جلب  مجددًا 
دادرسی تقدیم شود؛ که در عمل،  روز ز جلسۀ اول    3. البته این فرض در صورتی ممکن است که دادخواست مجدد نیز نهایتًا ظرف  بدوی تقدیم کند

 چنین اتفاقی به ندرت قابل وقوع است. 
 تواند در مرحلۀ تجدیدنظر، مجددًا درخواست جلب ثالث را تقدیم کند. می متقاضی جلب ثالث، .2
ثالث .3 جلب  متقاضی  از  می  شخص  صادرهتواند  رأی صادره،  قرار  با  دعوادر خصوص    همراه  قرار    تجدیدنظرخواهی،  اصل  تجدیدنظر،  دادگاه  اگر  کند. 

صورت یکجا و توأمان رسیدگی خواهد شد. توجه داشته باشید که قرار رد دعوای جلب ثالث،  صادره را نقض کند، دعوای جلب ثالث، یا دعوای اصلی به
ظرخواهی از قرار صادره در دعوای جلب ثالث،  دیگر، قابلیت تجدیدنعبارتبرخالف قرار رد دعوای ورود ثالث، به طور مستقل قابل تجدیدنظر نیست؛ به

 تابع قابلیت تجدیدنظرخواهی از دعوای اصلی است. 
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 بند دّوم: دعوای ورود شخص ثالث

 به معنای اقامۀ دعوا از جانب شخصی خارج از دادرسی، علیه تمام یا برخی از اصحاب دعوای اصلی است. ورود ثالث:  
قانون    130گویند. مادۀ    دعوای ورود ثالثجانب شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای در جریان رسیدگی را  یا ضمن تعریفی دیگر؛ دعوای مطروحه از  

دارد: »هرگاه شخص ثالثی در موضوِع دادرسِی اصحاِب دعوای اصلی برای خود مستقاًل حّقی قائل باشد و یا خود را  باره مقّرر میآیین دادرسی مدنی دراین
که ختم دادرسی اعالم نشده است وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحلۀ بدوی باشد یا در  تواند تا وقتینفع بداند میذیدر محق شدن یکی از طرفین  

طور که در دعوای جلب ثالث تبیین گردید این دعوا نیز دو نوع است؛ ممکن است وارد ثالث مستقاًل برای خود حّقی قائل  مرحلۀ تجدیدنظر...« بنابراین همان
دعوایی علیه »ب« به خواستۀ الزام به تنظیم سند    شخص »الف«عنوان مثال  نفع بداند. بهشود و یا ممکن است خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی

  باشد. در به وی فروخته است اما حاضر به تنظیم سند رسمی برای وی نمی  1/1398/ 5ملکی را در    شخص »ب«کند و مّدعی است که  رسمی مطرح می
شود با این اّدعا که »ب« این ملک را قباًل به وی فروخته بوده است به این دلیل،  عنوان وارد ثالث در آن دعوا حاضر میبه  شخص »ج«جریان رسیدگی،  

فین )الف  خود را در محق شدن یکی از طر   شخص »ج«شود؛ و یا در موردی  خواهان تنظیم سند رسمی به نام خودش می  شخص »ب«عالوه بر رِدّ دعوای  
َتَبعی میرو، وارد دعوای ایشان میداند از ایننفع میو ب( ذی یا  ای از  عنوان مثال ملکی را که عده گویند؛ بهشود؛ به این نوع دعوای ورود ثالث، تقویتی 

علیِه آن اداره دعوایی به خواستۀ مطالبۀ حِقّ    ای در پی مّلی اعالم شدن به دلیل موات بودن تمّلک کرده است. زارعاناند ادارهکردهزارعان در آن زراعت می
شود زارعان در آنجا دارای حِقّ  داند و مّدتی در محِلّ وقوِع ملک، اقامت نداشته مّدعی میکنند. شخص دیگری که خود را مالِک زمین میریشه مطرح می

اثبات حِقّ ریشۀ زارع بودن زمین و نفی موات بودن آن میریشه بوده و در نتیجه زمین دایر بوده است. در این دعوا  شود. از این رو،  ان موجب احراز دایر 
 کند. شدِن زارعان حمایت میعنوان وارِد ثالث از برندهمالک به

صورتی  قانون آیین دادرسی مدنی از دعاوی طاری بوده و در    17دعوای ورود ثالث تابع شرایط عمومی دعاوی طاری است؛ از سوی دیگر این دعوا وفق مادۀ 
منظور تبانی و یا تأخیر  حال، هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث بهپذیرش است که با دعوای اصلی مرتبط و یا از یک منشأ ناشی شده باشد. بااینقابل

کیک نموده و به هر یک جداگانه باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفرسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی
 این قانون(. 133کند )مادۀ رسیدگی می

 
 اقسام ورود ثالث: 

است؛ مانند آنکه دعوایی در خصوص مالکیت ملکی بین دو شخص برقرار است و شخص ثالثی که   مستقاًل برای خود حقی قائلاصلی: شخص ثالث   .1
 کند. د، اقدام به ورود ثالث میمنظور اثبات مالکیت خوداند، بهخود را مالک آن ملک می

 داند. نفع مییکی از اصحاب دعوای اصلی ذی ِحق شدننیست؛ بلکه خود را در مُ   مستقاًل برای خود حقی قائلشخص ثالث  تبعی: .2
مانند آنکه دعوایی در خصوص مالکیت ملکی بین دو شخص برقرار است. سابقًا شخص ثالثی حق ارتفاق آن ملک را از یکی از ایشان خریده است،   

شود؛ چراکه شکست آن طرف، به بطالن حق ارتفاق این شخص ثالث برای تقویت موضع آن طرفی که حق ارتفاق را به او واگذار کرده، وارد دعوا می
 شود. منتهی می وی

. از همین رو، نفع او در دعوای  تمام شرایط یک دعوای تمام عیار رعایت شود، باید  ورود ثالث اصلی : در  تفاوت نفع در ورود ثالث اصلی و تبعینکتۀ مهم:  
 است.  نفعی غیرمستقیم، نفع شخص ثالث، ورود ثالث تبعی است؛ اما در  نفعی مستقیممطروحه نیز، 

 ود ثالث: تشریفات دعوای ور 
 تقدیم شود.  دادخواست در دعوای ورود ثالث باید  .1
 باشد.  عالوۀ یک نسخهها و خواندگان دعوای اصلی بهخواهانو منضمات آن باید به تعداد   دادخواست ورود ثالث .2
 تقدیم این دادخواست، محدود به زمان خاصی نیست و تا قبل از ختم دادرسی ممکن است.  .3
 گوییم. طرح دعوای ورود ثالث کرده، وارد ثالث میبه شخص ثالثی که اقدام به  .4

 خواندگان دعوای ورود ثالث: 
ها و خواندگان دعوای اصلی( اقامه شود؛ چراکه وارد ثالث برای خود، مستقاًل حق ورود ثالث اصلی: باید به طرفیت تمام اصحاب دعوا اصلی )خواهان .1

 قائل است. 
تبعی برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا است؛ بنابراین، باید به طرفیت طرف دیگر اقامه شود و از همین رو،  ازآنجا که ورود ثالث  ورود ثالث تبعی:  .2

 عنوان خوانده درج شود. الزم نیست که نام شخصی که وارد ثالث برای تقویت موضع او وارد شده، به
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 جایگاه وارد ثالث در دعوای مطروحه: 
 محسوب شده و تمام آثار خواهان نسبت به او جاری است. برای مثال:  خواهانت به دعوای مطروحه، بعد از ورود در دعوا نسب شخص ثالث 

طرح نیست؛ زیرا وارد  توان در برابر او اقدام به طرح دعوای متقابل کرد. در برابر وارد ثالث تبعی، دعوای متقابل قابلاگر او وارد ثالث اصلی باشد، می .1
 حقی قائل نیست که بتوان علیه او دادخواست متقابل تقدیم کرد.  ثالث تبعی، برای خود مستقالً 

 توانند نسبت به او انواع ایرادات را بیان کنند. خواهان و خواندۀ دعوای اصلی می .2
 تواند نسبت به رأی صادره، درخواست تجدیدنظر، فرجام یا اعادۀدادرسی کند. شود، میبا توجه به آنکه در شمار اصحاب دعوا محسوب می .3
 تواند به رأی صادره در دعوای اصلی، اعتراض ثالث کند. با توجه به بند فوق، نمی .4

 ورود ثالث در مراحل ذیل ممکن است: مراحل امکان ورود ثالث:  
 ؛ راه دارد.تجدیدنظرو  واخواهی، بدویدر مراحل  .1
 دارد. ن، راه اعتراض ثالثو  اعادۀ دادرسیدر  .2
کند؛ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است، ورود ثالث ممکن نیست؛ زیرا دیوان عالی، صرفًا رسیدگی شکلی میخواهی، زمانی که پرونده در  در فرجام .3

 اما اگر دیوان، رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر بفرستد، در آن مرجع، ورود ثالث ممکن است. 
تا قبل از ختم دادرسی  نیز    دیوان عدالت اداری، ممکن است. و همچنین در  تا قبل از اعالم ختم دادرسی،  دادرسی در تمام مراحل    ورود ثالث  نکتۀ مهم: 

 باشد. ممکن می
 رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و ورود ثالث: 

نتیجۀ دعوای ی ورود ثالث باشد؛ یعنی  گیرد که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعواقرار می  مورد رسیدگی توأماندر صورتی این دو دعوا،   .1
 باشد.  مؤثر دعوای اصلیدر  ورود ثالث

 کند.، جداگانه به آنها رسیدگی میدر صورت صالحیتدر غیر این صورت، دادگاه دو دعوا را از هم جدا کرده و 
صورت جداگانه  اصلی جدا کرده و در صورت صالحیت به  منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی است، آن را از دعوایاگر دادگاه احراز کند که ورود ثالث به .2

 کند. رسیدگی می
 شود. می  بالغنیز ا وارد ثالث، به  وقت رسیدگی به دعوای اصلیپس از وصول دادخواست ورود ثالث،  .3

اصلی، دعوای ورود ثالث  شود تا در جلسۀ دادرسی دعوای  از طرف دیگر، دادخواست ورود ثالث و ضمایم آن، به همۀ اصحاب دعوای اصلی ابالغ می
 نیز مورد رسیدگی قرار گیرد. 

تا جلسۀ   پس از ابالغ وقت دادرسی دعوای اصلی به وارد ثالث و ابالغ دادخواست ورود ثالث به اصحاب دعوا، اگر از زمان ابالغ دادخواست ورود ثالث  .4
عایت حداقل فاصلۀ زمانی، حاضر به دفاع نباشند، وقت دادرسی  روز، نباشد و اصحاب دعوا نیز به دلیل عدم ر   5دادرسی، مهلت کافی؛ یعنی حداقل  

 شود. دیگری تعیین می
بدوی:   مرحلۀ  در  ثالث  ورود  دعوای  رد  رد  یا  دعوا  رد  قرار  مانند  دعوا،  قاطع  قرارهای  از  یکی  با  ثالث  ورود  دعوای  بدوی،  مرحلۀ  در  که  در صورتی 

 تواند: می  شخص ثالثدادخواست مواجه شود، در این فرض 
 کند.   تقدیم دادگاه بدویرا به همان  مجددًا دادخواست ورود ثالثکه موجب صدور قرار مزبور شده،  برطرف کردن ایرادیتواند ضمن  می شخص ثالث  .1
 بدهد.  دادخواست ورود ثالث، مجددًا مرحلۀ تجدیدنظردر  .2
کند. اگر دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض کند، بدین    تجدیدنظرخواهیروز از تاریخ ابالغ، اقدام به    20، ظرف  قرار صادرهتواند از  شخص ثالث می .3

 شود: نحو عمل می
باشد: دادگاه تجدیدنظر پروندۀ ورود ثالث را برای رسیدگی ماهوی همراه با دعوای دعوای اصلی همچنان در مرحلۀ بدوی تحت رسیدگی در صورتی که   ✓

 فرستد. میدادگاه بدوی به   اصلی،
اکنون از آن رأی تجدیدنظرخواهی شده  باشد، یعنی در دعوای اصلی هم رأی صادرشده و همرسیدگی به پروندۀ اصلی به دادگاه تجدیدنظر رسیده  اگر   ✓

 نیز رسیدگی خواهد کرد. دعوای ورود ثالث ، به همراه با رسیدگی به دعوای اصلیباشد: دادگاه تجدیدنظر،  
شده  داگر   ✓ مختومه  اصلی  هیچعوای  در  و  ارسال  باشد  بدوی  دادگاه  به  ثالث  ورود  دعوای  نباشد:  رسیدگی  تحت  تجدیدنظر،  و  بدوی  مراحل  از  یک 

 ، رسیدگی شود. یک دعوای مستقلعنوان شود تا بهمی
 ق.آ.د.م«  143تا  130دعاوی طاری »مواد بندی جمع

 شود. دعوایی دیگر اقامه شود، دعوای طاری نامیده میهر دعوایی که در اثنای  :  مفهوم دعوای طاری
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 دعاوی طاری طرفینی  ✓
 از طرف خواهان به طرفیت خوانده: دعوای اضافی  •
 از طرف خوانده به طرفیت خواهان: دعوای تقابل •
 دعاوی طاری ثالثی  ✓

 از طرف شخص ثالث به طرفیت متداعیین اصلی: دعوای ورود ثالث  •
 طرفیت شخص ثالث: دعوای جلب ثالث از طرف متداعیین اصلی به  •

 
 است.  دعوتبه معنای  جلبدر دادگاه حقوقی،  ✓
 مجاز است.  ،ثالِث  دعوا بر واردِ  اصلِی  طرح دعوای تقابل از سوی متداعییِن  ✓
محسوب نمیشه، بلکه خواهان یا خواندۀ دعوا   وارد دعوا میشه دیگه ثالث  ،ی ثالثوقت   ؛مهم این است که نقش خوانده و خواهان را داشته باشند ✓

 شود. محسوب می
جهت تشخیص دعاوی طاری و اصلی از همدیگر و قابلیت طرح دعاوی طاری در ضمن دعاوی طاری باید اواًل دعوای اصلی و اصحاب دعوای  ✓

اصحاب دعوای طاری د دعوای طاری و  است. ثانیًا بای  اصلی را تشخیص دهیم و مالک تشخیص همان دعوایی است که در حال رسیدگی بوده
به صورت  این دعوای طاری یا    ،دعوایی بوده است که در اثنای دعوای در حال رسیدگی اقامه شده است که حال   ،را تشخیص دهیم که مالک 

از طرف خواهان بمطرح می  طرفینی بین همان خواهان و خوانده دعوای اصلی به نحوی که  ازعنوا   اشود  و  ب  ن دعوای اضافی   اطرف خوانده 
رف ثالث باشد با یا ممکن است دعوای طاری با دخالت شخص ثالثی مطرح شود، به نحوی که اگر از ط  ؛شودعنوان دعوای تقابل شناخته می

 شود. و اگر علیه شخص ثالثی باشد با عنوان جلب ثالث شناخته می عنوان ورود ثالث
 اری شناسایی شود، طرح دعوای طاری دیگری ضمن آن دعوای طاری مجاز خواهد بود. دعوای اصلی و ط  اصحاِب  های واقعِی تَم حال اگر ِس  ✓
 قابل رسیدگی نیست، بلکه حتمًا باید در اثنای دعوای اصلی باشد.   بعد از صدور رأی در دعوای اصلی و  قبل از دعوای اصلی دعوای طاری  ✓
 بعی. دعوای تَ  ≠ دعوای طاری ✓
 ورود ثالث   ≠دعوای اعتراض ثالث  ✓
 جلب ثالث   ≠ دعوای اعتراض ثالث ✓
عی  بَ شود و رسیدگی و صدور رأی آن نیز تابع دعوای اصلی است. یعنی در دعوای تَ ع دعوای اصلی اقامه میبَ ، دعوایی است که به تَ عیبَ دعوای تَ  ✓

دعوای اصلی و سقوط دعوای اصلی؛ سبب رد   دّ حدوثًا و بقائًا )هم طرح و هم رسیدگی آن( تابع دعوای اصلی است. لذا استرداد دعوای اصلی، ر 
 شود. عی نیز میبَ و سقوط دعوای تَ 

شود ، دعوایی است که صرفًا از حیث طرح و اقامه، آن هم به شرط وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی طرح میدعوای طاریاما   ✓
ال دعوای اصلی الزامًا رد لذا در دعوای اصلی با سقوط دعوای اصلی یا ابط ولیکن رسیدگی به آن و اتخاذ تصمیم در آن تابع دعوای اصلی نیست،

 ابطال دعوای طاری را دربرندارد.   و سقوط
 کند.»الف« علیه »ب« دعوای اثبات مالکیت و استرداد خودرو طرح می ✓
 )دعوای طاری(  =  )ورود ثالث( .شود »ج« وارد دعوا می •
 )دعوای طاری(  = )جلب ثالث( .شود »ج« جلب به دعوا می •
 کند. )اعتراض ثالث( اعتراض می »ج« پس از صدور رأی به رأی •
 کند. )اعتراض ثالث اجرایی( اعتراض میبعد از اجراییه  •

 
 ق.آ.د.م« 130ورود ثالث »مادۀ 

 ی برای خود قائل است: استقاللی: خواهان شخص ثالث مستقاًل حقّ  ✓
 تابع آن طرف دعوا است که به تبع او وارد شده است.   :(َتَبعی)  ل است: تقویتیی قائ شخص ثالث برای یکی از طرفین حقّ  ✓

 جلب ثالث »دکترین«  
 استقاللی  ✓
 عی )تقویتی( بَ تَ  ✓
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ثالث می ✓ و جلب  ثالث  ورود  )استقاللی(تواند  پس  یا    اصلی  محسوب    عی بَ تَ و  خوانده  ثالث  و مجلوب  خواهان  ثالث  وارد  اصلی،  حالت  در  باشد، 

 شود. )در حالت مطلق نیز چنین است.( می
 اند. عی، نقش آنها تابع شخصی است که برای تقویت او، وارد یا جلب شدهبَ اما در حالت تَ  ✓

 
 مجاز است.   »خواهان«وارد ثالث اصلی  بر  متداعیین اصلی »خوانده«توسط   طرح دعوای تقابل ✓
 مجاز است.   متداعیین دعوای اصلی »خوانده«علیه   وارد ثالث اصلی »خواهان«توسط   طرح دعوای اضافی ✓
 مجاز است.   متداعیین اصلی دعوا »خواهان«علیه   مجلوب ثالث اصلی »خوانده«توسط   طرح دعوای تقابل ✓
 مجاز است.  ثالث »خوانده«مجلوب علیه  متداعیین اصلی »خواهان«توسط   طرح دعوای اضافی ✓

 
 مجلوب ثالث علیه اصحاب اصلی ...  طرح دعوای تقابل توسط   •

 مجاز است. 
 غیرمجاز است. 

 مجاز است، اگر مجلوب ثالث اصلی باشد.  ✓
 مجاز است، حتی اگر مجلوب ثالث اصلی نباشد. 

 تشریح دعاوی طاری 
 خواهان باشد. وارد ثالث نقش خواهان را دارد، به شرط آن که، واقعًا   ✓
 بودن ورود ثالث یا جلب ثالث است. اصل بر اصلی ،در صورت اطالق  ✓
وارد ثالث و مجلوب    وارد ثالث اصلی و مجلوب ثالث اصلی واقعًا خواهان و خوانده هستند.   عی نیاز به تصریح دارد.بَ ورود ثالث یا جلب ثالث تَ  ✓

تَ وارد    ثالث )مطلق( مسامحتًا خواهان و خوانده هستند. تَ و    عیبَ ثالث  نفعی است که برایش، قش آنها تابع آن نقش ذین  عیبَ مجلوب ثالث 
 ثالث دخالت کرده، ممکن است خواهان باشد و یا خوانده باشد. 

  دعوای تقابل به واسطۀ یک دعوای تمام عیار به نوعی انقالب دعوا صورت گرفته و خواهان در نقش خوانده ظاهر و باید دفاع کند اما در در   ✓
به واسطۀ یک دعوای تمام عیار نیست، بلکه به واسطۀ یک    این  دهد، لکندرست است که یک انقالب دعوا رخ می  و تهاتر  احتساباّدعای  

فهمیدم اما االن قضیه رو با یک مثال ساده خوندم نمیق.آ.د.م رو می  142مِن مالکریمی خودم زمانی که این مادۀ    دفاع ماهوی است.
  حال   عین  در  باشد  داشته  کامل  ارتباط   آن  با  یا  بوده  منشأ  یک  از  ناشی  اصلی  دعوای  با  باید  دعوای تقابل  خواستۀ  تقابل،م   دعوای  گم: درمی
  محسوب   متقابل   دعوای  شودمی  اظهار  اصلی  دعوای  از  دفاع   برای  آن که  امثال  و...    و  صلح  تهاتر،  دعاوی  شده  اضافه  142  ماده  متن  در

  موضوع   اینکه  از  تعهدات معرفی شده اعم  سقوط  طرق  از  یکی  عنوان  ندارد. تهاتر در مدنی به  جداگانه  دادخواسِت   تقدیِم   به  نیاز  و  شودنمی
نباشد؛  منشأ  یک  از  ناشی  اصلی  دعوای  خواستۀ  با  تهاتر یا  باشد. مثال: خواستۀ  یا  باشد  داشته  کامل  ارتباط  آن  با  یا  باشد   دعوای   نداشته 

  پرداخت   به  اصلی  دعوای  خواهاِن   آن  شرح  به  که  دادگاهی  یافتۀقطعیت  حکم  ارایۀ  با  َعَلیه خوانده یا مدعی    ت،اس  نقد   اصلی، مطالبۀ وجهِ 
  به  که  او  بدهی  قباِل   در  اصلی  دعوای  خواهاِن   طلِب   از  قسمتی  یا  تمام  کندمی  اعالم  دفاعاً   شده  محکوم  دعوا  این  خواندۀ  حّق   در  معّین  مبلغ

  خوانده   دفاع  و  خواهان  دعوای  صحت  احراز  صورت  در  دادگاه  صورتی  چنین  در  که  است  شده  تهاتر  شده  پایدار  دادگاه  قطعِی   حکِم   موجب
  خوانده  ماند   باقی  خواهان  اّدعای  موضوِع   طلِب   از  مبلغی   اگر   و  نمود  خواهد   صادر  نمایندمی  معادله  که  حدی  تا  دین   دو  تهاتر  بر   اعالمی  حکم

  و   منشاء  وحدت  کرد. پس در دعوای تهاتر، موضوِع   خواهد  محکوم  باشد  شده  مطالبه  اگر  مربوط  خساراِت   و  ماندهباقی  پرداخِت   به  فقط  را
  خواهان  طلِب   است  نیست. اصاًل این موضوع مطرح نیست، مثاًل ممکن  مهم  تهاتر   زمینه  در   خوانده  دفاع  و  دعوا  خواستۀ  بین  کامل  ارتباط

  است   کرده  تهاتر   اعالم  آن  اساس   بر  که  خوانده  شدۀثابت  طلِب   لکن  باشد  معوقه  بهای اجاره  به  مربوط  شده   دعوا  اقامۀ  آن  وصول  برای  که
  شده  حال   دو هر  و باشد   جنس  یک از  دین  دو موضوع  که  است این گیرد قرار  دادگاه  توّجه مورد  باید  و است مهم که  آنچه باشد  قرض  از ناشی
مستنبط  .باشند    محسوب   طاری  و  متقابل  دعوای  تهاتر،  و  احتساب  اّدعای  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  142  و  18  مواد  صراحت   از  پس 

  اّدعای   خوانده  که  است  داده  اذن  شده قانون  نظر  مورد  مقولۀ  وارد  دفاع  یک  عنوان  به  خوانده  اّدعای  ِصرِف   به  تواندمی  دادگاه  و  شودنمی
  قضایی   تهاتر   تهاتر،  انواع  از  داشت. یکی  خواهد   پی   در   را   ادعا  این  استماع   تکلیف  دادگاه  برای  اذن  این  است  بدیهی  بکند  تهاتر   و  احتساب

  از   پس   و  نماید   رسیدگی   طرفین  اّدعای  به   باید  دادگاه   مورد   این  در  است   شده  یاد  احتساب  به  آن  از  مدنی  دادرسی  آیین   قانون   در   که   است
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 . دهد می  تهاتر به حکم )از جمله صالحیت ذاتی(   قانونی شرایط سایر وجود صورت در احراز،

 تشریفات 
تابع دادخواست  آیند، پس مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات میتمامی دعوی طاری، یک دعوای تمام عیار به شمار می باشند و تشریفات آنها 

 اصلی در آن مرحله در حال رسیدگی است و هزینۀ دادرسی آن معادل دعوای اصلی در همان مرحله است.  
 ق.آ.د.م  143و   137، 135، 134، 131، 130مواد 

ه مذکور در  دعوای اضافی باید با دعوای اصلی یا ارتباط کامل داشته باشد یا با دعوای اصلی دارای یک منشأ باشد. این در حالی است که افزایش خواست 
 آید یعنی نیازمند تقدیم دادخواست نیست. درخواست به عمل می رِف آید و به ِص ق.آ.د.م یک دعوا به شمار نمی 98مادۀ 
اواًل وقت دعوای اصلی را به متقاضی طاری و ثانیًا دادخواست و ضمائم دعوای طاری را به اصحاب دعوای اصلی   از طرح دعوای طاری، دادگاه باید  پس

 ابالغ نماید. 
ق.آ.د.م،    133به موجب مادۀ    نماید.وقت را تغییر و ابالغ می  روز باشد، دادگاه رأساً   5دعوای طاری کمتر از    چنانچه وقت رسیدگی از تاریخ ابالغ به متقاضِی 

ق.آ.د.م عدم تقابل در دعوای   141ق.آ.د.م تأخیر در جلب ثالث و به موجب مادۀ    139تبانی، تأخیر، عدم مالزمه در دعوای ورود ثالث و به موجب مادۀ  
 است.  همگی سبب تفکیک دعوای طاری از دعوای اصلی و رسیدگی جداگانهمتقابل 

 
 جریان دادرسی:. طواری مربوط به  2

آنکه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن، ممکن است بروز نماید و  شود که معمواًل بیهایی گفته میطواری دادرسی )امور اّتفاقی(، به پدیده
: خوانده نسبت به صالحیت  1« علیه »ب«،  شود؛ مانند اینکه در دعوای »الفگیری نسبت به آنها میمعمواًل صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم

 نماید. : خواهان نسبت به سندی که مورِد استناِد خوانده قرارگرفته اّدعای جعل می3شود؛ : شخص ثالثی وارد می2نماید؛ دادگاه ایراد می
 اده، مبادرت به رسیدگی پرونده و صدور رأی نماید. یک از طوارِی دادرسی رخ ندهد و دادگاه در پِی دادرسِی ساین احتمال وجود دارد که در دادرسی، هیچ

حّقِی  نفعی و ذیشود که ابتدا دادگاه صالحیت خود را احراز نماید، نسبت به ذیکه دادگاه با طواری روبرو گردد، صدور رأی قاطع موکول به این میهنگامی
تع یا مجعولّیِت سنِد مورِد  و  و اصالت  نتیجۀ مشّخص برسد  به  ثالث  نتیجۀ دادرسی میوارِد  او روشن شود در  برای  تواند موجب شود که حسب مورد  ّرض 

 . زایل شودو حّتی  متوّقف گردد،  پیچیده شود، به تأخیر افتد ، در مرجع دیگری ادامه یابددادرسی 
 مبحث اول: توأم و تفکیک نمودن دعاوی

 ورزد. صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه به آن مبادرت میتوأم نمودن دعاوی اقدامی است که درهرحال پس از طرح دعاوی طاری در 
های متعّددی به یک دادگاه داده شود که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد که اّتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد،  که دادخواستدرصورتی

گیری شود )البّته اگر دعوای دّوم در قالب دعوای متقابل و  معارض و ناهماهنگ پیشکند تا از صدور آرای  دادگاه آن دعاوی را توأم با یکدیگر رسیدگی می
 شود(. ق.آ.د.م، توأمًا رسیدگی می 141در زمان مقّرر اقامه شود، هر دو دعوا طبق ماّدۀ  

شده دارند در  دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرحق.آ.د.م )راجع به توأم نمودن دعاوی در غیر مورِد طرِح دعاوی طاری(: اگر دعاوی    103طبق ماّدۀ  
شده باشد در یکی از شعب با تعییِن رئیِس شعبۀ اّول نماید و چنانچه در چند شعبه مطرحجا رسیدگی میهمان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک

، توأم نمودن دعاوی، حّتی اگر در  84مادۀ    2دادگاه را مستحضر نمایند. در بند  اند از دعاوی مربوط،  جا رسیدگی خواهد شد. وکال یا اصحاب دعوا مکّلفیک

اضافیتقابلجلب ثالثورود ثالثدعاوی طاری

++++دادخواست

تشریفات تابع دعوایتشریفات
اصلی در آن مرحله

تشریفات تابع دعوای 
اصلی در آن مرحله

تشریفات تابع دعوای
اصلی در آن مرحله

تشریفات تابع دعوای 
اصلی در آن مرحله

تا ختم دادرسیمقطع
تا پایان جلسۀ اول اظهاِر 

روز تقدیم 3جهات و ظرف 
دادخواست

تا پایان جلسۀ اولتا پایان جلسۀ اول

-واخواهی-بدویمرحله
تجدیدنظر

-واخواهی-بدوی
فقط بدویفقط بدویتجدیدنظر
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 بینی شده است. عرِض هم اقامه شده باشد، در پی ایراد، پیشهای متعّدد اّما همدادگاه
 شرط توأم نمودن دعاوی، ارتباط کامل آنها با یکدیگر است. 
تجزیه باشد و فقط  که دعوا قابلق.آ.د.م: درصورتی  298عکِس توأم نمودِن دعاوی است. مادۀ    تفکیک دعاوی )دعاوی متعدد در یک دادخواست(: ترتیبی

ادامه    قسمتی مقتضِی صدوِر رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکّلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت بوده و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را
به انجام تعّهد باشد و به تجویز این ماّده، خواهان، خساراِت ناشی از تأخیر در انجام تعّهد را نیز ضمن دادخواست یا  خواهد داد. مثال: اگر خواستۀ دعوا الزام  

تواند اگر آن قسمت از پرونده که مربوط به الزام به انجام تعّهد است، آمادۀ صدور رأی باشد، نسبت به صدور رأی  در اثنای دادرسی مطالبه نماید، دادگاه می
 دام و نسبت به خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعّهد که معمواًل مستلزم کارشناسی است رسیدگی را ادامه دهد. اق

 مبحث دوم: توقیف دادرسی
پایان می با صدور حکم  و  یافته  ادامه  از شروع  توقی دادرسی معمواًل پس  توقیف دادرسی شود.  اقامۀ دعوا، رخدادهایی ممکن است موجب  از  ف  یابد. پس 

 دادرسی یعنی »از حرکت بازداشتن دادرسی«. 
 (: 106و   105موارد توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان )ماّدۀ 

 بینی کرده است. مواردی که قانون صریحًا یا تلویحًا پیش
یا نماید  نماینده: هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت  یا  آنان که به موجب آن ِسَمت،    توقیف دادرسی ناشی از وضعّیت اصیل  از  یا ِسَمِت یکی  محجور شود 

دارد مگر اینکه فوت یا حجر یا زواِل ِسَمِت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی  طور موّقت متوّقف میداخِل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به
 یگران ادامه خواهد یافت. نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به د

 انتقال باشد. فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل
ر خواندگان  فوت یا حجر یا زواِل ِسَمِت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادخواست است که در دادرسی نسبت به دیگران مؤثر باشد. مثال: اگ 

یا زواِل ِسَمت رخ دهد، دادرسی نسبت به این شخص متوّقف می  خلع ید عوای  در د اّما  متعّدد باشند و یکی از خواندگان فوت نماید یا محجور شود  شود 
 ها و فوت یکی از آنها نیز نتیجه همان است. یابد؛ در صورت تعّدد خواهاننسبت به دیگران ادامه می

از خواهانباشد و خواهان  تجزیهدر تمام مواردی که دعوا قابل ِسَمِت یکی  و زواِل  باشند، فوت، حجر  متعّدد  یا خواندگان  و  تنها  ها  از خواندگان  یا یکی  ها 
 شود. موجب توقیف دادرسی نسبت به او می

شود ولی  موجب توقیف دادرسی نمی  شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محِلّ مأمورّیِت نظامی یا مأمورّیِت دولتی یا مسافرِت ضروری،توقیف یا زندانی
 دهد. به آنان می مهلت کافی برای تعیین وکیلدادگاه 

 شود. تا زمانی که حکم قطعِی موِت فرضِی غایِب مفقوداالثر صادر نشده، دادرسی نسبت به او متوّقف نمی
 شود. شرایط توقیف: توقیف دادرسی باید با صدور »قرار توقیف دادرسی« اعالم و در پرونده ضبط 

 شود. اگر در زمانی که دادرسی به مرحلۀ صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریانی ندارد تا توقیف 
نمی دادرس  فراغ  موجب  دادرسی  توقیف  توقیف:  ماّده  آثار  طبق  و  »به  105شود  را  رسیدگی  دادگاه  متوّقف میق.آ.د.م:  موّقت«  رفع  طور  تا  دادگاه  کند، 

 است.  زواِل آنبا  توقیِف دادرسی ماند و این، تفاوِت بارِز توقیف دادرسی هر وقت به طول انجامد مشغول می
 شده باشد، ادامۀ جریاِن دادرسی مستلزم آن است که از جمله وّراِث متوّفا معّرفی شوند. به سبب فوت یکی از اصحاب دعوا توقیفرفع توقیف: اگر دادرسی  

 شده باشد، رفع توقیف مستلزم معّرفی نمایندۀ قانونی او است )مانند قّیم(. هرگاه دادرسی بر اثر حجر یکی از اصحاب دعوا توقیف
اثر َزواِل ِسَم  شده باشد، رفع توقیف مستلزم معّرفِی شخصی است که بعدًا  داخِل دادرسی شده، دادرسی توقیف  به موجِب آن سمتِت شخصی که  اگر بر 

 دارای ِسَمت گردیده است. 
 توقیف دادرسی ناشی از:  سایر موارد توقیف دادرسی:

 . اعادۀ دادرسِی طاریو  اعتراِض ثالِث طاری .1
 . عدم تهّیۀ وسایل اجرای قرار  .2
 . اع دعوا به داوری ارج .3
تأمین .4 دادن  در  تکلیف  واهی:  دعوای  بیگانهو    تأمین  اتباع  می  تأمین  داده  مهلت  خواهان  به  تأمین،  دادن  برای  که  مّدتی  توقیف  در  دادرسی  شود 

 شود. می
است، رسیدگی به دعوا تا اّتخاذ تصمیم از  : هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات اّدعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری  ِاناطه .5

 شود. دار، صادر میگیرِی مرجِع صالحّیتشود. در این صورت، قراِر توقیِف دادرسی تا تصمیمدار متوّقف میمرجع صالحّیت
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 مبحث سوم: زوال دادرسی و دعوا
 آن شده است.  ای که خواهان با اقامۀ دعوا موجب شروعزوال دعوا به مفهوم اعم: زایل شدن دادرسی

 شود. زوال دعوا به مفهوم اخص: یعنی حِقّ مراجعه به مراجِع صالح، الزامًا زایل نمی
 بند اول: استرداد دادخواست

تواند تا اّولین جلسۀ دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه  استرداد دادخواست به معنای اعراض از آثار دادخواست است. خواهان می
می صادر  دادخواست  ابطال  )ماّدۀ  قرار  می  107نماید  خواهان  پس  آق.آ.د.م(  دادرسی  جلسۀ  اّولین  تا  دادخواست  تقدیم  از  پس  با  تواند  بگیرد.  پس  را  ن 

 نماید. را صادر می قرار ابطال دادخواستاسترداد دادخواست، دادگاه 
ماّدۀ   در  تجدیدنظر  دادخواست  مرجع  پیش  363استرداد  نمایند،  مسترد  را  خود  تجدیدنظر  دادخواست  دعوا  طرفین  از  یک  هر  چنانچه  است:  شده  بینی 

 کند. یرا صادر م  قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرتجدیدنظر  
 باشد. ق.آ.د.م می 363بینی ننموده؛ مالک، ماّدۀ گذار استرداد دادخواست فرجامی را پیشقانون

 باشد(. ق.آ.د.م می 363نشده )مالک در این مورد نیز، ماّده   بینید دادخواست واخواهی نیز پیشاستردا
 بوط به استرداِد دادخواسِت نخستین است. ق.آ.د.م مشمول مقّررات مر  420استرداد دادخواست اعتراض ثالث طبق ماّده 

 ق.آ.د.م تعیین شود.  363احکام و آثار استرداد دادخواست اعادۀدادرسی باید با توّجه به مالِک مادۀ 
 بند دوم: استرداد دعوا 

 ق.آ.د.م(.  107که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را مسترد نماید )ماّده  تواند مادامیخواهان می
دعوا   پذیرفته میاسترداد  طرفی  و  سوی خواهان  از  تنها  نیز  اعم  معنای  بار میبه  او  بر  خواهان  احکام  که  از  شود  یک  هر  بنابراین  اصلیشود،  ،  خواهان 

 توانند دعوای خود را مسترد نمایند.می  وارد ثالثو  خواهان دعوای متقابل
پذیرفته میاسترداد دعوا »مادامی تمام نشده«  از  که دادرسی  پایان دادرسی، تحت هیچ شرطی )حّتی رضایت خوانده( استرداد دعوا )دادرسی(  شود. پس 

 پذیرفته نخواهد شد. 
نماید. استرداد دعوا ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد؛ یعنی در جلسۀ  استرداد دعوا مستلزم وجود قصد و اعالم ارادۀ شخصی است که دعوا را استرداد می

 شده و خواهان آن را امضا نماید. مجلس نوشتهرتدادرسی یا رسیدگی اعالم و در صو
 زمان استرداد دعوا 

 باشد. در استرداد دعوا »قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا« نیازی به رضایت خوانده نمی ✓
خوانده، موافقِت خود را  جانبه، دعوا به معنای اعم )دادرسی( را مسترد نماید. اگر  صورت یکتواند به»پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا« خواهان نمی ✓

 یابد. کند و اگر اعالم ننماید رسیدگی ادامه میبا استرداد اعالم نمود، دادگاه قرار رّد دعوا صادر می
شده برخوردار  کند. قرار رّد دعوا از اعتبار امر قضاوتدر صورت استرداد دعوا در مرحلۀ نخستین و حصول شرایط آن، دادگاه، قرار رّد دعوا صادر می ✓

 تواند دوباره اقامۀ دعوا کند. نیست و خواهان می
 اند. اثر استرداد دعوا و قرار رّد دعوا قهقرایی است و آن قرارگرفتن اصحاب دعوا در موقعّیتی است که پیش از اقامۀ دعوا داشته ✓

رف ی« از دعوا بند سوم: ص 
ّ
 نظرکردن »کل

از ختم مذاکرات اصحاب دعواهرگاه خواهان   رّد دعوا صادر میپس  باشد دادگاه قرار  اگر خوانده راضی  نماید،  را مسترد  کند. هرگاه خوانده  ، دعوای خود 
با استرداد دعوا موافقت نمی باشد، معمواًل  به شکست رقیب داشته  امیِد زیادی  و  باشد  نداشته  و در  نگرانی  از خواهان گرفته  را  تا فرصت تجدید قوا  نماید 

ه  کاِر او را تمام کند. در چنین صورتی دو راه برای خواهان وجود دارد: یا دعوا را ادامه داده و منتظر نتیجۀ آن شود یا از دعوای خود بهمین دعوا )دادرسی(  
وای خود به صادر خواهد کرد. قرار سقوط دعوا تنها در صورتی باید صادر شود که خواهان از دع  قرار سقوط دعوانظر کند که در این صورت دادگاه  کّلی َصرف
وا صادر پوشی کند؛ زیرا هرگاه پس از ختم مذاکرات، خواهان، استرداد دعوای خود را اعالم کند و خوانده رضایت خود را اعالم نماید، قرار رّد دعکّلی چشم

نظر( نماید که در  پوشی )َصرفکّلی چشم  شود و اگر خوانده موافقت خود را اعالم نکند دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد مگر خواهان از دعوای خود بهمی
تنها سنِد شکسِت  آید زیرا در صورت قطعّیت، نهشود. با قرار سقوط دعوا خطیرترین وضعّیت برای خواهان به وجود میاین صورت قرار سقوط دعوا صادر می

قرار سقوط دعوا، اعتبار امر   حاصل است.رۀ آن دعوا نیز برای او بیاو در دعواست بلکه از این حیث همان اعتباری را دارد که احکام دارند یعنی اقامۀ دوبا
 شده را دارد یعنی خواهان دیگر امکان طرح مجدد آن دعوا را نخواهد داشت. قضاوت
 تا اّولین جلسۀ دادرسی  /قرار ابطال دادخواستاسترداد دادخواست:  .1
 که دادرسی تمام نشده مادامی  /قرار رّد دعوازوال دادرسی و دعوا؛ استرداد دعوا )دادرسی(:  .2
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 پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا  /قرار سقوط دعوا نظرکردِن »کّلی« از دعوا: َصرف .3
 

 های ویژه: »دستور موقت ـ تأمین خواسته ـ تأمین دلیل ـ سازش«بخش سوم: آیین
 فصل اول: دستور موقت 

ند تا صدور رأی به نفع او و قطعیت رأی صادره و در نتیجه، اجرای رأی،  اگر شخصی در خصوص موضوعی، طرح دعوا ک  دستور موقت )دادرسی فوری(:
انجامد. ممکن است خوانده، برای ایجاد مانع بر سر راه خواهان و جلوگیری از احقاق حق خواهان، به  روندی چندین ماهه یا گاه چندین ساله به طول می

در جریان رسیدگی، از جانب خوانده یا شخص ثالث، اتفاقی افتد که این اتفاق، اجرای رأی را    های به ظاهر قانونی متوسل شود یا آنکهانواع و اقسام روش 
کند تا با  شود، غیرممکن سازد. در این حالت خواهان برای جلوگیری از این رویداد، از دادگاه تقاضای دستور موقت میکه در آینده به نفع خواهان صادر می

 یابد، محفوظ نگاه دارد. به موجب رأی آتی دادگاه، رسمیت می  این دستور موقت، حقوق خود را که
نامه به دیگری بفروشد و از تنظیم سند رسمی به نام او امتناع کند. خریدار دادخواست الزام به تنظیم  برای مثال، فرض کنید شخصی، ملک خود را با مبایعه

اه، ملک را به نام دیگری منتقل کند تا در صورت صدور حکم از سوی دادگاه مبنی  کند. ممکن است فروشنده در جریان رسیدگی دادگسند رسمی طرح می
تواند درخواست صدور دستور موقتی  کند، میبر تنظیم سند رسمی، این حکم قابل اجرا نباشد. خریدار برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که طرح می

 در قالب دستور موقت، نقل و انتقال این ملک را متوقف کند تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان،  مبنی بر منع نقل و انتقال ملک نیز مطرح کند تا فعالً 
 انتقال به خریدار باشد. تی، قابلسند همچنان به نام خواندۀ دعوا )فروشنده( باشد و این سند به راح 

 های دستور موقت: ویژگی
 شود مثاًل در مثالی که گفتیم:خواست میدستور موّقت اقدامی است که به َتَبِع »اصل دعوا« در  .1

 اصل دعوا: الزام به تنظیم سند رسمی 
 موضوع دستور موّقت: منع خوانده از نقل و انتقال ملک 

 باشد.  طرحقابلیا   شدهمطرحاصل دعوا باید  .2
است و محاکم نیز آن   قرار تأمینینشده، اما ماهیت آن یک  بینیاست. گرچه در قانون، صدور دستور موقت در قالب قرار، پیش  قرارماهیتًا    دستور موقت  .3

 کنند. را در قالب قرار، قرار صادر می
 موضوع دستور موقت، ممکن است یکی از سه عنوان ذیل باشد:  .4

 الف ـ توقیف مال؛ 
 ها(؛ مکرر قانون تملک آپارتمان  10مندرج در مادۀ ب ـ انجام عمل )مانند دستور موقت 

 ج ـ امتناع از انجام عمل )مانند توقف عملیات ساختمانی(. 
. موضوع دستور موقت، راجع به امور فرعی و تبعی دعوا است. برای مثال، وقتی خواستۀ  تواند با خواستۀ دعوا، یکسان باشد موضوع دستور موقت نمی .5

تواند »منع نقل و تواند الزام به تنظیم سند رسمی باشد؛ بلکه موضوع آن میم سند رسمی است، موضوع دستور موقت نمیاصلی دعوا، الزام به تنظی
 انتقال ملک« باشد. 

د؛  تواند متضمن امری همیشگی و دائمی، مانند تنظیم سند، تحویل مبیع، انجام تعمیرات، پرداخت دین و ... باشاست و نمی  اقدام موقتیدستور موقت،   .6
 بلکه باید امور موقتی، مانند جلوگیری موقتی از تخریب بنا، توقیف موقت و جلوگیری از نقل و انتقال یا ... باشد. 

؛ مگر ماَند القاعده پابرجا میتا صدور رأی نهایی علیشود بلکه  دستور موّقت با صدور رأی مرحلۀ نخستین حّتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمی .7
 اه تجدیدنظر با اعتراض طرف فسخ شود. اینکه در دادگ 

 آثار دستور موقت: 
است. همچنین هرگونه قرارداد یا تعهدی که بعد از توقیف    باطل و بالاثرشده  ، نسبت به مال توقیفرهنیو    شرطیو    قطعی، اعم از  نقل و انتقالی هرگونه   .1

 ق.ا.ا.م(  57و  56. )مواد  له کتبًا رضایت دهدمگر اینکه محکوم  له منعقد شود، نافذ نیست؛ شده، به ضرر محکوم  مال، نسبت به مال توقیف
 کند. نمی حق تقدمباشد، نسبت به آن مال ایجاد   توقیف مال و ممنوعیت نقل و انتقال مالی، بر مبنای دستور موقت حتی اگر  .2
  حقیبی  بهمحکوم  رغم صدور این قرار از سوی قاضی، خواهان در اصل دعوا  صدور دستور موقت، تأثیری در اصل دعوا ندارد؛ یعنی ممکن است علی .3

کند، حّتی اگر همان دادگاِه  ه به اصل دعوا رسیدگی میشود یا بالعکس. بنابراین هرگاه درخواست دستور موّقت پذیرفته و قرار صادر شود دادگاهی ک
کننده را در ماهّیت دعوا محکوم نموده و یا قرار رِدّ دعوا، عدم استماع دعوا و ... صادر نماید. در  تواند در اصل دعوا، درخواستصادرکنندۀ قرار باشد، می

 باشد. عوا ندارد و نشانۀ شکسِت حتمِی خواهان در اصل دعوا نمیمقابل، پذیرفته نشدن درخواسِت دستور موّقت نیز تأثیری در اصل د
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 شرایط صدور قرار دستور موقت:  
 است.  قابل صدور در تمام دعاوی،  قراراین  .1
 باشد، تا صدور دستور موقت صادر شود. حال باید تعهد مورد ادعای خواهان،   .2
قرار رد  دعوا، مختومه نبودن دعوا و ... باید رعایت شود. در غیر این صورت،    ، مانند سمت، اهلیت، تنجیزشرایط طرح دعوادر درخواست دستور موقت   .3

 است.  قرار قطعیشود. این صادر می  درخواست دستور موقت
 است.  توسط دادگاه فوریت امرصدور دستور موقت، منوط به احراز   .4
ثالث، ورود ثالث اصلی یا ورود ثالث تبعی باشد که به نفع خواهان، ورود نیز ممکن است؛ اعم از آنکه این ورود  وارد ثالث    تقاضای دستور موقت از جانب .5

طور که خود  تواند تقاضای دستور موقت کند، همانثالث کرده است. بدیهی است که اگر وارد ثالث، به نفع خوانده، ورود ثالث تبعی کرده باشد، نمی
 تواند تقاضای دستور موقت کند. خوانده نیز نمی

 و مصادیق فورّیت در قرار دستور موقت   مفهوم، معیار
کند ارزیابی  کند. این فورّیت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می  اثباتامر را    فورّیت نماید ابتدا باید  شخصی که درخواست دستور موّقت می

 شود. می
پ  مفهوم فورّیت: اگر درخواسِت دستوِر موّقت  دارد که  متقاضِی دستور،  فورّیت وقتی وجود  به  اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود  از  ذیرفته نشود، پیش 

 الوقوع است وارد خواهد شد. جبران که فوری یا قریبخسارتی خطیر و غیرقابل
 جام شود. شده: اقدامی که فورّیت دارد اقدامی است که »بدون مهلت« باید انفورّیت و قدمِت وضعّیت اعالم عوامل موّثر در تشخیص فورّیت:

 تشریفات رسیدگی به درخواست دستور موقت: 
 خواهان است و دادگاه نباید رأسًا آن را صادر کند.  درخواستصدور دستور موقت، مستلزم  .1
 ای معادل دعاوی غیرمالی دارد.درخواست دستور موقت، نیاز به تأدیه هزینه .2
 احتمالی( توسط خواهان است. صدور دستور موقت، همیشه منوط به سپردن تأمین )تودیع خسارت  .3
 االصول نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خوانده دارد؛ یعنی نیاز به تعیین وقت دارد. ، رسیدگی به درخواست دستور موقت، علیامور فوریجز در  .4
 باشد.  بتخارج از نو، در صورت نیاز به تعیین وقت و دعوت از طرفین، این وقت باید  فوریت دستور موقتبا توجه به   .5
 تقدیم شود.عالوۀ یک نسخه تعداد طرف دعوا بهدرخواست دستور موقت به  .6
موقت،   .7 دستور  درخواست  در  که  صورتی  شکلیدر  نمی  شرایط  صادر  نقص  رفع  اخطار  صورت،  این  در  باشد،  نشده  رعایت  این  دادخواست  زیرا  شود؛ 

 کند. این قرار قطعی است. را صادر می دادگاه قرار رد درخواستدرخواست، یک دعوا نیست؛ بلکه 
خارج  ممکن است دادگاه، این درخواست    هم از قاضی قابل درخواست است و در صورت فوریت امر،  خارج از دادگاهدر موارد ضروری، دستور موقت در   .8

 را اجابت کند.  از دادگاه
اه  در موارد ضروری، دستور موقت، در خارج از وقت اداری و حتی اوقات تعطیل هم قابل درخواست از قاضی است و در صورت فوریت، ممکن است دادگ  .9

 ، اجابت کند. خارج از وقت اداری این تقاضا را  
 ستور موقت: صالحیت رسیدگی به درخواست د

 است. تابع اصل دعوا،  صالحیت ذاتیرسیدگی به درخواست دستور موقت از حیث  .1
 واقع است.  در حوزۀ آن موضوع دستور موقت، در صالحیت دادگاهی است که صالحیت محلیرسیدگی به درخواست دستور موقت، از حیث  .2
دادگاه ق .3 این درخواست، یک دعوا نیست؛ رار عدم صالحیت صادر نمیاگر در طرح درخواست دستور موقت، قواعد صالحیت رعایت نشود،  کند؛ زیرا 

 کند. این قرار قطعی است. بلکه دادگاه، قرار رد درخواست صادر می
 بینی نشده است. در داوری داخلی، در قانون، صدور دستور موقت توسط داور و صدور دستور موقت توسط دادگاه پیش .4
 بینی شده است. پیش دادگاهبینی نشده است؛ اما صدور دستور موقت توسط ، پیشتوسط داور دور دستور موقتص،  المللداوری تجاری بیندر قانون  .5

 های درخواست دستور موقت: روش
 کند. می  درخواست دستور موقت، شخص، قبل از طرح دعوای اصلی .1

روی   ✓ باید  حتمًا  موقت،  دستور  درخواست  حالت،  این  در  اما  دعوا؛  نه  و  است  درخواست  ماهیتًا  موقت،  دستور  تقاضای  اینکه  وجود  های برگهبا 
 ها ارجاع شود و به همین دلیل، نیازمند برگۀ دادخواست است. نوشته شود؛ زیرا باید به یکی از شعبه مخصوص دادخواست 

روز از تاریخ صدور دستور موقت تقدیم کند و گواهی آن را به دادگاه صادرکنندۀ دستور   20ع به اصل دعوا را ظرف  خواهان باید دادخواست راج  ✓
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 موقت تقدیم کند. 
 کند. می  رفع اثراگر خواهان به تکلیف مقرر در بند فوق عمل نکند، دادگاه به تقاضای خوانده، از دستور موقت  ✓
 ای ارجاع شود که پروندۀ دستور موقت ارجاع شده است. کند، الزم نیست به همان شعبهوقت، طرح میدعوایی که خواهان بعد از صدور دستور م ✓

 شود.، درج میدر همان دادخواست دعوای اصلیدرخواست دستور موقت،  .2
 کند. ، صدور دستور موقت را تقاضا میجریان دادرسیخواهان در   .3

بنابراین، نیاز به درج در برگۀ دادخواست ندارد؛ مگر آنکه بنا بر قواعد صالحیت، درخواست صورت کتبی یا شفاهی باشد؛  تواند بهاین درخواست می ✓
 کند، به عمل آید که در این صورت باید در برگۀ دادخواست تنظیم شود. دستور موقت از دادگاهی غیر از دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می

 طرح است که هنوز در مرحلۀ مزبور، ختم دادرسی نشده است. زمانی قابل  تا تجدیدنظریا  بدوی های  این درخواست، در دادگاه ✓
 توان تقاضای دستور موقت کرد. در طول توقیف دادرسی نیز می ✓
فرجام ✓ مرحلۀ  در  عالی کشور،  دیوان  از  موقت  دستور  با درخواست  رأی صادره  مطابقت  به  اقدام  عالی کشور  دیوان  چراکه  است؛  منتفی  خواهی 

وقانون می نمی  کند  برای رسیدگی به اصل دعوا رسیدگی  تجدیدنظر  یا  بدوی  به مرجع  پرونده  اعادۀ  و  دیوان  در  رأی  نقض  در صورت  اما  کند؛ 
 توان از آن مرجع درخواست دستور موقت کرد. مجدد، می

. سپردن این تأمین برای این است  صدور دستور موقت همیشه منوط به سپردن تأمین توسط خواهان است  سپردن تأمین )تودیع خسارت احتمالی(:
 واسطۀ دستور موقت به خوانده واردشده، جبران شود. حق شناخته نشود، خساراتی را که بهکه اگر خواهان در اصل دعوا ذی

 ه باشد. شدصادر شود، که دستور موقت خسارت احتمالی در صورتی تودیع می .1
 اعتراض نیست. است و همچنین از جانب هیچ یک از خواهان یا خوانده قابل قاضیبسته به نظر  میزان خسارت احتمالی  .2
است؛ اگر مهلتی که دادگاه برای تودیع خسارت احتمالی، تعیین کرده، تمام شود و    قاضی، بسته به نظر  سپردن خسارت احتمالی خواهان برای    مهلت  .3

 کند. را صادر میقرار رد درخواست دستور موقت تمالی را نپردازد، دادگاه خواهان، خسارت اح 
می .4 مزبور  ضمانت  غیرنقد یا    نقدتواند  تأمین  یا  سهام  تجاری،  اسناد  غیرمنقول،  یا  منقول  اموال  بنابراین،  میباشد؛  بانکی  بهنامۀ  خسارت  تواند  عنوان 

 احتمالی استفاده شود، البته با موافقت دادگاه. 
 یستند. ن، مانند معسرین نیز، از سپردن خسارت احتمالی معاف اشخاص معاف از هزینۀ دادرسی .5

 موقت:  طریقۀ ابالغ و اجرای دستور 
 شود.  اجراو سپس خوانده ابالغ دستور موقت باید فورًا به   .1
 شود. می اجرا، قبل از ابالغ به خوانده، این قرار  فوری در موارد .2
 نیست.  خواهاندستور موقت به ابالغ  نیاز به .3
 محل اجرا است. تأیید رئیس حوزۀ قضایی ، منوط به اجرای دستور موقت .4
 اعتراض نیست. قابل،  تأیید دستور موقتتأیید یا عدمدر نظر رئیس حوزۀ قضایی  .5
کند؛ بنابراین، در هر زمان که رئیس حوزۀ قضایی آن را میاجرا    غیر قابلکند؛ بلکه صرفًا آن را  نمی  باطل، دستور موقت را  تأیید رئیس حوزۀ قضاییعدم   .6

 شود. میاجرا  دستور موقت قابل کند،  تأیید
 . نیست اجراییه، نیازمند صدور  جرای دستور موقتا .7

 اعتراض به دستور موقت: 
 یست. ن  اعتراضقابل، دادگاه صادرکنندۀ قرار یک از طرفین در اعتراض به قرار: دستور موقت یا رد آن، از جانب هیچ .1
مستقل قابل تجدیدنظر نیست. در این مورد نکات ذیل    صورتتجدیدنظرخواهی: دستور موقت یا رد آن، همراه با اصل دعوا، قابل تجدیدنظر است؛ اما به .2

 باید لحاظ شود: 
می ✓ داده  تجدیدنظرخواهی  به  که  پاسخی  ضمن  یا  تجدیدنظرخواه(  جانب  )از  تجدیدنظرخواهی  ضمن  باید  اعتراض  جانب این  )از  شود 

 تجدیدنظرخوانده(، صورت گیرد. 
 کند. کند، یا آنکه از دستور موقت صادره رفع اثر میاقدام به صدور دستور موقت میاگر دادگاه تجدیدنظر، اعتراض را وارد بداند، خود  ✓

 خواهی: دستور موقت یا رد آن قابل فرجام نیست؛ چه به طور مستقل و چه همراه با اصل دعوا. فرجام .3
 اعتراض ثالث باشد. تواند قابلدستور موقت قابل اعادۀ دادرسی نیست؛ اما می .4

 : موقتپایان دستور 
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نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد،  می لغوآن را  دادگاه صادرکنندۀ دستور موّقتشود،  مرتفعشده است  موجب دستور موّقتهرگاه جهتی که   .1
خ دهد، دستور موقت  کننده، دستور را لغو خواهد نمود؛ بنابراین اگر دستور موّقت برای پیشگیری از امری صادر شده باشد و آن امر ر دادگاه رسیدگی

صورت غیراصولی گودبرداری کند و به درخواست مالِک ساختمان، دادگاه، قرار دستور  باید لغو شود؛ مانند آنکه مالِک زمینی در مجاورِت ساختمانی به
اثر بوده و به درخواست مالِک  بی  موّقت مبنی بر توّقِف عملّیاِت حّفاری صادر کند. حال اگر در همین حالت، ساختمان خراب شود، بقای دستور موّقت

تواند ادامه یابد. همچنین در همین مثال، هرگاه مالِک زمین، پس از صدور دستور موّقت، با انجام اقدامات  شود و عملیات حّفاری میزمین، الغا می
أیید نماید، قرار، الغا و ادامۀ عملّیات حّفاری ممکن  الزم، ساختمان مجاور را از خطِر تخریب خارج نماید و دادگاه با جلب نظر کارشناس، رفع خطر را ت

 شود. می
از دستور موّقت رفع اثر خواهد نمود؛ مانند    مصلحت بدهد که متناسب با موضوِع دستوِر موقت باشد، دادگاه در صورت    تأمینیکه طرِف دعوا  درصورتی .2

مالی انتقال  و  نقل  از  انتقال خوانده  منع  بر  مبنی  در   اینکه دستور موّقت  دادگاه  تأمین دهد،  آن مال،  ارزش  معادل  و خوانده حاضر شود  صادر شود 
 کند. می  رفع اثربا گرفتن تأمین، از دستور موّقت   مصلحتصورت  

غیر    نفع مکّلف است ظرف بیست روز از تاریخ صدور قرار، اقامۀ دعوا کند و درهرگاه دستور موّقت پیش از اقامۀ دعوا درخواست و صادر شده باشد، ذی .3
 کند. می  رفع اثرطرف، از آن  درخواستاین صورت، دادگاِه صادرکنندۀ دستور موّقت به 

 شود.شود، از قرار رفع اثر می قرار فسخاگر نسبت به قرار دستور موّقت شکایت شود )تجدیدنظر، اعتراض ثالث( و  .4
ق.آ.د.م باید رأیی باشد که    324شود. البته رأی مزبور به داللت مادۀ  بینی نشده، موجب لغو قرار مینفع در دعوا نیز اگرچه صریحًا پیششکسِت ذی .5

 نهایی شمرده شود. 
توسط خواهان که به ترتیب، صدوِر قرار ابطال دادخواست، رِدّ دعوا و سقوط دعوا را در پی خواهد    انصراف کّلی از دعواو یا    دعوا،  استرداد دادخواست .6

 شود. می خواست طرفدر ، به لغو قرار دستور موقت داشت، موجب 
 شود. می لغو قرار دستور موقتاز دستور موقت، موجب انصراف خواهان  .7
 شود.)اعم از حکم یا قرار( علیه خواهان، توجه داشته باشید که دستور موقت با صرف صدور رأی بدوی علیه خواهان، مرتفع نمی صدور رأی نهایی .8

سوی خوانده:   از  تأمین  دادن  دلیل  به  موقت  دستور  از  اثر  دادگاه  رفع  باشد،  موقت  دستور  موضوع  با  متناسب  که  بسپارد  تأمینی  خوانده،  اگر 
 تواند از دستور موقت، رفع اثر کند. رفع اثر از دستور موقت، منوط به شرایط ذیل است: می

 باشد.  وقتمتناسب با موضوع دستور مبسپارد که   تأمینی،  خوانده .1
 است.  نظر قاضی، بسته به  میزان این تأمین  .2
 است؛ یعنی قاضی باید مصلحت را در رفع اثر از دستور موقت بسنجد.  نظر قاضی از دستور موقت، منوط به  رفع اثر  .3

صادر شده باشد یا صادر  تواند درخواست خو مبنی بر دستور موقت را مسترد کند؛ چه دستور موقت  خواهان میانصراف خواهان از دستور موقت:  
 نشده باشد و چه این قرار، اجرا شده باشد یا اجرا نشده باشد. این انصراف دارای آثار ذیل است: 

  خسارت احتمالی تودیعو در صورتی که خواهان،    شودلغو می، درخواست دستور موقت،  خواهان از آن منصرف شده،  تا قبل از صدور دستور موقت اگر   .1
 شود. می  بازگرداندهکرده باشد، به او 

 بازگرداندهکرده، به او    تودیعکه خواهان،    خسارت احتمالیو  شود  لغو می، دستور موقت،  خواهان از آن منصرف شده   تا قبل از اجرای دستور موقت،اگر   .2
 شود. می

موقت اگر   .3 دستور  اجرای  از  شده،  بعد  منصرف  آن  از  موقت،  خواهان  دستور  می،  ولی  شودلغو  او    احتمالیخسارت  ؛  او    تودیعکه  به    بازگرداندهکرده، 
 شده، جبران شود.، خسارات وارده به خوانده، از مبلغ تودیعاصل دعوادر  شکست خواهانشود تا در صورت نمی

از اجرای دستور موقت: ناشی  دعوا  جبران خسارت  در  نهایتًا  اما  موقت، صادر شود؛  و دستور  کند  اصلی،  اگر خواهان، مطالبۀ دستور موقت  ی 
 د: شکست بخورد، خساراتی که از ناحیۀ اجرای قرار مزبور به خواند واردشده، قابل جبران است. برای مطالبۀ خسارت باید شرایط ذیل موجود باش

 شده باشد.  وارد خسارتیباشد و به موجب اجرا، به خوانده  اجرا شدهباید دستور موقت،  .1
 . باشد قرارهای قاطع دعوایا هر یک از  حقی خواهانحکم به بیتواند ورد. این رأی نهایی می، در دعوا شکست بخموجب رأی نهایی خواهان به   .2

اگر به درخواست خوانده و به دلیل سپردن تأمین توسط او و موافقت قاضی، از دستور موقت، رفع  جبران خسارت ناشی از رفع اثر دستور موقت:  
تواند خسارت خود را مطالبه کند. برای مطالبۀ خسارت ناشی از رفع اثر از دستور  رت وارد شود، خواهان میاثر شود و به واسطۀ این رفع اثر، به خواهان خسا

 موقت، باید شرایط ذیل برقرار باشد: 
وارد شده    خسارتی خواهان  شده باشد. و به موجب این رفع اثر، به    رفع اثر   دستور موقت ، از  سپردن تأمین توسط خوانده  و به دلیل   درخواست خواندهبه   .1
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 باشد. 
 در دعوا، محکوم شود.  رأی نهاییخوانده، به موجب  .2

. خسارت ناشی از رفع اثر دستور موقت(، باید به نحو  2. خسارت ناشی از دستور موقت و  1الذکر )برای مطالبۀ دو خسارت فوقطریقۀ مطالبۀ خسارت:  
 ذیل عمل شود: 

 صورت گیرد. مطالبۀ خسارت ،  یک ماه از ابالغ رأی نهاییظرف  .1
است و تابع تشریفات دادرسی است؛ بنابراین، نیاز به تقدیم دادخواست، تأدیه هزینۀ دادرسی و تعیین وقت رسیدگی    طرح دعوااین درخواست، مستلزم   .2

 دارد.
ت و در صالحیت دادگاهی است که طبق  با توجه به اینکه مطالبۀ خسارت، یک دعوای مستقل است؛ بنابراین، از حیث صالحیت نیز دعوایی مستقل اس .3

 االصول دادگاه محل اقامت خواندۀ دعوای مطالبۀ خسارت است. قواعد صالحیت، صالحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؛ یعنی علی
شده، مقرر کند. اگر خسارت  تر از تأمینی را که سپردهتر یا کمتواند در خصوص خسارت وارده، مبلغی بیشرسیدگی به دعوای مطالبۀ خسارت، دادگاه می .4

 شده، بقیۀ مبلغ به موجب صدور اجراییه، از اموال طرف مقابل، قابل وصول است. وارده، بیش از مبلغ تأمینی باشد که سپرده
 گردد.د میالتفاوت مبلغ تأمین مستر شده، مابهتر از مبلغ تأمینی باشد که سپردهاگر مبلغ خساراتی که شخص متقاضی خسارت مطالبه کرده، کم .5

ایم. منظور، مواردی از دستور موقت است که احکام و آثار آن تابع  های خاص دستور موقت مواجهدر برخی موارد با صورتهای خاص:  دستور موقت
 از: های خاص عبارت استق.آ.د.م نیست و تابع احکام خاص خود است. مواردی از این صورت 325تا   310قواعد دستور موقت مندرج در مواد  

مادۀ   .1 موجب  به  دادگاه خانواده:  جانب  از  موقت صادره  دادگاه می1391ق.ح.خ )مصوب    7دستور  در دعاوی خانوادگی،  در  (  رأی  از صدور  قبل  تواند 
به صدور دستو اقدام  آنها فوریت دارد،  تکلیف در  تعیین  نفقۀ محجور که  و  نفقۀ زن  مانند حضانت، مالقات طفل،  اموری  ر  خصوص اصل دعوا، در 

 موقت کند. 
 این دستور موقت برخالف دستور موقت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، نیازمند سپردن تأمین و تأیید رئیس حوزۀ قضایی نیست.  ✓
 الذکر، جهت صدور دستور موقت، تمثیلی است و حصری نیست. موارد فوق ✓
اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور موقت لغو و از آن رفع اثر   این دستور موقت مقید به زمان است؛ یعنی اگر دادگاه ظرف شش ماه راجع به  ✓

 شود. می
 های صنعتی و عالئم تجاری: دستور موقت صادره در دعاوی راجع به اختراعات، طرح .2

 بینی نشده است. در خصوص این دستور موقت نیز، در قانون، سپردن تأمین و تأیید رئیس حوزۀ قضایی پیش ✓
 وان عدالت اداری.  دستور موقت صادره از دی  .3

از دستگاه ✓ آرای   اگر شخصی ضمن طرح شکایت  یا  یا تصمیمات  اقدامات  از آن، مدعی شود که اجرای  یا پس  اداری  دولتی در دیوان عدالت 
از   تواندقطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی، سبب ورود خسارتی است که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می

 دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت کند. 
رئیس حوزۀ قضایی پیش ✓ تأیید  و  تأمین  قانون، سپردن  در  نیز  این دستور موقت  از شعب در خصوص  موقت  اگر دستور  البته  است.  نشده  بینی 

 عدالت است. تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، اجرای آن، نیازمند تأیید رئیس دیوان 
 گانۀ تصرف. دستور موقت صادره در دعاوی سه .4

 صدور این دستور موقت، نیاز به سپردن تأمین ندارد.  ✓
 اجرای این دستور موقت، نیازمند تأیید رئیس حوزۀ قضایی نیست.  ✓
ا قرار رد دعوای خواهان(،  در صورت صدور رأی بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان )چه حکم به رد دعوای خواهان و چه قرار ابطال دادخواست ی ✓

 این دستور موقت نیز مرتفع خواهد شد. 
 ها. دستور موقت صادره در خصوص استفاده از خدمات مشترک ساختمان  .5

بر مادۀ   ✓ آپارتمان  10بنا  یا استفاده1359ها )اصالحی  مکرر قانون تملک  مالک  اگر  از هزینه(  پرداخت سهم خود  از  امتناع  کننده  های مشترک 
روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه بدهی   10کند. اگر وی ظرف  ای با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن برای او ارسال میکند، مدیر ساختمان، اظهارنامه

ی کنند و توانند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خوددار خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می
امه اگر همچنان اقدام به تسویه حساب ننمایند ادارۀ ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارن

وقوع آپارتمان روز پس از ابالغ اظهارنامه به مالک در دادگاه بدوی محل    10ان ظرف  ر شده اجراییه صادر خواهد کرد. نظر مدیر یا هیئت مدیابالغ
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دهد. این رأی قطعی است.  اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میقابل
اگر طبق مادۀ فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده باشد و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض وصول اعتراض 

 اگر دالیل را قوی تشخیص دهد دستور برقراری خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد. 
 بینی نشده است. در خصوص این دستور موقت، در قانون، سپردن تأمین و تأیید رئیس حوزۀ قضایی پیش ✓

 
 تأمین خواسته: 

 مفهوم تأمین خواسته 
 شود. دو( آن بررسی میدر این بند ابتدا تأمین خواسته تعریف )یک( و سپس ماهیت )

 تعریف تأمین خواسته .۱
تلف نموده   را  باشد خواسته  از اجرا قادر  و قبل  از صدور حکم  یا پس  اثنای دادرسی  این احتمال وجود دارد که خوانده در  از  روشن است همواره  یا قبل  و 

زم است تدبیری اندیشیده شود تا حقوق خواهان محفوظ و خواستۀ او تأمین  رو، ال محکومیت به پرداخِت ِدین، کّلیۀ امواِل خود را به نام دیگران کند، از این
گویند.  ترین نوع تأمین، تأمین شخصی است که در فقه به آن تقاص یا مقاصه میشود. تأمین کردن دیون در ادوار گذشته نیز وجود داشته است؛ ابتدایی

ی مالی داشته باشد و مدیون، دین خود را انکار کند یا از پرداخت آن امتناع ورزد و او  شود که در ذّمۀ دیگر تقاص در اصطالح به عمل شخصی گفته می
 خود را بردارد.  مستقاًل در صورت دسترسی به مال مدیون از آن مال حِقّ خود را بگیرد و اگر ماِل مدیون از جنِس حِقّ طلبکار نباشد، پس از فروش آن حِقّ 

 شود.فاعل این کار مقاص نامیده می
آیین و  و در حقوق کنونی مّیسر نیست چرا که اساسًا قواعد حقوقی  امروز  بهاحقاِق حِقّ شخصی،  منظور نفی دادرسی شخصی و خصوصی  های دادرسی 

با توّجه   اند و در حال حاضر تقاص امکان عملی ندارد مگر در موارِد منصوِص قانونی مانند دفاع مشروع. از سوی دیگر، ممکن است انجام تقاصتدوین شده
 به قواعد و مقّررات کیفری موجود مستوجب مسؤولیت کیفری مرتکب شود.

خواهد برای تأمین دین، ملِک خود را به رهن وی بدهد و  نوع دیگری از تأمیِن حق به طور شخصی وجود دارد که اقدامی قراردادی است. دائن از مدیون می
داد  ای انجام میکه اگر شخصی معاملۀ نسیهنحویارهای مکاره در حقوق سنتی غرب ایجاد شده بود بهیا اینکه ضامنی فراهم نماید. چنین تأمینی در باز 

 مکلف بود تأمین مناسبی بسپارد. 
آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش قانون  اّولین بار در  بینی شد و در  سّومین شکل تأمین که امروزه رایج است تأمین خواسته توسط مراجع قضایی است که 

 پردازد.به این عنوان می ۱۳۷۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ۱۲۹تا  ۱۰۸وانین کنونی و سابق آیین دادرسی مدنی ما نیز بازتاب یافت. مواِدّ  ق
ای از  ه است. عدهخود را به معنای توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول تلقی کرد  ۱۲۱قانونگذار تعریف خاّصی از تأمیِن خواسته ارائه نکرده و در مادۀ  

خواهد. به نظر ما  َعلیه قبل از صدور حکم به نفع خویش از طریق دادگاه میاند که مّدعی از اموال مّدعی  حقوقدانان تأمین خواسته را وثیقه و تضمینی دانسته
اموال طرف توقیف  به  از »اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی  تأمین خواسته عبارت است  تعریفی دیگر: مقابل می  به نحو موجز  شود« و ضمن 

وا یا  »تأمین خواسته بدین معنی است که شخصی برای دستیابی به مال، اعم از عین معین یا کلی، اقدام به طرح دعوا کرده، پیشاپیش مال موضوع دع
توقیف از محل  پیروزی در دعوای مطروحه،  تا در صورت  اموال خوانده، توقیف کند  از  را  آن  تأمین خواسته دارای محکوم    شده،معادل  به را وصول کند.« 

 اوصاف زیر است: 
 ماهیتًا قرار است.  .1
 یک قرار تأمینی است.  .2
 موضوع تأمین خواسته، با خواستۀ دعوا یکسان است. .3
 ماهیت تأمین خواسته  .۲

موقتی بودن آن است؛ بنابراین، اگر اّدعای خواهان  باشد و فصل آن از تصمیمات نهایی مقدماتی، َتَبعی و  قرار تأمین خواسته از جنس تصمیمات قضایی می
کند در زمان خاّصی پس از تقاضای تأمیِن  قانون آیین دادرسی مدنی( و مقنن اشخاص را مکلف می  ۱۲۰رود )مادۀ  نیز از بین می  قرار تأمین خواستهرد شود  

 شود. باشد از سایر تصمیمات مقدماتی دادگاه جدا میحال، ازآنجاکه این قرار رأسًا قابل اجرا میاین قانون(. با این ۱۱۲خواسته طرح دعوا نمایند )مادۀ  
اّولی برای    ۱۳۰تفاوت تأمین خواسته و دستور موقت )مواِدّ   متقاضی    حفظ موقعیت فوریو دّومی برای    حفظ خواستهبه بعد این قانون( در این است که 

نون ادواری بوده شود که پدر او مبتال به جعنوان مثال، بر اساس حکم دادگاه حضانت طفل به عهدۀ پدر او است لکن مادر وی مّدعی میشود. بهصادر می
می عارض  وی  بر  جنون  آینده  ماه  در  میو  موقت  دستور  تقاضای  لذا  شود. شود  سپرده  کودکان  درمانی  مراکز  از  یکی  به  طفل  اّدعا،  اثبات  زمان  تا  کند 

ل بگیرد لکن چون احتمال تلف آن از  شود که مبیع را باید در سه ماه دیگر تحویکه تأمین خواسته ناظر به حفظ مال است مانند آنکه فردی مّدعی میدرحالی
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 نماید. َعلیه وجود دارد تقاضای تأمین آن را میجانب مّدعی  
 تأمین خواسته در صورتی قابل صدور است که: شرایط صدور قرار تأمین خواسته:

نفع کسی است که انون آیین دادرسی مدنی(. ذیق  ۲تواند رأسًا چنین قراری صادر نماید )مادۀ  نفع باید تأمین خواسته را درخواست کند و دادگاه نمیذی .1
دهد واال مکلف است ظرف ده روز،  شود و در عمل معمواًل تأمین خواسته را به همراه دادخواست اصلی میدر دعوای اصلی، خواهان محسوب می

قرار    ۱۱۴ورِد دعوا حال نباشد ولی به موجب مادۀ  قانون آیین دادرسی مدنی(. گاه ممکن است ِدیِن م  ۱۱۲دادخواسِت اصلی را تقدیم دادگاه کند )مادۀ  
 شود که دعوا قابل طرح است. از زمانی محاسبه می ۱۱۲روزه مقّرر در مادۀ  ۱۰تأمین صادر شده باشد در این صورت مهلت  

شد. تقاضای تأمین به دو شیوه قابل  کننده باقابلیت توجیه تأمین: قابل توجیه بودن تأمین بدین معناست که تقاضای تأمین خواسته باید مدلل و مجاب .2
 شود: توجیه می

را خودبه موضوعات  برخی  تأمین  مقّنن  گاه  اینکه  موّجه مییک  واخواستخود  تجاری  سند  یا  رسمی  سند  به  مستند  خواستۀ  از  عبارتند  که  شده  داند 
ظیم اسناد رسمی حمایت از صاحبان آنها است و صاحب  قانون آیین دادرسی مدنی(. چرا که هدف از ایجاد تشکیالت تن  ۱۰۸)بندهای الف و ج مادۀ  

احترام مقّنن می به سند رسمی است بسیار کم میسند رسمی مورد  وانگهی، احتمال شکست خوردن در دعوایی که خواستۀ آن متکی  باشد.  باشد. 
گیرند تقاضای  به این دلیل وقتی مستند تأمین خواسته قرار می  اجرایندخود قابلگویند خودبهاالجرا میای از اسناد را که به آنها اسناد رسمی الزمدسته

 باشد. خود قابل توجیه میتأمین خودبه
به اقامۀ دعوا محکمه مکلف است  از  قابل توجیه است. »پس  آنها  تأمین خواسته  باشند  اگر واخواست شده  برات و سفته  مانند چک،    اسناد تجاری 

  ۲۹۲عنوان تأمین توقیف نماید« )ماده  َعلیه بهعدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مّدعی  مجرد تقاضای دارندۀ براتی که به عّلت  
درباره سفته نیز ناظر است. با وجود این، درباره برات و سفته باید توّجه داشت    ۳۰۷در مورد چک و مادۀ    ۳۱۴و    ۳۱۰قانون تجارت(. این حکم به مواِدّ  

گواهی  تواند از آن استفاده کند.  مربوط به واخواست عدم تأدیه است و مّدعی درباره واخواست نکول و یا امتناع از قبول و نکول نمی  که این ماده فقط
 شده است.  جایگزین واخواست  7/۱۰/1369_۵۳۶جهت با توّجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ برای چک نیز ازاین عدم تأدیه

اینکه عمل اصحاب دعوا می انجام میتوان دو  از سوی خوانده  یا  این کار  ایجاد نماید.  تأمین خواسته قابلیت توجیه  تقاضای  برای  از سوی د  یا  و  شود 
ر فرار کند )بند  خواهان؛ اگر خوانده، خواسته را مورد تضییع و یا تفریط قرار دهد مانند اینکه پس از فروِش ماِل خود گذرنامه دریافت و به خارج از کشو 

 افتد. که از حیث اثبات مشکل است کمتر در محاکم اتفاق میشود. این نوع توجیه ازآنجاییتقاضای تأمین خواسته توجیه میب این ماده( 
دیگر، در دعاوی که خواستۀ آنها یک مال قابل توقیف است، قرار تأمین  عبارتبرای صدور این قرار باید موضوع ادعای خواهان، مطالبۀ مال باشد؛ به .3

الزام به تنظیم سند( یا خودداری از انجام یک عمل    خواسته قابل الزام به انجام یک عمل )مانند  آنها،  صدور است؛ بنابراین، در دعاوی که خواستۀ 
توان در این دعاوی از نهاد »دستور موقت« استفاده برداری از یک اختراع( باشد، قرار تأمین خواسته، قابل صدور نیست. هرچند می)مانند منع کپی

 رد. ک
نباشد،  تواند، عین معین، مانند وجه نقد باشد؛ اما اگر مال کلی باشد، باید میزان آن معلوم باشد؛ بنابراین، اگر مال، کلی و میزان آن معلوم  این مال می .4

میزان خواسته معلوم نیست، قرار تأمین  المثل، ازآنجاکه  تواند چنین قراری صادر کند. برای مثال، در دعوای مطالبۀ خسارت، نفقه و اجرتدادگاه نمی
 خواسته قابل صدور نیست. 

االصول در دعاوی مالی قابل صدور است؛ اما در موارد استثنائی، در آن دسته از دعاوی غیرمالی نیز که خواستۀ آن یک شیء  قرار تأمین خواسته، علی .5
های خانوادگی است. گرچه این دعوا،  های خصوصی و عکساسترداد نامهاست، قابل صدور است؛ مانند تأمین خواسته در دعوایی که خواستۀ آن،  

،  غیرمالی است؛ اما صدور قرار تأمین خواسته در آن ممکن است، به دلیل آنکه موضوع این دعوای غیرمالی، شیئی است که در رابطۀ طرفین دعوا
 دارای ارزش مالی است. 

 نیست.  فوریت  ، منوط بهصدور قرار تأمین خواسته  .6
توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته کرد؛ مگر ای صدور قرار تأمین خواسته، باید طلب مورد ادعای خواهان، حال باشد، برای طلب مؤجل نمیبر  .7

 در حالتی که طلب مستند به سند رسمی و خواسته نیز در معرض تضییع یا تفریط باشد. 
م .8 دعوا،  تنجیز  نفع،  اهلیت،  مانند سمت،  دعوا،  طرح  این  شرایط  غیر  در  رعایت شود.  نیز  خواسته  تأمین  درخواست  در  باید   ... و  دعوا  نبودن  ختومه 

 شود. این قرار قطعی است. صورت، قرا رد دادخواست صادر می
 دید دادگاه نیست. در صورت اجماع شرایط فوق، صدور قرار تأمین خواسته الزامی است و وابسته به صالح .9

 آثار تأمین خواسته 
شخصی که مالی را به موجب تأمین خواسته توقیف کرده، از تاریخ توقیف آن مال، نسبت به آن مال حق تقدم   کند:خواسته حق تقدم ایجاد میتأمین   .1
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کند؛ یعنی باید ابتدا مطالبات آن شخص از محل عین آن مال یا حاصل فروش آن مال، وصول شود و سپس، اگر چیزی باقی بماند، سایر  پیدا می
 توانند از محل آن مال، طلب خود را وصول کنند. در این مورد نکات ذیل باید لحاظ شود: ن شخص مدیون میطلبکارا
 کند. کند، بلکه اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف مال است که حق تقدم ایجاد میصدور قرار تأمین خواسته، حق تقدم ایجاد نمی ✓
یا آنکه عین معین است؛ ولی توقیف همان عین معین ممکن نیست، معادل بهای خواسته  در مواردی که خواستۀ خواهان، یک عین معین نیست  ✓

یابد و بابت بقیۀ مطالبات خود که شده، حق تقدم میشود. در این صورت، خواهان به میزان همان مبلغی که بازداشتاز اموال خوانده توقیف می
 حق وثیقه است.  برای آن مالی بازداشت نکرده، مانند سایر طلبکارن بدون

د اگر اشخاصی، مال واحدی را در ازای چند طلب به ترتیب توقیف کرده باشند، به همان ترتیب تاریخ توقیف آن مال، برای ایشان حق تقدم ایجا  ✓
 گویند. شود. به این امر، توقیف مازاد )توقیف مکرر( میمی

شده، باطل  هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف  نقل و انتقال اموال توقیفی بر اثر تأمین خواسته، ممنوعیت است: .2
له منعقد شود، نافذ نیست؛ مگر اینکه  شده، بعد از توقیف، به ضرر محکوم  و بالاثر است. همچنین هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف

 اجرای احکام مدنی(  قانون  57و  56له کتبًا رضایت دهد. )مواد محکوم  
یعنی ممکن است علی .3 ندارد:  در اصل دعوا  تأثیری  تأمین خواسته  قرار  دعوا، محکوم  صدور  در اصل  قاضی، خواهان  از سوی  قرار  این  به  رغم صدور 

 حقی شود یا بالعکس.بی
 تشریفات رسیدگی به درخواست تأمین خواسته: 

 تواند رأسًا آن را صادر کند. است و دادگاه نمی درخواست خواهانصدور قرار تأمین خواسته، مستلزم  .1
 شعبه برساند.  نظر قاضیرا به  درخواست تأمین خواستهباید فورًا،  مدیر دفتر .2
 ، تنظیم شود. در یک نسخهشود و بنابراین، کافی است که نمی ابالغ درخواست تأمین خواسته به طرف مقابل .3
 نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خوانده ندارد. رسیدگی به درخواست تأمین خواسته،  .4
 است.  خواهانتوسط   خوانده  تودیع خسارت احتمالی منوط به  االصولعلیصدور قرار تأمین خواسته،  .5
تأمین خواسته، .6 هزینۀ  ناقص  اگر درخواست  پرداخت  و مشخصات خواهان،  نام  از حیث  آن  و شرایط  این    باشد  در  باشد؛  نشده  رعایت   ... و  درخواست 

نمی نقص صادر  رفع  اخطار  به آنصورت،  نسبت  دادگاه  نقص،  بلکه در صورت  نیست.  تأمین خواسته دعوا  زیرا درخواست  رد درخواستشود؛  قرار   ،  
 کند. این قرار قطعی است. صادر می

 طرفین درخواست تأمین خواسته: 
 طرح است. قابل واندهعلیه خ جانب خواهاناین درخواست از  .1
 ، تقاضای تأمین خواسته کند. خواستۀ دعوای متقابل تواند نسبت به )خواندۀ دعوای اصلی( می  خواهان دعوای متقابل .2
ند  توا، وارد دعوا شده باشد، میحمایت و تقویت خواهاننیز، اگر برای    وارد ثالث تبعیکند. همچنین    تقاضای تأمین خواسته تواند  می  وارد ثالث اصلی  .3

 تقاضای تأمین خواسته کند. 
 کرد.  تقاضای تأمین خواستهتوان می علیه مجلوب ثالث .4

 صالحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته: 
 کننده به اصل دعوا است. ، در صالحیت دادگاه رسیدگیرسیدگی به درخواست تأمین خواسته  .1
کند؛ زیرا درخواست تأمین خواسته دعوا نیست؛ بلکه صادر نمی قرار عدم صالحیت اگر در طرح درخواست تأمین خواسته، صالحیت رعایت نشود، دادگاه  .2

 کند. دادگاه نسبت به آن، قرار رد درخواست صادر می
 ر یک شعبۀ دادگاه تحت رسیدگی باشد. الزم نیست که پرونده راجع به درخواست تأمین خواسته و پرونده راجع به اصل دعوا، د .3
های دو یا چند شهر مراجعه کرد )مانند  اگر رسیدگی به یک دعوا، در صالحیت دو یا چند دادگاه باشد؛ یعنی برای رسیدگی به آن دعوا بتوان به دادگاه .4

تأمین خواسته در یک  23و    16،  13دعاوی موضوع مواد   این صورت، ممکن است درخواست  و اصل دعوا در یک حوزۀ    ق.آ.د.م( در  حوزۀ قضایی 
 قضایی دیگر، طرح شود. 

