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 کی یمدن ین دادرسییجزوه آ
 کی یمدن ین دادرسییآجزوه 

 ،یحقوق داوطلبان و انیمختلف و استقبال دانشجو یهادانشگاه در درس نیا یساله نیچند سیتدر به توجه با

 و جامع منبع به متأسفانه و بوده مشکل دچار آن یریفراگ یبرا که داوطلبان)ن درس یا یبرا م گرفتم کهیتصم

 و ه کنم که شرحِ روانیرو ته یکامل یشوند( جزوهیم منابع تَشَتُّت ریدرگ بعضاً و نداشته یدسترس فهمساده

 که شود نیتدو ینحو به مطالب و ندیبنش اختصار کنار در تیجامع که شده آن بر یسع. داشته باشد ساده یانیب

 داوطلبان الخصوصیعل و انیدانشجو به جزوه نیا یمطالعه. نشود لیتبد یسردرگم به آن یمنطق ِِنظم

 مثل ییهاآزمون یو حت یو دکتر ارشد یکارشناس یهاآزمون مانند یحقوق یتخصص یهاآزمون در شرکت

ن یقوان یبر مبنا یرِ حقوقیاخ یهاسؤاالتِ آزمون ینظر به طراح .شودیم هیتوص ،یسردفتر و قضاوت وکالت،

 و دین خاصِ جدیقوانن است که ین جزوه ایف اینکتۀ مهم در تأل ،یمدن ین دادرسییخاصِِّ مرتبط با آ

ن، مباحث را به ینو ین جزوه با استفاده از سبکیر در ایاست. حق شده افزوده جزوه متنِ به دیجد یهانامهنییآ

کند در یآسان کمک م یریادگینکه به یش عالوه بر ان رویام و اخاص ارائه کرده یبا نظم یوۀ نموداریش

 ضمناً  د.یرا در دست دار یبروز و خوب ینکه جزوهیدارد. خالصه ا یبندت جمعین زمانِ ممکن قابلیترکوتاه

 .دییفرما مراجعه جزوه ذکرشده در ینترنتیا یهاینشان ر بهیشدۀ حقفیگرِ تألید جزواتِ افتِیدر جهتِ

 یمیمالکرد یدکتر اممدرس: 

 دانشگاه یأت علمیعضو هو  یک دادگستریه یل پایوک

 1402جزوه:  ی ربوزرسان  ن ی آخر 
 

 :تیوب سا
https://www.mollakarimi.ir/ 
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ه به سرفصل  ن نوشته دائمًا بای ا  یو حت   MollaKarimi.ir ت  یسا د بگم که جزوات  ی با هر سال،   یها آزمون یها تست   و ن یقوان  راتییتغ   نی و آخر   دی جد ی هاتوج 
پ یبه روز م از سا ی دار شدۀ جزوه رو در دست  ا نسخۀ چاپی.اف  ی.دی شه و چنانچه  بهتره مجددًا  به روز رو دانلود کنی د  م که  ی دار   یضمنًا ما کارگاه  .د یت، نسخۀ 

بق  از  کارگاهی متفاوت  »کارگاه ۀ  ما،  کارگاه   اسم   میحقوق   یمحتوا  دیتول   هاست!  که  است  ا یتون ی«  ) ی د  ما  vekalatyar@نستاگرام  تلگرام   و   )
(@omidmollakarimi رو دنبال کن )د. یافت کن ی خوب رو مشاهده و در  ی حقوق ی محتوا  ید تا کل  ی 

  ی بردار نسخه  و  ریو تکث  نداشته   ی انتفاع  و جنبۀ   شده  ریتکث  و   ه یته  (یمی د مالکر یمعلم )ام توسط     ی آموزش  ها و مؤسسات دانشگاه  در  س ی تدر   ین جزوه برا ی : اتوّجه
  نظرات،   که   بود  خواهد  یخوانندگان  سپاسگزار    گارنده، ن   است.  آورضمان  قانوناً   صورت،  نیا  ر یغ  باشد، در یم  مجاز   «منبع  ذکر  با  تنها »  و   یی سودجو  قصد  بدون   آن،   از
 . ند ی فرما  ان ی ب  «mollakarimi.omid@gmail.com»  لیمی ا ا ی فوق   یهان نوشتار از راهی ا  رامونیپ   را خود انتقادات  و شنهادها یپ 