 های درخواست تأمین خواسته:روش
 کند. ، شخص درخواست تأمین خواسته میقبل از طرح اصل دعوا .1

های مخصوص دادخواست برگهبا اینکه تقاضای تأمین خواسته، ماهیتًا درخواست است و نه دعوا؛ اما درخواست تأمین خواسته، حتمًا باید روی   ✓
 تنظیم شود. 
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 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، تقدیم کند.  10خواهان باید، دادخواست راجع به اصل دعوا را ظرف  ✓
 کند. اگر خواهان به تکلیف مقرر در بند فوق عمل نکند، دادگاه به تقاضای خوانده، قرار تأمین خواسته را لغو می ✓
ای ارجاع شود که پروندۀ تأمین خواسته ارجاع شده کند الزم نیست به همان شعبهاز صدور قرار تأمین خواسته، طرح می  دعوایی که خواهان بعد ✓

 است. 
 شود.، درج میدر همان دادخواست دعوای اصلیدرخواست تأمین خواسته،  .2
 کند. ، صدور قرار تأمین خواسته را تقاضا میدر جریان دادرسیخواهان  .3

 صورت کتبی یا شفاهی باشد؛ بنابراین، نیاز به درج در برگۀ دادخواست نیست. تواند بهدرخواست، میاین  ✓
 های بدوی یا تجدیدنظر که پرونده در آنجا تحت رسیدگی است، طرح شود. تواند از هر یک از دادگاهاین درخواست، می ✓
 سته کند. تواند، تقاضای تأمین خواخواهان بدوی در مرحلۀ واخواهی نیز، می ✓
 طرح است که هنوز در مرحلۀ مزبور، ختم دادرسی واقع نشده باشد. این درخواست تا زمانی قابل ✓
توان تقاضای تأمین خواسته کرد. نسبت به دعاوی که موضوع آن، انجام عمل یا خودداری از انجام عمل است،  در طول توقیف دادرسی نیز، می ✓

 است. صدور قرار تأمین خواسته، موضوعًا منتفی 
عدم  ✓ یا  مطابقت  بررسی  به  اقدام  عالی کشور صرفًا  دیوان  است؛ چرا که  منتفی  کشور  عالی  دیوان  از  فرجام  در مرحلۀ  تأمین خواسته  درخواست 

می قانون  با  صادره  رأی  نمیمطابقت  رسیدگی  دعوا  اصل  به  و  یا کند  بدوی  مرجع  به  پرونده  اعادۀ  و  دیوان  در  رأی  نقض  صورت  در  اما  کند؛ 
 توان از آن مرجع، درخواست تأمین خواسته کرد. دنظر برای رسیدگی مجدد، میتجدی 

االصول صدور قرار تأمین خواسته، منوط به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است. تودیع این خسارت احتمالی برای  علیتودیع خسارت احتمالی:  
واسطۀ تأمین خواسته به خوانده واردشده، جبران شود. در خصوص خسارات  راتی که بهحق شناخته نشود، خسااین است که اگر خواهان در اصل دعوا، ذی

 احتمالی باید توجه داشت که: 
 شود. در صورت صدور قرار تأمین خواسته خسارت احتمالی تودیع می .1
است .2 نقد  همیشه  احتمالی،  ضمانتخسارت  سهام،  تجاری،  اسناد  غیرمنقول،  یا  منقول  اموال  و  .  بانکی  نمینامۀ  به...  احتمالی  تواند  خسارت  عنوان 

 استفاده شود. 
 اعتراض نیست. میزان خسارت احتمالی، بسته به نظر قاضی است و از جانب خواهان و خوانده قابل .3
 مهلت خواهان برای سپردن خسارت احتمالی، بسته به نظر قاضی است.  .4
 قرار رد درخواست تأمین خواسته ، دادگاه  خسارت احتمالی را نپردازدم شود و خواهان،  اگر مهلتی که دادگاه برای تودیع خسارت احتمالی تعیین کرده، تما .5

 کند. صادر می
 ستند. نیاز هزینۀ دادرسی، مانند اشخاص معسر نیز از سپردن خسارت احتمالی معاف  اشخاص معاف  .6

شود، این  واسته بدون تودیع خسارت احتمالی صادر میدر موارد زیر قرار تأمین خموارد صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی:  
 موارد عبارت است از: 

 باشد: یعنی دلیل عمده و اصلی دعوا، یک سند رسمی باشد. در این مورد نکات ذیل باید لحاظ شود:  دعوا، مستند به سند رسمیدر صورتی که  .1
شده یا اند )مانند سند عادی که اصالت آن در دادگاه اثباتد رسمی یافتهاین بند، فقط ناظر به اسناد رسمی است و اسناد عادی را که اعتبار سن  ✓

 گیرد. سند عادی که امضای آن گواهی شده است.( را در برنمی
 : در این مورد نکات ذیل باید لحاظ شود: خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشداگر   .2

 قصد خارج کردن مال از کشور یا قصد تلف مال است. تعدی و تفریط مانند رها کردن مال بدون حفاظت کامل از آن یا   ✓
تواند دادگاه را متقاعد نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است اما هرگاه خواسته کّلی باشد،  در مواردی که خواسته، عین معّین است می ✓

گیرد؛ بنابراین اگر برای مثال خواسته وجه نقد باشد،  قرار نمی القاعده خواسته در معرض تضییع با انجاِم َاعماِل مزبور نسبت به اموال خوانده، علی
گیرد تواند سبب تضییع یا تفریط خواسته شود؛ زیرا با انتقال مال، بهای آن در اختیار خوانده قرار میالقاعده نمینقل و انتقال اموال خوانده علی

 ِبه قابل وصول خواهد بود. که از محِلّ آن نیز محکوم  
اثبات  شود، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، تحقیق محّلی، معاینۀ محل و امارات، قابلعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته میاّدعای ا ✓

 است. 
 ق.ت( در این مورد نکات ذیل باید لحاظ شود: 292: )مادۀ اگر دعوا، مستند به سند تجاری واخواست شده باشد .3
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 عدم تأدیه است، نه واخواست نکول. منظور از واخواست در این بند،  ✓
ماه در چک(، واخواست شده باشد و در مهلت قانونی    4روز    45روز یا    15روز در برات و سفته و حسب مورد    10اگر سند تجاری در مهلت قانونی ) ✓

هم علیه ظهرنویسان، طرح دعوا  توان هم علیه صادرکننده ونیز طرح دعوا صورت گیرد )حسب مورد یک سال یا دو سال از تاریخ واخواست(، می
 کرد و علیه تمام ایشان، بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته صادر خواهد شد. 

روز در برات و   10اگر دارندۀ سند تجاری، به هریک از تکالیف قانونی خود عمل نکرده باشد، برای مثال، سند تجاری را خارج از مهلت مقرر )  ✓
و   می  15سفته  فقط  صورت،  این  در  باشد،  کرده  واخواست  چک(،  در  )علیروز  تجاری  سند  اصلی  متعهد  علیه  سند  تواند  صادرکنندۀ  االصول 

تجاری( طرح دعوا کندو فقط علیه همان متعهد اصلی سند تجاری، قرار تأمین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی صادر خواهد شد.  
ق.آ.د.م برای صدور قرار تأمین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی، انجام واخواست ظرف   108« مادۀ  ق.ت و بند »ج   292در مادۀ  

 مهلت خاصی الزم دانسته نشده است. 
بند،  شویم که صدور قرار تأمین خواسته به موجب این  شده، متوجه میق.ت از عبارت »پس از اقامۀ دعوا« استفاده  292با توجه به آنکه در مادۀ   ✓

تقاضا شود؛ به دیگر، تقاضای تأمین خواسته راجع به عبارتمنوط به آن است که تأمین خواسته، همراه با دادخواست اصلی یا در جریان دعوا، 
 اسناد تجاری، قبل از طرح دعوا، از تودیع خسارت احتمالی معاف نیست. 

خواسته .4 جرم  تأمین  از  ناشی  زیان  و  ضرر  جبران  برای  که  میای  میشودصادر  شاکی  کیفری،  :  دادگاه  به  جرم،  از  ناشی  خسارات  جبران  برای  تواند 
تأمین خواسته کند. )مادۀ   قرار  و درخواست صدور  تقدیم کند  و زیان  تودیع خسارت    107دادخواست ضرر  به  نیاز  تأمین خواسته،  قرار  این  ق.آ.د.ک( 

 احتمالی ندارد. در این مورد نکات ذیل باید لحاظ شود: 
تواند در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی )در دادسرا( از دادیار یا بازپرس،  تواند قرار تأمین خواسته صادر کند، شاکی میعالوه بر آنکه دادگاه کیفری می ✓

 صدور قرار تأمین خواسته را تقاضا کند. 
ی، تقاضای تأمین خواسته کند؛ اما اگر از او تواند به استناد قانون آیین دادرسی کیفر کسی که نسبت به چکی، شکایت کیفری طرح کرده، می ✓

عنوان تأمین کیفری أخذ شده باشد، در این صورت، توقیف اموال متهم برای تأمین خواسته، جایز نیست و وجه نامه بهالضمان یا ضمانتوجه
 قانون صدور چک(   18شود. )تبصرۀ مادۀ نامه وصول میالضمان یا ضمانتچک از همان وجه

 مکرر قانون مدنی( در این خصوص باید توجه داشت که:  18: )مادۀ برای فرار از تأدیه دیون خود، قصد فروش اموال خود را داشته باشد اگر بدهکار .5
گیرد؛ اما تنها قصد فروش، بلکه صلح، وقف، معاوضه، هبه یا هر معاملۀ ناقل ملکیت را دربرمیدانان، این بند نهبنا بر نظر منطقی برخی حقوق ✓

از حقوق  برخی یا صلح  دیگر  هبه  برای مثال، قصد  دیون،  تأدیه  از  فرار  برای  بدهکار  اگر  درنتیجه،  و  دانسته  فروش  به  ناظر  فقط  را  آن  دانان، 
 دانند. اموالش را داشته باشد، صدور قرار تأمین خواسته را منوط به تودیع خسارت احتمالی می

 ن خواسته کرد که طلب، حال شده باشد. توان به استناد این بند تقاضای تأمیدر صورتی می ✓
شویم که صدور قرار تأمین خواسته به موجب این بند،  شده، متوجه میمکرر ق.م از عبارت »دادخواست« استفاده  218با توجه به آنکه در مادۀ   ✓

به  شود؛  تقاضا  دعوا  جریان  در  یا  اصلی  دعوای  دادخواست  با  خواسته، همراه  تأمین  که  است  آن  به  تأمین خواسته ارتعبمنوط  تقاضای  دیگر، 
 مستند به این بند، قبل از طرح دعوا، از تودیع خسارت احتمالی معاف نیست.

شود؛  : رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا دیون متوفی، در مدت تحریر ترکه متوقف میبه ترکۀ متوفی در مدت تحریر ترکهتأمین خواسته در دعاوی راجع  .6
ق.ا.م( در این    221شود. )مادۀ  شود. این قرار بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی صادر مین، قرار تأمین خواسته صادر میولی به درخواست خواها

 خصوص باید توجه داشت که: 
 ماند. این تأمین خواسته تا ختم تحریر ترکه و خارج شدن دعوای راجع به شخص متوفی از حال توقف، به قوت خود باقی می ✓
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بانکیتأمین   .7 قراردادهای  به  مستند  دعاوی  در  خسارت  خواسته  سپردن  نیازمند  خواسته،  تأمین  قرار  بانکی، صدور  قراردادهای  به  مستند  دعاوی  در   :
 (( 1386قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی )مصوب  7( و مادۀ 1365ق.ع.ب.ب.ر )اصالحی  15احتمالی نیست. )مادۀ 

 

ه خواهان اجازه داده است که قرار تأمین خواسته بگیرد، ولی باید تأمین دهد. در این حاالت، خواهان، خساراتی که ممکن  گذار در غیر از موارد فوق بقانون
تواند بدون  گانۀ مورداشاره نباشد، دادگاه نمییک از بندهای هفتاست به طرف مقابل وارد آید نقدًا به صندوق دادگستری بپردازد. چنانچه مورد مشمول هیچ

 تواند به عّلت قوی بودن ادلۀ خواهان، او را از دادن تأمین معاف کند. ن تأمین از خواهان، قرار تأمین خواسته صادر کند. مثاًل رئیس دادگاه نمیگرفت
 صدور قرار تأمین خواسته برای طلب مؤجل: 

 صدور قرار تأمین خواسته جهت طلب مؤجل، منوط به وجود توأمان این دو شرط است:  .1
 مستند به سند رسمی باشد؛ ـ طلب 

 ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. 
 در این حالت، صدور قرار تأمین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی نیست.  .2
،  ، در خصوص اصل دعوا دادخواست دهد؛ در غیر این صورت، دادگاه به درخواست خواندهروز از حال شدن طلب  10ظرف  در این حالت، خواهان باید   .3

 کند. قرار تأمین خواسته را لغو می
 طریقۀ ابالغ و اجرای قرار تأمین خواسته: 

ای اداری و که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند و دادگاه، قرار تأمین خواسته را در جلسهدرصورتی .1
 ق.آ.د.م( 115کند )مادۀ  یفارغ از تشریفات و اخطار به طرف مقابل صادر م

 االصول ابالغ آن برای اجرای آن مقدم است. قرار تأمین خواسته، باید فورًا به خوانده ابالغ شود و سپس اجرا شود؛ بنابراین؛ علی .2
شود؛ بنابراین، اجرای قرار  خوانده، اجرا میاگر ابالغ فوری، ممکن نباشد و تأخیر اجرا، موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، این قرار قبل از ابالغ به   .3

جب تضرر تأمین خواسته قبل از ابالغ آن، منوط به وجود توأمان این دو شرط است: یکی اینکه ابالغ فوری ممکن نباشد و دیگر اینکه، تأخیر اجرا مو 
 خواهان شود. 

 نیازی به ابالغ این قرار به خواهان نیست. .4
 ور اجراییه نیست. اجرای تأمین خواسته نیازمند صد .5

 آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا 
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 قرار تأمین خواسته هرگاه اجرا شود دارای آثاری نسبت به خواهان، خوانده و شخص ثالث است. 
 : نسبت به خواهانالف: 

ین به نفع او انجام شده است. اجرای قرار تأمین  ترین اثر تأمین خواسته یعنی بازداشت مال، ایجاد حّق تقّدم برای خواهانی است که تأم ایجاد حّق تقّدم: مهم
ها( به میزان  َلهم )بستانکاران، خواهانشود که خواهان در استیفای طلبش از مال مورد تأمین، بر سایر محکوم  خواسته و تأمین اموال خوانده موجب می

م برای بستانکاری که قرار تأمین خواسته گرفته و اجرا کرده است در صورتی به  ِبه( تا حّدی که بازداشت نموده حّق تقّدم پیدا کند. حّق تقدّ خواسته )محکوم  
 کننده باشد. شده مورد اّدعای بازداشتشده عین معّین باشد )و نه کّلی( و عین بازداشتآید که مال بازداشتوجود می

 : : نسبت به خواندهب
انتقال اموال  1 اثر حتمی: ممنوعّیت نقل و  انتقال اعّم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیفبازداشت.  شده باطل و بالاثر  شده: هرگونه نقل و 

له کتبًا رضایت  َله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم  شده بعد از توقیف به ضرر محکوم  است. هرگونه قرارداد یا تعّهدی که نسبت به مال توقیف
 دهد 

لی: استحقاِق مطالبۀ خسارِت ناشی از اجرا: هرگاه در دعوایی که خواستۀ آن تأمین شده است خواهان با شکست روبرو شود، خسارات ناشی از  اثر احتما .2
ریافت نماید.  به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه و د  120بازداشت اموال را باید خواهان تحّمل کند. ماّده  

که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطالِن دعوا شود و یا حّقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق  طبق این ماّده درصورتی
 به دادگاه صادرکنندۀ قرار، مطالبه کند.  دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دالیل

القاعده مستلزم گرفتن آن از خوانده و دادن آن به حافظ است در نتیجه، مالی که در اجرای  مصونّیت مال از تضییع و تفریط: بازداشت اموال منقول علی .3
 ماند. شود عماًل از تضییع و تفریِط احتمالِی خوانده مصون میقرار تأمین خواسته بازداشت می

 : نسبت به شخص ثالثج: 
ثالثی که مال خوانده نزد او بازداشت به خوانده یا شخص دیگری بدهد، خود او نیز نمیافزون بر آنکه  تواند طلبی را که خود از  شده حق ندارد آن مال را 

 خوانده دارد، از محِلّ آن مال برداشت و وصول نماید. 
 اعتراض به قرار تأمین خواسته: 

اعتراض است. برای مثال، در مواردی که  از جانب خوانده: قرار تأمین خواسته، از جانب خوانده در همان دادگاه صادرکنندۀ قرار، قابل  اعتراض به قرار .1
تأمین خواسته صادر کند قرار  احتمالی،  دریافت خسارت  بدون  اگر  دریافت کند،  احتمالی  تأمین خواسته، خسارت  قرار  برای صدور  قرار  دادگاه  این   ،

 اعتراض است. قابل
 اعتراض نیست. از جانب خواهان: رد درخواست تأمین خواسته، از جانب خواهان قابل اعتراض به قرار .2
 قرار تأمین خواسته یا رد آن قابل تجدیدنظر نیست؛ چه به طور مستقل و چه همراه با اصل دعوا.  .3
 طور مستقل و چه همراه با اصل دعوا.قرار تأمین خواسته یا رد آن قابل فرجام نیست؛ چه به  .4
 اعتراض ثالث است. نسبت به این قرار، اعادۀ دادرسی ممکن نیست؛ ولی این قرار، قابل .5

 توجه است: در خصوص این اعتراض موارد زیر قابلطریقۀ اعتراض به قرار تأمین خواست از جانب خوانده: 
 دارد. ن  هزینهو   تشریفات خاصاین اعتراض نیاز به   .1
 به اوست.  روز از تاریخ ابالغ قرار 10،  خوانده برای اعتراضمهلت   .2
 است.  دادگاه صادرکنندۀ قرارمرجع رسیدگی به این اعتراض، همان  .3
 آید. شود، به عمل میای که بعد از اعتراض برای رسیدگی به دعوای اصلی تشکیل میرسیدگی به این اعتراض، در اولین جلسه .4
 است.  قطعی نظر دادگاه در خصوص این اعتراض، .5
 شود. شود. همچنین در صورت اعتراض، اجرای قرار متوقف نمیاین اعتراض، اثر تعلیقی ندارد؛ یعنی در مهلت اعتراض، اجرای این قرار، متوقف نمی .6
 شود. اگر به موجب اعتراض، دادگاه قرار تأمین خواسته را لغو کند، اجرای قرار نیز متوقف می .7

 شود: قرار تأمین خواسته به موجب موارد ذیل لغو میلغو قرار تأمین خواسته: 
: مانند آنکه مالی که در معرض تضییع یا تفریط بوده، از معرض تضییع یا تفریط خارج شود یا مانند آنکه تحریر ترکۀ متوفی  برطرف شدن موجبات تأمین .1

توقف خارج شود. در این صورت، موجبات تأمین برطرف شده و از همین رو، دادگاه قراری به نام    خاتمه یابد و در نتیجه، دعاوی راجع به ترکۀ متوفی از 
 کند. قرار رفع تأمین صادر می

: در مواردی که درخواست تأمین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی طرح شده  روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته   10عدم طرح دعوای اصلی ظرف   .2
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 دم طرح دعوا در موعد مقرر، خوانده تقاضای لغو تأمین خواسته را به عمل آورد. است و به دلیل ع
 ؛ استرداد درخواست تأمین خواسته توسط خواهان .3
 شود.خود مرتفع می: به محض استرداد دعوا یا دادخواست دعوای اصلی، تأمین خواسته خودبهاسترداد دادخواست یا دعوای اصلی توسط خواهان .4
 شود.خود مرتفع می: در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان، تأمین، خودبهقطعی علیه خواهانصدور حکم  .5

 توجه داشته باشید که صدور رأی بدوی، موجب مرتفع شدن تأمین نیست.
ین خواسته صادر شده تواند درخواست خود مبنی بر تأمین خواسته را مسترد کند؛ چه قرار تأمخواهان میانصراف خواهان از قرار تأمین خواسته:  

 شود: باشد یا صادر نشده باشد و چه این قرار، اجرا شده باشد یا اجرا نشده باشد. درصورت انصراف به نحو ذیل عمل می
 د.شوشود و بایگانی میاگر تا قبل از صدور قرار تأمین خواسته، خواهان از آن منصرف شود، به درخواست او مبنی بر تأمین خواسته، رسیدگی نمی  .1
ارت احتمالی  اگر بعد از صدور قرار تأمین خواسته و تا قبل از اجرای آن، خواهان از قرار تأمین خواسته منصرف شود، قرار تأمین خواسته لغو شده و خس .2

 شود.که تودیع کرده، به او بازگردانده می
بعد از اجرای قرار تأمین خواسته، خواهان از قرار تأمین خواسته منصرف شود، ق .3 شود؛ ولی خسارت احتمالی که او تودیع  رار تأمین خواسته لغو میاگر 

 شود تا در صورت شکست خواهان در اصل دعوا، به تقاضای خوانده، خسارات وارده به وی، از محل تودیع جبران شود. کرده، به او بازگردانده نمی
 اعتراض نیست. شود، لغو تأمین خواسته، قابلنکته مهم: پس از لغو قرار تأمین خواسته، اموال خوانده از توقیف خارج می

 ایم:در خصوص انواع اموال قابل در تأمین خواسته با حاالت ذیل مواجهمال مورد توقیف در تأمین خواسته: 
کنیم؛ مگر آنکه به خواسته، دسترسی نداشته باشیم و در نتیجه، خواسته، قابل توقیف نباشد که در    خود آن را توقیف: باید  اگر خواسته، عین معین باشد .1

 شود. این صورت، معادل آن از سایر اموال خوانده توقیف می
 آن تعیین شود و معادل قیمت واقعی آن، از اموال خوانده توقیف شود.  قیمت واقعی: باید  اگر خواسته، عین معین نباشد .2

 ایم: در خصوص قابل توقیف بودن اموالی که در شمار مستثنیات دین است، با حاالت ذیل مواجهیت توقیف مستثنیات دین: ممنوع
 شده، عین معین مورد ادعای خواهان است: در این صورت، مال مزبور قابل توقیف است؛ حتی اگر در شمار مستثنیات دین باشد. مال توقیف .1
در این صورت، فقط اموالی قابل توقیف است که در شمار مستثنیات دین نباشد. البته در این    مورد ادعای خواهان نیست:شده، عین معین  مال توقیف .2

 خصوص باید توجه داشت که: 
 طورکلی قابل توقیف ندانسته است. قانون، مستثنیات دین را به ✓
بدانیم که بازداشت آن مال، موجب خارج شدن آن مال از تصرف باوجوداین، حق آن است که بازداشت مستثنیات دین را، فقط در صورتی ممنوع   ✓

شود )مانند بازداشت امالک(، بازداشت مال هرچند  خوانده شود؛ ولی در مواردی که بازداشت مال موجب خارج شدن مال از تصرف خوانده نمی
 که در شمار مسنثنیات دین باشد، مجاز است. 

 است.  ممنوعها ولتی و اموال شهرداریصدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال د ✓
 جای آن مال دیگری توقیف شود. تبدیل تأمین منوط به شرایط ذیل است:شده و بهتبدیل تأمین، یعنی مال مورد توقیف از توقیف خارجتبدیل تأمین: 

بینی نکرده است. )مالک مادۀ  ایط خاصی را پیشگذار در خصوص آن شر پذیرفته است. قانون  باریکدرخواست تبدیل تأمین از سوی خواهان: فقط برای   
 ق.ا.ا.م( ولی باید توجه داشت که: 53

در این صورت تبدیل تأمین به درخواست خواهان نیاز به رضایت خوانده نیز دارد؛ چون با   شده، عین معین مورد ادعای خواهان باشد: مال توقیف ✓
 ا توقیف کرد. توان مال دیگری از اموال خوانده ر وجود عین معین نمی

 : تبدیل تأمین به درخواست خواهان با محدودیت خاصی مواجه نیست. شده، عین معین مورد ادعای خواهان نباشدمال توقیف ✓
 پذیرفته است. تبدیل تأمین از جانب خوانده، منوط به شرایط ذیل است:  باریک درخواست تبدیل تأمین از سوی خوانده: فقط برای

 است.  رضایت خواهانین مورد ادعای خواهان است: در این صورت، تبدیل تأمین به درخواست خوانده، منوط به شده، عین معمال توقیف ✓
شده شده، عین معین مورد ادعای خواهان نیست: در این صورت، تبدیل تأمین به درخواست خوانده، منوط به آن است که مال معرفیمال توقیف ✓

شده از حیث قیمت و سهولت فروش  شده از مال معرفی، کمتر نباشد؛ یعنی مال توقیفث سهولت فروش حیو از حیث قیمت از   شدهمال توقیفاز 
 بهتر بوده یا آنکه با آن مساوی باشد. 

 رسیدگی به این درخواست تابع شرایط ذیل است: رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین: 
 است.  دادگاه صادرکنندۀ قرار تأمین خواستهرسیدگی به آن، با  .1
 از تاریخ درخواست تبدیل تأمین، به این درخواست رسیدگی کند.  روز 2ظرف دادگاه باید  .2
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 کند. را صادر می قرار تبدیل تأمیندادگاه در صورت پذیرش این درخواست،  .3
 است.  قطعیتصمیم دادگاه در این خصوص،  .4

تأمین خواسته:   از  ناشی  کن جبران خسارت  تأمین خواسته  در  اگر خواهان، مطالبۀ  نهایتًا، خواهان  اما  اجرا شود؛  و  تأمین خواسته، صادر  قرار  و  د 
باید شرایط زی واردشده، قابل جبران است. برای مطالبۀ خسارت  به خوانده  ر موجود  دعوای اصلی شکست بخورد، خسارتی که از ناحیۀ اجرای قرار مزبور 

 باشد: 
 وارد شده باشد.  خسارتیأمین خواسته، به خوانده باشد و به موجب اجرای قرار ت اجراشدهقرار تأمین خواسته،  .1
 حقی خواهان یا هریک از قرارهای قاطع دعوا باشد. تواند، حکم به بی، در دعوا شکست بخورد. این رأی قطعی میرأی قطعی خواهان به موجب  .2

 خوانده باید ... طریقۀ مطالبۀ خسارت از اجرای تأمین خواسته: 
 خسارت کند.  مطالبۀ ،ابالغ رأی قطعی از  روز  20ظرف  .1
 شود. ، طرح میصادرکنندۀ قرار تأمیندرخواست مطالبۀ خسارت در همان دادگاه  .2
 آید. و رعایت تشریفات دادرسی ندارد؛ بنابراین به موجب یک درخواست ساده به عمل می تنظیم دادخواست ندارداین درخواست، نیاز به  .3
 أدیه هزینۀ دادرسی ندارد. این درخواست نیاز به ت .4
 روز مهلت دارد.  10شود و او برای پاسخگویی، می ابالغرخواست خوانده برای جبران خسارت، به خواهان د .5
 کند. گیری می، نسبت به جبران خسارت تصمیمالعادهفوقپس از مهلت مزبور، دادگاه در وقت   .6
 ندارد. گیری در خصوص خسارت، نیاز به تشکیل جلسۀ دادرسی و دعوت از اصحاب دعوا تصمیم .7
 عنوان خسارت وارده به خوانده مقرر کند. شده را، بهتر از خسارت احتمالی تودیعتر یا کمتواند مبلغی بیشدادگاه می .8
کند  از خسارت احتمالی باشد که خواهان تودیع کرده، دادگاه در رأی خود، خواهان را به کل مبلغ خسارات محکوم می  اگر خسارت وارده به خوانده، بیش .9

 تواند برای وصول بقیۀ خسارات، تقاضا کند که اجراییه صادر و خسارت از اموال خواهان، وصول شود. وانده میو خ
 است.  اعتراضغیرقابلو  قطعیرأی دادگاه در خصوص جبران خسارت،   .10
به موجب فرجام یا اعادۀ دادرسی  اگر خواهان به موجب رأی قطعی، شکست بخورد و خوانده، خسارات ناشی از تأمین خواسته را دریافت کند و سپس   .11

وا،  رأی مزبور نقض شود و حکم به نفع خواهان صادر شود یا آنکه در دعوای اول، قراری علیه خواهان صادر شده باشد و سپس بر اثر طرح مجدد دع
گیرد. این امر  یافت کرده است، بازپسعنوان خسارت از او در تواند مبالغی را که خوانده بهحکمی به نفع وی صادر شود، در این صورت، خواهان می

 نیازمند طرح دعوا است. 
 

 فصل سوم: تأمین دلیل: 
کردن همان معنای لغوی مذکور،  تأمین در لغت به معنای »ایمن کردن«، »آرام کردن« و »حفظ کردن« آمده است. در اصطالح حقوقی نیز مقصود از تأمین

شود.  انجام می  در برابر دعوای اتباع بیگانهو یا    دعوای واهی،  دالیل ،  خواستهاست که حسب مورد نسبت به  به ویژه »ایمن کردن« و »در امنّیت قرار دادن«  
که دسترسی به آن ادله، در آینده ُمَتَعّذر )غیرممکن( یا ُمَتَعّسر )دشوار( خواهد  برداری از ادلۀ موجود بری استفاده در آینده، وقتیتأمین دلیل: یعنی صورت

ده؛ حاال  دیگر؛ تأمین دلیل، در امنّیت قرار دادِن دلیلی است که وجود دارد. مثاًل من ماشینم تصادِف شدید کرده و مقصِر حادثه، خسارت نمیتعبار شد. به
نه توی این  تو حال، ماشینم نمیمن مجبورم برم دادخواست بدم؛ اما تا جلسۀ رسیدگی تعیین بشه و دادگاه کارش تموم شه ممکنه کّلی طول بکشه؛ بااین

ی در دعوا، وضعیت بمونه و باید درست بشه؛ از طرِف دیگه، اگه درستش کنم تا روز دادگاه دیگه برآورِد خسارت ممکن نیست برای همین باید برای پیروز 
یا باید از تعمیر ماشین خود  داری کنم و یا تعمیر کنم و توو دعوا  ورود خسارت به ماشین رو اثبات کنم بنابراین باید تأمین دلیل کنم. اگه تأمین دلیل نکنم 

کنم و بعد در  برداری میشکست بخورم. درواقع، من با تأمین دلیل، میزان و نوِع خسارِت وارده به ماشین رو که دلیِل من است را توسط کارشناس صورت
ای حقوقی برای نمونه، شاهدی وجود  ثبات عمل یا واقعهکنم. همچنین اگر برای اکند ارائه و به آن استناد میبه دعوای خسارت رسیدگی میمرجعی که  

 توان شهادِت او را تأمین کرد. داشته باشد که احتمال رود از کشور خارج شده، فوت نموده یا ...، می
شود، در محّلی که  می  شده معاینهبرداری و حفظ دالیل است؛ بنابراین در تأمین دلیل برای مثال، محّلی که مشخصمقصود از تأمین دلیل، تنها صورت

تحقیق می گردیده  از قسمتمشخص  استعالم،  کارشناسان  نظر  مّطلعین کسب،  اّطالع  تجاری صورتشود،  دفاتر  در  برداری میهای مربوط  گردد. پس 
نمی دلیل،  تأمین  قرار  یااجرای  و  یا مال  و  نمود  امری  انجام  از  یا خودداری  و  امر  انجام  به  مکّلف  را  مقابل  طرف  مالی    توان  یا حّتی  و  گرفته  او  از  وجهی 

 وسیلۀ نهادهای دیگری مانند دستور موّقت و تأمین خواسته انجام شود. بازداشت نمود، زیرا عالوه بر صراحِت نِصّ مزبور، اقداماتی از این قبیل باید به
ذی اشخاص  که  مواردی  آندر  دعوای  مدارک  و  دالیل  از  استفاده  آینده  در  که  دهند  احتمال  و  نفع  مّطلعین  از  اّطالع  کسب  و  محّلی  تحقیق  قبیل  از  ان 
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عّذر یا متعّسر خواهد  استعالِم نظِر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دالیلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، مت
 توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. شد، می
 های تأمین دلیل: ویژگی

 شود. صادر می قرار  است و نتیجۀ آن در قالب یک درخواستماهیتًا   .1
گیرد؛ بنابراین، تأمین دلیل، ارزش خود دلیل را  تأمین دلیل، با قاضی است که نتیجۀ تأمین دلیل، در برابر او مورد استناد قرار می  تشخیص درجۀ ارزش  .2

 ندارد و ارزش آن در حد امارۀ قضایی است. 
 از آن استفاده کند.  خواندهعنوان یا به خواهانعنوان  خواهد بهین دلیل، ممکن است از جانب کسی تقاضا شود که در دعاوی آتی میتأم .3

 مرجع صالح برای تأمین دلیل: 
ذاتیاز حیث   .1 مادۀ  صالحیت  بر  بنا  دلیل در صالحیت    14،  تأمین  مادۀ    دادگاه عمومیق.آ.د.م  بند »چ«  استناد  به  اما   قانون شوراهای حل    9است؛ 

است. در حال حاضر، بنا بر قانون شوراهای حل    صالحیت شورای حل اختالفاختالف، در مناطقی که شورای حل اختالف وجود داشته باشد، در  
 شود. اختالف که قانون مؤخر است، عمل می

 ، در حوزۀ آن واقع شده است. دلیل مورد تأمین که ، در صالحیت آن مرجعی است  صالحیت محلی از حیث  .2
دلیل،   .3 تأمین  طرح درخواست  نمی  قواعد صالحیتاگر در  قرار عدم صالحیت صادر  دادگاه  نشود،  دادگاه،  رعایت  بلکه  دادخواستکند؛  رد  صادر    قرار 

 کند. این قرار قطعی است. می
 شرایط شکلی درخواست تأمین دلیل:

 ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست تأمین دلیل،   .1
 طرح شود.  طور مستقلبهاز اقامۀ دعوا و  قبلبه یک دعوا یا   جریان رسیدگیدرخواست تأمین دلیل ممکن است در  .2
واست  رخاگر تقاضای تأمین دلیل، در جریان یک دعوا طرح نشود و به طور مستقل طرح شود، چون نیاز به ارجاع به یک شعبه دارد، گرچه ماهیتًا یک د  .3

 تنظیم شود.  برگۀ دادخواست مخصوص است؛ اما باید روی 
باید   .4 ؛ یعنی کسی که قرار است، این تأمین دلیل، در آینده مشخصات طرف مقابلو    دهندهمشخصات شخص درخواستبرای درخواست تأمین دلیل، 

 تعیین او اقدام به تأمین دلیل کرد.  توان بدونعلیه او استفاده شود، درج شود. البته اگر تعیین طرف مقابل ممکن نباشد، می
تأمین دلیل    اوضاع و احوالی که موجب درخواست شود و  برای درخواست تأمین دلیل، باید موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می .5

 شده، نیز ذکر شود. 
 است.  قرار قطعیکند. این صادر می قرار رد درخواستاین درخواست رعایت نشده باشد، دادگاه  شرایط شکلیاگر در درخواست تأمین دلیل،  .6
این صورت،    شرایط طرح دعوا .7 نیز رعایت شود. در غیر  تأمین دلیل  باید در درخواست   ... و  تنجیز دعوا، صالحیت دادگاه  قرار رد مانند سمت، اهلیت، 

 شود. این قرار قطعی است. صادر می درخواست
 است. در این خصوص باید توجه داشت که:  برداری از ادلهصورتمنظور از اجرای این قرار، اجرای تأمین دلیل:  

مادۀ   .1 بر  با    153بنا  قرار  این  اجرای  به    قاضیق.آ.د.م  و  است  علیشعبه  دفتریا    البدلدادرس  قابل  مدیر  مادۀ  نیز  طبق  اما  است؛  قانون    22واگذاری 
 است.  ای این قرار با شورای حل اختالفاجر شوراهای حل اختالف، 

 شود. در حال حاضر طبق قانون شوراهای حل اختالف که قانون مؤخر است، عمل می
سًا تأمین  اگر قرار تأمین دلیل در جریان رسیدگی به اصل دعوا، درخواست شده باشد و فقط نتیجۀ تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد، باید قاضی، رأ  .2

 ند یا آنکه گزارش تأمین دلیل مورد وثوق او باشد. دلیل را اجرا ک 
است،   .3 آن  تأمین  پی  در  دلیلی که شخص  موضوع  کارشناس اگر  قرار    نظریۀ  کارشناس  بر عهدۀ  دلیل  تأمین  اجرای  از  که بخشی  است  باشد، طبیعی 

 « گوییم. درخواست تأمین دلیل با جلب نظر از کارشناس گیرد. به این حالت »می
کارشناس یا    اگر شخصی در مسیر اجرای قرار تأمین دلیل، مانعی ایجاد کند، برای مثال، متصرف ملک از باز کردن درب ملک برای معاینۀ ملک، توسط .4

 اجرا است.قابل مأمورین انتظامی و با کمک قهراً شخص اجراکنندۀ قرار تأمین دلیل خودداری کند، این قرار 
 یست. ن  صدور اجراییه، نیازمند اجرای تأمین دلیل  .5

 حضور طرف مقابل برای تأمین دلیل: 
تأمین دلیل به  احضار طرف مقابل نیستاز به  ، نیگیری در خصوص درخواست تأمین دلیل و صدور قرار تأمین دلیل تصمیمبرای   .1 ؛ بنابراین، درخواست 

 شود. نمی ابالغ طرف مقابل 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

332 

االصول باید به  ؛ بنابراین، تأمین دلیل علیجز در امور فوری؛  احضار طرف مقابل است، نیاز به  برداری از ادلهصورت، یعنی  اجرای قرار تأمین دلیل برای   .2
 گیرد. دعوت از طرف مقابل صورت  

 شود. او اجرا می عدم حضورنیست و تأمین دلیل، حتی در صورت  مانع اجرای قرار تأمین دلیل، عدم حضور اودر صورت دعوت از طرف مقابل،  .3
 قابلیت اعتراض به تأمین دلیل:

از همان مرجع صادرکننده یا مرجع باالتر  توان به قرار تأمین دلیل اعتراض داشت و نقض آن را  یست. نمین   تجدیدنظریا    اعتراضقابل  قرار تأمین دلیل .1
 درخواست کرد. 

 نیست. تجدیدنظر یا  اعتراضقابلنیز،  قرار رد درخواست تأمین دلیل .2
تواند به نتیجۀ آن اعتراض کند. برای مثال، اگر  است؛ یعنی شخصی که تأمین دلیل علیه او مورد استناد قرارگرفته، می قابل اعتراض، نتیجۀ تأمین دلیل .3

گیرد،    نظریۀ استناد قرار  تأمین شده، در دعوایی علیه شخصی مورد  این نظریۀ کارشناسی که  باشد و سپس  قرار گرفته  تأمین دلیل  کارشناس، مورد 
 تواند به نتیجۀ آن اعتراض کند و درخواست کارشناسی مجدد را بنماید. شده، میشخصی که تأمین دلیل علیه او مورد استناد واقع

مجلس را با دالیل دیگر  توان خالف مدعای صورتاثبات است؟ میشود و قابلمجلِس تأمین دلیل شنیده میمندرجات و محتویاِت صورتآیا اّدعای خالف  
مجلس تأمین دلیل  اثبات نمود. برای مثال اگر گواهان بر سبق تصّرف گواهی داده باشند، پذیرش اّدعای خالف آن اگر مدّلل باشد مجاز است. اّما صورت

ت.  دی است که مأمور مجری قرار که مأمور رسمی است در حدود صالحیت خود و با توّجه به مقرّرات قانون تنظیم نموده و درنتیجه سندی رسمی اسسن
 مجلِس تأمیِن دلیل ممکن است. حال اثبات اشتباه مأمور اجراکنندۀ قرار در تنظیم صورتدرعین

 فصل چهارم: سازش: 
 گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، بین سازش و درخواست آن قائل به تفصیل شده؛ بدین نحو که: قانون سازش و درخواست آن:

کنند و آن را به سازش    سازشو    صلحکه در حال حاضر در دادگاه در جریان رسیدگی است، نسبت به آن    طرفین دعواییسازش: منظور آن است که   .1
 خاتمه دهند. 

که هنوز آن  منظور آن است که یکی از طرفین اختالف، از طریق دادگاه درخواست سازش با طرف مقابل را به عمل آورد؛ درحالی  درخواست سازش:  .2
 نشده است.  منجردر دادگاه  اقامۀ دعوااختالف، برخالف حالت قبل، به 

منجر    طرح دعوااست که هنوز به    اختالفیناظر به  «  درخواست سازش است و »تحت رسیدگی  «، ناظر به دعوایی است که در محاکم  سازشبنابراین »
 شده است. ن

 در خصوص صلح و سازش دعوای با حاالت ذیل روبرو هستیم:اقسام سازش: 
 شود: که به دو روش انجام می سازش با دخالت دادگاه: .1

طور کتبی درخواست نماید که طرِف او را برای خستین بهتواند در مورد هر اّدعایی از دادگاه نق.آ.د.م: »هر کس می  186: مادۀ  قبل از اقامۀ دعواالف ـ  
باید گفت که امروزه، شورای حِلّ اختالف، صالحیت مذاکره به البته  بر  سازش دعوت کند«.  منظور ایجاد سازش بین طرفین را در کّلیۀ امور مدنی را 

حاضرشده و از سازش خودداری  و یا    سخ دهد که حاضر به سازش نیستطور کتبی پابهو یا    از حضور خودداری نمایدتواند  عهده دارد. طرِف مقابل می
مجلس نوشته و به امضای هر  که دادگاه به هر یک از علل مزبور موّفق به سازش نگردد، تحقیقات احتمالی و عدم موفقّیت را در صورت. درصورتینماید 

باشند می از طرفین که حاضر  یا هر دیک  از طرفین  یکی  و هرگاه  »دادگاه« شورای حِلّ  رساند  از  ]االن منظور  دادگاه  نمایند،  امضا  نخواهند  و طرف 
که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنها را اگر حاضر باشند، ارشاد  نماید. درصورتیمجلس قید میاختالف است[ مراتب را در صورت

 نماید. به اقامۀ دعوا می
ق.آ.د.م »در    178رسند. به موجب مادۀ  اقامۀ دعوا، معمواًل با تشویق دادگاه و همکاری وکال، طرفین گاهی به سازش می: پس از  پس از اقامۀ دعواب ـ  

توانند  توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند«. هرگاه اصحاب دعوا متعّدد باشند هرکدام از آنها میهر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می
 با طرف خود سازش نمایند. سازش پس از اقامۀ دعوا ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه واقع شود. جدا از سایرین 

یعنی آنکه سازش در نزد قاضی صورت گیرد، اعم از آنکه سازش در جلسۀ دادرسی صورت گیرد یا آنکه در زمان اجرای قرار تحقیق    سازش در دادگاه: .1
 مشغول اجرای قرار است، طرفین اقدام به صلح و سازش کنند. در این حالت:  محلی یا معاینۀ محل، در نزد قاضی که

یا درصورتی ✓ به امضای قاضی  و  ایشان میموضوع سازش در جلسه، قید  به امضای همۀ  باشد،  رسد. هر دو که دادگاه دارای چند قاضی 
 طرف دعوا نیز باید آن را امضا کنند. 

 خواندگان، ممکن است بین برخی از آنان سازش حاصل شود. ها و در صورت تعدد خواهان ✓
 کند. دادگاه بنا بر مفاد سازش طرفین، گزارش اصالحی صادر می ✓
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شود، صرفًا صلح و سازش راجع به همان دعوا باشد یا آنکه موضوع آن،  ممکن است موضوع گزارش اصالحی که در یک دعوا تنظیم می ✓
طرفین   بین  آتی  یا  موجود  دعاوی  موضوع  سایر  اختالفات  از  اصالحی  گزارش  تنظیم  در  است  طرفین ممکن  بنابراین،  برگیرد؛  در  نیز  را 

 دعوای حاضر فراتر روند. 
 اجرای گزارش اصالحی، تابع قواعد اجرای احکام مدنی است.  ✓

   سازش خارج از دادگاه: .2
ر دفتر اسناد رسمی، اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در  در این حالت، طرفین ضمن حضور د   :سازش خارج از دادگاه در دفاتر اسناد رسمیالف.  

 کنند. در این حالت: محاکم می
 شود. نامۀ رسمی بین طرفین تنظیم میسازش  ✓
 کند. نامۀ رسمی، رسیدگی را خاتمه داده و گزارش اصالحی صادر میدادگاه بر مبنای این سازش  ✓
 آید. االجرا از طریق ادارات ثبت اسناد به عمل مینامۀ رسمی، مانند سایر اسناد الزماجرای این سازش  ✓
 نامۀ رسمی توسط ادارات ثبت، منافاتی با اجرای آن از طریق رجوع به دادگاه ندارد. امکان اجرای سازش  ✓

ن  طور عادی:سازش خارج از دادگاه به . ب اقدام به سازش  سبت به دعوای در این حالت، طرفین خارج از دادگاه و بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی، 
 کنند. در این حالت:موجود در محاکم می

نامه اقرار کنند؛ در غیر این صورت، دادگاه بدون توجه با آن سازش، رسیدگی  طرفین باید در دادگاه حاضر شوند و به صحت سازش  ✓
 دهد. خود را ادامه می

می ✓ متوجه  بنابراین،  است؛  دانسته  الزم  را  طرفین  حضور  که  قانون،  موجب  شویم  به  اقرار  و  گیرد  صورت  دادگاه  در  باید  اقرار  این 
 دهند، کافی نیست. طرف یا نمایندگان طرفین به دادگاه ارائه میای که توسط نمایندۀ یکالیحه

 کند. شده، گزارش اصالحی تنظیم میدادگاه بنا بر مفاد سازش طرفین که صحت آن از سوی آنها مورد اقرار واقع
کنند، بدون اینکه به دادگاه مراجعه کنند و یا دادگاه دخالتی  در این نوع سازش طرفین اختالف اقدام به سازش می  دخالت دادگاه:سازش بدون   .2

 در امر سازش آنان داشته باشد. 

 
نشده است؛ در این خصوص که در کدام مراحل دادرسی، صلح و سازش ممکن است، محدودیتی در قانون ذکر  صلح و سازش در مراحل دادرسی:  

 بنابراین، صلح و سازش در تمام مراحل دادرسی به شرح زیر ممکن است:
 کند. صادر می گزارش اصالحیممکن است و دادگاه   تجدیدنظرخواهیو  واخواهی، بدویدر مراحل  .1
ش، دیوان عالی کشور، پرونده  نیز صلح و سازش ممکن است؛ به این صورت که پس از اعالم آمادگی طرفین برای صلح و ساز خواهی  فرجام  در مرحلۀ .2

 فرستد. خواسته میرا برای صدور گزارش اصالحی، به دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام
 ،ممکن است. تا قبل از ختم دادرسیدر هریک از مراحل فوق، سازش  .3

 درخواست سازش: 
 را دارد.وضوع اصل م به  صالحیت رسیدگی، این درخواست باید به دادگاهی تقدیم شود که صالحیت ذاتیاز حیث  .1
طرح در شورای حل اختالف نیست، در صورت توافق طرفین، شورا برای سازش  وجه قابلهیچهایی که بهنظر از مبلغ ریالی پرونده، جز در پروندهصرف .2

 صالحیت عام دارد؛ چه رسیدگی به اصل دعوا در صالحیت ذاتی شورای حل اختالف باشد و چه نباشد. 
محدودیتی در خصوص دادگاه صالح نیست؛ چراکه این درخواست، دعوا محسوب نشده و نیاز به رسیدگی قضایی ندارد؛  ،  صالحیت محلیاز حیث   .3

 هایی که دارای صالحیت ذاتی است، تقدیم کند. تواند درخواست خود را به کلیۀ دادگاهبنابراین، شخص می

سازش
با دخالت دادگاه

قبل از اقامۀ دعوا

پس از اقامۀ دعوا

در دادگاه

خارج از دادگاه
یدر دفاتر اسناد رسم

به طور عادی بدون دخالت دادگاه
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نظیم شود؛ اما رسیدگی به درخواست سازش، مستلزم رعایت تشریفات دادرسی  های دادخواست تصورت کتبی و روی برگهاین درخواست، حتما باید به .4
 نیست 

 طرح است. قابل  هزینۀ دادرسی دعاوی غیرمالیدرخواست سازش با پرداخت  .5
سازش  کند. مخاطب مکلف به حضور نیست. در صورت عدم حضور مخاطب یا عدم  دادگاه با تعیین وقت، طرفین را برای مذاکره و سازش دعوت می .6

 مابین، طرح دعوا کنند. توانند در خصوص اختالفات فیشده و طرفین میبین طرفین، درخواست سازش بایگانی
درخواست .7 سایر  برخالف  است،  اصالحی  گزارش  تنظیم  سازش  درخواست  قرار نتیجۀ  و  خواسته  تأمین  قرار  مانند  قرار،  یک  آنها صدور  نتیجۀ  که  ها 

 دستور موقت و ... است. 
 . است قابل صلح و سازش االصول همۀ امورعلی قابل صلح و سازش:موضوعات 

 امور غیرقابل صلح و سازش: 
 ؛ مانند اثبات نسب، والیت قهری و بطالن نکاح. تواند مورد صلح و سازش قرار گیردنمی اموری که قابل اسقاط نیست، .1
 ست. برخوردار است، قابل سازش نی جنبۀ عمومیبه دلیل آنکه از   دعوای ورشکستگی .2
 دارند، مانند حکم حجر، نصب قیم، حکم رشد و عزل ولی.   ماهیت حمایتیندارد، بلکه  ماهیت ترافعیکه   امور حسبی .3
 است.  قابل صلح و سازش   جنبۀ خصوصی جرمقابل صلح و سازش نیست؛ اما    جنبۀ عمومی جرم .4

 : محدود و مقید است به شروط زیر  صلح و سازش دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی:
 تصویب هیئت وزیران؛  ✓
 اطالع مجلس شورای اسالمی؛  ✓
 در امر مهم و اموری که طرف دعوا خارجی است، صرف اطالع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس الزم است.  ✓

 نقش نماینده در صلح و سازش: 
 شده باشد.  تصریح  او به این حق نامۀوکالت وکیل در صورتی حق صلح دارد که در ✓
 . تصویب دادستان، مگر با نداردرا  علیهشخص مولیقیم حق صلح دعاوی راجع به  ✓
 طبق قانون هیچ محدودیتی برای ولی قهری )پدر و جد پدری( و وصی منصوب از جانب ایشان برای اختیار صلح وجود ندارد.  ✓
البته دادگاه نیز باید چنین صلحی را تأیید و  ، حق صلح راجع به تاجر ورشکسته ر تجویز عضو ناظرمدیر تصفیه اشخاص ورشکسته در صورت   ✓ ا دارد. 

 تصدیق کند. 
 تواند دعاوی راجع به شرکت را به صلح سازش خاتمه دهد.  های سهامی مدیر تصفیه میدر شرکت ✓
 داده باشد.  حقی به او چنینمجمع عمومی شرکا یا   اساسنامهدر شرکت تعاونی مدیر تصفیه در صورتی حق صلح دعاوی راجع به شرکت را دارد که  ✓
 داده باشند.   حقیبه او چنین  شرکای ضامنیا  اساسنامههای تجاری مدیر تصفیه در صورتی حق صلح دعاوی راجع به شرکت را دارد که در سایر شرکت ✓

 آثار مذاکرات صلح و سازش: 
معلق به حصول ها و تعهدات،  شند. این گذشتکرده با  هاییگذشتو    تعهداتدر جریان مذاکراتی که طرفین برای صلح و سازش دارند، ممکن است   .1

 است.  سازش 
ماند؛ حتی در صورتی که صلح و سازش صورت  خود باقی می  قوتاگر طرفین در جریان مذاکرات صلح و سازش، اقراری کرده باشند، این اقرارها به   .2

 نگیرد.
 ماهیت و اوصاف گزارش اصالحی: 

 شود. میمکتوب شده و  برداریصورت؛ بلکه مفاد قرارداد و تراضی طرفین است که توسط قاضی گزارش اصالحی رأی نیست
کند و حق درج مطلبی به میل و  طرفین را مکتوب می  توافقاتو    اظهاراتکند. او فقط  را ایفا می  سردفتر، نقش  مقام کتابت گزارش اصالحی در    قاضی .1

 ارادۀ خود ندارد. 
 فسخ باشد. است؛ بنابراین، ممکن است به دالیلی مانند تخلف از شروط مقرر در آن، قابل عقد صلح مدنیو آثار  گزارش اصالحی، دارای احکام .2
مقام ایشان دارد، بنابراین، طبق اصل نسبی بودن قراردادها، مفاد آن فقط نسبت به طرفین و قائمقراردادی  با توجه به آنکه گزارش اصالحی، ماهیت   .3

 . )مانند وراث( مؤثر است
ق.م یا سایر قوانین و مقررات ذکرشده، رعایت نشده باشد، گزارش اصالحی باطل است و   190اگر در گزارش اصالحی شروط صحت عقد که در مادۀ   .4

 تواند موضوع دعوای بطالن قرار گیرد. می
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 : چون گزارش اصالحی رأی نیست
 اصالحی تنظیمی در شورای حل اختالف که باید به اصحاب دعوا ابالغ شود. دارد؛ مگر گزارش نبه اصحاب دعوا  ابالغ و دادنامه شدننیاز به  .1
 اعمال نیست. خواهی، اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصالحی قابلطرق شکایت از رأی مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام .2
ای که نسبت به آن گزارش اصالحی  . البته اگر در خصوص پروندهبا توجه به اینکه گزارش اصالحی رأی نیست، از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست .3

بی دلیل  به  است  قاضی ممکن  شود،  دعوا  اقامۀ  مجددًا  بیصادرشده،  بر  حکم  در  حقی خواهان،  طرفین  توافق  دلیل  به  آنکه  یا  کند  او صادر  حقی 
 ادر کند. نفعی او در طرح دعوا، قرار رد دعوا صخصوص طریقۀ اعمال حق و درنتیجه؛ عدم ذی

 ها است. و طریقۀ اجرای آن شبیه اجرای احکام دادگاه صادرشده اجراییهبا اینکه گزارش اصالحی رأی نیست، اما مانند احکام محاکم، برای آن  .4
 دعوای بطالن گزارش اصالحی:

بدوی مطرح شود، صرف .1 دادگاه  در  باید  و  است  گزارش اصالحی، یک دعوای مستقل  از  دعوای بطالن  مرحلهنظر  در چه  از مراحل  آنکه سازش  ای 
 دادرسی صورت گرفته 

 است.  موضوع گزارش اصالحیاین دعوا، تابع  غیرمالی بودنیا  مالی .2
 است.  موضوع گزارش اصالحیاین دعوا، تابع   غیرمنقول بودنیا  منقول .3
داند، طرح  اصالحی را مخالف حقوق خود می  که گزارش   شخص ثالثی یا از جانب    هریک از طرفین گزارش اصالحیاین دعوا ممکن است از جانب   .4

 شود. شود. البته دعوای شخص ثالث در این خصوص، اعتراض ثالث نیست؛ بلکه در قالب دعوای بطالن گزارش اصالحی طرح می
از جانب شخص    اگر دعوای بطالن گزارش اصالحی، از جانب یکی از طرفین گزارش اصالحی، طرح شده باشد، طرف دیگر، خواندۀ دعوا است و اگر .5

 ثالث طرح شده باشد، هر دو طرف گزارش اصالحی، باید خواندگان دعوا قرار گیرند. 
 ق.آ.د.م( 193تا  186سازش )مواد بندی جمع

به موجب  است که    گزارش اصالحیو یا  سازش  گذار، بسیار مختصر به آن اشاره کرده است،  ، طریق دیگری که قانونداوری   و  قضاوتی  عالوه بر دادرسِی 
 بینی شده است: ی پیشحالت کلّ  2در   ق.آ.د.م 193تا  186مواّد 

 سازش پیش از اقامۀ دعوا  .1
 سازش پس از اقامۀ دعوا .2

از اقامۀ دعوا«  سازشی که  از  با سازش نامیده می  یگزارش اصالحشود اصطالحًا  واقع می  طریق دادگاه »پس  یا  از دعوا« شود. پس در سازش  نامه »پس 
که    مواجهیم این است  نکته مهم  به هر حال  گزارش اصالحی.  با  یا  به مفهوم خاص شمرده نمیگزارش اصالحی و    نامهسازش و  به شکل  ، رأی  و  شود 

خواهی، اعادۀ دادرسی  ثانیًا، قابل شکایت چه از طریق واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام، اعتبار امر مختوم را ندارد؛ اوالً شود. در نتیجه:دادنامه صادر نمی
 تواند موضوع دعوای بطالن یا فسخ قرار گیرد. البته طبق قواعد عمومی حقوق مدنی می و اعتراض ثالث را ندارد.

غیرمالی بدون نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی »با رعایت اصول آیین دادرسی مدنی« به عمل  درخواست سازش از دادگاه نخستین با هزینۀ دادرسی  
شود یا  اگر طرف مقابل در جلسه حاضر نشود، یا اعالم نماید که حاضر نمی)طبق همان مقررات ابالغ به خوانده(.    شودآید و به طرف مقابل ابالغ میمی

گردند تا از طریق قضایی اقدام قانونی به  مجلس سازش امتناع نماید، طرفین صرفًا ارشاد میشود و از امضای صورتحاضر شود و سازش ننماید و یا حاضر  
 توان مجددًا درخواست سازش کرد. البته بعدها نیز می  عمل آورند.

 
 بخش چهارم: داوری 

ثالثی است که صالحیت  تعریف داوری: مابین  رسیدگی به اختالف را از قرارداد خصوصی فی  داوری حل و فصل اختالفات توسط شخص یا اشخاص 
 شوند. کنند. این شخص یا اشخاص ثالث، داور یا داوران نامیده میطرفین اختالف کسب می

داور نیز  کند او را محکم گفته و به خود  داوری در اصطالح قضایی به فعل داور گویند و در فقه آن را تحکیم یا حکومت گویند. آنکه ارجاع به داوری می
نظر وی   قاضی تحکیم گویند. همچنین داور به کسی گویند که طرفیِن منازعه، اختالِف خود را به تراضی نزد وی مطرح کرده و تعهد به پذیرش و اجرای

 کنند. با انتخاب و تراضی طرفین نصب داور کامل است. می
آثار و احکام آن مورد توّجه قانونداوری تعریف نشده است و    1379در قانون آیین دادرسی مدنی   این قانون صرفًا به   454گذار بوده است. در مادۀ  صرفًا 

به    1376المللی  قانون داوری تجاری بین  1نقش تراضی در داوری اشاره شده است و گو اینکه داوری اجباری مغفول مانده است. در عین حال بند الف مادۀ  
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وسیلۀ شخص یا اشخاِص  اساس این بند: »داوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه بهتعریف داوری، اختصاص یافته است. بر  
الطرفین و یا انتصابی ...«. به نظر ما این تعریف کامل نیست؛ زیرا داوری در وهله اّول صدور حکم جهت حل و فصل منازعه است  حقیقی یا حقوقِی مرضی

 ف. مگر آنکه عبارت رفع اختالف را در معنای عام بکار گرفته و صدور حکم را داخل در معنا بدانیم. نه تالشی جهت رفع اختال
 اوصاف داوری: 

ارادی   .1 امر  داوری یک  به موجب  اختالف  برای حل  توافق  و  داوری  پذیرش  بنابراین،  دارد  توافق طرفین  در  ریشه  و  است  قراردادی  نهادی  و داوری، 
 اختیاری است. 

نامۀ داوری و بدون رضایت طرف دیگر، به دادگاه رجوع  تواند قبل از زوال موافقتآور است؛ یکی از طرفین نمیانند سایر قراردادها، الزامداوری چون م .2
 کند. 

عملی شبه  توان به معنای مذاکره با طرفین و تشویق ایشان به سازش دانت؛ اما داوری،  گری را صرفًا میگری تفاوت دارد. میانجیداوری با میانجی .3
 قضایی و متضمن رسیدگی به اختالف و صدور رأی است. 

 تفاوت مفهوم داوری با مفاهیم مشابه: 
 الف( تمییز قضاوت و داوری: 

توافق طرفین است و علی آنها دارد. اساس داوری  و ذوق  توافق طرفین  به  تام  ارتباطی  تأسیسی است که  به داوری داوری  ناظر  رغم وجود برخی مقّررات 
می  اجباری  اعطا  صالحیت  داوران  و  داوری  به  که  است  طرفین  توافق  این  هم  هنوز  اجباری،  داوران  درحالیو  که  کند  است  قانون  این  قضاوت  در  که 

ی  سازد. قانون است که مراجعه به محاکم را تجویز کرده و حّتی گاهی توافق طرفین مبنی بر عدم مراجعه به دادگستر صالحیت محاکم و حاکم را معّین می
در داوری طرفین هر لحظه میرا باطل می تغییر دهند درحالیتوانند داوِر رسیدگیشمارد.  را  اختیاری  کننده  به مفهوِم مصطلِح خود چنین  که در قضاوت 

 متصور نیست. 
که در خصوص قاضی دولت  رحالیگذارند درغم وجود برخی مقّررات ناظر بر صالحیت داور در نهایت این طرفین هستند که بر صالحیت داور صّحه میعلی

تواند در خصوص بسیاری از مسائل مانند موضوعات کیفری اقدام به صدور رأی  نماید. همچنین داور نمی)یا شارع( است که صالحیت قضاوت را اعطا می
 گونه موضوعات در صالحیت انحصاری مراجع قضایی است. نماید. به تعبیری این

(  1376المللی  قانون داوری تجاری بین  27مادۀ   2صورت کدخدامنشانه باشد )بند تواند مستند به عدل و انصاف یا بهموارد میکم در برخی رأی داوری دست
 ق.آ.د.م(.  3که رأی قاضی درهرحال مستند به قانون، منابع معتبر اسالمی یا اصول حقوقی است که مغایر موازین شرعی نباشد )مادۀ درحالی

باید جریان د که داور اصواًل تکلیفی در رعایت  ق.آ.د.م.فرانسه( درحالی  1ادرسی را بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه اداره نماید )رک. به مادۀ  قاضی 
 را رعایت نماید.  اصول دادرسیق.آ.د.م( و صرفًا باید  477ندارد )مادۀ   تشریفات آیین دادرسی مدنی

 گریب( تمییز داوری از میانجی
االجراست. بدین معنی که رأی داور تا زمانی که نقض نشده است االتباع بوده و الزمق.آ.د.م الزم  493و    488کند که بر اساس مفاِدّ مواِدّ  ر میداور رأیی صاد

جی بیشتر در مقام  شود؛ ولی در میانجیگری، شخِص میاناالجرا بوده و مطابق مقّررات قانونی مربوط به اجرای احکام محاکم به موقع اجرا گذارده میالزم
تواند  نفع نمیصلح و سازش است تا فصل خصومت؛ بنابراین اصواًل صدور رأی از جانب وی منتفی است. بعالوه نظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذی

ثار خاص است ولی چنین امری در مورد  اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد. بعالوه داوری در قوانین موضوعه یک نهاد حقوقی تلقی شده و دارای احکام و آ
حّلی است که موردقبول  حِلّ حقوقی است ولی در میانجیگری تالش بر پیدا کردن راهباشد. در داوری، داور بیشتر به دنبال یک راهمیانجیگری صادق نمی

 هر دو طرف اختالف باشد. 
توان میانجیگری را روشی عمومی در  بینی شده است ولی نمیعی از میانجیگری پیشاگرچه در برخی مقّررات )برای نمونه در مقّررات مربوط به طالق( نو

ق.آ.د.م مکلف است تا طرفین را تشویق به صلح و سازش نماید ولی    189و    188حل و فصل منازعات دانست؛ بنابراین اگرچه قاضی بر طبق مفاد مواِدّ  
 تواند شخص ثالثی را مأمور این امر نماید. دیگر نمی

 سام داوریاق
تقسیم این  معیار  خارجی.  یا  باشد  داخلی  است  مادۀ  داوری ممکن  بند ب  اساس  بر  درواقع  است.  داوری  طرفیِن  تابعیِت  داوری    1بندی   ...« ق.د.ت.ب: 

..«. پس قانون داوری تجاری  نامۀ داوری به موجب قوانین ایران تبعۀ ایران نباشد .المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتبین
نامۀ داوری، ایرانی باشد. با این مقدمه، مبحث حاضر را در دو گفتار پی  داند که تابعیت طرفین آن در زمان انعقاد موافقتای را داخلی میالمللی داوریبین
 گیریم. می

 داوری داخلی 
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کند: »داوری تجاری  المللی مقّرر میر مورد حل و فصل اختالفات تجاری داخلی و بیننامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق ایران د آئین  1بند ت مادۀ  
نامۀ داوری به موجب  داخلی عبارت است از اختالفات و دعاوی راجع به روابط و معامالت تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت

نامۀ داوری در کار نبوده  گشا نیست. برای نمونه، مواردی که موافقتلذکر اگرچه مفید است ولی همیشه مشکلاقوانین ایران، تبعۀ ایران باشند«. معیار فوق
نمایند بالتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری و طرفین از طریق دادگاه به داوری مراجعه می

 تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید. ز اصواًل در صورت توافق طرفین میاست. چون دادگاه نی
آنکه بخواهیم  برانگیز بوده است. بیها همیشه از مسائل بحثگردد. اهلیت شرکتها )و کاًل اشخاص حقوقی( مطرح میموضوع دیگر در خصوص شرکت

 پردازیم.از منظر موضوع نوشتۀ حاضر می هانظرات گذشته باشیم صرفًا به اهلیت شرکتدر پی تکرار اختالف
ها تابعیت کشوری را  اِه آنهاست. بدین معنی که شرکتاقامتگها  قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت  591ها و مادۀ  با توّجه به مادۀ یک قانون ثبت شرکت

خارجی باشد،    در زمان ارجاع امر به داورییا    عقاد توافقنامۀ داوریدر حین انشان در آنجا باشد؛ بنابراین چنانچه مرکِز اصلی شرکتی  دارند که مرکِز اصلی
 داوری از نوع خارجی خواهد بود. 

 المللیداوری بین
نامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز  آئین  1المللی بودن داوری، خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختالف است. بر اساس بند ت مادۀ  در حقوق ایران معیار بین

نامۀ  المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقتالمللی: »داوری تجاری بیناق ایران در مورد حل و فصل اختالفات تجاری داخلی و بینداوری ات
 است.  تابعیت طرفینکننده داوری، طبق قوانین ایران تبعۀ ایران نباشد«. درواقع معیار تعیین

تفکیک: بین  آثار  یا  در  داخلی  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مشمول  اصواًل  داخلی  داوری  اینکه  نخست  است.  چندی  آثار  حائز  داوری  بودن  المللی 
المللی اصواًل تابع قانون داوری  های خاص مشمول قوانین مربوطه است ولی داوری بینهای خاص مشمول قوانین آیین دادرسی مدنی و در داوریداوری

المللی است( تصویب مجلس  ق.د.ت.ب(. همچنین در مواردی که طرف دعوا خارجی است )و بنابراین داوری نیز بین  36و    2المللی است )مواِدّ  نتجاری بی
 ق.آ.د.م.(.  457شورای اسالمی نیز ضروری است )مادۀ 

گردد )اصواًل( دادگاه عمومی مرکز استانی  لی مطرح میالملینب جاری  ت اوری  ددادگاه صالح در خصوص اختالفاتی که در مورد    ب. ت. دق.  6مطابق مادۀ  
  462رد )مادۀ  است که مقِرّ داوری در حوزۀ آن قرار دارد ولی در داورِی داخلی اصواًل دادگاه صالح دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دا

 ق.آ.د.م.(. 
قانو  داوردر صورت نبودن چنین توافقی    نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش  ن، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی میبا رعایت مقّررات این 

. داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد  1کند:  چنین مقّرر می  27هرگونه دلیل بر عهدۀ داور است. در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا نیز مادۀ  
عنوان ارجاع به  د کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، بهاند، اتخاذ تصمیم خواهماهیت اختالف برگزیده

 . قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعِد حِلّ تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند
طرفین، »داور« بر اساس قانونی به ماهیت اختالف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعِد حِلّ تعارض،    در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب .2

 مناسب تشخیص دهد. 
 صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. تواند بر اساس عدل و انصاف یا بهکه طرفین صریحًا اجازه داده باشند، میداور درصورتی .3
اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را موردنظر قرار دهد. ولی در داوری داخلی اساسًا چنین  . داور باید در کّلیۀ موارد بر  4

نمی مطرح  در  بحثی  هم  داور  داوری گردد.  در    آیین  هم  منازعهو  مادۀ    ماهیت  در  موضوع  این  کرد.  خواهد  لحاظ  را  متبوع  کشوِر  حقوقِی    1494نظاِم 
که اساسًا  گردد درحالیتعیین می  قانون حاکم بر ماهیت اختالفاصواًل با توّجه به    قانون حاکم بر آیین داوریز مطرح شده است. بدین نحو که  ق.آ.د.م.ف نی

 قانون اخیر(.  1460های داخلی چنین بحثی مطرح نشده و داور همان اصول مورداحترام محاکم را رعایت خواهد کرد )مادۀ در داوری
 ق.آ.د.م(   496رقابل داوری: )مادۀ موضوعات غی

 : صدور حکم ورشکستگی، قابل ارجاع به داوری نیست؛ اما دعاوی راجع به شخص ورشکسته، قابل ارجاع به داوری است.دعوای ورشکستگی .1
 شود. : که شامل دعاوی اثبات رابطۀ زوجیت، بطالن نکاح و انفساخ نکاح میاصل نکاح .2
 فسخ نکاح  .3
 دعاوی درخواست حکم طالق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است : که شامل طالق .4
 باشد. : که شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد مینسب .5
قابلجرائم .6 جرائم  حتی  جرم،  به  رسیدگی  نباید  :  است.  داوری  به  ارجاع  قابل  جرم،  از  ناشی  زیان  و  ضرر  اما  نیست؛  داوری  به  ارجاع  قابل  گذشت، 

علیه برای صلح و سازش است و ق.آ.د.ک را با داوری اشتباه گرفت. آن اقدام، نوعی وساطت بین متهم و مجنی    84تا    82مواد  گری مذکور در  میانجی
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 کند. کند و خود اقدام به صدور رأی نمیگر صرفًا برای سازش بین طرفین تالش میمیانجی
 . امور حسبی .7

 دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری منوط به شرایط ذیل است: ارجاع پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی: داوری
 تصویب هیئت وزیران؛  .1
 اطالع مجلس؛  .2
 در دو مورد، صرف اطالع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس الزم است:  .3

 ـ طرف دعوا خارجی باشد یا 
 ـ دعاوی مهم. 

آثار داوری به اشخاصی غیر از طرفین داوری سرایت مییافت. هر توان به یک قاعده دستگونه دعاوی میبا نگاهی به این القاعده یابد داوری علیجا که 
آید. مطابق این ماده: »رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین  ق.آ.د.ک نیز برمی  495ممنوع است. این معنا از مادۀ  

و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت«. در موارد ممنوعه یا منافع اشخاص ثالث مطرح است یا آنکه مقام آنان معتبر است  اند و قائمداور داشته
شده است، داوری در لعان ممنوع است زیرا آثار آن به گردد. این نظر در فقه نیز مؤیداتی دارد. ازجمله اینکه گفتهنفع عمومی مانع از طرح دعوا در داوری می

 یابد. سرایت میغیرمتالعنین نیز 
 طرفین داوری 

 شرایط طرفین: طرفین اختالف در داوری باید شرایطی از قرار ذیل داشته باشند: 
 وجود دو شخص:  .1

تواند اصالتًا و  شود این است که آیا شخصی میداوری برای حل و فصل یک منازعه است؛ بنابراین الِجَرم باید دو طرف داشته باشد. سؤالی که مطرح می
مین بوده و ًا توافقنامۀ داوری منعقد نموده یا اختالف را به داوری ارجاع دهد یا آنکه تعیین داور نماید؟ فرض کنیم شخصی مالک سه دانگ یک قطعه ز نیابت

گویی به هرگونه دعوا و که حِقّ هرگونه تصرفی اعم از نقل و انتقال به هر کس حّتی به خود و نیز اختیار پاسخنحویدر سه دانگ دیگر وکالِت عام داشته به
تواند قضیه را به داوری ارجاع اختالف به داوری و تعیین داوری دارد. حال چنانچه بخواهد جهت احقاق حقوق اّدعایی خویش علیه موکل اقدامی بنماید می

 ارجاع دهد؟ 
تواند اختالف را اصالتًا و نیابتًا در دادگاه مطرح  ور که شخص میطشود و از همین رو باید قائل به جواز شد. بعالوه هماندر قوانین کنونی منعی مشاهده نمی

باشد. در  های حل و فصل منازعه میتواند تعیین داور کند. چه هم طرح دعوا در دادگستری و نیز ارجاع امر به داور هر دو از راهنماید به همان ترتیب می
گذار وجود دو  اًل در تمامی مواِدّ مربوطه به طرفین داوری اشاره شده است و گو اینکه برای قانونتوان به عدم جواز چنین داوری نظر داد؛ زیرا اوّ مقابل می

ری وی تراضی  طرفی که منافع متعارض دارند هم بدیهی و هم ضروری بوده است. این امر از سکوِت مواِدّ مربوط به تعیین داور سوم و نیز شخصی که به داو 
گذار در خصوص موضوع، اشارۀ چندین باره به طرفیِن داوری  نظر از اعتباِر سکوِت قانونآید؛ بنابراین َصرف.آ.د.م.( نیز برمیق  460و    459شده است )مواِدّ  

ی نظارت  و لزوم وجود تراضی و ... جملگی ظهور در ضرورت وجود دو شخص دارد. در مورد قیاس مراجعه به دادگستری و داوری نیز باید گفت در دادگستر 
توانند داور را عزل نمایند  طرف وجود دارد که بقای کار او هیچ ارتباطی با خواست طرفین ندارد ولی در داوری، طرفین هر وقت که بخواهند میبیمرجعی  

بته همین  که شخص اصیل )و وکیل( جریان داوری را به زیان خود ببیند داور را عزل نماید. الشود تا همینق.آ.د.م(. همین حکم موجب می  472)مادۀ  
ایت غبطه موکل  امکان در طرح دعوا در دادگستری نیز به شکلی دیگر )استرداد دعوا یا دادخواست( وجود دارد و این ایراد وارد نیست. نکتۀ دیگر موضوع رع

تواند در تضاد با  فی به داوری میای نشده باشد، ارجاع چنین اختال کم در مواردی که وکالت عام است ولی به اختیار ارجاع امر به داوری اشارهاست. دست
 توان ِصرِف ارجاع به داور را خالِف غبطۀ موکل دانست. غبطۀ موکل به حساب آید ولی اگر به این اختیار تصریح شده باشد نمی

علی ترتیب  و  به هر  ما  نظام حقوقی  برخیزد،  اّول  نظر  از  است  ناگواری که ممکن  نتایج  و  منطقی  ایرادات  تأیید  رغم  را  اّول  نظر  داوری  به  مقّررات مربوط 
 کند. می

  اهمّیت موضوع پوشیده نیست. غیر از موضوع طرح دعوا به نیابت و به اصالت، موضوع اختالفات مدیر)ان( شخص حقوقی با شخص حقوقی، اختالفات 
 های بارز این حالت است. محجور با نمایندۀ قانونی و ... نیز از مثال

 طرف:   خصوصی بودن دو .2
اختالفات مربوط  قانون اساسی مانع از آن است که   139ق.آ.د.م و نیز اصل  457طرفین داوری باید هر دو از اشخاص خصوصی باشند. درواقع، حکِم مادۀ  

و اطالع مجلس شورای اسال  به اموال دولتی و عمومی  باشد. درواقع شرط ارجاع به داوری تصویب هیئت وزیران  می و در مواردی  قابل ارجاع به داوری 
 باشد. تصویب مجلس می
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 اهلّیت طرفین:  .3
باید اهلّیت طرح دعوا داشته باشند. بر اساس مادۀ   با تراضی یکدیگر  ق.آ.د.م: »کّلیۀ اشخاصی که اهلّیت اقامۀ دعوا دارند می  454طرفین داوری  توانند 

دادگاه در  را خواه  اختالف خود  و  و  ها طرحمنازعه  باشد  نشده  یا  در هر مرحلهشده  ارجاع  در صورت طرح  نفر  یا چند  داوری یک  به  باشد،  از رسیدگی  ای 
 ق.د.ت.ب نیز به اهلّیت طرفین اشاره دارد.  2ماده   2قانون آیین دادرسی سابق نیز حاوی حکم مشابهی بود. بند   632دهند«. مادۀ 

یا جه برای تصرف در حق  اهلّیتی است که  برای طرح دعوا همان  را  اهلّیت الزم  مالی  اهلّیت تصرف در  اگر شخصی  بنابراین  ت اجرای حق الزم است؛ 
 نداشته باشد اهلّیت طرح دعوا و نیز اهلّیت ارجاع امر به داوری را در خصوص اختالفات راجع به آن مال نخواهد داشت. 

 حِقّ طرح دعوا:  .4
که این مراجع تکلیف  نحوی طرِح دعوا درواقع همان حِقّ مراجعه به دادگستری بهطرفین داوری عالوه بر اهلّیت باید حِقّ طرِح دعوا نیز داشته باشند. حِقّ 

باشد. حِقّ طرِح دعوا اصواًل همراه با حِقّ باشد. وجود این حق، فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه میبه رسیدگی داشته باشند می
ای را )از قبل صلح( کرده باشند؛ در این صورت حِقّ طرِح دعوا را در آن  دعاوِی احتمالِی ناشی از معاملهباشد. ممکن است طرفین،  انصراف از آن نیز می

 تخاذ گردد. خصوص از دست خواهند داد و در نتیجه حِقّ ارجاع امر به داوری را نیز نخواهند داشت. مگر آنکه ترتیب جدیدی ا
 تواند به شرح ذیل، دعوا را به داوری ارجاع دهد: نده میشخص نمایارجاع اختالفات به داوری توسط نماینده: 

 تواند در حدود موضوع مورد نمایندگی خود، اختالفات را به داوری ارجاع دهند. ولی یا قیم یا وصی می ✓
برخوردار نیست؛ حتی    نامه، حق ارجاع اختالف به داوری و نصب داور را دارد. در غیر این صورت، از چنین حقیوکیل هم در صورت تصریح در وکالت ✓

 اگر وکیل دادگستری باشد. 
 توانند اختالفات مالی مرتبط با شخص ورشکسته را به داوری ارجاع دهند. ادارۀ تصفیه یا مدیر تصفیۀ شخص ورشکسته، می ✓
 های سهامی، حق ارجاع داوری به داور را دارد. مدیر تصفیۀ شرکت ✓
صورتی حق ارجاع دعوا به داوری را دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی شرکا چنین حقی به او داده مدیر تصفیۀ شرکت تعاونی و با مسئولیت محدود در   ✓

 باشند. 
 های تضامنی، نسبی و مختلط در صورتی حق ارجاع به داوری را دارد که شرکای ضامن این حق را به او داده باشند. مدیر تصفیۀ شرکت ✓

 ارند که به قرار ذیل است: طرفین اختالف تکالیفی دتکالیف طرفین اختالف: 
 تکلیف طرفین اختالف نسبت تعیین داور و شیوۀ نصب داور:   .1

پردازد. اگر شخصی که  عنوان داور، به انجام داوری میدر این صورت، همان شخص به  :داور در شرط داوری تعیین شده است )شرط داوری مقید(الف ـ  
 شود؛ مگر آنکه طرفین به داوری شخص دیگری تراضی کنند. داوری کند، شرط داوری زایل میشده، نتواند یا نخواهد عنوان داور نصببه

 : طرفین نصب داور را بر عهدۀ دادگاه گذاشته باشندب ـ 
صالحیت رسیدگی به اصل ، دادگاهی که  عدم توافق طرفین شده و در صورت  واقع  مورد توافق طرفین، صالح است که  نصب داوردادگاهی، برای   ✓

 را دارد صالح است.  دعوا
 است.  ضروری صالحیت ذاتیتوافق کنند؛ اما رعایت خالف قواعد صالحیت محلی توانند  در تراضی نسبت به دادگاه برای نصب داور، طرفین می ✓
بایشخص متقاضی درخواست نصب داور، می ✓ د در تواند از دادگاه درخواست نصب داور کند. این درخواست، یک درخواست ساده است؛ دادگاه 

 العاده، اقدام به نصب داور کند. وقت فوق
قیدقرعه تعیین نکند، انتخاب این داور، باطل است و شود. اگر دادگاه، داور را به  قیدقرعه از بین حداقل دو برابر تعداد داوران تعیین میداور به   ✓

 ق.آ.د.م بوده و باطل است.  489مادۀ  6درنتیجه، رأی او نیز مشمول بند  
. تا زمانی که داور، داوری را قبول نکرده، داور ملزم به قبول داوری نیست  دادگاه باید قبول داوران را أخذ کند.،  تعیین داور توسط دادگاهدر صورت   ✓

 هنوز نصب داور خاتمه نیافته است. در نتیجه، در صورت عدم قبول داور تعیینی دادگاه، دادگاه باید داور دیگری را انتخاب کند. 
ـ   باشندطرفین  ج  داور سکوت کرده  باشد،    : در خصوص نصب  داوری  آغاز  از طرفین که خواستار  این صورت، هریک  اختصاصیدر  تعیین    داور  را  خود 
، داور اختصاصی خود را تعیین  روز  10ظرف  خواهد  فرستد و از او میای برای طرف دیگر میکند. سپس اظهارنامهرا نیز انتخاب می  داور مشترک کند و  می

 تواند نصب داور را از دادگاه بخواهد. نیز با او توافق کند. در صورت عدم اقدام طرف دیگر، شخص مزبور می داور مشترک و نسبت به کند 
مراجعه کرده    شخص ثالثدر این صورت، هریک از طرفین که خواستار آغاز داوری باشد، باید به    اند:طرفین نصب داور را بر عهدۀ شخص ثالث گذاشته  د ـ

امتناع شخص ثالث از  باشد، در صورت    حقوقییا  شخص حقیقی  دار نصب داور است، ممکن است  و از او تقاضای نصب داور کند. شخص ثالثی که عهده
یست. در صورت نصب داور  ن  قیدقرعهاست. شخص ثالث، برخالف دادگاه، مکلف به نصب داور به    مذکور در بند قبلتابع احکام  ، نصب داور  نصب داور
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 طرفینخود را برای نصب داور، به اشخاص دیگری واگذار کند؛ مگر آنکه  اختیار  تواند  را أخذ کند. شخص ثالث نمیقبولی داور    توسط شخص ثالث، او باید
 به او چنین حقی داده باشند. 

 ط طرفین )جرح داور(:رد داور توس
 است.  داور از جانب طرفین قابل جرح، کندداور را نصب می، دادگاهدر مواردی که  ✓
 توانند داور را جرح کنند.  روز از آن جلسه، می  10در صورت حضور طرفین اختالف در جلسۀ تعیین داور: ظرف  ✓
 روز از تاریخ ابالغ نام داور به طرفین است.  10در صورت عدم حضور طرفین اختالف در جلسۀ تعیین داور: مهلت جرح داور  ✓
 تواند بدون دلیل باشد؛ بلکه باید ناشی از عدم رعایت موارد ممنوعیت مطلق یا نسبی در نصب داور باشد. جرح داور نمی ✓
 کند. رسیدگی با جرح داور با دادگاه است. اگر دادگاه جرح داور را بپذیرد، داور دیگری تعیین می ✓
 ول رسیدگی باشد، صرف جرح داور توسط طرفین، موجب توقف رسیدگی نیست، مگر آنکه دادگاه، جرح داور را بپذیرد. اگر داور، مشغ ✓
 تصمیم دادگاه در قبول یا عدم قبول جرح داور، قطعی است.  ✓
داور ممنوع، در صدور رأی مؤثر بوده    اگر دادگاه، جرح داور را نپذیرد، ولی درواقع نسبت به داور، جهات ممنوعیت و جرح داور برقرار باشد و نظر این ✓

 باشد، در این صورت، رأی چنین داوری باطل است. 
 قبولی داور: 

 کند؛ مگر آنکه امر داوری را قبول کند. عنوان داور، برای او تکلیفی ایجاد نمیانتخاب شخصی به ✓
 داور را أخذ کند. کنندۀ داور )توسط طرفین اختالف/ دادگاه / شخص ثالث(، باید قبولی انتخاب ✓
 الزم است.   داور مشترک و هم در مورد  داور اختصاصیقبولی داور، هم در مورد  ✓
 نیست؛ حتی اگر وی توسط دادگاه انتخاب شده باشد.  الزامیقبول داوری توسط داور  ✓
 است. ممکن است قبولی داور، به نحو ضمنی باشد. آغاز به انجام داوری توسط داور، نوعی قبول ضمنی داوری  ✓

 تعیین موضوع داوری و اعالم مراتب به داوران:  .2
توافق طرفین می باید بدانند که در چه خصوصی  داوری الِجَرم مسبوق به  باشد. صّحت این توافق موکول بر تعیین موضوع آن است. بعالوه داوران 

ین امر در مورد مراجعه به دادگاه نیز صادق است. با این  دهد. هم اظهارنظر کنند؛ زیرا این توافق طرفین است که به داوران صالحیت اظهارنظر می
  426و بند الف مادۀ    349،  2سازد )مفاد مواِدّ  تفاوت که این درخواست خواهان است که محدودۀ صالحیت دادگاه را از لحاظ اظهارنظر مشخص می

 ق.آ.د.م(. 
  458اختالف است؛ بنابراین باید موضوع اختالف مشخص باشد. مادۀ  از طرفی، نظر داوران واجد وصف قضایی است. به بیانی جهت حل و فصل یک  

که تعیین داور  که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتیطوریشود باید موضوع داوری بهق.آ.د.م به شرح ذیل است: »در هر مورد که داور تعیین می
طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابالغ شود«. الزم به ذکر است که در  اید بهبعد از بروز اختالف باشد، موضوع اختالف که به داوری ارجاع شده ب

طور روشن مشخص و نامه داوری الزم و ممکن نیست که موضوع اختالف دقیقًا مشخص باشد ولی در قرارداد داوری موضوع اختالف باید بهموافقت
 ق.آ.د.م(.  458موضوع به داوران ابالغ گردد )مادۀ  

 داوری:  تعیین مّدت .3
 است.  ماه 3نامه در این خصوص، مهلت داوری  موافقت سکوتاست. در صورت  نامۀ داوریموافقتتابع   مهلت داوری

 شود.  ابالغ ، از زمانی است که موضوع اختالف و مشخصات طرفین و مشخصات سایر داوران به همۀ داوران آغاز مهلت داوری
 ، تسلیم کنند. ابالغ  و برای صادرران رأی خود را ، زمانی است که داور یا داو پایان مهلت داوری 

تواند رأسًا مهلت داوری را تمدید کند؛ زیرا  ممکن است. حتی دادگاهی که اقدام به نصب داور کرده، نمی  توافق طرفین فقط به موجب    تمدید مهلت داوری
 داوری، نهادی توافق محور است. 

 است.  ابطالقابلأی داوری که خارج از مهلت صادرشده، ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت داوری، آن است که ر 
 تسلیم اسناد و مدارک به داوران:   .4

مادۀ   اساس  بی  476بر  موجب  تکلیفی  چنین  انجام  عدم  البته  دهند.  تحویل  داوران  به  را  خود  مدارک  و  اسناد  باید  طرفین  داوری ق.آ.د.م  اعتباری 
شکست مواجه سازد. همچنین اگر در خصوص موضوع داوری حکمی صادر شده باشد طرفین باید  نخواهد بود و صرفًا ممکن است طرف ممتنع را با  

به خصوص زمانی اهمّیت پیدا می  480آن را در اختیار داور قرار دهند )مادۀ   ق.آ.د.م    478کند که جریان داوری بر اساس مادۀ  ق.آ.د.م(. این امر 
 باشد. شده و داور منتظر حکم دادگاه میمتوقف
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 ن توضیحات الزم به داوران: داد .5
توانند توضیحات الزم را از آنان بخواهند و اگر  ق.آ.د.م: »طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می  476مطابق مادۀ  

 برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند«. 
 وری: الزحمۀ داپرداخت حّق   .6

 است.  تابع توافق او با طرف یا طرفین اختالفالزحمۀ داور در وهلۀ اول الزحمه است. میزان حقداور مستحق حق
 است. نامۀ مصوب رئیس قوۀ قضاییه آیینالزحمۀ داور، تابع در صورت عدم وجود قرارداد، میزان حق

 ای جز طرح دعوا در دادگاه ندارد. الزحمۀ خود چارهکند، داور برای وصول حقالزحمۀ داور را بپردازد، از پرداخت امتناع  اگر شخصی که باید حق
 داور

ارکان تشکیل داوری است. درواقع بدون وجود داور تحّقق داوری منتفی است. داور می از دیگر  باشد. داوری سازمانی در  وجود داور  یا متعدد  تواند منفرد 
یا    1مادۀ  ق.آ.د.م تصریح نشده است ولی در بند الف   ق.د.ت.ب به داوری اشخاص حقوقی اشاره شده است. بر این اساس ممکن است سازمانی خاص 

 استفاده است. های داخلی نیز قابلآمده ولی در داوریعملعنوان داور تعیین شود. تجویز داوری سازمانی در ق.د.ت.ب بهشخص حقوقی معّینی به
 ید خالی از برخی موانع باشد. داور باید دارای شرایطی باشد و در ضمن با

 اوصاف داوران: 
گویند. در  می  هیئت داوری. در صورتی که داوران متعدد باشند، اصطالحًا به آنها  متعددباشد یا    واحد تواند  است. داور می  تابع توافق طرفین،  تعداد داوران 

یک  کنند؛ بدین نحو که هریک از طرفین،  فات ایشان رسیدگی میبه اختال   سه داورصورت سکوت طرفین و عدم توافق ایشان در خصوص تعداد داوران،  
  توسط طرفین   ق.آ.د.مبنا بر    سرداورشود.  انتخاب می  داور مشترک یا    داور ثالثیا اصطالحًا    سرداورعنوان  کنند و یک نفر نیز بهانتخاب می  داور اختصاصی

بر  انتخاب می بنا  اما سرداور  تابعیت    خارجییا    ایرانیتواند  شود. داور میانتخاب می  داوران اختصاصیتوسط  للی  المقانون داوری تجاری بینشود؛  باشد. 
را برای داور    شرایط خاصی،  نامۀ داوریموافقتکند؛ جز در موارد استثنائی. ممکن است طرفین در  االصول در نصب داور ایجاد محدودیت نمیداور، علی

 الزامی است. مقرر کنند. رعایت این شرایط در نصب داور 
 شرایط و موانع داور: 

البته ذکر موانع    شرایط داور: در ق.آ.د.م شرط خاّصی برای داور مقّرر نشده است و لحن قانون به نحوی است که ظاهرًا فقط موانع را برشمرده است. 
 خود مبّین وجود شرایط داور است. خودبه

 موانع داور:
 عنوان داور نیستند؛ حتی با تراضی طرفین. وجه اشخاص مشمول آنها قابل انتخاب بههیچبهمواردی که   های مطلق:ممنوعیت .1
 اشخاصی که نسبت به مورد خاصی از داوری ممنوع باشند یا اینکه ممنوعیت ایشان به موجب تراضی طرفین برطرف شود. های نسبی:ممنوعیت .2

 موارد ممنوعیت مطلق: 
 ای از اهلیت باشد که برای انجام اصل موضوع داوری الزم است. هداور باید دارای همان درج: محجورین  .1

تواند در امور مالی داوری کند؛ چراکه شخص سفیه در امور غیرمالی، محجور تواند در امور غیرمالی داوری کند؛ اما نمییک شخص سفیه می ✓
 شود. تلقی نمی

حجر ناشی از ورشکستگی، یک حجر دماغی و فکری نیست؛ بلکه برای   اشخاص ورشکسته حتی در امور مالی، از داوری ممنوع نیستند؛ زیرا ✓
 حمایت از حقوق طلبکاران است و این داوری موجب اضرار طلبکاران نیست.

 های تبعی( اند. )مجازاتاز داوری محروم  حکم دادگاهاشخاصی که به موجب   .2
 . قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی  .3

اند؛ بنابراین، کارمندان اداری شاغل در مراجع غیرقضایی و باشند، از داوری ممنوع  شاغلکه در محاکم قضایی  ورتیکارمندان اداری فقط درص ✓
 ها اشتغال ندارند )کارکنان ستادی قوۀ قضاییه(، از داوری ممنوع نیستند. همچنین کارمندان اداری شاغل در قوۀ قضاییه که در دادگاه

های عمومی، انقالب، تجدیدنظر، یا قضات  اند؛ مانند قضات دادگاهای ابالغ قضایی هستند، از داوری ممنوعکلیۀ قضات، یعنی اشخاصی که دار  ✓
 دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری.

 قضات بازنشسته از داوری ممنوع نیستند.  ✓
دادگاه ✓ از  غیر  مراجعی  در  کمیسیونقضات شاغل  مانند قضات عضو  مادۀ  ها،  قا   100های  بورس، قضات  شهرداری،  داوری  هیئت  ضی عضو 

 اند. شاغل در ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه و ... از داوری ممنوع
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دهد، عالوه بر الزام به    استعفاورزد یا آنکه    امتناع   صدور رأییا    شرکت در جلسات از    بدون عذر موجهو سپس    بپذیرددر صورتی که شخصی، داوری را   .4
 سال نیز از انجام داوری ممنوع است.  5جبران خسارت تا 

 موارد ممنوعیت نسبی: 
 کلی باطل است:شده، از انجام داوری ممنوع است و شرط داوری، بهق.آ.د.م: اگر شروط ذیل جمع باشد، داوری که در شرط داوری تعیین 456مادۀ  .1

 خارجی منعقد شود. قراردادی بین یک ایرانی و یک   ✓
 در این قرارداد، شرط داوری درج شود. ✓
 این شرط داوری مقید باشد.  ✓
 این داور با طرف مقابل هم تابعیت باشد.  ✓

نصب نیستند. البته این ممنوعیت نیز به موجب توافق و عنوان داور قابلق.آ.د.م: موارد مذکور در این ماده توسط دادگاه یا شخص ثالث، به  469مادۀ   .2
 شود. این موارد عبارت است از: طرفین، برطرف می تراضی
 سال تمام شمسی باشد.  25کسانی که سن آنان کمتر از  ✓
 نفع باشند. کسانی که در دعوا ذی ✓
 کسانی که با یکی از اصحاب دعوا، قرابت سببی یا نسبی تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم داشته باشند.  ✓
 کی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا، مباشر امور آنان باشد. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور ی ✓
 کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.  ✓
یا کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته   ✓

 دعوای کیفری داشته باشند. حال، 
 کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم او دعوای مدنی دارند.  ✓
 کارمندان دولت در حوزۀ مأموریت آنان. ✓

( کارمندان را از داوری در  1337کشوری )مصوب  الیحۀ قانونی راجع به منع مداخلۀ وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و  .3
 های وابسته به آنهاست، منع کرده است. ها یا دستگاهطرف آن دولت یا مجلس یا شهرداریاختالفاتی که یک

ا از داوری استعفا دهد یا  اگرچه داور مکلف به قبول داوری نیست؛ اما اگر داور بعد از قبول داوری، از انجام داوری امتناع ورزد یامتناع داور از داوری:  
 گذار نوعی مسؤولیت شبه انتظامی برای او مقرر کرده است. این اقدام داور، دارای ضمانت اجراهای ذیل است: آنکه در جلسات داوری شرکت نکند، قانون

 رساند. نتیجۀ مطلوب نمیتوان او را ملزم با انجام داوری کرد؛ چراکه الزام داور، به انجام داوری، طرفین اختالف را به نمی .1
 مکلف به جبران خسارت است.  .2
 طور مطلق، از انجام داوری ممنوع است. سال به 5تا  .3

ق داوری
ّ

 تحق
توان گفت داوری به مفهومی که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است تشکیل شده است؛ یعنی طرفین یا  ای است که میمقصود از تحّقق داوری مرحله

بعد از وقوع اختالف بوده باشد(، توافقنامۀ داوری معتبر  به داوری تراضی کرده  ای مستقلدر ضمن توافقنامهیا    در قرارداد اصلی  اند )اعم از اینکه قبل یا 
 اند. اند(، داوران قبول داوری کردهبوده، طرفین به داوری اشخاص خاصی تراضی کرده )یا به انتخاب داور توسط دادگاه یا ثالث تراضی کرده

 افق داوری تو 
نامۀ داوری و سپس به قرارداد داوری پرداخته  تفاوت است. در این قسمت ابتدا به موافقت  قرارداد داوریو    نامه یا توافق در ارجاع امر به داوریموافقتبین  
 شود. می

 نامۀ داوریموافقت
اد داوری نیز  نامۀ داوری یا توافق به ارجاع امر به داوری دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عاِمّ خود عالوه بر توافق به داوری شامل قراردموافقت

ورد یک یا چند رابطۀ  توافقی است بین طرفین که به موجب آن، تمام یا بعضی از اختالفاتی که در منامۀ داوری  موافقتشود ولی در معنای خاص  می
 شود.حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می

رابطۀ حقوقیپس می آن  از  ناشی  آتِی  اختالفاِت  ارجاع  بر  مبنی  رابطۀ حقوقی  بین طرفیِن یک  است  توافقی  داوری  به  امر  ارجاع  به  توافق  گفت  به    توان 
گیرد و توافقاتی که  میداوری. قانون آیین دادرسی نیز ظاهرًا بین توافق به داوری و قرارداد داوری یا الاقل در تراضی به داوری که قبل از بروز منازعه صورت  

البته بند ج مادۀ  458شود تمایز قائل شده است )برای مثال نک به مادۀ  بعد از حدوث اختالف محّقق می تمایز را نپذیرفته است. بر    ق.د.ت.ب این  1(. 
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نامۀ داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختالفاتی که در مورد یک یا چند رابطۀ حقوقی معّین اعم  اساس این ماده: »موافقت
 شود ...«. از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می

 نامۀ داوری: صاف موافقتاو
مستقل    قراردادصورت یک  یا به  شرط ضمن عقدصورت  همچنین به  شفاهی)اعم از سند رسمی یا عادی( یا    کتبیصورت  ممکن است بهنامۀ داوری  موافقت
اگر در موافن   نامۀ داوریشرط صحت موافقت،  تعیین داور باشد.   باشد.  تعیین شده  تعیین شده   نامۀ داوری،قتیست؛ گرچه ممکن است در آن، داور  داور 
 یست. ن  نامۀ داوریشرط صحت موافقت، قبول این داورباشد،  

باشد )مانند اختالفات ناشی از اجرای یک پروندۀ خاص(    خاصباشد )مانند کلیۀ اختالفات مالی ناشی از روابط طرفین( یا    عامموضوع داوری ممکن است  
داوری،  موافقت موافق  عقدی الزم نامه  به  تاست.  نسبت  عقود، فقط  مانند سایر  داوری  مؤثر  نامۀ  با طرفین  طرفین  ثالث  اختالفات اشخاص  یعنی  است؛ 
 شود؛ مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختالف، نسبت به داوری توافق و تراضی نماید.  نامۀ داوری، به داوری ارجاع نمیموافقت

المللی  امۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختالفات تجاری داخلی و بیننآئین  1نامۀ داوری در بند خ مادۀ  همچنین موافقت
نامۀ داوری« توافقی است بین طرفین که به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختالفاتی که در مورد یک یا چند  چنین تعریف شده است: »موافقت

آینده پیش آید، به داوری مرکز داوری ارجاع شود. موافقترابطۀ حقوقِی معّین اعم از قرارد نامۀ داوری  ادی یا غیرقراردادی بوجود آمده یا ممکن است در 
آید توافق بر ارجاع امر به داوری دارای  طور که از این بند برمیصورت قرارداِد جداگانه باشد. همانصورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا بهممکن است به

شان از طریق داوری حل و فصل گردد. این  توانند در ضمن قرارداد توافق نمایند که اختالفات آتی راجع به قرارداد یا رابطۀ حقوقیامی است. طرفین میاقس
ف اعم از آنکه اختالف  تواند در قالب شرطی در قرارداد بیاید یا آنکه بدین منظور توافقی مستقل به عمل آید. همچنین ممکن است پس از بروز اختالامر می

داور  شده یا نشده باشد به ارجاع امر به داور تراضی نمایند. در همه این موارد ممکن است عالوه بر توافق به مراجعه به داور، ترتیب انتخاب  در دادگاه مطرح
ق.آ.د.م مؤید    455ا به شخص ثالثی یا حّتی به دادگاه واگذارند. مادۀ  توانند انتخاب داور ر را معّین سازند یا آنکه اساسًا داور یا داوران را معّین سازند. مثاًل می

توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداِد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختالف بین آنان به داوری  این مطلب است: »متعاملین می
توانند انتخاب داور  ل یا بعد از بروز اختالف تعیین نمایند. تبصره: در کّلیۀ موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند داور یا داوران خود را قبمراجعه کنند و نیز می

ق.آ.د.م را مورد توّجه قرار داد: »در مورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع    466یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند«. البته باید قید مادۀ  
تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورِت بروِز اختالف، حِلّ آن را به داور یا  نی و خارجی تا زمانی که اختالفی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیایرا

ن منع قانونی باشد در قسمتی که  داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرِف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف ای
 مخالفت دارد باطل و بالاثر خواهد بود«. 

عنوان داور تعیین نکرده یا آنکه اگر به داوری هیئت داوران توافق کرده باشند  احتمال دارد طرفین بر ارجاع امر به داوری توافق کرده باشند ولی شخصی را به
تعیین داور اختصاصی همکاری ن از طرفین در  دو مادۀ  یکی  این حالت  یا    460و    459کند. در  تکلیف کرده است: »در مواردی که طرفین معامله  تعیین 

رفِی داوِر اختصاصِی خود  قرارداد متعّهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معّین نکرده باشند و در موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در مع
وسیلۀ تواند داور خود را معّین کرده بهطرف میداور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محّول نشده باشد، یکاقدام و یا در تعیین  

به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مک تعیین داور نماید و یا نسبت  ست  لف ااظهارنامۀ رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست 
تواند  نفع میدام نشود، ذیظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه، داوِر خود را معرفی و یا در تعییِن داوِر ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مّدت یادشده اق 

ک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند  حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند«. همچنین »در مواردی که مقّرر گردیده است حِلّ اختالف به ی
که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معّین کند و یا یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی

متناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هریک از طرفین  در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذارشده و آن شخص از تعیین داور ا 
ا در مورد داور  توانند با معرفی داور موردنظر خود وسیلۀ اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه، نظر خود ر می

تعیین جانشین داور یا حسب مورد در  و  اقدام نماید. درصورتی  واحد اعالم کند  ثالث متعذر گردیده  او وسیلۀ  انتخاب  یا داوری که  یا مستعفی  با  متوفی  که 
 انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر مادۀ قبل عمل خواهد شد«. 

 های توافق به داوری به قرار ذیل است: به هر تقدیر ویژگی
ق.آ.د.م قائل شدن حِقّ فسخ برای    472نظر از حکم مادۀ  فسخ نیست. درواقع َصرفقرارداد داوری از جانب یکی از طرفین قابل  فسخ بودن:غیرقابل .1

باشد در تضاد است. بر اساس این ماده: »بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حِقّ عزِل آنان را ندارند مگر  طرفین با هدف داوری که حل و فصل منازعه می
ق.آ.د.م(. احتمال دیگر آن است    481گردد )مادۀ  توان قرارداد داوری را الزم دانست؛ زیرا با حجر و فوت یکی از طرفین زایل میبا تراضی«. از طرفی نمی

زوم مراجعه نماییم. توجیه مادۀ  قانون مدنی و نیز اصل ل  10که قائل به لزوم داوری شویم. بدین ترتیب داوری را یک قرارداِد نامعّین دانسته و آنگاه به مادۀ  
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گیرد هر جا که این اراده زایل گردد اختیار وی نیز از بین  نیز به این صورت خواهد بود که چون داور برخالف قاضی اختیار خود را از ارادۀ طرفین می  481
نتیجه داوری زایل می و در  به نظر میرفته  نیز ضعیف است؛ زیرا در داگردد.  این احتمال  یا  رسد  ارادۀ طرفین  از  نیز اختیار قاضی  از طریق دادگاه  درسی 

از طرفین حّتی خواهان موجب زوال دادرسی نمیشود و بااینکم از ارادۀ خواهان ناشی میدست ق.آ.د.م(. شاید    105شود )مادۀ  حال فوت و حجر یکی 
 باشد. تحلیل نمیم قانون مدنی قابلبتوان گفت داوری یک قرارداد خاص با احکام خاص است که با قواعد جواز و لزو

قانون داوری انگلستان فوت یکی از طرفین از اسباب زوال داوری تلقی    8هرحال، در این قسمت حقوق ایران با حقوق انگلستان تطابق ندارد؛ زیرا در مادۀ به
ا باشند. درواقع در صورت فوت یکی  توافق کرده  را  این  آنکه طرفین خالف  ادامه  نگردیده است مگر  نمایندگان متوفی  به طرفّیت  ز طرفین جریان داوری 

 یابد. می
نامۀ داوری که در خصوص دعاوی ناشی از آن بطالِن قرارداِد اصلی به شرط داوری یا به موافقت  نامۀ داوری از قرارداد اصلی:استقالِل موافقت .2

ایران وگردد سرایت نمیقرارداد تنظیم می این قسمت حقوق  انطباق دارند؛ زیرا طبق مادۀ    یابد. در  انگلستان  اعتبار    7حقوق  نیز  انگلستان  قانون داوری 
 توافقنامۀ داوری از قرارداد اصلی مستقل است. 

رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی،  از نظر ما قرارداد داوری یک قرارداد تشریفاتی است. به این معنی که باید کتبی باشد. علی  تشریفاتی بودن: .3
نامۀ داوری باید طی  نامۀ داوری اشاره کرده است. بر اساس این ماده: »موافقتخود به لزوم کتبی بودن موافقت  7المللی در مادۀ  انون داوری تجاری بینق

بر وجود موافقت یا مبادلۀ نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها  یکی از طرفین طی مبادله    نامۀ مزبور داللت نماید. یاسندی به امضای طرفین رسیده باشد، 
اشد نیز به منزلۀ درخواست یا دفاعیه، وجود آن را اّدعا کند و طرف دیگر عماًل آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری ب 

نامۀ  بودن توافقآیین دادرسی مدنی فرانسه به لزوم کتبیقانون    1443قانون داوری انگلستان و نیز مادۀ    5نامۀ مستقِل داوری خواهد بود«. در مادۀ  موافقت
 داوری اشاره شده است. 

ق.آ.د.م: »رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین    495به موجب مادۀ  نامۀ داوری:  ِنسبی بودن آثار موافقت .4
قانون مدنی: »عقودی که بر    219اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت«. همچنین بر اساس مادۀ  مقام آنان معتبر است و نسبت به  اند و قائمداور داشته

و قائم بین متعاملین  باشد  واقع شده  آنها الزمطبق قانون  آثار  مقام  بنابراین  قانونی فسخ شود«؛  به عّلت  یا  اقاله  به رضای طرفین  اینکه  است مگر  االتباع 
از همین رو، رأی داور در خصوص اشخاصی که طرف قرارداد داوری نبودهگیر طنامۀ داوری فقط دامنموافقت تأثیر است. به  اند بیرفین آن خواهد شد. 

تأثیر بوده و چنانچه ثالث در تعیین داور دخالت نداشته باشد دادگاه باید به دعوای او جداگانه  همین دلیل است که رأی داور نسبت به ثالث وارد یا مجلوب بی
 ق.آ.د.م(.  475اید )مادۀ رسیدگی نم

موضوع توافق به داوری بنا به ذات خود تا حّدی مبهم است؛ زیرا هنوز اختالفی ایجاد نشده است تا تعیین دقیق    مشخص نبودن موضوع توافق: .5
باشد. به همین دلیل است که  وری میگونه توافقات، ارجاع اختالفات آتی ناشی از رابطۀ حقوقِی خاص به دا موضوع توافق ممکن باشد. معمواًل موضوع این

 در قرارداد داوری موضوع اختالف باید دقیقًا مشخص باشد. 
 نامۀ داوری پیش از اختالف و پس از اختالف: موافقت

 گوییم.  پیش از اختالفنامۀ داوری  منعقد شود، به آن موافقت  قبل از حدوث اختالفاگر توافق داوری نامۀ داوری پیش از اختالف: موافقت .1
که هنوز اختالفی در خصوص آن قرارداد حاصل نشده، در خصوص ارجاع اختالفات  شود که اشخاص در قراردادهای خود و درحالیگاه دیده می ✓

 کنند. گیری میاحتمالی آتی به داوری تصمیم
 اند. برای ارجاع اختالفات احتمالی آتی به داوری را، »شرط داوری« نام نهادهبرخی از نویسندگان، توافق اشخاص  ✓

 گوییم.  پس از اختالفنامۀ داوری  منعقد شود، به آن موافقت  بعد از حدوث اختالفاگر توافق داوری نامۀ داوری پس از اختالف: موافقت  .2
چه این اختالف منجر به طرح دعوا در مراجع قضایی شده باشد و چه ارجاع اختالف به داوری پس از حدوث اختالف، درهرصورت ممکن است،   ✓

 منجر به طرح دعوا نشده باشد. 
نظر کردن از اجرای حکم منزلۀ صرفتوانند با توافق یکدیگر، حل اختالف را به داوری واگذار کنند. این امر بهبعد از ختم دادرسی نیز طرفین می ✓

 دادگاه است. 
م ✓ در  نویسندگان،  از  موافقتبرخی  به  که  داوری«  »شرط  عبارت  کردهقابل  اطالق  اختالف  از  پیش  برای نامۀ  داوری«،  »قرارداد  عبارت  از  اند، 

 اند. نامۀ پس از اختالف استفاده کردهموافقت
 نامۀ داوری مطلق و مقید: موافقت

مشترک طرفین مبنی بر آن باشد که داوری داور خاص، قید  نامۀ داوری طرفین داور را تعیین کنند و قصد  : اگر در موافقتنامۀ داوری مقیدموافقت .1
نامۀ داوری، قائم به انجام داوری، توسط داوری باشد  دیگر، اگر قصد مشترک طرفین مبنی بر آن باشد که موافقتعبارتنامۀ داوری باشد؛ بهموافقت
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 م. گویینامۀ داوری مقید میشده، به آن موافقتنامۀ داوری تعیینکه در موافقت
یا آنکه مشخص شود که قصد مشترک  نامۀ داوری مطلقموافقت .2 اگر طرفین، داور را تعیین نکرده باشند  : در غیر صورت مندرج در بند فوق، یعنی 

دار  طرفین آن بوده که در صورت منتفی شدن انجام داوری توسط شخص مزبور، باز هم اصل داوری باقی بماند و شخص یا اشخاص دیگری عهده
 نامۀ داوری مطلق گوییم. نامۀ داوری، موافقتشوند، به موافقتداوری 

 
 قرارداد داوری:

اختال ارجاع  آن  و  است  قرارداد مشخص  این  داوری. موضوع  به  ایجادشده  اختالف  ارجاع  در  اختالف  یک  طرفین  بین  است  قراردادی  داوری  ف  قرارداد 
قرارداد داوری پرداخته است. در مقایسه این مواد با مواِدّ مربوط به شرط داوری، تفاوت این دو  ق.آ.د.م.ف به    1448و    1447ایجادشده به داوری است. مواِدّ  

 گردد و موضوع اختالف در آن مشخص است. شود. درهرحال مطابق این مواد قرارداد داوری قراردادی است که بعد از وقوع اختالف منعقد میروشن می
 نصب داور: نامۀ داوری بر تأثیر بطالن موافقت

نامۀ داوری،  کند، رأی داور به دلیل بطالن موافقت  صادر  رأیشود و داور    نصب   داور،  نامۀ باطلموافقتنامۀ داوری، باطل باشد و بر مبنای این  اگر موافقت
، در دادگاه طرح دعوا کند، ممکن  نامۀ داوری منعقد شود؛ ولی یکی از طرفین برای رسیدگی به اختالفاست. اگر نسبت به اختالفی، موافقت  ابطالقابل

خود    رسیدگیپذیرد و را نمی ایرادبداند، این  باطلرا نامۀ داوری موافقتاست طرف مقابل به این امر ایراد که رسیدگی به آن اختالف با داور است. اگر دادگاه، 
 دهد. را ادامه می

 جایگزینی داور: 
 اختالف است. توافق طرفین  نیست. عزل داور، حتی اگر داور اختصاصی باشد، نیازمند عزل قابل یک طرفتوسط  داور .1
 شود: در صورت فوت یا حجر یا استعفای داور به نحو ذیل عمل می .2

 کنند.  ضیترا است؛ مگر آنکه طرفین به تعیین داور دیگری منتفی، داوری شدهتعیین نامۀ داوری مقیدموافقتاگر داور مزبور، داوری باشد که در   ✓
ور، داور  اگر داور مزبور، داور مقید نباشد، شخصی که داور اختصاصی او فوت کرده یا استعفا داده، باید جایگزین او را معرفی کند و اگر داور مزب ✓

داور جایگزین با   مشترک باشد، طرفین اختالف باید با توافق هم جایگزین او را معرفی کنند. اگر طرف یا طرفین اقدام به نصب داور نکنند، نصب
 دادگاه خواهد بود. ساز و کار نصب داور جایگزین توسط دادگاه، به همان نحوی است که قباًل بیان شد. 

دهند و اقدام به صدور اگر یکی از اعضای هیئت داوری فوت کند یا استعفا دهد تا تعیین داور جایگزین، دو داور دیگر به رسیدگی خود ادامه می ✓
 آنکه بین ایشان اختالف باشد و درنتیجه، کشف نظر اکثریت ممکن نباشد.  کنند؛ مگررأی می

شود، اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع کند یا دو بار متوالی در جلسۀ داوری نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می .3
جای داوری که استعفا داده یا  د. اگر بین آنان در صدور رأی اختالف حاصل شود، دادگاه بهحاضر نشود، دو داور دیگر رسیدگی کرده و رأی خواهند دا

قیدقرعه انتخاب خواهد کرد؛ مگر روز، داور دیگری، به  10از دادن رأی امتناع کرده یا دو بار متوالی در جلسۀ داوری حضور پیدا نکرده، ظرف مدت  
 شود. عرفی کرده باشند. در این صورت، مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میاینکه؛ قبل از انتخاب، طرفین داور دیگری م

نامۀ داوری وجود داشته باشد، یکی از طرفین، در  در صورتی که در خصوص موضوعی، موافقتنامۀ داوری:  رغم موافقتطرح دعوا در دادگاه علی
 دادگاه طرح دعوا کند، تکلیف چیست؟

نامۀ داوری، ایراد کرده صادر کند؛ چه خواندۀ دعوا، در خصوص وجود موافقت  قرار عدم استماع دعواتقاد دارند که دادگاه باید  برخی از نویسندگان اع .1
 باشد و چه ایراد نکرده باشد. 

نامۀ داوری ایراد کند.  موافقت  نسبت به وجود  تا پایان جلسۀ اولبرخی از نویسندگان اعتقاد دارند که دادگاه باید به دعوا رسیدگی کند؛ مگر آنکه خوانده   .2
نامۀ داوری، دعوایی در دادگاه طرح شود و خوانده در جلسۀ اول دادرسی به این امر ایراد کند، ولی  رغم وجود موافقتتوجه داشته باشید که اگر علی

این صورت، این امر میعلی خواهی، موجب نقض  تجدیدنظرخواهی یا فرجام  تواند در مرحلۀرغم ایراد خوانده، دادگاه به اصل دعوا رسیدگی کند، در 
 رأی جهت ارجاع پرونده به داوری شود.

داوری:   به  دادگستری  در  مطروحه  دعاوی  موافقتارجاع  اقسام  از  موافقتنامهیکی  داوری،  از حدوث  های  بعد  یعنی  است؛  اختالف  از  پس  نامۀ 
 ی کنند و بدین وسیله، حل اختالف را به داوری واگذار کنند. اختالف و حتی در جریان رسیدگی به دعوا، ممکن است طرفین تراض

 ، قابل ارجاع به داوری است. تراضی طرفین دعاوی که در محاکم تحت رسیدگی است نیز، به موجب 
 کند. میمتوقف  یا ابطال آن،  قطعیت رأی داور و  صدور رأی توسط داورو  پایان رسیدگی داوررسیدگی خود را تا  دادگاهدر این صورت، 

توانند نسبت به توقف رسیدگی در مراجع  خواهی تحت رسیدگی باشد، طرفین میاگر دعوا در مراحل بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر و یا حتی در مرحلۀ فرجام
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 کنند.  تراضی ارجاع اختالف به داوریقضایی و 
توانند رأیی برخالف رأی دادگاه بدوی صادر کنند. در این صورت، رأی  اوری ارجاع دهند، داوران میاگر دعوا در مرحلۀ تجدیدنظر باشد و طرفین آن را به د

 است.  قاطع دعواداوری، 
دیوان عالی  خواهی باشد و طرفین با توافق، ارجاع دعوا به داوری را تقاضا کنند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود،  اگر دعوا در مرحلۀ فرجام

 فرستد. خواسته میکشور پرونده را برای ارجاع به داوری، به دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام
 نیز با همین دادگاه خواهد بود.رأی داور  ابطالو  جرا، ا ابالغشده باشد،  ارجاعبه داوری  دادگاهاگر دعوا توسط 

 نقش دادگاه در تشکیل داوری:
 شود. آفرینی دادگاه مربوط میکه به نقش در این قسمت تکیه بر عناصری است

 نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری: 
گردد. به هر ترتیب  در اینجا مقصود از اعتباردهی، شناسایی و به رسمیت شناختن است. در این مفهوم، اعتبار توافقنامۀ داوری موجب ترتب آثاری خاص می

ق.آ.د.م: »هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به    461گردد. بر اساس مادۀ  که توسط قاضی تعیین میاعتبار توافقنامۀ داوری یک امر حکمی است  
و اظهارنظر می به آن رسیدگی  ابتدا  باشد دادگاه  توافقداوری بین طرفین اختالفی  اعتبار  فقدان برخی  نماید«.  و  به وجود برخی شرایط  نامۀ داوری منوط 

 عنوانی دیگر نگریسته خواهند شد: خواهند شد. ممکن است برخی از مطالب تکرار بعضی از مطالب پیشین باشد؛ ولی در اینجا به موانع است که مطالعه
 نامه داوری:شرایط اعتبار توافق

مادۀ  توافق در  شرایط  این  باشد.  داشته  را  قرارداد  عمومی  شرایط  باید  که  است  قرارداد  یک  داوری  آمد  190نامۀ  مدنی  اعتبار  قانون  تقدیر  هر  به  است.  ه 
 نامۀ داوری موکول است به:موافقت

 در این خصوص در مبحث قبل توضیح کافی داده شد و نیازی به تکرار آن نیست.  اهلیت طرفین: .1
نامۀ داوری، به داوری شخص خاّصی توافق کرده باشند. در این صورت شخص مزبور باید  ممکن است طرفین در ضمن موافقت  اهلیت داور تعیینی:  .2

 دارای اهلیت الزم باشد. به هر تقدیر اگر مقصود از تعیین شخصی خاص، خصوص وی باشد عدم اهلّیت وی موجب بطالن شرط داوری خواهد بود. 
نامۀ داوری مستقل از قرارداد اصلی است. به بیانی ممکن است قرارداد اصلی که در ضمن آن توافق بر  اعتبار موافقت  ی:نامۀ داور استقالل موافقت .3

نامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل  آئین  9داوری شده است باطل باشد ولی شرط داوری معتبر شناخته گردد. بند ث مادۀ  
تواند در  . "داور" می1نامۀ داوری اشاره کرده است. مطابق این ماده: » ق.د.ت.ب به استقالل موافقت  16المللی و نیز مادۀ  ری داخلی و بیناختالفات تجا

از نظر    صورت جزئی از یک قرارداد باشدنامۀ داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که بهمورد صالحیت خود و همچنین دربارۀ وجود و یا اعتبار موافقت
منزلۀ عدم اعتبار  نفسه بهاالثر بودن قرارداد فیشود، تصمیم "داور" در خصوص بطالن و ملغیای مستقل تلقی مینامهعنوان موافقتاجرای این قانون به

که طرفین به نحو  ی )جز درصورتینامۀ داور در صورت ایراد به اصل صالحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقت شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در موردایراد خروج  دیگر توافق کرده باشند( "داور" باید به

عنوان یک امر مقدماتی  ه عمل آید. چنانچه "داور" به"داور" از حدود صالحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی ب
درخواست کند که نسبت به    6روز پس از وصول ابالغیه آن از دادگاه مندرج در مادۀ    30تواند ظرف سی  به صالحیت خود نظر بدهد، هریک از طرفین می

ادامه دهد و رأی نیز صادر    تواند به رسیدگی خود گی است "داور" میموضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسید 
 کند.« 

 نقش دادگاه در تعیین داوری
 عنوان روش حل و فصل اختالف پرداخته خواهد شد. در این قسمت صرفًا به نقش دادگاه در انتخاب داوری به

 عنوان شیوۀ حل و فصل منازعه نقش دادگاه در تعیین داوری به
 در تعیین داوری اختیاری نقش دادگاه 

که به  توانند داوری را مرجع حل و فصل اختالف خود قرار دهند. دادگاه نیز درصورتیداوری در وهلۀ اّول محصوِل ارادۀ طرفین است. آنها هستند که می
ری موجب سلب صالحیت از محاکم خواهد بود. منتها  چنین توافقی پی ُبرده باشد طرفین را به داوری ارشاد خواهد کرد. به بیانی، توافق به ارجاع امر به داو 

 نامۀ داوری را احراز کرده، موضوع اختالف را از موضوعات قابل ارجاع به داوری بداند و ... . دادگاه در این بین باید اعتبار موافقت
 نقش دادگاه در تعیین داوری اجباری 

ارجاع اختالف به داوری اجباری تلقی گردد. همچنین ممکن است اجبار مزبور مستقیمًا    ممکن است در قراردادهای الحاقی از طریق تحمیل شرط داوری،
 گذار بوده و ربطی به ارادۀ طرفین نداشته باشد. ناشی از حکم قانون
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 الف( تحمیل شرط مراجعه به داور در قرارداد: 
صورت وقوع منازعه به داوری مراجعه نمایند. موارد ذیل از جمله همین    در برخی موارد و از طریق گنجاندن شرط داوری در قرارداد طرفین ناگزیرند تا در 

 مواردند: 
توانند در صورت بروز منازعه به داوری شورای ها حاکم است طرفین میشرایط عمومی پیمان که در پیمان  53بر طبق مادۀ    شرایط عمومی پیمان: .1

البته توافق طرفین، در مراجعه آنها کافی خواهد بود تا شورا صالحیت داوری بیابد.    عالی فنی مراجعه نمایند.  از  به شورا الزم نیست و ِصرِف مراجعه یکی 
شرایط عمومی پیمان مراجعه به داوری را اختیاری دانسته است، منتها الزامی بودِن گنجاندِن این شرط در قرارداد و نیز کفایت    53مادۀ    3اگرچه ظاهر بند  

 شود تا غالبًا شرط داوری نسبت به یکی از طرفین حالت اجباری بیابد. ع داوری موجب میمراجعۀ یکی از طرفین به مرج
های دیگر پیش آید  قانون توسعۀ صنایع پتروشیمی: »اختالفاتی که بین شرکت مّلی صنایع پتروشیمی و طرف  5به موجب مادۀ    قراردادهای نفتی: .2

از طریق مذاکرۀ دوستانه به به  قرارداد پیشکه در هر  نحویچنانچه  و داوری حل خواهد شد. مقّررات مربوط  از طریق سازش  بینی خواهد شد رفع نشود 
 گردد«. بینی میارجاع اختالفات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش

به موجب این ماده: »اختالفاتی که    الیحۀ قانونی مربوط به تفّحص، اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فالت قاره:  14مادۀ   .3
بینی خواهد شد رفع نشود از طریق که در هر قرارداد پیشنحویهای دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکرۀ دوستانه بهبین شرکت مّلی نفت ایران و طرف

 گردد«. بینی مید به نحو مقتضی پیشسازش و داوری حل خواهد شد. مقّررات مربوط به ارجاع اختالفات به سازش و داوری در هر قراردا
های  بر اساس این ماده: »رفع اختالفاتی که بین شرکت نفت ایران و طرف نیز دارای حکم مشابهی است: 1353قانون نفت مصوب   23مادۀ  .4

طریق داوری حل خواهد شد. مقّررات مربوط به  بینی خواهد شد رفع نشود از  که در هر قرارداد پیشنحویقرارداد پیش آید هرگاه از طریق مذاکرۀ دوستانه به
به نحو مقتضی پیش و داوری در هر قرارداد  به سازش  آیین رسیدگی در مورد داوری  بینی میارجاِع اختالفات  ایرانگردد.  و محِلّ داوری،    مطابق قوانین 

به محِلّ دیگری   نسبت  قرارداد  بروز اختالف طرفین  از  بعد  آنکه  بود مگر  ایران تهران خواهد  تابع قوانین  و اجرای قراردادها  و تفسیر  اعتبار  نمایند.  توافق 
 خواهد بود«. 

: »رسیدگی، اظهارنظر و  (1379قانون برنامۀ سّوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )مصوب    20مادۀ   .5
تصمیم از  یک  هر  از  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  شکایت  مورد  در  تصمیم  در  هاتخاذ  موضوع  این  و  است  داوری  هیئت  صالحیت  در  واگذاری  امر  در  ا 

های دولتی به  رسد. مقصود از واگذاری سهام قرارداد انتقال سهام شرکتشود و به امضای طرفین قرارداد میقراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می
 مذکور حل و فصل گردد«.   20اید موافق مادۀ  اشخاص خصوصی است. چنانچه اختالفی از این واگذاری حاصل گردد موضوع ب

برای مثال در مادۀ  البته مواردی وجود دارد که قانون را منع کرده است.  گنجاندن شرط داوری  یا  تحمیل    1343قانون دریایی مصوب    118گذار تحمیل 
که قبل از وقوع حادثۀ موجد  »آثار ناشی از شرایط خاص، درصورتیهرگونه شرط داوری )قبل از بروز خسارت( منع شده است. مادۀ مزبور به این شرح است:  

منظور بری ساختن متصّدی حمل در مقابل مسافر )نمایندۀ او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکّفل او هستند( شده باشد و یا  خسارات در قرارداد شروطی به
ده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر به عهدۀ متصدی حمل باشد تغییری داده  در مورد تحدید مسؤولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردی

فصل است    شود و یا آنکه شرط شود که اختالفات به داوری و یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرایط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرارداد که تابع این 
نامه منع کرده است. مثال  های موضوع این آیینالت شهرداری تهران که ارجاع به حکمّیت را در پیماننامۀ معام آیین  11نخواهد بود«. همچنین است مادۀ  

نامه ممنوع اعالم  است. بر اساس این ماده نیز گنجاندن حِقّ حکمیت در قراردادهای موضوع آیین  1334نامۀ معامالت دولتی مصوب  آیین  29دیگر مادۀ  
 شده است. 

 گذار ور از سوی قانونب( تحمیل مراجعه به دا
کنیم که طرفین حّتی بدون توافق و حّتی بدون علم به وجود چنین قیدی مکلفند اختالف خود را از طریق داوری حل و  در این قسمت مواردی را مطالعه می

 این موارد به قرار ذیل است:  گونه موارد دادگاه قبل از مداخلۀ داور و ابتدائًا حِقّ رسیدگی نخواهد داشت. برخی ازفصل نمایند. در این
گران، مشاوران  به موجب این ماده: »اختالفات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معامله  :1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب    36مادۀ   .1

سرمایهسرمایه ناشران،  ذیگذاری،  اشخاص  سایر  و  حرفهگذاران  فعالیت  از  ناشی  عربط  صورت  در  آنها،  کانونای  در  سازش  داوری  دم  هیئت  توسط  ها 
 شود«. رسیدگی می

ی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: منظور تسهیل اجراء سیاستقانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به  5مادۀ   .2
ّ
  های کل

بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون بازار  و فعالیت آنها و نیز اختالف    2های موضوع مادۀ  گذاری در صندوق»هرگونه اختالف ناشی از سرمایه
می رسیدگی  ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  صندوقاوراق  از  مقصود  مادۀ  شود«.  موضوع  صندوق20های  صندوق  ،  بازنشستگی،  صندوق  مثل  هایی 

 باشد. گذاری و ... میسرمایه
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ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران  5تبصرۀ بند ج مادۀ   .3 به اعتراض  بر اساس این تبصره: »به  :1388مصوب    قانون  منظور رسیدگی 
بین اشخاص و دستگاههای اجرائی ذیمتقاضی نسبت به نظر دستگاه صالح  های اجرائی ذیصالح و حِلّ اختالفات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی 

قانون   این  سهموضوع  داوریکمیسیون  وزارتخانه  نفرۀ  دانشیار(  )حداقل  زیستی  ایمنی  با  مرتبط  متخصصان  از  آموزش  مرکب  و  درمان  بهداشت،  های 
و سازمان حفاظت محیط این دستگاهپزشکی، جهاد کشاورزی  معرفی  با  و  تشکیل میزیست  زیستی  ایمنی  مّلی  رئیس شورای  و حکم  درواقع  ها  گردد«. 

سازم کشاورزی،  جهاد  وزارت  نظر  به  که  محیطهرکس  به  ان  مربوط  که  مجوزی  لغو  یا  اعطا  در   ... و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  زیست، 
 زیست باشد معترض باشد باید بدوًا به هیئت داوری مزبور مراجعه نماید. محیط

ر اساس این تبصره: »موارد  که البته امروزه قدرت اجرایی ندارد. ب  (:1/7/1358الیحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص )مصوب  3مادۀ    2تبصرۀ   .4
کند دادگاه  قانون مدنی تقاضای طالق می 1133اطالق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقّرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ 

َق اللَه َبیَنُهما ِان  الَله کاَن َعلیًما َخبیرا( موضوع  بدوًا حسب آیه کریمه )َفان خفُتم ِشقاِق َبینِهما َفابَعُثوا َحَکمًا ِمن َاهِله َو َحَکمًا ِمن اَ  هِلها َفِان ُیریَد ِاصالًحا ُیَوفِّ
که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازۀ طالق به زوج خواهد داد«. البته امروزه مفاِدّ تبصره به نوعی دیگر در قانون  کند و درصورتیرا به داوری ارجاع می

 شده است.  حمایت از خانواده تکرار
»چنانچه نقص یا عیِب قطعاِت ایمنِی خودرو در طول دورۀ ضمانت پس از    :1386کنندگان خودرو )مصوب (قانون حمایت از مصرف  4مادۀ   .5

برطرف    بار تعمیرکه نقص یا عیب قطعاتی که موجِب احتماِل صدمۀ جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یکسه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا درصورتی
کننده، خودروی معیوب را با  کننده مکلف است حسِب درخواسِت مصرفروز به دلیل تعمیرات، غیرقابل استفاده بماند، عرضهنشده باشد یا خودرو بیش از سی

فصل آن از طریق هیئت حِلّ  در صورت بروز اختالف بین طرفین، حل و    -1کننده مسترد دارد. تبصرۀ  خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف
در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع مادۀ   -  2به این قرار است: »تبصرۀ    3مادۀ    2باشد«. تبصرۀ  این قانون می  3مادۀ    2اختالِف موضوع تبصرۀ  

خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و   کنندۀفوق، موضوع اختالفی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیئت حِلّ اختالف مربوطه، متشکل از نمایندۀ عرضه
ین به کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی الزم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرف

از نوبت و حدا رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل باید خارج  بود. دادگاه صالحه  این ماده،  پیگیری خواهد  نماید«. در  انشاء رأی  کثر طرف دو ماه 
الزامی  شده که ماهیتًا مرجع داوری میبینیاگرچه به لفظ داوری اشاره نشده است ولی سیاق بیان قانون به نحوی است که مراجعه به مرجع پیش باشند 

ترکیب داوری در قانو آنکه در غالب موارد داوری اجباری  نکتۀ دیگر  ندارند.  تلقی شده است.  آن  تغییر  یا  تعیین داوران  آمده است و طرفین اختیاری در  ن 
از   1353قانون نفت  23ذلک مواردی هم وجود دارد که مراجعه به داوری اجباری ولی تعیین داور در اختیار طرفین است. برای مثال داوری موضوع مادۀ مع

 همین قبیل است. 
 

 حقوق و تکالیف داوران در جریان رسیدگی 
 ق داوران حقو

 گردد. در اینجا مقصود از حقوق، توانایی و اختیاراتی است که داور دارد. بدین معنی ارجاع امر به کارشناس نیز ذیل همین عنوان مطالعه می
بر عذر موّجه  داور می  473مطابق ماده    استعفا: .1 این صورت چنانچه استعفای وی مبتنی  از قبول داوری، استعفا دهد. در  باشد مسئولیتی  تواند پس 

پنج سال از حِقّ انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد. مطابق ظاهر قانون، نگریبان تا  اگر عذر موّجهی در کار نباشد  فوذ  گیر وی نخواهد بود. ولی 
 ِصرِف اعالم، مؤثر خواهد بود. استعفای داور موکول به موافقت مرجع خاص یا حّتی طرفین نیست و به

 مۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق ایران ... نیز به حِقّ استعفای داور اشاره دارد. ناآیین 28مادۀ 
توانند توضیحات الزم را از آنان توانند اسناد و مدارک مربوطه را از طرفین مطالبه نمایند. همچنین میداوران می  مطالبۀ اسناد و مدارک از طرفین: .2

توانند توضیحات الزم را از آنان بخواهند  : »طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز میق.آ.د.م  476بخواهند. بر اساس مادۀ  
می نظر  به  می...«.  داوران  با  رسد  داوران منطبق  اختیار  این  نمایند.  توضیح  ادای  نموده  داوری شرکت  در جلسۀ  تا شخصًا  نمایند  از طرفین دعوت  توانند 

 تواند حضور طرفین را ضروری اعالم نماید. ق.آ.د.م دادرس نیز می 94بینی شده است. بر اساس ذیل مادۀ  ی است که برای دادرس پیشاختیار 
 در این مورد باید توجه داشت که:  ارجاع امر به کارشناس: .3
دهد؛  داور می .1 ارجاع  کارشناس  به  است،  تخصصی  و  فنی  جنبۀ  دارای  که  را  اموری  آیین  تواند  قواعد  رعایت  به  مکلف  این خصوص،  در  آنکه  بدون 

 دادرسی، مانند صدور قرار کارشناسی باشد. 
تواند کارشناس رسمی باشد، یا آنکه فاقد پروانۀ کارشناسی  با توجه به آنکه داور مکلف به رعایت قواعد آیین دادرسی نیست، کارشناس مورد تعیین او می .2

 رسمی باشد. 
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تواند خود در آن خصوص، اقدام  وع تخصصی مزبور، دارای دانش کافی باشد، نیاز به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و میاگر داور، خود در موض  .3
 بررسی موضوعی و کارشناسی کند. )برخالف قاضی( 

 یده است. دستمزد کارشناس، حسب اعالم داور، بر عهدۀ طرفی است که داور برای اثبات ادعای او، استفاده از کارشناس را الزم د .4
ای نشده است،  به این اختیار داور در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره  صدور دستور معاینه و بازبینی اموال، امکنه و ... توسط کارشناس: .4

ند در مواردی که الزم  توانامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق اختصاص به این موضوع دارد. بر اساس بند الف این مادۀ: »داور میآیین  46ولی مادۀ  
طالعات مرتبط را  بداند رأسًا یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقّرر کند که هر یک از طرفین هرگونه ا

بر  و امکنه  اموال  یا سایر  به مدارک مربوط، کاال  را  او  و موجبات دسترسی  اینکه در اختیار کارشناس قرار دهد  آورد مگر  بازبینی فراهم  و  انجام معاینه  ای 
 اند ...«. طرفین طور دیگری توافق کرده

 ق.آ.د.م(.  483توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند )مادۀ چنانچه داوران اختیار صلح داشته باشند می  ختم دعوا به صلح: .5
ت: .6

ّ
نامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات  آیین  35ای نشده است ولی در  در قانون آیین دادرسی مدنی به اختیار داور در صدور دستور موّقت اشاره  صدور دستور موق

های این مرکز قابلیت اجرایی دارد بدان تصریح شده است. پس اگرچه در مورد اختیار داور در صدور دستور موّقت در  مرکز داوری اتاق که در خصوص داوری
های مرکز داوری این امر به صراحت پذیرفته شده است. بر اساس بند الف های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تردید وجود دارد ولی در داوریوریدا

به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر یک از طرفین دستور موّقت: »داور می35مادۀ   صادر    تواند در امور مربوط به موضوع اختالف که محتاج 
روز دعوای ماهوی    10نماید«. البته وفق بند ب همان ماده ممکن است دستور موقت قبل از شروع داوری صادر گردد. در این صورت متقاضی باید ظرف  

دستور موقت و اخذ  ارجاع اختالف به مرکز داوری، به منزلۀ پذیرش اختیارات داور در صدور    35خود را طرح نماید. نکتۀ دیگر آنکه بر اساس تبصرۀ مادۀ  
 باشند. تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می

ذلک در  این مورد نیز در قانون آیین دادرسی مدنی مغفول مانده است؛ مع  تشکیل جلسۀ جهت استماع شهادت شهود و بررسی تأثیر آن: .7
آیینداوری موضوع  بهای  اتاق  داوری  مرکز  خدمات  ارائۀ  نحوۀ  مادۀ  نامۀ  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  موردعنایت  آیین  45ازرگانی  میاین  داور  تواند  نامه، 

  که هر یک از طرفین جهت اثبات اّدعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسۀ استماع، نام و مشخصات شهود و درصورتی
ی را کتبًا تسلیم کند، در صورت احراز تأثیر مؤدای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع داوری داور مقّرر  موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داور 

 آورد و ... ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل میکند جلسهمی
توانند شروع به کار خویش را  لزحمه داور بر عهدۀ طرفین است. درواقع داوران میاق.آ.د.م پرداخت حّق   497بر اساس مادۀ    الزحمه:پرداخت حّق  .8

های عمومی و انقالب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه  498الزحمۀ داوری موضوع مادۀ  نامۀ حّق آیین  6الزحمۀ داوری نمایند )مادۀ  منوط به تودیع حّق 
 ای جز طرح دعوا در دادگاه ندارد. الزحمۀ خود چارهبپردازد، از پرداخت امتناع کند، داور برای وصول حقالزحمۀ داور را مدنی(. اگر شخصی که باید حق

نامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق جز در مواردی که  به بعد آیین  58های مرکز اتاق بازرگانی نیز به این حق اشاره شده است. بر اساس مواِدّ  در داوری
های داوری در مرکز داوری به تساوی بر عهده خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رأی به  اند، پرداخت هزینهی توافق کردهطرفین طور دیگر 

 تواند با مشورت داور رسیدگی را متوقف کند. دبیرخانۀ مرکز بپردازند. البته در صورت امتناع طرفین دبیِر کِلّ مرکز می
الزحمه داور  گردد نیز به حّق ها اجرا میکه بیشتر در پیمان  1385های انجام داوری توسط شورای عالی فنی مصوب  ۀ دریافت هزینهنامۀ نحوآیین  3در مادۀ  

 د بود. ها خواه ها را بپردازد. البته ابالغ رأی داور موکول به پرداخت مابقی هزینهتوّجه شده است. بر اساس این ماده خواهان باید ابتدائًا نیمی از هزینه
 ها تودیع نشده است از انجام داوری و در برخی موارد از صدور یا ابالغ رأی خودداری نماید. تواند تا زمانی که هزینهبر اساس این مواد داور می

داوران توّجه شده    به مسؤولیت عمومی  501ای نشده است و تنها در مادۀ  در قانون آیین دادرسی مدنی به اصل مصونیت داوران اشاره  مصونیت داوران:
ران برابر موازین  است؛ بر اساس این ماده: »هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه دوران ضرر مالی متوّجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داو 

ت بدین  داوران رسید.  به مصونیت  ماده  این  از  بتوان  بود«. شاید  وارده خواهند  موارد  قانونی مسؤول جبران خسارت  ارتکاب  در صورت  داوران جز  که  رتیب 
نامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق قیدی وجود دارد که گویا ناظر به  آیین  66منصوص در مادۀ اخیر مسؤولیتی نخواهند داشت. به هر روی، در مادۀ  

داو  و  داوری  مرکز  کارکنان  و  دبیرکل  »مسؤولیت  ماده:  این  اساس  بر  است.  داوران  آیینمصونیت  و  داوری  آیین  این  مقّررات  اجرای  حیث  از  نامۀ  ران، 
 ربط مقّرر شده و مسؤولیت دیگری متوّجه ایشان نخواهد بود«. های داوری همان است که به موجب قوانین ذیهزینه

 تکالیف داوران
رأی نمایند. چنانچه مهلت داوری معّین نشده  شود اعالم  داوران مکلفند در مهلتی که از سوی طرفین تعیین می  شده:صدور رأی در مهلت تعیین  .1

ق.آ.د.م(. البته ضمانت اجرای این تکلیف مشخص نشده است و ظاهرًا صرف عدم صدور رأی در    484باشد این مّدت سه ماه خواهد بود )تبصرۀ مادۀ  
  473فته باشد که در این صورت موضوع مشمول مادۀ  مهلت مسئولیتی در پی نخواهد داشت مگر آنکه مبتنی بر تعلل بوده یا رنگی از امتناع به خود گر 
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ت داوری  ق.آ.د.م خواهد بود. بر اساس این ماده: »چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موّجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسا 
یا از دادن رأی امتناع نماید، عالوه بر جبران خسارات و  ارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد  حاضر نشده یا استعفا دهد و 

که داوران در مّدت قراردادی داوری یا مّدتی که قانون معّین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین  : »... درصورتی474بود«. درواقع مطابق ذیل مادۀ  
 نماید ...«. ّررات قانونی رسیدگی و رأی صادر میبه داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مق

ق.آ.د.م: »هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی    478موافق ماده    توقف رسیدگی در موارد خاص: .2
بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی بوده و رفع اختالف در    که دعوا مربوط به نکاحداور مؤثر  یا طالق یا نسب 

دار  امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طالق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صالحیت
َنَسب متوقف می یا  یا طالق  یا نکاح  امر جزایی  به  یا نسب   اند مفاد حکمیگردد«. همچنین داوران مکلفنسبت  یا طالق  یا نکاح  امر جزایی  که در 

 (. 480صادرشده را محترم بدارند )ذیل مادۀ 
نامۀ داوری داور مکلف است تا قبل از اتمام مهلت داوری، رأی خود را صادر و ابالغ نماید. ابالغ رأی به طریقی خواهد بود که در موافقت  ابالغ رأی: .3

پذیرد. »چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای  شده یا آنکه به هر ترتیب دیگری که از سوی طرفین معّین شده است صورت میتعیین
کنندۀ دعوا به داور یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به  بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعالغ رأی داوری پیشاب

 اصل دعوا را دارد تسلیم نماید...«. 
نامۀ نحوۀ ارائۀ  آیین  56به طرفین ابالغ خواهد شد )مادۀ  های مرکز داوری اتاق بازرگانی، رأی داور پس از امضا توسط دبیرخانه مرکز داوری  البته در داوری

 خدمات مرکز داوری(. 
طرفی دادرس، اصل استقالل داور، دادن فرصت دفاع و  اند اصول دادرسی را رعایت نمایند. اصولی چون اصل بیداوران مکلف  طرفی:رعایت اصل بی 

ای نشده است که شاید به علت بداهت امر باشد. به هر  ون آیین دادرسی مدنی به این تکلیف اشارهشود. در قانطرفی داور پرداخته می.... در ذیل به اصل بی
عمومًا جهت    469طرفی داور است. همچنین مقّررات مادۀ  ، داوران باید مقّررات مربوط به داوری را رعایت نمایند؛ که از جمله آن بی477تقدیر مطابق مادۀ  

 توان از مقّررات پراکنده قانون، این اصل را استنباط نمود. ء شده است و میطرفی داور انشارعایت اصل بی
 اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری: 

تنها مرجع صالحیت انعقاد قرارداد داوری،  با  یا  به داوری  امر  ارجاع  به  توافِق طرفین  بر  با  توافق  بود. درواقع  دار جهت حل و فصل منازعه، داوری خواهد 
شود  به داوری موجب سلب صالحیت از محاکم خواهد شد. در قانون آیین دادرسی مدنی نِصّ صریحی که مؤید این مطلب باشد مشاهده نمیارجاع امر  

مانند مادۀ  مع مفاِدّ برخی مواد  آنها    463ذلک  بین  بروز اختالف  باشند که در صورت  ملتزم شده  این ماده: »هرگاه طرفین  این اصل است. مطابق  بیانگر 
یا داوران دیگری نیز  به  نتواندیا    نخواهد داوری نماید و آن شخص    ص معّینی شخ ، رسیدگی به  تراضی ننمایند عنوان داور رسیدگی کند و به داور 

برخ در  ندارد.  رسیدگی  حِقّ  دادگاه  باشد  نشده  منتفی  داوری  امکان  اگر  است:  چنین  ماده  این  مفهوم  بود«.  خواهد  دادگاه  صالحیت  در  مو اختالف  ارد  ی 
نامه یا قرارداد داوری اثبات گردد )مادۀ  نامۀ داوری اختالف باشد. در این صورت ابتدا باید اصل وجود و اعتبار موافقتممکن است در وجود و اعتبار موافقت

می  461 ارجاع  داوری  به  اختالف  آنگاه موضوع  اثبات شد  امر  این  چنانچه  و  اظهار ق.آ.د.م(  این فرض  در  بیانی،  به  دادگاه در خصوص وجود  گردد.  نظر 
های مرکز داوری اتاق بازرگانی رسیدگی به  نامۀ داوری مخالِف اصِل رسیدگِی انحصاری از طریق داوری نخواهد بود. )الزم به ذکر است در داوریموافقت

ۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق ... صریح در این  نامۀ نحو آیین  9نامۀ داوری توسط خود دیوان داوری مرکز رسیدگی خواهد شد. مادۀ  وجود و اعتبار موافقت
 معناست(. 

 قواعد رسیدگی در داوری: 
 آغاز رسیدگی داور منوط است به درخواست یکی از طرفین. این درخواست، تشریفات شکلی خاصی ندارد. 

می نیز  دیگر  طرف  ولی  است،  طرفین  از  یکی  درخواست  به  منوط  داور،  رسیدگی  شروع  که  است  موضوع  درخواست  توانددرست  خصوص  در  خود،  های 
 گیری شود. اختالف را به داور تقدیم کند تا نسبت به ادعاهای طرف مقابل تصمیم

به ایشان،    داوران در رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی نیستند. برای مثال، الزم نیست که داوران برای دعوت از طرفین اختالف و ابالغ وقت رسیدگی
 مجلس تنظیم کنند؛ اما باید قوانین ماهوی آمره را رعایت کنند. رعایت کنند و برای مذاکرات اصحاب اختالف، صورت تشریفات خاصی را

 طرفی، اصل تناظر و اصل دفاع هستند. داوران مکلف به رعایت قواعد داوری و همچنین مکلف به رعایت اصول رسیدگی عادالنه، مانند اصل بی
توانند برای توضیح در نزد داور و حضور در جلسات داوری، نماینده معرفی کنند.  زم را از طرفین اختالف بخواهند. طرفین میتوانند توضیحات ال داوران می
 تواند وکیل رسمی دادگستری باشد. نماینده می

 توانند کارشناس انتخاب کنند. ضروری باشد، داوران می کارشناسی اگر برای اتخاذ تصمیم، جلب نظر  

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

351 

 داور، حکم اقرار در دادگاه را ندارد.  اقرار در نزد
 تشکیل جلسه توسط داوران: 

وران  در صورت تعدد داوران باید بین ایشان جلسه یا جلساتی تشکیل شود. ترتیب تشکیل جلسه و نحوۀ رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط دا
 آید. دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریۀ دفتر دادگاه به عمل میتعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق 

شود، مالک اعتبار است؛ مگر اینکه در اگر یکی از داوران از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع کند، رأیی که با نظر اکثریت داوران صادر می
 راتب عدم حضور یا عدم امضای داور مزبور نیز باید در رأی قید شود. قرارداد، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. م

 طواری داوری: 
کنند.اگر بین طرفین داوری و    تراضیو    توافقدر داوری، جلب ثالث و ورود ثالث راه ندارد؛ مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختالف، نسبت به داوری  

شود. اگر دادگاه نتیجۀ داوری را در رسیدگی  رسیدگی می  دادگاهطرفین داوری و شخص ثالث، در    شخص ثالث، نسبت به داوری توافق نشود، به اختالف
 کند. می  متوقف، رسیدگی خود را تعیین نتیجۀ داوریخود مؤثر بداند تا 

ادعای جعل با تعیین  کند؛ مگر آنکه  . داور، خود با استفاده از کارشناس، به اصالت سند رسیدگی میادعای جعل ممکن استو    تردید،  انکار در نزد داور،  
تواند به آن رسیدگی کند و باید  )جعل مرکب( و جاعل نیز قابل تعقیب باشد که در این صورت، به دلیل آنکه موضوع، جنبۀ جزایی دارد، داور نمی  جاعل باشد

 کند.  متوقف  ی نهایی در خصوص جعلیت سندتا ابالغ رأرسیدگی خود را 
قرار   خواستهصدور  موقتو    تأمین  داخلیدر    دستور  پیش  منتفی  داوری  حقی  چنین  داور  برای  نه  یعنی  در  است؛  دادگاه.  برای  نه  و  شده  داوری بینی 

دادگاه  المللیبین از  داوری  رسیدگی  حین  یا  قبل  موقت،  دستور  یا  خواسته  تأمین  قرار  درخواست  استممک،  مین  نیز  داور  به  .  رسیدگی،  جریان  در  تواند 
 درخواست هریک از طرفین، دستور موقت صادر کند. 

 توقف موقت رسیدگی داوران: 
 شود: میمتوقف  دادگاه  از ابالغ حکم نهاییو تا صدور در دو مورد رسیدگی داور یا داوران،  .1

 بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد.  کشف شود که در رأی داور مؤثر وقوع جرمیاگر ضمن رسیدگی داور،  ✓
بوده و رفع اختالف در امری که رجوع به داوری شده، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طالق یا  نسب  یا    طالقیا  نکاح    اگر دعوا، مربوط به ✓

 نسب باشد. 
شود و اگر داور، بدون دخالت دادگاه می  داوران ابالغکنندۀ دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده، به  این حکم نهایی توسط دادگاه ارجاع .2

 طرف به او ابالغ خواهد شد. وسیلۀ طرفین یا یکانتخاب شده باشد، حکم نهایی به
 شود.و از آن کسر نمی جزء مهلت داوری محسوب نشده،  مدت توقف داوری .3

 مراجعه کنند: دادگاه  به حل اختالفتوانند برای  نامۀ داوری زایل شده و طرفین میدر موارد ذیل موافقتموارد زوال داوری: 
صورت کتبی  د بهصورت کتبی وجود ندارد؛ ولی اقالۀ آن بای نامۀ داوری به(: گرچه در قانون، الزامی بر تنظیم موافقتاقالهتراضی کتبی طرفین دعوا ) .1

 فسخ نیست. نامۀ داوری قابلانجام شود. موافقت
 : برای مثال، تلف ملی که موضوع داوری بوده است.منتفی شدن موضوع داوری .2
برای مثال،  از انجام داوری یا عدم مقدوریت داوری توسط او در داوری مقید: در داوری مقید، اگر داور تعیینی نخواهد یا نتواند داوری کند )  امتناع داور .3

 نامه تراضی کنند. شود؛ مگر آنکه طرفین، داور دیگری را برگزینند و به بقای موافقتنامۀ داوری منحل و منفسخ میدچار فوت یا حجر شود(، موافقت
 داوری  ب زوالموج که موضوع داوری، غیرمالی )مانند حضانت( است،  یکی از طرفین دعوا: سفیه شدن یکی از طرفین اختالف، وقتی  حجریا    فوت .4

 شود.ست؛ زیرا شخص سفیه نسبت به امور غیرمالی، محجور محسوب نمینی
 : مانند آنکه در دعاوی قائم به شخص، مانند حضانت یا مالقات طفل، یکی از طرفین فوت کند. زوال اصل دعوا .5
بار نسبت به آن داوری صورت گرفته و رأی اختالف که یکنامۀ داوری نسبت به موضوع مورد  : در این صورت، موافقتصدور حکم به بطالن رأی داور .6

نامۀ داوری نسبت به سایر موضوعاتی که هنوز نسبت به آنها داوری صورت نگرفته، به اعتبار  شود؛ اما موافقتشده، زایل میداور در خصوص آن باطل
 خود باقی است. 

 . عدم صدور رأی توسط داورو  انقضای مدت داوری .7
نظر کند، داور از ادامۀ رسیدگی خودداری کرده و داوری زایل  طورکلی صرف: اگر خواهان از ادعای خود بهی خواهان از ادعای خودنظر کردن کلصرف .8

 شود. می
 گیری داوران: قواعد تصمیم
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 صدور رأی:  .1
تعدد داوران،   ✓ اکثریت داوران،  مالکدر صورت  اتفاق  رأی  و  آنکه در موافقتاست  ایشان الزم نیست؛ مگر  ترتیبی برخالف آن نظر  نامۀ داوری، 

 باشد.   مدللو   موجه  مقرر شده باشد. رأی داور باید
 توانند دعوا را به سازش خاتمه دهند که این شروط، همگی با هم جمع باشند: در صورتی می داوران: حل اختالف به موجب صلح و سازش  .2

 داشته باشند. صلح و سازش  اختیارران باید الف.  داو 
 داوران دارد.  اتفاق آرایب.  نیاز به 

 تنظیم شود.  صورت کتبیبه، باید نامه صلحج. 
 اوصاف رأی داور: 

آرای داوری: ✓ بودن  آنکه  همان  اصل نسبی  یعنی  نیز هست؛  آرای داوری  بر نسبی بودن  آرای محاکم است، اصل  بودن  بر نسبی  آثار طور که اصل، 
 تواند موجب ایجاد تعهد برای سایرین شود. مستقیم و تعهدات ناشی از رأی داور، فقط متوجه طرفین اختالف است و این رأی نمی

تواند موجب ایجاد تعهد مستقیم برای اشخاص ثالث شود؛ درست است که آرای داوری نمی  اصل قابل استناد بودن رأی داور در برابر اشخاص ثالث: ✓
توانند نسبت به آن اعتراض شوند، میمی  متضرراین آرا در برابر اشخاص ثالث، قابل استناد است. از همین رو اشخاص ثالثی که از رأی داور  اما آثار  

 ثالث کنند. 
کند؛ در غیر این صورت، نسبت به آن اجراییه صادرشده و   اجراباید مفاد آن را    علیه محکوم  است؛ یعنی    آور الزامرأی داور    آور بودن رأی داور: اصل الزام ✓

 شود. علیه، ملزم به اجرای آن رأی میشخص محکوم  
  بالاثر شود، رأی داور    بالاثراگر طرفین، در هر زمانی برخالف رأی داور توافق کنند یا با یکدیگر توافق کنند که رأی داور    قابلیت بالاثر شدن رأی داور: ✓

 شود. می
رأی داور نیز مانند رأی دادگاه، مشمول قاعدۀ فراغ از رسیدگی است؛ یعنی داور بعد از صدور رأی، حق تغییر آن را ندارد و   ت از رسیدگی:اصل فراغ ✓

 تواند تحت شرایطی، موارد سهو قلم را تصحیح کند. فقط می
البته اگر در خصوص پروندهبرخوردار نی  اعتبار امر مختومه رأی داور از    عدم برخورداری از اعتبار امر مختومه: ✓ ای که نسبت به آن رأی داوری ست. 

حقی خواهان صادرشده، مجددًا اقامۀ دعوا شود، قاضی ممکن است به دلیل ختم رسیدگی به موضوع در داوری و تعیین تکلیف در داوری، حکم بر بی
 صادر کند. 

 است.  تردیدیا  انکارقابلاست؛ بنابراین،  سند عادیرأی داور، یک  عادی بودن رأی داور: ✓
 طریقۀ ابالغ رأی داور: 
نامۀ داوری در خصوص شیوۀ ابالغ رأی داور، داور باید رأی خود را برای ابالغ، به  است. در صورت سکوت موافقت  توافق طرفین شیوۀ ابالغ رأی داور، تابع  

 کند.  به اصحاب دعوا ابالغ میکرده و رونوشت آن را   بایگانیرا  اصل رأیکند. دفتر دادگاه،   تسلیم دفتر دادگاه
دادگاهی   منظور،  باشد؛  نشده  ارجاع  داوری  به  دادگاه  طریق  از  دعوا،  اگر  یا  داده  ارجاع  داوری  به  را  موضوع  که  است  دادگاهی  همان  که  منظور،  است 

 صالحیت رسیدگی به اصل اختالف را دارد. 
المکان بودن یکی از طرفین اختالف، ابالغ از طریق  اوراق قضایی است. برای مثال، در صورت مجهولابالغ رأی داور توسط دفتر دادگاه، تابع قواعد ابالغ  

گهی به عمل می  آید. نشر آ
یا  داور میتصحیح رأی داور:   تغییر حکمی  از صدور رأی، حق  اما پس  با شرایطی تصحیح کند؛  را که در رأی صادره وجود دارد،  تواند موارد سهو قلم 

 ن ندارد. تصحیح موارد سهو قلم به ترتیب ذیل است: موضوعی در آ
 کند.  تصحیح رأساً تواند سهو قلم را : در این مقطع، داور میقبل از انقضای مهلت داوری .1
  طرفین  درخواست یکی از تواند موارد سهو قلم را به  در این مقطع، داور می:  بعد از انقضای مهلت داوری تا قبل از انقضای مهلت اعتراض به رأی داور .2

 تصحیح کند. 
 دهند.  ارائه، رأی تصحیحی خود را روز از تاریخ این درخواست  20داور یا داوران باید ظرف  

صحیحی خود  اگر دادگاه، مشغول رسیدگی به اعتراض به رأی داور باشد، فعاًل و تا زمان بیان نظر تصحیحی داور یا انقضای مهلت داور برای بیان نظر ت 
 شود. به رأی(، رسیدگی دادگاه متوقف می)انقضای مهلت اعتراض 

کند. اگر اعتراضی به رأی داور به است که به اعتراض به رأی داور رسیدگی می  دادگاهیتصحیح رأی با  :  بعد از انقضای مهلت اعتراض به رأی داور .3
 کند. موارد سهو قلم را نیز برطرف میرا بر عهده دارد،   اجرای رأی داورعمل نیامده باشد، در این صورت همان دادگاهی که به درخواست 
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 بالاثر شدن رأی داور: 
شود. توافق طرفین برای بالاثر کردن رأی داور، مانند آن است که داور، رأی  می  بالاثرو    مردود، رأی داور  توافق طرفین ، در صورت  صدور رأی داور بعد از  

 شود.  صادر نکرده است؛ بنابراین، مجددًا باید به اختالف طرفین رسیدگی
 بینی نشده است. هیچ محدودیت زمانی برای توافق طرفین جهت بالاثر کردن رأی داور در قوانین پیش

موافقت مجددًا  اگر  باید  اختالف  حل  برای  طرفین،  توسط  داور  رأی  رد  از  بعد  باشد،  باقی  طرفین  بین  همچنان  داوری،  اگر    داورینامۀ  و  گیرد  صورت 
 است.  محاکمنامۀ داوری باقی نمانده باشد، رسیدگی به اختالف با موافقت

 اجرای رأی داور: 
 کند.  اجرا ابالغ روز از  20علیه باید رأی داور را ظرف محکوم   ✓
 است.  قانون اجرای احکام مدنیدر صورت عدم اجرا، اجرای رأی داور، تابع  ✓
 تواند از دادگاه، صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی را تقاضا کند. میله محکوم   ✓
 را دارد. صالحیت رسیدگی به اصل موضوعکه یا دادگاهی  ارجاع دادهرجوع کرد که پرونده را به داوری  دادگاهیبرای صدور اجراییه، باید به همان  ✓
ق.آ.د.م در رأی    489است. اگر تشخیص داد که یکی از جهات بطالن رأی داور، مذکور در مادۀ    ارزیابی رأیدادگاه در مقام صدور اجراییه، مکلف به   ✓

 ند. ک داور وجود دارد، نباید اجراییه صادر کرد. در این صورت، دادگاه قرار رد درخواست صادر می
مگر   صرف اعتراض به رأی داور، مانع اجرای آن نیست. حتی اگر نسبت به رأی داور اعتراض شده باشد، باز هم دادگاه مکلف به صدور اجراییه است؛ ✓

 آنکه دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر کند. 
 های اعتراض به رأی داور: روش
 ابطال رأی داور( علیه به رأی داور )درخواست اعتراض شخص محکوم   ✓
 اعتراض ثالث به رأی داور.  ✓

 اعتراض ثالث به رأی داور: 
 . اعتراض ثالث طاریو چه  اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور، اعتراض ثالث ممکن است؛ چه  .1
شخص ثالثی که بنا بر تراضی  دخیل نباشد؛ بنابراین،  نصب داورتواند نسبت به رأی داور اعتراض ثالث کند که در جریان بنا بر نص قانون، شخصی می .2

 تواند نسبت به رأی داور اعتراض ثالث کند. طرفین اقدام به نصب داور کرده، نمی
تواند نسبت  ، وارد داوری شده و اختالف او و اصحاب دعوا نیز به موجب داوری رسیدگی شده، نمیتراضی اصحاب اختالف که به موجب    شخص ثالث .3

 را طرح کند.  درخواست ابطال رأی داور، اصحاب اختالف عنوان تواند بهکند؛ بلکه می  اعتراض ثالثبه رأی داور، 
 ثالث بیان شد.  اعتراض ثالث به رأی داور، طبق همان قواعدی است که قباًل در بحث اعتراض .4
 است.  اعتراض ثالث قابل  بدون محدودیت زمانیرأی داور،  .5
رسیم که دادگاه صالح برای اعتراض ثالث به رأی داور، همان دادگاهی است که دعوا را به  ق.آ.د.م به این نتیجه می  490به موجب قیاس با مادۀ   .6

 داشته است.داوری ارجاع کرده یا آنکه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را 
 علیه به رأی داور:اعتراض محکوٌم 

درخواست ابطال  شود. و چون دعوا نیست از تأدیه هزینۀ دادرسی معاف است. این درخواست،  است و دعوا محسوب نمی  درخواست اعتراض به رأی داور،  
 نیست.  قابل اسقاط حق اعتراض به رأی داورنام دارد.  رأی داور

ی داور در صالحیت دادگاهی است که موضوع را به داوری ارجاع داده است )دادگاهی که بنا بر توافق طرفین دعوا، اختالف  رسیدگی به درخواست ابطال رأ
رأ ابطال  باشد،  نشده  ارجاع  داوری  به  دادگاه  طریق  از  موضوع  اگر  است(.  کرده  داور  نصب  به  اقدام  که  دادگاهی  یا  کرده  ارجاع  داوری  به  در  را  داور  ی 

 ی دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد. صالحیت رسیدگ 
ارجاع رئیس حوزۀ  گرچه این اعتراض ماهیتًا درخواست است؛ اما در مواردی که دادگاه، موضوع را به داوری ارجاع نداده، درخواست ابطال رأی داور، نیاز به  

 های دادخواست تنظیم شود. بۀ دادگاه، باید روی برگهقضایی به یکی از شعب دادگاه دارد و از همین رو، برای ارجاع به شع
 است. قابل تجدیدنظرخواهی باشد. این حکم   حکم به بطالن رأی داورتواند، نتیجۀ این اعتراض می

 مهلت اعتراض به رأی داور: 
از تاریخ    ماه  2رأی داور برای اشخاص مقیم خارج    ، به رأی داور اعتراض کند. مهلت اعتراض بهروز از تاریخ ابالغ رأی داور   20تواند ظرف  علیه میمحکوم  

 ابالغ رأی داور است. 
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 شود. مهلت اعتراض به رأی داور، تمدید می ق.آ.د.م 306مادۀ در صورت وجود یکی از عذرهای چهارگانۀ مذکور در 
 است.  قرار قطعیشود. این  صادر می قرار رد درخواستدر صورت اعتراض خارج از مهلت، نسبت به این اعتراض،  

 آثار اعتراض به رأی داور: 
شود؛ بلکه رسیدگی دادگاه  دادگاه صرفًا ممکن است رأی داور را ابطال کند. در صورت ابطال، دادگاه وارد رسیدگی به موضوع نمی  اثر انتقالی اعتراض: .1

 ور اثر انتقالی ندارد. به اصل موضوع نیاز به طرح دعوا دارد؛ بنابراین، اعتراض به رأی دا
این اعتراض اثر تعلیقی ندارد، مگر آنکه دالیل اعتراض، قوی باشد که در این صورت، دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر    اثر تعلیقی اعتراض: .2

 د.  تواند برای توقف اجرای رأی داور، در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسب أخذ کن کند. البته، دادگاه میمی
 جهات اعتراض به رأی داور: 

 . منظور از قوانین موجد حق، قوانین ماهوی مانند قانون مدنی است. رأی صادره، مخالف با قوانین موِجد حق باشد .1
نبوده، .2 داوری  موضوع  که  مطلبی  به  نسبت  تعهدات   داور  انجام  به  نسبت  داور  اما  بوده،  قراردادی  خسارات  داوری،  موضوع  مثاًل  کند؛  صادر    رأی 

 قراردادی نیز رأی دهد. 
 شود. . در این صورت، فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است، ابطال میداور خارج از حدود اختیارات خود رأی صادر کند  .3
 رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شود.  .4
 اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد. رأی داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر  .5
 اند؛ یعنی جهات ممنوعیت از داوری، نسبت به داور یا داوران برقرار باشد. وسیلۀ داورانی صادرشده باشد که مجاز به صدور رأی نبودهرأی به .6
 اعتبار باشد. نامۀ داوری بیموافقت .7

 احکام جهات اعتراض به رأی داور:
میدادگ  رسیدگی  و  توجه  نیز  نشده  درج  داور،  رأی  ابطال  درخواست  در  که  جهاتی  به  اعتراض،  به  رسیدگی  مقام  در  بهاه  معترض،  عبارتکند؛  اگر  دیگر، 

 کند. دادگاه به سایر جهات بطالن رأی داور نیز رسیدگی میای از جهات فوق، مستند کرده باشد،  اعتراض خود را به پاره
بر نظر   تواند به استناد سایر جهاتی غیر از  ق.آ.د.م ذکرشده، حصری نیست و دادگاه می  489برخی از نویسندگان، جهات ابطال رأی داور که در مادۀ  بنا 

ده، نیز  ای صادر شده باشد که یکی از داوران به آن جلسه دعوت نش جهات مذکور در قانون، رأی داور را باطل بداند. برای مثال، اگر رأی داوری در جلسه
 نیست.  489باید رأی داور را باطل دانست؛ هرچند که این امر در شمار جهات مصرح در مادۀ  

 رسیدگی به اختالف موضوع داوری پس از ابطال رأی داور:  
پ س از ابطال رأی داور و در صورتی که موضوع اختالف در دادگاه مطرح بوده و دادگاه به دلیل ارجاع امر به داوری، رسیدگی خود را متوقف کرده باشد؛ 

 دهد. قطعیت حکمی که مبنی بر ابطال رأی داور صادرشده، دادگاه رسیدگی خود را ادامه می
اور، هریک  اگر موضوع اختالف در دادگاه مطرح نبوده، بلکه ابتدای به ساکن در داوری طرح شده باشد )که معمواًل نیز چنین است(: پس از ابطال رأی د 

تقدیم دادخواست، طرح دعوا کند؛ چراکه از یک طرف پس از صدور رأی  اشد، میاز طرفین که مایل ب برای رسیدگی به اصل اختالف در دادگاه، با  تواند 
به  یابد و از طرف دیگر با ابطال رأی داور، برای رسیدگی به اختالف طرفین، چارهداور، داوری نسبت به موضوع مورد اختالف، خاتمه می ای جز مراجعه 

 ه نیست. دادگا
 

 ق.آ.د.م( 501تا   454بندی داوری )مواد جمع

سیستم رفع اختالف در خارج از    داوری(  1376)مصوب    المللیقانون داوری تجاری بینداوری در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است. با توّجه به  
 باشد. می انتسابی غیر از قاضِی سیستم قضاوتی الّطرفین یا به وسیلۀ شخص یا اشخاص مرضّی  قضاوتی یعنی دادگاه

 ق.آ.د.م( دادگاه = قاضی دادگاه 453تا   1دادرسی قضاوتی: )مواد  

 ق.آ.د.م( داوری = قاضی تحکیم   501تا  454دادرسی غیرقضاوتی: )

محور، مقررات    3توان در  مطالعۀ منظم می  ترین بحث است، لذا برای داشتن یکترین و شلختهنظمبحث داوری در انتهای قانون آیین دادرسی مدنی، بی
 داوری را مورد بررسی قرار داد. 
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ها داور همگی به عنوان خواِن اّول در های داور و حقوق و مسؤولیتشناسایی، مفهوم و انواع داوری، موضوع داوری، مّدت، شرایط و محدودیت .1
 شود. قالب کلیات بررسی می

 شود.نحوۀ صدور رأی، اثر رأی و اجرای رأی در خواِن دوم بررسی می تشریفات رسیدگی توسط داور یا داوران، .2
 شکایت از رأی داور و اعتراض نسبت به آن در دادگاه و در نهایت امکان ابطال یا نقض آن آخرین بحث در داوری خواهد بود.  .3

 

 خواِن نخست: شناسایی تحلیِل 

 ق.آ.د.م( 494+ 456تا  454انواع داوری: )مواد 

 قرارداد داوری: پس از منازعه و اختالف . 1

 قرارداد جداگانه  ـ 2ضمن قرارداد  ـ 1شرط داوری: پیش از وقوع اختالف و منازعه: . 2

کننده و مهم نیست، مهم این است که تراضی پیش از  ، تنظیم قرارداد جداگانه یا شرط ضمن قرارداد اصلی تعیینشرط داوریو    قرارداد داوری در تفکیک  
 . اگر پس از اختالف تراضی شود، قرارداد داوری استو  اگر پیش از اختالف تراضی شود، شرط داوری استختالف است یا پس از وقوع اختالف؛ وقوع ا

تنظیم است، حتی در مرحلۀ فرجامقرارداد داوری در هر مرحله قابل  البتهق.آ.د.م(  494خواهی )مادۀ  ای  فرجام  ؛  بر دااگر در مرحلۀ  تراضی  وری  خواهی 
شرط  و    قرارداد داوری  تشخیِص   فایدۀ مهِم   دارد.ارسال می  خواسته دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجامپرونده را برای ارجاع به داوری، به    ،شود؛ دیوان عالی کشور 

 داوریقرارداد  ای با  ممنوع شده است که مالزمه  شرط داوریبه موجب مادۀ مذکور بین اتباع ایرانی و خارجی    ؛ق.آ.د.م ذکر شده است  456در مادۀ    داوری
 بین اتباع ایرانی و خارجی مجاز و بالمانع است.   «قرارداد داوری»یعنی   ندارد

 = مجاز و بالمانع است.  + اتباع خارجی  قرارداد داوری: اتباع ایرانی ✓
 مجاز است.  کشورها  سایرِ  متبوِع   خارجِی  با داورِ =   + اتباع خارجی نیشرط داوری: اتباع ایرا ✓
 ممنوع است.  قرارداد تابعیت با طرِف هم  خارجِی  با داورِ =   + اتباع خارجی شرط داوری: اتباع ایرانی ✓

 

 ق.آ.د.م( 496و  478، 457موضوع داوری )مواد 

 اصواًل هر موضوعی قابل ارجاع به داوری است.  اصل:

 استثنائات:

 ق.آ.د.م(  457ماد  اموال عمومی و دولتی تحت شرایط ذیل: )  ✓
 + اطالع مجلس  حالت عادی: تصویب هیأت وزیران •
+ تصویب   هیأت وزیراندر مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است: تصویب   •

 مجلس شورای اسالمی 
ت وجود در داوری به علّ   و مهلت توقف  شودتوقف عماًل متوقف می  قرارِ   دعوای عمومی جزایی، قابل ارجاع به داوری نیست و اگر کشف شد، بدوِن  ✓

 شود. جنبۀ عمومی و جزایی تا صدور حکم نهایی جزء مهلت داوری محسوب نمی
 . قابل ارجاع به داوری نیست نسبو  طالق، فسخ نکاح ،  نکاحاصل  ، ورشکستگی دعوای ✓

 ق.آ.د.م( 484+ تبصرۀ مادۀ  458ت داوری )مادۀ مّد 

 ق.آ.د.م(  458تعیین شود. )مادۀ  طرفین اختالفو  داوران ِت مشخصاو  ت داوریمدّ و موضوع باید  

 . است داوران موضوع به ماه از تاریخ ابالِغ  3ق.آ.د.م،   484داوری تعیین نشده باشد، طبق تبصرۀ مادۀ  ِت اگر مّد 
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 های داور شرایط و محدودیت

 گیرد: شکل عمده صورت می 2انتخاب داور یا داوران اساسًا به 

 ق.آ.د.م(  470و  466الطرفین« )محدودیت: مواد  شوند. »مرضیانتخاب می توسط طرفین داور یا داوران  .1
 ق.آ.د.م(  469شود. )محدودیت: مادۀ انتخاب می شخص ثالثیا  دادگاهو توسط  خارج از تراضی طرفینداور یا داوران   .2
اگر اشخاص از انتخاب داور اختصاصی خود  ود،  انتخاب ش  به صورت طرفینی و با تراضیکه بنا بوده است داور    ق.آ.د.م   460و    459به موجب مواد   ✓

ثالث از انتخاب  و یا    استعفا دادهیا    فوت نموده  داور انتخابیو همچنین اگر    انتخاب کنندرا  رفین  الّط نتوانند یا نخواهند داور مرضّی و    خودداری نمایند
داور یا تراضی بر داور ثالث را تقاضا   روز از طرف مقابل، انتخاِب   10رسمی ظرف    ۀتواند به وسیلۀ اظهارنامشخص می  ،، در هر حالداور امتناع نموده

 توان مستقیم به دادگاه مراجعه نماید. می ،نماید، در غیر این صورت 
 سرداور »داور سوم« +  «یک داور اختصاصی»هر طرف   تراضی طرفین است، وااّل  بهتعداد داوران  ✓
 است.  از تاریخ قبول و ابالغ اختالفت است و ابتدای مدّ   رکنندۀ داو با انتخاباخذ قبولی داور  ✓
 اور باید قبولی داور را اخذ نماید. دکنندۀ انتخاب شد، انتخاب داور سوم به اتفاق طرفینو  هر یک از طرفین اختصاصِی  داورِ پس از اینکه  ✓
  طرفیِن   اختالف و مشخصاِت  موضوِع  داوری نیست، بلکه پس از قبولی، ابالِغ ، آغازگر مهلت قبولی داور  رِف ِص و نه   نه انتخاب داور شایان ذکر است که  ✓

 شود. اختالف به داوران، ابتدای مهلت داوری محسوب می
 خواهد بود.   دادگاه صالح که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را داردتوسط   انتخاب داور ق.آ.د.م  462به موجب مادۀ   ✓
مادۀ   ✓ موجب  صورت    ق.آ.د.م  463به  جدید در  داور  بر  تراضی  عدم  و  داور  تعیین  در  اختالف  اختالف  رسیدگی،  بروز  این  که    به  صالح  دادگاه  توسط 

 صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد خواهد بود. 
داوری الزم است داور یا  ق.آ.د.م، در صورت انتخاب داور توسط دادگاه، دادگاه باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای    471و    467به موجب مواد   ✓

 شده توسط دادگاه را رد کنند. تعیین توانند داورِ ق.آ.د.م، طرفین می 471ن نماید، چون به موجب مادۀ داوران الزم را به طریق قرعه معیّ 
مادۀ   ✓ از    468به موجب  دادگاه پس  از داورانو  انتخاب  ق.آ.د.م،  ر   ،اخذ قبولی  ابالغ  مشخصات طرفین، داوران و موضوع اختالف  به همۀ داوران  ا 

 آغاز مهلت داوری است.   تاریخ ابالغ به همۀ داورانشود، به عبارتی داوری آغاز می ِت نموده و مّد 
  و   نمایدیمروز به قید قرعه    10، اقدام به انتخاب داور جدید ظرف  دو بار غیبت متوالی  یا    امتناع،  استعفاق.آ.د.م، دادگاه در صورت    474به موجب مادۀ   ✓

 نماید. ت مربوطه رأی دهند و طرفین بر داور دیگری تراضی ننمایند، دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رأی میدر صورتی که داوران نتوانستد در مّد 

 های انتخاب داور یا داورانمحدودیت

 توان به عنوان داور انتخاب نمود: نمی تراضی طرفینحتی با یر را ز ق.آ.د.م، اشخاص  470و  466به موجب مواد  

 اشخاص فاقد اهلیت قانونی  .1
 اند. از داوری محروم شده در اثر آنیا  به موجب حکم قطعی دادگاهاشخاصی که  .2
 کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی و   قضاتکلیۀ  .3
 وری منصوب شود، مگر با تراضی طرفین. تواند به دااصواًل نمی کارمند دولتق.آ.د.م،   469مادۀ   8به موجب بند   ✓
بیان مواردی است که    470و    466مواد   ✓ بینی نموده است، این در حالی است که را نسبت به داوران پیش  ممنوعیت مطلقق.آ.د.م، درصدد 

انتخاِب ق.آ.د.م، محدودیِت   469مادۀ   دادگاهداور      نموده    توسط  بیان  تراضی طرفین محدودیت  را  با  ایراد شودبرداشته میکه  موارد  یعنی   ،
 باشد مگر با تراضی طرفین. این موارد عبارتند از: ق.آ.د.م است وارد می 91مادۀ   رِدّ دادرِس  که غالبًا همان ایرادِ  469مذکور در مادۀ  

فری یا مدنی و کارمندان دولت در  ، وجود دادرسی کیوراثت و    مباشرت،  وکالت،  کفالت،  رابطۀ قیمومتـ    قرابتـ    نفعیذیـ    سال  25سن کمتر از  
 یت آنان. مأمور حوزۀ 

 به عنوان داور انتخاب شود.  تواندمی بدون تراضی طرفین یتمأمور کارمند دولت در غیرحوزۀ  •
 به عنوان داور انتخاب شود.  تواندمی با تراضی طرفین یتمأمور کارمند دولت در حوزۀ   •
 به عنوان داور انتخاب شود.  تواندنمی حتی با تراضی طرفین کارمند قضایی در هرجا •

 تشریفات رسیدگی 
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بینی  ترتیب دیگری پیش  ینکه قرارداد داوریا  مگر  آید،ق.آ.د.م، رسیدگی اصواًل با اکثریت آرای داوران به عمل می  483و مادۀ    477به موجب تبصرۀ مادۀ  
 امضاء نمایند.  آراءنامه را به اتفاق و دعوا را به صلح خاتمه دهند و صلح داشته باشند اختیار صلح داورانینکه ایا  کرده باشد

 مالک اعتبار رأی داوران 

 مالک اعتبار است، مگر:   رأی اکثریت داوران

 )ق.آ.د.م 474اتفاق آراء )تبصرۀ مادۀ  مثالً  در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد: .1
 ق.آ.د.م(  483نامه توسط داوران: )مادۀ تنظیم صلح .2

 شرایط رسیدگی

مواد موجب  داورانق.آ.د.م،    501تا    497  به  حقوق  طرفین  پرداخت  توسط  تعیین  عدم  صورت  آییندر  موجب  به  قانونی  تعرفۀ  اساس  بر  تعیین  نامه،  ای 
 ترتیب دیگری مقرر شده باشد.  در قرارداد داوری آنکهمگر   شودمی

داور، حّق  تعدد  تقسیم می  (مساوی)بالسویه    ،الزحمهدر صورت  آنان  کلّ بین  به طور  و  اگر  شود  داور  از سوی  تقصیر  یا  تقلب  تدلیس،  در مواردی چون  ی، 
 جبران شود.  وارده توسط داور  خساراِت طرف یا طرفین شود، باید   هِ ضرری متوّج 

خود،  مدنی نیست، بلکه تابع تشریفات خاص  ق.آ.د.م، داوری به عنوان یک موضوع خاص، مشمول تشریفات و مقررات آیین دادرسی    477به موجب مادۀ  
 باشد. می  ق.آ.د.م 501تا   454در مواد  

 جا حاکم است در داوری نیز حاکم است. که همه حاکم بر آیین دادرسی مدنی  (قواعد) اصول ت شود که دقّ 

با    نموده وبا تعیین شرایط و نحوۀ رسیدگی اقدام به رسیدگی    است کهو کیف رسیدگی، اصواًل به عهدۀ خود داوران    ق.آ.د.م، تعیین کّم   484وجب مادۀ  به م
 نمایند. اکثریت آراء »اصواًل« اتخاذ تصمیم می

انتخاب شده باشد، از    شخص ثالثیا    دادگاهشود و اگر داور توسط  نحوۀ اخطار و ابالغ نیز اگر داور توسط طرفین انتخاب شده باشد، از سوی داور تعیین می
 گیرد. صورت می سوی دفتر دادگاه

تواند کارشناس  به عمل آید و اگر نظر کارشناسی ضروری باشد، داور می  همراه با دریافت اسناد و مدارک طرفینق.آ.د.م، رسیدگی باید    476به موجب مادۀ  
 انتخاب نماید. 