  حقوق  یکی به صورت چر 
به گونهیرا آموزش خواه  ی مدن   ین دادرسییآ ، کل  د.  یوا و رسا آن را بفهمیک سوپ مرغ به صورت ش ی خوردن     یکه به سادگ  ی ام داد 

مدن یمفاه مثال  یم حقوق  بدون  توض  یهااگر  مثل  ی ساده  بشه  داده  ا یح  در  اما  است  اوون سخت  ل  
تحم  قورباغۀ زشت،  کار ی ک  نوشته،  ایکنیم   ین  که  ن  ی م 

ببوس را  قد یقورباغه  اوون  ما  دانشجو ی د.  که  کتابای بود  ی کارشناس  ی ما  بهمون  استادامون  کاتوز   ی م،  معرف ی مرحوم  رو  رو  ی ا   یها کتاب  ی کردند. وقتیم  یان  شون 
ر  فقهاصطالحات قلمبه  یسر کی م با  یگرفتیمون مدست  رفت و  یمون سر متًا حوصلهی م و نها ی دیفهمینم  یز یم که ازش چی شدیمواجه م   یو حقوق  یسلمبۀ چق 
م و  یدونستیه رو نمی م پایم، چون مفاهی د یفهمینم  ی دورۀ کارشناس   یها د گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالی م؛ البته بای شد یزده م

ل به زبون  داستان ی با   یکی  ه م یهاو با مثال  ی د او    ی هاشد! در سالی، مثل خوردن هلو م ل و دشواری ثقگفت و بعد، برامون خواندن  اصطالحات   یروشن برامون قص 
ترویات عام ی «، ادبیاجتماع   ی هار که »شبکهیاخ به زبون  ی تند، معلم  حقوق باها هسیها و هشتادیها، دهه هفتادن شبکهی ج دادن و مخاطب  عمدۀ ا یانه رو  د 

می اوونها تدر   یبرا  ینستاگرامی ا کنم؛  یگم و شما رو معتاد به َروش  خودم میرو به طور کامل م  ینکه، مدنی «؛ خالصه ایی گو »ساده  یعن ی  یس کنه! اصاًل هنر  معل 
 دم!یقول م

خودم تدوینتبلیِغ  همینطور  و  دادگستری  یک  پایه  وکیل  و  علمی  هیأت  عضو  دانشگاه،  مدرس  هستم  مالکریمی  امید  آزمون!  جزوات  حقوقی.  کنندۀ  های 
های صوتی  ضای مجازی فایلخوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فمی

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 سر  کالس جزواتی را
اوون کالسمی در  توان  شرکت  بود؛ خالصه من هم که  نوشته  بدی  یه خط خیلی  با  رو  ن گفتن  زماُن  اون  در  در  ها  رو  اونها  ازش خواهش کردم که کپی   داشتم 

خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو  ای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میاختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه
ی توی قسمت     فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحد  انتشاراتش و ن  َخر! خوشحال شدم و رفتم اونجا، یه آقای ُمس  جزوات رو ب 

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
َدم به دانشجوهای  صفحه  200ده اینجوری که مثاًل استاد یه جزوۀ  میجون! اینجا یه مؤسسه است که داره کار  تجاری انجام   ب  ای میده به من که تکثیر کنم و 

ها رو  تونم خواهش کنم که همین جزوهرو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: »می  های اوون استاد در اوون درس  خاص کالسهمین مؤسسه که  
جزوۀ   که  استاده  »اون  که  داد  ادامه  بفرمایید!«  »ببخشید،  گفتم:  نشده!«؛  تموم  حرفم  هنوز  »وایسا  گفت:  بدین؟«؛  من  اختیار  صفحه  200به  در  را  تایپی  ای  

به بچهدانشجوها قرار داده اینجوری نیست که ک به دست من که تکثیر شه!« ادمه داد که: »همون استاد  ده  ب  یا دستورالعمل  قبولی رو    کلید یا فرمول 
ها سر   ل 

شده هم ایراداتی وجود داره که  تر اینکه در همین جزوۀ تایپ شه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالب نویس میکالس جزوه هم میگه که بنویسن و جزوۀ دست 
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  سرکالس به

باهام  توان 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؛ مت ه  کاری که  وج 
دم! شاید حق داشت چون  ها رو میبرداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیانجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت 

کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خالصه    خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که »ُمصر بودن« و »پیگیر بودن« َاَصن تو ذاتمه هزینه کرده بود و نمی
ها دارن بهم داد که بنشینم و یادداشت  برداری کنم؛ بعد از اینکه کاَرم تموم شد و  بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که ُمال 

کردم توی این فکر بودم که  گشت بزرگۀ دست  راستم که کبود شده بود )اینقدر که نوشته بودم!( نگاه میبا اتوبوس در مسیر  برگشت بودم در حالی که داشتم به ان 
نداشت و امکان حضور در این کالس باز میاگه یکی این رفیقی که من داشتم رو  پیشرفت  از  ما  نداشت مسل  توانایی مالی  به جهت عدم  البته  ها رو هم  و  موند 

شه، البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که  های ُمستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمر و زندگیشد که فق نتیجه، این می
م یادم  هاهای 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

عًا خیر کنی  گیری«، خالصه  جواب خوبی می  اومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کار ت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن َتَبرُّ
بزرگ اون  بشم  بابا )»خدا« رو میبه  اگه قبول  دادم که  یا قضاوگم( قول  از وکالت  پول  حاصله  َده   به  از زمانیکو همینطور    تیک  تدوین  جزوات     مدهم  به  رو 

م رو  دا، اجرای َوعدهرایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که سال  بعدش، خبر  شیرین  قبولیم رو بعد از مادرم، به خودش )یعنی خدا( دادم و گفتم بهش که: »از فر 
های حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه  مورد  نیاز برای قبولی در آزمون  گذره و من تمام  جزوات  سال از اون روز می  َدهکنم االن  شروع می

هایی رو سر  راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت  ها آدمُنه به َده  ماَلم و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته خدا در تمام این سال
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خونید  های او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار میگفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است!« و من دست   بود؛ خالصه اینکه به
کنن؛ من تردید ندارم که  ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملمرتبه دانلود می  هزارانُخرسندم از اینکه جزواتم روزانه  

شه( و یه خواهش از شما دارم  ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. این جزوات کاماًل رایگان است )و دائمًا بروز میمطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمون
ی بردین اونکه فقط یکی از جزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون تون معرفی کنین، من برای گسترش  این کار  خیر به کمک شما نیاز  ستانها رو به دوها پ 

 گرده!شما هم بهتون برمی خیر   دارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بدونید این کار  

 !م هب گمنامانی ؛ تقدم نشده است ی اه تقدچ هب آنی حال ه که اتهب  یم هب تمام کسان ی قدت 
 

 « ی بسمه تعال»

دادرسییآ دارد:  ی   یمدن  ین  بحث  چهار  خواندهی دفاع  .  4؛  تیصالح.  3؛  دعوا.  2؛  یقضاوت  یهاسازمان.  1ک،  پاسخ  ا ا  شروع  از  قبل  بخش،  ی.  چهار  ن 
 م داشت:یرا خواه  یاچند صفحه  یامقدمه

 
 ل شده است: ی بخش تشک 3از   یمدن  ین دادرس ییآ

 ق.آ.د.م  47تا   1: مواد نییآ  .1
 ق.آ.د.م  501تا  48: مواد یدادرس .2
 ق.آ.د.م  529تا   502: مواد  یمدن .3