معنی نیست که داور باید یک    البته این به این  ؛ وانین باشده و همراه با دلیل باشد و نباید مخالف با قق.آ.د.م، رأی داور نیز باید موّج   482به موجب مادۀ  
 دان باشد. حقوق

 ابالغیه از طریق بینی شده باشد، همان مالک است و ااّل ق.آ.د.م اگر طریق خاصی برای ابالغ رأی داوری و اجرای آن پیش  488و    485به موجب مواد  
به اصل دعوا، به شرط   کننده یا صالحشود و توسط همان دادگاه ارجاعابالغ می  اصل دعوا  دگی بهرسی  دادگاه صالح بهیا    کننده به داوریدفتر دادگاه ارجاع

 شود. نفع، برابر قانون اجرای احکام مدنی، برگ اجرائیه صادر میدرخواست ذی

 حکام دادگستری است. پس درست است که داوری بر خالف دادرسی قضاوتی یک مسیر جداگانه است ولی النهایه، اجرای آن توسط اجرای ا

 مقام آنها نیز اثر دارد. قائم اثر نسبی داوری بر خالف رأی قضایی، عالوه بر طرفین، نسبت به اشخاص دخیل در انتخاب داور

 

 شکایت نسبت به رأی داور 

ای به رأی داور نشده  ی اشارهاعادۀ دادرس  خواهی وهایی چون واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجامدر شکایت  چراکهاصواًل رأی داور قابل شکایت نیست،  
 بینی کرده است: ق.آ.د.م، قانونگذار دو طریق شکایتی نسبت به رأی داور پیش 493تا  489با این وجود به موجب مواد  است. 
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 به آن اختصاص دارد.  ق.آ.د.م 492تا  489درخواست ابطال رأی داور که مواد   .1
 به آن اختصاص دارد.  ق.آ.د.م  493به رأی داور که مادۀ  اعتراض  .2

 درخواست ابطال رأی داور ماهیتًا شکایت است.  ✓

 حالت اول: درخواست ابطال رأی داور

  ـ  صدور رأی خارج از موضوع داوریـ  مخالفت با قوانین  جمله: برای ابطال رأی داور از   (برخالف اعادۀ دادرسی )گذار ضمن تعیین جهات غیراحصایی  قانون
ممنوع  و یا  اعتباری قرارداد داوری بیـ  شدهصدور رأی مخالف با موارد رسمی و ثبتـ  ت داوریصدور رأی خارج از مّد ـ  صدور رأی خارج از حدود اختیار داور

  در صورت رسیدگی به دعوای ابطال باشد و  می  روز از تاریخ ابالغ رأی  20مهلت درخواست    ت ابطال رأی داور را نمود.توان درخواس می  بودن داور از داوری
 شود. »اثر تعلیقی دارد« متوقف می  اجرای رأی داور

 حالت دوم: اعتراض 

ق.آ.د.م، مقصود از اعتراض    491دانسته است که گویا در مادۀ    اعتراض قابلرأی داور را    مفهوم صریحی از اعتراض بیان کرده باشد  آنکهگذار بدون  قانون
مقصود از اعتراض، اعتراض ثالث است، به نحوی که چنین اعتراضی مجاز دانسته شده    ق.آ.د.م  493گویا در مادۀ    است.  همان درخواست ابطال رأی داور

قرار توقف اجرای رأی تا    سپرده شود  ،ین تأم  ،باشد و در صورت اقتضاء  ینکه دلیل اعتراض قویامگر    )اثر تعلیقی ندارد(؛  مانع اجرای رأی داور نیستاست و  
 صادر شود.  داور

 ینکه: اپس نتیجه 

 است.  اعادۀ دادرسیو  خواهیفرجام، یدنظرخواهی تجد، واخواهی غیرقابِل  ،رأی داور ✓
 است.  ابطالو  اعتراض ثالث  قابِل   ،رأی داور ✓

 
 مستثنیات دین 

توان حکم را، از محل  گذار، آنها را از لوازم امرار معاش دانسته و درنتیجه، آنها را در شمار قرار داده، بدین معنی که نمیاموالی است که قانون مستثنیات دین
 توقیف آن اموال اجرا کرد. در این خصوص باید توجه داشت که:

و با محدودیتی به نام مستثنیات دین مواجه    قابل توقیف بودهدر این صورت، مال مزبور،   له باشد: اگر اجرای حکم، ناظر به یک عین متعلق به محکوم   .1
گاز  تثنا که اجاقتواند به این اس گاز متعلق به شخصی، در تصرف غیر باشد و مالک بخواهد آن را مسترد کند، خوانده نمینیستیم. برای مثال، اگر اجاق

 در شمار مستثنیات دین است و درنتیجه، از بازگرداندن آن خودداری کند. 
به محکوم   .2 به یک عین متعلق  ناظر  نباشد:اگر اجرای حکم،  نام مستثنیات دین مواجه  له  به  با محدودیتی  این صورت،  از در  یعنی اجرای حکم  ایم؛ 

اگر محکوم   مثال  برای  نیست.  دین ممکن  اموال محکوم  مستثنیات  از  خود  برای وصول طلب  باشد،  تومان طلبکار  میلیون  نمیله، صد  تواند  علیه، 
 مستثنیات دین را توقیف کند. 

 قواعد مستثنیات دین:
 است و در اشخاص حقوقی راه ندارد.  اشخاص حقیقیمستثنیات دین فقط ناظر به  ✓
 های مستثنیات دین مواجه نیست.با محدودیتن مبنی بر استرداد، ضبط یا مصادرۀ اموال محکومی  احکام جزایی ✓
آید، در  با توجه به آنکه اجرای احکام داوری، گزارش اصالحی و احکام صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختالف کار، توسط دادگاه به عمل می ✓

 مقام اجرای این آرا نیز، باید قواعد مستثنیات دین رعایت شود. 
 است.  جارینیز    تأمین خواستهدر  اموال توقیفدر  قواعد مستثنیات دین  ✓
کند، در این صورت، آن مال از شمار مستثنیات    معرفیعلیه، مالی را که در شمار مستثنیات دین است، برای توقیف و اجرای حکم  اگر خود محکوم   ✓

 است.  قابل توقیفشود و دین خارج می
بنابراین، در صورت فوت محکوم    علیهحیات محکوم  مستثنیات دین فقط در زمان   ✓ توقیف است، صرفجاری است؛  او قابل  اموال  تمام  از علیه،  نظر 

 نظر از اینکه وراث او به آن مال نیاز داشته باشند یا خیر. اینکه آن مال در شمار مستثنیات دین باشد یا خیر و صرف
االرث، توسط طلبکاران او، قابل توقیف است؛ مگر آنکه مالی  برسد، این سهم  علیه به ارثعلیه فوت کند و مالی به محکوم  اگر مورث شخص محکوم   ✓
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 که به وراث مزبور به ارث رسیده، به دلیل نیاز او، در شمار مستثنیات دین باشد. 
وجه آن را به مالک بپردازد ای در طرح عمرانی قرار گیرد و دولت  اگر به حکم قانون، مستثنیات دین تبدیل به مال دیگری شده باشد، مانند اینکه خانه ✓

به از آن ممکن است؛ مگر  کننده دریافت شده باشد، وصول محکوم  یا در اثر تلف مالی که در شمار مستثنیات دین بوده، مال دیگری از شخص تلف
 علیه قصد تهیۀ موضوع نخستین را دارد. اینکه محرز شود محکوم  

 موارد مستثنیات دین:
 . در حال اعسار علیهمحکوم   رعایت شئون عرفی او با  افراد تحت تکفلو  هعلیمحکوم    مسکن موردنیاز .1

 اگر شخصی، منزلی داشته باشد؛ اما در آن ساکن نباشد، آن منزل به دلیل عدم نیاز او، در شمار مستثنیات دین او نیست. 
الیه حاضر به فروش منزل  علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حال اعسارش بوده و مال داگر منزل مسکونی محکوم   یگری از وی در دسترس نباشد و مشار 

وسیلۀ مرجع اجراکنندۀ حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش  له بهمسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، آن منزل به تقاضای محکوم  
تری، مانند استیفا از محل منافع  به به طریق سهلد؛ مگر اینکه استیفای محکوم  به خواهد شرفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه محکوم  

انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار ممکن باشد که در این صورت محکوم  بخش مازاد منزل مسکونی محکوم   یا  به از طرق مذکور  علیه 
 استیفا خواهد شد. 

 است.  الزموی  افراد تحت تکفلو  خانواده،  علیهمحکوم   وائج ضروریرفع ح که برای  موردنیاز زندگی  اثاثیۀ .2
سازی آذوقه به عرف بستگی  شود. میزان ذخیرهعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفًا آذوقه ذخیره میقدر احتیاج محکوم  به    آذوقۀ موجود .3

 دارد.
 و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان. ابزار علمیکتب و  .4
 علیه و افراد تحت تکفل وی الزم است.  محکوم   امرارمعاش و سایر ابزاری که برای  کشاورزان،  ورانپیشه،  کسبه  وسایل و ابزار کار .5

 کشاورزی در شمار مستثنیات دین نیست. هرچند ابزار کار در شمار مستثنیات دین است؛ اما محل کار مانند مغازه یا زمین 
 ای، ابزار کار ساده محسوب شود. در قانون اجرای احکام مدنی، وسایل کار در صورتی در شمار مستثنیات دین دانسته شده که با توجه به عرف حرفه

 . تلفن موردنیاز مدیون .6
 فقط یک خط تلفن ممکن است موردنیاز شخص باشد. 

 تواند ثابت یا سیار باشد. خط تلفن می با توجه به اطالق ماده، این 
بها بدون آن مبلغ، موجب  شود، مشروط بر اینکه در صورت توقیف و ضبط آن مبلغ، پرداخت اجارهمبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می .7

 علیه نباشد و موردنیاز او باشد. عسر و حرج مستأجر باشد و عین مستاجره نیز بیش از شأن محکوم  
 شخیص تناسب عرفی مستثنیات دین:ت

شده،  آید. همچنین مرجع تشخیص این امر که آیا مال معرفی، مرجع تشخیص اموالی است که در شمار مستثنیات دین به حساب میدادگاه اجراکنندۀ حکم
های  ند اجرای آرای داوری یا اجرای آرای هیئتاست. البته در مواردی مان  دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعیعلیه است یا خیر،  متناسب با شئون عرفی محکوم  

با شئون  تشخیص و هیئت توقیفی  اموال  نبودن  یا  آرا، توسط دادگاه صادر نشده، تشخیص متناسب بدون  این  آنکه  به دلیل  ادارۀ کار،  های حل اختالف 
 آید. علیه، توسط همان دادگاه اجراکنندۀ حکم به عمل میعرفی محکوم  

شود و از حاصل  تجزیه نباشد، آن مال فروخته میعلیه باشد؛ اما بیش از شئون عرفی متعارف وی باشد و آن مال قابلموردنیاز محکوم    شده، اگر مال توقیف
 شود. شود و بقیه توقیف میفروش، مبلغی معادل تهیۀ مال متناسب با شئون عرفی، به او داده می

 یست. ن اعتراضقابلتصمیم دادگاه درخصوص موارد فوق 
 

 3های آیین دادرسی مدنی تست
 های زیر از موارد رد دادرس نیست؟ یک از گزینه: کدام1تست 

 موردی که همسر دادرس دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشد.  .1
 موردی که همسر دادرس وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.  .2
 باشد. موردی که یکی از اصحاب دعوا شکایت انتظامی علیه دادرس نموده  .3
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 موردی که دادرس نسبت خویشاوندی درجۀ دوم از طبقۀ دوم با یکی از اصحاب دعوا داشته باشد.  .4
 تواند ضمن پاسخ در ماهیت دعوا ایراد کند: : خوانده در برخورد با هر یک از ایرادات قانونی می2تست 

به ماهیت دعوا صرفا .1 دارد که بدون ورود  نیز  را  این حق  اما  لکن  برای استماع دفاع ماهوی خوانده،   ایراد نموده،  را رد کند  او  ایراد  اگر دادگاه 
 مکلف به تعیین وقت رسیدگی نیست. 

انده، مکلف  لکن این حق را نیز دارد که بدون ورود به ماهیت دعوا صرفًا ایراد نموده و اگر دادگاه ایراد او را رد کند برای استماع دفاع ماهوی خو  .2
 به تعیین وقت رسیدگی است. 

 هیچ عنوان حِقّ طرح ایراد بدون دفاع در ماهیت را ندارد.  به .3
 را مؤکول به تعیین تکلیف نسبت به ایراد کند.  دعواتواند بدون دفاع در ماهیت ایراد نموده و دفاع در ماهیت خوانده در بعضی از ایرادات می .4

 ... . استناد قانون تجارت شنیده ..... سی مدنی شنیده ......... و به: در مقررات فعلی ایران، ایراد مرور زمان به استناد قانون آیین دادر 3تست  
 شود. شود ـ می. می2شود                                      شود ـ نمیمی .1
 شود. شود ـ نمی. نمی4شود                                     شود ـ مینمی .3

 : در ایراد امر مطروحه: 4تست  
 عرض باشند. باید هممحاکم  .1
 رابطۀ عرضی یا طولی محاکم ارتباطی به امر مطروحه ندارد.  .2
 گردد. پرونده در دادگاهی که مؤخر در ثبِت ارجاع است رسیدگی می .3
 تاریخ ثبِت ارجاع تأثیری ندارد و باید پرونده به دادگاه عالی ارجاع شود.  .4

نماید. دادگاه قرار تأمین اتباع بیگانه صادر و در آن میزان و  ال علیه شخص ایرانی اقامه می: شخصی غیر ایرانی دعوایی به خواستۀ یک میلیارد ری 5تست  
 نماید. این قرار دادگاه نسبت به اصل تأمین قابل شکایت ......... و نسبت به میزان و مهلت تأمین قابل شکایت ............... . مهلت تأمین را تعیین می

 . است ـ نیست. 2                             نیست ـ نیست.               .1
 .است ـ است. 4نیست ـ است.                                               .3

: اگر شخصی به عنوان قاضی در مرجعی قضایی غیردادگستری نسبت به موضوعی اظهارنظر کرده باشد و این موضوع سپس در دادگاهی مطرح  6تست   
 آن ِسمِت قضایی دارد از موارد رد دادرس ................. . شود که آن شخص در 

 نیست و باید رسیدگی کند.  .1
 تواند رسیدگی کند. است و نمی .2
 است اما باید ایراد شود تا از رسیدگی خودداری کند.  .3
 نیست اما باید ایراد شود تا از رسیدگی خودداری کند.  .4

 شود که عالوه بر وحدت اصحاب و موضوع دعوای قبلی و فعلی، سبِب دو دعوا::ایراد امر قضاوت شده در صورتی پذیرفته می7تست  
 یا دلیل آنها واحد و حکم قطعی صادر شده باشد.  .1
 یا دلیل آنها واحد و قرار قطعی صادر شده باشد.  .2
 نیز واحد و دالیل آنها و حکم قطعی صادر شده باشد.  .3
 جدید ارائه شود. نیز واحد و حکم قطعی صادر شده باشد، حتی اگر دلیل   .4

 نماید، کدام مورد صحیح است؟ : خوانده در پاسخ به دعوای خواهان، ضمن دفاع ماهوی، ایراد می8تست  
 کند. چنانچه ایراد تا اولین جلسۀ دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می .1
 نماید. اه در هر حال قرار رد ایراد را صادر میچنانچه ایراد تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشود، دادگ   .2
 کند و این قرار قابل تجدیدنظر است. چنانچه ایراد تا اولین جلسۀ دادرسی مطرح نشود، دادگاه در هر حال قرار رد ایراد را صادر می .3
 گیری نماید. جع به آن تصمیمچنانچه ایراد تا پایان اولین جلسۀ دادرسی مطرح نشود، دادگاه مکلف نیست بدون ورود در ماهیت، را .4

 : دادخواست جلب ثالث باید در کدام دادگاه ارائه شود؟ 9تست 
 کند ولو اینکه این مرجع، صالحیت ذاتی رسیدگی به دعوای جلب را نداشته باشد. دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می .1
 مرجِع تجدیدنظر. کننده به پرونده و در مرحلۀ تجدیدنظر،  در مرحلۀ بدوی، دادگاه رسیدگی .2
 چون جلِب ثالث دعوای کامل است، منطبق با ضوابط، دادگاه محِلّ اقامت خوانده )ثالث(  .3

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

361 

 تنها دادگاهی که صالحیِت رسیدگی به دعوای جلِب ثالث را دارد.  .4
 پذیر است؟ : استرداد دعوا، در کدام مرحلۀ دادرسی امکان10تست   

 خواهان ممکن است. تنها تا پایان جلسۀ اول دادرسی و از سوی  .1
 در تمام مراحل واخواهی، فرجام و تجدیدنظر، مادامی که دادرسی تمام نشده است.  .2
 پذیر است. مادامی که دادگاه ختم دادرسی را اعالم نکرده باشد، بعد از این مرحله، تنها با رضایت خوانده امکان .3
 ممکن است، اما بعد از پایان دادرسی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست. قبل از ختِم مذاکرات در مرحلۀ بدوی و بدون نیاز به رضایت خوانده  .4

 : چنانچه دعوای متقابل، پس از اولین جلسۀ دادرسی اقامه شود، دادگاه کدامیک از تصمیمات زیر را باید بگیرد؟ 11تست 
 اشد. اگر صالحیت ذاتی داشته باشد، باید جداگانه به آن رسیدگی نماید، حتی اگر از نظر محلی صالح نب .1
 القاعده، جداگانه به آن رسیدگی نماید. اگر صالحیت ذاتی و محلی داشته باشد، باید علی .2
 در هر حال، باید به عنوان مستقل اما توأم با دعوای اصلی به آن رسیدگی نماید.  .3
 باید قرار رد آن را صادر نماید.  .4

 است، خوانده ..................... . : اگر دعوای خواهان مطالبۀ مالی باشد که موضوع هبۀ بدون قبض 12تست  
 تواند ایراد »جزمی نبودن دعوا« نماید. می .1
ِب آثار قانونی به دعوا« نماید. می .2  تواند ایراد »عدم َتَرتُّ
 تواند ایراد »عدم مشروعیت مورد دعوا« نماید. می .3
 تواند از این حیث ایراد نماید. نمی .4

 تأمینی بدهد که متناسی با موضوع دستور موقت باشد: : در صورتی که طرف دعوا 13تست   
 تواند از دستور موقت رفع اثر نماید. دادگاه در صورت مصلحت می .1
 دادگاه مکلف است از دستور موقت رفع اثر نماید.  .2
 تواند از دستور موقت رفع اثر نماید. رئیس دادگستری محل می .3
 رفع اثر نماید. تواند از دستور موقت رئیس دادگاه تجدیدنظر می .4

 : دستور موقت مستقاًل قابل تجدیدنظر:  14تست  
 باشد اما در هیچ صورت قابل فرجام نیست. می .1
 باشد و در هیچ صورت قابل فرجام نیست. نمی .2
 باشد اما اگر از ددگاه تجدیدنظر صادر شود قابل فرجام است. نمی  .3
 ت. باشد و اگر از دادگاه تجدیدنظر صادر شود قابل فرجام اس می .4

 حّقی خواهان صادر شود: های فوری، اگر در ماهیت دعوا حکم به بی: در رسیدگی15تست 
 کند. دادگاه بعد از قطعیت حکم، با اجازۀ رئیس حوزۀ قضایی از مال مورد تأمین رفع توقیف می .1
 شود. ن رفع توقیف میاگر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی نهایی برای مطالبۀ خسارت طرح دعوا نشود، از مال مورد تأمی  .2
 شود. روز از تاریخ ابالغ رأی نهایی برای مطالبۀ خسارت طرح دعوا نشود از مال مورد تأمین رفع توقیف می 10اگر ظرف   .3
 کند. دادگاه رأسًا و بعد از قطعیت حکم از مال مورد تأمین رفع توقیف می .4

باشد دادگاه به درخواست موجر ......... با صدور دستور موقت، مورد اجاره را موقتًا در  : هرگاه مستأجر در آستانۀ تخریب نمودن حتمی مورد اجاره  16تست   
 دهد. اختیار، موجر قرار می

 تواند. می .1
 تواند. نمی .2
 تواند، اگر مورد اجاره منقول باشد.می .3
 تواند، اگر مورد اجاره غیرمنقول باشد. می .4

 : هرگاه پس از صدور دستور موقت ادعای خواهان رد شود:  17تست 
 تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی نهایی برای مطالبۀ خسارت طرح دعوا کند.  خوانده می .1
 مدنی نیست. روز از تاریخ ابالغ رأی نهایی مطالبۀ خسارت کند و این درخواست تابع تشریفات آیین دادرسی   10تواند ظرف خوانده می .2
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 روز از تاریخ ابالغ رأی نهایی برای مطالبۀ خسارت طرح دعوا کند.  20تواند ظرف خوانده می .3
 روز از تاریخ ابالغ رأی نهایی مطالبۀ خسارت کند و این درخواست تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.  20تواند ظرف خوانده می .4

 : قبول یا رد درخواست دستور موفقت: 18تست 
 بل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام است. قا .1
 فقط قبول دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.  .2
 فقط َرِدّ دستور موقت قابل تجدیدنظر و فرجام است.  .3
 باشد اما ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به اصل رأی قابل اعتراض است. قبول یا رد قابل فرجام نمی .4

 : کدام گزینه صحیح است؟19تست 
 القاعده، صدور دستورموقت مستلزم سپردن تأمین نیست. علی .1
 باشد. القاعده، موضوع دستور موقت همان موضوع خواسته میعلی .2
 شود.  دستور موقت با صدور رأی مرحلۀ بدوی مرتفع می ًاصوالً  .3
 شود. اصواًل درخواست دستور موقت به طرف دعوا ابالغ می .4

 کند؟ قت شده است، مرتفع شود، کدام دادگاه آن دستور را لغو می: هرگاه جهتی که موجِب دستور مو20تست  
 کنند. دادگاه صادرکنندۀ دستور موقت و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی .1
 دادگاه صادرکنندۀ دستور موقت، هر چند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.  .2
 کننده به اصل دعوا. در هر حال، دادگاه رسیدگی .3
 دادگاه صادرکننده دستور موقت.   در هر حال، .4

 شود؟ : در کدام شرایط، از دستور موقت رفع اثر می21تست 
 به واسطۀ تبعی بودن دستور موقت، در صورتی که رأی صادره علیه خواهان باشد.   .1
 به واسطۀ موقتی بودن ماهیت این دستور، با پایان موعد تعیین شده از طرف دادگاه. .2
 ر اصل دعوا است؛ مگر اینکه در تجدیدنظر با اعتراض طرف مقابل فسخ شود. منوط به صدور رأی نهایی د .3
 شود. اعتبار میدر دعاوی مالی منوط به قطعی شدن رأی است، لذا صرفًا بعد از صدور حکم در مرحلۀ تجدیدنظر دستور موقت بی .4

 شود، کدام مورد صحیح است؟ ی: در خصوص شکایت خوانده نسبت به دستور موقتی که از دادگاه نخستین صادر م 22تست  
 شود اما مستقاًل قابل تجدیدنظر نیست. اعتراض به آن پذیرفته می .1
 شود و مستقاًل پس از سپری شدن مهلت اعتراض، قابل تجدیدنظر است. اعتراض به آن پذیرفته می .2
 شود، اما مستقاًل قابل تجدیدنظر است. اعتراض به آن پذیرفته نمی .3
 شود و مستقاًل قابل تجدیدنظر نیست. پذیرفته نمیاعتراض به آن  .4

نفع  : چنانچه دستور موقت اجرا شده باشد و تکلیف نهایی دعوا مشخص نشده باشد، در خصوص پذیرفتن درخواست آزاد نمودن تأمینی که ذی23تست   
 )خواهان( داده است، کدام مورد صحیح است؟ 

 در هر حال مجاز است.  .1
 ین أخذ شده، وجه نقد نباشد. به شرطی مجاز است که تأم .2
 ممنوع است، مگر دادگاه با گرفتن تأدیه از خوانده، از دستور موقت  رفع اثر نموده باشد.  .3
 ممنوع است، حتی اگر دادگاه با گرفتن تأمین از خوانده، از دستور موقت رفع اثر نموده باشد.  .4

 اجرای قرار تأمین خواسته .............. . :اگر خواسته دعوایی عین معین باشد، بازداشت آن در 24تست 
 تنها اگر مال منقول باشد، مجاز است.  .1
 تنها اگر مال غیرمنقول باشد، مجاز است.  .2
 مجاز است، حتی اگر از مستثنیات دین باشد.  .3
 تنها اگر از مستثنیات دین نباشد، مجاز است.  .4

 : با صدور قرار تأمین خواسته، برای خواهان: 25تست  
 آید. تقدم به وجود میحِقّ  .1
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 آید. هیچ حِقّ تقدمی به وجود نمی .2
 آید. تنها در اموال منقول حِقّ تقدم به وجود می .3
 آید. تنها در اموال غیرمنقول حِقّ تقدم به وجود می .4

 : در دعوای محکومیت خوانده به تحویل یک تخته فرش: 26تست 
 پذیر است. تنها صدور قرار تأمین خواسته امکان .1
 از دو قرار تأمین خواسته و دستور موقت مجاز است.  صدور هر یک .2
 تنها صدور دستور موقت مجاز است.  .3
 هیچ یک از دو قرار تأمین خواسته و دستور موقت مجاز نیست.  .4

رخواست باشد .......  : تصمیم دادگاه در رسیدگی به درخواست تأمین خواسته اگر به صورت قرار تأمین خواسته باشد ....... اگر به صورت قرار رِدّ د27تست   
 اگر به صورت تعیین تأمینی باشد که خواهان باید بدهد .............. است.

 قابل اعتراض ـ قابل اعتراض ـ غیرقابل اعتراض  .1
 قابل اعتراض ـ غیرقبل اعتراض ـ غیرقابل اعتراض  .2
 قابل اعتراض ـ غیرقابل اعتراض ـ قابل اعتراض  .3
 تراض قابل اعتراض ـ قابل اعتراض ـ قابل اع .4

 : هرگاه قرار تأمین خواسته صادر و خواسته که معین است بازداشت شود ...............  28تست  
 شود، خواهان نسبت به کل مال در برابر بستانکاران خوانده مقدم است. چون مال در ازای مبلغی بازداشت نمی .1
 همین مبلغ بر بستانکاران خوانده مقدم است. شود خواهان نسبت به  چون مال در ازای ارزش واقعی آن بازداشت می .2
 شود نسبت به همین مبلغ بر بستانکاران خوانده مقدم است.  کند بازداشت میچون مال در ازای مبلغی که کارشناس تعیین می .3
 ران خوانده مقدم است. اشود، خواهان نسبت به همین مبلغ بر بستانکشده بازداشت میچون مال در ازای ارزش خواسته که در دادخواست تعیین .4

وجود  : دعاوی راجع به ترکه، در مدت تحریر ترکه، توسط دادگاه توقیف ........ و به درخواست مدعی، قرار تأمین خواسته، در صورتی که شرایط م29تست  
 شود. باشد ........... صادر می

 شود ـ با گرفتن تأمین ی. م2شود ـ با گرفتن تأمین                                           می .1
 شود ـ بدون گرفتن تأمین . نمی4شود ـ با گرفتن تأمین                                        نمی .3

  : چنانچه خواهان در اولین جلسۀ دادرسی درخواست تأمین خواسته نماید و خوانده در همین جلسه نسبت به مستند دعوا ادعای جعل نماید صدور 30تست  
 قرار تأمین خواسته، بیش از روشن شدن جعلیت یا اصالت سند ........... و اجرای قرار تأمین خواسته تا آن زمان ............... .  

 . ممنوع ـ مجاز است. 2از ـ مجاز است.                                    مج .1
 . مجاز ـ بستگی به نظر دادگاه دارد.4مجاز ـ ممنوع است.                                  .3

استرداد آن نیز صادر شده باشد خواهان نسبت  : چنانچه موضوع دعوا عین معین باشد و در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده باشد و حکم به  31تست   
 به مشمول مستثنیاِت دین .... . به این مال، در برابر بستانکاران  ............. و محکوم  

 باشد. حِقّ تقدم دارد ـ می .1
 باشد. حِقّ تقدم ندارد ـ می .2
 باشد.حِقّ تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد ـ نمی .3
 باشد. قدم دارد به شرِط آن که خوانده تاجر ورشکسته نباشد ـ نمیحِقّ ت .4

 شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، کدام مورد صحیح است؟ : در خصوص تاجر ورشکسته، اگر مال توقیف32تست 
 تقلب یا تقصیر باشد. کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حِقّ تقدم دارد، مشروط بر آن که ورشکستگی به درخواست .1
 شده جزء مستثنیاِت دین نباشد. کنندۀ تأمین نسبت به سایر طلبکاران حِقّ تقدم دارد، مشروط بر آن که مال توقیفدرخواست .2
 کننده تأمین نسبت به سایر طلبکاران حِقّ تقدم دارد. درخواست .3
 گیرد. قرار میکنندۀ تأمین نیز داخل در سایر غرما حِقّ تقدمی وجود ندارد و درخواست .4

شود که خواسته عین  کند. این درخواست در صورتی پذیرفته می: پس از صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواهان درخواست تبدیل تأمین می33تست  
 معین ............. . 
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 نباشد و تنها یک بار مجاز است.   .1
 باشد یا نباشد و بیش از یک بار مجاز است.  .2
 تنها یک بار مجاز است. باشد یا نباشد و  .3
 باشد و بیش از یک بار مجاز است.  .4

 القاعده، صدور قرار تأمین خواسته، علیه مجلوب ثالث ........ و به درخواست مجلوِب ثالث  ........... است.  : علی34تست  
 . ممنوع ـ مجاز 2مجاز ـ مجاز                                                   .1
 . ممنوع ـ ممنوع 4ممنوع                                               مجاز ـ   .3

 ای قابل تجدیدنظر و فرجام ............. . نامهنامه و گزارش اصالحی صادر شود، چنین سازش : هرگاه سازش در دادگاه واقع و احراز گردد و سازش 35تست 
 اد رسمی است. نامۀ اجرای اسنباشد اما اجرای آن بر اساس آیینمی .1
 نامۀ اجرای اسناد رسمی است. باشد و اجرای آن بر اساس آییننمی .2
 شود. ها اجرا میباشد و مانند اجرای احکام دادگاهمی .3
 شود. ها اجرا میباشد، اما مانند اجرای احکام دادگاهنمی .4

 دادگاه ختم دادرسی را اعالم نموده:  دعوا: در صورت سازش بین اصحاب 36تست 
 کند. صالحی تنظیم و قرار سقوِط دعوا صادر میگزارش ا .1
 کند.  گزارش اصالحی تنظیم و قرار رِدّ دعوا صدر می .2
 نماید. گزارش اصالحی صادر نموده و بر اساس مفاد و شرایط توافق، خوانده را محکوم می .3
 باشد. گزارش اصالحی صادر نموده و نیازی به صدور حکم یا قرار نمی .4

 مورد، در خصوص گزارش اصالحی دادگاه، صحیح است؟: کدام 37تست 
 شود.ها به موقع اجرا گذاشته میشود، ولی مانند احکام دادگاهرأی تلقی نمی .1
 کند. شود و پس از صدور و قطعیت، اعتبار امر مختومه پیدا میرأی تلقی می .2
 است. ها ، قابل تجدیدنظر و فرجام شود و مانند آرای دادگاهرأی تلقی می .3
 شود.ها، به موقع اجرا گذاشته میشود و مانند احکام دادگاهرأی تلقی می .4

 : گزارش اصالحی در دادگاه تجدیدنظر تنظیم شده و یکی از طرفین مدعی بطالن آن است، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟  38تست 
 دادگاه عمومی با رعایت صالحیت محلی و نسبی  .1
 ۀ گزارش اصالحی  دادگاِه تجدیدنظِر صادرکنند .2
 در صورت تنظیم در دادگاه قابل ابطال نیست.  .3
 عرِض دادگاِه صادرکنندۀ گزارش اصالحی. دادگاِه تجدیدنظِر هم .4

 دهد؟ رغم ابالغ صحیح، خوانده از حضور استنکاف نماید، دادگاه چه اقدامی انجام می: درخواست سازش، در صورتی که علی39تست 
 نماید. کنندۀ سازش، برای اقدام قانونی اعالم میبه درخواستمجلس کرده و مراتب را صورت .1
 دهد. درخواست را برای رسیدگی به اصل دعوا، در نوبت رسیدگی قرار می .2
 نماید. به رسیدگی خود ادامه داده و رأی صادر می .3
 نماید. جلسۀ رسیدگی را تجدید می .4

 :سازش در دادگاه ....................... . 40تست  
 باشد. توافق طرفین قابل عدول نمیبا  .1
 باشد. با توافق طرفین قابل تجدیدنظر می .2
 باشد. شود، الزامی میمصالحه با طرف مقابل برای شخصی که جهِت سازش دعوت می .3
 باشد. بدون نیاز به توافق طرفین، از دادگاه قابل اجرا می .4

 .......... . نامۀ داوری ........: فوت یا حجر یکی از طرفین موافقت41تست  
 در صورتی موجب زوال داوری است که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه نباشد.  .1
 در صورتی موجب زوال داوری است که پیش از صدور رأی باشد.  .2
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 در هر حال موجِب زوال داوری است. .3
 هیچ اثری بر داوری ندارد.  .4

 تواند قابل: : در داوری داخلی، رأی داور می42تست 
 علیه، و اعتراض شخص ثالث باشد. اعتراض محکوم   .1
 علیه، واخواهی و اعتراض شخص ثالث باشد. اعتراض محکوم   .2
 علیه، واخواهی، اعتراض شخص ثالث و فرجام باشد. اعتراض محکوم   .3
 علیه، اعتراض شخص ثالث و اعادۀ دادرسی باشد. اعتراض محکوم   .4

 : رأی داور در کدام مورد باطل نیست؟ 43تست  
 از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. رأی داور، پس  .1
 رأی صادره مخالف با مقررات آیین دادرسی مدنی است.   .2
 اعتبار بوده است.قرارداد رجوع به داوری بی .3
 داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.  .4

 انتخاب نمود؟ توان به عنوان داور : چه اشخاصی را مطلقًا نمی44تست  
 مدیر دفتر دادگاه.  .1
 نفع باشند. ذی دعواکسانی که در  .2
 کارمندان دولت در حوزۀ مأموریت آنان. .3
 کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از اصحاب دعوا باشند.  .4

به اختالف احتمالی شخص معینی را به عنوان داور انتخاب نمایند ک45تست    برای رسیدگی  ه به  طور مطلق از داوری ممنوع  : چنانچه طرفین قرارداد 
 است، در صورت بروز اختالف ناشی از قرارداد بین طرفین، دعوا .............. . 

 در صالحیت داور است.  .1
 در صالحیت دادگاه است.  .2
 در صالحیت دادگاه است به شرط آن که به صالحیت دادگاه ایراد نشود. .3
 ایراد نشود. در صالحیت داور است به شرط آن که به صالحیت داور  .4

 های زیر صحیح است؟ : کدام یک از گزینه46تست  
 با تعیین داور یا داوران، طرفین حتی با تراضی حِقّ عزل آنان را ندارند.  .1
 تواند وکیل یکی از اصحاب دعوا را با تراضی طرفین به سمت داور معین نماید. دادگاه می .2
 به داوری ارجاع دهند و در مراحل دیگر چنین اختیاری را ندارند. توانند دعوا را طرفین دعوا فقط در مرحلۀ بدوی می .3
 باشد. ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن، توسِط داور قابل رسیدگی نمی .4

 شود؟ : در صورتی که رأی داور، مخالف با آنچه که در دفتر امالک است باشد، چگونه عمل می47تست  
 ی ماهوی از دادگاه کنند. طرفین دعوا باید تقاضای رسیدگ  .1
 در صورت عدم قبول طرف دعوا دادگاه باید رسیدگی ماهوی کند.  .2
 شود.دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می .3
 رأی باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. .4

 ست؟ : چنانچه طرفین اختالف، سه نفر داور تعیین نمایند و داوران قبولی خود را اعالم نمایند، کدام مورد صحیح ا48تست  
 طرفین حِقّ عزل آنها را ندارند، مگر با تراضی.  .1
 طرفین حِقّ عزل آنها را ندارند، حتی با تراضی.  .2
 تواند داور مشترک را عزل نماید. هر یک از طرفین می .3
 تواند داور اختصاصی خود را عزل نماید. هر یک از طرفین می .4

 رود؟ :در کدام صورت، داوری از بین می49تست 
 موقع دستمزد داور. پرداخت نشدن به  .1
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 فوت یا حجر یکی از طرفین داوری.  .2
 عدم حصول اکثریت در صدور رأی.  .3
 عزل یا استعفای داور مشترک.  .4

 دهد؟ می : چنانچه دعوا در مرحلۀ فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را نمایند، دیوان عالی کشور کدام اقدام را انجام50تست  
 نماید. پرونده را پس از صدور قرار توقیف دادرسی، به داوری ارجاع می .1
 نماید. خواسته ارسال میپرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام .2
 دهد. به تقاضا ترتیب اثر نمی .3
 نماید. پرونده را به داوری ارجاع می .4

 االجرا در صالحیِت ............. . م: دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی الز 51تست  
 دادگاه عمومی محِلّ مرجعی است که دستور اجرا صادر کرده است.  .1
 هیأِت نظارِت ادارۀ ثبِت محِلّ اقامِت خوانده است.  .2
 هیأِت نظارِت ادارۀ ثبِت محِلّ تنظیِم سند است.  .3
 دادگاه عمومی محِلّ اقامت خوانده است.  .4

 شود.  مقرراِت  .............. ابالغ می: اجراییۀ دادگاه بر اساِس 52تست 
 . ویژۀ خود 2اجرای احکام                                     .1
 االجرا . اجرای اسناد الزم4آیین دادرسی مدنی                            .3

 :صدور اجراییه با کدام دادگاه است؟ 53تست 
 با دادگاه نخستین.  .1
 قطعی. با دادگاه صادرکنندۀ حکِم  .2
 با دادگاه تجدیِدنظر.  .3
 اگر دادگاه تجدیِدنظر  حکِم بدوی را تأیید کرده باشد با دادگاه بدوی و اگر نقض کرده باشد با دادگاه تجدیِدنظر. .4

 : چنانچه حکِم دادگاه از جهِت نحوۀ اجرا دارای اجمال و یا ابهام باشد؟ 54تست   
 گردد. توسط قاضی اجرای احکام رفِع ابهام می .1
 گردد. دادگاه صادرکنندۀ حکم، تصحیح می توسط .2
 است.  دعوابا توجه به قاعدۀ ِفراغ دادرس، حکمی که دارای ابهام است قابل تفسیر نیست و خواهان مکلف به طرح مجدد  .3
 گردد. توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم،  تفسیر و رفِع ابهام می .4

 علیه که مرد است، برای بازداشت و فروش معرفی شود، بازداشت آن: آالت زنانه در محِلّ کار اختصاصی محکوم  : هرگاه زینت55تست 
 علیه نسبت به آنها با سند احراز شود. تنها در صورتی مجاز است که مالکیت محکوًم  .1
 ممنوع است.  .2
 علیه نسبت به آنها ادعای مالکیت نکند. تنها در صورتی مجاز است که همسر محکوًم  .3
 مجاز است.  .4

 معرفی و بازداشِت مال غیر منقولی که در تهران واقع است است الزم و کافی است که .............. . : برای 56تست 
 نشانی ِملک معلوم باشد.  .1
 شمارۀ ِملک )پالِک ثبتی( و بخش ثبتی آن معلوم باشد.  .2
 نشانی ِملک و بخش ثبتی آن معلوم باشد.  .3
 شد. شمارۀ ِملک )پالک ثبتی( بخش ثبتی و نشانی ِملک معلوم با .4

 علیه باشد ................. . : وجِه نقدی که در کیف دستی محکوم  57تست  
 تواند بازداشت شود. نمی .1
 تواند بازداشت شود. می .2
 به َمهر باشد. تواند بازداشت شود که محکوم  تنها در صورتی می .3

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

367 

 به نفقه باشد. تواند بازداشت شود که محکوم  تنها در صورتی می .4
 ت صحیح است؟: کدام عبار 58تست  

علیه  در صورتی قابل توقیف است که دالیل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در دست اموال منقول خارج از محل کار یا محل سکونت محکوم   .1
 باشد. 

مانع از عملیاِت اجرایی  به غیرمنقولی در تصرف ثالث باشد و متصرف نسبت به آن ادعای حّقی از عین یا منافع نماید این امر  چنانچه عین محکوًم  .2
 نیست. 

شود که دالیل و قراین کافی بر احراز مالکیت او در علیه باشد در صورتی توقیف میاموال منقولی که داخل در محل سکونت یا محل کار محکوم   .3
 دست باشد. 

به آن ادعای مالکیت نماید و دالیلی علیه باشد در صورتی قابل توقیف نیست که متصرف نسبت  مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم   .4
 نیز ارائه نماید.  

 ای که به نفع دیگری بازداشت شده است، ............. . : بازداشت دو دانگ مشاع از شش دانگ باغچه59تست 
 ممنوع است.  .1
 مجاز است.  .2
 تنها برای گرفتن مهریه مجاز است.  .3
 کنندۀ مقدم مجاز است. تنها با رضایت بازداشت .4

 دهد؟ اگر دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی مبنی بر رِدّ درخواست اجرای حکم دادگاه خارجی فسخ کند، چه اقدامی انجام می: 60تست  
 کند. پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می .1
 کند. در ماهیت رسیدگی می .2
 کند.پرونده را بدون اقدام بایگانی می .3
 دهد. دستور اجرا می .4

ود ترتیبی برای  : پرداخِت حِقّ اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ......... بر عهدۀ ............ است، ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خ61تست  
 اجرای حکم بدهند ............ دریافت خواهد شد. 

 علیه ـ نصف حِقّ اجرا. ابالغ اجرائیه ـ محکوم   .1
 له ـ نصف حِقّ اجرا.محکوم  ابالغ اجرائیه ـ  .2
 علیه ـ نصف حِقّ اجرا. صدور اجرائیه ـ محکوم   .3
 له ـ نصف حِقّ اجرا.صدور اجرائیه ـ محکوم   .4

 : شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی، در صالحیت کدام مرجع است؟ 62تست  
 دادگاه عمومی محل تنظیِم سند.  .1
 هیأت نظارِت منطقۀ اجرای سند.  .2
 ِلّ اجرای سند. دادگاه عمومی مح  .3
 داداگاه عمومی محِلّ اقامت خوانده.  .4

 اصلی واقع در بخش  دو تهران را صادر کرده است، کدام مورد صحیح است؟  8فرعی از   17اکبر از پالِک ثبتی    خلع ید : دادگاه آلمان، حکم بر  63تست 
 له هر دو ایرانی باشند، قابل اجرا است. علیه و محکوم  اگر محکوم   .1
 حکم، مطلقًا قابل اجرا نیست.  .2
 حکم به شرِط داشتن رابطۀ متقابل با کشور آلمان، قابل اجرا است.  .3
 له تبعۀ خارجی باشند، قابل اجرا نیست.علیه و محکوم  کی از محکوم  اگر ی .4

 ی نیست؟ر اجرائیه برای حکِم دادگاه ضرور : در کدام مورد، صدو 64تست  
 رأی دادگاه به شکل واقعی به طرفین ابالغ شده باشد.  .1
 حکم دادگاه بدوی، عینًا در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود.  .2
 دعوا  و در دعوا پیروز شده باشند. مؤسساِت دولتی طرِف  .3
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 علیه نباشد. حکم دادگاه اعالمی بوده و مستلزم انجام عملی از جانب محکوم   .4
 شده را بفروشد؟ تواند مال توقیفعلیه در کدام صورت می: محکوم  65تست  

له با این امر مخالفت ننماید، با مخالفت  که محکوم  علیه قادر به فروش خواهد بود، مشروط به اینمال موافقت نماید، محکوم    ش گر دادورز با فروا  .1
 له، امکان فروش تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. محکوم  

علیه مؤظف است مال شده را ادعا نماید، ممکن است در این فرض، محکوم  تنها اگر شخص ثالث مستند به سند رسمی، مالکیِت مال توقیف .2
 معرفی نماید. له دیگری را برای توقیف به نفِع محکوم  

شده را به فروش  تواند با نظارت دادورز مال توقیفعلیه میهای اجرایی کافی باشد، محکوًم به و هزینهاگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم    .3
 برساند. 

 پذیر است. به کفایت نماید، امکانشده غیرمنقول بوده و حاصل فروش برای پرداخت محکوًم تنها اگر مال فروخته .4
 : اگر در خصوص مفاد حکم، اختالفی حاصل شود، حِلّ اختالف چگونه است؟ 66تست  

 ای با حضور طرفین است. صرف ارائۀ درخواست از جانب طرفین نیز مانع اجرای حکم دادگاه خواهد بود. حِلّ اختالف منوط به برگزاری جلسه .1
از طرفین صورت می .2 درخواست هر یک  با  اختالف  این حِلّ  به  فوق  گیرد. رسیدگی  وقت  در  نیز  در جلسهدرخواست  و  نوبت العاده  از  خارج  ای 

 صورت خواهد گرفت. 
با تقاضای مأمور اجرا، رأسًا جلسهدادگاه می .3 ای برای رسیدگی به اختالف تعیین نماید، جلسۀ مزبور به شکل عادی و بر اساس تشریفات  تواند 

 شود. دادرسی برگزار می
اختالفات طرفین در مورد مفاد حکم مسموع نیست، مگر اینکه طرفین مستند به حکمی دیگر، مدعی بروز با قطعی شدن حکم، رسیدگی به   .4

 اشتباه در صدور رأی شده باشند. 
 المکان، محکومیت قطعی یافته باشد، ابالغ اجراییه به وی ...............  . :اگر خوانده مجهول67تست 

 ضرورتی ندارد.  .1
گهی در  .2  آید. های مرکز یا محلی به عمل مییکی از روزنامهبا نشر یک نوبت آ
 شود. له باید آخرین نشانی وی را به واحد ابالغ اعالم نماید و گرنه حکم اجرا نمیمحکوم   .3
 شود. علیه غایب انجام میار طریق الصاق در آخرین نشانی محکوم   .4

 ........................ . علیه  باشد ......: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم  68تست 
 شود، مگر اینکه متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نماید. علیه توقیف میبه عنوان مال محکوم   .1
 شود، مگر اینکه متصرف برای اثبات مالکیت خود، دلیل متقنی ارائه کند. علیه توقیف میبه عنوان مال محکوم   .2
 شخصی غیر از متصرف مدعی مالکیت آن شود.  شود، اگرعلیه توقیف نمیبه عنوان مال محکوم   .3
 شود.علیه توقیف نمیبا توجه به تقدم امارۀ تصرف، به عنوان مال محکوم   .4

 : در مورد اعتراض شخص ثالث به نحوۀ اجرای حکم، کدام گزینه صحیح نیست؟ 69تست 
 شود. زینۀ دادرسی رسیدگی میشکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفاِت آیین دادرسی مدنی و پرداخت ه .1
 نماید. در صورتی که دالیل شکایت ثالث قوی باشد، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به شکایت صادر می .2
 شود. یله مال دیگری معرفی کند و از مال مورد اعترض رفِع توقیف شود، قرار سقوِط دعوای شخِص ثالث صادر م هرگاه محکوم   .3
 شود. اگر ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که در تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می .4

 ور نداشته باشد: ضله برای توقیف اجرایی در محلی باشد که در آن بسته است و کسی در محل ح شده از سوی محکوم  : اگر مال معرفی70تست 
 کند. حضور یافته و اقدام به باز کردن درب و توقیف مال میدادورز رأسًا   .1
 حضور نمایندۀ دادستان یا نمایندۀ دادگاه به همراه دادورز برای باز کردن درب و توقیف مال ضروری است.  .2
 نماید. دادورز به همراه أحد از مأمورین  کالنتری حاضر شده و ضمن باز کردن مکان بسته، اقدام به توقیف می .3
 نماید. دۀ دادستان یا دادگاه شخصًا حاضر شده و ضمن باز کردن مکان بسته، اقدام به توقیف مینماین  .4
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 3های آیین دادرسی مدنی پاسخ تست 
  91صحیح است. ِصرف شکایت انتظامی علیه دادرس، از موارد َرِدّ دادرس مذکور در مادۀ    3ق.آ.د.م گزینۀ    91: به استناد بند »هـ« مادۀ  1پاسخ تست   ✓

باشد. بلکه باید »بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از آ.د.م نمیق.
 تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.« 

را مؤکول به تعیین    دعوار ماهیت  دت ایراد نموده و دفاع  تواند بدون دفاع در ماهیصحیح است. در بعضی از ایرادات خوانده می  4: گزینۀ  2پاسخ تست   ✓
کننده وارد نیز باشد،  دادرس مطرح شود و از نظر شعبۀ رسیدگی  تکلیف نسبت به ایراد کند. برای مثال، اگر ایراد به صالحیت ذاتی یا نسبی یا ایراد َردِّ 

ق.آ.د.م تمامی ایردات لزومًا ضمن پاسخ در ماهیت    84اهر صدِر مادۀ  ظخالف    بر  ماند. بنابرایننمیوانده  دیگر نیازی به دفاع در ماهیت از ناحیۀ خ
 شوند. طرح نمی دعوا

( ذکر شده بود، از سوی شورای 1318صحیح است. مقرراِت راجع به مرور زمان که در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی )مصوب  3: گزینۀ  3پاسخ تست   ✓
های خاِصّ قانون تجارت  ( نیامده است؛ اما مرور زمان1379الم شده و به همین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی )مصوب  نگهبان ِخالف شرع اع
 قانون تجارت آمده، کماکان به اعتبار خود باقی است.  393و   318،  219که در موادی همچون 

کننده به یک دعوا با دادگاه دیگری که بررسی است که دادگاه رسیدگی  صحیح است. ایراد أمر مطروحه تنها در موردی قابل  1: گزینۀ  4پاسخ تست   ✓
 عرض باشد. دعوای مشابه یا مرتبط یا دارای وحدت منشاء مطرح است، هم

صحیح است. عمومًا تعیین نوع میزان و مهلت سپردن تأمین در مواردی که الزم است، به دادگاه واگذار شده است و اقدام    1: گزینۀ  5پاسخ تست   ✓
 باشد. دادگاه در این مورد یک اقدام »صالحدیدی« است. یعنی قابِل اعتراض نمی

 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ  91: طبق تصریح بند »د« مادۀ 6پاسخ تست  ✓
یاق.آ.د.م:»  91بند »د« مادۀ   یا کارشناس  یا داور  به عنوان دادرس  اقامه شده  ب دادرس سابقًا در موضوع دعوای  این  .اشدگواه اظهارنظر کرده  در   »

 صورت دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. 
یا اشخاصی که اصحاب    84« مادۀ  6صحیح است. طبق بند »  4:گزینۀ  7پاسخ تست   ✓ ق.آ.د.م، اگر »دعوای طرح شده سابقًا  بین همان اشخاص 

قائم شده  دعوا  صادر  قطعی  حکم  آن  به  نسبت  شده  رسیدگی  آنان هستند،  قضاوتمقام  امر  اعتبار  قاعدۀ  میباشد«،  ِصدق  اجرای  شده  شرِط  کند. 
ارائۀ دلیل   یا قرار قطعِی سقوِط دعوا صادر شده باشد.  قاعده، وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوا و سبب آن است؛ مشروط بر اینکه حکم قطعی 

شود و فقط باید در پی وجوِد یکی از ِجهات اعادۀ یرفته نمیجدید، مانع از صدق این قاعده نیست؛ چرا که دلیل جدید، پس از صدور حکم قطعی پذ
 ق.آ.د.م بود.  426دادرسی مذکور در مادۀ  

 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ  90: به داللت مادۀ  8پاسخ تست  ✓
 « .نسبت به آن رأی دهد  نیست جدا از ماهیت دعوا هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعالم نشده باشد دادگاه مکلفق.آ.د.م: » 90مادۀ 

 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ   135: طبق مادۀ  9پاسخ تست  ✓
پایان جلسه اول دادرسی ِجهات و دالیل خود را اظهار   تواند تاهریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را الزم بداند، می  ق.آ.د.م: »   135مادۀ  

.« جلب ثالث  یا تجدیدنظر دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشدتقدیم   ظرف سه روز پس از جلسه باکرده و
 آید که در حال رسیدگی به دعوای اصلی است. چون دعوای طاری است در دادگاهی به عمل می

روع جلسۀ اول تا پیش از ختم مذاکرات، خواهان دعوای ق.آ.د.م هرگاه پس از ش  107صحیح است. به استناد بند »ب« مادۀ    4: گزینۀ  10پاسخ تست   ✓
شود. هرگاه پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، خواهان دعوای خود را مسترد کند و خوانده اعتراضی نسبت  خود را مسترد کند، قرار َرِدّ دعوا صادر می

پذیر نیست؛  ق.آ.د.م( اما استرداد دعوا پس از ختم دادرسی امکان  107مادۀ    «ج »شود )قسمت اول بند  به این امر نداشته باشد، قرار َرِدّ دعوا صادر می
، اگر خواهان  دبینی نشده و منطقی نیست که وقتی پرونده آمادۀ صدور رأی قاطع است، به خواهان اجازۀ استرداد دعوا  داده شوچون در قانون پیش

ق.آ.د.م قرار    107بند )ج( مادۀ    نظر کند، در این مورد، دادگاه باید به استنادود صرفدعوایی طرح کرده و پس از ختِم مذاکرات، به کلی از دعوای خ
 سقوط دعوا صادر کند؛ زیرا دعوا زایل شده است. 

یعنی در  دعوای طاری با دعوای اصلی یکجا رسیدگی می  ق.آ.د.م تصریح دارد؛  17صحیح است. همچنان که مادۀ    2: گزینۀ  11پاسخ تست   ✓ شود. 
طار  محلّ دعوای  صالحیت  از  میی  عدول  رسیدگیی  دادگاه  ذاتی  صالحیت  از  دعوا  این  اگر  اما   . امکان شود  باشد،  خارج  اصلی  دعوای  به  کننده 

ته، در  رسیدگی توأمان وجود ندارد، زیرا صالحیت ذاتی آمره بوده و قابل عدول نیست. در صورتی که دو دعوا با هم ارتباط کامل یا وحدت منشأ داش
گذار معیار صریحی برای اینکه کدام یک اصلی و کدام یک طاری است، مختلف مطرح گردیده و در دو شعبه در حال رسیدگی باشند، قانون  هایتاریخ
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 ارائه نداده است. 
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ  84« مادۀ 7: به استناد بند»12پاسخ تست  ✓

 « .بدون قبضداشته باشد از قبیل وقف و هبه دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی ن ق.آ.د.م: » 84« مادۀ 7بند»
 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ  321: به استناد مادۀ 13پاسخ تست  ✓

دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع   درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد،ق.آ.د.م: »  321مادۀ  
 « .خواهد نموداثر
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ   325طبق تصریح مادۀ : 14پاسخ تست  ✓

فرجامق.آ.د.م: »   325مادۀ   و  و تجدیدنظر  اعتراض  یا رد درخواست دستور موقت مستقاًل قابل  تقاضای  نیست. لکن متقاضی می قبول  تواند ضمن 
به اعتراضتجدیدنظر  نیز  آن  به  نسبت  رأی  یا   اصل  رد  هرحال  در  ولی  نماید.  رسیدگی  درخواست  رسیدگیو  قابل  موقت  دستور  درخواست   قبول 

 « .نیستفرجامی
 صحیح است.   2ق.آ.د.م گزینۀ   324:به داللت مادۀ 15پاسخ تست  ✓

از آن، چنانچه ق.آ.د.م: »   324مادۀ   اثر  یا رفع  از متقاضی دستور موقت  تأمین اخذ شده  برای   درخصوص  نهایی،  ابالغ رأی  تاریخ  از  ظرف یک ماه 
 .« دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد نشود، به دستور خسارت طرح دعوامطالبه

توان خواسته صحیح است. دستور موقت در مواردی ممکن است که اصل دعوا طرح شده یا قابل طرح باشد؛ بنابراین نمی  2: گزینۀ 16پاسخ تست   ✓
الزام به استرداد مال یا  االجاره را به صورت دستور موقت طرح کر مستقلی همچون  د. به عبارت دیگر، دادرسی فوری در یک موضوع جزیی که تابع 

در دعوای   اینکه  مانند  دارد.  امکان  است،  اصلی  از دعوای  یدبخشی  ملک موضوع  خلع  در  متصرف  و ساز  از ساخت  ، خواهان درخواست جلوگیری 
 را تقاضا کند.  خلع یدادعای 

 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ   324: طبق تصریح مادۀ 17پاسخ تست  ✓
از آن، چنانچه ق.آ.د.م: »   324مادۀ   اثر  یا رفع  از متقاضی دستور موقت  تأمین اخذ شده  برای   درخصوص  نهایی،  ابالغ رأی  تاریخ  از  ظرف یک ماه 

 .« دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد خسارت طرح دعوا نشود، به دستورمطالبه
 صحیح است.  4.د.م گزینۀ ق.آ  325:به استناد مادۀ 18پاسخ تست  ✓

یا رد درخواست دستور موقت مستقاًل قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام  ق.آ.د.م: »  325مادۀ   تقاضاینیست. لکن متقاضی می قبول   تواند ضمن 
فرجامی   موقت قابل رسیدگی و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور   اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض تجدیدنظر به

 « .نیست
 صحیح است  4.د.م گزینۀ ق.آ 314: طبق داللت مادۀ 19پاسخ تست  ✓

که فوریت کار  نماید. درمواردیدادگاه دعوت میرا به   برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفینق.آ.د.م: »  314مادۀ  
 « .رسیدگی نمود شدهوقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد تعیینتوان بدون کند میاقتضاء

 صحیح است.  1ق.آ.د.م گزینۀ   322: به موجب مادۀ 20پاسخ تست  ✓
نماید و اگر اصل دعوا ا لغو میدستور موقت آن ر  هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکنندهق.آ.د.م: »   322مادۀ  

 « .کننده، دستور را لغو خواهد نمودرسیدگی دادگاه مطرح باشد، دادگاهدر
ق.آ.د.م و اینکه پس از صدور رأی نهایی در اصل دعوا، دلیلی بر بقای دستوری که   324صحیح است. با توجه به مالک مادۀ    3: گزینۀ  21پاسخ تست   ✓

 کننده به اصل دعوا، از جمله دادگاه تجدیدنظر لغو شود.تواند توسط دادگاه رسیدگیدستور موقت می 322توجه به مادۀ موقت بوده، وجود ندارد. با 
 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ  325: به داللت مادۀ 22پاسخ تست  ✓

فرجامق.آ.د.م: »   325مادۀ   و  و تجدیدنظر  اعتراض  یا رد درخواست دستور موقت مستقاًل قابل  تقاضای ت. لکن متقاضی مینیس  قبول    تواند ضمن 
به اعتراض  تجدیدنظر  نیز  آن  به  نسبت  رأی  رسیدگی اصل  قابل  موقت  دستور  درخواست  قبول  یا  رد  هرحال  در  ولی  نماید.  رسیدگی  درخواست   و 

 « .نیستفرجامی
 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ  324: به استناد مادۀ 23پاسخ تست  ✓

از آن، چنانچه درخصوص تق.آ.د.م: »   324مادۀ   اثر  یا رفع  از متقاضی دستور موقت  برای   أمین اخذ شده  نهایی،  ابالغ رأی  تاریخ  از  ظرف یک ماه 
تواند از تأمین  .« بنابراین تحت شرایطی دیگر دادگاه نمیدادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد خسارت طرح دعوا نشود، به دستورمطالبه

 کند. أخذ شده رفع اثر 
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 صحیح است.   3ق.آ.د.م گزینۀ  527: به استناد مادۀ 24پاسخ تست  ✓
 « .فصل نخواهد بود چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات اینق.آ.د.م:»  527مادۀ 

اگر   و  است  مجاز  آن  بازداشت  شود،  شمرده  دین  مستثنیات  از  اینکه  ولو  باشد  معین  عین  خواسته  اگر  داده حال  به  مال  عین  شود،  پیروز  خواهان 
مال دیگری را به عوض  تواندق.آ.د.م :»اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی 122شود. از طرف دیگر به موجب مادۀ می

 « .آن توقیف نماید 
 صحیح است.  2گزینۀ  قانون اجرای نحوۀ احکام مدنی    148« مادۀ 1: با توجه به بند »25پاسخ تست  ✓

معامله شرطی و  له رهن یا وثیقه یا موردعلیه نزد محکوم  : »اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم  قانون اجرای نحوۀ احکام مدنی  148« مادۀ  1بند »
« باید توجه  .لهم حِقّ تقدم خواهد داشتم  به بر سایر محکومزبور به میزان محکوم   له نسبت به مالمحکوم    امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد

شود، بلکه با داشت که این تقدم با ِصرف صدور قرار تأمین خواسته )دستور قضایی مبنی بر توقیف عین یا معادل خواسته از امئال خوانده( ایجاد نمی
 یابد. توقیف مال )اجرای قرار تأمین خواسته( تحقق می

  121شود ))مادۀ  در واقع، صدور قرار تأمین خواسته که در آن عین مال یا معادل آن از اموال خوانده توقیف میصحیح است.    2: گزینۀ  26پاسخ تست   ✓
 ق.آ.د.م( متفاوت است.    316گیرد )مادۀ ق.آ.د.م(، با دستور موقت که در آن َحسِب مورد، توقیِف مال، فعل یا ترِک فعل مورد دستر قرار می

 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ  116 : به استناد مادۀ27پاسخ تست  ✓
»  116مادۀ   ابالغ میق.آ.د.م:  دعوا  طرف  به  تأمین  روزقرار  ده  ظرف  دارد  نامبرده حق  به   به شود،  اولین جلسه  در  دادگاه  نماید.  اعتراض  قرار  این 

 بینی نکرده است. خواسته، حِقّ اعتراض پیش« قانون در فرض َرِدّ درخواست تأمین .نمایدآن تعیین تکلیف می به رسیدگی نموده و نسبت اعتراض
در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد  دارد:»ق.آ.د.م که بیان می  128صحیح است. به موجب مادۀ    1: گزینۀ  28پاسخ تست   ✓

اولویت، در حالتی غیر از ورشکستگی، خواهان عین « طبق قیاس  .تقدم داردباشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق ادعای متقاضی تأمین
علیه تقدم دارد. علت تقدم آن است که هرگاه مالکیت خواهان بر عین معین اثبات شود، در  معین در فرض پیروزی قطعی بر بستانکاران دیگر محکوم  

علیه وانسته موضوع توقیف و استیفای حقوِق طلبکاران محکوًم تعلیه )بدهکار( نبوده و در نتیجه نمیشود که این مال متعلق به محکوم  واقع ثابت می
 قرار گیرد. 

 صحیح است.  2قانون امور حسبی گزینۀ  221: به داللت مادۀ 29پاسخ تست  ✓
سته  ولی به درخواست مدعی ممکن است خوا شودقانون امور حسبی: »دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می  221مادۀ 

ق.آ.د.م وجود دارد، یعنی خواسته در معرض تضییع و تفریط است و به همین دلیل،    108« در چنین مواردی، اغلب شرایِط بند »ج« مادۀ  .تأمین شود
 شود. قرار تأمین خواسته بدون نیاز به سپردن تأمین صادر می

بوده است، مانعی برای صدور قرار تأمین خواسته یا اجرای این قرار  صحیح است. طرح دعوای جعلیت سندی که مستند دعوا  1: گزینۀ  30پاسخ تست   ✓
ق.آ.د.م:    118تواند رفِع اثر از قراِر تأمین خواسته را درخواست کند. به استناد مادۀ  نیست. البته در صورت اثبات جعلیت سند، خوانده تأمین خواسته می

و یا دادخواست،    داد. درصورِت صدوِر حکِم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا ین را خواهددرصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأم »
 « .شود خود مرتفع میتأمین خودبه

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین  صحیح است. این ماده بیان داشته است که:»  3ق.آ.د.م گزینۀ    128: با توجه در مادۀ  31پاسخ تست   ✓
طبق قیاس اولویت، در حالتی غیر از ورشکستگی،    « .تقدم داردکنندۀ تأمین بر سایر طلبکاران حِقّ باشد درخواست ی متقاضی تأمینمعین و مورد ادعا

علیه تقدم دارد. علت تقدم آن است که هرگاه مالکیت خواهان بر عین معین  خواهان عین معین در فرض پیروزی قطعی بر بستانکاران دیگر محکوم  
می ثابت  واقع  در  شود،  محکوم  اثبات  به  متعلق  مال  این  که  ن شود  در  و  نبوده  )بدهکار(  نمیعلیه  حقوِق  تیجه  استیفای  و  توقیف  موضوع  توانسته 

 چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات اینق.آ.د.م: » 527علیه قرار گیرد. و همچنین با توجه به مادۀ طلبکاران محکوًم 
 .«فصل )مستثنیاِت دین( نخواهد بود

ق.آ.د.م، هرگاه شخصی مدعِی مالکیت نسبت به عینی باشد که در تصرف شخص   527و   128ِد   صحیح است. بر اساس موا  3: گزینۀ  32پاسخ تست   ✓
ق.آ.د.م(    128ورشکسته است، در صورت اثباِت این ام، به عنوان مالک بر هر طلبکار دیگری از ورشکسته در استرداد عین آن مال، تقدم دارد )مادۀ  

تواند جزء مستثنیاِت دین بدهکاری باشد که مال در تصرف وی قرار آن اثبات گردد، آن مال نمیهمچنین، اگر ادعای مالکیت عین مالی توسط مالک  
 ق.آ.د.م(  527داشته است. )مادۀ 

تواند یک بار تا قبل از شروع به له نیز میمحکوُم قانون اجرای احکام مدنی: »  53صحیح است. به موجِب بخشی از مادۀ    3: گزینۀ  33پاسخ تست   ✓
.« از حیث داشتن این حق، تفاوتی بین خواستۀ عین معین و غیر آن وجود ندارد.  شده را بنمایدتبدیل مال توقیف به فروش درخواست  عملیات راجع
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 « .مال منوط به رضایت خواهان استتبدیل  در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشدق.آ.د.م: » 124البته به استناد قسمت اخیر مادۀ  
شود خوانده محسوب و تمام  شخص ثالث که جلب میدارد که: »صحیح است. این ماده بیان می 3ق.آ.د.م گزینۀ    139ستناد مادۀ  :به ا34پاسخ تست   ✓

 تواند تقاضای تأمین خواسته کند. ولی مجلوِب ثالث به عنوان خوانده نمی  «.درباره او جاری است مقررات راجع به خوانده
تست   ✓ گزینۀ  35پاسخ  به    4:  است.  مادۀ  صحیح  می  184داللت  نظر  به  تجدیدنظرخواهی  ق.آ.د.م،  قابل  بدوی  دادگاه  اصالحی  گزارش  که  رسد 

 باشد. مشروط بر اینکه شرایط سازش در دادگاه رعایت و تمامی تشریفاِت قانونی آن نزد دادگاه و دادرس ذاتًا صالح طی شده باشد.  نمی
 صحیح است.  4گزینۀ    ق.آ.د.م 184: به استناد قسمت اول مادۀ  36پاسخ تست  ✓

مادۀ   اول  مبادرت  184قسمت  و  ختم  را  رسیدگی  فوق  شرح  به  طرفین  بین  سازش  حصول  از  پس  »دادگاه  اصالحی   ق.آ.د.م:  گزارش  صدور  به 
 « نمایدمی

دادگاه نیست . زیرا  قانون شوراهای حل اختالف. گزارش اصالحی ، رأی    30ق.آ.د.م  و مادۀ    184صحیح است. طبق مادۀ    1: گزینۀ  37پاسخ تست   ✓
کند. این تصمیم مانند حکم جلسه میدادگاه در صورت سازش اصحاب دعوا، تنها ختم دادرسی را به سازش اعالم کرده  و مفاد سازش آنها را صورت

 باشد و قطعی است. دادگاه از طریق قواعد قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرایی دارد. و همچنین قابل اعتراض نمی
شود . به ای است که در حضور قاضی منعقد میصحیح است. گزاش اصالحی، هرگز رأی دادگاه نیست. بلکه صرفًا مصالحه  1: گزینۀ  38سخ تست  پا ✓

)مادۀ   است.  اجرا  قابل  دادگستری  از طریق  دادگاه،  و همانند حکِم  شده  دلیل، سند رسمی محسوب  ق.آ.د.م( کمااینکه چنین سازشی    184همین 
ق.آ.د.م( بنابراین، ادعای  181االجرا، قابلیت اجرایی داشته باشد )مادۀ  ر هر یک از دفاتر اسناد رسمی واقع شود و به عنوان  سند رسمی الزمتواند دمی

د هر  باشد. این دعوا، هماننتواند مشمول این عنوان باشد( قابل طرح میبطالن یا فسخ یا انفساخ سازش رسمی )از جهتی که مثل هر قراردادی می
 کننده در نظر گرفته شود.دعوای دیگر باید از دادگاه بدوی شروع شود و صالحیت ذاتی و محلی دادگاه رسیدگی

طور کتبی  نامه، طرف حاضر نشد یا بههرگاه بعد از ابالغ دعوتصحیح است؛ طبق این ماده: »  1ق.آ.د.م گزینۀ  190: به استناد مادۀ  39پاسخ تست   ✓
 « .نمایدکنندۀسازش برای اقدام قانونی اعالم میدرخواست قید کرده و بهمجلس زش نیست، دادگاه مراتب را در صورتکه حاضر به سا پاسخ دهد

(. به موجب این  1394قانون شوراهای حل اختالف )مصوب    29ق.آ.د.م و تبصرۀ مادۀ    184صحیح است. به استناد مادۀ    4: گزینۀ  40پاسخ تست   ✓
»گزارش  تتبصره،  اصالحی  اجرا  نظیمهای  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  واحد  توسط  شورا  قاضی  دستور  به  اختالف  حل  شورای  توسط  شده 

این گزارش اصالحی، سازش می تنظیم گزارش اصالحی،  و  از وقوع سازش در دادگاه  بعد  بر شود.«  آن،  و مفاد  بوده  تنظیمی در دادگاه  نامۀ رسمِی 
 فع اجرای آن باشد، قابلیت اجرایی خواهد داشت. نحسِب درخواست هرکدام از طرفین که ذی

بند » 41پاسخ تست   ✓ استناد  به  مادۀ  2:  گزینۀ    481«  بین    2ق.آ.د.م  از  داوری  از طرفین دعوا«  یکی  یا حجر  با فوت   « بند  این  صحیح است. طبق 
 شود، تأثیری در رأی ندارد.  رود. منطقًا اگر داوری، رأی را صادر کرده باشد و سپس فول یا حجر یکی از طرفین دعواحادثمی

ق.آ.د.م نسبت به    426دادرسی به استناد مادۀ  ق.آ.د.م در مورد حکم غیابی و اعادۀ  305صحیح است. واخواهی طبق مادۀ    1: گزینۀ  42پاسخ تست   ✓
در مورد رأی داور، اعادۀ   شود. البته باید توجه داشت کهحکم قطعی ممکن است. حال آنکه رأی داور، حکم به مفهوم  اصطالحی آن محسوب نمی

بینی نشده است. به عنوان قاعده، هرگاه رأی ماهوی داور در دادگاه عمومی ابرام گردد،  دادرسی نسبت به رأی داور به طور صریح در ق.آ.د.م پیش
ن وصف، اعادۀ دادرسی نسبت به رأی آید، منطقًا باید شنیده شود. با ایچون اعتراض به عنوان اعادۀ دادرسی نسبت به حکم قطعی دادگاه به عمل می

 ع باشد.داور )که در مدت قانونی مورد اعتراض قرار نگرفته است( نیز باید به طریق اولی ـ طبق قواعد خاِص حاکم بر اعادۀ دادرسی ـ قابِل استما 
گزینۀ    477و    489:طبق مواد  43پاسخ تست   ✓ آیی  2ق.آ.د.م  با مقرراِت  اگر رأی صادره مخالف  از  صحیح است.  باشد،  ن دادرسی مدنی، صادر شده 

ق.آ.د.م ، »داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات   477ق.آ.د.م نیست. و همچنین طبق تصریح مادۀ    489مصادیق بطالن رأی داور مذکور در مادۀ  
 آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.« 

دارد که: »کلیۀ قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم صحیح است. این ماده بیان می  1ق.آ.د.م گزینۀ    470مادۀ  : طبق تصریح  44پاسخ تست   ✓
 توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.« قضایی نمی

استناد مادۀ  45پاسخ تست   ✓ به  گزینۀ    463:  بیان می  2ق.آ.د.م  این ماده  بروز    هرگاه طرفیندارد که:»صحیح است.  باشند که درصورت  ملتزم شده 
یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند،   داور رسیدگی کند و به داورعنوان  معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به   اختالف بین آنها شخص

 « .رسیدگی به اختالف در صالحیت دادگاه خواهد بود
که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا کسانیق.آ.د.م، »   469« مادۀ  4بند »صحیح است. چرا که طبق    2: گزینۀ  46پاسخ تست   ✓

 « را دادگاه نباید به ِسَمِت داور معین نماید، مگر با تراضی طرفین. .یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد  باشند یامی
ـ  5:رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی نداردصحیح است. »  4گزینۀ    ق.آ.د.م   489« مادۀ  5: طبق تصریح مادۀ بند » 47پاسخ تست   ✓

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

373 

 « .و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد شدهرأی داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت
 صحیح است.   1ق.آ.د.م گزینۀ   472: به موجب مادۀ 48پاسخ تست  ✓

 « .تراضی  بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر باق.آ.د.م: »  472مادۀ 
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ   481: به داللت  مادۀ 49پاسخ تست  ✓

 « .ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا2با تراضی کتبی طرفین دعوا  ـ 1:روددر موارد زیر داوری از بین میق.آ.د.م:» 481مادۀ 
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ  494: طبق مادۀ 50پاسخ تست  ✓

امرق.آ.د.م »   494مادۀ   ارجاع  تقاضای  توافق  با  باشد، و طرفین  فرجامی  به   چنانچه دعوا درمرحۀ  ارجاع  موارد  از  یا مورد  بنمایند  را  داوری به داوری 
 « .داردمی خواسته ارسالکشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکنندۀ رأی فرجام تشخیص داده شود، دیوان عالی

ر کس  صحیح است. طبق این ماده: »ه  1گزینۀ    قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی  1: به استناد مادۀ  51پاسخ تست   ✓
 تواند بهداشته باشد میدانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دستور

اجرای اسناد  مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور  دارد که: » بیان می  2و همچنین مادۀ    « .نماید  دعواترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه  
 « .دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شدهصالحیت رسمی دادگاه

ابالغ اجراییه طبق مقررات آیین  دارد که: »صحیح است. این ماده بیان می  3قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ    8: طبق تصریح مادۀ  52پاسخ تست   ✓
 « .سابقه محسوب استعلیه در پرونده دادرسی برای ابالغ اجراییه محکوم  ابالغ به   آید و آخرین محل دادرسی مدنی به عمل می

 « .صدور اجراییه با دادگاه نخستین است صحیح است. طبق این ماده»  1قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ   5: طبق تصریح مادۀ 53پاسخ تست  ✓
تواند موجب اشتباه شود. باید توجه داشت که آنچه پیش آمده، یک  یصحیح است. استفاده از عبارت »اجرا« در متن سؤال  م   4: گزینۀ  54پاسخ تست   ✓

قانون اجرای احکام مدنی باشد، بلکه اشکالی در متن و مفهوم خود حکم است که اجرای آن را با مشکل    26مشکل اجرایی نیست که مشمول مادۀ  
اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین اختالفات  دارد: »ه بیان میقانون اجرای احکام مدنی است ک  27سازد. به همین دلیل مشمول مادۀ  روبرو می

 « .شودمی که حکم را صادر کرده رسیدگیاجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی مربوط به اجرای احکام که از
نی، اگر اموال منقولی در محِلّ اختصاصی متعلق به قانون اجرای احکام مد   63صحیح است. با توجه به مفهوم و مالک مادۀ   4: گزینۀ  55پاسخ تست   ✓

 شود. مرد یافت شود، اصواًل متعلق به خود اوست و توقیف می
قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را دارد که: »صحیح است. این ماده بیان می  2قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ    99: به استناد مادۀ  56پاسخ تست   ✓

« بنابراین، اعالم نشانی ِملک ضرورتی ندارد؛ زیرا پالک ثبتی )سند  .کندطرفین و اداره ثبت محل اعالم می مشخصات ملک بهبا ذکر شماره پالک و  
 شود. تعیین بخش ثبتی از جهت مشخص شدن مخاطب نامۀ ارسالی )ادارۀ ثبِت گیرندۀ نامه( ضرورت دارد. ملک( توقیف می

علیه به جز آنچه که صراحتًا به  قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال منقول محکوم    66الی    61ِد  صحیح است. طبق موا  2: گزینۀ   57پاسخ تست   ✓
علیه باشد، در زمرۀ مسثنیاِت دین به حساب  این قانون یا قوانین دیگر استثناء شده، جایز است و وجه نقدی که در کیف دستی محکوم    65موجِب مادۀ  

 آید. نمی
موال منقولی که خارج از محل  دارد که: »اصحیح است. این ماده بیان می  1قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ    62تصریح مادۀ  : طبق  58پاسخ تست   ✓

خالف مادۀ    2« گزینۀ  .مالکیت او در دست باشدشود که دالئل و قرائن کافی بر احراز از  صورتی توقیف می علیه باشد در سکونت یا محل کار محکوم  
 باشد. ق.ا.ا.م می 44مخالف مفهوم و مالک مادۀ   4ق.ا.ا.م و گزینۀ  62خالِف مفهوم مخالف مادۀ  3زینۀ  ق.ا.ا.م، گ  44

شود که معادل  علیه به میزانی توقیف میاز اموال محکوم  قانون اجرای احکام مدنی ، »  51صحیح است. به موجب مادۀ    2: گزینۀ  59پاسخ تست   ✓
نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت   داشته و قابل تجزیهشده ارزش بیشتری  لی هر گاه مال معرفیهای اجرایی باشد و هزینه به ومحکوم  

 «.گردداجرایی باشد توقیف میهای به و هزینهآن که معادل محکوم   اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از
 صحیح است.   4نی گزینۀ قانون اجرای احکم مد  176و  170: به استناِد مواِد 60پاسخ تست  ✓

»  170مادۀ   مدنی:  احکام  سکونتقانون جرای  محل  یا  اقامت  دادگاه شهرستان محل  اجرای حکم  تقاضای  اگر محل  محکوم   مرجع  و  است  علیه 
 « .دادگاه شهرستان تهران است علیه در ایران معلوم نباشدمحکوم  اقامت یا محل سکونت

صورت وارد بودن شکایت با فسخ   العاده به موضوع رسیدگی و در ادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقمدنی: »دقانون اجرای احکام    176مادۀ  
 « .کنددر غیر این صورت آن را تأیید می نماید واجرای حکم صادر می خواسته امر بهرأی پژوهش

پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از ست. طبق این ماده: »صحیح ا  1قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ    160: به استناد مادۀ  61پاسخ تست   ✓
برای اجرای حکمعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین  محکوم   تاریخ ابالغ اجراییه بر عهده بدهند نصِف حق اجراء  خود ترتیبی 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

374 

 « دریافت خواهد شد.
دارد که:  صحیح است. این ماده بیان می  3د قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی گزینۀ  : به موجِب مادۀ قانون اصالح بعضی از موا62پاسخ تست   ✓

 « .داِر محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شدهصالحیت رجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه»م
های خارجی در صورتی که  ون اجرای احکام مدنی »احکام مدنی صادر از دادگاهقان  169مادۀ    7صحیح است. به موجِب بند    2: گزینۀ  63پاسخ تست   ✓

. حکِم راجِع به اموال غیرمنقول واقع در  7واجِد شرایِط زیر باشد، در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر  شده باشد: .......  
 ایران و حقوِق متعلق به آن نباشد.« 

 صحیح است.   4قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ   4به استناد مادۀ  :64پاسخ تست  ✓
دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که   آید مگر این که در قانون ترتیباجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میقانون اجرای احکام مدنی:»  4مادۀ  

همچنین در  شود نیست از قبیل اعالم اصالت یا بطالن سند اجرائیه صادر نمی علیهمحکوم  دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف 
اجرائیه الزم نیست و وسیله آنها صورت گیرد صدور نبوده ولی اجرای حکم باید به دعواها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف سازمان مواردی که

 «.ر دادگاه حکم را اجرا کنند دستو ها و مؤسسات مزبور مکلفند بهسازمان
قابلیت اجرایی ندارد؛ مانند حکم به اصالِت سند که چیزی به وضعیت موجود اضافه نمی کند و حکم غیراجرایی، حکمی است که به لحاظ ماهیتی 

اشد، از قبیل صدور حکم به نفِع  بعلیه نمیبنابراین اجرا مطرح نیست . محدود کردن حکم اعالمی به حکمی که مستلزم انجام  عملی از طرف محکوم  
ودن برخی از  خواهان مبنی بر اعالم بطالن معامله یا اصالت سند، صحیح نیست. زیرا هر چند احکاِم اعالمی اغلب جنبۀ اجرایی ندارند، اما قابل اجرا ب

نمی منتفی  هم  آن  ال مصادیق  حکم،  این  شود،  صادر  سند  یک  بودن  جعلی  به  حکم  اگر  مثال،  برای  مادۀ  زمباشد.  طبق  که  چرا    221االجراست؛ 
محو و  بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتیباید تمام سند از   تکلیف اینکهق.آ.د.م، هرگاه دادگاه سند را مجعول بداند »

 « یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد
 صحیح است.   3قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ   59: به داللت مادۀ 65پاسخ تست  ✓

بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به  شده رامأمور اجرا( مال توقیفتواند با نظارت دادورز )علیه میمحکوم  قانون اجرای احکام مدنی: »  59مادۀ  
از مبلغی که   شده حاصل فروش نبایدبه توقیفی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم  اجرای هایبه و هزینهمحکوم    تنهایی برای پرداخت

 « .عمل آمده کمتر باشددر قبال آن توقیف به 
 صحیح است.  2قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ   29: به استناد مادۀ 66پاسخ تست  ✓

را از دادگاه بخواهد. دادگاه در   تواند رفع اختالف در مفاد حکم هر یک از طرفین می  در مورد حدوِث اختالف   قانون اجرای احکام مدنی: »  29مادۀ  
طرفین   صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابالغ نموده کند و دررفِع اختالف میالعاده رسیدگی و وقت فوق

 «.تأخیر رسیدگی نخواهد شد  کند ولی عدم حضور آنها باعثبرای رسیدگی دعوت میرا در جلسه خارج از نوبت 
علیه چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم  دارد که: » صحیح است. این ماده بیان می  1ق.آ.د.م گزینۀ    302: طبق تصریح مادۀ  67پاسخ تست   ✓

گهی در یکی از روزنامهمجهول علیه ابالغ  برای یک بار به محکوم   خواهانمحلی با هزینۀ    کثیراالنتشار مرکز یاهای  المکان باشد، مفاد رأی بوسیلۀ آ
گهی، تاریخ ابالغ رأی  « .شودمحسوب می خواهد شد. تاریخ انتشار آ

متصرف    علیه باشد و مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم  قانون اجرای احکام مدنی: »  61صحیح است. طبق مادۀ  1: گزینۀ 68پاسخ تست   ✓
« بنابراین، ِصرف ادعای مالکیت .توقیف نخواهد شد علیهبه عنوان مال محکوم  ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید  نسبت به آن

 شود. علیه  نیست، مانع از توقیف آن میشخص ثالث نسبت به مالی که در تصرف محکوم  
قانون اجرای احکام   147قانون اجرای احکام مدنی؛ و همچنین در تبصرۀ مادۀ    147و    146ناد مواِد  صحیح است. به است  3:گزینۀ  69پاسخ تست   ✓

اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال   علیه به جای مال مورد تواند مال دیگری را از اموال محکوم  له میمحکوم  مدنی بیان شده است که:»
 « .گردد شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میمی مورد اعتراض رفِع توقیفتوقیف و از مال

به آن می توقف رسیدگی  ثالث،  به شکایت اجرایی شخص  از موقوفی رسیدگی  را  منظور  ثالث  رِدّ شکایت شخص  به درستی قرار  تبصرۀ فوق،  باشد. 
به برسد. در این  به جای مال مورد اعتراض معرفی کرده، به محکوم    له به هر دلیل نتواند از مالی کهبینی نکرده است؛ زیرا امکان دارد که محکوم  پیش

فرض اخیر،  صورت، منعی ندارد که مجددًا درخواسِت توقیف  همان مالی را نماید که ثالث نسبت به آن ادعایی داشته و از آن رفِع توقیف شده است. در 
 یابد. لث نیز از همان جایی که متوقف شده، به درخواست ثالث ادامه مییعنی توقیف مجدد مال مورد ادعای ثالث، رسیدگی به شکایت شخص ثا 

شده در جایی باشد که در آن اگر مال معرفیصحیح است. طبق این ماده:»  2قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ    64: طبق تصریح مادۀ  70پاسخ تست   ✓
محل اقدام الزم برای باز کردن در و   ژاندارمری یا دهباِن   حضور مأمور شهربانی یا  مأمور اجرا( با خودداری نمایند دادورز ) بسته باشد و از باز کردن آن
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باز کردنتوقیف مال معمول می در مورد  و  نمایندۀ   دارد  نیست حسب مورد  آن  در  بایدمحلی که کسی  نیز  دادگاه بخش مستقل  یا  حضور   دادستان 
 « .داشته باشد 

 

 بخش چهارم: ادله اثبات دعوا 
بنابراین، در یک دعوا؛ طبق قاعدۀ »اصل برائت  در عالم حقوق طبق    مقدمه: یا تکلیفی هستند؛  به یکدیگر فاقد هر حق  َعلی  اشخاص نسبت  َنه  الَبیِّ
 علیه )خوانده( را اثبات نماید. « فرد مدعی )خواهان( باید دلیل بیاورد تا حق خود، و تکلیف مدعیالُمَدعی

 ق.آ.د.م دلیل را چنین تعریف کرده است:  ۱۹۴ی یا کیفری: مادۀ دلیل در دادرسی اعم از مدن 
 نمایند.«»دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می

 های دلیل در حقوق: ویژگی
اگرچه دلیل معمواًل باید موجب اقناع وجدان دادرس شود اما در مواردی مانند اقرار و سوگند: دادرس به دستور قانون   الف( دلیل و باوِر درونِی دادرس:

ِبه یا موضوِع سوگند است، مثاًل اگر خواندو َصرف دعوا اقرار نماید که به خواهان مدیون است، دادگاه    ۀنظر از باوِر درونِی خود، مکّلف به واقع شمردن مقر 
 گذار آن را جانشین باور درونی دادرس قرار داده است. ید بپذیرد، حتی اگر باوِر درونی به مدیون بودن به خوانده نداشته باشد زیرا قانونبا

شود که  یاصل این است که مفهوم دلیل نمایاندن و پیدا کردن واقعیت است ولی در بعضی موارد با ارائه دلیل امری واقع نمایانده م  ب: دلیل و واقعیت:
ای وجه آن را از صادرکننده گرفته اما الشۀ آن را به صادرکننده پس نداده و رسید دریافت وجه آن را نیز به او نداده  باشد، مثاًل هرگاه دارنده سفتهواقع نمی
 اثبات نماید. تواند با استناد به همان سفته )دلیل( علیه صادرکننده اقامه دعوا نموده و واقعیت، بدهی او را باشد، می

ارائه میای بههرگاه وسیله  ج( شمار ادله: آن  عنوان دلیل  این صورت  باشد. در غیر  بر آن صادق  ادلۀ احصاء شده در قانون  از  باید مصداق یکی  شود 
 شود.وسیله به عنوان دلیل پذیرفته نمی

 معاینه محل و کارشناسی. ادله و وسایل اثبات دعوا: اقرار، سند، گواهی، سوگند، اماره، تحقیق محّلی،  
 رود.( دلیل به شمار نمیCDصوت و لوح فشرده )پس برای نمونه نوار ضبط

کنند. این وسایل که آنها را،  از دعوا به آن استناد میدفاع  یا    اثباتوسایلی است که اصحاب دعوا برای    وسایل اثبات دعوا )دلیل به معنای اعم(:
 دو قسم است:  نامیم، بر دلیل به معنای اعم هم می

است که عبارت است از: اقرار،    آورالزام  قاضیشود و حتی اگر موجب قطعیت و یقین نشود، باز هم برای  می  یقینو    قطعآنچه باعث ایجاد    دلیل: . 1
 سند، شهادت شهود )البته زمانی که شهود از حیث تعداد و اوصاف دارای شرایط مقرر در قانون باشند( و سوگند. 

 تر است. ، آن از دلیل پایینارزش اثباتی کند و می  ظنآنهایی است که برای قاضی ایجاد  اماره: . 2
 أماره بر دو قسم است: 

بر طبق    صدور رأیبه    مکلف  قاضی   امری را نشانه امری دیگر دانسته است.  گذارقانونذکرشده؛ یعنی    قانونآن در    احکامو    آثارکه    اماراتی  قانونی:امارۀ  
 است؛ حتی اگر وجدان او اقناع نشود؛ مگر خالف آن، به موجب ادله یا أمارات قضایی اثبات شود. امارات قانونی

 امارات قانونی : مصادیقی از 
 تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است مگر خالف آن اثبات شود. ق.م« 35.امارۀ تصرف: »مادۀ 1
یا اتصال بنا به دیوار به نحو ترصیف، داللت بر مالکیت اختصاصی آن دیوار    ق.م«  110»مادۀ    .امارۀ سرتیر و ترصیف:2 گذاشتن سرتیر روی دیوار 

 دارد.
فرزند متولد از زن به شوهر او اختصاص دارد؛ مگر خالف آن اثبات شود. برای مثال ثابت شود که طفل ناشی از    ق.م«  1158»مادۀ    ش:. امارۀ ِفرا 3

 رابطۀ نامشروع است. 
سیده  سال تمام شمسی نر   18سال تمام شمسی برسد، او رشید است؛ مگر خالف آن اثبات شود و اگر شخصی به    18اگر شخصی به سن    .امارۀ رشد:4

 شود، مگر آنکه خالف آن اثبات شود. باشد، او سفیه فرض می
تاجری معامله   ق.ت«  5.امارۀ تجاری بودن أعمال تاجر: »مادۀ  5 ثابت شود که مربوطای کند آن عمل تجاری فرض میاگر  امور    شود؛ مگر  به 

 تجارتی تاجر نبوده است. 
را گویند. احکام امارۀ قضایی به    قرائن قضیهو    شواهد و    احوالو    اوضاعیا به عبارت دیگر؛    کر نشدهذ  قانونآن در    احکامو    آثار  که  اماراتی  امارۀ قضایی:
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 واگذار شده است.  نظر قاضی
 مصادیقی از امارات قضایی: 

ارائه دفاتر وقتی که طرف مقابل به  شهادت اشخاصی که دارای اوصاف و تعداد مقرر قانونی نیستند، مفاد دفاتر تجاری تاجر علیه غیرتاجر، امتناع تاجر از  
ق.آ.د.م با    224و    210،  209شده، نتیجۀ قرارهای تحقیق محّلی و معاینۀ محل، نتیجۀ تأمین دلیل و همچنین در مواد  دفاتر او استناد کرده، صدای ضبط

 ایم. امارۀ قضایی مواجه
 وسایل اثبات دعوا به ترتیب زیر بر هم تقدم دارند : 

 رسد. است بر تمام وسایل اثبات دعوا مقدم و بر آنها حاکم است. با دلیل نوبت به امارات قانونی یا قضایی نمی آورقطعّیتکه از آن جا   دلیل: .1
به  امارات قضایی:   .2 را  نوعی میمی  ظن شخصیامارۀ قضایی، قاضی  به ظن  را  قاضی  قانونی  امارۀ  ولی  امارۀ قضایی،  رساند؛  رو  از همین  رساند. 

 کند.بیشتر اقناع میوجدان قاضی را 
 ، ارزش آنها از امارات قضایی کمتر است. ظن نوعیبه دلیل ایجاد  امارات قانونی: .3

 تعارض امارات: 
 شوند. می ساقطاز دیگری نباشد، طبق قاعدۀ اذاتعارضا تساقطا هر دو تر قویبا یکدیگر در تعارض باشند و هیچ یک    امارۀ قانونیاگر دو  .1
هر دو  از دیگری نباشد، طبق قاعدۀ اذاتعارضا تساقطا  تر  قوی  ، هیچ یکاوضاع و احوالبا یکدیگر در تعارض باشند و با توجه به    امارۀ قضایی اگر دو   .2

 . شودساقط می
 ُرجحان دارد.  امارۀ قضاییگر در تعارض باشد،  با یکدی امارۀ قانونیبا یک  امارۀ قضاییاگر یک  .3

 ارزش ادله نزد قانون : 
را  قانون ادله  ارزش  مواردی،  در  پیش  اثباتاً یا    نفیاً گذار  قانون  به  در  نسبت  مالکیت  ادعای  مثاًل  است،  کرده  ثبتبینی  غیرمنقوِل  و  شدهامواِل  در محاکم   ،

 شود.  اثباتد توان می ارائۀ سنِد رسمِی مالکیتادارات، تنها با 
 . در تمامی ادله یکسان نیست : درجۀ تحلیِل دلیل بر دادرس 

 مدنی:  دادرسی آیین قانون  ۳ ماده و اساسی قانون ۱۶۱ گسترۀ اصل
نه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع    ۱۶۷بر اساس اصل   معتبر اسالمی یا  قانون اساسی: »قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدو 

نماید و نمی یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع  فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر  تواند به بهانۀ سکوت 
 ورزد.« 

ه، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت  ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کردقانون آیین دادرسی مدنی: »قضات دادگاه  ۳و همچنین ماده  
اد به منابع معتبر  نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصاًل قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استن

توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض  ادر نمایند و نمیاصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صاسالمی یا فتاوی معتبر و 
 « .شده و به مجازات آن محکوم خواهند شدبه دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال ُمسَتنِکف از احقاق حق شناختهقوانین از رسیدگی 

 « حاکم است.اصل برائتدر صورت جرم نبودن عمل انتسابی نسبت به متهم » امور کیفریو در  امور مدنی هستاین اصل و این ماده راجع به  ❖
 باشد و در غیر این صورت: می  ایرانیان شیعه دوازده امامیاین اصل و این ماده شامل  ❖

 استناد به قانون بیگانه:   .1
توان انتظار داشت که بر قوانین دولت متبوع وی  دگاه ایران نمیهای ایران طرح کند، طبیعتًا از قاضی داهای بیگانه دعوایی در دادگاهاگر یکی از اتباع دولت

ف است هم   را ارائه کند.  ادلۀ حکمیو هم  ادلۀ موضوعیمسلط باشد. بنابراین در این قبیل دعاوی تبعه مذکور برای اثبات ادعای خود، ُمَکل 
 استناد به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:   .2

ارائه  ، نیاز به  ادلۀ موضوعیدرصورتی که این گروه از ایرانیان دعوائی راجع به احوال شخصیۀ خود در دادگاه مطرح کنند، دادگاه برای رسیدگی، عالوه بر  
 مربوط به موضوع را هم دارد.   مذهبییا   احکام دینی

 : قانون اساسی دو گروه هستند  13و   12منظور از ایرانیان غیرشیعه، طبق اصول 
 .زیدیو  حنبلی، مالکی ،  شافعی، حنفی اعم از   پیروان سایر مذاهب اسالمی .1
 . مسیحیو  کلیمی، زرتشتی اند از:  ، عبارتشده شناخته رسمیتآنان به  دینکه   ایرانیان غیرمسلمان  .2
 

 دلیل اول: اقرار 
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 ق.م(  1283تا  1259ق.آ.د.م و مواد  205تا 202)مواد 
ی به نفع غیر و به ضرر خود«ق.م: » 1259طبق مادۀ  اقرار:

ّ
 باشد.می اقرار عبارت از إخبار به حق

 تفاوت اقرار با ادعا و شهادت: 
 است .  إخبار به نفع خود و به ضرر غیر ، ادعا .1
 است.  اخبار به حّقی نفع دیگری و به ضرر غیر، شهادت  .2

 های اقرار: ویژگی
َلهاو شده را نفع و شخصی را که اقرار به ُمِقّر   رااقرارکننده  .1 بهو موضوع اقرار را مُ  ُمقر   نامیم. می ِقر 
. برای مثال شخص ممکن است به انعقاد یک قرارداد اقرار کند؛ اما توصیف حقوقی آن عقد که برای  نه امور حکمیاست،    موضوعیامور    . موضوع اقرار2

 تواند موضوع اقرار واقع شود. است و نمیمثال بیع است یا هبه یا صلح بر عهدۀ قاضی 
ز. اقرار باید مُ 3 قباشد. اقراری که   َنج   است.  باطلبه امری باشد،   ُمَعل 
تردید باشد،    یقین و    قطع.اگر اقرار از روی  4 ن    باطل نباشد، بلکه از روی  نی وجود داشته باشد که اقرار نسبت به همان قدرُمَتَیق  ُمَتَیق  است مگر آنکه قدر 

 صحیح است. 
َله  قبول. اقرار نیاز به 5 َله ندارد ولی اگر   ُمقر   شده اقرار نسبت به او اثری ندارد.  بالاثرکند، اقرار نسبت به او  تکذیبمفاد اقرار را ُمقر 

 های ُمِقّر: ویژگی
بای .1 دارای  ُمِقّر  اقرار،  موضوع  به  نسبت  استیفاءد  برای    اهلیت  که  است  اهلیتی  همان  اقرار،  برای  الزم  اهلیت  الزمباشد.  اقرار  موضوع  است؛   اصل 

 تواند در امور مالی اقرار کند. تواند در امور غیرمالی اقرار کند؛ اما نمیبنابراین، سفیه می
َلهبه مُ و همچنین نسبت    موضوع اقرار ُمِقر باید نسبت به   .2 علم اجمالی  باشد. در این خصوص، به دلیل ماهیت مبتنی بر ارفاق و تسامح اقرار،    عالم  قر 

 است و علم تفصیلی الزم نیست.  کافی 
 است.  باطل اکراهباشد. اقرار ناشی از  مختار ُمِقّر باید  .3
گاهانهارادهُمِقّر باید دارای  .4 له باطل است.  ای آ ِقر   باشد؛ بنابراین، اقرار ناشی از اشتباه ُمِقّر نسبت به دین یا اشتباه او نسبت به م 
 است.  اقرار فضولی باطل  .5

 اقرار محجورین: 
ز، به کلی  .1 ز باشد و چه غیرُمَمیِّ  است.  باطلاقرار صغیر: چه ُمَمیِّ
 است.  اطلبه کلی ب در حال جنوناقرار مجنون:  .2
 است.  باطل  باشد،  مالیو اگر در امور   صحیح باشد،  غیرمالی در اموراقرار سفیه: اگر  .3
َلهو    ُمِقرّ مابین  اقرار شخص ورشکسته)مفلس(: فی .4 َلهو نسبت به    صحیح  ُمقر  است؛ یعنی به    غیرقابل استناداست؛ اّما این اقرار در برابر ُغرما،    مؤثر  ُمقر 

ابتدا سایر طلبکاران، طلب خود را به طور کامل از اموال ورشکسته، استیفاء کرده و اگر چیزی باقی  دیگر،  عبارتکند؛ بهحقوق ُغرما خللی وارد نمی
َله اختصاص داده می  شود. بماند یا آنکه بعدًا مالی برای ورشکسته حاصل شود، به تأدیه طلب ُمقر 

 عنه خود اقرار کند. ، علیه منوب  امور قاطع دعواسبت به تواند ن، نمیوکیلنکته مهم: اقرار، قائم به شخص است؛ بنابراین نماینده، مانند 
ه: ویژگی

 
 های ُمقٌرل

 باشد و بتواند مالک آنچه به نفع او اقرار شده، بشود. اهلیت تمتع نسبت به موضوع اقرار، دارای  .1
َله .2  باشد.  میتتواند  می ُمقر 

اجزای اقرار

إخبار به حق

به نفع غیر

به ضرر خود
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َله .3 است؛ مانند    آور لزامو ا  صحیحوجود داشته باشد،    علم اجمالینیست؛ اما اگر نسبت به او    مؤثرباشد، اقرار  به کلی مجهول  باشد. اگر    معلوم باید    ُمقر 
که مالک آن مال، به اسم و رسم تعیین نشده است. همچنین اگر ُمِقّر، اقرار کند که برای مثال، به یکی از دو نفر  اقرار به نفع مالک فالن مال، درحالی

ن صحیح است. بدهکار است،   اقرار او در حد َقدرُمَتَیق 
 های ُمِقٌرِبه: ویژگی

 ساله فرزند او است، پذیرفته نیست.  28ساله اقرار کند که فردی  30ممکن باشد. برای مثال، اگر فردی   عادتاً و  عقالً باید  .1
 بلغی به دیگری مدیون است. تواند اقرار کند که به موجب قمار، مباشد. برای مثال شخصی نمی شروعموضوع اقرار باید م .2
ِبه .3  باشد. به کلی مجهول نباید  ُمِقر 

 اقسام اقرار از حیث صراحت: 
، داللت بر قبول ادعای طرف مقابل و قبول حّقی برای او داشته باشد، اقرار  صریح  و  مستقیمکه به طور    اشارهیا    کتابتیا    الفاظ: اقرار با  اقرار صریح .1

 باشد. اشارۀ شخص الل که صریحًا حاکی از اقرار باشد، صحیح است.  اشارهیا با  شفاهییا  کتبیصریح است.این اقرار ممکن است 
،  اشارهیا    کتابت،  لفظکند، بلکه به موجب  : در اقرار ضمنی، شخص ُمِقر، به طور صریح و مستقیم نسبت به حِقّ طرف مقابل اقرار نمیاقرار ضمنی .2

دهد که این عمل داللت بر به رسمیت شناختن  شناختن حق طرف مقابل است یا آن که عملی انجام میکند که مستلزم به رسمیت  مطلبی بیان می
بیان می خوانده  کرده،  اقامه  دیگری  علیه  دریافت طلبی  بابت  در دعوایی شخصی  که  کنید  فرض  برای مثال،  دارد.  مقابل  که طلب  حق طرف  دارد 

رساند که خوانده، اصل  رد که طلب خواهان، مورد تهاتر و در نتیجه، سقوط واقع شده است. این عبارات میداخواهان را قباًل تأدیه کرده یا آنکه بیان می
 طلب طرف مقابل را قبول کرده؛ اّما قائل به سقوط آن به دلیل تأدیه یا تهاتر است.این اقرار، اقرار ضمنی است. 

 اقسام اقرار از حیث قاطعیت: 
که خوانده به اصل خواسته و ادعای طرف مقابل اقرار کند )اقرار کلی( و چه نسبت به بخشی از ادعای یعنی آن  عوا(:اقرار قاطع دعوا )اقرار به اصل د .1

 طرف مقابل اقرار کند )اقرار جزئی(. 
مقدمات دعوا(: .2 به  )اقرار  نمیاقرار مقدماتی  اقرار  به اصل خواسته  اقرار شخص  این  در  اقرار می.  آن  به مقدمات  نسبت  بلکه  مثال،  کند،  برای  کند. 

م  فرض کنید که در دعوایی که شخصی به خواستۀ مطالبۀ مبلغ یک فقره سفته طرح کرده، خوانده به صحت و اصالت امضای خود در سفتۀ مزبور اقدا
ین اقرار را اقرار غیرقاطع  کند، اّما به دلیل تضمینی بودن سفته، بدهکاری خود نسبت به مبلغ سفته را قبول نکند. این اقرار یک اقرار مقدماتی است. ا

 نامند نیز می
 اقسام اقرار از حیث محّل وقوع اقرار: 

 گیرد. این اقرار ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد: اقراری است که در نزد قاضی صورت می اقرار در دادگاه)اقرار قضایی(:  .1
شود، صورت گیرد. البته در دادخواست و الیحه  سند دیگری که به دادگاه تقدیم میممکن است در متن دادخواست، الیحه یا هر  اقرار کتبی در دادگاه:  ✓

ق آنها به ُمنَتسب  و... در صورتی به عنوان اقرار در دادگاه پذیرفته می  إلیه محرز باشد. شود که تعلُّ
جلسه درج  قاضی ملزم است که مفاد اقرار در صورتشود. در این حالت،  به صورت شفاهی، در نزد قاضی به امری اقرار می  اقرار شفاهی در دادگاه: ✓

 کند. 
 گیرد. این اقرار نیز ممکن است کتبی یا شفاهی باشد: اقراری است که در خارج از دادگاه صورت می :اقرار خارج از دادگاه)اقرار غیر قضایی( .2
گیرد. برای مثال، قید دین در دفاتر تجاری نیز نوعی اقرار    ممکن است اقرار به موجب یک سند رسمی یا سند عادی صورت  اقرار کتبی خارج از دادگاه: ✓

 کتبی خارج از دادگاه است. 
دادگاه: ✓ از  برای    اقرار شفاهی خارج  با شهادت شهود،  اقرار  این  اقرار کند.  امری  به  نسبت  به صورت شفاهی  دادگاه،  از  خارج  ممکن است شخص 

 شود. دادگاه اثبات می
 تأثیر اقرار نسبت به سایرین: 

 است.  مؤثرو او مقام قائماو و   خوداقرار هر شخص نسبت به  .1
 هستند.  مقام شخصقائماست؛ زیرا وراث،  مؤثراو هم  راثاقرار شخص نسبت به و  .2
ث .3 ُمَورِّ بر عهدۀ  به وجود دین  او  ورثۀ  از  و برخی  باشد  اقرار کنند،  اگر مدیون اصلی فوت کرده  به خودش مؤثر استشان  ؛ اقرار هر وارث فقط نسبت 

 نسبت به سایر ُوّراث مؤثر نیست. 
 إلیه نیز مؤثر است. اقرار او در برابر منتقل  اگر شخصی نسبت به مالی اقرار کند و سپس آن مال را به دیگران منتقل کند،  .4

 تواند از اقرار خود رجوع و آن را تکذیب کند. ؛ یعنی ُمِقر نمیانکار بعد از اقرار مسموع نیستانکار بعد از اقرار: 
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دادگاه می .1 در  اقرار  ویژۀ  فقط  نیست،  مسموع  اقرار  از  بعد  انکار  که  را  عبارت  این  اساتید،  از  و  برخی  در خصوص  دانند  را  اقرار  از  بعد  انکار  بنابراین، 
 قبول نیست. ق.م این نظر قابل  1277دانند. با توجه با اطالق مادۀاقرارهای خارج از دادگاه مجاز می

 با اینکه وصیت قابل رجوع است؛ اما اقرار ضمن وصیت قابل رجوع نیست.  .2
 شود. در تمام این موارد بار اثبات، بر عهدۀ ُمِقر است.  ما در موارد زیر، اقرار، بالاثر میبا این که انکار بعد از اقرار مسموع نیست؛ ا بالاثر شدن اقرار:

ای را منعقد کرده و سپس به : یعنی ُمِقر ثابت کند که اقرار او کذب بوده است. برای مثال، شخصی اقرار کند که در تاریخ خاّصی معاملهکذب اقرار .1
 تاریخ، او خارج از ایران بوده و در نتیجه، اقرار او باطل است.  اش اثبات کند که در آنموجب گذرنامه

 : یعنی ُمِقر ثابت کند که اقرار او فاسد بوده است؛ یعنی اقرار دارای شرایط صّحت اقرار نیست. بطالن اقرار .2
َله یا میزان دین، دچار اشتباه شده است. اقرار مبتنی  : یعنی ُمِقر ثابت کند که اقرار او مبتنی بر اشتباه بوده است؛ یعنی او در شخص ُمِقر  اشتباه در اقرار .3

 شود. بر اشتباه نیز، نوعی از اقرار فاسد تلّقی می
قابل .4 عذر  مبنای  بر  قابلقبولاقرار  عذر  بر  مبتنی  اقرار،  که  کند  ثابت  ُمِقر  اگر  عنوان :  به  را  مبلغی  که شخصی  کنید  برای مثال، فرض  است.  قبول 

اّما بعدًا    کند؛کند. او بر مبنای همین دریافت چک، به بدهکاری خود اقرار مییافت فقره چک از شخص دیگری قرض میالحسنه، به موجب در قرض
 قبول، قابل انکار است. شود. این اقرار به واسطۀ یک عذر قابلبا عدم وصول وجه آن چک مواجه  

که چیزی بر آن بیفزاید؛ اما گاه بر ادعای کند، بدون آن گاه اقرار، ساده است؛ یعنی ُمِقر، به همان امر مورد ادعای طرف مقابل اقرار می  تجزیۀ اقرار:
ه آن اقرار  افزاید. سؤال آن است که اگر ُمِقر در اقرار خود، جزء دیگری به ادعای خواهان اضافه کرده و نسبت بطرف مقابل قید، وصف یا جزء جدیدی می

اید  تواند اقرار را تجزیه کند و آن جزئی را که مورد قبول او نیست، رد کند و نسبت به بقّیه، به اقرار استناد کند یا خیر؟ در این خصوص بکند، آیا خواهان می
 بین حاالت ذیل قائل به تفصیل شد:

خواهان، ده تن برنج بوده است و خوانده نسبت به بدهکاری ده تن برنج  )اقرار همراه با اضافه کردن یک صفت(: برای مثال، ادعای    اقرار موصوف .1
 درجۀ سه اقرار کند. چنین اقراری قابل تجزیه نیست. 

برای مثال، ادعای خواهان ده تن برنج بوده است و خوانده نسبت به بدهکاری به ده تن برنج، برای    )اقرار همراه با اضافه کردن یک قید(:   اقرار مقّید .2
 ر اول تیر ماه سال آینده اقرار کند. چنین اقراری قابل تجزیه نیست. تحویل د 

کیلوگرم بدهکارم.    500برای مثال، ادعای خواهان، ده تن برنج بوده است و خوانده اقرار کند که ده تن برنج، به جز    اقرار همراه با استثنای متصل: .3
 دهند، چنین اقراری قابل تجزیه نیست. منه، یک مجموعۀ واحد را تشکیل میازآنجاکه مستثنا و مستثنا  

برای مثال، ادعای خواهان، ده تن برنج بوده است و خوانده اقرار کند که ده تن برنج بدهکار است؛ اما در جای دیگر    اقرار همراه با استثنای منفصل:  .4
ِقر به کل اقرار او استناد کند؛ بنابراین، چنین اقراری قابل تجزیه تواند علیه مُ َله میکیلوگرم از میزان بدهکاری او کم شده است. ُمِقر    500بیان دارد که  

 است. 
برای مثال، ادعای خواهان، ده تن برنج بوده و خوانده اقرار کند که ده تن برنج، بدهکار بوده است؛   اقرار ُمرّکب )اقرار همراه با اضافه کردن یک ادعا(: .5

تهاتر و عدم  اما تهاتر یا پرداخت صورت گرفته است. تهاتر یا پرداخت، ادعایی است که از جانب ُمِقر باید اثبات شود؛ در غیر این صورت، اصل بر عدم  
 اقراری قابل تجزیه است.  پرداخت است؛ بنابراین، چنین

 نکاتی راجع به اقرار: 
 شود.  متولد زندهدر صورتی مؤثر است، که اقرار برای حمل ق.م  1270طبق مادۀ   ✓
 . مانع صحت اقرار نیست ،  َله در سبب اقراراختالف ُمِقر و ُمِقر  ق.م  1274بر اساس مادۀ   ✓
قابل    اصل دعوا به شهادت شهودکرد که    اثبات  شهادِت شهودتوان به  را در صورتی میخارج از محکمه  واقع در    اقرار شفاهی ق.م    1279طبق مادۀ   ✓

 اثبات باشد. 
 

 دلیل دوم :سند 
 ق.م(  1305تا  1284ق.آ.د.م و مواد  228تا 206)مواد 
 .«ای است که در مقام اثبات ادعا یا دفاع، قابل استناد استنوشتهق.م: » 1284طبق ماده سند: 

 با توجه به این تعریف: 
، شخصی باشد که سند  مهرو یا    اثرانگشت،  امضاء توان به مفهوم اصطالحی »سند« دانست که از جمله دارای  القاعده در صورتی می« را علینوشته» .1

 شود. به او نسبت داده می
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سند،  مهم .2 یک  رکن  نوشتهاست.    اثرانگشتیا  امضا  ترین  یا  اگر  امضا  فاقد  نمیای  محسوب  سند  نوشته،  این  باشد،  چنین    شود. اثرانگشت  البته 
 استفاده شود.  امارۀ قضاییتواند به عنوان ای، مدرکی است که مینوشته

 شود، اما به عنوان امارۀ قضایی برای اثبات ادعا یا دفاع قابل استفاده است. شده و عکس، سند محسوب نمیضبطفیلم، صدای .3
برداری از راه دور( نیز گفته  برداری از سند است. از همین رو، به آن تله کپی )کپیشود؛ بلکه صرفًا نوعی تصویر)دورنگار(، سند محسوب نمیفکس   .4

 شود. شود؛ بنابراین، فکس فقط نوعی تصویر )کپی( محسوب میمی
 ب نشود. ای در یک دعوا، سند محسوب شود؛ و در دعوای دیگر سند محسو ممکن است نوشته .5

 اقسام سند: 
 : سندی است که دارای سه مشخصه است: سند رسمی .1

کننده سند باید مأمور قانونی باشد؛ یعنی  ؛ بنابراین، مأمور تنظیمدر ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی یا توسط سایر مأموران قانونی تنظیم شده باشدالف.  
های دولتی(، یا تحت استخدام  خانه یا دستگاهتخدام دولت باشد )مانند مأموران وزارتشده؛ چه تحت اسشخصی باشد که مأموریت او در قانون تعیین

 دولت نباشد )مانند سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طالق(. 
 . کننده باشدسند تنظیم شده در حدود صالحیت شخص تنظیم ب.
 . در تنظیم سند مزبور، مقررات و تشریفات قانونی رعایت شده باشدج. 

اگر سندی هر یک از اوصاف فوق، حتی یکی از آنها را نداشته باشد، عادی است. اسناد تجاری )برات، سفته و چک(، اسناد تنظیمی در  سند عادی:   .2
دفاتر تجاری و سهام  نامۀ خود نوشت،  ها و رسیدهای عادی، وصیتدر ساخت، نامهنامه و قرارداد مشارکت  نامه، اجارههای امالک مانند مبایعهآژانس
 است. ها، همگی سند عادی است؛ زیرا هیچ مأمور رسمی در تنظیم آن دخالت نداشتهشرکت

 مزایای اسناد رسمی: 
تواند اظهار دارد که امضا،  را دارند؛ یعنی شخصی که سند منتسب به اوست، نمی  قابلیت ادعای جعل دارند اما  نرا    قابلیت انکار و تردید  اسناد رسمی .1

 کند.  اثرانگشت یا خط از آن او نیست. اگر او بخواهد انتساب سند به خود را منتفی کند، باید نسبت به آن ادعای جعل کند و این ادعا را اثبات
برابر   .2 در  تنظیم حتی  تاریخ  اسناد رسمی،  مدر  ثالث  است اشخاص  تنظیم فقط فیعتبر  تاریخ  عادی،  اسناد  در  اما  و موصی؛  وراث  و  له مابین طرفین 

 ایشان معتبر است. 
توان به  . اسنادی که برای اجرای مفاد آنها عالوه بر رجوع به دادگاه و اقامۀ دعوا، میاالجرا استها الزماسناد رسمی نسبت به تعهدات مندرج در آن .3

آنها را درخواستِصرف مراجعه به   اسناد  شود. ذکر این نکته الزم است که علیاالجرا نامیده میکرد، اسناد الزمادارۀ ثبت اسناد نیز، اجرای  االصول 
 االجرا تلقی کرده؛ مانند چک. نها را سند الزمگذار آاالجرا، اسناد رسمی است؛ اما برخی از اسناد عادی هستند که قانونالزم

 ی اعتبار سند رسمی:اسناد عادی دارا
 .اسناد عادی در دو مورد ذیل اعتبار سند رسمی دارد: 1
. البته باید توجه داشت که در این حالت، سند عادی فقط در برابر، همان إلیه تصدیق کند صدور آن را از منتسب  ؛  شدهاگر طرفی که سند علیه او اقامه ✓

 شود. را تأیید کرده؛ یعنی نسبت به سایرین، سند رسمی محسوب نمی یابد که صحت و اصالت آن سندشخص، اعتبار سند رسمی می
کرده است. البته توجه داشته باشید که در   تعرض اگر در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط همان شخص امضا یا مهر شده که نسبت به اصالت آن  ✓

برابر او اثبات شده  این حالت، سند عادی فقط در برابر همان شخصی، اعتبار سند رسمی می یابد که به اصالت سند تعرض کرده و صحت سند در 
 است. 

؛ اما سند عادی  قابل انکار یا تردید نیست،  سند عادیین موارد  . اینکه اسناد عادی در موارد فوق، اعتبار سند رسمی دارند، صرفًا به این معنی است که در ا 2
 االجرا تلقی نشده و برخالف اسناد رسمی، تاریخ آن در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. در این موارد، سایر اوصاف سند رسمی را ندارد؛یعنی الزم

 است.  قابل انکار یا تردید ندارد و همچنان را   اعتبار سند رسمی برابر سایرین. در هر دو فرض فوق، سند در 3
 االجرا: سند الزم 

را اجرا کند.  نفع سند، برای اجرای مفاد آن میسندی است که شخص ذی  به رجوع به محاکم دادگستری، از طریق ادارۀ ثبت، مفاد آن  تواند بدون نیاز 
االجرا عبارت  االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی است. اسناد الزمزمنامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی ال شیوۀ اجرای مفاد این اسناد تابع آیین

 است از: 
قانون ثبت از قرار ذیل    93و    92االجرا طبق مواد  االجرا نیست؛ بلکه اسناد رسمی الزمباید توجه داشت که همۀ اسناد رسمی الزم  اسناد رسمی:  .1

 است:
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 اسناد رسمی راجع به دیون؛ ✓
 اسناد رسمی راجع به اموال منقول، مگر در حالتی که این عین منقول در تصرف شخص ثالثی است و او مدعی مالکیت آن است.  ✓
 شده.اسناد رسمی راجع به معاملۀ امالک ثبت ✓

مالکیت گرچه سند رسمی است؛ اما    االجرا دانسته شده نه سند مالکیت ملک. سندشده، الزمتوجه داشته باشید که اسناد رسمی راجع به معاملۀ امالک ثبت
 االجرا نیامده است. ق.ث در شمار اسناد الزم 93و   92در مواد  

االجرا نیست. برای مثال، شخصی که  ای از استثنائات، اسناد رسمی، الزماالجرا است؛ اما در پارهاالصول اسناد رسمی الزمبنابراین درست است که علی
و اخراج متصرف فقط  خلع یدتواند برای تواند به استناد این سند مالکیت از ادارۀ ثبت، اخراج متصرف را تقاضا کند و میمیسند مالکیت ملکی به نام اوست ن

 به حکم دادگستری مراجعه کند. 
 دانسته شده است. که عبارت است از:  االجرادر حکم الزمبرخی از اسناد عادی نیز در قانون  .2

 شود عملیات بانکی بدون ربا، بین بانک و مشتری منعقد میقراردادهایی که در اجرای قانون  ✓
 چک  ✓
 برگۀ وثیقۀ انبارهای عمومی  ✓
 های مشترک آپارتمان هزینه ✓

الزم .3 اختصاصی،  از مراجع  آرای صادره  از  دانسته شدهبرخی  آرای مزبور  مفاد  اجرای  ثبت، مسؤول  ادارات  یعنی  است؛  آرای هیأت  االجرا  مانند:  اند؛ 
 سازمان بورسداوری 

 (: 1395قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه )مصوب   113بر اساس مادۀ   االجرا:طرح دعوا در خصوص اسناد الزم 
االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مراجعه  االجرا ابتدا، به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزماشخاِص متقاضی اجرای اسناد رسمی الزم .1

 کنند. می
یون، راسًا  ادارات مذکور مکلف اند بالفاصله پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. شناسایی و توقیف اموال مد .2

 نفع سند ندارد. گیرد و نیاز به تقاضای ذیصورت می
 اد سند به محاکم دادگستری رجوع کند: تواند در هر یک از دو صورت زیر، با انصراف از اجرای مفَله سند میُمتعِهد   .3

 اگر ادارۀ ثبت نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند.  ✓
 اگر متعهد سند نتواند ظرف مدت شش ماه از تقاضای اجرا نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند.   ✓

له سند اقدام نماید، از پرداخت  مدت بیست روز از ابالغ اجراییه، نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهد  االجرا، ظرف  اگر متعهد سند الزم  .4
 های اجرایی معاف است. هزینه

 سند سفید امضا: 
دیگر، امضا، مهر یا  عبارتسندی است که شخصی ابتدا آن را امضا یا منقوش به مهر یا اثرانگشت خود کرده و سپس عباراتی در آن درج شده است؛ به .1

های سند، درج شده است. این سند قابل استناد و انتساب به دارندۀ امضا یا صاحب اثرانگشت یا مهر نیست،  اثرانگشت از حیث تاریخی زودتر از نوشته
 که مفاد سند را نیز خود او نوشته باشد. مگر آن

در   امضا بعد از درج مطالببر آن است که  اصلود را اثبات کند. در غیر این صورت، شخصی که مدعی سفید امضا بودن یک سند است، باید ادعای خ .2
 نقش بسته است.  سند

 شخصی که سندی علیه او مورد استناد قرار گرفته است، دو راه کلی برای دفاع در برابر آن سند دارد: دفاع در برابر اسناد: 
بر انجام تعهدات مندرج در سند. برای مثال، ادعای انحالل معاملۀ  : یعنی دفاع در خصوص ماهیت و مدلول سند،  دفاع ماهوی .1 مانند دفاع مبنی 

ضوع  موضوع سند )فسخ، اقاله، انفساخ(، ادعای بطالن معاملۀ موضوع سند )به دلیلی مانند اشتباه، اکراه، فقدان قصد، فقدان اهلیت، جهل به مو
 خت، ابرا، تبدیل تعهد، تهاتر و...( از مصادیق دفاع ماهوی است. معامله و...(، ادعای سقوط تعهدات مندرج در سند )پردا

 باشد. می تعرض نسبت به اصالت سند: که به معنای دفاع شکلی .2
 تعرض نسبت به اصالت سند: 

 تعرض نسبت به اصالت سند، یا از مقولۀ انکار و تردید است، یا از مقولۀ ادعای جعل، تفاوت این دو در آن است که: 
 نفی انتساب خط، مهر، اثرانگشت، یا امضا را انکار و تردید گوییم. بدین نحو که: اظهار انکار و تردید:  .1

 گوییم.  انکار کند، آن را نفی منتسب شده، ه او  اگر شخص خط، مهر، امضا یا اثرانگشتی را که ب ✓
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 گوییم.  تردیدکند، آن را   نفیرا  به دیگریو اگر خط، مهر، امضا، یا اثرانگشت منتسب  ✓
از قسمت  ادعای جعل: .2 یا برخی  به سند اضافهادعای ساختگی بودن تمام  این نحو که، مطلبی  به  از آن حذفهای یک سند  یا شده، مطلبی  شده 

 مطلبی در آن تغییر داده شده است. 
 اقسام جعل: 

اسناد  عجعل مادی:   .1 در  آن. جعل مادی هم  تغییر  و  اضافه کردن، محو کردن کلمات  تراشیدن،  از  اعم  تغییر مادی یک سند،  است هرگونه  بارت 
 رسمی و هم در اسناد عادی راه دارد.

)معنوی(: .2 مفادی  اظه  جعل  و  وقایع  در  تقلب  و  تحریف  مستلزم  بلکه  نیست؛  سند  یک  و ظاهری صورت  مادی  تحریف  مستلزم  جعل،  ارات  این 
شده به مأمور قانونی است. جعل معنوی فقط در اسناد رسمی راه دارد. برای مثال، شخصی که مأمور ثبت احوال است، تاریخی  طرفین و امور اعالم

 که سردفتر اسناد رسمی، سندی برخالف اظهارات شخص تنظیم و صادر کند. غیرواقعی به عنوان تاریخ تولد در شناسنامه درج کند یا آن
 های انکار و تردید با ادعای جعل: ها و تفاوتهتشبا

 باشد. انکار و تردید از مقولۀ نفی است؛ اما ادعای جعل از مقولۀ ادعا می .1
قابل .2 عادی  به سند  نسبت  فقط  تردید  و  قابلانکار  عادی  به سند  نسبت  و هم  به سند رسمی  نسبت  ادعای جعل هم  اما  است؛  است؛ اعمال  اعمال 

 . اسناد رسمی، انکار یا تردید مسموع نیستدیگر نسبت به عبارتبه
 در اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد نیز، انکار یا تردید مسموع نیست. اسناد عادی در دو مورد، اعتبار اسناد رسمی را دارد:  .3

 إلیه آن سند، خود وی باشد یا شخص ثالث. ز آنکه ُمنَتَسب  إلیه قبول کند؛ اعم اشده، صدور آن را از ُمنَتَسب  اگر طرفی که سند علیه او اقامه ✓
 اگر در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط همان شخصی امضا یا مهر شده که نسبت به اصالت آن تعرض کرده است.  ✓

 شود. یا جعلیت سند رسیدگی نمیکنندۀ سند، سند خود را استرداد کند، در این حالت به اصالت اگر پس از انکار، تردید یا ادعای جعل، ارائه .4
آن، بر   در صورت انکار و تردید، بار اثبات اصالت سند بر عهدۀ شخصی است که به سند استناد کرده؛ اما در صورت ادعای جعل، بار اثبات جعلی بودن .5

 عهدۀ مدعی جعل است. 
می .6 صادر  کارشناسی  قرار  معموال  سند،  اصالت  به  رسیدگی  بیان  برای  فوق  بند  در  آنچه  به  توجه  با  تأدیشود.  تردید،  و  انکار  در  الزحمۀ  حّق   ۀشد، 

 الزحمۀ کارشناس با مدعی جعل است. اما در ادعای جعل، تأدیۀ حّق کارشناسی بر عهدۀ شخصی است که به سند استناد کرده است؛ 
باشد؛ ولی   .7 به تمام سند یا بخشی از آن  به تمام سند باشد؛ چرا که شخص نمیانکار و تردید فقط میادعای جعل ممکن است ناظر  تواند  تواند ناظر 

 اصالت امضای خود را نسبت به بخشی از سند بپذیرد و نسبت به بخشی دیگر، انکار یا تردید کند؛ مگر آنکه مدعی جعل سند باشد. 
 شود.را ارائه کند؛ در غیر این صورت، آن سند از ِعداد دالئل او خارج میدر صورت انکار یا تردید، استنادکننده به سند باید در همان جلسه، اصل سند  .8

دگاه تحویل  اما در صورت ادعای جعل، باید ادعای جعل و دالیل آن به طرف مقابل ابالغ شود. طرف مقابل باید ظرف ده روز از ابالغ، اصل سند را به دا
 شود. می  دهد؛ در غیر این صورت، آن سند از ِعداد دالیل او خارج

 تواند استمهال کند. ای مانند وکیل در دادرسی حاضر باشد و دسترسی به اصل سند نداشته باشد، میاگر نماینده ✓
 دادگاه ممکن است با این استمهال موافقت کند.  ✓

محو، از بین بردن و ... صورت  اگر نسبت به سندی، انکار یا تردید شود و اصالت آن سند، اثبات نشود، نسبت به سند هیچ اقدامی از قبیل ابطال،   .9
به ابطال تمام یا بخشی از سند،  گیر؛ اما اگر نسبت به سند ادعای جعل شود و جعلیت سند ثابت شود، دادگاه حسب مورد در حکم صادره، نسبت  نمی

 دهد. هایی در سند یا از بین بردن سند، دستور میتغییر یا محو قسمت
 شود. اجرا می این دستور، بعد از قطعیت حکم صادره ✓
این مقرره، ویژۀ حالتی است که دعوای اصلی به موجب صدور حکم، مختومه شود. اگر دعوای اصلی به موجب یک قرار مختومه شود، نسبت به سند   ✓

 شود.دهنده بازگردانده میمجعول تعیین تکلیف نشده و به همان شکل به ارائه
 مورد ادعای خواهان بوده، حکم صادر کند و مقررۀ مذکور در این بند، استثنایی بر این امر است.   تواند بیش از آنچهاصل بر این است که دادگاه نمی ✓

به آنها    کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت  .10
کنند؛ مگر با اجازۀ دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیۀ آن تصریح شود که نسبت به این سند، ادعای تعیین تکلیف نشده، به اشخاص تسلیم  

 جعلیت شده است. رعایت این امر در مورد تردید و انکار وجود ندارد. 
ست؛ اما در ادعای جعل، اگر جعلی بودن سند  کنندۀ سند قابل مجازات نیاگر نسبت به سندی، انکار یا تردید شود و اصالت آن سند، اثبات نشود، ارائه .11

 کننده سند تحت عنوان جعل یا استفاده از سند مجعول قابل مجازات است. ثابت شود، ارائه
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کنند. این قرار در قانون وجود ندارد و نیازی هم به صدور آن نیست؛ بلکه برخی پس از اثبات اصالت سند، نسبت به آن قرار اصالت سند صادر می .12
 اثبات اصالت سند، صرفًا یک اقدام مقدماتی برای صدور رأی نهایی پرونده است. 

 شروط رسیدگی به اصالت سند: 
 کند که: دادگاه در صورتی اقدام به رسیدگی به صحت و اصالت سند می

 ( صورت گرفته باشد. ادعای جعلیا  تردید، انکارنسبت به اصالت آن سند تعرض ) .1
دهد؛ بنابراین، اگر دادگاه، اساسًا سند مزبور را برای رسیدگی به دعوا مؤثر نداند، نیازی به رسیدگی به    تشخیص   مؤثر ،  رسیدگی را در    سند دادگاه آن   .2

 اصالت سند نیست. 
ی به اصالت  بعد از تعرض نسبت به اصالت سند )چه انکار یا تردید و چه جعل(، دادگاه اقدام به رسیدگهای رسیدگی به صحت و اصالت سند:  روش

 پذیرد: کند. این امر به طرق ذیل انجام میسند می
م الصدور:  .1 یعنی مقایسۀ خط، امضا، اثرانگشت یا مهر مورد تعرض با خط، امضا، اثرانگشت یا مهر آن شخص، در    تطبیق محتویات سند با اسناد ُمَسل 

م است. به   ماسنادی که منتسب به اوست و صدور آن اسناد توسط او، ُمَسل  رسد که  شود. به نظر میالصدور، »اساس تطبیق« گفته میاین اسناد ُمَسل 
 « انجام شود. قرار تطبیقتطبیق سند باید در قالب »

بدین معنی است که مندرجات سند مورد اختالف با مفاد سایر اسنادی که صحت مفاد آنها ثابت شده یا مورد قبول    تطبیق مفاد سند با سایر اسناد: .2
 است، مقایسه شود. شخص معترض

یا    استکتاب: .3 مهر  خط،  امضا،  نمونۀ  او  از  و  شود  دعوت  شده  واقع  تعرض  مورد  او  اثرانگشت  یا  مهر  امضا، خط،  که  شخصی  که  است  معنی  بدین 
 شده مقایسه شود. هایی که از او گرفتهشده، یا نمونهاثرانگشت اخذ شود و سپس سندی که اصالت آن مورد تعرض واقع

توان از ایشان در خصوص صحت و اصالت سند و  گاه اشخاصی، شاهد انعقاد یک عقد هستند؛ که می  استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین: .4
 محتویات آن تحقیق کرد. 

ر متن را فهمید. دقت در  توان آثار تراشیدگی، تغییر کلمات، اضافه کردن کلمات و تقدم و تأخر امضا بگاه با دقت در سند می  دقت در سند مورد تعرض: .5
 کلمات ممکن است یک دقت ساده و با چشم غیرمسلح، یا یک دقت کارشناسی و با استفاده از ابزارهای فنی باشد. 

تواند امر استکتاب، تطبیق و دقت در خط، مهر، امضا و اثرانگشت را به کارشناس یا ادارۀ تشخیص هویت و پلیس  دادگاه می  ارجاع امر به کارشناس:  .6
،  الملل ارجاع دهد. ارجاع این امر به کارشناس، در صورتی الزم است که موضوع دارای جنبۀ فنی و تخصصی باشد. در برخی مواقع، بررسی اسنادنبی

الزحمۀ  نیازمند دقت فنی و کارشناسی نیست و از جنبۀ تخصصی برخوردار نیست و ارجاع آن به کارشناس، فقط موجب اطالۀ دادرسی و تحمیل حقُّ 
 کارشناس به اصحاب دعوا است. 

 های رسیدگی به اصالت سند: شیوۀ اعمال روش
 های فوق قابل استفاده است. همۀ روش   در جعل مادی و همچنین در انکار و تردید: .1
شود؛ بلکه جعلیت سند، با تحقیقات مقدماتی مانند استکتاب، تطبیق خط و امضا )تطبیق محتویات( و دقت در ظاهر سند اثبات نمی  در جعل مفادی: .2

 های دیگر مانند تطبیق مفاد، تحقیق از شهود و مطلعین و استفاده از امارت و قرائن استفاده کرد. باید از راه
 ان اساس تطبیق قرار گیرند:توانند به عنو اسناد ذیل می اساس تطبیق:

 اسناد رسمی  .1
 اسناد عادی مورد قبول طرفین  .2
 ها تعرض نکرده است. اسناد عادی که قباًل علیه طرف مقابل مورد استناد قرار گرفته است و او نسبت به اصالت آن .3

 اقسام ادعای جعل: 
 شود.سند جعلی است و خواستار رسیدگی به جعلی بودن سند میکند که که شخص، صرفًا بیان میادعای جعل ساده )بدون تعیین جاعل(: یعنی آن .1
کند. در  داند، شخص خاصی را به عنوان جاعل معرفی میکه سند را جعلی میکه شخص، عالوه بر آنادعای جعل مرکب )با تعیین جاعل(: یعنی آن .2

 این حالت: 
کند؛ یعنی دادگاه حقوقی  جعلیت سند، نسبت به اتهام جاعل نیز رسیدگی و حکم صادر میق.آ.د.م دادگاه حقوقی عالوه بر رسیدگی به    277بنا بر مادۀ   ✓

می کیفری  حکم  صدور  به  اقدام  دادسرا،  کیفرخواست  به  نیاز  در  بدون  جاعل  اتهام  به  رسیدگی  دادسرا،  احیای  به  توجه  با  حاضر  حال  در  اما  کند؛ 
 ه جزایی است. صالحیت دادسرا و در صورت کیفرخواست، در صالحیت دادگا

کند و وارد رسیدگی به جرم جعل و اتهام جاعل و مجازات او  بنابراین، در حال حاضر، دادگاه حقوقی صرفًا به جعلی بودن یا نبودن سند رسیدگی می ✓
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 شود؛ بلکه مکلف است موضوع را به دادسرا گزارش کند تا دادسرا اقدام به رسیدگی به جنبۀ کیفری موضوع کند. نمی
 أخر در تعرض نسبت به اصالت سند: تقدم و ت

 شود: اگر شخصی از چند جهت به اصالت سند تعرض کند، به نحو زیر عمل می
 شود. رسیدگی می جعلکند: فقط به ادعای  انکار یا تردید  و سپس اظهار  جعلاگر ابتدا، ادعای   .1
 شود. رسیدگی می جعلکند: فقط به ادعای  جعلو سپس ادعای انکار یا تردید اگر ابتدا، اظهار  .2
 شود. رسیدگی می جعلزمان طرح کند، فقط به ادعای را هم تردیدیا  انکارو اظهار  جعلاگر ادعای   .3
 

 دلیل سوم: شهادت )گواهی(
 ق.م(  1320تا  1309ق.آ.د.م و مواد  247تا  229)مواد 

 .اخبار به حّقی است به نفع غیر و به ضرر شخص دیگر شهادت،شهادت: 
 نکات ذیل باید لحاظ شود:  باِر اثباتی شهادتدر خصوص  ارزش اثباتی شهادت:

دیگر، در حال حاضر با نسخ و ابطال موادی از قانون مدنی که ارزش شهادت را محدود  عبارتدر حال حاضر ارزش اثباتی شهادت محدودیت ندارد؛ به .1
 کرد، اگر تعداد و اوصاف شهود، طبق قانون برقرار باشد، توان اثباتی شهادت شهود با محدودیت خاصی مواجه نیست. می

ق.م شهادت کارایی نداشت که به ابطال مادۀ مزبور، توسط شورای نگهبان،   1309شود، بنا بر مادۀ  در دعاوی که سند رسمی به عنوان دلیل اقامه می .2
 ث تعداد و اوصاف، واجد تعداد و اوصاف قانونی باشد، در برابر سند رسمی نیز قابل استفاده است. شهادت شهود، اگر از حی

 نظر است. نظر محکم چنین است که: که شهادت، دلیل است یا اماره، اختالفدر خصوص این .3
ت بنا بر مدلول آن رأی صادر کند. در این حالت،  اگر تعداد و اوصاف شهود، مطابق قانون برقرار باشد: شهادت، دلیلی قانونی است که قاضی ملزم اس ✓

 است که قاضی ملزم به رعایت مفاد آن است.  یک دلیل قانونیتشخیص ارزش اثباتی این شهادت، با دادگاه نیست؛ بلکه شهادت در این حالت 
است که قاضی را متوجه اوضاع و    امارۀ قضایی ی  اگر تعداد و اوصاف شهود، مطابق قانون برقرار نباشد؛ شهادت ایشان، دلیل قانونی نیست؛ بلکه نوع ✓

داند،  ق.آ.د.م. که تشخیص تأثیر شهادت را با دادگاه می  241شود.مادۀ  کند و صرفًا برای مزید اطالع استماع میاحوال و شواهد و قرائن قضیه می
ا برقراری  کافی و عدم  تعداد  بنابراین، حتی در صورت عدم وجود  به همین حالت است؛  به نظر ناظر  اگر  ایشان  باز هم شهادت  برای شهود،  وصاف 

به  نیاز  این صورت، استماع شهادت شهود،  قابل استماع است. در  برای مزید اطالع  امارۀ قضایی دانست،  را  آن  بتوان  که  باشد  قاضی در سطحی 
 سوگند ایشان ندارد. 

 تعداد شهود برای اثبات دعاوی مختلف: 
 تعداد و جنسیت زیر الزم است:  برای اثبات دعاوی مختلف شهودی با

وصیت .1 اجاره،  وقف،  مالی،  قراردادهای  از  ناشی  دعاوی  مبیع،  ثمن  دیون،  )مانند  مالی  امور  اثبات  دیه(: برای  مستوجب  جنایات  غصب،  تملیکی، 
 شهادت: 
 دو مرد  •
 یا شهادت یک مرد و دو زن  •
 یا شهادت یک مرد و سوگند مدعی  •
 یا شهادت دو زن و سوگند مدعی  •
 این سوگند، سوگند تکمیلی گوییم که بعدًا مطالعه خواهد شد. به  ✓
یا شهودی که مدعی معرفی کرده، شهادت می ✓ ابتدا شاهد  که  نحو است  بدین  به شهادت و سوگند  توأمان  استناد  دهند و سپس مدعی،  شیوۀ 

 کند. سوگند یاد می
 ست، سوگند تکمیلی راه دارد. در دعاوی غیرمالی اعتباری، چون ماهیت حق موضوع دعوا، یک امر مالی ا ✓

فقط با شهادت دو  برای اثبات امور غیرمالی )مانند طالق، رجوع از طالق، بلوغ، عفو از قصاص، وکالت، وصیت عهدی، جرح شاهد و تعدیل او(:   .2
 . مرد

 بکارت، رضاع، عیوب درونی زنان و بلوغ دختران(:ها معمواًل در اختیار زنان است )مانند والدت طفل، برای اثبات آن دسته از اموری که اطالع از آن .3
 دو مرد •
 یا شهادت یک مرد و دو زن  •
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 یا شهادت چهار زن.  •
 برای اثبات اصل نکاح  .4

 دو مرد •
 شهادت یک مرد و دو زن  •
با   ✓ فقط  بودن،  غیرمالی  دلیل  به  و  نیست  بند  این  مشمول  موقت(  یا  )دائم  نکاح  نوع  است.  بند  این  مشمول  نکاح،  اصل  مرد فقط  دو  شهادت 

 اثبات است. قابل
د  مهریه، به دلیل آنکه امری مالی است، مشمول بند اول است و با شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن، یک مرد و سوگند مدعی و یا دو زن و سوگن  ✓

 اثبات است. مدعی، قابل
 اوصاف شهود: 

 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است.  15ی و برای پسران،  سال تمام قمر  9ق.م برای دختران،  1210مادۀ 1: سن بلوغ طبق تبصرۀ بلوغ .1
 : شاهد باید عاقل باشد، در این مورد نکات ذیل باید لحاظ گردد: عقل .2

 شهادت مجنون ادواری در حال افاقه، صحیح است.  ✓
ون بیشتر، اما از سفیه کمتر است؛ به بر همین مبنا، شهادت اشخاص َمعُتوه را نیز نباید پذیرفت. ُمعَتوه، شخصی است که قدرت تمیز او از مجن  ✓

 بیان دیگر، معتوه شخصی است که هم در امور مالی و هم در امور غیرمالی فاقد تمیز است. 
: منظور از ایمان، آن است که شاهد، مسلمان باشد. در این خصوص و به دلیل اطالق ماده تفاوتی بین آنکه شاهد شیعه باشد یا اهل سنت،  ایمان .3

 وجود ندارد. 
 دیگر تولد شاهد حاصل زنا نباشد. عبارتزاده باشد، یا به: به معنای آن است که شاهد حاللطهارت ُموِلد  .4
 : منظور از عدالت آن است که شخص، سابقۀ فسق یا اشتهار به فساد نداشته باشد. عدالت .5
 عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی  .6
: در قانون، تعریفی از این شرط بیان نشده است. با قیاس موضوع با قاضی )بند  دهدشخصی که علیه او شهادت میعدم وجود دشمنی بین شاهد و   .7

توان وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین شاهد و شخصی که علیه او شهادت داده شده و عدم انقضای حداقل دو سال از  ق.آ.د.م( می  91»ه« مادۀ  
 ای قوی مبنی بر دشمنی دانست. تاریخ صدور حکم قطعی را، قرینه

 متکدی نبودن  .8
 ولگرد نبودن .9

 کار و ساهی نبودنفراموش  .10
 زمان اعتبار اوصاف شهود: 

 شاهد باید زمان رویداد مورد شهادت )زمان تحمل شهادت( دارای این اوصاف باشد؟ 
 دهد؟ یا زمانی که نسبت به آن رویداد در محضر دادگاه )زمان ادای شهادت(، شهادت می 

ها فاصله افتد و در این بین برخی صفات شاهد، مانند عدالت و عقل و... دچار تغییر شود. در  گاه ممکن است بین مشاهده )تحمل( و ادای شهادت، سال
 این مورد نکات ذیل حائز اهمیت است:

 فوق در زمان ادای شهادت الزم است. همۀ شروط  .1
ی  دو شرط عقل و بلوغ در زمان تحمل شهادت نیز الزم است؛ چرا که فقدان این دو در زمان تحمل شهادت، موجب خواهد شد که به دلیل نقص ادراک .2

 شده، به درستی توسط او ادراک نشود و در ذهن شاهد نقش نبندد. شخص، اموری که واقع
ادت، شاهد دارای اوصاف مقرر باشد، اما بعد از ادای شهادت، اوصاف خود را از دست بدهد، این امر در صحت شهادت مؤثر  اگر در زمان ادای شه .3

 نیست. 
 اقسام شهادت از حیث شیوۀ إخبار: 

 کند. خود را از موضوع اختالف بیان می محسوسات: در این قسم از شهادت، شاهد شهادت مستقیم )شهادت اصلی( .1
توانند در دادگاه حاضر شوند و  : اگر شاهد اصلی نتواند در دادگاه حاضر شود، اشخاصی میم )شهادت فرعی یا شهادت بر شهادت(شهادت غیرمستقی .2

 شود. شهادت که شاهد اصلی در نزد ایشان، نسبت به رؤیت آن موضوع شهادت داده است. به ایشان شهود فرعی گفته می
 قواعد شهادت بر شهادت: 
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راستفاده از این نوع شهادت، در صورتی است که حضور شاهد اصلی،  .1 ر)غیرممکن( یا   ُمَتَعِذّ  )سخت( باشد.  ُمَتَعِسّ
 ، مانند حد ُشرب َخمراللهیحقممکن است، نه در امور   الناسیحقاستفاده از شهادت بر شهادت، فقط در امور  .2
 غیرمالی. و چه  مالی، چه  مدنیو هم در امور   ممکن است  جزاییاستفاده از شهادت بر شهادت، هم در امور  .3
از شهود اصلیاگر   .4 دادگاه حاضر شود، می  یکی  اگر  نتواند در  اثبات کرد. همچنین است،  با شهود فرعی  را  او  نفر شاهد اصلی توان شهادت    هر دو 

 نتوانند در دادگاه حاضر شوند. 
شهود فرعی نتوانند در دادگاه حاضر شوند، برای اثبات شهادت بر شهادت ایشان،   قابل استفاده است؛ یعنی اگر یک درجهفقط تا   شهادت شهود فرعی .5

 توان به شهادت شهود فرعی ثانوی استناد کرد. نمی
اشخاصی  .6 می  تعداد  دیگری شهادت  گواهی شخص  به  نسبت  دعوا  دهند  که  اصل  زن تابع  دو  و  مرد  یک  یا  مرد  دو  با  دعوا،  اصل  اگر  یعنی  است؛ 

شهادت بر شهادت برای یکی از شهود این دعوا که توان حضور در دادگاه را ندارد، نیز با دو شاهد فرعی مرد یا یک شاهد فرعی مرد و اثبات باشد،  قابل
 اثبات است. دو شاهد فرعی زن قابل

 ، الزم است. شهود فرعیو هم در  شهود اصلی، هم در اوصاف شهوددر شهادت بر شهادت،  .7
 شخص بیان و اثبات کند که شاهد، دارای یکی یا برخی از اوصاف الزم نیست.جرح شاهد یعنی جرح شاهد:  

 شود.  کشفبعدًا   موجبات جرحصورت گیرد؛ مگر آنکه  قبل از ادای شهادتباید   جرح شاهد .1
 جرح شاهد، تشریفات خاصی ندارد.  .2
کور، مفقود است؛ اما نیاز به ذکر سبب نیست؛ یعنی نیاز  ذکر شود و بیان شود که کدام یک از اوصاف شهود در شاهد مذ علت جرحدر جرح شاهد، باید  .3

 بدان نیست که به طور جزئی و دقیق، اعمال شاهد و وضعیت خاص شاهد که موجب فقدان آن شرط شده، بیان شود. 
گر  ق.آ.د.م بیان  334ادۀ  کند، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. لحن تبصرۀ م   استمهال اگر طرف دعوا، برای جرح شاهد از دادگاه   .4

 است.  مهلت دادن  در تکلیف قاضی
قابل اعتماد    دلیلاند، شهادت شهود، به عنوان  بوده  فاقد اوصاف قانونیاز صدور رأی، معلوم شود که شهود،    قبلاگر پس از استماع شهادت شهود و   .5

 تلقی شود.  امارهنیست و نهایتًا ممکن است 
رأی  اگر   .6 از صدور  کهپس  ادای شهادت   معلوم شود  از  و  قبل  مانده  دادگاه مخفی  بر  ولی  داشته،  وجود  آن   مستندهم  رأی صادره  ، جهات جرح  به 

 خواهد شد. نقض  خواهی فرجامیا   تجدیدنظر، واخواهیبوده، رأی دادگاه در مرحلۀ   شهادت
  جهات اعادۀ دادرسیکرد؛ زیرا  تقاضای اعادۀ دادرسی  توان بدین دلیل،  اند، نمیبودهفاقد اوصاف قانونی  معلوم شود که شهود  قطعیت رأی  اگر پس از   .7

 محدود به همان جهات مصرح در قانون است. 
کند.  میاقامۀ دلیل  هستند،  اوصاف قانونی  کرده، برای اثبات اینکه شهود دارای    شهادِت شهود استناددر برابر جرح شاهد، شخصی که به  تعدیل شاهد:  

 یم. گوی تعدیلبه این امر  
 طریقۀ استماع شهادت شهود:

خواهان،   .1 دلیل  شهود اگر  باید،    شهادت  در  اقامتگاهو    مشخصات،  نامباشد  را  و   دادخواست  ایشان  شهود  از  گرفتن  امضا  به  نیازی  و  کند  درج 
 شود: کردن استشهادیه نیست. البته در دو دعوا برای استناد به شهادت شهود، باید استشهادیۀ کتبی ضمیمه ضمیمه
 ؛ دعوای اعسار از هزینۀ دادرسی ✓
 . بهدعوای اعسار از تأدیه محکوم   ✓

ب .2 با ذکر نام و مشخصات شهود،  البته  ارائه استشهادیه نیست و ِصرف استناد به شهادت شهود،  رای اگر دلیل خوانده شهادت شهود باشد، نیازی به 
 صدور قرار استماع شهادت کافی است. 

 آید. به عمل می  قرار استماع شهادت شهود، به نام قراری إعدادیاستماع شهادت شهود به موجب   .3
 صدور قرار استماع شهادت شهود منوط به دو شرط است که باید به نحو توأمان موجود باشد:  .4

 .کند شهادت شهود استنادبه اصحاب دعوا به نظر برخی، باید یکی از  ✓
 مؤثر بداند. ا اثبات ادعرا در  شهادت دادگاه ✓

شود؛ در غیر این صورت، برای می  استماعشود و شهود حاضر باشند، درهمان جلسه، شهادت  که در جلسه قرار استماع شهادت شهود صادر  درصورتی .5
 شود. می تجدید  جلسۀ دادرسیدعوت از شهود،  

 گیرد. صورت می دادگاهاستماع شهادت شهود، در  االصولعلی .6
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 کند.  استماع، اند بدون حضور سایر شهودی که هنوز شهادت ندادهرا شهادت شهود دادگاه باید  .7
 تحقیق کند.  مجتمعاً تواند از شهود  بعد از ادای شهادت، دادگاه می .8
 کنند. می اظهارخود را  اقامتگاهو  سن، شغل ، نام و نام خانوداگیشهود قبل از ادای شهادت،   .9

 را بیان کنند.  واقعیتچیزی اظهار نکنند و تمام  واقعیتکنند که غیر از یاد می  وگندسشهود قبل از ادای شهادت،  .10
یا او را در کیفیت شهادت، راهنمایی یا در بیان مطالب، کمک کند بلکه فقط مورد شهادت را    منعیا    ترغیب تواند شاهد را به ادای شهادت،  دادگاه نمی .11

 رد. گذاطرح کرده و او را در بیان مطلب آزاد می
مجلس قید  و به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر شاهد نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت  قید  مجلسصورتاظهارات شاهد، باید عینًا در   .12

 خواهد شد. 
 دهد: قبل از ادای شهادت، دادگاه سه چیز را به شهود تذکر می .13

 ناشی از شهادت کذب )حرمت(  مسؤولیت شرعی ✓
 آن )الزام به جبران خسارت(  مسؤولیت مدنی ✓
 آن )مجازاتی که برای آن مقرر شده است(  مسؤولیت کیفری ✓

 شهادت در صورتی مؤثر است که دارای اوصاف ذیل باشد: اوصاف شهادت: 
را  ارزش شهادت  ،  نامهشهادتنامۀ کتبی )استشهادیه( ممکن نیست؛ زیرا  باشد؛ بنابراین، صدور حکم به موجب شهادت  محضر قاضیشهادت باید در   .1

 را بپذیرد.  شهادت  صحت علیهمدعیندارد؛ مگر آنکه 
روی   .2 از  باید  ش  یقینو    قطعشهادت  با  همراه  نه  دارای  تردیدو  ک  باشد؛  تردیدآمیز،  شهادت  اگر  البته  ن .  توجه    یقدرُمَتَیق  ن  قدرُمَتَیق  همان  به  باشد، 

داند که ده میلیون ریال یا ده میلیون تومان. در این حالت،  شود؛ مانند آنکه شخصی شهادت دهد که ثمن معامله ده میلیون بوده است؛ اما نمیمی
ن شهادت است و قابل اتکا می  باشد. مبلغ ده میلیون ریال، قدرُمَتَیق 

نکند. برای مثال، اگر شخصی،    نفی  را  شهادت شاهد دیگر،  شهادت یک شاهدباشد؛ یعنی که    متحد  مفاداً شهود باید  : شهادت  وحدت مفاد شهادت .3
را نفی  شهادت دهد که معامله در آژانس امالک منعقدشده و دیگری شهادت دهد که معامله در منزل فروشنده منعقدشده، این شهادت ها یکدیگر 

 کنند. می
 باشد.  مطابق،  وضوع ادعاباید مموضوع شهادت : وحدت شهادت و ادعا .4

 ؛ در خصوص رجوع از شهادت نکات ذیل باید رعایت شود: شهادت قابل رجوع استرجوع از شهادت: 
 ، از شهادت خود رجوع کند. آزادانهتواند ندارد. شاهد می نیاز به دلیل و توجیه خاصیرجوع از شهادت،   .1
 تواند به استناد این شهادت رأی صادر کند. شود و قاضی نمیاثر شدن آن میصرف رجوع از شهادت، موجب بی .2
 نیست.  معتبر،  رجوعبوده، این  اکراه، در اثر جوع از شهادتر اگر ثابت شود که  .3
شده شخصی که قباًل علیه او شهادت داده  موجب تقویت ادلۀیست؛ بنابراین، رجوع از شهادت  ن   دروغ بودن شهادت، لزومًا به معنای  رجوع از شهادت  .4

 رود.رجوع از شهادت، قاضی به سراغ سایر ادلۀ موجود در پرونده میشود و پس از نیست؛ بلکه رجوع از شهادت صرفًا موجب بالاثر شدن شهادت می
 است. نقض قابل  دادگاه تجدیدنظرباشد، رأی مزبور در بعد از صدور رأی بدوی اگر رجوع از شهادت  .5
که اثبات شود که طرف دعوا، ن باشد، البته به شرط آ  موجبات اعادۀدادرسیتواند از  اگر رجوع از شهادت بعد از قطعیت رأی صادره باشد، این امر می .6

شود؛ ولی شهود مسؤول جبران  مینقض ن کرده است. در غیر این صورت )اگر تبانی اثبات نشود(، رأی  تبانی کرده و با شاهد، برای شهادت کذب  تقلب
 اند. خسارت

قانون مسئولیت    4چه ممکن است بنابر مادۀ  کند؛ گر مین  معاف،  شهادت کذبناشی از    مسؤولیت مدنی و کیفریرجوع از شهادت، شاهد را از تحمل   .7
 ق.م.ا از موجبات تخفیف باشد.  38مدنی و مادۀ 

 اثبات کذب شهود: 
 شود.می  بالاثر، کذب شهود اثبات شود، شهادت ایشان قبل از صدور رأی اگر   .1
بالاثر    شهادتکه از رأی بدوی، شکایت )واخواهی، تجدیدنظر، فرجام( شده باشد، آن  ، کذب شهود اثبات شود، درصورتیبعد از صدور رأی بدوی اگر   .2

 کند. ، پرونده را بررسی میبه شهادت  بدون اعتبار دادنو دادگاه شده 
کرده باشند،    یتبانیست؛ اما اگر شهود با طرف مقابل  ن   موارد اعادۀدادرسیکذب شهود اثبات شود، اثبات کذب شاهد از    صدور رأی قطعیاگر بعد از   .3

 است.  موجبات اعادۀ دادرسیق.آ.د.م و در نتیجه، از   426مادۀ    5طرف مقابل است و مشمول بند  حیله و تقلباین امر به منزلۀ 
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 . اندجبران خسارت  مسؤول شهودنمود،  تقاضای اعادۀ دادرسیو نتوان بدین دلیل،  کذب شهود اثبات شود ، بعد از صدور رأی قطعی اگر  .4
 
 ق.م«  1324تا  1321مدنی »مواد   چهارم: أمارات در قانوندلیل 

 ق.آ.د.م«  269تا   248مدنی »مواد دادرسی معاینۀ محل و تحقیق محلی، رجوع به کارشناس در قانون آیین 
 شوند. معاینۀ محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناس جزء أمارات قضایی محسوب می

 توسط قاضی است.  اختالف موضوع مالیا   حق محل وقوعیا رؤیت محل وقوع دعوا به معنای معاینۀ محل: 
 اوصاف معاینۀ محل: 

 شود. اجرا می قرار معاینۀ محلدر قالب قراری، به نام  .1
 ممکن است. البته، بیشتر در دعاوی غیرمنقول کاربرد دارد.   غیرمنقولو هم نسبت به دعوای  منقولهم نسبت به دعوای  .2
نیازمند تخصص   .3 آنها،  قابل صدور است که فهم  اموری  به تخصص  نباشد  غیرحقوقیقرار معاینۀ محل در  نیاز  معاینه،  اگر تشخیص موضوع مورد   .

 نۀ محل کارایی ندارد.غیرحقوقی داشته باشد، الزم است که قرار کارشناسی صادر شود. در این فرض، قرار معای 
 است.  تحقیق از اهل محل جهت کسب اطالع از ایشانبه معنای تحقیق محلی: 

 اوصاف تحقیق محلی: 
 شود. اجرا می قرار تحقیق محلیدر قالب قراری، به نام  .1
کند؛ بنابراین، اگر یکی از طرفین، به  خالف شهادت، الزم نیست که متقاضی تحقیق محلی، به طور دقیق اسامی مطلعین را ذکر  در تحقیق محلی بر .2

 طورکلی و بدون ذکر نام و مشخصات، همین امر برای صدور قرار تحقیق محلی، کافی است. اطالعات اهل محل استناد کند، ولو به
در   .3 آنکه  در  و شهادت  تحقیق محلی  بیان میغیرمستقیم  و    مستقیم  اطالعات،  مطلعین محلی،  تحقیق محلیتفاوت  را  در  کنندخود  اما  ،  شهادت ؛ 

 کنند اند، بیان میشاهد بوده مستقیماً ، آنچه را که خود شهود
 توانند اشخاصی را برای کسب اطالع از آنان در محل، معرفی و به گواهی آنها تراضی کنند. طرفین دعوا می .4
به   .5 برای مثال،  از هر حیث شبیه طریقۀ استماع شهادت شهود است.  و کیفری  طریقۀ تحقیق در تحقیق محلی،  مطلعین، مسؤولیت شرعی، مدنی 

 توانند توسط قاضی از ایشان بپرسند. شود و اگر اصحاب دعوا سؤالی داشته باشند، میشهادت کذب تذکر داده می
 اند. روش جرح مانند طریقۀ جرح شهود است. مطلعین یک طرف، از جانب طرف دیگر قابل جرح .6

 نۀ محلی: های مشترک قرارهای تحقیق محلی و معایویژگی
 شوند. محسوب می قرارهای إعدادیهر دو قرار، از جملۀ  .1
 شود.محسوب می أمارات قضاییاطالعات حاصل از این نتایج این دو قرار  .2
 این قرارها را صادر کند.  رأساً یا  درخواست یکی از طرفینتواند به قاضی می .3
 شد، منوط به آن است که قاضی آن را در رسیدگی به دعوا و کشف واقع، مؤثر بداند. صدور این قرارها، ولو اینکه یکی از طرفین دعوا، درخواست کرده با .4
گیرد،  قابل صدور است؛ اما به دلیل آنکه در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی صورت نمی  تجدیدنظریا    بدویهای  این دو قرار، توسط هر یک از دادگاه .5

 در دیوان عالی کشور قابل صدور نیست.
 شود. ابالغین دو قرار، باید وقت اجرا و محل آن به طرفین برای اجرای ا .6
 شود. مین  ابالغبه طرفین خود قرار شود؛ اما گرچه وقت و موضوع این قرارها، در قالب اخطاریه ابالغ می .7
 . قابل شکایت نیستاین قرارها از جانب طرفین دعوا،   .8
 است. اجرای آنها توسط مدیر دفتر یا سایر کارمندان دفتر، ممکن نیست.  تحقیققاضی یا   البدلدادرس علی،  قاضیاجرای این قرارها با شخص   .9

این  قانون .10 مانع اجرای  اما عدم حضور هر دو طرف  ندانسته؛  یا تحقیق محلی  معاینۀ محل  قرار  را مانع اجرای  از طرفین دعوا  گذار عدم حضور یکی 
وست، یا نمایندۀ او باید در محل حاضر باشد؛ تا وسایل اجرای قرار را آماده کند و شهود  قرارها است؛ زیرا شخصی که تهیه وسایل اجرای قرار بر عهدۀ ا

 را به قاضی معرفی کند. 
 رساند. کند و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا میجلسه تنظیم میمتصدی اجرای قرار، از نتیجۀ تحقیقات محلی یا معاینۀ محل، صورت .11
سازش  .12 و  قاضی  صلح  نزد  در  گرفته  بنابراین،    صورت  و  است  دادگاه  در  سازش  و  حکم صلح  در  معاینۀ محل،  یا  تحقیق محلی  قرار  گزارش  مجری 

 شود. صادر می اصالحی
 است.  درحکم اقرار در دادگاهآید، که در نزد قاضی مجری قرار تحقیق محلی یا معاینۀ محل به عمل می اقراری .13
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 معاینۀ محل:وسیله و هزینۀ اجرای قرارهای تحقیق محلی و 
 اگر قاضی رأسًا قرار را صادر کرده باشد:  .1

قرار ابطال دادخواست بدوی  فراهم کردن وسیله یا تأدیه هزینه،  عدماست و در صورت  خواهاندر مرحلۀ بدوی: فراهم کردن وسیله و تأدیه هزینه، بر عهدۀ 
 شود. صادر می

قرار توقیف دادرسی  فراهم کردن وسیله یا تأدیه هزینه، رسیدگی تجدیدنظر به موجب    عدم است و در صورت    تجدیدنظرخواهبر عهدۀ    در مرحلۀ تجدیدنظر: 
 شود. می  اجراقابلو  قطعی شده و رأی بدوی،متوقف

 یابد. البته در هر زمان که تجدیدنظرخواه، وسایل اجرای قرار را فراهم کند، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ادامه می
است؛ بدین نحو که اگر این قرار، جهت رسیدگی واخواهی و برای رسیدگی به ادعاهای واخواه، الزم باشد،    واخواه االصول بر عهدۀ  علی  خواهی: در مرحلۀ وا 

ای خواهان  شود؛ اما اگر این قرار، برای رسیدگی به ادعاه صادر میقرار ابطال دادخواست واخواهی  هزینۀ آن بر عهدۀ واخواه است که در صورت عدم تأدیه،
صادر    قرار ابطال دادخواست بدوی و  رأی صادره نقض  بدوی الزم بوده باشد، هزینۀ آن بر عهدۀ خواهان بدوی )واخوانده( است؛ که در صورت عدم تأدیه،  

 شود. می
است و در صورت عدم تأدیه، این    متقاضیاگر قاضی به درخواست یکی از طرفین قرار را صادر کرده باشد: فراهم کردن وسیله و تأدیه هزینه، بر عهدۀ   .2

 شود. می  خارجاو  ِعداد دالیل درخواست از 
 

از  کارشناسی:   نظر  کسب  با  و  شود  جویا  را  امر  متخصص  نظر  دارند،  غیرقضایی  تخصصی  و  فنی  جنبۀ  که  اموری  در  قاضی  که  است  آن  معنای  به 
کند؛ با  دارد، بزداید. کارشناس نیز مانند شاهد، محسوسات خود را گزارش میمتخصص یا متخصصین امر، ابهاماتی را که نسبت به امور موضوعی وجود  

 دهد. ها را مورد تجزیه و تحلیل نیز قرار میاین تفاوت که کارشناس، عالوه بر گزارش محسوسات خود، آن
 های کارشناس: ویژگی

 شود. اجرا می قرار کارشناسیدر قالب قراری، به نام  .1
 ت یکی از طرفین یا رأسًا این قرار را صادر کند. تواند به درخواسقاضی می .2
رسیدگی   .3 دعوا  اصل  به  کشور،  عالی  دیوان  در  آنکه  دلیل  به  اما  شود؛  صادر  تجدیدنظر  یا  بدوی  محاکم  از  هریک  در  است  ممکن  کارشناسی  قرار 

 شود، صدور این قرار در دیوان عالی کشور منتفی است. نمی
 ست. این قرار در شمار قرارهای ِإعدادی ا  .4
 اطالعات حاصل از نتیجۀ این قرار در زمرۀ أمارت قضایی است.  .5

 اعتبار نظریۀ کارشناسی: 
 است.  أمارۀ قضایینتیجۀ قرار کارشناسی، یک  .1
های دیگر قابل استناد نیست. با وجود این، به عنوان االصول به عنوان نظریۀ کارشناسی در پروندهشده، علینتیجۀ کارشناسی که در یک پرونده انجام .2

 است.  برداریقابل بهرهیک أمارۀ قضایی 
 الزام یا عدم الزام قاضی در تبعیت از نظر تخصصی کارشناس: 

باشد، قاضی در حیطۀ مسا .1 داشته  و معلوم قضیه، مطابقت  و احوال محقق  با اوضاع  کارشناس  امور فنی و تخصصی غیرقضایی که نظر  ئل غیر  در 
 است.  ارجاع امر به کارشناس قضایی، ملزم به 

 تواند ادله مزبور را بر نظریۀ کارشناسی ترجیح دهد. با توجه به آنکه نظریۀ کارشناسی أمارۀ قضایی است، در صورت تعارض با سایر ادله، دادگاه می .2
 عدول قاضی از قرار کارشناسی:

 کند.   عدولقاضی ممکن است از قرار کارشناسی  .1
 دانسته و نیازی به کارشناسی نیست. جنبۀ تخصصی غیرقضایی ن از کارشناسی، به منزلۀ آن است که قاضی، آن موضوع را دارای   عدول .2

 امور قابل ارجاع به کارشناس: 
ن مجرمانه و  دیگر، در شمار امور قضایی حکمی نباشد. برای مثال، تشخیص نوع قرارداد، تشخیص عنواعبارت؛ یعنی بهدر شمار امور موضوعی باشد .1

 تشخیص قانون حاکم بر قضیه، قابل ارجاع به کارشناس نیست، چون امور حکمی هستند 
 کشف نباشد. ؛ یعنی حقیقت موضوع با یک بررسی ساده و متعارف قابلدارای جنبۀ فنی و تخصصی باشد .2

 اوصاف کارشناس: 
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 باشد.  دارای پروانۀ کارشناسی رسمی دادگستریکارشناس باید  .1
 باشد.  وثوق دادگاهمورد  .2
 است.  دادگاه  با انتخاب کارشناس  .3
تواند به جای ارجاع موضوع  است؛ جز در خصوص بررسی صحت خط، مهر، امضا و اثرانگشت که دادگاه میشخص حقیقی  کارشناس، همیشه یک   .4

 واگذار کند  المللپلیس بینو  ادارۀ تشخیص هویتبه کارشناس، آن را به 
 ق.آ.د.م است. 91وجود داشته باشد. جهات رد کارشناس، همان جهات رد دادرس مذکور در مادۀ   جهات رد کارشناس نسبت به کارشناس، نباید   .5

 موارد تعدد کارشناس: 
 دهد. ارجاع می هیأت کارشناس، اعتراض شود و دادگاه این اعتراض را بپذیرد، کارشناسی مجدد را به  واحد اگر به نظر کارشناس   .1
 ارجاع دهد. هیأت کارشناسی ، قضیه را به حجم و اهمیت موضوع تواند از همان ابتدا هم به جای کارشناس واحد، با توجه به دادگاه می .2

 اقسام کارشناس از حیث طریقۀ انتخاب: 
 شود. کارشناس منتخب دادگاه: کارشناسی که توسط دادگاه، طبق ضوابط فوق تعیین می .1
 الطرفین، نکات ذیل باید لحاظ شود: خصوص کارشناس مرضیالطرفین: در کارشناس مرضی .2
می ✓ دعوا  آنطرفین  از  قبل  یکدیگر،  توانند  توافق  با  دهد،  انجام  اقدامی  دادگاه،  منتخب  کارشناس  آنکه  از  قبل  یا  کند  انتخاب  کارشناس  دادگاه  که 

 کنند.  معرفیتعیین و او را برای کارشناسی به دادگاه  نیالطرفکارشناس مرضیشخصی را به عنوان  
 باشد. در شمار کارشناسان رسمی دادگستری نتواند الطرفین میکارشناس مرضی ✓
 یست. نطرفین به کارشناس  مانع اعتراض الطرفین بودن کارشناس، مرضی ✓

 طریقۀ انجام کارشناسی: 
ف به صدور قرار کارشناسی است که آن موضوع را واجد جنبۀ تخصصی غیرقضایی  در صورت درخواست یکی از طرفین دعوا، قاضی در   .1 صورتی مکل 

 رسد. بداند. در غیر این صورت، حتی با درخواست طرفین، نوبت به صدور قرار کارشناسی نمی
 شود. مین ابالغاین قرار به طرفین  .2
 نیست.  قابل شکایتاین قرار، از جانب طرفین   .3
 شود: امور تعیین میدر قرار کارشناسی این   .4

الحساب؛ ج ـ شخصی که تأدیه دستمزد بر عهدۀ اوست؛ د ـ شخص یا اشخاص کارشناس؛ ه ـ مهلت کارشناس برای  الف ـ موضوع؛ ب ـ دستمزد علی
 ارائۀ نظر 

ارائه نظر است؛ مگر آن .5 ف به قبول امر کارشناسی و  که ل جهات رد، ممنوع باشد یا آنکه از انجام کارشناسی در پرونده مزبور به دلیکارشناس، مکل 
 دارای عذر موجهی در انجام کارشناسی باشد. 

 برای انجام کارشناسی، نیاز به تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین دعوا نیست.  .6
 اوصاف نظر کارشناس: 

 کارشناس باید نظر خود را به طور کتبی تقدیم کند.  .1
 اش را تکمیل کند. غیر این صورت، باید از او أخذ توضیح شود یا درخواست شود که نظریهنظر کارشناس باید مستدل، صریح و قاطع باشد؛ در  .2
نیت، ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی، برخالف واقع، چیزی بنویسد، یا در اظهار عقیدۀ کتبی  اگر کارشناس اعم از رسمی یا خبرۀ محلی، با سوء .3

شده،  ع را ذکر نکند یا برخالف واقع، چیزی ذکر کند، یا در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشتهخود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماَوقَ 
 شود. با سوءنیت تغییر دهد، جاعل در اسناد رسمی محسوب می

 اعتراض به نظر کارشناس: 
ق.آ.د.م و   331گر طرفین دعوا بنا به تبصرۀ مادۀ  است؛ اما ا   اعتراضقابل،  الطرفینکارشناس مرضیو هم نظریۀ    کارشناس منتخب دادگاههم نظریۀ   .1

 یست. ن  اعتراضقابلدانسته باشند، در این صورت نظر آن کارشناس  قاطعق.آ.د.م با تراضی یکدیگر رأی کارشناس را  369مادۀ  2بند  
 ، به نظریۀ او اعتراض کنند. نظریۀ کارشناستوانند ظرف هفت روز از تاریخ ابالغ وصول طرفین می .2
 باشد.  کتبی ، بایداعتراض به نظر کارشناس .3
 را کافی بداند.  ِجهات و ادلۀ اعتراض ،  قاضیپذیرش این اعتراض و ارجاع امر به کارشناس مجّدد، بستگی به آن دارد که  .4
 است.  معترض شوند، با می تعیینکه پس از اعتراض  کارشناسانی تأدیه دستمزد .5
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میک از طرفین در مهلت مقرر به نظریۀ کارشناس اعتراض نکنند، ولی دادگاه آن نظریه را  اگر هیچ .6 قضیه بداند، نباید به    خالف اوضاع و احوال ُمَسل 
 نظریۀ کارشناس توجه کند. 

 أخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریۀ کارشناسی: 
بدهد. همچنین ممکن است    نظریۀ تکمیلیتوضیح کند یا از کارشناس بخواهد که  توانند از دادگاه بخواهند که از کارشناس أخذ  طرفین اختالف می .1

 بداند و أخذ توضیح یا تکمیل نظریۀ کارشناسی را الزم بداند.  ناقصیا  مبهمدادگاه، رأسًا نظر کارشناس را 
ه أخذ توضیح از کارشناس یا تکمیل نظریۀ کارشناسی  نباشد و در واقع، نیاز بواهی  کند که این درخواست،  دادگاه در صورتی این درخواست را اجابت می .2

 باشد.  الزم
 خواهد شد.  جلبشود، ن حاضر بیان توضیح یا تکمیل نظریۀ کارشناسیاگر کارشناس در وقت مقرر، برای   .3
تکمیل نظریه را، به همان    صادر و  قرار تکمیل کارشناسیاگر بعد از أخذ توضیح کارشناسی، دادگاه همچنان کارشناسی را ناقص بداند، قراری به نام   .4

 کند. کارشناس یا کارشناس دیگر واگذار می
نکرده است؛   شفافو    صریح  اظهارنظر، ناظر به حالتی است که کارشناس نسبت به برخی از عناصر موجود در قرار کارشناسی  تکمیل نظریۀ کارشناسی  .5

تواند از سازوکاری  زاید و موضوعات جدیدی را به کارشناسی ارجاع دهد، نمیاما در مواردی که قاضی بخواهد عناصر جدیدی را به قرار کارشناسی بیف
 دیگری صادر و امور جدید را مجددًا به کارشناسی ارجاع دهد.  قرار کارشناسیکه در این مبحث بیان شد، استفاده کند؛ بلکه باید  

 
 .م( ق 1335تا  1325ق.آ.د.م و مواد   289تا  270دلیل پنجم: قسم )سوگند( )مواد 

است و در موارد مصرح قانونی، به عنوان یکی از وسایل اثبات دعوا کاربرد   خداوند متعال گواهی و   علمو استناد به  قسم خوردنبه معنای  سوگند قضایی:
 دارد:

 انواع سوگند: 
 سوگند َبّتی؛ .1
 سوگند تکمیلی؛  .2
 سوگند استظهاری.  .3

ّتی )قاطع دعوا(:   خود ندارد. در مورد این سوگند نکات ذیل باید    اثبات ادعایبرای    هیچ دلیلی  ،مدعیاین سوگند در مواردی کاربرد دارد که  سوگند ب 
 لحاظ شود: 

 باشد. در صورت فقدان دلیل یا مواردی که ادلۀ خواهان در جریان دادرسی از دست او در رفته، استناد به این سوگند می .1
در امور مالی و چه در امور غیرمالی، کاربرد دارد؛ بنابراین، در حدود شرعی، مانند حد سرقت، سوگند کارایی ندارد. البته در  ، چه الناسیحقدر کلیۀ امور  .2

 سرقت، سوگند از حیث جنبۀ خصوصی آن )استرداد مال و جبران خسارت( مؤثر است، اما موجب إعمال حد سرقت نیست. 
 تواند رأسًا سوگند دهد.؛ بنابراین، قاضی نمیاثبات ادعای خود دلیلی ندارداست؛ که برای  واست مدعیدرخ، منوط به صدور قرار اتیان سوگند َبّتی  .3
یعنی اگر خوانده   خواندۀ، معمواًل همان  علیهمدعیعلیه است. درست است که  ادای سوگند بر عهدۀ مدعی .4 دعوا است؛ اما در صورت انقالب دعوا، 

شود که باید ادعای خود را  مانند تبدیل تعهد، پرداخت یا ابرا بیان کند، در این صورت، خواندۀ دعوا محسوب میبرای پاسخ به ادعای خواهان، ادعایی  
اثباتی، می ادلۀ  و در صورت فقدان  این حالت،  اثبات کند  بر عهدۀ خواهان است. در  این صورت، سوگند  استناد کند که در  به سوگند  ،  خواهانتواند 

 شود. محسوب می علیهمدعی
ّتی: اقدامات مدعی  علیه در برابر قرار اتیان سوگند ب 

 وز دهد: های زیر را از خود بر علیه واکنشعلیه است. ممکن است مدعیبیان شد که ادای سوگند، بر عهدۀ مدعی
یعنی مدعیقبول سوگند .1 بر بی:  یاد میعلیه، سوگندی مبنی  ادعای مدعی ساقطحقی مدعی  این حالت،  اگر مدعی، همان خواهان  کند. در  و  شده 

 شود.حّقی او صادر میباشد، حکم بر بی
 مبنی بر صحت ادعایش یاد کند. در این حالت: علیه، سوگند یاد نکند و آن را به مدعی رد کند تا مدعی، سوگندی : یعنی مدعیرد سوگند .2

 شود. اگر مدعی سوگند یاد کند، حکم به نفع او صادر می ✓
 شود حقی او صادر میاگر مدعی، همان خواهان پرونده باشد و او هم سوگند یاد نکند، به دلیل عدم کفایت ادله، حکم به بی ✓
 علیه رد کند. تواند مجددًا سوگند را به مدعیمدعی نمی ✓

شود. اگر در هر سه بار  علیه، نه سوگند را قبول کند و نه آن را رد کند. در این حالت تا سه بار سوگند داده مییعنی مدعیکول از قبول یا رد سوگند:  ن .3
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 نکول کرد، در حکم رد سوگند به مدعی است. 
مدعی ✓ میاگر  سوگند  بار  سه  باشد،  داشته  حضور  دادرسی  جلسۀ  در  او،  نمایندۀ  یا  وقت تعلیه  تجدید  به  نیاز  و  افتد  اتفاق  جلسه  همان  در  واند 

 دادرسی، برای هر بار سوگند نیست. 
شود. اگر اخطاریۀ به او ابالغ واقعی شود یا آنکه ابالغ قانونی شود و بر دادگاه آشکار  علیه در جلسۀ دادرسی حاضر نباشد، احضار میاگر مدعی ✓

شود. اگر این ابالغ تا سه نوبت صورت گیرد دادگاه حاضر نشود، این عدم حضور نکول محسوب میشود که به اطالع او رسیده و با این وجود، در  
 منزلۀ رد سوگند به خواهان است. نتیجه، به داده و درو در هر سه نوبت، خوانده در جلسۀ دادرسی حاضر نشود، سه نوبت نکول رخ

دلیل اللاگر سکوت مدعی ✓ به  بلکه  نباشد،  نکول  دلیل  به  اشاره، می  علیه  با  آیا  که  او کشف شود  منظور  توسط مترجم،  باید  باشد،  تواند بودن 
 شود. سوگند یاد کند یا خیر. اگر با اشاره نتواند سوگند یاد کند، سوگند قابل استناد نیست و قرار اتیان سوگند، بالاثر می

ّتی:   آثار سوگند ب 
 برای رد ادعای مدعی الزم نیست. علیه، دلیل دیگری است و با سوگند مدعی قاطع دعوا .1
 دیگری مسموع نیست.  دلیلشود و پس از سوگند، رسیدگی خاتمه یافته و رأی صادر می .2
حّقی صادر شود، پس از قطعیت حکم، اگر خواهان بتواند  علیه )خوانده(، سوگند یاد کند و درنتیجه، نسبت به دعوای خواهان، حکم به بیاگر مدعی .3

 استفاده نیست. گر آن دلیل قابلدلیل جدیدی بیابد، دی
 شده و دلیل دیگری برای اثبات دعوا الزم نیست. علیه، سوگند را به مدعی رد کند و او سوگند یاد کند، دعوا، اثباتاگر مدعی .4
دلیل که قاضی رأسًا سوگند داده است(؛ توان با اثبات بطالن قرار اتیان سوگند )مثاًل به این  در مرحلۀ تجدیدنظر اظهاری منافی سوگند پذیرفته؛ اما می .5

 سوگند را بالاثر کرد. 
 تجدیدنظر است؛ اما قابل فرجام نیست.   آرای مستند به سوگند َبّتی قابل .6

تکمیلی:   ادعایش،  سوگند  اثبات  برای  مدعی  دلیل  و    شهادت شهوداگر  می  تعداد شهودباشد  نباشد،  کامل  در  او  کند.  استناد  تکمیلی  سوگند  به  تواند 
 صوص این سوگند نکات ذیل باید لحاظ شود: خ
است، اما تعداد آنها کافی نیست. برخالف سوگند    شهادت شهودبرای اثبات دعوایش،    دلیل مدعیدر مواردی استناد به این سوگند ممکن است که   .1

 استفاده است. بتی که در صورت فقدان دلیل قابل
  دو شاهد زن و سوگند تکمیلی و یا  یک شاهد مرد و سوگند تکمیلی  تواند ادعایش را با  شخص میکاربرد دارد؛ یعنی در امور مالی    امور مالیفقط در   .2

 اثبات کند. 
 سوگند دهد.  رأساً  تواندمین قاضیمنوط به درخواست مدعی است و  قرار اتیان سوگند تکمیلی صدور   .3
 است.  عهدۀ مدعی، بر ادای سوگند .4
او    حّقیحکم به بی،  عدم کفایت ادلهبه طرف مقابل نیست. اگر مدعی از اتیان سوگند امتناع کند، به دلیل  قابل رد  ،  برخالف سوگند َبّتیاین سوگند   .5

 شود. صادر می
 کند. یاد می سوگند مدعیدهند و سپس  میشهادت که مدعی معرفی کرده،  شهودی یا شاهد طریقۀ اتیان این سوگند به این نحو است که ابتدا  .6

 سوگندی است که مدعی باید در دعوای علیه میت برای اثبات ادعایش یاد کند.  سوگند استظهاری:
استفاده است. منظور از دعوا علیه میت، آن است که منشأ دعوای فعلی، رابطه حقوقی میان خواهان و این سوگند، فقط در دعاوی علیه میت قابل .1

دعوای فعلی باید به طرفیت ُوّراث متوفی طرح شود و ایشان، خواندگان دعوای فعلی  متوفی بوده یا آنکه عملی بوده که مستند به متوفی است. البته  
 هستند. 

 است.  الزم سوگند استظهاری  اتیاندر دعوای بر میت، هرچند ادلۀ خواهان طبق قواعد عام حاکم بر ادله کامل باشد؛ اما  .2
 کاربرد دارد.  غیرمالیو  مالیدر کلیۀ امور  .3
 تواند رأسًا مدعی را سوگند دهد. می قاضی، منوط به درخواست مدعی نیست و صدور قرار اتیان سوگند استظهاری لی، برخالف سوگند َبّتی و تکمی .4
 است.  مدعیبر عهدۀ   سوگنداین ادای  .5
. اگر مدعی از اتیان سوگند امتناع کند، به دلیل عدم کفایت  قابل رد به طرف مقابل نیست این سوگند نیز، مانند سوگند تکمیلی و برخالف سوگند َبّتی،   .6

 شود. او صادر می علیه حکمادله، 
اگر عالوه بر طرف ادعا، خود صاحب حق نیز فوت کرده باشد، هر یک از وراث شخص صاحب حق، باید نسبت به سهم خود، سوگندی یاد کنند. در   .7

 شود. این صورت دعوا نسبت به سهم ایشان اثبات می
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 اتیان سوگند: 
 است. قرار اتیان سوگند ، منوط به صدور قراری، به نام اتیان سوگند  .1
 است.  قرارهای إعدادیاین قرار در شمار   .2
تواند رأسًا، قرار اتیان سوگند صادر کند و صدور آن منوط به درخواست مدعی است. اگر قاضی رأسًا چنین قراری ، قاضی نمیَبّتی و تکمیلیدر سوگند   .3

 . هیچ اثری مترتب نیست، بر این سوگند  شخص را سوگند دهدو صادر کند 
 . درخواست مدعی سوگند دهدتواند رأسًا و بدون می قاضی ،در سوگند استظهاری   .4
 ممکن است.  تا قبل از ختم دادرسیدرخواست سوگند، برخالف سایر ادله که باید در دادخواست قید شود  .5
 باشد.  شفاهییا   کتبیتواند درخواست سوگند، می .6
 از این درخواست منتفی است.  رجوع، اتیان سوگند  ؛ اما بعد ازدرخواست اتیان سوگند رجوع کندتواند از مدعی می .7

 طریقۀ اتیان سوگند: 
 شود.  ادا قرار دادگاهشود و سوگند باید مطابق تعیین می دادگاهمتن سوگند در  .1
 شود.  تعییناست، سوگند  دارعهدهو شخصی که موضوع سوگند در قرار اتیان سوگند باید  .2
 شود. ، ادا میهاسایر زبانواللِه، ِباللِه، یا َتاللِه یا نام خداوند متعال به  لفظ جاللۀسوگند با  .3
فاقد  شده و  نمحسوب    سوگند قضاییسوگند به اشخاصی )مانند سوگند به پیامبران(، سوگند به اماکن )مانند سوگند به کعبۀ مقّدسه( و سوگند به اشیا،   .4

 است.  اثر
 تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان، در ادای سوگند به نام خداوند متعال نیست.  .5
 کند.  تغلیظتواند سوگند را دادگاه می .6
 شود. کند. در احضاریه علت حضور قید میفین حاضر نباشند، دادگاه تعیین وقت کرده و طرفین را احضار میاگر طر  .7
منظور او را ،  متخصص یا    مترجم، قادر به تکلم نباشد، دادگاه، به وسیلۀ  لکنت زبانیا    بودناللاگر شخصی که اتیان سوگند بر عهدۀ اوست، به دلیل   .8

 کند. می کشف
سوگند به واسطۀ عذر موجه نتواند در دادگاه حاضر شود، دادگاه،    اداکنندۀکننده به دعوا انجام شود؛ اما اگر  رسیدگی  دادگاهاتیان سوگند باید در جلسۀ   .9

تا او را سوگند    دهدشود یا به قاضی دیگر نیابت میکند یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میحسب اقتضای مورد، وقت دیگری را برای سوگند معین می
 مجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر کند. داده و صورت

ای که موجب  اندازهتواند بهمهلت بخواهد، قبول این امر بسته به نظر قاضی است. دادگاه میرد سوگند  یا    قبولاگر کسی که باید سوگند یاد کند، برای    .10
 بدهد. ضرر طرف نشود، به او یک بار مهلت 

 تغلیظ سوگند یعنی دادگاه قیود و عباراتی بر سوگند بیفزاید.   تغلیظ سوگند:
 در خصوص تغلیظ سوگند باید توجه داشت که: 

 باشد. سوگند  مکانیا   زمان، ادای سوگند تواند ناظر به کیفیت میتغلیظ  .1
مقام سوگند، صفات دیگری به نام خداوند بیفزاید و برای مثال بیان  ، آن است که دادگاه برای مثال، مقرر کند که شخص در  تغلیظ ناظر به کیفیت  .2

 که سوگند با وضو انجام شود. کنم.« یا آنکند: »به خداوند قادر متعال سوگند یاد می
 ، آن است که دادگاه مقرر کند که سوگند در مکان مقدسی، مانند مسجد انجام شود. تغلیظ ناظر به مکان .3
 است که دادگاه مقرر کند سوگند در زمان مقدسی، مانند وقت اذان انجام شود. ، آن تغلیظ ناظر به زمان  .4
ورت عادی اگر دادگاه برای ادای سوگند، تغلیظ را مقرر کند، ولی شخصی که اتیان سوگند بر عهدۀ اوست، برای اتیان سوگند، تغلیظ را نپذیرد و به ص .5

 شود.سوگند یاد کند، ناکل محسوب نمی
 سوگند: رجوع از 

کند،   رجوع ، از سوگند خود یادکرده؛ بنابراین، اگر قبل از صدور رأی بدوی یا در جریان رسیدگی تجدیدنظر، شخصی که سوگند سوگند، قابل رجوع است .1
 گیرد.میتصمیم   ، بدون لحاظ کردن سوگند اودادگاه شده و  بالاثرسوگند او 

که وی اقرار کند که به دروغ سوگند یاد  یست؛ مگر آنن  اقرار به حق طرف مقابلست و به منزلۀ  ، صرفًا به معنای بالاثر شدن سوگند ارجوع از سوگند .2
 کرده است. 

 شرایط شخص یادکنندۀ سوگند: 
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 یست. ن  قابل اتیانقهری، قیم، وکیل و... ، اعم از ولینمایندهاست و توسط  قائم به شخصسوگند،  .1
است؛ موضوع آن الزم  باشد. اهلیتی که برای سوگند الزم است، همان اهلیتی است که برای انجام    اهلیت کند، باید دارای  شخصی که سوگند یاد می .2

 باشد، شخص باید دارای بلوغ و عقل باشد و اگر موضوع سوگند امور مالی باشد، باید دارای رشد نیز باشد. غیرمالییعنی اگر موضوع سوگند، امور 
 یاد کنند.  سوگندتوانند حقوقی نمیاست، اشخاص قائم به شخص ازآنجاکه سوگند  .3

در دعاوی راجع به محجورین، اتیان سوگند توسط ولی، وصی یا قیم منتفی است؛ مگر نسبت به أعمالی    اتیان سوگند در دعاوی شخص محجور:
قهری یا  ند، نمایندۀ او، مانند ولیتواند سوگند یاد کند و به دلیل قائم به شخص بودن سوگ که از شخص آنها صادر شده است. ازآنجاکه شخص محجور نمی

 تواند اتیان سوگند کند، بنابراین: قیم نیز نمی
َبّتی .1 از  سوگند  اگر هریک  به    محجور ،  علیهمدعی  یا   مدعی:  استناد  َبّتی باشند،  َبّتی می  منتفی،  سوگند  یا  است؛ چرا که سوگند  بر عهدۀ مدعی  تواند 

 علیه قرار گیرد. مدعی
، ممکن  استناد به سوگند تکمیلیباشد،    علیه محجورمدعیاست؛ اما اگر    منتفی،  سوگند تکمیلی باشد، استناد به    محجور ،  مدعی: اگر  سوگند تکمیلی .2

 علیه، تأثیری در آن ندارد. است، چرا که این سوگند بر عهدۀ مدعی است و محجوریت مدعی
به    محجور،  عیمدّ : اگر  سوگند استظهاری .3 ادلۀ او است. در این حالت ادعای او علیه میّ   منتفی،  سوگند استظهاریباشد، استناد  ت، به استناد سایر 

ممکن است، چرا که    استناد به سوگند استظهاریباشد،    محجور)وراث میت(    یهلَ عَ مدعی  پذیرفته است و نیازی به سوگند استظهاری نیست، اما اگر  
 ت و محجوریت خوانده، تأثیری در آن ندارد.این سوگند بر عهدۀ خواهان اس

شوند و سوگند قائم به شخص است، مدیران  از آنجا که مدیران شخص حقوقی، نمایندگان آن محسوب میاتیان سوگند در دعاوی شخص حقوقی:  
 بنابراین:  توانند برای اثبات دعاوی شخص حقوقی یا دفاع در این دعاوی، اقدام به اتیان سوگند کنند، شخص حقوقی نمی

تواند بر عهدۀ مدعی یا  است؛ چرا که سوگند َبّتی می علیه، شخص حقوقی باشد، استناد به سوگند َبّتی منتفیهریک از مدعی یا مدعی: اگر  سوگند َبّتی .1
 علیه قرار گیرد. مدعی

علیه شخص حقوقی باشد، استناد به سوگند  ؛ اما اگر مدعیاگر مدعی، شخص حقوقی باشد، استناد به سوگند تکمیلی، منتفی است  : سوگند تکمیلی .2
 تکمیلی، ممکن است. 

. در این حالت ادعای او علیه میت، به استناد سایر  اگر مدعی، شخص حقوقی باشد، استناد به سوگند استظهاری، منتفی است  :سوگند استظهاری .3
 تصور نیست. علیه، شخص حقوقی باشد قابلاستظهاری، حالتی که مدعیادلۀ او پذیرفته است و نیازی به سوگند استظهاری نیست. در سوگند 

 
 : بندی ادلۀ اثبات دعویجمع

 دلیل از حیث شکلی و نحوۀ کاربرد )اثباتی( :(قانون آیین دادرسی مدنی 294تا  194مواد )دالیل 

 دلیل از حیث ماهیت )ثبوت( :(قانون مدنی 1335تا   1257مواد )ادلۀ اثبات دعوا 

 . مَس قَ و  أمارات، شهادت، سناد اَ ،  اقراراز:  شمارد عبارتندگذار برمیقانون مدنی، دالیلی که قانوندر  ✓
 ق.م مطرح کرده است.  1258دلیل را در مادۀ   5قانون مدنی این   ✓
و   کارشناسی،  ی تحقیق محلّ ،  معاینۀ محل ،  گواهی،  اسناد،  اقرار:  گفته استق.آ.د.م    294تا    194گذار دالیل را از مادۀ  در آیین دادرسی مدنی، قانون ✓

 . سوگند 
 اقرار در قانون مدنی، همان اقرار در قانون آیین دادرسی مدنی است.  ✓
 دادرسی مدنی است. سناد در قانون آیین سناد در قانون مدنی، همان اَ اَ  ✓
 شهادت در قانون مدنی، گواهی در قانون آیین دادرسی مدنی است.  ✓
 معاینۀ محل: وسائل اثبات دعوا + یتحقیق محلّ  + کارشناسی أمارات = ✓
 م در قانون مدنی، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی است. َس قَ  ✓

 به عبارت دیگر:  

 . یک دلیل غالبًا شفاهی است إقرار )ق.م+ق.آ.د.م(  ✓
 یک دلیل غالبًا کتبی است.  سناد )ق.م+ق.آ.د.م(اَ  ✓
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 ی یا  کتبی است. هیک دلیل أعم از شفا  ی )ق.آ.د.م( گواه   شهادت )ق.م( ✓
 یک دلیل غالبًا شفاهی است.   سوگند )ق.آ.د.م( قسم )ق.م( ✓
 وسیلۀ اثبات دعوا است، اعم از شفاهی یا کتبی.  ی+معاینۀ محل+کارشناسی )ق.آ.د.م(تحقیق محلّ  أماره )ق.م( ✓

 ادله یا وسایل اثبات دعوا  

 د. آورَ می  علم ظنی مارهد، أآورَ می علم قطعی دلیل ✓
 آور است. الزام برای دادرس  حاصل از دالیل علِم  ✓
 آور نیست. الزام حاصل از أمارت علِم اما  ✓
دارد، دادگاه نیز ممنوع از تحصیل دلیل است، یعنی اصل بر منع تحصیل دلیل است. البته،  میق.آ.د.م، که اصل برائت را بیان    197بر اساس مادۀ   ✓

 این اصل را تعدیل نموده است و تحصیل دلیل را برای کشف حقیقت توسط دادگاه مجاز دانسته است.  ،اکثر  یک تخصیِص   با ق.آ.د.م 199مادۀ 

 اقرار 

 ق.آ.د.م«  202دیگری، علیه خود را إقرار گویند. »مادۀ  هِ ی لَ إخبار به حقّ  مفهوم  اقرار:

 عنصر مهم إقرار  3

 إخبار  .1
 ه دیگریلَ  .2
 یه خود لَ عَ  .3
 شود.  انشای یک حق اصاًل هیچ دلیلی محسوب نمیی است و ااّل إخبار به حقّ  ، ت شود که اقراردقّ  ✓
 شود که نیاز به إثبات دارد. عا محسوب میخود، ادّ   هِ لَ  ،دیگری لیهِ ی عَ إخبار به حقّ  عکس آن یعنی دیگری باشد و ااّل  هِ خود، لَ  یهِ لَ إقرار حتمًا باید عَ  ✓
آید. به عبارتی در شهادت هیچ نفع و دیگری نیز إقرار محسوب نشده، بلکه شهادت یا گواهی به شمار می  لیهِ دیگری، عَ   هِ ی، لَ همچنین إخبار به حقّ  ✓

 ه گواه باشد. ضرری نباید متوّج 
 عا دیگری: ادّ  یهِ لَ ود، عَ خ هِ لَ  إخبارِ  ✓
 دیگری: شهادت  یهِ لَ دیگری، عَ  هِ لَ  إخبارِ  ✓
 دیگری: دلیل نیست.  یهِ لَ دیگری، عَ  هِ لَ  ءِ نشاإ ✓
 دیگری برای إثبات الزم نیست.  آید، لذا همین که إقرار صحیحًا واقع شد، هیچ دلیلإقرار به نوعی ملکۀ ادله به شمار می ✓

 انواع إقرار 

 ق.آ.د.م«  203»مادۀ  غیرقضایی اقرار قضایی، اقرار 

  اقرار قضایی یا    اقرار در دادگاهصورت گرفته باشد، به آن    در لوایح تقدیمی در دادگاهیا    حین مذاکره در دادگاهیا    در دادخواست اقراری که    قضایی: ✓
 گویند. 

اقرار خارج از  المثل اقرار نزد ضابطان دادگستری صورت گرفته باشد، به آن  ، فیلوایحیا    مذاکره،  دادخواست اقراری که خارج از    اقرار غیرقضایی: ✓
 گویند.   اقرار غیرقضایییا  دادگاه

 ق.آ.د.م«   204اقرار شفاهی، اقرار کتبی »مادۀ 

 آید. اقراری که حین مذاکره در دادگاه به عمل میاقرار شفاهی:  ✓
 آید. به عمل می  (دادخواست یا لوایح تقدیمی به دادگاهسناد )مثل اقراری که در یکی از اَ اقرار کتبی:  ✓

که اقرار   204خالف مادۀ    شود، بریک اقرار قضایی محسوب می  اقرار شفاهیو چه    کتبیاقرار  ق.آ.د.م، چه    204طبق مادۀ  رسد که  پس به نظر می
 تواند اقرار شفاهی یا کتبی باشد.  میبینی کرده است، در اقرار غیرقضایی نیز کتبی و شفاهی را نسبت به اقرار قضایی پیش
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 ق.آ.د.م«   205اقرار قاطع، اقرار غیرقاطع »مادۀ 

ادّ اقرار قاطع:   ✓ به اصل موضوع  نسبت  واقع میاقراری که  اقرار  ادّ   ،دعوای مطالبۀ وجه   درالمثل  شود. فیعا  به وجود بدهی توسط خوانده یک  عا 
 شود. قاطع محسوب می

بودن سند مستند دعوا در مطالبه وجه المثل پذیرش اصیلشود. فیاقع میاقراری که نسبت به مقدمات و عناصر موضوع ادعا و   اقرار غیرقاطع: ✓
 شود. چک یک اقرار غیرقاطع محسوب می

 
 موکل ...  به جایاقرار وکیل  .1

 در امور قاطع پذیرفته نیست. 
 در امور غیرقاطع پذیرفته است. 

 ق.آ.د.م«  35غیرقاطع پذیرفته نیست. »مادۀ در امور قاطع و    ✓
 در امور قاطع و غیرقاطع پذیرفته است. 

الوصف، اقرار وکیل علیه موکل )نه به جای موکل( در امور  وکیل به جای موکل چه قاطع چه غیرقاطع پذیرفته نیست. مع  اقرار قابل توکیل نیست، یعنی اقرارِ 
 باشد. متعارض است و نوعی شهادت می ،رسد شهادت است و با مفهوم اقرار قاطع پذیرفته نیست که به نظر می

 ق.آ.د.م خلط نشود.(   205با مادۀ   35دۀ  پذیرفته است. )ماغیرقاطع موکل در امور   علیهاقرار وکیل  ✓

 

 
 
 سناد ا

 ترین سؤاالت در مبحث اسناد، تعرض به آن )انکار، تردید و جعل( است. مهم

 مفهوم و شناسایی سند )انواع آن( 

 ویژگی با هم جمع شود:  3ای است واجد امضا و در بعضی موارد مهر که قابلیت استناد دارد. بنابراین برای اینکه با دلیل سند مواجه باشیم باید سند نوشته

 نوشته  .1
 امضاء  .2
 قابلیت استناد   .3
 شود. شرط فوق را نداشته باشد، مدرک نامیده می 3اگر چیزی یکی از   ✓
 . تجاریاست یا  مدنیو به موجب قانون تجارت سند یا   عادیاست یا  سمیر دنی سند یا قانون م   1286بر اساس مادۀ   ✓
ق.م سندی است که در ادارۀ ثبت اسناد و امالک یا نزد دفاتر رسمی یا نزد مأموران رسمی )مرجع رسمی( در   1287سند رسمی به موجب مادۀ   ✓

در فوق سند   راست که در غیر از موارد مذکو   داشتهق.م بیان    1289و در مادۀ    باشد بق مقررات قانونی تنظیم شده  حدود صالحیت آنها و بر ط
 عادی است. 

 سندی است که یکی از شرایط سند رسمی را نداشته باشد.  سند عادی: ✓
 مرجع رسمی+در حدود صالحیت+طبق مقررات قانونی   سند رسمی: ✓
شرط سند بودن را باید داشته   3که رسمی باشد؛ ولی سند عادی فقط  تا برای این  3که سند شناخته شود و  تا برای این  3شرط دارد:    6سند رسمی   ✓

 باشد. 
خصوص اسناد    ، نیز در حکم نوشته است؛ مگر درdataپیام  ، داده82قانون تجارت الکترونیک مصوب    12و    7،  6در حال حاضر به موجب مواد   ✓

اسناد  مالکیت غیرمنقول اسناد موارد اخطار و هشدار در روش ها،  و  باشد. »مادۀ  دارویی  نوشته  باید خوِد  موارد حتمًا  این    6های خاص، که در 
 قانون تجارت الکترونیک« 

 قانون تجارت الکترونیک«  7کند. »مادۀ  همین طور امضای الکترونیکی نیز به جای امضای فیزیکی برای سندیت کفایت می ✓
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  12امضاهای الکترونیکی، قابلیت استناد در محاکم و ادارات دولتی را دارد و باید محاکم به آن ترتیب اثر دهند. »مادۀ    ها وپیامداده  ،در نهایت  ✓
 قانون تجارت الکترونیک« 

 سند از نظر قانون مدنی: نوشته+امضاء+قابلیت استناد   ✓
 د در محاکم دادگستری دارد. پیام+امضای الکترونیک+قابلیت استناسند از نظر قانون تجارت الکترونیک: داده ✓
ع کرده است.  ✓  مواد تصویر و فیلم در حکم نوشته شناخته شده و همچنان مدرک است، قانون تجارت الکترونیک فقط معنای نوشته را ُمَوس 

 
 سند رسمی چون نزد یک مقام رسمی تنظیم شده، دیگر قابلیت انکار و تردید را ندارد.  ✓

 تعرض به اصالت سند 

 ادعای جعل  ✓
 اظهار انکار  ✓
 اظهار تردید  ✓

 ق.آ.د.م«  220و   219جعل »مواد 

گونی یا  جعل، عبارت است از ادعای کسی که سند علیه او ابراز شده مبنی بر ساختگی و بر خالف حقیقت بودن سند ابرازی: به نوعی که در آن سند دگر 
 را اثبات نماید.( کند باید آن منقلب شدن یا ساختن صورت گرفته است. )کسی که ادعای جعل می

 شود، برخالف انکار و تردید( اواًل ادعای جعل نسبت به جزئی از سند نیز پذیرفتنی است )چون ادعا است نسبت به بخشی از آن هم پذیرفته می ✓
با صاحب سند نیست؛ بلکه   جعل دارد، یعنی بار اثبات اصالت سند  ثانیًا یک ادعای تمام عیار است )خود یک دعوا است( و نیاز به اثبات از سوی مدعِیّ  ✓

 جعل است که باید ادعای خود را ثابت نماید.  اصل بر اصالت آن است و این مدعِیّ 
 با یک اتهام جزایی نیز سر و کار داریم که ممکن است منتهی به ارجاع به دادسرا و اطالع دادستان و رسیدگی ماهوی به جرم جعل نیز گردد.  ثالثاَ  ✓
که نسبت  االمکان تا اولین جلسۀ دادرسی به عمل آید، مگر اینکه در اثنای دادرسی و قبل از صدور رأی اسناد و مدارکی ارائه شود  ادعای جعل باید حتی ✓

 به آنها ادعای جعل گردد. 
 برازی در زمان تقدیم دادخواست، فقط تا اولین جلسه و غیر از آن تا قبل از صدور رأی ادعای جعل مجاز است. اِ نسبت به اسناد  ✓
باشد، دادگاه   ✓ باقی  از سند  به استفاده  اگر طرف مقابل  ادعای جعل  از  ابالغ مهلت می  10پس  تاریخ  از  تا اصل سروز  به دفتر دادگاه تسلیم دهد  را  ند 

 شود.  نماید، در غیر این صورت سند از ِعداد دالیل او خارج می

 انکار

سند رسمی

ادعایقابلیتفقط
.داردجعل

رابربدراستنادقابلیت
اشخاصحتیهمه
.داردثالث

سند عادی

ودتردیانکار،قابلیت
.داردجعلادعای

بینطفقاستنادقابلیت
ربرابدروداردطرفین

قابلثالثاشخاص
.نیستاستناد
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إلیه، یعنی کسی که علیه او سند غیررسمی ابرازشده، خط یا  انکار، عبارت است از عدم پذیرش خط یا مهر یا امضاء یا أثرانگشت در سند غیررسمی به منتسب  
 گویند.  کند که به این شخص منکر مینسبت به خود را، خودش انکار می  مهر یا امضاء یا أثرانگشت

 جزئی پذیرفتنی نیست.  شود، پس اواًل انکارِ انکار یک اظهار تلقی می ✓
 انکار قرار گرفته است، پس بار اثبات اصالت سند با صاحب سند است.  اظهارِ  موردِ   ،ثانیًا، ادعایی بر عدم اصالت نشده است، بلکه صرفًا انتساب آن ✓
 ثالثًا، با یک اتهام جزایی سروکار نداریم، بلکه موضوع کاماًل حقوقی است.  ✓
 ممکن است شخص به ظاهر اظهار انکار نماید، اما به واقع ادعای جعل محسوب شود.  ✓

 تردید

یعنی کسی که سند غیررسمی    ؛إلیه توسط شخص دیگرشت در سند غیررسمی به منتسب  گثراناضاء یا  دم پذیرش خط یا مهر یا امعبارت است از ع  تردید
 تواند نسبت به آن سند إبرازی که منتسب به شخص او نیست تردید کند، مثل این که بگوید من شک دارم این امضای پدرم باشد.  اش إبراز شده، میعلیه

و در نهایت با اتهام جزایی    شود، بار اثبات اصالت سند با صاحب سند استیرفته نیست، چون اظهار محسوب میپذ  ءتردید نیز مانند انکار نسبت به جز ✓
 سروکار نداریم. 

 ق.آ.د.م«   218و   217انکار و تردید »مواد 

باید حتی ✓ تردید  یا  انکار  در  اظهار  و مدرک  که سند  این  آید، مگر  به عمل  دادرسی  اولین جلسۀ  تا  باشد، هرگاه االمکان  ارائه شده  دادرسی  اثنای 
 ( و هرگاه سند را استرداد نکند ودلیل بر بطالن نیست  ،شود )ِصرف استرداد سندسند آن را استرداد نماید، به دالیل دیگر رجوع می  ۀکنندارائه

 شود( ای داده نمیروزه 10ت  سند مؤثر در دعوا باشد. دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند. )پس بر خالف ادعای جعل مهل

 تعیین تکلیف

 در صورت ادعای جعل، دادگاه حقوقی مکلف است، اواًل به ادعای جعل رسیدگی کند،حتی اگر جاعل هم تعیین شده باشد، دادگاه حقوقی به هر دو  ✓
 ق.آ.د.م«  227کند »مادۀ ادعا )جعل و جاعل( یک جا رسیدگی می

الملل )کارشناس  انگشت یا از طریق کارشناس رسمی یا از طریق ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین  ( یا أخذ أثر از طریق استکتاب )تقاضای کتبی نوشتن
 ق.آ.د.م«  226و   224کند. »مواد حقوقی( به اصالت سند رسیدگی می

کند و ارجاع به دادسرا برای رسیدگی ماهوی اقدام میثانیًا اگر عدم صحت اسناد را إحراز کرد باید نسبت به آن سند چه به شکل دستور ابطال و چه به شکل 
 ق.آ.د.م« 227کند. »مادۀ ثالثًا بدون در نظر گرفتن آن سند رأی صادر می

بر ✓ تردید  انکار یا  ثانیًا صاحب سند می  در صورت اظهار  تا به مرجع صالح جزایی ارسال شود.  تواند در  خالف ادعای جعل اواًل اتهام جزایی وجود ندارد 
ثالثًا اگر صاحب سند آن را مسترد نکرد و سند  شود.  ابل  اظهار تردید یا انکار سند خود را مسترد نماید که در این صورت وارد اعتبارسنجی آن سند نمیمق

 مؤثر در دعوا بود، دادگاه مکلف است از طرق مقتضی )کارشناس رسمی( به اعتبار آن  رسیدگی و صحت آن را إحراز نماید. 
توان اساس تطبیق  ای که نسبت به آن اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل شده، دیگر نمی، خط، مهر، امضاء و أثرانگشت در اسناد عادیبر هر حال ✓

انکار    که اظهارقرار داد، ولو اینکه حکم به صحت آن شده باشد. )فرقی بین اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل وجود ندارد( منظور این است که سند عادی  
ُم شده است، یکی از شیوه  آن  یا تردید یا ادعای جعل نسبت به الصدور  تطبیق داده شوند و منظور از اسناد  های اثبات اصالت آن این است که با اسناد ُمَسل 

ُم   ق.آ.د.م«  223مخالف مادۀ  الصدور اواًل اسناد رسمی هستند و ثانیًا اسناد عادی هستند که به اصالت آنها تعرض نشده باشد. »مفهومُمَسل 
 

 ار یا جعل قرار گرفته باشد ... اگر سند عادی مورد انک .2
 تواند اساس تطبیق قرار گیرد، هر چند حکم به صحت آن داده شده باشد. دیگر نمی ✓

 تواند اساس تطبیق قرار گیرد، مگر حکم به صحت آن داده شده باشد. دیگر نمی
 گیرد، مگر در انکار که حکم به صحت آن داده شده باشد. تواند اساس تطبیق قرار  دیگر نمی
 تواند اساس تطبیق قرار گیرد، مگر در جعل که حکم به صحت آن داده شده باشد. دیگر نمی
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 ها زمانی تعرضهم

 های شکلی با همهمزمانی تعرض ✓
 های شکلی با دفاع ماهویهمزمانی تعرض ✓

 

 های شکلی با همهمزمانی تعرض

 ادعای جعلیت، انکار و تردید مسموع نیست. پس از  ✓
 شود. پس از اظهار انکار و تردید، اگر ادعای جعل شود فقط یه جعلیت رسیدگی می ✓
 شود. در صورتی که همزمان هم ادعای جعل شود و هم اظهار انکار و تردید صورت گیرد، باز هم فقط به ادعای جعل رسیدگی می ✓
گردیم. اصواًل در تعرضات شکلی جعل بر سایر تعرضات مقدم است، مگر اینکه اواًل اظهار انکار و تردید شده  یدر تعرضات شکلی اصواًل دنبال جعل م ✓

 صورت پس از انکار و تردید ادعای جعل دیگر پذیرفته نیست. یین تکلیف آن شده باشد که در اینباشد و دادگاه در حال رسیدگی به اصالت سند و تع

 با دفاع ماهویهای شکلی همزمانی تعرض

ی  اول تعرض شکلی شده اعم از ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید و بعد دفاع ماهوی شده است که در این صورت تعرض شکلی مقدم بر دفاع ماهو  ✓
 است. 

 شود. اگر اول دفاع ماهوی و بعد تعرض شکلی صورت گیرد، به دفاع ماهوی رسیدگی می ✓
 شود. ود، به دفاع ماهوی رسیدگی میاگر همزمان دفاع ماهوی و تعرض شکلی ش ✓
 ق.آ.د.م«  228به عبارت دیگر، دفاع ماهوی، مقدم است؛ اگر ابتدائًا تعرض شکلی شده باشد. »مادۀ  ✓

 

 ق.آ.د.م«  247تا  229گواهی »مواد 

های دعوا علیه طرف  امری له یکی از طرف  لیه دیگری یا به تعبیری إخبار بهدیگری، ع  هِ ی لَ ، همان طور که سابقًا بیان شد إخبار به حقّ مفهوم گواهی 
 تواند به طور مستقیم )اصلی( و یا به طور غیرمستقیم یعنی گواهی بر گواه صورت گیرد. شود که میدیگر دعوا، گواهی یا شهادت نامیده می

الناسی دارد، گواه بر  که جنبۀ حق   فقط در دعاویبه نحوی که، اوالً   یعنی شخص آنچه را که از دیگری خارج از دادگاه شنیده است، در دادگاه گواهی نماید.
 الناسی است. جنبۀ حق  گواه پذیرفته است )چه در امور جزایی و چه در امور حقوقی، چه در امور مالی و غیرمالی( مهم وجود

ر باشد. ثانیًا گواه بر گواه زمانی است که حضور گواه اصلی به علت غیبت یا بیماری یا سفر یا حبس و امثال آن مُ  ر و یا ُمَتَعِسّ  َتَعِذّ

 توان إثباتی گواه در دعاوی حقوقی

 رسد. زن به إثبات می 2مرد و  1مرد یا  2مرد، مگر اصل نکاح که با گواهی    2گواهی   دعاوی غیرمالی: ✓
 دعاوی مالی:  ✓

 مرد   2گواهی  .1
 زن  2مرد و   1گواهی  .2
 مرد و سوگند مدعی   1گواهی  .3
 زن و سوگند مدعی   2گواهی  .4
 جایگزین بینۀ شرعی است.   4و  3مجاز است، به عبارتی حاالت    4یا   3های  بینۀ شرعی ممکن نباشد، یکی از حالتوقتی که  ✓
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زن قابل   2مرد و    1مرد یا    2زن یا    4اموری که اطالع از آنها در اختیار زنان است. مانند: والدت، ِرضاع )شیردادن( استثنائًا و مستقیمًا با گواهی   ✓
 ق.آ.د.م« 230مادۀ  اثبات است. »بند ج 

ق.آ.د.م، الزام گواه به احضار و اتیان سوگند ممنوع است، حتی اگر إحقاق حق متوقف به گواهی باشد، بلکه به هر حال باید    236تبصرۀ مادۀ   ✓
ه از تاریخ ابالغ  شود( و فاصله بین احضار گواه تا تشکیل جلسه باید حداقل یک هفتگواه إحضار شود و اگر نشد، دوباره إحضار شود )جلب نمی

 باشد. 
توان گواهی و شهادت را در منزل یا محل کار یا محِلّ دعوا توسط دادگاه( و یا در صورت معذور بودن گواه می  ضمنًا در صورت منقضی )تشخیص ✓

 ق.آ.د.م«  244یکی از قضات دادگاه استماع نمود. »مادۀ  

 جرح و تعدیل

ق.آ.د.م برای شرایط   233ق.م.ا بر اساس مادۀ    191و    177خصوصًا مواد    92جازات اسالمی مصوب  قانون م   200تا    174در حال حاضر به موجب مواد  
شهادت«   کامل  ضبط  و  درک  »ضامن  بلوغ+عقل  دارای:  باید  شهادت  ادای  زمان  در  شاهد  که  نحوی  به  است.  مالک  آن  تعدیل  و  جرح  و  شهود 

نفعی+عدم اشتغال به تکدی و ولگردی »ضامن دور ماند از اتهام«  ُموِلد+عدم ذیطهارت+ایمان+عدالت »ضامن صداقت و راستگویی در ادای شهادت«
 باشد. 

 نفعی و عدم خصومت است. رابطۀ سببی و نسبی خاصی شرط نیست، مهم عدم ذی

 است.   در حال حاضر، فقدان رابطۀ سببی یا نسبی خاصی برای گواهی و شهادت شرط نیست، بلکه مهم دور ماندن از مظاِنّ اتهام

، پس در حال حاضر  شهادت بر وجود شرایط قانونی شاهدجرح عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایط قانونی که بیان شد و تعدیل عبارت است از  
 باید توسط شهادت صورت گیرد.  شمردن شاهدعادلو تعدیل یعنی  کردن عدالت شاهدمخدوش جرح یعنی 

تواند شهادت را برای علم خود استماع نماید و  در قانون و یا سایر شرایط گواهی وجود نداشه باشد، دادگاه همچنان، می چنانچه تعداد و جنسیت تصریح شده
 ق.آ.د.م«  241در چنین حالتی ارزش اعتبار آن با دادگاه است. »مادۀ 

 شود.اما اگر شرایط قانونی وجود داشته باشد، شهادت بر دادگاه تحمیل می

جرح شاهد باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آنکه موجبات جرح پس از ادای شهادت معلوم شود که در این صورت تا    ق.م.ا  193به موجب مادۀ  
 پیش از صدور حکم باید جرح به عمل آید.  

ستند به آن مباشد و ایضًا رأی صادره  ه با وجود موارد جرح شاهد که بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادر گردیده  چق.آ.د.م چنان   234حال به موجب مادۀ  
 گواهی بوده، دو حالت وجود دارد: 

و ... را دارد؛ مرجع شکایتی به توّج اگر رأی صادره قابلیت شکایت اعم از تجدیدنظرخواهی، فرجام .1  به   هآمده بدون توّج عمله به جرح بهخواهی 
 کند. گواهی گواه رأی صادره را بررسی و اتخاذ تصمیم می

ق.آ.د.م، مورد اعادۀدادرسی    426مادۀ    7مکتوم بودن آن به موجب بند  توان جرح شاهد را از حیث  شد، میغیرقابل شکایت با   اگر رأی صادره .2
 قرار داد. 

شود  رأی نیست و ثانیًا جرح شهود که در این حالت منتهی به اعادۀدادرسی می ت شود، اواًل جهات جرح اگر بعد از صدور رأی حادث شود، مؤثر در اعتبار دقّ 
 با کذب شهادت خلط نشود، چرا که در گواهی کذب صرفًا دعوای مسؤولیت مدنی پذیرفته است. 

 

 أمارات

 
ّ
 = وسایل أمارات ق.آ.د.م« 269تا  257شناسی »مواد کار  ق.آ.د.م« 256تا  248ۀ محل »مواد ی و معاینتحقیق محل

 تواند رأسًا بخواهد. تواند، رأسًا دلیل بخواهد؛ اما وسایل را میدادگاه نمی دلیل   بنا بر قاعدۀ منع تحصیل ✓
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توانند رأسًا یا به درخواست اصحاب دعوا  ی و معاینۀ محل، بر خالف ادله اثبات دعوا مثل سوگند میوسایل اثبات دعوا همانند کارشناسی، تحقیق محلّ  ✓
شود. »مواد  یرد، که در این حالت موضوع قرار )نه خود قرار، که یک قرار إعدادی و مقدماتی است( و  وقت اجرای آن به طرفین ابالغ میصورت گ 

 ق.آ.د.م«  283و  27،  257،  248

 
ّ
 ق.آ.د.م« 256ی و معاینۀ محل »مادۀ تهیۀ وسایل )از جمله هزینه( اجرای قرار تحقیق محل

 باشد. تهیۀ وسائل اجرا با متقاضی است. )متقاضی الزامًا خواهان نیست( متقاضی اعم از خواهان، خوانده و ثالث می  قاعده:

 خروج از ِعداد دالئل   :هاجرا قاعدضمانت

 ن یا تجدیدنظرخواه است. ی و معاینۀ محل شده باشد، که در این صورت تهیۀ وسایل اجرا با خواهاتوسط دادگاه )رأسًا( ارجاع به تحقیق محلّ استثناء: 

 اجرای استثناء:  ضمانت

 شود. اگر خواهان تهیه نکند، قرار ابطال دادخواست صادر می ✓
 شود. شود و رأی بدوی اجرا میاگر تجدیدنظرخواه تهیه نکند، قرار توقیف دادخواست صادر می ✓

 ق.آ.د.م«  259ایداع دستمزد کارشناسی »مادۀ 

 باشد. متقاضی اعم از خواهان، خوانده و ثالث می  .)متقاضی الزامًا خواهان نیست( کارشناس با متقاضی استخت دستمزد پرداقاعده: 

 شود. اگر متقاضی ظرف یک هفته دستمزد کارشناس را پرداخت نکند کارشناسی از ِعداد دلیل خارج می  اجرای قاعده:ضمانت

 کارشناسی شده باشد، که در این صورت تهیۀ وسایل اجرا با خواهان یا تجدیدنظرخواه است. توسط دادگاه )رأسًا( ارجاع به استثناء: 

 اجرای استثناء:  ضمانت

 شود. اگر خواهان پرداخت نکند، قرار ابطال دادخواست صادر می ✓
 شود. شود و رأی بدوی اجرا میاگر تجدیدنظرخواه پرداخت نکند، قرار توقیف دادخواست صادر می ✓

 کند. اطالعات اهل محل ولو به طور کلی، ولو بدون ذکر نام مطلعین دادگاه را ملزم به صدور قرار تحقیق محلی می به صرف استناد.آ.د.م، ق 249مادۀ 

، به  آید بالغ شده باشد، توسط دادرس یا قاضی تحقیق به عمل میاتحقیق به طرفین    ی و معاینۀ محل، که باید حتمًا وقت و محّل اجرای قرار تحقیق محلّ 
محلّ  تحقیق  دادگاه  رأی  مبنای  اگر  که  مینحوی  قرار صورت  صادرکنندۀ  قاضی  توسط شخص  قرار  اجرای  باشد،  محل  معاینۀ  و  توسط  ی  اگر  یا  و  گیرد 

 شخص دیگری است، گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. 

 

 اگر مبنای صدور رأی قرار تحقیق محلی یا معاینۀ محل باشد ...   •
 آید. درس به عمل میاجرای آن فقط توسط دا

 آید. اجرای آن فقط توسط قاضی تحقیق به عمل می
 آید. اجرای آن توسط قاضی صادرکنندۀ رأی به عمل می

 آید. اجرای آن توسط دادرس یا قاضی تحقیق یا عتوسط شخصی که گزارش وی مورد وثوق دادگاه باشد، به عمل می ✓

و   وقت  صحیح  ابالغ  قرار  اجرای  برای  مهم  و  محّل شرط  است،  قرار  عدم حضور  ااّل   اجرای  پس  نیست،  قرار  اجرای  شرط  اصواًل  دعوا  اصحاب  حضور   
 اصحاب دعوا )چه یکی، چه هر دو( مانع اجرای قرار نیست. 

 

 قانون مدنی«  1324تا  1321أمارات »مواد 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

402 

 قانون مدنی   35اوضاع و احوال به حکم قانون؛ مانند امارۀ ید مادۀ  أمارۀ قانونی:

 ی و معاینۀ محلی. اوضاع و احوال به نظر قاضی؛ امارۀ تحقیق محلّ قضایی: أمارۀ 

 ماره، دلیل مقدم است. أدر صورت تعارض دلیل با  ✓
 در صورت تعارض أمارۀ قانونی با أمارۀ قضایی، أمارۀ قضایی بر أمارۀ قانونی مقدم است.  ✓
 سقوطدر صورت تعارض أماره با أماره و أمارات هر دو از یک جنس باشد:  ✓
 مارۀ قانونی سبب ایجاد ظِنّ نوعی است. أمارۀ قضایی موجب ایجاد ظِنّ شخصی و أ ✓
 % علم:یقین: دلیل  100 ✓
 )گمان(: أماره  % علم: ظن 100تا  50 ✓
 % علم: شک: اصول  50 ✓
 % علم: جهل  0 ✓
 مارۀ قضایی ـ أمارۀ قانونی یا همان اصل أ ترتیب تقدم: دلیل ـ  ✓

  
مح ✓ تحقیق  قرار  اجرای  ترتیب  نیز  لّ اواًل  مطلعین  جرح  شامل  گواه  جرح  موارد  همان  ثانیًا  است؛  گواهان  گواهِی  اجرای  همانند  مطلع  شخص  از  ی 

 شود. می

 چند نکته در مورد کارشناسی

 اکثریت مالک است.( باشد و در صورت تعدد کارشناس باید تعدا کارشناسان فرد باشد. )چون نظر اواًل انتخاب کارشناس از سوی دادگاه به قید قرعه می

مادۀ   موجب  به  اینکه  مگر  باشد،  رسمی  کارشناسان  بین  از  باید  کارشناس  کارشناس    268ثانیًا  بر  تراضی  کارشناسی،  اقدام  از  قبل  دعوا  ق.آ.د.م،طرفین 
 شود. الطرفین که یک کارشناس غیررسمی است، جانشین کارشناس رسمی میدیگری نمایند، که در این صورت کارشناس مرضی

 ِخبره )متخصص غیرکارشناس( استفاده نماید.  تواند از در صورت فقدان کارشناس، دادگاه می

قضایی    کارشناسی باید بر اساس موضوعی که به کارشناسی ارجاع شده است. آن هم صرفًا به شکل فنی و تخصصی اظهارنظر نماید، یعنی نباید اظهارنظر
 نماید. 

کند؛ چنانچه قبل از  کارشناس باید در مدت مقرر به صورت کتبی تقدیم دادگاه شود، واال دادگاه کارشناسی دیگر تعیین میق.آ.د.م، نظر    262طبق مادۀ  
دهد و تخلف آن کارشناس را به مرجع  انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر فنی همان کارشناس قبلی به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می

 کند. ار اعالم میدصالحیت

 ق.آ.د.م«  260ز تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه است. »مادۀ انظر کارشناس ظرف یک هفته 

 شود. ایرادات رِدّ دادرس مشمول کارشناس نیز می

برای ادای توضیح  ق.آ.د.م، در صورت لزوم تکمیل تحقیقات، تا أخذ توضیح از کارشناس، دادگاه کارشنا  263نکتۀ عجیب این که به موجب مادۀ   س را 
 کند. کند و در صورت عدم حضور جلب میدعوت می

 ق.آ.د.م، احضار گواه بار اول، احضار مجدد در صورت عدم حضور  243مادۀ 

 ق.آ.د.م، دعوت کارشناس برای توضیح، واال جلب کارشناس 263مادۀ 

 

 ق.آ.د.م« 289تا  270سوگند »مواد 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

403 

وابسته به گفتار خود گواه قرار  ماوراءُ   سوگند، إخباری تشریفاتی،  به درستی  را  تحلیف، خدا  یا  یا یمین  یا قسم  اداکنندۀ سوگند  به نحوی که  الطبیعه است، 
 شود:  دهد. سوگند به دو دستۀ عمده تقسیم میمی

 سوگند عهدی که ارتباطی به ادله ندارد و عبارت است از عهد بستن شخص برای انجام مأموریت یا اقدام شخصی.  .1
 آید. د قضایی، جزء ادلۀ اثبات است و در دادگاه نزد دادرسی به عمل میسوگن .2

 قسم است:  3سوگند قضایی خود بر  

ی .1 تَّ کند.  یکند، یا ادعا را ثابت مادعا را ساقط می  الناسی به تنهایی و بدون هیچ دیگری یا، سوگندی است که در یک دعوای مالی و حقسوگند ب 
 ق.آ.د.م«  273و  272، 271ی: »مواد سوگند َبتّ 

 شود. کند و به موجب آن سوگند ادعا ساقط میبنابراین، در سوگند قاطع اواًل به تقاضای خواهان، ُمنکر ادای سوگند می

   شود. ثانیًا این سوگند قاطع قابل رد به خواهان است، به نحوی که اگر خواهان سوگند یاد کند، ادعایش ثابت می

 توانند سوگند یاد کنند. یه میلَ عَ پس در سوگند قاطع بر خالف سایر سوگندها، هم مدعی و هم مدعی   
نا سوگند تکمیلی  .2 ارائه نموده، توسط خودِ قص که مدّ ، سوگندی است که در دعاوی مالی برای تکمیل دلیل  به عمل آید، پس در مدّ   عی  عی 

ی( ولی دلیل ناقصی است و به تنهایی توان اثبات ندارد.   سوگند تکمیلی دلیل هست، )بر خالف سوگند َبت 
ی، قابل رد به مدعی   کند  شود یا ادا نمیکند و ادعایش ثابت میمیباشد، به نحوی که یا مدعی آن را ادا  یه نمیلَ عَ سوگند تکیلی برخالف سوگند َبت 

 شود. و ادعایش ساقط می
 ق.آ.د.م  230مانند گواه به ضمیمۀ سوگند )یک مرد یا دو زن به ضمیمۀ سوگند( مذکور در بند ب مادۀ  

استظهاری .3 اقامۀ  سوگند  از  پس  میت،  علیه  دعوای  در  )خواهان(  مدعی  کامل،  دلیل  وجود  بر  عالوه  که  است  سوگندی  ادا ،  )دلیل(  بینه 
 کند. می

 ی قابل رد به مدعی نیست. وگند َبتّ شود، پس این سوگند مثل سوگند تکمیلی و بر خالف سدر صورت امتناع از سوگند، حِقّ وی ساقط می
 ق.آ.د.م«  284درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. »مادۀ  ✓
ا ✓

ی
ن

 
د
ر 

خ 
و 
ا

س
ت 

 
ر 
ا
 

 ق.آ.د.م«  284وان انجام داد. »مادۀ  تتا پایان دادرسی می
ق.آ.د.م، مدعی یعنی کسی که ادعایی دارد )خالف ظاهر یا اصل( که غالبًا خواهان است و استثنائًا وقتی دعوا منقلب   285و    275با جمع مواد   ✓

ابی و مثبت مبنی بر وقوع یا وجود باشد، سوگند باید به صورت ایجشده باشد، یعنی از سوی خوانده ادعایی مطرح شده باشد، خوانده مدعی می

ّتیسوگند استظهاریتکمیلیب 

دلیل هست و کامل ولی دلیل هست، ولی ناقصهیچ دلیلی نیستوجود یا عدم وجود دلیل
بقای آن مورد تردید است

فقط مدعیفقط مدعیمدعی یا مدعی علیهاداءکننده

 توسط دادگاهمستلزم درخواستمستلزم درخواستتشریفات
ً
رأسا
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باشد، باید به صورت سلبی یعنی مبتنی بر عدم ادعا صورت گیرد؛ و سوگند از سوی منکر که غالبًا خوانده و در صورت انقالب دعوا خواهان می
 وجود یا عدم وقوع صورت گیرد.  

 َو الّلِه، ِبالّلِه، َتالّلِه ادا شود. شده در قرار دادگاه و با لفظ جاللۀ بینیسوگند باید مطابق تشریفات پیش ✓
 شود. ها نیز پذیرفته میادای سوگند به نام خدا به سایر زبان ✓
 پس در سوگند، مهم نام خدا است، زبان مهم نیست.  ✓
)مانند روز جمعه(، یا ضمنًا ممکن است در صورت نیاز، دادگاه تغلیظ را نیز دستور دهد، تغلیظ یعنی، ادای سوگند از حیث اجرا در زمان خاصی   ✓

 باشد.   مکان خاصی )مانند مسجد( یا حالت خاصی )مانند با وضو، دست بر روی قرآن یا کتاب مقدس قراردادن( 

 اثبات دعوا ۀهای ادلتست
کند. چنانچه بعدًا معلوم شود  میکند و در شروط ضمن عقد، به مدیونیت خود به علی اقرار  ای اتومبیل خود را به علی صلح مینامه: تقی طی صلح1تست  
 نامه باطل است، بطالن آنچه تأثیری در اقرار مزبور دارد؟ صلح

ِت اقرار ندارد.  .1  تأثیری در صِحّ
 شود.اقرار به تبع بطالن صلح، باطل می .2
 اقرار مزبور از ابتدا فاقد اثر حقوقی بوده است. .3
 شود. اقرار مقید به صلح بوده و با انتفا آن، زائل می .4

َله در سبب اقرار چه اثری بر اقرار دارد؟ 2 تست  : اختالف ُمِقر و ُمِقر 
َله می .1  توانند از آن رجوع کنند. اقرار صحیح است، ولی بعدًا ُمِقر یا ُمِقر 
 تواند از آن رجوع کند. اقرار صحیح است، ولی ُمِقر بعدًا می .2
ِت اقرار نیست.  .3  مانع صحِّ
ِت اقرار است.  .4  مانع صحِّ

 حقوق موضوعۀ ایران، اقرار ورشکست در امور مالی، چه حکمی دارد؟ : در 3تست  
ورشکستگی محقق شده  .1 از صدور حکم  بعد  که  دینی  به  نسبت  اما  است،  نافذ  ورشکستگی محقق شده  از صدور حکم  قبل  که  دینی  به  اقرار 

 است، نافذ نیست. 
َله در زمرۀ غرما قرار نم .2  گیرد. یعلیه ورشکسته نافذ و معتبر است، اما ُمِقر 
 شود. به دلیل محجوریت ُمِقر معتبر نیست و هیچ اثر قانونی بر آن بار نمی .3
به دین باشد، نافذ نیست و درصورتیدرصورتی .4 به عین باشد نافذ است. که ُمِقرٌّ  که ُمِقرٌّ

 پذیر است؟ورد از اقرارهای زیر تجزیه: شخصی مدعی است پولی را به عنوان قرض به دیگری پرداخته و ُمقَتِرض ادای دین نکرده است. کدام م4تست 
 ام.به را پرداخت کردهام، اما نیمی از مدعیاز مدعی پول گرفته .1
 ام، اما بابت غرامت تلف اموال من بوده است. از مدعی پول گرفته .2
 ام، اما تأدیۀ آن در یک سال آینده شرط شده است. از مدعی پول گرفته .3
 ت مربوط به تعمیر اتومبیل وی بوده است.ام، اما بابت خدمااز مدعی پول گرفته .4

ترین پاسخ کدام  اعتباری تمام مفاد سند حکایت داشته باشد؛ کامل: اگر در حاشیۀ ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که از بی5تست  
 است؟

 گر آن مندرجات به امضا رسیده و تاریخ داشته باشد معتبر است. ا  .1
 مندرجات معتبر است، اگرچه دارای تاریخ و امضا نباشد. آن  .2
 آن مندرجات معتبر است، مگر اینکه معلوم شود به نحوی باطل شده است.  .3
 آن مندرجات معتبر است، مگر اینکه روی آن خط کشیده شده باشد.  .4

خواستۀ  6تست   به  دعوایی  ید:  می  خلع  اقامه  ملکی  میاز  انکار  را  ملک  در  خود  تصرف  و  استیال  دادرسی  جلسۀ  اولین  در  خوانده  پاسخ  شود،  این  کند. 
 رود. ............... به شمار می
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 . انکار سند 2تعرض به اصالت سند                        .1
 . ایراد 4دفاع به معنای أخص                        .3

 ر اولین جلسۀ دادرسی، نسبت به سند خواهان با ذکر دلیل، ادعای جعل نماید این امر ....... . : چنانچه خوانده د7تست 
 دعوای متقابل است.  .1
 کند. ایرادی است که در رسیدگی مانع موقتی ایجاد می  .2
 کند. ایرادی است که در رسیدگی مانع دائمی ایجاد می .3
 آن رسیدگی کند. القاعده باید به دفاع به معنای أخص است و دادگاه، علی .4

 : در دعوای حقوقی، جلب گواه ................. . 8تست 
 مجاز است اما الزام او به ادای گواهی مجاز نیست.  .1
 و الزام او به ادای گواهی مجاز نیست.  .2
 و الزام او به ادای گواهی مجاز است. .3
 مجاز نیست اما در صورت حضور الزام او به ادای گواهی مجاز است.  .4

تواند، پس از اتیان سوگند، ادعای خود را با ذکر دلیل اثبات  علیه سوگند یاد نماید آیا مدعی مینچه قرار اتیان سوگند َبّتی صادر شود و مدعی: چنا9تست   
 کند؟ 

 تواند . تنها در دعوای بر )وّراث( میت می2تواند                                   نمی .1
 تواند. . تنها در دعوای بر )وّراث( میت نمی4            تواند                         می .3

 شده ادعای جعل شود، رسیدگی به ادعای جعل در صالحیِت ............. . : چنانچه نسبت به سندی که نزد داور مطرح10تست 
 دادگاه است مگر تعیین جاعل شده باشد.  .1
 درهرحال دادگاه است.  .2
 داور است مگر جاعل تعیین شده باشد.  .3
 رهرحال داور است. د .4

 : در دعوای حقوقی درخواست سوگند ............... و سوگند یاد کردن ............... . 11تست  
 قابل توکیل است ـ قابل توکیل نیست، البته اگر موکل خواندۀ دعوا باشد.  .1
 قابل توکیل است ـ قابل توکیل است.  .2
 موکل خواهان دعوا باشد. قابل توکیل است ـ قابل توکیل نیست، البته اگر  .3
 قابل توکیل است ـ قابل توکیل نیست.  .4

 و اقرار در الیحۀ تقدیمی به دادگاه، اقرار در دادگاه محسوب ............ .  …: اقرار در دادخواست، اقرار در دادگاه محسوب 12تست  
 شود. نمیشود ـ  . می2شود.                                      شود ـ نمینمی .1
 شود. شود ـ می. می4شود.                                       شود ـ مینمی .3

 شده، اظهارنظر ننماید، دادگاه ............... .های تعیینالطرفین در مهلت: هرگاه کارشناس مرضی13تست 
 کند. کارشناسی را از ِعداد دالیل خارج می .1
 ند حتی اگر اصحاب دعوا توافق کنند. تواند کارشناس دیگری انتخاب کنمی .2
 تواند کارشناس دیگری انتخاب کند و توافق اصحاب دعوا الزم نیست.می .3
 تواند کارشناس دیگری انتخاب کند، مشروط بر آنکه اصحاب دعوا توافق کنند. می .4

 سند، در دعوای دیگری:: هرگاه نسبت به سند رسمی ادعای جعل شده اما اصالت آن اثبات شده باشد، امضای این 14تست   
 تواند. تواند اساس تطبیق قرار گیرد و مفاد آن هم میمی .1
 تواند. تواند اساس تطبیق قرار گیرد اما مفاد آن نمیمی .2
 تواند. تواند اساس تطبیق قرار گیرد و مفاد آن هم نمینمی .3
 تواند. تواند اساس تطبیق قرار گیرد اما مفاد آن مینمی .4

 رِدّ سوگند به طرف مقابل در صورتی است که ........... . : امکان 15تست 
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 . سوگند »تکمیلی« یا »استظهاری« باشد. 2سوگند »َبّتی« باشد.                                             .1
 . سوگند »استظهاری« یا »َبّتی« باشد 4سوگند »تکمیلی« یا »َبّتی« باشد.                         .3

اق16تست   مقابل  :  طرف  صورت  این  در  باشد؛  آمده  عمل  به  شده  تقدیم  دادگاه  به  ............که  سند  در  که  است  کتبی  صورتی  در  دادگاه  از  خارج  رار 
 ............. نسبت به سند ادعای جعل نماید. 

 تواند. . رسمی؛ می2تواند                                  عادی یا رسمی؛ نمی .1
 تواند. . رسمی؛ نمی4تواند.                                عادی یا رسمی؛ می .3

 شود، تابع کدام قانون است؟ : دالیلی که برای اثباِت َضمان قهری اقامه می17تست 
 قانون زمان اجرای حکم. .1
 قانون زمان طرِح دعوا.  .2
 قانون حاکم بر زمان تحقق واقعۀ موجِب َضمان. .3
 قانون زمان صدور حکم.  .4

 علیه ادعا را صرفًا انکار نماید ............. . هرگاه ادعا متکی به امارۀ قانونی باشد و مدعی: 18تست 
 علیه مؤثر است. انکار مدعی .1
 اثر است. علیه بیانکار مدعی .2
 علیه باید سوگند یاد نماید. مدعی .3
 شود که مدعی سوگند یاد نماید. در صورتی ادعا پذیرفته می .4

 حقوقی و خوانده شخص حقیقی است. : خواهان شخص 19تست  
 سوگند قاطع از سوی خوانده قابل رد است.  .1
 سوگند قاطع از سوی خواهان غیرقابل درخواست است.  .2
 سوگند قاطع از سوی خواهان قابل درخواست است.  .3
 سوگند مطلقًا کاربرد ندارد.  .4

 ه علم خود استناد کند .............. . تواند ب: دادگاه حقوقی، برای احراز درستی یا نادرستی هر ادعایی نمی20تست  
 مگر مجتهد باشد.  .1
 الشرایط باشد. مگر مجتهد جامع .2
 حتی اگر علم او مستند به ادلۀ موجود در پرونده باشد.  .3
 مگر علم او مستند به ادلۀ موجود در پرونده باشد.  .4

 ................ بر دوش .......... است ................... . : چنانچه نسبت به سندی ادعای جعل شود بار اثبات  21تست  
 جعلیت ـ مدعی جعل ـ حتی اگر سند عادی باشد.  .1
 اصالت ـ ابرازکنندۀ سند ـ حتی اگر سند رسمی باشد.  .2
 که سند عادی باشد. اصالت ـ ابرازکنندۀ سند ـ درصورتی .3
 که سند رسمی باشد. صورتیجعلیت ـ مدعی جعل ـ در .4

 اقرار خارج از دادگاه در صورتی قابل استناد است که ............. .  :22تست  
 کتبی باشد.  .1
 کتبی باشد و به موجِب سند رسمی اثبات شود.  .2
 کتبی یا شفاهی باشد.  .3
 کتبی باشد و به موجِب سند رسمی یا عادی اثبات شود.  .4

 :  کدام مورد، در خصوص امکان استرداد سند در دادگاه، صحیح است؟ 23تست  
 پذیر نیست. مطلقًا امکان .1
 پذیر است. مطلقًا امکان .2
 پذیر نیست. که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید، امکاندرصورتی .3
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 پذیر است. که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او به آن استناد نماید، امکاندرصورتی .4
 شود؟است. چنانچه مریم مدعی زوجیت و احمد مکر آن باشد، نکاح چگونه ثابت می: میان مریم و احمد در خصوص اصل نکاح اختالف 24تست  

 . صرفًا با گواهی دو مرد2گواهی یک مرد، توأم با سوگند گواه                                .1
 یم . گواهی یک مرد، توأم با سوگند مر 4گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن                                .3

نه، کدام مورد صحیح است؟25تست    : در دعوای بر میت پس از اقامۀ َبیِّ
 شود. سوگند خواهان الزامی است و در صورت امتناع از سوگند، حِقّ وی ساقط می  .1
 شود. سوگند خواهان الزامی است و در صورت امتناع از سوگند، ناکل محسوب می .2
 قرینه بر عدِم استحقاق است. سوگند خواهان اختیاری است و عدِم سوگند،  .3
 اگر مستنِد دعوای خواهان، سند رسمی باشد، سوگند اختیاری است.  .4

 ای است؟ : اطالعات حاصل از تحقیق و معاینۀ محل، به ترتیب چه نوع اماره26تست  
 اولی امارۀ قضایی و دومی امارۀ قانونی.  .1
 اولی امارۀ قانونی و دومی امارۀ قضایی.  .2
 قضایی. هر دو امارۀ   .3
 هر دو امارۀ قانونی.  .4

 : پس از تسلیم نظریۀ کارشناس به دادگاه، تکلیف دادگاه چیست؟27تست 
 در موارد فنی و تخصصی، دادگاه مکلف است از آن پیروی کند.  .1
 چنانچه هیأت کارشناسان به اتفاق نظر داده باشد، دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید.  .2
سوی دادگاه صادر شده باشد و نظریۀ کارشناس با اوضاع و احواِل محقق و معلوِم پرونده مطابقت داشته باشد،    چنانچه قرار کارشناسی رأسًا از .3

 دادگاه مکلف است از آن پیروی نماید. 
 . باشدچنانچه نظریۀ کارشناس با اوضاع و احواِل محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه مکلف به پیروی از آن نمی .4

دادرسی به جهِت مجعولیت همان سند  : دادگاه به استناد سندی حکم صادر کرده که قطعیت یافته است. اگر نسبت به این حکم درخواست اعادۀ28تست  
 شود، کدام مورد صحیح است؟ 

 کافی است پرونده جعل در مرجِع کیفری مطرح باشد و به آن استناد شود. .1
 وست دادخواست باشد. کافی است قرار مجرمیت علیه جاعل، پی .2
 کننده، ادعای جعل نسبت به سند مستنِد حکم مطرح نماید. کافی است درخواست .3
 حکِم نهایی مبنی بر جعلیت سند مستند حکم باید پیوست دادخواست باشد.  .4

ُم 29تست    شود؟ الصدور محسوب می: کدام یک از اسناد زیر، ُمَسل 
ت امضا اثبات گردیده است. سند عادی که امضای مندرج در آن انکار  .1  شده، اما ِصحِّ
ت آن اثبات شده است.  .2  سند عادی که مهر مندرج در آن مورد تردید قرار گرفته، اما ِصحِّ
 سند رسمی که جعلیت آن اثبات شده است. .3
 سند عادی در حکم سند رسمی که جعلیت مفاد آن ادعا شده، اما اثبات نشده است.  .4

ردی که قسم متوجه اوست، از اتیان سوگند خودداری کرده و آن را از طریق دادگاه به خواهان رد کند و خواهان از ادای  : هرگاه خوانده، در موا30تست  
 قسم خودداری نماید، بهترین تصمیم برای دادگاه چیست؟ 

 . قرار رِدّ دعوای خواهان2قرار عدِم استماع دعوای خواهان                           .1
 . حکم به سقوِط دعوای خواهان 4هان                                      حقی خوا حکم به بی .3

 

 اثبات دعوا  لۀهای اد پاسخ تست 
 صحیح است. اقرار ماهیت انشایی دارد و إخبار به حقی است به سود غیر و به زیان ُمقر.  1: گزینۀ  1پاسخ تست  ✓
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 است. صحیح   3ق.م گزینۀ  1274: به استناد مادۀ  2پاسخ تست  ✓
َله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیستق.م: » 1274مادۀ   .« اختالف ُمِقر و ُمِقر 

.« با توجه به  به اموال خود بر ضرر ُدّیان نافذ نیست اقرار مفلس و ورشکسته نسبتق.م »  1264صحیح است. به استناد مادۀ    2: گزینۀ  3پاسخ تست   ✓
اقرار   آثار  ورشکسته،  اقرار  در  ماده،  این  شود:  ظاهر  تجزیه  بخش  دو  به  ورشکسته    1باید  خوِد  زیان  به  اقرار  اثر  بستانکاران   2ـ  زیاِن  به  اقرار  اثر  ـ 

 ورشکسته.
َله نمی َله اثر اقرار به زیان بستانکاران ورشکسته نافذ نیست، بنابراین ُمِقرٌّ تواند وارد صِف بستانکاران )ُغرما( شود، اما اثر نخست اقرار صحیح است و ُمِقرٌّ

َله  تواند بعد از ختم عملیات تصفیه ورشکستگی به استناد اقرار، حِقّ خود را از ُمِقر )ورشکسته( مطالبه کند. اگر همۀ بستانکاران رضایت دمی ِقرٌّ هند م 
 تواند وارد صِف بستانکاران شود. می

 صحیح است.  1گزینۀ   1283: به استناِد مادۀ  4پاسخ تست  ✓
اقرار به اخذ وجه از مدعی   علیهاالثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعیدو جزء مختلف رایاگر اقرار داق.م: »  1283مادۀ  

 « .اقدام خواهد شد  1134نموده و مدعی رد شود مطابق مادۀ  
مقابل تقاضای قسم کند.   ادعای او است از طرفتواند نسبت به آنچه که مورد  کسی که اقرار کرده است می  1283ماده   در موردق.م: »  1334مادۀ  

 محکمه در محرز شده است.«  مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن  دعوامگر اینکه مدرک 
 صحیح است.  2ق.م گزینۀ  1302: به استناد مادۀ  5پاسخ تست  ✓

اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام ه مندرجاتی باشد که حکایت از بیبود هرگاه در ذیل یا حاشیه یا َظهِر سندی که در دست ابرازکنندهق.م: »   1032مادۀ  
یا  یا قسمتی از نداشته و  باطل شده   مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء  یا نحو دیگر  بوسیله خط کشیدن و 

 .« باشد
یا تصرف عدوانی است، در واقع به    خلع یدشود که موضع دعوای  در ملکی میصحیح است. وقتی خوانده منکر تصرف خود    4: گزینۀ  6پاسخ تست   ✓

 کند. ق.آ.د.م ایراد عدم توجه دعوا به خوانده را طرح می 84« مادۀ 4استناد بند » 
تست   ✓ گزینۀ  7پاسخ  می  4:  دفاع محسوب  شده،  ارائه  دلیل  عنوان  به  که  سندی  به  نسبت  ادعای جعل  است.  نیاصحیح  بنابراین،  تقدیم  شود.  به  ز 

 ق.آ.د.م(   142و   18دادخواست نیست )مواد  
گواهی که برابر قانون احضار شده  ق.آ.د.م: »   243بینی نشده است. به موجب مادۀ  صحیح است. جلب شاهد در ق.آ.د.م پیش  2: گزینۀ  8پاسخ تست   ✓

. همچنین در  باشدحضور هم مؤظف به ادای شهادت نمیدوباره احضار خواهد شد.« شاهد، حتی در فرض   است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد،
 بینی نشده است. اجرایی برای شهادت ندادن پیشقانون ضمانت

ی سوگند قاطع دعوا است. بر اساس ماد    1: گزینۀ  9پاسخ تست   ✓ َبت  ق.آ.د.م، با ادای قسم در مواردی که خواهان    274و    272صحیح است. سوگند 
به همین دلیل، مادۀ  داشته باشد، ادعا با صدور حکم از ناحیۀ دادگاه ساقط میدلیل برای اثبات دعوای خود ن  ق.آ.د.م، حکم مستند به    369شود. 

 ق.آ.د.م در بحث تجدیدنظر نیامده است.  331سوگند قاطع دعوا را غیرقابل فرجام اعالم کرده است. چنین تصریحی در تبصرۀ مادۀ  
تواند به ادعای جعلیت سند که تعیین جاعل نشده و جنبۀ کیفری ندارد،  صحیح است. داور می  3گزینۀ    ق.آ.د.م  479: به موجِب مادۀ  10پاسخ تست   ✓

 رسیدگی کند؛ اما اگر جاعل تعیین شده باشد از صالحیت داور خارج است. 
اما قسم  4: گزینۀ  11پاسخ تست   ✓ یعنی یک نفصحیح است. درخواست قسم قابل توکیل هست،  توکیل نیست؛  از  ر نمیخوردن قابل  به وکالت  تواند 

که به موجِب تبصرۀ  نامه تصریح شده باشد. درحالیق.آ.د.م وکالت وکیل در قبول یا رِدّ قسم باید در وکالت  35( مادۀ  14دیگری قسم بخورد. طبق بند ) 
(:  92قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب    331باشد.« همچنین به موجِب مادۀ  همان ماده، »سوگند، شهادت، اقرار، ِلعان و ایالء قابل توکیل نمی  2
و وکیل در دعوا می» نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن که در وکالتتواند درصورتیتقاضای سوگند قابل توکیل است 

ل سوگند یاد کند قابل توکیل نیست و وکیل نمی  « .تواند به جای ُمَوِکّ
اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از  صحیح است. طبق این ماده: »   4ق.آ.د.م گزینۀ    303استناد مادۀ  : به  12پاسخ تست   ✓

 « .شودصورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود، در غیر اینمیبه دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب  لوایحی که
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبًا تقدیم دادگاه ننماید،  صحیح است. »   3ق.آ.د.م گزینۀ    262: بنا بر قسمت دوم مادۀ  13پاسخ تست   ✓

 « برای این تصمیم دادگاه توافق اصحاب دعوا الزم یا شرط نیست. شود.تعیین می کارشناس دیگری
انگشت اسناد  خط، مهر، امضا و اثردارد که: » صحیح است. این ماده بیان می  1.م گزینۀ  ق.آ.د   223: به استناد مفهوم مخالف مادۀ  14پاسخ تست   ✓

ت  توان اساس تطبیق قرار داد،تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی عادی را که نسبت به آن انکار یا مفهوم   « .آن شده باشد هرچند که حکم به ِصحِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

409 

توان اساس  تردید یا ادعای جعل شده باشد، می انگشت اسناد رسمی را که نسبت به آن انکار یاثرخط، مهر، امضا و امخالف این ماه چنین است: » 
ت  تطبیق قرار داد،  « .آن شده باشد هرچند که حکم به ِصحِّ

ی که سوگند قاطع دعوا است به استناِد مادۀ    1: گزینۀ  15پاسخ تست   ✓ َبت  ن است سوگند  ق.آ.د.م ممک  273ق.م و مادۀ    1328صحیح است. سوگند 
نماید، با   چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذارق.آ.د.م: »  273قاطِع دعوا از سوی منکر به مدعی رد شود. طبق مادۀ  

در سوگند استظهاری رِدّ   « با این وجود که.گرددحکم صادر می ادعای او ساقط و به موجب آن  شود و در صورت نکولسوگند وی ادعایش ثابت می
در صورت   در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز الزم است وق.آ.د.م: »  278قسم به طرف مقابل ممکن نیست. به داللت مادۀ  

خود در دعاوی   شود.« و همچنین، سوگند تکمیلی به معنای سوگندی است که مدعی برای تکمیل یک شاهدامتناع از سوگند، حق وی ساقط می
شود و رِدّ ق.آ.د.م تصریح شده است که قسم توسط خود مدعی ادا می  277تواند به منکر رد شود. در تبصرۀ مادۀ  کند؛ این قسم هم نمیمالی یاد می

 بینی نشده است. آن به مدعی پیش
گزینۀ  16پاسخ تست   ✓ یا عا  3:  از دادگاه ممکن است ضمن سند رسمی  اقرار خارج  به چنین  صحیح است.  این صورت، نسبت  آید. در  به عمل  دی 

اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در  ق.آ.د.م: »   203توان ادعای جعل کرد. به استناد مادۀ  سندی، چه رسمی باشد و چه عادی می
 « .شودصورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می ، در غیر اینشودمی به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب یکی از لوایحی که

قهری،  دالیلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل َضمان  ق.آ.د.م: »  196صحیح است. مادۀ    2ق.آ.د.م گزینۀ    196: به داللت مادۀ  17پاسخ تست   ✓
 « .باشدمی تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری شود،اقامه می نسب و غیره

علیه بدون ارائۀ دلیل باشد، صرفًا نفی ادعاست و تأثیری به نفع وی ندارد. در  صحیح است. اگر اظهار انکار از ناحیۀ مدعی  2: گزینۀ  18پاسخ تست   ✓
کند؛  ی خوانده را تقویت نمیای برای اثبات ادعای او وجود داشته باشد، موضِع دفاعکه خواهان دلیلی داشته یا امارهواقع، ِصرف نفی یا انکار، درصورتی

َنه علی المدعی و الیمیُن  نکر، ممکن    اما اگر خوانده، خواسته را صرفًا نفی یا انکار کند و خواهان هیچ دلیلی نداشته باشد، به حکم قاعدۀ الَبیِّ
َ
علی َمن أ

به استناد مادۀ   طالق،    الناس از قبیل نکاح، طالق، رجوع در حقوق  در کلیه دعاوی مالی و سایر ق.آ.د.م: »  271است نوبت به قسم خوانده برسد. 
معتبر   و مدارک  فاقد دالیل  که  و وصیت  وکالت  بهنسب،  باشد سوگند شرعی  آتی می دیگر  مواد  قرار شرح  دادگاه  و مستند صدور حکم  تواند مالک 

 « .گیرد
تواند به درخواست خواهان انجام  باشد، سوگند قاطع میصحیح است. اگر خواهان شخص حقوقی و خوانده شخص حقیقی    3: گزینۀ  19پاسخ تست   ✓

مادۀ   استناد  به  »  270شود.  مواردیق.آ.د.م:  می  در  شرعی  سوگند  به  منوط  دادگاه  دادگاهکه صدور حکم  اتیان  باشد،  قرار  متقاضی،  درخواست  به 
یا  کنندۀ سوگند می« درخواست.نمایدیباید سوگند یاد کند تعیین م موضوع سوگند و شخصی را کهسوگند صادر کرده و در آن،   تواند شخص حقیقی 

نمی قسم  این  حقوقی،  ماهیت شخص  به  توجه  با  اما  باشد،  قابلیت  حقوقی  اشخاص حقوقی  زیرا  شود؛  رد  چنین خواهانی  به  خوانده  سوی  از  تواند 
افراد قائل   رای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای تواند داشخص حقوقی میقانون تجارت: » 588)اهلیت( قسم خوردن ندارند. به استناد مادۀ  

 « .بنوت و امثال ذلک -مانند حقوق و وظایف ابوت   ممکن است دارای آن باشداست مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان 
تست   ✓ گزینۀ  20پاسخ  »علم  4:  به  دادرس  رسیدن  دالیل،  به  رسیدگی  از  هدف  حقوقی،  دعاوی  در  است.  بنابراین  صحیح  نیست؛  غالب«  »ظِنّ  یا   »

تواند بر مبنای  دادرس مکلف است بر اساس ظواهر و أمارات و همچنین بر اساس اولویت و رعایت تعارض و تقدم و تأخر ادله رأی صادر کند؛ و نمی
قاضی »بر مبنای اسناد یا أمارات« باشد؛ و   ق.م علم  1335گونه که بر اساس مادۀ  علمی رأی دهد که هیچ مستند خارجی از ادله و أمارات ندارد. همان

 رسد. از این حیث میان قاضی مجتهد یا غیرمجتهد تفاوتی نیست.اگر هیچ دلیلی نباشد، نوبت به قسم خوانده می
ادعای د.م: » ق.آ.  219باشد. به استناد قسمت اول مادۀ  باشد و اثبات آن با مدعی جعل میصحیح است. جعل یک ادعا می  1: گزینۀ  21پاسخ تست   ✓

 میان سند رسمی و عادی نیست. جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید ... با ذکر دلیل اقامه شود...« در اثبات جعل سند تفاوتی 
اثبات کرد  توان به شهادت  اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میق.م: »  1279صحیح است. به استناد مادۀ    3: گزینۀ  22پاسخ تست   ✓

اقرار کتبی در حکم ق.م: »   1280« همچنین طبق مادۀ  .بر وقوع اقرار موجود باشد به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی  دعواکه اصل  
 اقرار شفاهی است.« با این وجود، از حیث سند تفاوتی میان اقرار کتبی و شفاهی وجود ندارد. 

نفع  شود ممکن است به  سندی که در دادگاه ابراز میق.آ.د.م: »  207صحیح است. مادۀ    3ق.آ.د.م گزینۀ    207: طبق تصریح مادۀ  23پاسخ تست   ✓
بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید    پس ابرازکنندۀ سند حق ندارد آن راصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید  در این   طرف مقابل دلیل باشد،

 « .ردسند او را نادیده بگی
« اثبات  .اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زنصحیح است. طبق این بند: » 3ق.آ.د.م گزینۀ   230: به داللت بند »د« مادۀ 24پاسخ تست   ✓

 . شود می
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طرف مقابل دعوا نیست.  صحیح است. سوگندی که در دعوا بر میت باید، مدعی برای بقای حِقّ خود به جا آورد، امکان رد به    1: گزینۀ  25پاسخ تست   ✓
در صورت   در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز الزم است وق.آ.د.م: »   278نامند. به موجِب مادۀ  این قسم را قسم استظهاری می

ث صاحب حق باشد و بر اثبات  هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وار ق.آ.د.م: »   279« همچنین طبق مادۀ  .شودامتناع از سوگند، حِقّ وی ساقط می
نه کند عالوه بر آن باید اداء سوگند نماید.  ادعای  .« مورد ادعا ساقط خواهد شد در صورت عدم اتیان سوگند حِقّ خود اقامه َبیِّ

ۀ محل از أمارات  اطالعات حاصل از تحقیق و معاینق.آ.د.م: » 255صحیح است. مادۀ  3ق.آ.د.م گزینۀ  255: طبق تصریح مادۀ مادۀ 26پاسخ تست   ✓
 « .مؤثر در آن باشد گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یاقضایی محسوب می

که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و درصورتیدارد که: »ق.آ.د.م، در حکمی مطلق مقرر می 265صحیح است. مادۀ  4: گزینۀ  27پاسخ تست  ✓
 « .نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد مطابقت   معلوم مورد کارشناسی

دادگاه نمی قانونًا  و  برای  منطقًا  است.  پرونده صادر شده  امور موضوعی  بر خالف  کارشناس  نظر  که  کند  توجه  در شرایطی  کارشناس  نظریۀ  به  تواند 
ز سوی یکی از طرفین، برخالف حقیقت به نفع او نظر داده باشد، به مثال، اگر برای دادگاه احراز شود که کارشناس ارزیابی خسارت، به دلیل أخِذ وجه ا

دهد. باید توجه داشت که نظریۀ کارشناس ارزش امارۀ قضایی دارد و در نهایت تشخیص اعتبار یا عدِم اعتبار و یا حتی میزان  این نظریه ترتیب اثر نمی
 . ی استدهنده موضوع به کارشناسارزش اثباتی آن با دادگاه ارجاع

دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و که جهت اعادۀدرصورتیصحیح است. طبق این ماده: »  4ق.آ.د.م گزینۀ    429: به موجب مادۀ  28پاسخ تست   ✓
حکِم نهایی  « بنابراین، باید  .باشدیا حیله و تقلب می نهایی مربوط به اثبات جعل  دادرسی، تاریخ ابالغ حکممقابل باشد، ابتدای مهلت اعادۀ تقلب طرف

 دادرسی شده باشد. مبنی بر جعلیت سند مستند حکم باید پیوست دادخواسِت اعادۀ
ق.م، سند عادی در حکِم سند رسمی، دارای   1292و    1291ق.آ.د.م و با توجه به مواد    223صحیح است. به استناد مادۀ    4: گزینۀ  29پاسخ تست   ✓

ُم باشد و تا زمانی که جعلیت آن اعتبار سند رسمی می  تواند اساس تطبیق قرار گیرد. گردد و میالصدور محسوب میاثبات نشده، ُمَسل 
سوگند،   در صورت نکول خواهان از ادایق.آ.د.م که در آن تصریح شده: »  274صحیح است. به استناد قسمِت آخر مادۀ    4: گزینۀ  30پاسخ تست   ✓

سیدگی ماهوی و ارزیابی ادله به مرحلۀ قرار اتیان سوگند منکر، نکول او، رِدّ قسم « در چنین موردی چون دادرس پس از ر .ادعای او ساقط خواهد شد
 ترین تصمیم، صدور »حکم مبنی بر سقوط دعوا« است. رسد، مناسببه خواهان و ... می

 بخش پنجم: آراء وحدت رویۀ آیین دادرسی مدنی
 عالی کشور هیأت عمومی دیوان    1394/ 3/ 26مورخ    741رأی وحدت رویه شماره  •

کنند  های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میهای عمومی حقوقی[ به علت عدم تشکیل دادگاهها ]دادگاهدر مواردی که این دادگاهبا موضوع:  
 حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونًا ضرورت ندارد. 

هایی دادگاه خانواده تشکیل نشده است ( مقرر داشته: »در حوزۀ قضایی شهرستان1391نظر به اینکه تبصرۀ یک مادۀ یک قانون حمایت خانواده )مصوب  
کند.« و با عنایت به اینکه  دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

های خانواده به امور و  ها به علت عدم تشکیل دادگاهبینی نشده است بنابراین در مواردی که این دادگاههای عمومی )حقوقی( مشاور پیشدر ترکیب دادگاه
 کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه قانونًا ضرورتی ندارد. دعاوی خانوادگی رسیدگی می

 کشور  عالی دیوان عمومی هیأت  ۲/۶/۱۳۹۵  مورخ ۷۵۳ شماره رویه وحدت رأی •
»عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با     همان قانون  ۵۴بعد از تعیین قیم به حکم ماده  ..."  با موضوع: 

دادسرایی که  قانون یادشده مکّلف به اقدامی باشد،    ۲۱دادگاهی است که بدوًا تعیین قیم کرده است«، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده  
 "... نماید، صالح به رسیدگی است وظیفه میدر معیت این دادگاه انجام

ت« و در رأی وحدت رویه که مقرر داشته »امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه اس  حسبی  امور  قانون ۴۸حکم ماده  
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائًا باید برای محجور قیم تعیین شود و    ۷/۱۳۲۳/ ۲۷ـ    ۲۲۴شماره  

محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی    همان قانون »عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور  ۵۴لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده  
قانون یادشده مکّلف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت    ۲۱است که بدوًا تعیین قیم کرده است«، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده  

 نماید، صالح به رسیدگی است. وظیفه میاین دادگاه انجام
 کشور عالی عمومی دیوان  هیأت  1393/ 8/ 20رخ  مو ۷۳۵رأی وحدت رویه شماره  •
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نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می
امتناع ازعرض ارجاع میترین دادگاه همنزدیک تغییر دادرس صادرکننده قرار  به مالک ماده    گردد؛  با توجه  آیین دادرسی دادگاه  ۲۶رسیدگی  های  قانون 

رویه شماره   رأی وحدت  لحاظ  و  امور مدنی  در  انقالب  و  دادگاه مرجوع    1352/ 3/ 30ـ    ۳۳عمومی  نافی صالحیت  عالی کشور  دیوان  الیه  هیأت عمومی 
 نخواهد بود. 

 کشور عالی وان عمومی دی هیأت 10/1390/ 27مورخ    ۷۲۳رأی وحدت رویه شماره   •
 تقسیط مهریه موضوع اجراییه ثبتی در صورت مخالفت دائن منوط به اظهارنظر قضایی است. با موضوع: 

االجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت  این است که چنانچه مـدیون سند الزم  ۱۳۱۳قانون اعسار مصوب سال    ۳۷و    ۲۱،  ۲۰مستفاد از مواد  
االجرا از سوی اداره که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند الزمدعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتیگردیده است به ا

 ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتًا واحده آن در دادگاه صالح است. 
 کشور عالی ن عمومی دیوا  هیأت 10/1390/ 13مورخ    ۷۲۲رأی وحدت رویه شماره   •

 توان اعسار او را نیز مورد حکم قرار داد. پس از صدور حکم محکومیت مدیون میبا موضوع: 
قانون اعسار مصّوب سال    ۱۳۷۹های عمومی و انقالب در امور مدنی مصّوب سال  قانون آیین دادرسی دادگاه  ۲۴مستفاد از صدر ماده   و لحاظ مقررات 

یکجا   دعوادائن اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو    دعوااعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به    دعوااین است که    ۱۳۱۳
 اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید.  دعوارسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد 

 کشور عالی عمومی دیوان  هیأت  1397/ 4/ 26مورخ    ۷۶۹رأی وحدت رویه شماره  •
صالحیت: در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختالف دیوان    با موضوع:

 عالی کشور است. 
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد    ۱۳۹۱وب  مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مص 

این قانون صراحتًا بیان شده است لذا    ۴و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صالحیت دادگاه خانواده در ماده  
های عمومی ذاتی است و  گردد و صالحیت آن نسبت به دادگاهدگاه اختصاصی محسوب میشود دااین دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می

ارند.  مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیالت دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتًا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ند
قانون آیین    ۲۸ادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختالف در اجرای ماده  در این وضعیت با حدوث اختالف بین دادگاه خانواده و د

 های عمومی و انقالب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. دادرسی دادگاه
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  2/7/1398مورخ    ۷۸۰رأی وحدت رویه شماره  •

نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم  اند وکالتموظفوکالی دادگستری  با موضوع:  
شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می

 ن اطالع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد. خواها
  در  انقالب  و  عمومی  هایدادگاه  دادرسی   آیین   قانون ۵۹و    ۵۴،  ۵۳و تبصره یک بند »د« آن و مقررات مواد   مستقیم  هایمالیات  قانون  ۱۰۳مطابق ماده  

نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم  اند وکالت، وکالی دادگستری موظفمدنی  امور
ریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به شود لکن برای به جنمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می

 خواهان اطالع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد. 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1397/ 9/ 20مورخ    ۷۷۳رأی وحدت رویه شماره   •

قانون حمایت خانواده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یــا کیفــری همــان حــوزه قضــایی  ۲۷طبق ماده    با موضوع:
 است و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است.

 عــالی دیــوان عمــومی هیــأت 26/4/1397 ـ۷۶۹ شــماره رویه وحدت رأی ت و درهر چند صالحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی اس
که از حیث تاریخ تصــویب مــؤخر بــر قــانون  ۱۳۹۴مصوب سال  اختالف حل شوراهای قانون ۹بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده  کشور

نباشد در صــالحیت  خانواده حمایت  قانون ۲۹که مشمول ماده  ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده درصورتیحمایت خانواده است، پاره
االطالق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمــومی حقــوقی یــا کیفــری همــان یز علیهمان قانون ن ۲۷آن شورا قرارگرفته و ماده 

 حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است.
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1397/ 5/ 16مورخ    ۷۷۱رأی وحدت رویه شماره   •
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https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b6%db%b9-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/
https://www.ekhtebar.com/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7%db%b6%db%b9-%d9%87%db%8c%d8%a3%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b4/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85/
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 شوند. له واقع میالوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم  نحوه مطالبه خسارت حقبا موضوع: 
شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف  له واقع میدر دعواهایی که دولت محکوم   12/1338/ 19مصوب   ۱۳۳۹قانون بودجه سال   ۳۰حسب تبصره 

حق خسارت  تأدیه  به  حکم  صدور  محکوم  البه  توسط  آیینوکاله  مطابق  پرداخت  علیه  اجازه  قانون  واحده  ماده  به  نظر  و  است  وکالت  قانون  از  ۵۰نامه   %
قانون بودجه سال    ۱۳۲و حکم مقرر در بند    12/10/1344های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب  الوکالهحق

بیتچون    1390/ 2/ 19مصوب    ۱۳۹۰ حفظ  به  راجع  پروندهدعاوی  در  ویژه  به  هزینه  المال  پرداخت  از  عمومی  و  دولتی  اموال  و  اراضی  به  مربوط  های 
های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی  الوکاله% حق۵۰دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت  

های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت  از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت  1344/ 12/10دولت مصوب  
شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه  له واقع میاست، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم  

 نامه قانون وکالت صادر کند. ابق آیینالوکاله مطخسارت حق
 کشور  عالی دیوان عمومی  هیأت  ۱۳۹۶/ ۱/ ۲۹  مورخ ۷۵۷ شماره رویه وحدت رأی •
 .است  دادگاه صالحیت در و اجتماعی امور و کار اداره تشخیص  هایهیأت صالحیت از خارج بهمحکوم    تأدیه تأخیر خسارت مطالبه دعوا موضوع: با

رسیدگی به هرگونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در   کار،  قانون ۱۵۷نظر به اینکه مطابق ماده  
در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین  های تشخیص و حل اختالف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که  صالحیت هیأت

و نهم پنجاه  و  یکصد  به اصل  با توجه  آن  به  و  که دادگاه اساسی   قانون اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی  مات  تظلُّ را مرجع  های دادگستری 
 های دادگستری خواهد بود.های مورد اشاره خارج و در صالحیت دادگاهشکایات قرار داده، از صالحیت هیأت

 کشور  عالی  دیوان عمومی  هیأت ۲/۶/۱۳۹۵ مورخ ۷۵۲ شماره رویه وحدت رأی  •
دادگاه"  موضوع:  با اختالف  امر  به  کشور  عالی  دیوان  ماده  رسیدگی  تبصره  طبق  نسبی  صالحیت  در  دادگاه  ۲۷ها  دادرسی  آیین  و قانون  عمومی  های 

های  های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختالف در صالحیت بین دادگاهدادگاهانقالب در امور مدنی منحصر به اختالف بین  
قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری   ۳۱۷قانون مذکور که طبق ماده    ۲۷کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده  

 "... رجع صالح برای حل اختالف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است الّرعایه است، منیز الزم
دادگاه اختالف  امر  به  عالی کشور  دیوان  ماده  رسیدگی  تبصره  نسبی طبق    امور  در  انقالب  و  عمومی  هایدادگاه  دادرسی  آیین   قانون ۲۷ها در صالحیت 

های کیفری یک و دو از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختالف در صالحیت بین دادگاه  های دو حوزه قضاییمنحصر به اختالف بین دادگاه مدنی
الّرعایه ، در امور کیفری نیز الزمکیفری  دادرسی  آیین  قانون ۳۱۷قانون مذکور که طبق ماده    ۲۷واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده  

 . ان استاست، مرجع صالح برای حل اختالف، دادگاه تجدیدنظر همان است
 مدنی:  امور  در انقالب و  عمومی هایدادگاه دادرسی آیین  قانون ۲۷ ماده

 دادگاه  نماید. می  ارسال   دار صالحیت  دادگاه  به  را  پرونده  صالحیت،  عدم  قرار   صدور   با  نداند   رسیدگی   به  صالح   را   خود  کنندهرسیدگی  دادگاه  که»درصورتی
 دادگاه  به  اختالف  حل  جهت  را  پرونده  نپذیرد،  را  صالحیت   عدم  ادعای  چنانچه  و  نماید  اظهارنظر  صالحیت  به  نسبت  نوبت  از  خارج  است  مکلف  الیهمرجوع  

 بود.  خواهد  االتباعالزم  صالحیت تشخیص در تجدیدنظر دادگاه رأی کند.می  ارسال استان تجدیدنظر
  کشور  عالی  دیوان  یادشده،  ترتیب  به  اختالف  حل  مرجع  باشد،  استان  دو  از  قضایی  حوزۀ  دو  هایدادگاه  بین  صالحیت  اختالف  کهدرصورتی ـ  تبصره

 باشد.« می
 کشور عالی عمومی دیوان  هیأت  1393/ 7/ 22مورخ    ۷۳۴رأی وحدت رویه شماره  •

 های بدنی نیازمند تقدیم دادخواست نیست. مطالبۀ خسارت از صندوق تأمین خسارتبا موضوع:  
ماده   برابر  اینکه  به  مصوب    ۱۰نظر  ثالث  شخص  مقابل  در  زمینی  موتوری  نقلیه  وسایل  دارندگان  مدنی  مسؤولّیت  اجباری  بیمه  قانون  اصالح  قانون 

های واردشده به آنها از سوی  دیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای بدنی« حمایت از زیان، فلسفه تشکیل »صندوق تأمین خسارت1387/ 4/ 16
دیدگان به صندوق برای  نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیانست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیینهای بیمه قابل پرداخت نیشرکت

چنین مستفاد می قانوندریافت خسارت  نظر  که  از  شود  امتناع صندوق  بنابراین در صورت  است؛  بوده  آنان  به  پرداخت خسارت  در  تسهیل  و  تسریع  گذار 
بدنی   برای دعاوی زیانپرداخت خسارت  و رعایت تشریفات مقرر  بود  و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد  به رسیدگی  دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح 

 یابد. حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۱مورخ    ۷۲۶شماره رأی وحدت رویه  •

 دادگاه محِلّ اقامت خواهان صالح به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال است. با موضوع: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1369/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
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احوال مصوب    ۴ماده   ثبت  را صالح    ۱۳۵۵قانون  اقامت خواهان  دادگاه محل  است  که  اعالم کرده  احوال  ثبت  اسناد  به  راجع  به دعاوی  برای رسیدگی 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد. قانون آیین دادرسی دادگاه  ۲۵برحسب مستفاد از ماده 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1391/ 4/ 20مورخ   ۷۲۵رویه شماره رأی وحدت  •
 اعتراض ثالث، چنانچه مستند به سند غیررسمی باشد قابل تجدیدنظر است. با موضوع: 

ز اول ماده  ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فرا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه
 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده.  ۱۳۵۶مصّوب  قانون اجرای احکام مدنی ۱۴۷
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  3/3/1390مورخ    ۷۲۰رأی وحدت رویه شماره   •

 مرجع صالح در دعوای پرداخِت حِقّ بیمه. با موضوع:  
 جام تکلیف پرداخت حِقّ بیمۀ اشتغال در صالحیت تأمین اجتماعی است. الزام کارفرما به ان 

مقرر در قانون به سازمان    شده در مهلتقانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه  ۴۰و    ۳۹،  ۳۶،  ۳۰مطابق مقررات مواد  
شده  از کارفرما و ارائه خدمت به بیمه بیمه وصول حق تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف بهتأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این 

شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق عمل ننماید و بیمه شده به تکلیف قانونی خودکه کارفرما در ایام اشتغال بیمهباشد؛ بنابراین درصورتیمی
 گردد، رسیدگی به موضوع در صالحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود. پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعیبیمه ایام اشتغال و 

به تقسیم،    20/2/1390مورخ    719رأی وحدت رویه شماره   • امور حسبی راجع  قانون  از  هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشعار داشته است: مستفاد 
امری ضروری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که   ی ورثهتقسیم ترکه در صورت عدم تراض 

دیوان که تقسیم ترکۀ غیرمنقول را از صالحیِت واحِد ثبتِی محِلّ    21و    5ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است بنابراین آراء شعب  
دعوای افراز سهم  در صالحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. آنچه در صالحیِت ادارۀ ثبت است وقوِع مال، خارج و 

ک  لذا از شمول قانون افراز و فروش امالمشاع یکی از شرکاء از یک ملِک مشاع است، نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیِم ترکه مالزمه با افراز ندارد،  
 قانون امور حسبی در صالحیت دادگاه است.  300مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق مادۀ  

 دیوان عالی کشور  هیأت عمومی 1/8/1386مورخ   ۷۰۵رأی وحدت رویه شماره   •
 دعوای مطالبۀ مهریه در دادگاه محِلّ وقوع عقد قابل طرح است. با موضوع مهریه: 

»در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول    ۱۳۷۹های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه
بایست در آنجا انجام  میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد  که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می

همان قانون کلیه    ۲۰گردد و به داللت ماده  قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می  ۱۰۸۲شود.« و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده  
مطالبه مهریه از    دعوادیوان عالی کشور    باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومیدیون از حیث صالحیت محاکم در حکم منقول می

 قانون مرقوم بوده.   ۱۳کننده مشمول مقررات ماده حیث صالحیت دادگاه رسیدگی
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  10/1383/ 1مورخ    2۶۷رأی وحدت رویه   •

 از زمین قبل از إحراز و إثبات مالکیت قابل إستماع نیست.  خلع ید : طرح دعوای خلع یدبا موضوع: 
مراتب و با توجه  ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بهید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلعخلع

نجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این و امالک رأی شعبه پ قانون ثبت اسناد  ۴۸و    ۴۷،  ۴۶مواد   به
 شود. نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور   1383/ 3/ 19مصوب   ۶۶۶رأی وحدت رویه شماره  •
 ت، نه صرفًا اصل آن. رسیدگی فرجامی اسطالق: کلیۀ دعاوی مربوط به طالق قابل با موضوع: 

شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت  های عمومی و انقالب در امور مدنی مستفاد میقانون آئین دادرسی دادگاه ۳۶۸آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده 
ماده مزبور از جمله طالق تسری    ۲مذکور در بند  باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات  به احکام نکاح و فسخ آن صرفًا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می

بنابراین و با توجه به  ندارد؛ زیرا اواًل کلمه طالق در جمله بطور مطلق ذکر شده، ثانیًا کلمه طالق با عالمت )،( از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، 
 سیدگی فرجامی بوده. اهمیت طالق از نظر شارع مقدس اسالم کلیه دعاوی مربوط به طالق قابل ر 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1382/ 1/ 19مصوب   ۶۶۰رأی وحدت رویه شماره  •
 صالحیت: دادگاهی که به صالحیت مرجع غیرقضایی از خود نفی صالحیت کند، باید پرونده را به دیوان ارسال کند.  با موضوع:

برابرند  دادگاه از حیث درجه  نظامی  و  انقالب  و  ماده  های عمومی  بر طبق  در مورد صالحیت  آنها  بین  آئین    ۲۸بنابراین در صورت حدوث اختالف  قانون 
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ها به صالحیت مراجع غیرقضایی از خود  نماید. و هرگاه این دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختالف میدادرسی دادگاه
ه لحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختالف نبوده و پرونده مستقیمًا  نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ب

 شود. برای تشخیص صالحیت به دیوان عالی کشور ارسال می
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1378/ 9/ 16مورخ    ۶۴۳رأی وحدت رویه شماره  •

 شود.دعوای مربوط به شرکت شامل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول نمیدعاوی اموال غیرمنقول: با موضوع: 
های عمومی و انقالب، دیوان قانون تشکیل دادگاه  ۲۳ماده    ۲قانون آئین دادرسی مدنی و بند    ۵۵۹با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصواًل بر طبق ماده  

قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول    ۲۳موجب ماده  د، چون بهشوعالی کشور در اظهارنظر در مورد صالحیت محلی وارد نمی
مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه مقیم آن    دعوااعم از  

و…  قانون مزبور که صرفًا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء    ۳۶حوزه نباشند و ماده  
شود و طبعًا رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد  قانون مارالذکر نمی  ۲۳شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده  

 بود. 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور  8/8/1375مورخ    ۶۱۱رأی وحدت رویه شماره   •

 های عمومی ام دادگاهتجدیدنظر: مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکبا موضوع: 
انقالب مصوب سال  قانون تشکیل دادگاه  ۲۱موجب ماده  به و  آراء دادگاه  ۷۳های عمومی  تجدیدنظر  انقالب هر شهرستان دادگاه  مرجع  و  های عمومی 

ر داده است و با توجه به بند  تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان عالی کشور قرا
دادرسی مدنی مصوب سال   آئین  قانون  به  الحاقی  ماده  قانون    ۱۳۴۹)ب(  تابع  فرجام  و  پژوهش  و  اعتراض  قابلیت  از حیث  آراء صادره  داشته:  که مقرر 

ی عمومی و انقالب اصدار یافته ولو اینکه هاهای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاهباشد بنابراین آراء دادگاهمجری در زمان صدور آن می
 باشد. وطه میسابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مرب

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1375/ 6/ 27مورخ    ۶۰۹رأی وحدت رویه شماره   •
 دعاوی غیرمالی: کلیۀ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی است. با موضوع: 

آن بر غیرقابل    ۸و    ۷های  مجلس شورای اسالمی به ویژه با لحاظ مستفاد از بند   ۷۳.۴.۱۵های عمومی و انقالب مصوب  قانون تشکیل دادگاه  ۱۹ماده  
قانون مذکور و پیشینه امر   ۲۱و   ۲۰های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است داللت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد  تجدیدنظر بودن آراء دادگاه

و    ۱۳۶۷ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب  دادگاهو قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام    ۱۳۶۴های حقوقی یک و دو مصوب  به شرح قانون تشکیل دادگاه
صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رأی دادگاه عمومی    74/ 7/ 30ـ    ۱.۱۱۹.۷۴رأی شماره    ۱۳۷۲ها مصوب  قانون تجدیدنظر آراء دادگاه

قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و   غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت دعوارا در 
 االتباع است. ها در موارد مشابه الزمبرای دادگاه  ۱۳۳۷.۵.۱شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  اضافه  ۳شود این رأی وفق ماده اعالم می

صورتی که هر دو مرجع در یک   در  ، دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استاندر صورت ایجاد اختالف در صالحیت بین : یاختالف در صالحیت ۀنکت  •
صورتی که این اختالف بین همان دو مرجع در دو استاِن مجزا باشد،    درباشد و  الزم االتباع می  دادگاه تجدیدنظر همان استان  استان واقع شده باشند نظر

و حالت قائل  دق.آ.د.م تفکیکی بین این    30الزم به ذکر است که مادۀ    ا ؛ امشور خواهد بودالحیت دیوان عالی کص  حّل اختالف وفق نظر دکتر شمس در
 نشده است و نظر دادگاه عالی )دادگاه تجدیدنظر استان( باید توسط دادگاه تالی )دادگاه بدوی( تبعیت شود. 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور   1374/ 4/ 13مورخ   ۵۹۹رأی وحدت رویه شماره  •
 باشد. های دادگستری میتر از پنج سال، دادگاهمرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمبا موضوع: تغییر أسناد ِسجلی: 

ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص  مصوب بهمن جلوگیری از تزلزل آنهابر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و  
باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرًا به عهده کمیسیون مقرر  به کمتر از پنج سال ممنوع می

 در آن محول شده است. 
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 5/9/1363مورخ  ۱۳رأی وحدت رویه   •

 صالحیت: دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صالحیت دادگاه محلی است که مال غیرمنقول در آن واقع است با موضوع: 
مالکیت    دعواقانون آیین دادرسی مدنی )در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از    ۲۳نظر به این که صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده  

ه محل  به آن( حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صالحیت دادگا  و سایر حقوق راجع
قانون    ۲۲الی    ۱۲باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد  االشعار میقانون فوق  ۲۱اقامت خوانده موضوع ماده  
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مطالبه    دعوااشی از عقود قراردادها و  مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ن  دعواگذار بین  شود که قانونآن چنین استنباط می  ۲۰مدنی به عمل آمده از ماده  
المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقًا از حیث صالحیت محاکم  وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت

قانون آیین    ۲۳یجتًا دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده  در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهومًا از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نت
 گیرد. دادرسی مدنی قرار می

 

 96های آزمون وکالت تست
عمومی  1تست   دادگاه  در  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  استناد  به  حقیقی  شخص  علیه  شرکتی  که  عدوانی  تصرف  دعوای  استماع  قابلیت  خصوص  در   :

 صحیح است؟ کند، کدام مورد  )حقوقی( اقامه می
 نسبت به مال )منقول یا غیرمنقول( بوده و ِملک موضوع دعوا، قابلیت تملک خصوصی داشته باشد.  .1
 نسبت به مال غیرمنقول بوده، ِملک موضوع دعوا، قابلیت تملک خصوصی داشته و باید دارای سابقۀ ثبت هم باشد.  .2
 خصوصی داشته باشد. نسبت به مال غیرمنقول بوده و ِملک موضوع دعوا، قابلیت تملک  .3
 نسبت به مال غیرمنقول باشد، ولو ِملک موضوع دعوا، قابلیت تملک خصوصی نداشته باشد.  .4

: یکی از دو مالک ملکی که متعلق به دو شرکت خصوصی است، قصد افراز ِملک را دارد. در چه صورتی درخواست افراز در صالحیت ادارۀ ثبت  2تست  
 مبنی بر افراز، کدام مورد صحیح است؟است؟ در خصوص تصمیم ادارۀ ثبت 

تجدیدنظر  .1 قابل  دادگاه عمومی،  رأی  دادگاه عمومی  در  اعتراض  قابل  روز  ده  ثبت ظرف  ادارۀ  ـ تصمیم  باشد  ثبت  در جریان  ِملک  است  کافی 
 است. 

 ی دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است.اگر جریان ثبتی ِملک پایان یافته باشد ـ تصمیم اداره ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی و رأ .2
 کافی است ِملک در جریان ثبت باشد ـ تصمیم اداره ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.  .3
 کافی است ِملک در جریان ثبت باشد. تصمیم ادارۀ ثبت ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی رأی دادگاه عمومی است.  .4

 ل دستور سند رسمی که در »اجرای ثبت« در حال اجراست، در صالحیِت کدام مرجع است؟: دعوای ابطا 3تست 
 دادگاه عمومی محِلّ اقامت خوانده .1
 رئیس ادارۀ ثبت محِلّ اجرای سند  .2
 هیأت نظارت ثبت مستقر در استان محِلّ اجرای سند  .3
 دادگاه عمومی محِلّ صدور دستور اجرای سند.  .4

ریال اقامه گردیده، خوانده در مرحلۀ نخستین محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینًا تأیید    000/000/210: در دعوایی که به خواستۀ  4تست  
 شود. در خصوص اعتراض ثالث اصلی نسبت به این حکم، کدام مورد صحیح است؟ می

 شود، قرار قابل تجدیدنظر است. اعتراض در صالحیت دادگاه نخستین است و اگر قرار رِدّ دعوای اعتراض ثالث صادر  .1
 اعتراض ثالث در صالحیِت دادگاه تجدیدنظر است و اگر قرار رِدّ دعوای اعتراض ثالث صادر شود، قرار قابل فرجام نیست.  .2
و در صورت عد  .3 قرار قابل تجدیدنظر است  ثالث صادر شود  اعتراض  رِدّ دعوای  اگر قرار  و  ثالث در صالحیت دادگاه نخستین است  م اعتراض 

 تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام است. 
 اعتراض ثالث در صالحیت دادگاه تجدیدنظر است و اگر قرار رِدّ دعوای اعتراض ثالث صادر شود قرار قابل فرجام است.  .4

 شود کدام مورد صحیح است؟ : در دعوایی که راجع به حِقّ عبور از ِملکی علیه چهل و پنج نفر اهالی یک روستا اقامه می5تست 
باید به تعداد خواندگان به اضافۀ یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مرجِع صالح، شورای حِلّ اختالف محِلّ وقوع داد .1 خواست 

 ِملک است. 
ود و دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافۀ یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابالغ شد و مفاد دادخواست در روزنامۀ رسمی منتشر ش .2

 مرجِع صالح شورای حِلّ اختالف محِلّ وقوع است. 
باید به تعداد خواندگان به اضافۀ یک نسخه تنظیم و به تمام خواندگان ابالغ شود و مرجِع صالح، دادگاه عمومی محِلّ وقوع ِمل  .3 ک  دادخواست 

 است. 
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شود و مرجِع صالح، دادگاه عمومی محِلّ وقع  نتشار منتشر میدادخواست فقط به دو نفر از خواندگان ابالغ و مفاد دادخواست در روزنامۀ کثیراال  .4
 ِملک است. 

گونه َید و تصرفی  کند که در ِملک هیچشود. خواندۀ دعوا در اولین جلسه اعالم میی به استناد سنِد مالکیت علیه شخصی اقامه میخلع ید : دعوای  6تست  
 ه در صورت پذیرِش درستِی پاسِخ خوانده، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ شود؟ دادگاندارد. این پاسخ خوانده چه دفاعی محسوب می

 ایراد ـ قرار رِدّ دعوا  .1
 حّقی خواهانانکار دلیل ـ حکم به بی .2
 حّقی خواهان دفاع به معنی أخص ـ حکم به بی .3
 تعرض به اصالت سند ـ رسیدگی به اصالت سند  .4

مادۀ7تست   کمیسیون  رأی  اداری  عدالت  دیوان  بدوی  شعبۀ  شهرداری  100  :  اعاده  قانون  رأی  صادرکنندۀ  مرجِع  به  مؤثر  ایرادات  وجود  علت  به  را  ها 
از رسیدگی صادر میمی این مرجع پس  که  رأیی  به  نسبت  قانون تشخیص میکند. مجددًا شکایت مینماید.  مغایر  را  رأی  دیوان  و  کدام مورد  شود  دهد. 

 صحیح است؟ 
 شود. تجدیدنظر دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ارسال میپرونده بدون نقض رأی به شعبۀ  .1
 نماید. شعبه دیوان رأی را نقض و پس از أخذ نظر مشاورین، پرونده را برای رسیدگی و صدور رأی به کمیسیون مربوطه اعاده می .2
 شود. پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی نهایی ارسال می .3
 کند. را نقض و پس از أخذ نظر مشاورین مبادرت به صدور رأی ماهوی میشعبۀ دیوان رأی   .4

شود. در خصوص اعتراض به بهای خواسته،  ریال بایت خسارات وارده به خودرویی در دادگاه عمومی اقامه می 210/ 000/ 000: دعوایی به خواستۀ  8تست 
 کدام مورد صحیح است؟ 

 شود. رفته میچنانچه تا اولین جلسۀ دادرسی مطرح شود، پذی .1
 شود. پذیرفته نمی .2
 شود. چنانچه تا پایان اولین جلسۀ دادرسی مطرح شود پذیرفته می .3
 شود. پس از انجام کارشناسی بررسی و حسب مورد پذیرفته می .4

 القاعده کدام مورد صحیح است؟ : در خصوص تصمیم دادگاه در امور حسبی علی9تست 
 تواند حتی رأسًا آن را تغییر دهد. اتخاذکننده میاگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد مرجع  .1
 تواند آن را تغییر دهد.نفع میاگر تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد مرجع اتخاذکننده تنها در صورت اعتراض ذی .2
 در هیچ صورتی قابل تغییر نیست.  .3
 تواند آن را تغییر دهد. تنها مرجع تجدیدنظر می .4

شود. در خصوص حِقّ تقدم خواهان نسبت به سایر بستانکاران با صدور قرار تأمین  ، قرار تأمین خواسته صادر می: در دعوایی به درخواست خواهان10تست  
 خواسته کدام مورد صحیح است؟ 

 شود. از تاریخ قرار به خوانده حِقّ تقدم ایجاد می .1
 شود. نمیبه شرِط آنکه قرار تأمینی مقدم بر آن صادر نشده باشد، حِقّ تقدم ایجاد  .2
 شود. هیچ حِقّ تقدمی ایجاد نمی .3
 شود.از تاریخ قرار حِقّ تقدم ایجاد می .4

با11تست   قانونی داشته  تا درجۀ معین  یا سببی  و  آن ارجاع شده قرابت نسبی  به  پرونده  با دادرس دادگاهی که  او  یا زوجه  شد،  : هرگاه وکیل دادگستری 
 دادگاه و وکیل با چه تکلیفی مواجه هستند؟ 

 س باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند اما وکیل تکلیفی ندارد. دادر  .1
 دادرس مشمول موارد رد نیست، ولی وکیل از انجام وکالت ممنوع است. .2
 دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و وکیل نیز از انجام وکالت ممنوع است.  .3
 گی است. دادرس مشمول موارد رد و مکلف به صدور قرار امتناع از رسید  .4

شود. در خصوص شکایت نسبت به دستور موقت،  : دستور موقتی از دادگاه نخستین، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ِملکی صادر و اجرا می12تست  
 کدام مورد صحیح است؟ 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 !دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ا ی د یبده امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر امید مالکریمیجزوه آیین دادرسی مدنی 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

417 

 باشد. مستقاًل قابل تجدیدنظر نیست و قابل فرجام نیز نمی .1
 یست. مستقاًل قابل تجدیدنظر است، اما قابل فرجام ن .2
 آید. چون در دعوای مزبور، پذیرش درخواست دستور موقت صدور آن خالف قانون است، طرح شکایت پیش نمی .3
 فقط چنانچه رئیس حوزۀ قضایی آن را تأیید کرده باشد، قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.  .4

اشند، در خصوص پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر،  : چنانچه تجدیدنظرخواهان دو نفر و یا بیشتر باشند و به طور تضامنی محکوم شده ب13تست  
 کدام مورد صحیح است؟ 

فقط اگر محکومیت ناشی از عدم پرداخت وجه چک باشد پرداخت کامل یک هزینۀ دادرسی تجدیدنظر توسط یکی از تجدیدنظرخواهان کافی  .1
 است. 

کارگر باشد پرداخت هزیتۀ کامل دادرسی تجدیدنظرخواهی توسط یکی از چنانچه محکومیت ناشی از مسؤولیت مدنی کارفرما به سبب تقصیر   .2
 کند. تجدیدنظرخواهان از دیگران سلِب تکلیف نمی

 کند. پرداخت هزینۀ کامل دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر توسط یکی از تجدیدنظرخواهان، دیگران را از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف می .3
 کند. دنظر توسط یکی از تجدیدنظرخواهان، دیگران را از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف نمیپرداخت هزینۀ کامل دادرسی مرحلۀ تجدی  .4

کند خوانده به موجِب  ای تقدیم نمیای شرکت نکرده و هیچ الیحهشود و خواهان در هیچ جلسه: دعوایی به خواستۀ یک میلیارد ریال اقامه می14تست  
کند. در خصوص آن بخش از خواسته که به نفع شود و خوانده نسبت به این حکم واخواهی مییال میحکِم غیابی، محکوم به پرداخت هفتصد میلیون ر 

 خواهان حکم صادر نشده است، کدام مور صحیح است؟ 
 کننده به واخواهی، درخواست تصحیح حکم نماید. تواند از دادگاه رسیدگیخواهان می .1
 تواند تجدیدنظرخواهی کند. خواهان می .2
 کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید. ند با تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگیتواخواهان می .3
 کننده به واخواهی، درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید. تواند بدون تقدیم دادخواست از دادگاه رسیدگیخواهان می .4

 دگی دادگاه به اصالت سند، کدام مورد صحیح است؟ : چنانچه نسبت به سند عادی انکار یا تردید شود، در خصوص رسی15تست 
 کافی است که ابراز کنندۀ سند، آن را استرداد نکند تا دادگاه مکلف به رسیدگی به اصالت سند باشد.  .1
 کافی است که سند مؤثر در دعوا باشد تا دادگاه به اصالت آن رسیدگی کند.  .2
ازکنندۀ سند آن را استرداد نکند و سند مؤثر در دعوا بوده و موضوع سند نیز وجه نقد  در صورتی دادگاه به اصالت سند باید رسیدگی کند که ابر  .3

 باشد. 
 کند. در صورتی ک ابرازکننده سند را استرداد نکند و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه به اصالت سند رسیدگی می .4

علیه رأی داور درخواست  شود. چنانچه محکوم  اجراییه صادر و عملیات اجرایی آغاز میکند.  له رأی داوری، درخواست اجرای رأی داور می: محکوم  16تست  
 ت؟صدور حکم بطالِن رأی داور نماید و دادگاه نخستین حکم به بطالن رأی داور صادر کند و این حکم قابل تجدیدنظر باشد، کدام مورد صحیح اس

 ماند. حکم به بطالن رأی داور، متوقف میاجرای رأی داور تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن  .1
 با توجه به غیرقطعی بودن حکم دادگاه نخستین، اجرای رأی داور ادامه دارد. .2
که رأی داوری در دعوای مالی صادر شده باشد، اجرای رأی داور تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطالن رأی داور فقط درصورتی .3

 ماند. متوقف می
که رأی داوری در دعوای غیرمالی صادر شده باشد، اجرای رأی داور تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطالن رأی تیفقط درصور  .4

 ماند. داور متوقف می
چنانچه  کند.  حقی خواهان صادر میشود، دادگاه تجدیدنظر حکم به بی: در دعوایی که راجع به اصل نکاح بین خانم الف و آقای ب مطرح می17تست  

ه صادر شود خانم الف همان دعوا را دوباره علیه آقای ب مطرح کند و در دادگاه تجدیدنظر بدون آنکه صورت اختالف تغییر نموده باشد، حکم علیه خواند
 خواهی نماید، کدام مورد صحیح است؟ علیه رأی دوم به علت مغایرت دو حکم فرجاممحکوم  
 ماند. شود، اما حکم اول در هر حال به اعتبار خود باقی مینفع اعالم میاعتباری حکم مؤخر به درخواست ذیبی .1
 خواسته را نقض نماید تواند حکم فرجامدیوان عالی کشور هر دو حکم را بررسی و فقط می .2
 است.  شود، اما نقض حکم اول مستلزم تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشورنفع اعالم میاعتباری حکم مؤخر به درخواست ذیبی .3
 شود و رأی اول نیز در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد. نفع اعالم میاعتباری حکم مؤخر به درخواست ذیبی .4
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کند. خوانده متقاباًل دعوایی به خواستۀ الزام به  ریال نفقه علیه خوانده در شورای حِلّ اختالف اقامۀ دعوا می  150/ 000/000: خواهان به خواستۀ  18تست  
 نماید. در خصوص رسیدگی در شورا، کدام مورد صحیح است؟ در همان مرجع مطرح میتمکین 
 کند. شورای حِلّ اختالف مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف دعوای تمکین می .1
 فرستد. کند و دعوای تمکین را به مرجع صالح میشورای حِلّ اختالف به دعوای نفقه رسیدگی می .2
 اید هر دو دعوا را به مرجع صالح بفرستد. شورای حِلّ اختالف ب .3
 کند. شورای حِلّ اختالف با توجه به ارتباط کامل، به هر دو دعوا رسیدگی می .4

شود...وکیل خواهان پیش از تمام شدن دادرسی، درخواست استرداد دعوا از ِملک که یک میلیارد تقویم گردید اقامه می خلع ید: دعوایی به خواستۀ 19تست 
 در خصوص پذیرش استرداد دعوا کدام مورد صحیح است؟ کند. می

نامه تصریح شده و استرداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از  شود که وکالت در استرداد دعوا در وکالتفقط در صورتی پذیرفته می .1
 ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد. 

نامه تصریح شده و استرداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از  استرداد دعوا در وکالتشود که وکالت در  فقط در صورتی پذیرفته می .2
 نظر کند. ختم مذاکرات است، خوانده راضی باشد و خواهان از دعوای خود به کلی َصرف

ذاکرات است، خوانده راضی باشد و خواهان شود که استرداد پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم م فقط در صورتی پذیرفته می .3
 نظر نماید. از دعوای خود به کلی َصرف

 شود که استرداد، پیش از ختم مذاکرات مطرح شده و یا اگر بعد از ختم مذاکرات است خوانده راضی باشد. فقط در صورتی پذیرفته می .4
به سود الف صادر و 20تست   علیه برابر مقررات از این حکم درخواست  شود. محکوم  قطعی می  : حکم محکومیت شخص ب به تحویل یک تخته فرش 

 کند. چنانچه شخص ج تخته فرش مزبور را متعلق به خود بداند، چه اقدامی را باید معمول دارد؟ اعادۀ دادرسی می
 خواهی کند. تواند نسبت به حکم مزبور فرجامفقط می .1
 شود. به عنوان ثالث وارد دعوای اعادۀ دادرسی می .2
 تواند انجام دهد. گونه اقدامی نمیقبل از تعیین تکلیف اعادۀ دادرسی، هیچ تا .3
 تواند نسبت به حکم محکومیت ب اعتراض ثالث نماید. فقط می .4

 

 96های آزمون وکالت تست  پاسخ
بر اساس مادۀ    3: گزینۀ  1پاسخ تست   ✓ به مال    158صحیح است.  این دعوا، غیرمنقول میق.آ.د.م دعوای تصّرِف عدوانی راجع  باشد. همچنین در 

ندار  تمّلِک خصوصی  قابلیت  این حال، تصّرف در ملکی که  با  باشد.  ارائۀ سند مالکیت الزم  یا  اثباِت مالکیت  تا  د، مورد  مالکیت مورد اختالف نیست 
 گذار نیست. حمایت قانون

تصمیم مسئول واحد ثبتی به  (: »1357نامۀ قانون افراز و فروش امالک مشاع )مصوب  آئینبا    6صحیح است. مطابق مادۀ    2: گزینۀ  2پاسخ تست   ✓
صورت از  نسخه  یک  نقشهضمیمۀ  فتوکپی  و  ) مجلس  کلیۀ  افرازی  به  شود(  اعالم  افراز  قابل  ملک  که  صورتی  میدر  ابالغ  تا شرکاء  چنانچه   شود 

طریقۀ ابالغ مطابق .نماینددادگاه شهرستان محِلّ وقوع ملک تسلیم   فروش امالک مشاع به  قانون افراز و  2اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده  
 « .باشداالجراء میالزم نامه اجرای مفاد اسناد رسمیبا مقررات ابالغ در آیین

قابل اعتراض از طرف تصمیم واحد ثبتی  مجلس شورای ملی(، »  22/8/1357همچنین بر اساس مادۀ قانون افراز و فروش امالک مشاع )مصوب  
دادگاه شهرستان به . باشد ابالغ تصمیم مورد اعتراض میمحِلّ وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ   هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان

 « .شهرستان قابل شکایت فرجامی است دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه
( که بیان  1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی )مصوب    2صحیح است. به استناد مادۀ    4گزینۀ  :  3پاسخ تست   ✓

 «.دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شدهصالحیت مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاهداشته است: » 
ق.آ.د.م، از حیِث مرجِع رسیدگی، اعتراض ثالث اصلی در صالحیت دادگاهی است که رأی   420صحیح است. بر اساس مادۀ    2ینۀ  : گز 4پاسخ تست   ✓

نظر از نوع و میزان خواستۀ قابل فرجام که در مواِد  عنه را صادر کرده است. دادخواست اعتراض نیز باید تنها به همان دادگاه تقدیم شود. َصرفمعترض  
خواهی نیست، مگر اینکه دلیل صدور هر کدام از این دو قرار، »عدم اهلیت  ق.آ.د.م آمده، قرار رد یا عدم استماع دعوا اساسًا قابل فرجام  368و    367
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 یکی از طرفین دعوا« باشد. 
باشند؛ مشخصاِت همۀ  شود که اگر خواندگان دعوا محصور )مشخص(  ق.آ.د.م چنین برداشت می  74صحیح است. اط مادۀ    3: گزینۀ  5پاسخ تست   ✓

از مادۀ   ارتفاق،  اقسام حِقّ  از  به عنوان یکی  بودن دعوای »حِقّ عبور«  به غیرمنقول  توجه  با  باید در دادخواست قید شود.  قانون شورای حِلّ    9آنان 
 باشد. آید که دعوای غیرمنقول با هر میزان خواسته در شورا قابل طرح و رسیدگی نمی( برمی94اختالف )مصوب 

یا تصرِف عدوانی، در مقام دفاع، تصرف خود در ملک را انکار کند، در واقع به ایراد عدِم توجه دعوا به خود    خلع ید: اگر خوانده در دعوای  6سخ تست  پا ✓
اگر خواهان بتواند    ق.آ.د.م( و از آنجا که اصل بر عدم تصرف است، خواهان باید ِخالف این ایراد را اثبات کند. البته  84مادۀ    4متوسل شده است )بند  

سؤولیت  اثبات کند هرچند خوانده اکنون بر ملکی تصرف ندارد، اما پیش از این، برای مدتی در ملک مورد ادعا تصرف داشته است، این امر از حیِث م
 باشد. المثل زمان تصرف وی، واجِد اثر میخوانده نسبت به اجرت

تست   ✓ مادۀ  7پاسخ  داللت  به  آ  63:  و  تشکیالت  )مصوب  قانون  اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  گزینۀ  1392یین  ماده:    4(،  این  طبق  است.  صحیح 
( این قانون، اشتباه یا نقصی را مالحظه  ۱۰( ماده ) ۲کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند )»هرگاه شعبۀ رسیدگی

نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با  و رأی را ابرام می نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصالح
ایرادهای    ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبۀ دیوان نسبت به رفِع نقص یا

 .تخاذ تصمیم یا صدور رأی نمایداعالمی اقدام و سپس مبادرت به ا
شود. شعبۀ مذکور چنانچه تصمیم  کننده ارجاع میدر صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجددًا شکایت شود، پرونده به همان شعبۀ رسیدگی

از أخ  و پس  نقض  را  آن  و مقررات مربوط،  قانون  به  و مقررات تشخیص دهد، مستند  قانون  مغایر  را  یا رأی  ) و  این  ۷ِذ نظر مشاورین موضوع ماده   )
 « .نمایدقانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می

صحیح است. خوانده وقتی حِقّ اعتراض به بهای خواسته را دارد که با تغییر در بهای خواسته مرجِع صالح، امکان شکایت از    1: گزینۀ  8پاسخ تست   ✓
ریال    000/000/20مورد خوانده حِقّ اعتراض دارد چون با اعتراض به بهای خواسته و تعیین مبلغ  رأی و همچنین هزینۀ دادرسی تغییر کند در این  

 کند. اعتراض به بهای خواسته باید تا اولین جلسه ایراد شود. مرجِع صالح از دادگاه عمومی حقوقی به شورای حِلّ اختالف تغییر پیدا می
هرگاه دادگاه رأسًا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود صحیح است. طبق این ماده: »   1گزینۀ    قانون امور حسبی  4: به استناد مادۀ  9پاسخ تست   ✓

 « .تواند آن را تغییر دهد که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می برخورد در صورتی
ِصرف درخواست تأمین خواسته یا    شود کهق.آ.د.م چنین برداشت می 128و   127صحیح است. از مواد مختلف، از جمله مواد  3: گزینۀ  10پاسخ تست  ✓

شود، »توقیف مال« اعم  شود. آنچه که موجب حِقّ تقدم میحتی صدور آن یا ابالغ قرار تأمین خواسته به خوانده، حِقّ تقدمی برای خواهان ایجاد نمی
یا معادل آن می از عین خواسته  و اعم  و غیرمنقول  بند  از منقول  آنچه قانون اجرای احک  148مادۀ    1باشد،  دارد که  امر داللت  این  به  نیز  ام مدنی 

 شود، »توقیف تأمینی یا اجرایی« است و ِصرف درخواست توقیف، تقدمی در پی ندارد. موجب تقدم می
در صورتی که  صحیح است. طبق این ماده: »  2( گزینۀ  1333الیحۀ استقالل کانون وکالی دادگستری )مصوب    12: به استناد مادۀ  11پاسخ تست   ✓

واسطه از  باشد مستقیمًا یا با  یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته ل دادگستری یا زوجۀ او با دادرس یا دادستان یا دادیاروکی
 « .است قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع

مادۀ  12پاسخ تست   ✓ به داللت  گز   325:  ماده: »  1ینۀ  ق.آ.د.م  این  اعتراض و صحیح است. طبق  رِدّ درخواست دستور موقت مستقاًل قابل  یا  قبول 
و درخواست رسیدگی نماید. ولی در   اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراضتجدیدنظر به    تواند ضمن تقاضایتجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می

 «.فرجامی نیست سیدگیهرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل ر 
( قانون آیین دادرسی  ۶۸۳چون به موجب ماده ): »1345/ 4/ 20مورخ    622صحیح است. به استناد رأی وحدت رویۀ شمارۀ    3: گزینۀ  13پاسخ تست   ✓

محکوم گردند    یپرداخت مبلغا چند تن متضامنًا به  یکه دو    یگردد. در موردیصول م ت ویبه مورد شکامحکوم    ینه دادخواست به نسبت بهای هز   یمدن 
ف  یاز آنها موجب سلب تکل  یکیاز طرف    ینۀ دادرس ی ند پرداخت هز ی ت نمایمتعدد شکا  یهاا دادخواستیک دادخواست  ی از آنها ضمن    یا بعضیو تمام  

 « .ن خواهد بودیر ینه مزبور از سایپرداخت هز 
 باشد، او حِقّ تجدیدنظر خواهد داشت. : اگر حکم غیابی جزئًا به زیان خواهان صادر شده 14پاسخ تست  ✓
مادۀ  15پاسخ تست   ✓ به موجِب  گزینۀ    218:  »  4ق.آ.د.م  ماده:  این  ارائه  درصحیح است. طبق  انکار، هرگاه  یا  تردید  را  مقابل  کنندۀ سند، سند خود 

اهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد  نخو  بر بطالن آن  کند. استرداد سند دلیلنماید، دادگاه به اسناد و دالیل دیگر رجوع می استرداد
 « .نمایددادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی  نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد،

تواند ظرف بیست روز بعد از  در مورد ماده فوق هریک از طرفین میصحیح است. طبق این ماده: »  1ق.آ.د.م گزینۀ    490: بنابر مادۀ  16پاسخ تست   ✓
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به اصل دعوا را دارد، حکم به بطالن رأی داور را بخواهد   دادگاهی که صالحیت رسیدگیرأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا    غابال
رسیدگی به  بطالن آن دهد و تا   کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در مادۀ فوق باشد حکم بهاست به درخواست رسیدگی   در این صورت دادگاه مکلف

 « .ماندمیاصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطالن، رأی داور متوقف 
شود و تنها حکم )بدوی( به بطالن آن اثر تعلیقی دارد.  در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که اصواًل اعتراض به رأی داور مانع از اجرای رأی نمی

صورت دادگاه  باشد. در این   اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دالیل اعتراض قویق.آ.د.م، ِصرف »  493چرا که به موجِب مادۀ  
تأمین مناسب نیز از معترض اخذ  صدور حکم قطعی صادر می پایان رسیدگی به اعتراض وقرار توقف منع اجرای آن را تا   اقتضاء  نماید و در صورت 

 « .شد خواهد
ق.آ.د.م در بیان یکی از ِجهات فرجام، توصیف بهتری از نحوۀ برخورد با آرای   376مادۀ    371« مادۀ  4است. بند »   صحیح  4: گزینۀ  17پاسخ تست   ✓

، در صورتی که به سه 371« مادۀ  4دهد، به موجِب بند »ق.آ.د.م در فصل اعادۀ دادرسی ارائه می  439و مادۀ    426« مادۀ  4مغایر در مقایسه با بند »
دت اصحاب و وحدت سبب، آرای مغایر صادر شده و به سبِب تجدیدنظر یا اعادۀ دادرسی، تکلیف آنها مشخص نشده باشد،  شرِط وحدت موضوع، وح

مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم   گردد. همچنین رأی اول در صورتمی اعتباری آن اعالمنفع بیاعتبار بوده و به درخواست ذیرأی مؤخر بی»
 ق.آ.د.م(  376)مادۀ  «.های متعدد صادر شده باشنداز یک دادگاه و یا دادگاه یادشده از اینکه آرای

ق.آ.د.م، الزم نیست آرای متضاد از »دادگاه واحد« صادر شده باشد تا جهت فرجام محقق شود؛   426« مادۀ  4و برخالف بند »  376به موجِب مادۀ  
ق.آ.د.م در    439نماید. به عالوه، برخالف آنچه در مادۀ  را در مرجِع فرجام فراهم میهای متعدد نیز زمینۀ بررسی موضوع  بلکه صدور آنها از دادگاه

صورت در  اول  بلکه »رأی  نیست؛  دوم  رأی  نقض  و  اول  رأی  ابقای  لزومًا  مغایر،  آرای  به  نسبت  فرجامی  نتیجۀ رسیدگی  آمده،  دادرسی  اعادۀ    بحث 
 مخالفت با قانون نقض خواهد شد.« 

گزینۀ  18پاسخ تست   ✓ برای مثال، شورا نمی  3:  و  ذاتی دارند  با همدیگر اختالف در صالحیت  به  صحیح است. دادگاه و شورای حِلّ اختالف،  تواند 
موضوعی رسیدگی کند که از صالحیت آن خارج باشد. همین محدودیت برای دادگاه عمومی حقوقی نسبت به دعاوی داخل در صالحیت شورا نیز  

باشد، برای ( در مورد خاصی در دعوایی که در واقع در صالحیت شورا می1394قانون شورای حِلّ اختالف )مصوب    21وجود دارد. هرچند که مادۀ  
کند: »در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت ذاتی شورا خارج باشد،  دادگاه »صالحیت اضافی« قائل شده و تصریح می

 « .آیدائی صالح به عمل میرسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قض 
نامه استثنا گردیده  باشد، مگر مواردی که صریحًا در وکالتصحیح است. وکیل دارای تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می  1: گزینۀ  19پاسخ تست   ✓

)مواد   قانون  به حکم  که  وکالت  36و    35یا مواردی  در  اینکه  مگر  آنهاست،  فاقد  باق.آ.د.م(  مادۀ  نامه تصریح شده  بنابراین    35شد )صدر  ق.آ.د.م( 
(  9نامه با دادگاه است. بند )آید و اگر در موردی تردید پیش آید، تفسیر مفاد وکالتنامه به عمل میتشخیص اختیارات وکیل از طریق مراجعه به وکالت

 نامه است. ق.آ.د.م »وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا« نیازمند تصریح در وکالت 35مادۀ 
شود.  ، هرگاه پس از شروع جلسۀ اول تا پیش از ختم دادرسی، خواهان دعوای خود را مسترد کند، قرار رِدّ دعوا صادر می107به موجِب بند »ب« مادۀ  

، قرار رِدّ دعوا به عالوه، هرگاه پس از ختِم مذاکرات اصحاب دعوا، خواهان دعوای خود را مسترد کند و خوانده اعتراضی نسبت به این امر نداشته باشد
دهد؛ ق.آ.د.م( اگر خوانده با این استرداد مخالفت کند، دادگاه رسیدگی را تا صدور رأی قاطع ادامه می  107شود )قسمت اول بند )ج( مادۀ  صادر می

 شود. نظر کند که در این صورت، »قرار سقوِط دعوا« صادر میمگر اینکه خواهان کاًل از دعوای خود َصرف
داشت که هرگاه استرداد دادخواست یا دعوا پس از ختم دادرسی یا پس از صدور رأی قاطع از سوی دادگاه انجام گیرد، اثری ندارد. حتی اگر  باید توجه  

بینی نشده است. در واقع، پس از اعالم چنین فرضی پیش  107این اقدام بدون اطالع از صدور چنین رأیی صورت گرفته باشد؛ زیرا در بند »ج« مادۀ  
ق.آ.د.م( و پس از صدور رأی قاطع، دادخواست یا دعوا به مفهومی که قابل استرداد باشد،   295ختم دادرسی، دادگاه مکلف به انشای رأی است )مادۀ  

 وجود ندارد. 
عی حقی گردد،  به عین باشد و حین اجرای حکم ثالث نسبت به آن مال مدصحیح است. باید توجه داشت که هرگاه محکوم    4: گزینۀ  20پاسخ تست   ✓

شود، بلکه مضمون اعتراض وی آن توان اعتراض ثالث اجرایی محسوب داشت؛ زیرا اعتراض ثالث در واقع متوجه روند اجرای رأی نمیاین امر را نمی
صالح نسبت به رأی    است که چرا مالی که متعلق حِقّ وی بوده، بدون لحاِظ حِقّ وی، موضوع حکم واقع شده است. از این رو، ثالث باید در دادگاه

 صادره اعتراض نماید. 
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 97های آزمون وکالت تست
 : چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند، کدام مورد صحیح است؟ 1تست 

 باید از رسیدگی امتناع کند، مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد.  .1
 کند، حتی اگر دعواتی مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد. باید از رسیدگی امتناع  .2
 تواند از رسیدگی امتناع کند نوع دعوا اثر ندارد. می .3
 تواند از رسیدگی امتناع کند. فقط در دعاوی غیرمالی می .4

یرد و در جریان رسیدگی به تخلف وی، از  : چنانچه قاضی به عّلِت تخلف انتظامی که در زمان قضاوت مرتکب شده تحت پیگرد انتظامی قرار گ2تست    
 خدمت قضایی به طور دائم منفک شود، کدام مورد صحیح است؟ 

 شود حتی اگر به شغل اداری منتقل شده باشد. تعقیب انتظامی موقوف می .1
 یابد. تعقیب انتظامی در هر حال تا پایان ادامه می .2
شده باشد که در این صورت، به تخلف وی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری   شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل تعقیب انتظامی موقوف می .3

 شود. رسیدگی می
شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل شده باشد که در این صورت، به تخلف وی در مراجِع انتظامی قضاوت رسیدگی  تعقیب انتظامی موقوف می .4

 شود. می
 انون »کیفیت أخِذ پروانۀ وکالت دادگستری« تشخیص داده شود، کدام مورد صحیح است؟ : چنانچه وکیلی فاقد، شرایِط مقرر در ق 3تست  

حکِم تشخیص با کانون وکالی دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی کند. پروانۀ وکالت تا صدور  .1
  تعلیق وی را صادر کند. قطعی معتبر است، مگر اینکه دادگاه انتظامی وکال، حکِم 

تشخیص با کانون وکالی دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات اعالم و درخواست رسیدگی کند، پروانۀ وکالت تا   .2
 تواند حکِم وکیل را صادر کند. صدور رأی قطعی معتبر است، اما دادگاه انتظامی کانون می

گستری است، اما باید مراتب را به دادگاه انتظامی وکال اعالم و درخواست رسیدگی کند. در این صورت، باید حکِم تشخیص با کانون وکالی داد  .3
 تعلیق وکیل تا صدور حکِم قطعی صادر شود. 

صورت، باید    تشخیص با کانون وکالی دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات اعالم و درخواست رسیدگی کند در این .4
 حکِم تعلیق تا صدور حکِم قطعی صادر شود. 

: در خصوص گرفتن پروانۀ کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، توسط کارمندان شاغل قضایی و ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه 4تست  
 به آنها، کدام مورد صحیح است؟ 

 پذیر است. کارشناسی به آنها فقط با توافق طرفین امکانتوانند دریافت کنند، اما ارجاع امر می .1
 توانند دریافت کنند، مگر به شغل اداری منتقل شوند. نمی .2
 توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند، مگر در آن رشته کارشناس دیگری نباشد. ها نمیتوانند دریافت کنند، اما دادگاهمی .3
 توانند. توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند ولی سایر مراجع میها در هیچ صورتی نمیاهتوانند دریافت کنند، اما دادگ می .4

الی : چنانچه نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، در چه صورتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان ع5تست   
 شود؟ کشور صادر می

توانند از طریق عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده باشند و از هیأت عمومی درخواست کنند، وکالی دادگستری نیز میرئیس دیوان   .1
 این مقامات درخواست کنند. 

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از هر طریقی که مطلع شود.  .2
توانند از طریق مقامات مزبور خواست کنند وکالی دادگستری نمیرئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و هیأت عمومی در  .3

 تواند. درخواست کنند؛ اما کانون وکالی دادگستری می
توانند نفعی و کانون وکالی دادگستری میرئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیأت عمومی درخواست کنند هر ذی .4

 است کنند. از طریق مقامات مزبور درخو 
  : چنانچه یکی از کارمندان شهرداری، به تصمیم مدیر کل کارگزینی شهرداری نسبت به خود، اعتراض داشته باشد و ضمنًا مدعی باشد که اجرای6تست  
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 ناپذیر خواهد شد، کدام مورد صحیح است؟ نتصمیم مذکور، منجر به ورود خسارت جبرا
ت و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست دستور موقت و صدور قرار دستور این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری اس .1

 موقت، مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی و تودیع تأمین است. 
پرداخت  .2 به  نیاز  و درخواست دستور موقت،  نیز وجود داشته  و امکان درخواست دستور موقت  اداری است  امر در صالحیت دیوان عدالت  این 

 ینۀ دادرسی ندارد، ولی صدور قرار، تودیع تأمین است. هز 
 این امر در صالحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است و هیأت در این موضوع، حِقّ صدور دستور موقت ندارد.   .3
دور قرار دستور این امر در صالحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست دستور موقت و ص  .4

 موقت مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی و تودیع تأمین نیست. 
شود، در خصوص ارجاع امر به شورای حِلّ اختالف،  : راجع به رجوع در طالق میان زن و مردی، اختالفاتی ایجاد و در دادگاه صالح مطرح می7تست   

 کدام مورد صحیح است؟ 
 اختالف، فقط برای یک بار و حداکثر برای یک ماه جهت صلح و سازش ارجاع شود. تواند به شورای حِلّ این امر می .1
تواند به شورای حِلّ اختالف جهت صلح و سازش ارجاع شود و تا روشن شدن نتیجۀ صلح و سازش، پرونده در شورای حِلّ اختالف این امر می .2

 شود. صالح عودت داده میماند و در صورت عدم حصول صلح و سازش، پرونده به دادگاه مفتوح می
 این امر قابلیت ارجاع به شورای حِلّ اختالف ندارد، حتی برای صلح و سازش.  .3
 تواند به شورای حِلّ اختالف، فقط برای یک بار، جهت صلح و سازش به مدت حداکثر سه ماه ارجاع شود. این امر می .4

کند. خواهان دعوا نسبت به  شود خوانده دعوا در مقام پاسخ، به سندی عادی استناد میاقامه می: دعوایی به خواستۀ رفِع تصرف عدوانی از ِملکی  8تست   
 کند. در این خصوص، کدام مورد صحیح است؟ این سند با ذکر دلیل، ادعای جعل می

 شود. ت نمیابالغ دعوای جعل و دلیل آن به خوانده الزم نیست، چون در دعوای تصرف عدوانی، تشریفات آیین دادرسی رعای .1
روز، اصل سند   10شود و اگر خوانده به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف  دعوای جعلیت و دلیل آن، به تشخیص دادگاه به خوانده ابالغ می .2

 را به دفتر دادگاه تسلیم کند. 
 گیرد.در دعوای تصرف عدوانی، استناد به سند مورد توجه دادگاه قرار نمی .3
 را متوقف نموده تا به دعوای جعل و دلیل آن، در مرجع کیفری رسیدگی و نتیجه مشخص شود. دادگاه باید رسیدگی  .4

 های زیر، ممکن است؟ : افزایش خواسته یا تغییر نحوۀ دعوا یا خواسته یا درخواست، در کدام یک از صورت9تست  
 به دادگاه اعالم شود.  شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا اولین جلسۀ دادرسیبا دعوای طرح .1
 شده مرتبط بوده، یا منشأ واحدی داشته باشد و تا به اولین جلسۀ دادرسی به دادگاه اعالم شود.با دعوای طرح .2
 شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی به دادگاه اعالم شود.با دعوای طرح .3
 منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی به دادگاه اعالم شود. شده مرتبط بوده، یابا دعوای طرح .4

کند. طبق مصوبات شرکت، کلیۀ  : یکی از وکالی دادگستری به وکالت از شرکت سهامی خاص »الف« به خواستۀ یک میلیارد ریال اقامۀ دعوا می10تست  
مد باشد،  شرکت  مهر  و  مدیرعامل  امضای  به  باید  شرکت  وکالتاسناد  وکالتیرعامل  این  اما  کرده،  امضا  را  وکیل  دادگاه  نامۀ  است.  شرکت  مهر  فاقد  نامه 

 نخستین، خوانده را به پرداخت مبلغ مزبور محکوم کرده است. چنانچه از این رأی تجدیدنظرخواهی شود، تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ 
 این دادگاه، اخطار رفع نقص صادر کند. کند تا مدیر دفتر پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می .1
 کند و این قرار قطعی است. حکم نخستین را نقض و قرار رِدّ دعوای بدوی را صادر می .2
 دهد تا مدیر دفتر این دادگاه اخطار رفع نقص صادر کند. حکم نخستین را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین عودت می .3
 کند. اه مزبور، حکم نخستین را نقض و قرار رِدّ دعوای بدوی را صادر میپرونده را دادگاه نخستین ارسال و دادگ  .4

کنند که رأی کارشناسی که به  شود. در جریان دادرسی نخستین، طرفین کتبًا توافق می: دعوایی به خواستۀ صدور حکم بر وقفیت ملکی اقامه می11تست  
کند. در خصوص قابل شکایت  صادر و دادگاه نیز بر همین اساس، اقدام به صدور حکم می  کنند، قاطع دعوا باشد. کارشناس رأی خود راتراضی تعیین می

 بودن حکم دادگاه، کدام مورد صحیح است؟ 
 حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.  .1
 حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام است.  .2
 حکم دادگاه فقط قابل تجدیدنظر است.  .3
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 حکم دادگاه فقط قابل فرجام است.  .4
  : چنانچه اصحاب دعوا، وکیل داشته باشند، اما دادگاه پس از اولین جلسۀ دادرسی حضور شخص خوانده را الزم بداند و جلسه را به همین علت 12تست   

 تجدید نموده و در اخطار به این امر تصریح نماید، کدام مورد صحیح است؟
 انت اجرایی ندارد، چون در قانون تصریح نشده است.رغم ابالغیه، در جلسه مقرر حاضر نشود، ضماگر خوانده، علی .1
 تواند با وجود وکیل، به شخص خوانده برای حضور در جلسه دادرسی اخطار نماید. دادگاه نمی .2
رغم ابالغ اخطاریه، در جلسۀ مقرر حاضر نشود و دادگاه نتواند با توضیحات خواهان، حکم صادر کند، قرار ابطال دادخواست اگر خوانده علی .3

 شود. صادر می
 رغم، ابالغ اخطاریه، در جلسۀ مقرر حاضر نشود، دادگاه باید ختم دادرسی را اعالم و مبادرت به صدور رأی نماید. اگر خوانده علی .4

به استناد سند رسمی اقامه می13تست   به خواستۀ تحویل یک دستگاه خودرو که یک میلیارد تقویم شده،  دستور  شود، اگر خواهان درخواست  : دعوایی 
 موقت مبنی بر بازداشت خودرو کند، کدام مورد صحیح است؟ 

 درخواست قابل پذیرش است، اما صدور قرار مستلزم دادِن تأمین است که باید وجه نقد باشد.  .1
 درخواست قابل پذیرش نیست، زیرا باید قرار تأمیِن خواسته صادر شود.  .2
 تواند وجه نقد باشد. دادِن تأمین است که میدرخواست قابل پذیرش است، اما صدور قرار مستلزم  .3
 درخواست قابل پذیرش است، اما نیاز به دادن تأمین نیست، زیرا مستند دعوا سند رسمی است.  .4

ر از  به در تصرف شخصی غیشود. در روز اجرای حکم، عین محکوم  االجرا میله صادر و الزم: حکم دادگاه مبنی بر تحویل عین معینی به محکوم  14تست   
 علیه است. کدام مورد صحیح است؟ محکوم  
 روز بگیرد.  15این امر مانع اقدامات اجرایی است، اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار الزم را ظرف  .1
 کند.  این امر مانع اقدام اجرایی نیست، مگر متصرف، مدعی حّقی از عین یا منافع آن بوده و دالیلی هم ارائه .2
را    فقط اگر مال غیرمنقول باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی است، اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار الزم .3

 روز بگیرد.  15ظرف 
 بوده و دالیلی هم ارائه کند. فقط اگر مال غیرمنقول باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر متصرف، مدعی حّقی از عین یا منافع آن  .4

ای مبنی بر استرداد دعوا، تسلیم  : در دعوایی که به خواستۀ یک میلیارد ریال اقامه شده، وکیل خواهان پس از پایان اولین جلسۀ دادرسی، الیحه15تست  
 کند، کدام مورد صحیح است؟دادگاه می

 کند. ه به هر حال، قرار رد دعوا صادر مینامه تصریح شده باشد، دادگاچنانچه استرداد دعوا در وکالت .1
 با توجه به پایان یافت اولین جلسۀ دادرسی، پذیرش استرداد دعوا منوط به رضایت خوانده است.  .2
 نامه تصریح نشده باشد. پذیرد، حتی اگر در وکالتچنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسۀ دادرسی داشته باشد، استرداد دعوا را می .3
 کند. نامه تصریح شده باشد، قرار رد دعوا صادر میتصمیم به تجدیِد جلسۀ دادرسی داشته باشد و استرداد دعوا در وکالت چنانچه دادگاه .4

 شود؟ : در کدام یک از موارد زیر، دادرسی متوقف نمی16تست   
دادگاه الزم بداند و بدون اجرای آن، نتواند انشای  عدم پرداخت هزینۀ کارشناسی در مرحلۀ تجدیدنظر در مواردی که اجرای قرار کارشناسی را   .1

 رأی کند. 
 در دعوای واهی تا وقتی که خواهان تأمین ندهد.  .2
دون عدم تهیۀ وسیلۀ اجرای قرار تحقیق و یا معاینۀ محل توسط خواهان در مرحلۀ نخستین، در مواردی که اجرای قرار را دادگاه الزم بداند و ب  .3

 قرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشای رأی کند. تهیۀ وسیلۀ اجرای آن اجرای 
، اجرای عدم تهیۀ وسیلۀ اجرای قرار تحقیق و یا معاینۀ محل توسط تجدیدنظرخواه در مواردی که اجرای قرار را دادگاه الزم بداند و بدون تهیۀ آن .4

 قرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشای رأی کند. 
کند، با اقامۀ  گیرد و از همان ابتدا به قصِد عدِم تأدیۀ دین، از محِلّ آن مسکنی خریداری میرد ریال از دیگری قرض می: شخصی مبلغ یک میلیا17تست   

 شود، کدام مورد در خصوص اجرای حکم از محِلّ مسکن مزبور، صحیح است؟ االجرا محکوم به پرداخت مبلغ فوق میدعوای دائن، مدیون با حکم الزم
 یست که در حِدّ شأن وی باشد. در صورتی مجاز ن  .1
 چنانچه مورد نیاز و در حِدّ شأن او باشد مجاز نیست.  .2
 مجاز است.  .3
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 در هر حال ممنوع است.  .4
کند که مبلغ واقعی سند  شود خوانده به ذکر دلیل ادعا می: دعوایی به خواستۀ ده میلیارد ریال، به استناد سندی عادی در دادگاه عمومی اقامه می18تست   

 یارد ریال بوده و در این عدد جعل شده است. کدام مورد صحیح است؟یک میل 
کند و چنانچه پس از رسیدگی، ادعای جعل را  خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، دادگاه فورًا آن را ُمهر و موم می .1

 اید کلمۀ مجعول تغییر داده شود. کند، از جمله باید مقرر نموارد تشخیص دهد، در حکمی که صادر می
ای جعل خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، اما ُمهر و ُموم سند الزم نیست و چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، ادع .2

 کند از جمله باید مقرر نماید کلمۀ مجعول تغییر داده شود. را وارد تشخیص دهد، در حکمی که صادر می
کند چنانچه پس از رسیدگی ادعای جعل را خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، دادگاه فورًا آن را ُمهر و موم می .3

 وارد تشخیص دهد، تکلیف از بین بردن سند، مستلزم صدور رأی از مرجع کیفری است. 
تسلیم کند، اما ُمهر و موم سند الزم نیست و چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، ادعای جعل   خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه .4

 کند از جمله باید مقرر نماید سند از بین ُبرده شود. را وارد تشخیص دهد، در حکمی که صادر می
 : در خصوص اطالعاِت حاصل از معاینۀ محل، کدام مورد صحیح است؟ 19تست  

 شود. اثر نمیشود، اما با أمارۀ مخالف بیقانونی است و در هر حال به دادرس تحمیل میاز أمارات  .1
 شود. اثر میشود، اما با أمارۀ مخالف بیاز أمارت قضایی است و در هر حال به دادرس تحمیل می .2
 شود. اثر نمیا أمارۀ مخالف بیاز أمارات قانونی است و در صورتی در اثباِت ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند و ب  .3
 شود. اثر میاز أمارت قضایی است و در صورتی در اثباِت ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند، اما با أمارۀ مخالف بی .4

نه در دعوای بر میت صحیح است؟ 20تست    : کدام مورد در خصوص سوگند، پس از اقامۀ َبیِّ
 شود. سوگند و سه بار اخطار دادگاه و خودداری مدعی، قرار ابطال دادخواست صادر می در صورت خودداری مدعی از ادعای .1
 شود. در صورت امتناع مدعی از ادای سوگند، حِقّ وی ساقط می .2
اری وی، علیه از ادای سوگند و با رِدّ آن واگذار شدن سوگند توسط دادگاه به مدعی و خودددر صورت نکول مدعی از اتیان سوگند و امتناع مدعی .3

 شود.قرار عدِم استماع دعوا صادر می
 شود. شود و در صورت خودداری از ادای سوگند، حکم علیه وی صادر میعلیه رد میدر صورت نکول مدعی از اتیان سوگند، سوگند به مدعی .4

 

 97های آزمون وکالت تست  پاسخ
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع  ق.آ.د.م: »   3است. تبصرۀ مادۀ  صحیح    2ق.آ.د.م گزینۀ    3: به استناد تبصرۀ مادۀ  1پاسخ تست   ✓

 « در این مورد نوع دعوا اثری ندارد. .جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد بداند پرونده به شعبه دیگری
این ماده بی   1نامۀ اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، گزینۀ  آیین  42: طبق مادۀ  2پاسخ تست   ✓ دارد که: »چنانچه قاضی که  ان میصحیح است. 

گی متوقف و  صالحیِت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمِت قضایی به طور دائم ُمنَفک شود رسید 
 شود.« پروندۀ امر بایگانی می

اعتبار پروانۀ وکالت سه صحیح است. طبق این تبصره: »  2وکالِت دادگستری گزینۀ  قانون کیفیت أخِذ پروانۀ    2مادۀ    5: به استناد تبصرۀ  3پاسخ تست   ✓
به درخواست متقاضی و تمدید آن منوط  این قانون  می سال است  از شرایط   تشخیص داده شود، کانون موظف استباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی 

نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی  موضوع و دالیل آن را به دادگاه انتظامی وکال، اعالم و درخواست  
در مواردی کهمی مقتضی صادر بود مگر  تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد  اشخاص  این  پروانه  با   کند.  تعلیق صادر دادگاه  به ضرورت حکم  توجه 

 « .نماید 
کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت صحیح است. طبق این ماده: »  3کارشناسان رسمی دادگستری گزینۀ  قانون    33: به استناِد مادۀ  4پاسخ تست   ✓

دولتی که شمول   هایغیردولتی و یا سایر شرکتها یا سایر نهادهای عمومی  وابسته به دولت یا شهرداری های دولتی ویا مؤسسات دولتی یا شرکت
 امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه  توانند در دعاوی و سایر امور مستلزمنمی باشند،یح نام است، میقانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صر 

الطرفین  دیگری وجود نداشته و یا مرضی  کارشناس رسمی متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته
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قضائی و ادارات دادگستری و ثبت   مراجعکدام از  مقررات مربوط به آن دستگاه قانونًا ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ بقباشند یا آنکه کارمند مذکور ط
ارجاع   باشند یا ثبت اسناد و امالک میکارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری   توانند امر کارشناسی رسمی را بهاسناد و امالک نمی

 « .نداشته باشد نکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجودکنند مگر ای
هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی دارد که: »صحیح است. این ماده بیان می  1قانون آیین دادرسی کیفری گزینۀ    471: به استناد مادۀ  5پاسخ تست   ✓

آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان   ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی،کشور یا دادگاه با استنباط متفاوت از قوانین،  کیفری و امور ِحسبی، 
گاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در  خواست عالی کشور یا دادستان کِلّ کشور، به هر طریق که آ

توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی ها یا وکالی دادگستری نیز میها یا دادستاندادگاه  کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا
ی به ریاست رئیس دیوان عالی  را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور  یا دادستان کِلّ کشور، نظر هیأت عمومی  ا  کشور 

شود تا موضوع  چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل مییا نمایندۀ او و حداقل سه  معاون وی و با حضور دادستان کِلّ کشور
ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و  مورد اختالف را و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه  اثر است. در صورتیشده بیاما نسبت به رأی قطعی  االتباع است؛ غیر آن الزم که رأی، اجراء نشده 
علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به ِجهاتی مساعد به حال محکوم  

 « .شودی است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل میآراء مذکور قابل تسرّ 
در صورتی که شاکی  صحیح است. به موجب این ماده: »  4قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گزینۀ    34: طبق مادۀ  6پاسخ تست   ✓

قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع  ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء  
ر است، می( این قانون، سبب ورود خسارتی می۱۰مذکور در ماده ) تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس  گردد که جبران آن غیرممکن یا ُمَتَعِسّ

ه دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی  از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، ب
 « .نیست

صحیح است. طبق این ماده: »در کلیۀ اختالفات و دعاوی  4( گزینۀ 9/10/94قانون شورای حِلّ اختالف )مصوب   11: به استناد مادۀ 7پاسخ تست   ✓
تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختالف و امکان حل و فصل آن از  کنندۀ میخانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی

 طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.« 
 حمت یا ممانعت از حق،اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزا ق.آ.د.م: »   172صحیح است. بر اساس مادۀ    2: گزینۀ  8پاسخ تست   ✓

انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه   قانون مدنی مورد تردید یا   (1292سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده )
« همچنین  .الت سند نیز رسیدگی خواهد کرداص کننده بهحقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگیدر دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری  سند یادشده مؤثر

درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی   شود.طرف مقابل ابالغ میادعای جعلیت و دالیل آن به دستور دادگاه به  ق.آ.د.م: »  220به موجِب مادۀ  
سند، آن را به   تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت  دفتر دادگاه  اصل سند موضوع ادعای جعل را به ظرف ده روز از تاریخ ابالغ،  باشد، موظف است

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از    .نمایدو دادگاه آن را فوری ُمهر و موم مینظر قاضی دادگاه رسانیده  
 « .او خارج خواهد شد عداد دالیل

تواند خواستۀ خود را که در دادخواست تصریح کرده خواهان میصحیح است. به موجِب این ماده: »   3نۀ  ق.آ.د.م گزی   98: بر اساس مادۀ  9پاسخ تست   ✓
تمام یا  در  دعوا  نحوه  تغییر  یا  آن  افزودن  ولی  کند  کم  دادرسی  درخواست   مراحل  یا   خواسته 

 « .کرده باشد ن اولین جلسه آن را به دادگاه اعالمپایا شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تادر صورتی ممکن است که با دعوای طرح
دهندۀ بدوی محرز نباشد یعنی غیرقانونی باشد و دادگاه تجدیدنظر  ق.آ.د.م، هرگاه دادخواست  350صحیح است. طبق مادۀ    2: گزینۀ  10پاسخ تست   ✓

کند. این رأی چون از دادگاه تجدیدنظر  نخستین را صادر میمتوجه این موضوع شود، بدون اخطار رفع نقص، ضمن نقض رأی بدوی، قرار رِدّ دعوای  
 شود، قطعی است. صادر می

احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا  صحیح است. »  1ق.آ.د.م گزینۀ    369مادۀ    2و بند    331: بر اساس تبصرۀ مادۀ  11پاسخ تست   ✓
 .« درخواست تجدیدنظر نیست  ع دعوا قرار داده باشند قابلکه طرفین کتبًا رأی آنان را قاط چند نفر کارشناس 

 صحیح است.  1: گزینۀ 12پاسخ تست  ✓
صحیح است. دستور موقت مبنی بر بازداشت خودرو با تأمین خواسته مبنی بر توقیف )سند( خودرو و ممانعت از نقل و انتقال    3: گزینۀ  13پاسخ تست   ✓

شود، نیازی به سپردن تأمین  ق.آ.د.م می 108توان تأمین خواسته درخواست کرد و چون مشمول مادۀ  می)حقوقی( آن تفاوت دارد. در این مورد هرچند  
ق.آ.د.م ضروری   319برای تأمین خواسته نیست؛ اما امکان درخواست دستور موقت نیز وجود دارد که در این صورت، سپردن تأمین به استناد مادۀ  
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 دهد. ند وجه نقد یا هر مال دیگری باشد که دادگاه نوع و میزان آن را تشخیص میتواخواهد بود. تأمین در دستور موقت می
به موجِب مادۀ  14پاسخ تست   ✓ ماده: »   3قانون اجرای احکام مدنی گزیِن    44:  این  از  اگر عین محکوم  صحیح است. طبق  غیر  به در تصرف کسی 

هم ارائه نماید در این صورت   یا منافع آن بوده و دالیلیمتصرف مدعی حقی از عین    علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکهمحکوم  
قراری  صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور  دار مراجعه کند و دردادگاه صالحیت دهد تا بهمأمور اجرا( یک هفته به او مهلت میدادورز )

 « .خواهد یافت ه نگردد عملیات اجرایی ادامهدایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائ
ق.آ.د.م، »وکالت در استرداد دادخواست   35مادۀ    9تواند درست باشد. به موجِب بند  هم می  1صحیح است. هرچند که گزینۀ    4: گزینۀ  15پاسخ تست   ✓

طرف دیگر، تصور طراح سؤال این بوده که »چنانچه دادگاه نامۀ وکیل تصریح شده باشد تا وکیل این اختیار را داشته باشد. از  یا دعوا« باید در وکالت
آن استرداد دعوا ممکن نیست مگر   از  به »ختِم مذاکرات« است پس  به معنای تصمیم دادگاه  این  باشد«،  نداشته  تجدید جلسۀ دادرسی  به  تصمیم 

 ، خوانده به این استرداد راضی باشد. 107اینکه طبق بند »ج« مادۀ 
عدِم تهیۀ وسیلۀ اجرای قرار معاینۀ محل یا تحقیق محلی  صحیح است. به موجِب این ماده: »  3ق.آ.د.م گزینۀ    256تناد مادۀ  : به اس16پاسخ تست   ✓

متقاضی، وی می توسط  دالیل  عداد  از  آن  خروج  اجرایموجب  اگر  و  الزم  باشد؛  دادگاه  را  مذکور  با   قرار  بدوی  مرحله  در  اجراء  وسایل  تهیه  بداند، 
باخواهان دعوا   نباشد  باشد. در صورتی که بهتجدیدنظرخواه می و در مرحله تجدیدنظر  تهیۀ وسیله، اجرای قرار مقدور  آن   علت ِعدِم  و دادگاه بدون 

 « .خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود تجدیدنظر، تجدیدنظر نتواند انشاء رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله
 ق.آ.د.م است.  256مطابق با مادۀ   4ق.آ.د.م و گزینۀ  109وفق با مادۀ   2 ق.آ.د.م؛ گزینۀ 259نطبق با مادۀ  م  1گزینۀ   
(، »منزل مسکونی که عرفًا در 93های مالی )مصوب  قانون اجرای نحوۀ محکومیت  34صحیح است. در بند »الف« مادۀ    1:گزینۀ  17پاسخ تست   ✓

قانون اجرای نحوۀ    24« مادۀ  1د« از مستثنیاِت دین بوده و قابِل توقیف و فروش نیست. به موجِب تبصرۀ »علیه در حالت اعسار او باششأن محکوم  
علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس  های مالی، »چنانچه منزل مسکونی محکوم  محکومیت

الیه حاضر به فروش منزل م کنندۀ رأی نباشد به تقاضای به وسیلۀ مرجع اجراکنندۀ حکم با رعایت  سکونی خود تحت نظارت مرجع اجرانباشد و مشار 
 علیه خواهد شد« تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، َصرف تأدیۀ دیون محکوم  

ادعای جعلیت و دالیل آن به دستور دادگاه ق.آ.د.م: »   220است. به موجِب مادۀ  صحیح    1ق.آ.د.م گزینۀ    221و    220: به استناد مواد  18پاسخ تست   ✓
اصل سند موضوع ادعای  ظرف ده روز از تاریخ ابالغ،شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است  طرف مقابل ابالغ میبه

چنانچه  . نمایدو دادگاه آن را فوری ُمهر و موم مینظر قاضی دادگاه رسانیده سند، آن را به  افت دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دری جعل را به
دادگاه مکلف ق.آ.د.م: »  221و همچنین مادۀ    «.او خارج خواهد شد درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دالیل

نموده، اگر آن را مجعول تشخیص  است، تعیین تکلیف مورد آن ادعای جعل شده  وا نسبت به سندی که در است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دع
بین برده شود و یا قسمت  باید تمام سند از   صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکهتحویل آن را به   ندهد، دستور

به قطعی شدن  استمحو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط   کلماتی  مجعول در روی سند ابطال گردد یا
یا ابرام حکم که وجود اسناد و باشد و درصورتیدر مواردی که قابل تجدیدنظر می حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر 

 « .دهدبه صاحبان آنها می ها رادر دفتر دادگاه الزم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته دعوای جعل به های راجعنوشته
بر اساس مادۀ  19پاسخ تست   ✓ این ماده: »  4ق.آ.د.م گزینۀ    255:  أمارات قضایی  صحیح است. طبق  از  و معاینۀ محل  از تحقیق  اطالعات حاصل 

« طبق قاعدۀ الدلیالن اذا تعارضا تساقطا هر وقت دو دلیل  .مؤثر در آن باشدان قاضی دادگاه یا  ممکن است موجب علم یا اطمین گردد کهمحسوب می
 شوند. یا دو أماره با یکدیگر در تعارض باشند هر دو ساقط می

ه، سوگند خواهان نیز در دعوای بر میت پس از اقامۀ بیندارد که: » صحیح است. این ماده بیان می  2ق.آ.د.م گزینۀ    278: طبق مادۀ  20پاسخ تست   ✓
 « در سوگند استظهاری رد َقَسم به طرف دعوا ممکن نیست. .شوددر صورت امتناع از سوگند، حِقّ وی ساقط می الزم است و

 

 98های آزمون وکالت تست
تواند با پرداخت کلیه علیه( می)محکوم  شود. پس از انجام مزایده، در کدام صورت، مالک  : مالی در واحد اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته می1تست  

 های اجرایی، مانع انتقال مال شود؟ بدهی و هزینه
 له با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعالم شده باشد. مال، غیرمنقول باشد و محکوم   .1
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 له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. مال، غیرمنقول باشد و محکوم   .2
 له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد و یا با قبول بیشترین بها، برنده مزایده اعالم شده باشد. محکوم  مال، غیرمنقول باشد و  .3
 له آن را در مقابل طلب خود قبول کرده باشد. مال، منقول یا غیرمنقول باشد و محکوم   .4

 : اگر محکوم به عین معین و غیرقابل دسترس باشد، کدام مورد صحیح است؟ 2تست 
 شود. علیه وصول میت آن صرفا با تراضی طرفین تعیین و از محکوم  قیم .1
 شود. علیه دریافت میقیمت آن صرفا توسط دادگاه تعیین و از محکوم   .2
 ماند. به تأثیری نداشته و پرونده اجرایی تا دسترسی به مال مفتوح میعدم قابلیت دسترسی به عین معین محکوم   .3
 شود.علیه وصول میدر صورت عدم تراضی، توسط دادگاه تعیین و از محکوم    قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و .4

 علیه، در مقام اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری به موانع قانونی استناد کند، کدام مورد صحیح است؟ : چنانچه محکوم  3تست 
از موارد اعادۀدادرسی تلقی شده و پرونده برای رسیدگی به چنانچه شعبه صادر کننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد،   .1

 شود. هئیت عمومی دیوان ارجاع می
 شود و محکوم علیه باید موانع قانونی را برداشته و حکم را اجرا کند. این جهت عذر موجه محسوب نمی .2
تلقی   .3 اعادۀدادرسی  موارد  از  دهد،  را موجه تشخیص  آن  دیوان  احکام  اجرای  دادرس  به شعبه صادر میچنانچه  پرونده جهت رسیدگی  و  شود 

 گردد. کننده رأی قطعی ارجاع می
چنانچه شعبه صادر کننده رأی قطعی دیوان عدالت اداری آن را موجه تشخیص دهد، از موارد اعاده دادرسی تلقی شده و پرونده برای رسیدگی  .4

 شود.به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع می
شود، چنانچه دادگاه عمومی رأی شورا را به شود و نسبت به آن در دادگاه عمومی درخواست تجدیدنظر میختالف صادر می: رأیی از شورای حل ا4تست  

 از صالحیت دادگستری خارج نباشد، کدام مورد صحیح است؟  دعواعلت رد صالحیت شورا فسخ کند و  
 نماید. میپرونده را جهت اعمال قواعد صالحیت، به شورای حل اختالف اعاده  .1
 تواند با توجه به بهای خواسته، قابل تجدیدنظر باشد. رسیدگی ماهوی نموده و رأی دادگاه می .2
 کند. پرونده را به مرجع صالح ارسال می .3
 رسیدگی ماهوی نموده و رأی صادره قطعی است.  .4

شود، درجهت اجرای مفاد قرار، کدام مورد صحیح  حقوقی صادر میای با موضوع بازداشت یک میلیارد ریال از دادگاه عمومی  : قرار تأمین خواسته5تست  
 است؟

ها و... را برای  علیه در بانکهای محکوم  د که فهرست کلیه حسابله، به بانک مرکزی دستور دهمرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم   .1
 توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. 

تأمین خواسته .2 قرار  مستند  می  فقط چنانچه  رأی  کننده  اجرا  مرجع  باشد،  واخواست شده  تجاری  اسناد  یا  و  مرکزی اسناد رسمی  بانک  به  تواند 
 علیه را اعالم نماید. های محکوم  دستور دهد که فهرست حساب

ای توقیف به مرجع  ها و... را بر علیه در بانکهای محکوم  مرجع اجرا کننده رأی باید رأسا به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب .3
 مذکور تسلیم کند. 

اجرا کننده رأی نمی .4 اینکه حکمی علیه خوانده صادر نشده است، مرجع  به  بانک مرکزی دسبا توجه  به  های  تور دهد که فهرست حسابتواند 
 علیه را اعالم نماید. محکوم  

 صحیح است؟  : درخصوص پذیرش درخواست مهر و موم ترکه از سوی طلبکار متوفی، کدام مورد6تست 
 شود که وارث صریحا ترکه را قبول کرده باشند.فقط در صورتی پذیرفته می .1
 شود. در هیچ صورت پذیرفته نمی .2
فقط چنانچه طلب وی مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی باشد و یا در صورتی که در مقابل طلب، رهن و یا تأمین دیگری نباشد، به مقدار  .3

 شود. طلب پذیرفته می
 شود، حتی اگر رهن و یا تأمین دیگری داشته باشد. انچه طلب وی مستند به حکم قطعی دادگاه باشد، به مقدار طلب پذیرفته میفقط چن .4

 شود. درخصوص تجدیدنظر خواهی رئیس کانون وکال، کدام مورد صحیح است؟ : رأیی از دادگاه انتظامی وکال صادر می7تست 
 تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکال است. رأی مجازات ظرف مهلت قانونی، قابل  .1
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 رأی مجازات در هر حال در مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.  .2
 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است.  20رأی مجازات درجه چهارم به باال، طرف  .3
 تجدیدنظر در دادگاه انتظامی قضات است. روز قابل  10رأی مجازات درجه چهارم به باال، ظرف  .4

 : چنانچه خوانده دو وکیل معرفی کرده باشد، درخصوص استماع دفاعیات وکیل در اولین جلسه دادرسی، کدام مورد صحیح است؟ 8تست 
 شود. درصورت ارسال الیحه توسط یک وکیل و احراز عذر موجه وکیل غایب، به دفاعیات وکیل توجه می .1
 شود. هر دو وکیل و با دادن الیحه توسط هر دو وکیل و یا حضور یکی و دادن الیحه توسط وکیل غایب، به دفاعیات آنها توجه میفقط با حضور  .2
 شود.فقط در صورت حضور همزمان هر دو وکیل، به دفاعیات وکیل توجه می .3
 نماید. کافی است یکی از وکال حاضر شده و یا الیحه دهد تا دادگاه به دفاعیات وکیل توجه  .4

نماید. چنانچه دادگاه برای رسیدگی به اصالت  کند. خوانده در مهلت مقرر نسبت به آن ادعای جعل میمی  دعوا: خواهان به استناد سندی اقامه  9تست  
 سند، نیاز به دلیلی داشته باشد که در پرونده دیگری وجود دارد، کدام مورد صحیح است؟ 

البدل را مأمور کند که رونوشت موارد استنادی  تواند دادرس علیو یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می  اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی .1
 را گرفته و تحویل دادگاه دهد. 

که    البدل و یا مدیر دفتر دادگاه را مأمور کندتواند دادرسی علیاگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه مدنی و یا کیفری موجود باشد، دادگاه فقط می .2
 رونوشت موارد استنادی را گرفته و تحویل دادگاه دهد. 

 کند. اگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری موجود باشد، دادگاه رأسا پرونده را مطالبه می .3
ارد استنادی به وی ای داده تا رونوشت مو نفع تقاضانامهتواند به ذیاگر پرونده حاوی دلیل در دادگاه کیفری و یا حقوقی موجود باشد، دادگاه می .4

 داده شود.
کند. درخصوص شکایت  شود و دادگاه حکم اعسار صادر می: دعوای اعسار از هزینه دادرسی، به میزان یک میلیارد ریال هزینه دادرسی اقامه می10تست  

 از این حکم کدام مورد صحیح است؟
 حکم صادره در هر حال قابل تجدیدنظر است.  .1
 حکم صادره قطعی است.  .2
ی  چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد و ابالغ نیز واقعی نباشد، حکم اعسار قابل واخواه  .3

 خواهد بود. 
 چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و الیحه نیز تقدیم نکرده باشد، حکم اعسار قابل واخواهی خواهد بود.  .4

 کند، تکلیف دادگاه نسبت به سند چیست؟ شود و خوانده نسبت به سند مذکور، ادعای جعل می: دعوایی به استناد سندی اقامه می11تست 
 را صادر کند، اما تعیین تکلیف نسبت به سند مستلزم قطعی شدن رأی است.  دعوادادگاه مکلف است حکم راجع به ماهیت  .1
 ، در هر حال نسبت به سند تعیین تکلیف کند. دعواه ماهیت دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع ب .2
 دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوای، فقط اگر سند را اصیل تشخیص داد، نسبت به سند تعیین تکلیف کند.  .3
 تعیین تکلیف کند. ، فقط اگر سند را مجعول تشخیص داد، نسبت به سند دعوادادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت  .4

شود و با مراجعه دارنده چک  : چکی از حساب مشترک سه نفر به مبلغ یک میلیارد ریال در شهر شیراز عهده بانک صادرات شعبه شیراز صادر می12تست  
چک مقیم شیراز و دیگری کند. چنانچه یکی از صادرکنندگان  علیه، بانک مزبور به علت فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر میبه بانک محال

 و مطالبه وجه چک به کدام یک از دادگاه های نقاط مزبور باید مراجعه کند؟  دعوامقیم اصفهان و سومی مقیم تهران باشد، خواهان برای اقامه 
 های شیراز یا تهران مراجعه کند. تواند به دادگاهفقط می .1
 تواند به دادگاه شیراز مراجعه کند. فقط می .2
 های شیراز، اصفهان و یا تهران مراجعه کند. هر یک از دادگاه  تواند بهمی .3
 های شیراز یا اصفهان مراجعه کند. تواند به دادگاهفقط می .4

قرار کند و این  شود، در پایان اولین جلسه دادرسی، قرار تحقیق و معاینه محل صادر میاز ملکی اقامه می  خلع ید: دادگاه در دعوایی که به خواسته  13تست  
 شود، درخصوص تکلیف دادگاه به تشکیل جلسه دادرسی، پس از اجرای قرارهای یاد شده، کدام مورد صحیح است؟ اجرا می
 دادگاه فقط پس از اجرای قرار معاینه محل، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.  .1
 دادگاه فقط پس از اجرای قرار تحقیق محلی، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.  .2
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 دادگاه مکلف نیست جلسه دادرسی تشکیل دهد.  .3
 دادگاه پس از اجرای هر دو قرار، مکلف است جلسه دادرسی تشکیل دهد.  .4

 : درخصوص درخواست تصحیح رأی داور واحد، پس از پایان مدت داوری و پیش از پایان مهلت اعتراض به رأی داور، کدام مورد صحیح است؟ 14تست 
روز تصمیم گیری و ابالغ نماید. در این صورت، رسیدگی به اعتراض به رأی داور تا تصمیم   20ست که باید ظرف  رسیدگی به درخواست با داور ا .1

 ماند. گیری داور یا پایان مهلت یاد شده متوقف می
ض به رأی داور تا روز تصمیم گیری و ابالغ نماید. در این صورت، رسیدگی به اعترا  20رسیدگی به درخواست به عهده دادگاه است که باید ظرف   .2

 ماند. تصمیم گیری دادگاه و یا پایان مهلت یاد شده متوقف می
  رسیدگی به درخواست با دادگاه است اما این امر، مانع رسیدگی به اعتراض به رأی داور نیست و دادگاه همزمان به درخواست تصحیح رأی داور .3

 کند. نیز رسیدگی می
باید .4 که  است  داور  با  درخواست  به  به   20ظرف    رسیدگی  داور  رأی  تصحیح  درخواست  به  توجه  بدون  دادگاه،  نماید.  ابالغ  و  گیری  تصمیم  روز 

 کند. اعتراض به رأی داور رسیدگی می
کند، خوانده که از هبه منصرف شده  نموده و محکومیت خوانده را به تحویل مال مورد هبه درخواست می  دعوا: خواهان به استناد سندی اقامه  15تست  

 تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ ، کدام یک از اقدامات زیر را میدعوامن دفاع در ماهیت است ض
 کند. صادر می دعواسند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار عدم استماع   دعواایراد عدم جزمیت، حتی اگر مستند   .1
 کند. صادر می دعواسند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار عدم استماع  دعوازمیت، مگر اینکه مستند ایراد عدم ج .2
 کند. صادر می دعواسند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار رد  دعواایراد فقد اثر قانونی، مگر اینکه مستند  .3
 کند. صادر می دعواسند رسمی باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش ایراد، قرار رد  دعوااثر قانونی، حتی اگر مستند  دایراد فق .4

کند، اما  ا حضوری اعالم میشود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن ر : دعوایی مالی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می16تست  
آنکه جلسه دادرسی تشکیل  نماید. دادگاه پس از واخواهی محکوم علیه، بیغیابی دانسته و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی میعلیه حکم را  محکوم  

 کند. درخصوص قابل شکایت بودن این قرار، کدام مورد صحیح است؟دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می
 نظر است. در هر حال قابل تجدید .1
 تواند قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد. حسب مورد، می .2
 در هر حال قطعی است.  .3
 در هر حال قابل واخواهی است.  .4

سازش حاصل می17تست   مقررات،  برابر  دادرسی  جریان  در  شده،  مطرح  عمومی حقوقی  دادگاه  در  که  دعوایی  طرفین  میان  مرجع  :  درخصوص  شود. 
 کدام مورد صحیح است؟ درخواست اجرای مفاد سازشنامه، 

 خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، دادگاه است.  .1
 نفع در انتخاب دادگاه و یا »اجرای ثبت« مختار است. ذی .2
 االجرا است. نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماگر در دادگاه تنظیم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، مطابق آیین  .3
 خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، »اجرای ثبت« است.  .4

آنکه به تصرف کسی دهد، ترک  نموده برای انجام مأموریت دولتی پنج ساله، زمین مزبور را بی: مالک رسمی زمینی مزروعی که بر آن زراعت می18تست  
کند. درخصوص اقدام قانونی شخص مزبور  ال، شخصی بدون اجازه و رضایت وی، زمین را تصرف میشود. پس از گذشت دو سنموده و عازم مأموریت می

 گیری زمین، کدام مورد صحیح است؟ برای بازپس
 تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند. فقط می .1
 اقامه کند.  خلع یدتواند دعوای فقط می .2
یا به استناد سند رسمی مالکیت درخواست اجرای مفاد سند رسمی از »اجرای ثبت« یا تصرف عدوانی اقامه نموده و    خلع یدحسب مورد، دعوای   .3

 کند. 
 یا تصرف عدوانی اقامه کند.  خلع یدحسب مورد، دعوای  .4

کند، درخصوص تمایل طرفین به معرفی کارشناس مرضی الطرفین، کدام  : دادگاه عمومی حقوقی قرار کارشناسی صادر و کارشناس را انتخاب می19تست  
 ورد صحیح است؟ م
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 توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی باشد. طرفین فقط در دعاوی مالی می .1
 تواند از کارشناسان رسمی نباشد. توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که میطرفین می .2
 توانند پس از انتخاب کارشناس منتخب توسط دادگاه، کارشناس مرضی الطرفین انتخاب کنند. طرفین نمی .3
 توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی باشد. طرفین می .4

پرونده20تست   شود، طرفین از دیوان عالی کشور درخواست ارجاع امر به داوری را  اهی مطرح میای در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به فرجام خو : 
 نمایند. درخصوص اقدام دیوان عالی کشور در این باره، کدام مورد صحیح است؟ می

ر  .1 کننده  اگر دادگاه صادر  کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، حتی  به دادگاه صادر  به داوری  ارجاع  برای  را  پرونده  أی، دادگاه نخستین باید 
 باشد. 

اگر .2 البته  به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند،  به داوری  ارجاع  برای  را  پرونده  و  را نقض  ابتدا رأی فرجام خواسته  دادگاه   باید 
 صادر کننده رأی دادگاه تجدیدنظر باشد. 

 شود. با توجه به صالحیت دیوان، درخواست پذیرفته نمی .3
البته اگر دادگاه صادر کننده رأی، دادگاه تجدیدنباید   .4 به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند،  ظر پرونده را برای ارجاع به داوری 

 باشد. 
 

 98های آزمون وکالت تست  پاسخ
 شود.  کند، طبیعتًا شامل مال منقول نمییقانون اجرای احکام مدنی که در فصل اموال غیرمنقول بحث م  144صحیح است. مادۀ   2: گزینۀ  1پاسخ تست  ✓

له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ  که ملک خریدار نداشته و محکوم  در مواردیقانون اجرای احکام مدنی: »  144مادۀ  
له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور  مانع انتقال ملک به محکومهای اجرائی را پرداخته و  کلیه بدهی و خسارات و هزینهتواندانجام مزایده می

 «  له باشد خواهد داد.قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومانتقال تمام یا 
 صحیح است.   4: گزینۀ  2پاسخ تست   ✓

»  46مادۀ   احکام مدنی:  اجرای  داگر محکومقانون  بآن  یا  و  تلف شده  و  بوده  عین معین  و در صورت عدم  به  تراضی طرفین  با  آن  قیمت  نباشد  سترسی 
خسارت    دعواتواند  له میبه قابل تقویم نباشد محکومشود و هرگاه محکومعلیه وصول میتعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم  وسیله دادگاهتراضی به

 « اقامه نماید 
 صحیح است:  3: گزینۀ  3پاسخ تست   ✓

علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد  در مواردی که محکوم  ت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: »قانون تشکیال   115مادۀ  
درسی تلقی  نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعادۀ دا 

 گردد... « نده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکنندۀ رأی قطعی ارجاع میو پرو
 صحیح است.  2: گزینۀ  4پاسخ تست   ✓

»  27مادۀ   اختالف:  حِلّ  شوراهای  )   قانون  ماده  موضوع  صادره  آرای  بیست۹تمام  مدت  ظرف  قانون  این  ابالغ،(  تاریخ  از  تجدیدنظرخواهی     روز  قابل 
باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای  حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومیباشد. مرجع تجمی

به صدور رأی می این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صالحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به صادره را نقض نماید، رأسًا مبادرت  کند. 
 کند الح ارسال میمرجع ص

به   ـ۲تبصرۀ اخیر  رأی  و  انجام  ماهوی  باشد رسیدگی  در مقام رد صالحیت شورا  تجدیدنظر  رأی مرجع  و حسب مورد  هرگاه  تلقی  بدوی  رأی شعبه  عنوان 
 مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است« 

 صحیح است.  1: گزینۀ  5پاسخ تست   ✓
محکومیتقانون    19مادۀ   اجرای  محکوم  نحوۀ  درخواست  به  باید  رأی  اجراءکننده  »مرجع  مالی:  کلیه  های  فهرست  که  دهد  دستور  مرکزی  بانک  به  له 

له یا  علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم  های محکوم  حساب
ثبتی ملکی را   ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پالک ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ه دعوای اعسار به مراجع ذیخواند
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اتی در مورد اموال  علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعالم کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطالع  که احتمال تعلق آن به محکوم  
 اشخاص دارند نیز مجری است. 

علیه و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر    ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم  ۱تبصره
 دگاه اعالم کنند. بعد را به دا  سال قبل از صدور حکم قطعی بهدیگر در اموال مذکور از زمان یک

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  ( قانون آیین۱۰۸ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده)۲تبصره
 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است«  1379/ 1/ 21

 صحیح باشد.  3رسد نظر طراح بر گزینۀ قانون امور حسبی به نظر می 167ای صحیح نیست اما با توجه به مادۀ : هیچ گزینه6پاسخ تست   ✓
 :  توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنماینداشخاص مذکور زیر میقانون امور حسبی: »  167مادۀ 

هم برای    نبوده و ترتیب دیگری  مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهنه  سند رسمی یا حکم قطعی باشد به  طلبکار متوفی که طلب او مستند ب – ۳
 د.« تامین طلب نشده باش 

 صحیح است.  4: گزینۀ  7پاسخ تست   ✓
تواند ظرف مدت ده روز پس از به باال می  ۴های درجه  حکم برائت و از مجازاترییس کانون از  الیحۀ قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری: »  14مادۀ  

 « نظر نماید.دادرسی مدنی تقاضای تجدید ابالغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین
 صحیح است.  2: گزینۀ  8پاسخ تست  ✓

طور منفرد حق اقدام  صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به  در قانون آیین دادرسی مدنی: »  44مادۀ  
ان با وصول الیحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول الیحه از  الیحه توسط هر دو یا حضور یکی از آننداده باشد، ارسال

برای عدم حضور  وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی 
نموده درصورت ضرورت، جلسه  اعالم  داده میباشد،  اطالع  نیز  موکل  به  رسیدگی  وقت  و  تجدید جلسه  علت  و  تجدید  درایندادرسی  صورت جلسه  شود. 

 د.«  دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شبعدی
ل بر حالت اجتماع  ق.م، در صورت اطالق در این مورد حم   669توجه داشته باشید که صورت سؤال در مورد نحوۀ مداخله وکالی ساکته و بر اساس مادۀ  

تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن  ها نمییک از آن  هرگاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ کنیم. بر اساس این ماده: »می
 « ا بجا آورد.تواند به تنهایی آن امر ر اینکه هر یک مستقاًل وکالت داشته باشد در اینصورت هر کدام میامر بنماید مگر

 صحیح است.  3: گزینۀ  9پاسخ تست  ✓
 قانون آیین دادرسی مدنی:   215و   214مواد 
مرجع  تواند پرونده را مطالبه کند.  استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده الزم باشد، دادگاه می  هرگاه یکی از اصحاب دعوا به: »214مادۀ  

 .« پرونده درخواستی را ارسال نمایدربط مکلف است  ذی
ای به وی  تقاضانامه  ربط درخواست او خطاب به مرجع ذی  چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به: » 215مادۀ  

 «مالحظه نماید.  د پرونده مورد استناد را خواسته وتواناو داده شود. درصورت لزوم دادگاه میدهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به می
 صحیح است.   1: گزینۀ 10پاسخ تست   ✓

 های مالی: »دعوای اعسار، غیرمالی است ... .« قانون نحوۀ اجرای محکومیت 14مادۀ 
 الی ... « باشد: ... ب ـ کلیۀ احکام صادره در دعاوی غیرمق.آ.د.م: »احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می 331مادۀ 
 ق.آ.د.م: »... به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.«  507مادۀ 

 صحیح است.  2: گزینۀ 11پاسخ تست   ✓
»  221مادۀ   ادعای جعل شدهق.آ.د.م:  به سندی که در مورد آن  به ماهیت دعوا نسبت  تکلیف  دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع  تعیین  است، 

 « نمایید.
 صحیح است.  3: گزینۀ 12خ تست پاس  ✓

 دیوان عالی کشور   1385/ 3/ 23مورخ   688رأی وحدت رویۀ شمارۀ  
ماده    ۸قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند    ۳۱۴توجهًا به ماده    دعوانظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه  »
های عمومی و انقالب در امور مدنی به  قانون آیین دادرسی دادگاه  ۱۳لحاظ صالحیت از مصادیق قسمت فراز ماده  است و از این منظر به   قانون تجارت  ۲

نوعی حواله محسوب   قانون تجارت  ۳۱۰علیه« در ماده  رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب »محال  شمار می
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  ۱۳قانون مدنی حاکم بر آن می باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده   ۷۲۴است که قواعد ماده 
م تعهد،  تواند تخییرًا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجاتردید دارندۀ چک میتواند باشد، بیالذکر میمسبوق

های عمومی و انقالب در  قانون آیین دادرسی دادگاه  ۱۱علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صالحیت نسبی موضوع ماده  یعنی محل استقرار بانک محال  
  ۲۶های یاد شده توجهًا به ماده  به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه  دعواامور مدنی برای اقامه  

 ... .« های عمومی و انقالب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صالحیت خواهد کردقانون آیین دادرسی دادگاه
 صحیح است.  3:  گزینۀ 13پاسخ تست  ✓
 صحیح است.  1: گزینۀ 14پاسخ تست  ✓

( این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسًا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا ۳۰۹) تصحیح رأی داوری در حدود ماده  ق.آ.د.م: »  487مادۀ  
ف بیست روز  مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظر پایان

رأیاز تصحیح  تقاضای  به  تاریخ  تصحیحی  رأی  نمایند.  تصمیم  این  اتخاذ  در  شد.  خواهد  ابالغ  اتخاذ  طرفین  تا  دردادگاه  اعتراض  به  رسیدگی  صورت 
 .« ماندداور یا انقضای مدت یادشده متوقف میتصمیم

 صحیح است.   4: گزینۀ 15پاسح تست    ✓
هنوز قبض و اقباض صورت نگرفته است ار مصادیق فقدان ترّتب آثار قانونی بر  چون عقد هبه از عقود عینی است، لذا مطالبۀ مالی که قرار بوده هبه شود و 

 مورد دعوا است. 
 د: تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کن در موارد زیر خوانده میق.آ.د.م:  84مادۀ 

 « بدون قبض دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه
 نماید« ( قرار رِدّ دعوا صادر می84در مادۀ ) 2 و 1ادگاه در غیر از مورد بندهای  »)د  ق.آ.د.م: 89مادۀ 

 صحیح است.  2: گزینۀ 16پاسخ تست  ✓
شود که چون قرار عدم استماع دعوا از قرارهای قابل تجدیدنظر است و طبق قانون  این نکته از جمع مواد قانونی آیین دادرسی مدنی به خوبی استنباط می

این مورد    آیین دادرسی مدنی، قرار صادره از دادگاه نخستین، مشروط به قابل تجدیدنظر بودن حکِم مفروِض راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر هست، در
 نیست.« سته یا ارزش خواسته باالتر از ِنصاب قانونی باشد قابل تجدیدنظر است و اال قابل تجدیدنظر اهم قراری که دادگاه صادر کرده اگر خو 

 صحیح است.  3: گزینۀ 17پاسخ تست   ✓
 ق.آ.د.م  184و   181مواد 
آن تابع  نماید و اجراینامه در پرونده مربوط قید میموجب سازش هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به  : »181مادۀ  

 .«  داالجرا خواهد بومقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، الزم
طبق  نامه که  نماید مفاد سازش دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی می: »184مادۀ  

چه این که  شود،گذاشته میها به موقع اجرا  شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهمواد فوق تنظیم می
 « .مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد

 یا تصرف عدوانی(  خلع یدصحیح است. )حسب مورد دعوای  4: گزینۀ 18پاسخ تست  ✓
مگر آن   باشدبر سبق تصرف و استفاده از حق می  در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیلق.آ.د.م: »  162طبق مادۀ  

 .« طریق دیگر ثابت نمایدطرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را بهکه
یل« را  ق.آ.د.م طوری انشاء شده که ظاهرًا ِصرف ابراز سند مالکیت در دادگاه، منجر به تحمیل امارۀ سبِق تصرف )که در موردش در ماده واژۀ »دل  162مادۀ 

شود و این اماره ارتباطی به عینی بودن تصّرف در حال واقع ندارد، شاید فلسفۀ وضع ماده این بوده که از نظر مقّنن، داشتن  ه کار رفته است( به دادگاه میب
 شود. سند مالکیت نسبت به یک ملک، نوعی تصّرف در آن ملک محسوب می

تواند پس از اقامۀ دعوای رفِع گزینۀ دوم از لفظ »فقط« استفاده کرده در حالی که خواهان اصواًل می  ق.آ.د.م و با توجه به اینکه  162با این وجود طبق مادۀ  
رفِع   در دعای  اخیر، شکستش  دو سال  در  به ِصرف منقطع شدن تصرفش  و  باشد  داشته  پیروزی  به  امید  دادگاه،  در  مالکیت  ابراز سند  با  تصّرف تصّرف، 

 عدوانی حتمی نیست. 
 صحیح است.  2گزینۀ  :19پاسخ تست   ✓

توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس  شود، میکارشناس صادر میطرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به  ق.آ.د.م: »   268مادۀ  
قرار  جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرایالطرفین بهصورت کارشناس مرضیدادگاه معرفی نمایند. دراینکارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و بهیا
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 د.« شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشکارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می
 صحیح است.  1: گزینۀ 20پاسخ تست  ✓

»  494مادۀ   تقاضای  ق.آ.د.م:  توافق  با  طرفین  و  باشد،  فرجامی  مرحله  در  دعوا  داوری  چنانچه  به  ارجاع  موارد  از  مورد  یا  بنمایند  را  داوری  به  امر  ارجاع 
 د.« دار خواسته ارسال میتشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام

 

 98های آزمون مشاوران حقوقی تست
 شود؟ چگونه انجام می: شروع به رسیدگی به دعاوی خانوادگی 1تست 

 ین دادرسی ی است و بدون رعایت سایر تشریفات آبا تقدیم درخو  .۱
 ین دادرسی یاست و بدون رعایت سایر تشریفات آبا تقدیم دادخو  .۲
 ین دادرسی یاست و بدون رعایت سایر تشریفات آبا تقدیم دادخواست یا درخو  .3
 ن دادرسی ییتشریفات آواست و با رعایت سایر با تقدیم درخ .۴

پرونده2تست   محتوای  به  دعوا  اصحاب  از  یکی  مدنی  دعوای  یک  به  رسیدگی  جریان  در  چنانچه  در  :  باشد،  الزم  آن  به  رجوع  که  کند  استناد  دیگر  ای 
 خصوص نحوۀ رجوع به پرونده مزبور، کدام مورد صحیح است؟ 

 .ن را مطالبه کند تواند آاگر پرونده مورد استناد مدنی باشد، دادگاه نمی .1
 .تواند رونوشت اوراق مورد استناد پرونده را مطالبه کند دادگاه فقط می .2
 .تواند آن را مطالبه کنداگر پرونده مورد استناد کیفری باشد، دادگاه می .3
 .دادگاه مکلف است در هر صورت اصل پرونده مورد استناد را مطالبه کند .۴
صاد3تست   موقت  دستور  خصوص  در  پرونده:  در  اداری،  عدالت  دیوان  بدوی  شعبه  توسط  به  ره  منتهی  و  شکایت  رد  قرار  صدور  به  منجر  که  ای 

 است، کدام مورد صحیح است؟ تجدیدنظرخواهی شده
 .شودنظر لغو میبا صدور دادنامه رد شکایت توسط دادگاه تجدید .۱
 .شود صرف اتخاذ تصمیم توسط شعبه موجب الغای دستور موقت می .۲
 .شود تا شعبه به آن رسیدگی کنددر صورت اعتراض ذینفع، دستور موقت لغو می .3
 .اتخاذ تصمیم در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار دستور موقت در اختیار شعبه تجدیدنظر است .۴

 کدام مورد درخصوص دعوت تلفنی خوانده برای حضور در جلسه رسیدگی شورای حل اختالف صحیح است؟  :4تست
 .ای ارسال نکرد، شورای حل اختالف ملزم به دعوت با ارسال اخطاریه نیستگر خوانده حاضر نشد یا الیحهحتی ا  .۱
 .ای ارسال نکرد، شورای حل اختالف باید مجددًا او را به صورت تلفنی دعوت کندمعتبر است، اما اگر خوانده حاضر نشد یا الیحه .۲
 .نکرد، شورای حل اختالف باید با ارسال اخطاریه او را دعوت کندای ارسال اگر خوانده حاضر نشد یا الیحه .3
 .تواند با ارسال اخطاریه نیز او را دعوت نمایدای ارسال نکرد، شورای حل اختالف میمعتبر است، اما اگر خوانده حاضر نشد یا الیحه .۴

 یب ابالغ واقعی شده باشد علیه غااجرای حکم غیابی درصورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم : 5تست 
                             .منوط به معرفی ضامن معتبر است .۱
 .شودبدون اخذ تأمین اجرا می .۲
 .له استمنوط به أخذ تأمین مناسب از محکوم   .۳
 علیه استمنوط به أخذ تأمین مناسب از محکوم   .۴

 له اقدام کند؟ است ظرف چه مدتی نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومعلیه مکلف : پس از ابالغ اجرائیه، محکوم6تست 
 . ده روز4            . شصت روز۳              . سی روز ۲            بیست روز .۱

درخصوص شکایت از آن صحیح  اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حکم قطعی، جعلیت آن ثابت شده است، کدام مورد   :7تست  
 است؟

 .حکم صادرشده قابل اعاده دادرسی است و مهلت اقدام بیست روز از تاریخ ابالغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل است .۱
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 .حکم صادرشده قابل فرجام است و مهلت اقدام برای افراد مقیم ایران ده روز از تاریخ ابالغ حکم حضوری قطعی است .۲
ده بدوًا قابل فرجام است و در صورت انقضای مهلت فرجام قابل اعاده دادرسی است و مهلت اقدام برای افراد مقیم ایران بیست روز حکم صادرش .۳

 .از تاریخ ابالغ حکم حضوری قطعی است
بیست روز از تاریخ ابالغ    چنانچه سندی که جعلیت آن اثبات شده است، سند رسمی باشد، حکم صادرشده قابل اعاده دادرسی است و مهلت اقدام .۴

 .حکم نهایی مربوط به اثبات جعل است
: اگر رسیدگی به دعوای خواهان منوط به رسیدگی به ادعایی باشد که در صالحیت دادگاه دیگری است، کدام گزینه در خصوص نحوه عمل دادگاه  8ست  ت

 کننده صحیح است؟ رسیدگی
 نیز دارد مگر در خصوص اموال غیرمنقول  دادگاه اول صالحیت رسیدگی به دعوای دیگر را .۱
 .کند و این قرار قطعی استدادگاه با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می .۲
 .کند و این قرار قابل تجدیدنظرخواهی استدادگاه با صدور قرار عدم صالحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می .3
 .ماند و خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند دار متوقف میخاذ تصمیم در مرجع صالحیترسیدگی به دعوا تا ات  .۴

 شده صحیح است؟: اگر عین خواسته موضوع دعوا به موجب قرار تأمین خواسته توقیف شده باشد، کدام گزینه در خصوص تبدیل مال توقیف9تست 
 .الی که دارای ارزش بیشتری است و با موافقت دادگاه، مال توقیف شده را تبدیل کندتواند با معرفی مخوانده می .۱
 .شده منوط به موافقت خواهان استتبدیل مال توقیف .۲
از مال توقیفاگر ارزش مال معرفی .3 باشد و شرایط سهلشده جدید بیشتر  با موافقت دادگاه  شده  باشد  و فروش داشته  نگهداری  برای  قابل  تری 

 .تبدیل است 
 .شده مزبور به مال دیگر وجود ندارداساسًا امکان تبدیل مال توقیف .۴

 علیه در ایران، از جهت قابلیت اجرا در ایران چگونه است؟ حکم قطعی صادرشده از دادگاه خارجی راجع به اموال غیرمنقول محکوم   : 10تست 
 .ور صادر نشده باشد، قابل اجراستهای ایران حکمی مخالف حکم مذکچنانچه از دادگاه .۱
 .چنانچه بین ایران و کشور متبوع دادگاه صادرکننده حکم خارجی، معامله متقابل وجود داشته باشد، قابل اجرا است .۲
 .مطلقًا در ایران قابل اجرا نیست .۳
 .اشند، قابل اجراستدار کشور متبوع دادگاه صادرکننده، دستور اجرای حکم را داده بچنانچه مقامات صالحیت .۴

 الوکاله وکیل، به عنوان خسارت دادرسی در رأی دادگاه صحیح است؟ : کدام گزینه در مورد نحوه تعیین میزان حق11تست
تر از میزان تعرفه مقرر باشد که در این صورت خسارت بر اساس قرارداد خصوصی  شود، مگر این که قرارداد خصوصی کمبر اساس تعرفه تعیین می .۱
 .شود عیین میت

 .شوددر هر حال، بر اساس تعرفه تعیین می .2
 .شود در هر حال بر اساس قرارداد خصوصی تعیین می .3
تر از میزان تعرفه مقرر باشد که در این صورت بر اساس قرارداد خصوصی تعیین  شود، مگر این که قرارداد خصوصی بیشبر اساس تعرفه تعیین می .۴

 .شود می
له آرای  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چالوس رأیی صادر کرده که عینًا در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تأیید شده است. محکوم :12تست

کر به عنوان  ذ مزبور را در یک دعوا علیه شخص ثالث مطرح نزد شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد استناد قرار داده است، خوانده پرونده اخیرال
 کند. کدام مورد در خصوص نحوه طرح اعتراض صحیح است؟ شخص ثالث نسبت به آرای صادرشده اظهار اعتراض می

 .اعتراض باید به موجب درخواست در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح شود  .۱
 .هران مطرح شود اعتراض باید به موجب دادخواست در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ت  .۲
 .اعتراض باید به موجب درخواست در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شود .3
 .اعتراض باید به موجب دادخواست در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح شود .۴

 ل اجرای قرار به عهده کیست؟ ها و وسایاگر دادگاه بدوی رأسًا قرار تحقیق محلی صادر کند، تأمین هزینه : 13تست
 .شودحقی وی میخواهان و اگر تأمین نکند، موجب صدور حکم به بی .۱
 .خواهان و اگر تأمین نکند، ممکن است موجب صدور قرار ابطال دادخواست شود .۲
 .خوانده و اگر تأمین نکند، ممکن است موجب صدور حکم محکومیت وی شود .۳
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 .نکند، ممکن است از قرائن مثبت علیه وی تلقی شودخوانده و اگر تأمین   .۴
پرونده :  14تست مورد  چنانچه  کدام  شود،  دادرسی  اعاده  درخواست  فرجامی،  رسیدگی  مورد  حکم  از  و  باشد  رسیدگی  تحت  کشور  عالی  دیوان  در  ای 

 درخصوص مرجع تقدیم درخواست مزبور صحیح است؟ 
 .کندو دیوان رأسًا به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می شوددرخواست به دیوان عالی کشور تقدیم می .۱
 .یابدشود و رسیدگی به پرونده فرجامی نیز ادامه میدرخواست به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم می .۲
 .سب تکلیف کندشود و دادگاه برای رسیدگی به این درخواست باید از دیوان عالی کشور کدرخواست به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم می .۳
 .دهدشود و دیوان آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میدرخواست به دیوان عالی کشور تقدیم می .۴

 کدام مورد در خصوص امکان ورود ثالث در مرحله واخواهی صحیح است؟  : 15تست 
  ت.پذیر اس امکان .۱
 .پذیر نیستامکان .۲
 .پذیر است امکاندر صورت ملی بودن دعوا  .3
 .پذیر استدر صورت غیرملی بودن دعوا امکان .۴

 کدام مورد در خصوص تکلیف خواهان نسبت به ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی صحیح است؟  : 16تست
 .تخواهان در صورت الزام دادگاه، مکلف به ارائه اصول مستندات است و این امر نیازمند درخواست خوانده نیس .۱
 .تواند رأسًا خواهان را به این امر الزام کندتکلیف ارائه اصول مستندات منوط به درخواست خوانده است و دادگاه نمی .۲
 .تواند رأسًا خواهان را به ارائه اصول مستندات الزام کنددر صورت غیبت خوانده در جلسه دادرسی، دادگاه می .3
 .ارائه اصول مستندات است و این امر نیازمند الزام دادگاه یا درخواست خوانده نیستخواهان در هر حال مکلف به  .۴

 شود؟ : چه نوع اقراری از وکیل دادگستری پذیرفته نمی17تست 
 هر نوع اقرار، اعم از قاطع و غیر قاطع دعوا و در دادگاه یا خارج از آن .1
 واهر نوع اقرار در دادگاه، اعم از قاطع و غیرقاطع دع .۲
 فقط اقرار غیرقاطع دعوا در دادگاه .۳
 هر نوع اقرار قاطع دعوا در دادگاه  .۴

اگر یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود ادعایی راجع به حقوق مال غیرمنقول متعلق به شرکت داشته باشد، کدام مورد درخصوص دادگاه   :  18تست  
 صالح برای رسیدگی به این دعوا صحیح است؟ 

 محل وقوع مرکز اصلی شرکت دادگاه   .۱
 اگر ناشی از اختالف میان شریک و شرکت باشد، دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت  .2
 اگر مربوط به مالکیت مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول  .3
 دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول  .۴

 قوقی تجاری منحل شده صحیح است؟: کدام مورد درخصوص ادعای اعسار مدیر تصفیه شخص ح19تست 
 .به مسموع نیست و وی باید رسیدگی به امر ورشکستگی شخص حقوقی را تقاضا کند ادعای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم   .۱
 .پذیر نیست به امکانادعای اعسار از هزینه دادرسی مسموع است، ولی ادعای اعسار از محکوم .۲
 .اری باشد، ادعای اعسار مسموع نیست و در غیر این صورت مسموع استدر صورتی که شخص حقوقی تج  .۳
 .به مسموع استادعای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم   .۴

 : چنانچه شوهر پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطالع از تولد طفل، دعوای نفی نسب اقامه کند، کدام مورد درخصوص رأی دادگاه صحیح است؟ 20تست 
 .کند در صورت ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می دادگاه .۱
 .کنددادگاه در صورت ایراد خوانده قرار عدم استماع دعوا صادر می .۲
 .کنددادگاه بدون توجه به ایراد با عدم ایراد خوانده قرار رد دعوا صادر می .3
 .کندمی دادگاه بدون توجه به ایراد یا عدم ایراد خوانده قرار سقوط دعوا صادر  .۴

 : کدام مورد در خصوص تغییر خواسته از مطالبه عین معین به قیمت آن صحیح است؟ 21تست 
 .پذیر استدر صورت تلف عین امکان .۱
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 .پذیر استدر مرحله تجدیدنظر امکان .2
 .پذیر استفقط تا پایان جلسه اول دادرسی امکان .3
 .پذیر است امکانفقط تا قبل از ختم رسیدگی  .۴

 

 98های آزمون مشاوران حقوقی تست  پاسخ
دارد: »رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون قانون حمایت خانواده که بیان می  8صحیح است.به استناد مادۀ    2:گزینۀ  1پاسخ تست   ✓

 « .شودرعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می
استناد مواد    3ۀ  : گزین2پاسخ تست    ✓ باشد رونوشت    215و    2۱۴صحیح است.به  اگر حقوقی  و  آن  باشد اصل  پرونده استنادی، کیفری  اگر  ق.آ.د.م 

 .شودهای استنادی و در صورت نیاز، اصل آن مطالبه میبخش
ر موقت صادره از شعبه بدوی تا زمانی  ق تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستو  73صحیح است .به استناد مادۀ  1: گزینۀ  3پاسخ تست    ✓

تواند آن را لغو کند اما در صورت سکوت دادگاه تجدیدنظر، این  که توسط شعبه تجدیدنظر لغو نگردد به قوت خود باقی است. البته شعبه تجدیدنظر می
 شود.  دستور موقت نیز لغو میدستور موقت به قوت خود باقی است. همچنین اگر شعبۀ تجدیدنظر، شکایت خواهان بدوی را رد کند، 

تست   ✓ گزینۀ  4پاسخ  تبصرۀ    3:  استناد  به  است.  می  ۱۹مادۀ    2صحیح  بیان  که  اختالف  آیین  ق شوراهای حل  تشریفات  تابع  »رسیدگی شورا  دارد: 
 دادرسی مدنی نیست. 

ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی   ایـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه۲... تبصرۀ   1تبصرۀ 
 « .مدنی راجع به ابالغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند

به عمل آمده است اجرای حکم    2ق آ.د.م گزینۀ    306مادۀ    2: به استناد تبصرۀ  5پاسخ تست    ✓ صحیح است. چون ابالغ دادنامه به صورت واقعی 
 .ی به اخذ تأمین نداردغیابی نیاز 

علیه ابالغ شد  دارد: »همین که اجرائیه به محکوم  قانون اجرای احکام مدنی که بیان می  3۴صحیح است. به استناد مادۀ    4: گزینۀ  6پاسخ تست    ✓
ا مالی معرفی کند که اجرای حکم و به بدهد یعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا به ترتیبی برای پرداخت محکوم  محکوم  

 .علیه استصرفًا برای جلوگیری از بازداشت محکوم   2به از آن میسر باشد.« توجه داشته باشید که مهلت سی روزه مندرج در گزینۀ استیفاء محکوم  
 صحیح است.  1ق آ.د.م گزینۀ  ۴2۹ق.آ.د.م و مادۀ  ۴2۶مادۀ  ۶: به استناد بند  7پاسخ تست   ✓
تس   ✓ گزینۀ  8ت  پاسخ  مادۀ    4:  استناد  به  است.  در    ۱۹صحیح  آن  به  رسیدگی  که  باشد  ادعایی  اثبات  به  منوط  دعوا  به  رسیدگی  »هرگاه  ق.آ.د.م: 

شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک  دار متوقف میصالحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیت
شود و خواهان  کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیماه در دادگاه ص

 « .تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددًا اقامه دعوا نمایدمی
 صحیح است.   2ق.آ.د.م گزینۀ   ۱2۴: به استناد مادۀ  9پاسخ تست   ✓
قانون اجرای احکام مدنی اگر موضوع حکم خارجی اموال غیرمنقول واقع در ایران   ۱۶۹مادۀ    7صحیح است. به استناد بند    3: گزینۀ  10ست  پاسخ ت  ✓

 باشد حکم در ایران قابل اجرا نیست.
ق.آ.د.م اگر قراردادی بین طرفین نباشد تعرفه مالک است و اگر مبلغ مورد توافق طرفین    5۱۹صحیح است. به استناد مادۀ    1: گزینۀ  11پاسخ تست    ✓

 .کردبیش از تعرفه باشد، مبلغ مورد توافق مالک رابطه وکیل و موکل است اما از حیث خسارت قابل بازیافت از طرف مقابل باید به تعرفه بسنده 
تست     ✓ گزینۀ  12پاسخ  مواد    4:  استناد  به  است.  به   ۴23و    ۴2۱صحیح  که  دادگاهی  در همان  درخواست  موجب  به  طاری  ثالث  اعتراض  ق.آ.د.م 

باالتر از دادگاهی باشد که به دعوای فعلی رسیدگی  کند طرح میدعوای فعلی رسیدگی می شود اما اگر درجه دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض 
در این سؤال مرحله اول اعتراض   شود تا دادخواست اعتراض ثالث را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم نماید.روز فرصت داده می 20کند، به معترض یم

  کند( بنابراین معترض باید در حال حاضر)درخواست اعتراض ثالث( صورت گرفته است زیرا در متن سؤال آمده است که شخص )اظهار اعتراض می
 دادخواست اعتراض ثالث را ظرف بیست روز به مرجع صادرکننده رأی )دادگاه تجدیدنظر استان مازندران( تقدیم دارد. 

ق.آ.د.م توجه داشته باشید که بنا بر این ماده صدور هر یک از قرارهای تحقیق محلی و   256صحیح است. به استناد مادۀ    2: گزینۀ  13پاسخ تست   ✓
 پذیر است. ست متقاضی و هم رأسًا از سوی قاضی امکانمعاینه محل هم به درخوا
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دارد: »چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی  ق.آ.د.م که بیان می  ۴3۴صحیح است. به استناد تبصرۀ مادۀ    4: گزینۀ  14پاسخ تست     ✓
گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف  اع میصادرکننده حکم ارج باشد و درخواست اعادۀ دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه

 ».دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد
 .پذیر است صحیح است. ورود ثالث و جلب ثالث در هر یک از مراحل امکان 1: گزینۀ 15پاسخ تست   ✓
مادۀ    2گزینۀ  :16پاسخ تست    ✓ استناد  به  است.  در   ۹۶صحیح  نه ق.آ.د.م  است؛  آن، حق خوانده  به  نسبت  تردید  یا  انکار  و  خواست اصول مستندات 

 قاضی. 
دارد: »اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا  ق.آ.د.م که بیان می  205صحیح است. به استناد ماده    4: گزینۀ   17پاسخ تست    ✓

 « .ارج از دادگاه به عمل آمده باشدشود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خاست پذیرفته نمی
تست    ✓ گزینۀ  18پاسخ  مادۀ    4:  است.  مادۀ    ۱2صحیح  بر  غیرمنقول  دعاوی  به  رسیدگی  صالحیت  خصوص  در  بنابراین   22ق.آ.د.م  است؛  حاکم 

 « .دعاوی غیرمنقول راجع به شرکت باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شوند
صحیح است. به این نکته نیز باید توجه داشت که بعد از انحالل    1های مالی گزینۀ  نحوه اجرای محکومیتقانون    15: به استناد مادۀ  19پاسخ تست    ✓

 توان حکم ورشکستگی آن شرکت را صادر کرد. شرکت تا زمانی که اموال شرکت تقسیم نشده است، می
خارج از موعد قانونی یکی از ایرادات امری است   دعوایراد طرح  صحیح است. ا   3ق.آ.د.م گزینۀ    8۹و ماده    8۴ماده    ۱۱: به استناد بند  20پاسخ تست   ✓

 .که منوط به درخواست خوانده نیست 
صحیح است. این اقدام در مرحله تجدیدنظر ممکن است. در جلسه اول بدوی نیز این    2ق.آ.د.م گزینۀ    3۶2مادۀ    ۱:به استناد بند  21پاسخ تست   ✓

 باشد. درج عبارت )فقط( می 3پذیر است ولی ایراد گزینه  ق.آ.د.م امکان  98مادۀ اقدام در قالب تغییر خواسته و مستند به 
 

 98های آزمون ارشد تست
 شود؟ : در کدام مورد زیر، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر می1تست 

شابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای ها )محاکم(، نسبت به موارد مهرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری یا دادگاه .1
 مختلف صادر شود. 

 ها )محاکم(، نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شود. هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه .2
 ز قوانین، آرای مختلف صادر شود.ها )محاکم(، نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت افقط هرگاه از دادگاه .3
 ها )محاکم( تالی و عالی، در تفسیر قانون اختالف نظر حاصل شود. فقط هرگاه بیِن دادگاه .4

 : چنانچه قاضی دادگستری با حکم قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی، به مجازات درجه پنج به باال محکوم شود و یکی از جهات اعادۀدادرسی2تست  
 شود، درخصوص تجویز اعادۀدادرسی و رسیدگی به اعادۀدادرسی، کدام مورد صحیح است؟ محّقق 
 تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی به اعاده دادرسی، با دادگاه تجدیدنظر انتظامی است.  .1
 تجویز اعاده دادرسی با دادگاه عالی انتظامی و رسیدگی به آن نیز، با همین دادگاه است.  .2
 دادگاه تجدیدنظر انتظامی و رسیدگی به آن، با دادگاه عالی انتظامی است. تجویز اعاده دادرسی با  .3
 تجویز اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور و رسیدگی به اعاده دادرسی با دادگاه عالی انتظامی است.  .4

کند، کدام  رأیی که مرجع صالح صادر می  : در ارتباط با صالحیت رسیدگی به اختالف فردی ناشی از قانون کار بیِن کارفرما و کارآموز، درخصوص3تست  
 مورد صحیح است؟ 

 هیئت تشخیص صالح است و رأی آن ظرف پانزده روز، قابل اعتراض در هیئت حّل اختالف است.  .1
 هیئت حل اختالف صالح است و رأی آن ظرف پانزده روز، قابل اعتراض در هیئت تشخیص است.  .2
 روز، قابل اعتراض در شورای عالی کار است.  هیئت حل اختالف صالح است و رأی آن ظرف پانزده .3
 هیئت تشخیص صالح است و رأی آن ظرف بیست روز، قابل اعتراض در شورای عالی کار است.  .4

 شود، کدام مورد صحیح است؟: درخصوص رأی برائت کارشناس رسمی دادگستری که از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی صادر می4تست 
 قطعی است.  .1
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 جدیدنظر است، مهلت آن یک ماه و مرجع آن، دادگاه انتظامی قضات است. قابل ت  .2
 قابل تجدیدنظر است، مهلت یک ماه و مرجع آن، دادگاه تجدیدنظر کانون کارشناسان رسمی است.  .3
 قابل تجدیدنظر است، مهلت بیست روز و مرجع آن، دادگاه تجدیدنظر کانون کارشناسان رسمی است.  .4

 مقامی و حِقّ فرجام خواهی، کدام مورد صحیح است؟ : درخصوص قائم  5تست 
خواهی کند،  تواند فرجامدهد، ولی نمیشخصی است که به جانشینی دیگری اقدام نموده و عملی حقوقی را به نام وی و به حساب وی انجام می .1

 مگر در سند قائم مقامی تصریح شده باشد. 
شود ولی نمیتواند فرجام خواهی کند، مگر در سند قائم مقامی تصریح شده یف او میشخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکال .2

 باشد. 
 تواند فرجام خواهی کند. کند و حقوق او را داراست، اما تکالیف او را به عهده ندارد و میشخصی است که به جای دیگری، اقدام می .3
 تواند فرجام خواهی کند. شود و میمیشخصی است که به جانشینی دیگری، دارای حقوق و تکالیف او  .4

 شود. درخصوص پذیرش ایراد مرور زمان، کدام مورد صحیح است؟ قانون تجارت اقامه می ۳۹۳: دعوایی به استناد ماده 6تست 
 تواند پذیرفته شود. می .1
 تواند پذیرفته شود. نمی .2
 شود که دعوا در دادگاه تجارت اقامه شده باشد. فقط در صورتی پذیرفته می .3
 شود که دعوا در شورای حّل اختالف اقامه نشده باشد. فقط درصورتی پذیرفته می .4

 شود، کدام مورد صحیح است؟ نامه غیررسمی که میان وکیل دادگستری و موکل وی در ایران تنظیم می  : درخصوص امضای وکالت7تست 
 تواند امضای خود را در دادگاه انکار کند. اما موکل نمیتواند تأیید کند که موکل شخصًا در حضور او امضا کرده است،  وکیل می .1
 تواند امضای خود را در دادگاه انکار کند. تواند تأیید کند که موکل شخصًا در حضور او امضا کرده است، اما موکل میوکیل می .2
 تواند امضای موکل را تأیید کند، مگر دسترسی به دفتر اسناد رسمی نباشد. وکیل نمی .3
 واند امضای موکل خود را تأیید کند، مگر موکل قادر به حرکت نباشد. توکیل نمی .4

یف  : چنانچه رئیس قوه قضائیه، رأی قطعی دادگاه را خالف شرع بّین تشخیص دهد و پرونده را به شعبه خاص دیوان عالی کشور ارسال دارد، تکال8تست  
 شعبه دیوان عالی کشور چیست؟ 

 شود. شود و رأی مقتضی صادر میز شکلی و ماهوی میرأی قبلی نقض و رسیدگی مجدد، اعم ا .1
 شود. شود و رأی قبلی نقض و رأی مقتضی صادر میرسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی می .2
 شود.شود و درصورت لزوم، رأی قبلی نقض و رأی مقتضی صادر میرسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی می .3
 شود که نباید مطابق رأی قبلی باشد. شود و رأیی صادر میکلی و ماهوی میرأی قبلی نقض و رسیدگی مجدد، اعم از ش .4

کند. کدام مورد درخصوص  : وکیل دادگستری از شرکت در جلسه دادرسی که برای ادای توضیح دعوت شده است، بدون عذر موجه خودداری می9تست  
 مرور زماِن تعقیب انتظامی این وکیل، صحیح است؟ 

 شود. ت و از تاریخ ابالغ اخطاریه دعوت به دادرسی آغاز میمرور زمان دو سال اس  .1
 شود.مرور زمان دو سال است و از تاریخ خارج شدن وکیل از وکالت آغاز می .2
 شود. مرور زمان دو سال است و از تاریخ جلسه دادرسی آغاز می .3
 شود. مرور زمان سه سال است و از تاریخ جلسه دادرسی آغاز می .4

 ده، درخصوص جهات )امور( حکمی و جهات )امور( موضوعی دعوا، کدام مورد صحیح است؟ : برمبنای قاع 10تست 
 یافتن جهات )امور( حکمی و طرح و ارائه و اثبات جهات )امور( موضوعی با اصحاب دعواست.  .1
 یافتن جهات )امور( حکمی و طرح جهات )امور( موضوعی با دادگاه و اثبات جهات حکمی با اصحاب دعواست.  .2
 یافتن جهات )امور( حکمی با دادگاه و طرح و ارائه و اثبات جهات )امور( موضوعی با اصحاب دعواست.  .3
 یافتن جهات )امور( حکمی با اصحاب دعوا و طرح جهات )امور( موضوعی با دادگاه و اثبات امور موضوعی با اصحاب دعواست.  .4

 ص صدور اجرائیه و آغاز عملیات اجرایی، کدام مورد صحیح لست؟ : چنانچه حکم اعالم بطالن سندی عادی صادر شود، درخصو 11تست 
 علیه ابالغ شود و پس از ده روز، عملیات اجرایی آغاز شود. باید اجرائیه صادر شده و به محکوم   .1
 تواند فورًا آغاز شود. علیه ابالغ شود و عملیات اجرایی میباید اجرائیه صادر شده و به محکوم   .2
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 ه و به طرفین ابالغ شود و پس از ده روز، عملیات اجرایی آغاز شود. باید اجرائیه صادر شد .3
 صدور اجرائیه الزم نیست.  .4

به خواسته اجرت12تست   اقامه می: دعوایی  به سند رسمی خواهان، ادعای جعل میالمثل ملکی  برای  شود. خوانده نسبت  کند. دادگاه قرار کارشناسی 
 نماید. کدام مورد، صحیح است؟ س از صدور این قرار، درخواست استرداد دعوا میکند. خواهان، پتشخیص اصالت سند صادر می

 دهند. شود و قرار کارشناسی و ادعای جعل، اعتبار خود را از دست میقرار سقوط دعوا صادر می .1
 دهند. شود و قرار کارشناسی و ادعای جعل، اعتبار خود را از دست میقرار رّد دعوا صادر می .2
 دهد. ام شده است، دادگاه درخواست استرداد را نپذیرفته و به رسیدگی ادامه میچون دادرسی تم .3
 ماند. دهد، اما ادعای جعل معتبر میشود و قرار کارشناسی اعتبار خود را از دست میقرار رّد دعوا صادر می .4

قابلیت اجرا و قابلیت استناد این حکم علیه شخص دیگر،  شود، درخصوص  : حکم قطعی محکومیت نادر به تحویل عین معینی به بهادر صادر می13تست  
 کدام مورد صحیح است؟ 

 القاعده غیرقابل اجرا و غیرقابل استناد است. علی .1
 القاعده غیرقابل استناد است. قابل اجراست و علی .2
 القاعده قابل اجرا و قابل استناد است. علی .3
 غیرقابل اجراست، اما قابل استناد است.  .4

باشد. درخصوص  ای برمبنای حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، اشتباهی شده است که مقتضی ابطال اجرائیه میصدور اجرائیه: در  14تست  
 نحوه اقدام و صالحیت دادگاه، کدام مورد صحیح است؟ 

 اقامه دعوای ابطال اجرائیه الزم نیست و دادگاه نخستین صالح است.  .1
 قامه شود و دادگاه نخستین صالح است. باید دعوای ابطال اجرائیه ا .2
 اقامه دعوای ابطال اجرائیه الزم نیست و دادگاه تجدیدنظر صالح است.  .3
 باید دعوای ابطال اجرائیه به دادگاه تجدیدنظر داده شود تا با تجویز رسیدگی، به دادگاه نخستین ارسال شود.  .4

دنی، در کدام صورت، دادگاه باید صحت جریان مزایده را احراز و دستور تنظیم سند انتقال  : پس از انجام مزایده مال غیرمنقول در اجرای احکام م 15تست  
 اجرایی صادر کند؟ 

 چنانچه ملک ثبت شده باشد، مگر یکی از طرفین به جریان مزایده اعتراض کرده باشد که باید اقامه دعوا شود. .1
 مزایده اعتراض کرده باشد.  چنانچه ملک ثبت شده باشد و یکی از طرفین و یا ثالث، به جریان .2
 چنانچه به جریان مزایده اعتراض شده باشد، حتی اگر ملک ثبت نشده باشد.  .3
 چنانچه ملک ثبت شده باشد، حتی اگر به جریان مزایده اعتراض نشده باشد.  .4

 

 98های آزمون ارشد تست  پاسخ
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ   471: به استناد مادۀ  1پاسخ تست  ✓

ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از  عالی کشور یا دادگاهق.آ.د.م: »هرگاه از شعب مختلف دیوان۴۷۱ماده 
گاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی د   قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور را  یوانعالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آ

توانند با ذکر  ها یا وکالی دادگستری نیز میها یا دادستانعالی کشور یا دادگاهبه منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان
دیوان رییس  طریق  از  کنند.  دلیل  درخواست  موضوع  درباره  را  عمومی  هیأت  نظر  دادستان کل کشور،  یا  دیوانعالی کشور  عمومی  به  هیأت  کشور  عالی 

دیوان رییس  تمام شعب  ریاست  معاون  اعضای  و  و مستشاران  رؤسا  و حداقل سه چهارم  او  نماینده  یا  دادستان کل کشور  با حضور  و  معاون وی  یا  عالی 
ها و  عالی کشور و دادگاهابه برای شعب دیوانشود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشتشکیل می

 ت.« اثر اس االتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بیسایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الزم
 صحیح است.   2قانون نارت بر رفتار قضات، گزینۀ   37: طبق مادۀ  2پاسخ تست  ✓

میت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به باال، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی  تواند نسبت به تمامی احکام محکوعلیه می: »محکوم  ۳۷مادۀ  
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دادگاه   یا  عالی  دادگاه  به  مورد  حسب  درخواست  این  نماید.  دادرسی  اعاده  درخواست  دادرسی،  اعاده  موجبات  از  یکی  وجود  صورت  در  عالی  تجدیدنظر، 
 د.« شوتجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می  تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت

 صحیح است.  1قانون کار، گزینۀ  159و  157: به استناد مواد  3پاسخ تست  ✓
نامه  قرارداد کارآموزی، موافقتقانون کار: »هرگونه اختالف فردی بین کارفرما وکارگر یا کارآموز که ناشی ازاجرای این قانون وسایر مقررات کار،    157مادۀ  

یا کارگاهی  درشورای  پیمان  های  آنها  نمایندگان  ویا  کارآموز  یا  کارگر  و  کارفرما  بین  مستقیم  سازش  طریق  از  اول  درمرحله  باشد،  کار  جمعی  دسته  های 
نم یا  و  انجمن صنفی کارگران  ازطریق  نباشد،  و در صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی  کار  کارفرما حل و فصل  اسالمی  و  کارگران  و  اینده قانونی 

 « د.های تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد ش خواهد شد و درصورت عدم سازش از طریق هیات
یکی از طرفین نسبت به  گردد و درصورتی که ظرف مدت مذکور  روز ازتاریخ ابالغ آن الزم االجرا می  ۱۵های تشخیص پس از  ق.ک: »رای هیات  159مادۀ  

نماید و رای هیات حل اختالف پس از صدور قطعی والزم االجرا خواهد  رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختالف تقدیم می
 بود. نظرات اعضای بایستی در پرونده درج شود.« 

 صحیح است.  3: گزینۀ  4پاسخ تست  ✓
علیه ظرف : »تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم  ون کارشناسان رسمی دادگستریکانقانون    23مادۀ    4تبصرۀ  

 خواهی است« یک ماه پس از ابالغ قابل تجدیدنظر
باشد که در  کارشناسان رسمی می  : »مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظرکانون کارشناسان رسمی دادگستریقانون    24مادۀ  

 گردد ... .« تهران مستقر می
 صحیح است.  4ق.آ.د.م گزینۀ   378: به استناد مادۀ  5پاسخ تست  ✓

 توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند: افراد زیر می: » ۳۷۸ماده 
 ، نمایندگان قانونی و وکالی آنان قائم مقام طرفین دعوا،  ـ ۱
 ادستان کل کشور.« دـ  ۲
 صحیح است.  1: گزینۀ  6پاسخ تست  ✓

ب  393مادۀ   »نسبت  تجارت:  است    دعواقانون  یکسال  زمان  مرور  مدت  نقل  و  حمل  متصدی  علیه  بر  گم    –خسارت  یا  تلف  صورت  در  مدت  این  مبدأ 
الیه  آواری( روزی که مال بمرسلالتجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری )مالشدن

 « ه.تسلیم شد
 صحیح است.  2ق.آ.د.م گزینۀ  34ستناد مادۀ  : به ا7پاسخ تست  ✓

»  34مادۀ   وکالتق.آ.د.م:  درمورد  اخیر،  صورت  در  باشد.  رسمی  غیر  یا  رسمی  سند  موجب  به  است  ممکن  وکیل  نامهوکالت  ایران،  در  تنظیمی  های 
 یا انگشت زده است. نامه را موکل شخصًا در حضور او امضا یا مهر کرده نامه تأیید کند که وکالتذیل وکالتتواندمی

مرجع   برسد.  ایران  اسالمی  جمهوری  کنسولی  یا  سیاسی  مأمورین  از  یکی  گواهی  به  باید  باشد  شده  داده  ایران  از  خارج  در  وکالت  که  صورتی  در 
آئینوکالتگواهی موجب  به  ایران  کنسولی  یا  سیاسی  مأمور  فاقد  کشورهای  در  مقیم  اشخاص  وز نامهنامه  توسط  که  بود  خواهد  با  ای  دادگستری  ارت 

بههمکاری و  تهیه  ماه،  سه  مدت  ظرف  خارجه،  امور  مراتب  وزارت  شود،  داده  دادرسی  جلسه  در  وکالت  اگر  رسید.  خواهد  قضائیه  قوه  رئیس  تصویب 
 .او را تصدیق نمایندرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت صورتجلسه قید و به امضای موکل میدر

 « تبصره ـ درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود
 صحیح است.  1ق.آ.د.ک، گزینۀ  477: طبق مادۀ  8پاسخ تست  ✓

قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خالف شرع بّین تشخیص دهد، با  که رییس قوه قضاییه رأی  قانون آیین دادرسی کیفری: »در صورتی  477مادۀ  
یابد رسیدگی و رأی  عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص میتجویز اعادۀدادرسی، پرونده را به دیوان

نماید. شعب خاص مذکور مبنّیًا بر خالف شرع بّین اع عمل الم شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهقطعی صادر 
 « د. نماینآورند و رأی مقتضی صادر میمی

 صحیح است.  3: گزینۀ  9پاسخ تست  ✓
د:  محکوم خواهد ش   ۴  یا   ۳: »متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه  نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال دادگستریآیین  79مادۀ  

 « د.ـ در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افت۴ ...
در  : »مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و  نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال دادگستریآیین  86مادۀ  
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 مواردی که تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.« 
 صحیح است.  3: گزینۀ 10پاسخ تست  ✓
 صحیح است.  4قانون اجرای احکام مدنی گزینۀ   4: طبق مادۀ 11پاسخ تست  ✓

 ترتیب دیگری مقرر شده باشد.   اینکه در قانون بهآید مگر عمل میاجرای حکم با صدور اجرائیه به قانون اجرای احکام مدنی: »   4مادۀ 
  شود علیه نیست از قبیل اعالم اصالت یا بطالن سند اجرائیه صادر نمیکه دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم  در مواردی

اجرائیه الزم  ها صورت گیرد صدور وسیله آنوده ولی اجرای حکم باید بهنب دعواها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف که سازمآنهمچنین در مواردی
 « دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.ها و مؤسسات مزبور مکلفند بهنیست و سازمان

 صحیح است.  2قانون آیین دادرسی مدنی، گزینۀ   107: به استناد بند »ب« مادۀ 12پاسخ تست  ✓
که دادرسی تمام  تواند مادامیگیرد: ب ـ خواهان میی مدنی: »استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میقانون آیین دادرس  107بند »ب« مادۀ  

 « د.نمای نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می
 صحیح است.  3: گزینۀ 13پاسخ تست  ✓

که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت    قانون اجرای احکام مدنی: »هرگاه مالی  89مادۀ  
دادورز) به  را  آن  به  مطالبه  ثالث  شخص  طرف  از  معین  عین  تحویل  یا  دین  یا  وجه  تأدیه  سند  منزله  به  رسید  این  دارد  دریافت  رسید  و  بدهد  اجرا(  مأمور 

 علیه خواهد بود.« محکوم  
 صحیح است.  1: گزینۀ 14پاسخ تست  ✓
 صحیح است.  4: گزینۀ 15پاسخ تست  ✓

  پایانی مهِم  نکات مهِم مهِم 
تلویزیون و )  انگیز مسائل وسوسهباید  *   تلفن همراه،  به    اختیار بیافتد این است که ما  اتفاق می  به طور معمولآنچه    ....( در اطرافمان را کنترل کنیم   همچون 

 آرید. یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماِه آخر، کّلی وقت کم می .رویم َسمِت آنها می

بدید؛ مجبور بشید شب ]  شما*   باشید؛ ممکنه برخی از دوستانتوون رو از دست  ِبکشید. هرچند که بسیاری از  برای موفقیت[ باید ]مّدتی[ از آسایش دور  بیداری 
 ...   حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند مردم 

در    !مراقِب دزدهای زمان باشیدها از موبایل، تلویزیون و وسایل ارتباطی دوری کنید.  در استراحت   .استراحت   دقیقه  5ا  ت   4 مطالعه کنید سپس    دقیقه   45تا    30*  
  .خواندنتان شوددرس تر از زماِن را شروع کنید، ممکن است زنِگ تفریِح شما طوالنی کنندهفعالیتی سرگرمهای استراحِت بیِن مطالعه، اگر  زمان

زمان  * مطالعهدر  بیِن  استراحِت  برویدکمی  :  های  در    چشمانتان و    گردن،  ها شانه،  انگشتان ،  ها دست ؛  راه  کنید  سعی  بدهید.  نرمش  از  را  زمانی  بازۀ  این 
  .دوری کنید های فکری فعالیت 

ت و تمرکِز انسان بر روی یک متن درسی، بدانید که حّتی در آرام* 
ّ
 . است  قیقهد 25ترین محیط، حداکثِر دق

باید شامل    یک مطالعۀ مطلوِب *   فاصلۀ    ایطالعۀ چهل دقیقهم  4سه ساعته  در  دقیقه  5تا    4با  را  ت شما 
ّ
دق اینکه  بر  این روش، عالوه  باشد.  آنها  در میان  ای 

 . شود از نظر جسمی خسته نشویددارد باعث میباالترین حِدّ خود نگاه می

نهایتًا رویاهایتان را دنبال کنید و یقین    و   !زندگی کنیددر رویاهایتان    کنید؛  مکتوب رویاهای خود را  ؛  یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کنید*  
 . داشته باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند

تنها  شود  کامل می  6ریزی کنید. مثاًل اگر مطالعۀ فصلی از کتاب تا بعد از ساعت  برنامه  های کتابترکیبی از ساعت و تعداد فصلزمان مطالعۀ خود را به صورت  *  
 . ، مطالعۀ خود را متوقف کنیدصلرسانیدن آن ف با به پایان

 ...  ای از آن بنوشید گاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به یاد داشته باشید که گهدر هنگام درس* 

برای مطالعه    همواره قبل از مطالعه، مقداِر درسی که باید خوانده شود را تعیین کنید و نه مّدت زماِن درس خواندن را. برای به *   پایان رساندِن مقدار مطلبی که 
 . در عین حال، اهداِف غیر واقعی را هم برای خود در نظر نگیرید !زده عمل نکنیدشتاباید مشخص کرده
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 !ها ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در ُپرتحرکسالم، یعنی فراهم ۀخوردن یک صبحان* 

، موضوع را به سرعت مطالعه کرد. این کار به  (خوانیایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندِن دقیق است. ابتدا باید با ُتندخوانی )روزنامهیکی از تکنیک*  
شم میذهن  کمک  جمعا  را  شاخص  اطالعاِت  تا  پیشکند  و  کرده  درسآوری  برای  مناسبی  آوریدزمینۀ  فراهم  مؤثر  )روزنامه  .خواندِن  را    ،(خوانیایُتندخوانی 

انگشتان خود    خوانی باید ازشود. در ُتندساختِن مطالعه به کار گرفته میرفًا تمرینی است که برای مؤثرتوان جایگزین مطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ِص نمی
 .کمک بگیرید و به چشماِن خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند

 . هایتان را کوچک شمارند دور شویداز افرادی که سعی دارند بلندپروازی* 

کردِن نکات مهم، تأثیر بسزایی در  را ثبت کنید. یادداشت  کند تا تأثیراِت آنچه در جریان مطالعه گذشته است برداری در جریان مطالعه، به شما کمک مییادداشت * 
  .کندفراموش می پس از یک روز  تثبیِت آن در ذهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود هفتاد و پنج درصِد آنچه را که فراگرفته

این رؤیای  :  کنند به این دلیل است که یگران رؤیای شما را تأیید نمیشما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر د*  
 .کنندآنها نیست و آن را درک نمی

همانا که داشتن آرزوی    اگر انگیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب نباشد یقینًا با جّدیت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنید. *  
 .ای استوار به مطالعه ادامه دهیای برای این خواهد شد که با ارادههبزرگ، انگیز

ما می*   به  قدیم  َنصاز  یا قضاوت  وکالت  »آزمون  قرار میگفتند:  مورِد سوأل  رویه،  وحدت  آرای  و  قوانین  متن  دیگر،  عبارت  به  است.«  گفته،  .  گیردمحور  این 
کنند. یک داوطلب ناچار است برای فهم  افتند و صرفًا به متن قوانین اکتفا میلبان در دام این معنی میای از داوطاست و متأسفانه عده  دهنده تاحدودی فریب 

 . حجم و جزوات را نیز مطالعه کندهای کمأبعاد یک مادۀ قانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاب

تمرینیدونده*   برنامۀ  با  استعدادای  با  و  سریعترین  بزرگترین،  توانست  میاش  او  شود.  جهان  دوندۀ  صبح:  گویدترین  شب   10ها  من  و  کیلومتر    20ها  کیلومتر 
عّلت اینکه   .کنم روز در سال این کار را می  365برنامۀ تمریناِت من ساده است، ولی من   :اش خیلی ساده است، گفت وقتی به او گفتند که برنامۀ تمرینی.  موَ دَ می

 .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنند ای دارند، بلکه آنها نمیرسند، این نیست که برنامۀ سادههایشان نمیخواستهها به بعضی

یا مایل به سمت طرفین مطالعه نمود؛ ستون فقرات به هنگام   .کنند بسیار مهم استوضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می*   نباید به صورت خمیده و 
ب  ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت نمایید تا از رکود خون در پاها  های استراحت چشماید راست باشد. باید ضمن مطالعه و در وقت مطالعه 

 .رسدشود و خستگی زودتر فرا میمطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایِی کتاب تأمین نمی .جلوگیری شود

تغییرات ضروری را در زندگیبخواهی اصالحاِت مهمی در زندگی* اگر   بخواهی  برای اینکه  باشی و  باید دلیلی داشته  باید در  ات ایجاد کنی،  بدهی، چرایت  ات 
تمادی ... بروی و بروی و  های مبخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقداِم الزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند شوی، و برای سالنظرت انگیزه

 بروی و بروی ... 

ون داره! اینایی که باشگاِه  * بد نیست که یک همراِه موفقیت پیدا کنید. مثاًل یه دوستی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندازۀ کافی انگیزۀ قوی برای قبولی در آزم
تونن باهاش درد دل کنند. کاًل این رو  میزنه و بعضی اوقان هم  های سرشون داد میده و یه موقعَرن یک حریِف تمرینی دارند که بهشون انگیزه میورزشی می

 ها و اشتباهاتتان صحبت کنید.  تان راجع به مخمصهمهم هستند. با همراِه موفقیت  –یعنی خیلی   –نشینا و معاشران خیلی دونید که هممی

  یه نفر   که  شودمی  مطرح  هایی کهاشیم؛ این داستانب   آنی   نتایج  کسب   انتظار  در  نباید  آید؛می  دست   به  خوب  های عادت  و  نظم  کوشی،سخت   سایۀ   در  * موفقیت 
 فودی نیست!و فست   شده، یک در میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی میلیاردر شبهیک

 شود.ها رو متنوع بخونید مثاًل در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می* درس

دونم که  کند )مثاًل من میشده را نیز حفظ میگیرید هرگز عوض نکنید چون ذهن شما تصویِر صفحاِت مطالعهکنید و ُانس می* کتاِب قانونی را که با آن کار می
کنه! یه پیشنهاِد دیگه:  معجزه میکنه  در آزمون کار نمی  حافظۀ علمی، وقتی که  حافظۀ تصویریتوی قانونم مادۀ فالن در باالی صفحه َسمِت چپه! این مزیِت  

 استفاده کنید.  dotic.irاز مجموعه قوانین »معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری« به نشانی 

 : داره وجود  مطالعه  هنگام مزاحم صداهای با  مواجهه برای   مفید راهِ  * دو
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  پخش   َبرَفک  دیدن  با  زمانهم  هاقدیمی  تلویزیون  این  توی  که  صدایی  شبیِه   -«  White noise»  صدای:  مطالعه  هنگام  «سفید  نویز»  صدای  از  استفاده :  یک
  اسفنجِی   صداگیرهای  محیط،  صدای  عامل  رفع  برای(:  گوش  محافظ )   گیرهاگوش  گذاشتِن :  دو  .کنید  پخش  خوندندرس  موقِع   و   کنید  دانلود  رو  -  شدمی

 . نظیرهبی و  گیرهمی قرار گوش  َمجرای داخل و  هستند تهیه قابل هاداروخانه در قیمتیارزان کوچِک 

کتاب و  جزوات  نگهدارنده*  از  نرید.  َکَلنجار  سال  یک  باهاش  که  کنید  سیمی  حتمًا  رو  خمهاتون  از  مطالعه  هنگام  که  کتاب  و  های  گردن  و  سر  کردن 
 های مختلف در بازار موجوده.  ها با جنسBook Holderکند استفاده کنید. این هایتان جلوگیری میداشتِن چشمنگاهپایین

 گه! همرنِگ جماعت شدن افتخاری نداره!  آدمه باش که نه می * همیشه اوون

ن  
َ
َساِن   َس یلَ   * اگه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مقصر ندونید چون »َوأ ن  ِ

ن    ستین  او   تالِش   حاصِل   جز  انسان  برای  نکه ی ا   َسَعی« و   َما   ِإال    ِلْل 
َ
َف   هُ یَسع    »َوأ   َسو 

 شد.  خواهد دهی د  زودی به او کوشش [ جۀینت ]  َری« وی 

 شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم!گویند چیزی تبدیل به عادت نمی* روانشناسان می

 و البته کار زیاد! –* موفقیِت واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است 

می تریسی  برایان  هدف*  موفق  »افراد  میگه:  آنها  دارند.  روشنی  خیلی  میهای  و  هستند  کی  که  میدانند  چه  که  کاغذ  دانند  روی  را  هدفشان  آنها  خواهند. 
 کنند. از نظر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!« ریزی مینویسند و برای رسیدن به آن برنامهمی

ها کاماًل غیراستاندارد و در اغلب  شه چرا که سؤاالت این آزمونتون خراب میچون روحیه های آزمایشِی مؤّسسات شرکت نکنید* یه چیز دیگه هم بگم: در آزمون
 ارتباط با آزمون اصلی است. موارد بسیار دشوار و بی

 . د انگیزن شگفت  رویدادهای  و  ها معجزه آفرینندۀ خود قوی،  افراد اما انگیزند  شگفت رویدادهای و  هامعجزه منتظر همیشه  ارادهسست  * افراد

طالق( منظور از »توکل« سپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطِف اوست زیرا »توکل« از مادۀ    سوره   3  کرد )آیه  خواهد  کفایت  را   او   خدا  کند  توکل  خدا  بر  که  هر  * و
گاهِی فزون»وکالت« به معنای انتخاِب وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری کردن است. بدیهی است هر قدر وکیل توانایِی بیشتر و   تر داشته باشد، شخِص موکل  آ

بیشتری می تواناییکند و از آنجا که علِم خدا بیاحساِس آرامِش  بر او میپایان و  العاده احساس  کند، آرامش فوقاش نامحدود است، هنگامی که انسان، توکل 
  َبساو چه  است،   خیر  شما   برای   آن   و   ندارید  خوش  را   چیزی  َبساچه  گه: »و سورۀ بقره می  216کند چه آنکه حتی اگر از بدی هم بر او برسد »خیر« است. آیۀ  می

سورۀ رعد رو همیشه گوشۀ    28« و در آخر هم آیۀ  .دانیدنمی  شما  و  داندمی[  امور  همۀ  در   را  شما   مصلحت ]  و خدا   است؛  بد   شما   برای  آن   و   دارید  دوست   را   چیزی
 گیرد.«می آرام  خدا یاد با  ها تنها کنه: »و دلمیتون بازی ذهن داشته باشد که با دل

کنه و این َسّمه! و این رو بدونید که  خونید بذارید کنار! چون بخشی از ظرفیِت ذهِن شمار رو اخبار اشغال میها رو در مّدتی که درس میدر پایان اینکه کِلّ رسانه
کنن و  هایی که روی حوزۀ رشِد فردی کار میها، رؤیاها و بلندپروازِی ما نداره! البته استثنائًا رسانهدرصد از کّل اخبار هیچ اثر شخصی روی زندگی ما، یا هدف  99

 های مالکریمی رو دنبال کنید!رسانه

ُمخلصانه توصیۀ  ازیه    نفس بهاعتماد  خواهیم می  اگر.  کنیم   متمرکز  دیگران  به  بخشش   در  را   مان انرژی  که   است  این  اهداف   به   دستیابی  های راه  بهترین  : 
  القا   را  هااین  دیگری  شخِص   در  باید   خواهیم می  اندیشیمثبت   و   امیدواری   حس   اگر.  ببریم  باال   را   ماناطرافیان  نفس   به   اعتماد  کنیم   سعی  شود،  بیشتر   خودمان

را  اگر  و  کنیم   و   دیگران  به  کمک  موجِی   اثرِ !  ما   زندگی   بر  است   دیگران«  »اثر  این  .بخواهیم  هم  دیگران   برای  خواهیممی  خودمان  برای  موفقیت 
  تأثیرگذارترین   از  یکی  آموختیم  هم  وقتی.  بود  خواهیم  دوستی«»نوع  این  ذینفع  ترینبزرگ  خودمان  که  است   این  آنها  به  مانانرژی  و  وقت   سخاوتمندانۀ  بخشیدِن 

  اگر  اینکه  یعنی  دیگران  اثر.  ایم داده  تغییر  خوبی  سمت   به  را  خودمان  زندگی  واقع  در  اطرافیان  وضع  بهبود  با  لذا  باشد،می  اطرافیانش  کس  هر  زندگی  بر  هابخش
 دربارۀ این جزوه،   مطلبی  نوشتن  با  یا  کنم  هدیه  دیگری  به  من  کند،  هدیه  من   به  را  آن  شده،  متأثر  آن   از   و   است   خوانده   را   جزوۀ حقوق مدنی  دوستم

کنند. من متوّجه    احساس  را  مثبت  تغییرِ   و  لذت  از  موجی  هم  اطرافیانم   و  جامعه  هم  ببرم،  لذت   خودم  هم   تا  کنم  آن  خواندن  به   تشویق  را  دیگران
ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک  خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دست شده

 پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.  کرده اوون رو برای  
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ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی    !  ۶۰رِت متولِد دهۀ  پ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس 

هایی کنم تا روشالبته همه تالشم را می ی زیادی دارم. هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و اشتراک 

می  کمک  یادگیری  کیفیِت  افزایِش  به  که  انتقال  را  هم  دیگران  به  را  آنها  خودم،  تجربیات  افزودن  از  بعد  و  بگیرم  یاد  کنند 

به من    های روان« متفاوتم!نویسی« و »به کار بردن مثال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده

 خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.«این جمله ایمان دارم: »اگر موفقیِت بیشتری می 

های اضافی را حذف و اصِل سخن را مورد توّجه  های خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارتز حضرت امیر )ع( نقل است: »نوِک قلما
از زیاده  قرار دهید؛ انتخاِب قلم، چینش و آمادهبپرهیزید  با  روی و مصرِف بیش از حد که امواِل مسلمانان، تحّمِل ضرر و زیان را ندارد«؛  سازی این جزوه 

ندگان عزیز من را  جویِی حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتمااًل از سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانهدِف استفاده و صرفه
ایم، مواجه شدید؛ از طریق  قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده  اگر در حین مطالعه با موارد سهوببخشند و همچنین شایان ذکر است که:

های  نگارش بعضی از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در    09352213175یا شماره    mollakarimi.omid@gmail.comایمیل  
  دکتر  ـ   ایگزینه  چهار  های پرسش  توکلی« و »مجموعه  دکتر   ـ  مدنی   آیین دادرسی  «، »مختصرشمس  دکتر   ـ   مدنی  آیین دادرسیهای »این جزوه از کتاب

 omid_mollakarimi  اینستاگرام شخصی:    1402 روزرسانی جزوه: بهآخرین   ایم.« کمک گرفتهالسان

کاِر ثابت    یهبگم که    یدشدم؛ البته با  ارشدیکارشناس  ۀ حقوق وارد دور   یهاآموختهاز دانش  یلیرو گرفتم مثل خ   یسانسمل  ینکهاز ا  بعدداستان نویسنده:  
ا  یدمرس  یجهنت  ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوِق ثابت از اوون م  یههم داشتم که ماهانه   بِ   ینجوریکه اگه بخوام  مدرک    یافتدم دسِت آخر بعد از در ادامه 

  ها یلیخ  یبرا  یدکنم. شا  یافتخوب در   حقوِق   یه  یتاً اداره بشم که نها  یهکارمنِد سطِح باال توو    یه  خوامیحالت م  یندر بهتر   یدکتر   یحتّ   یاو    ارشدیکارشناس 
دوست داشتم    یشه. همیدمدیحقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نم   یهبه    یدنمحسوب بشه اما من رس  وناوِج آرزوهاش  ۀخوب نقط  ِی حقوِق کارمند   یهبه    یدنرس

بکشم و   یقنفس عم  یهبودِن خودم    یداز مف   یتغرور و کماِل رضا  یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ   هاییتکه توو موقع  یی به آدما   یلماف   ین ا  یمثل قهرمانا
با  ینها  یزاد آدم  ِی ذاِت زندگ  یمکه بگذر   یلماف  ینبگم »تونستم!«. از ا   یط مح  یهصبح به صبح کارت زدن توو  »  یا همون  «جا نشستن  »یه بجنگه و از    یدکه 

  ین شروع کنم به خوندن! البته ا ین ل فروردببخشم و از اوّ  یش حقوِق ثابت را به لقا یگرفتم عطا  یمر اسفند ماه بود که تصم باشد. خالصه اواخ  یفرار  ی«ادار 
  ی و بخون   ینیبش  خواییم  ی،تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت دار   اب  یاناگه دوستان و اطراف  یبشه و حت   یجادل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ   یدسوزان با   یاِق اشت

»  یا!«؛  یکه چ  ده  بگن:  و  تا شرکت مصد  نها  کننیهزار  م  یتاً و  َور  تا  بدوِن   دارنیسه هزار  تو  به    اطمینان  !« یندار   ی مرًا شانسعُ   یه سهم  و  که  نداشتم 
کمکم    یرمس  ینام خواستم که توو اِبرم؛ البته قبلشم از خانواده  یشتوانم پ  ۀله« بگم و با همال»بسمه  ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ   یتموفق

رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم    یابلندپروازانه  یریِن ش  یسِک کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر   یههشت ماه    ینکنن و ا
  یهل برو  اوّ   ی،بخر   ینماش   یهکه    ینهاگر آرزوت ا  گفت یخدا اوومد توو ذهنم که م  یبنده  یه  ۀبودم!«. جمل  یراض   امیممکه از شکست داشتم، از تص   یترس

کوچولو که رووش آرم   ینۀسسنجاق یک رفتم  ی،! منم بدون معّطل رسییه مینداشته باش که به ماش یقین کن و  ّیه ته یاتهکه توو رو ینی ماش  یبرا یچی جاسوئ
. مثاًل با  ُاومدیرام مبَ   یکی  یکیکه    یدمخدا رو د  ی هاشروع کردم کمک  تا  کردم.  یهته  زننیمانتوشون م  یاُکت    یرو   یشهکانون هم   هاییلداره و وک  وکانون ر 

  ۱۱و تا    ی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کن  تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م  ۶ساعِت کاِر اوونجا تا    ینکهبا وجود ا  صحبت کردم و  کتابخونه  یهمسؤول  
کن استفاده  کتابخونه  از  هم  ای شب  میو  یمانا  ینکه! خالصه  و  نتیجه  از  فردا  بکشم  زحمت  امروز  اگر  بهره  ۀداشتم  زحمات  اوون  م شیریِن  به   شم؛یمند 
یُ  الُعسر،  َمع  قرآن: »فان  افرموده  از  ا  ینکهسرا«. خوشحالم  که  امروز  در وضع  ینکه  نوشتم  رو  تمام   یتیمتن  در  که  )وکالت،    یحقوق  یهاآزمون  ِی هستم 

با    خوامیو م  و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم  ( قبول شدم یقضاوت، ارشد، دکتر  سکوت تالش کن و اجازه بده   یه جمله تموم کنم: »توو یمتنم رو 
 !« یچههمه جا بپ  یتتموفق یصدا

 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به  داستاِن موفقیت انتظاِر خواندِن چشم
 است.  ان یجهان پروردگار   مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد  ان یپا

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

  قیاز طر تان را درخواست ای دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یها جزوات آزمون  افتیجهت در 
 !دیارسال کن هارسان امیپ
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