 ورز« دادنامه ـ دادـ  ی رسدادرس ـ دادخواست ـ داد گاه ـ داد خواه ـ داد ، هفت »داد« است:»یمدن  یخوان  دادرس هفت ✓
 

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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 است.  یمدن  ستادندن  داد  مقررات  و  اصول، یمدن  ین دادرسیی: آق.آ.د.م  1خالصۀ مادۀ 

 : یخواهداد مقرراتو  اصول

 اصول = قواعد . 1

 فاتیمقررات = تشر . 2

 ل غلط است؟ یکدام فرض ذ •
 حاکم است.   یتجار  ی و حت یمدن  یدر دعاو  یمدن  ین دادرسییآ اصوِل 
 حاکم است. یامور حسب و  یتجار ، یمدن  یدر دعاو  یمدن  ین دادرسییآ اصوِل 
 و امور خانواده حاکم است.  ی، امور حسبی ، تجار یمدن  یدر دعاو  یمدن  ین دادرسییآ اصوِل 
تجار یمدن   یدر دعاو   یمدن  ین دادرسییآ  اصوِل  امور حسبی ،  امور خانواده، شورای ،    اختالف، دعاو   ی، 

وان عدالت یو د  یتصرف، داور   یحل 
 حاکم است.  یادار 

 چکدام. یه ✓
 

 ل غلط است؟ یکدام فرض ذ •
 حاکم است.  یتجار  یو حت  یمدن  یدر دعاو   یمدن  ین دادرسییآ مقرراِت 
 حاکم است.  یو امور حسب  ی، تجار یمدن  یدر دعاو   یمدن  ین دادرسییآ مقرراِت 
 و امور خانواده حاکم است.  ی، امور حسبی ، تجار یمدن  یدر دعاو   یمدن  ین دادرسییآ مقرراِت 

  اختالف و حت   یامور خانواده مگر شورا، ی، امور حسب ی ، تجار ی مدن یدر دعاو  یمدن  ین دادرس یی آ مقرراِت  ✓
و  یداور  یتصرف و حت  یدعاو  یحل 

 حاکم است.  ی وان عدالت ادار ید یحت 
 چ کدام. یه

 
 . ن خاصی در قوان   یحت »اصول« همه جا حاکم است  یهستند ول  خود« خاص  »مقررات    ین خاص، داراینکته: قوان

 
 : یمدن یاصول حاکم بر دادرس ✓
 اصل تناظر  •
 ق.آ.د.م«  2»مادۀ  یدگیدرخواست رساصل  •
 ق.آ.د.م« 3»مادۀ   یدگ یف به رس یاصل تکل •
 ق.آ.د.م«  4ف به طور خاص »مادۀ ین تکلییاصل تع •
 ق.آ.د.م«  5ت آراء »مادۀ ی اصل قطع •
 ق.آ.د.م«  6و اخالق حسنه »مادۀ  یت نظم عمومیاصل رعا •
 ق.آ.د.م«  7»مادۀ  یامرحله  دو یدگیب و رس یت ترت یاصل رعا •
 ق.آ.د.م« 8راغ دادرس »مادۀ اصل فَ  •
 ق.آ.د.م«  9شدن »مادۀ  ت و عطف بماسبقی اصل فور  •
 ( نی دکتر )  بودن آمره اصل •
 . ن اصول در همه جا حاکم استی را گفته، که ا  یاصولق.آ.د.م  9تا   2در مواد   ✓
 اصول : ن خاصیدر قوان  ی حتجا حاکم است، ق.آ.د.م همه 9تا  1مواد  ✓
 مقرراتن خاص: یجا حاکم است، مگر در قوان ق.آ.د.م همه 529تا   10مواد  ✓
خواه دادتوسط    یخواهداد  یاست که برا  یفاتیان تشر یذکر شده است در مقام ب   یمدن  ین دادرس ییقانون آ  529تا    10که در مواد    یمدن   ین دادرس ییمقررات آ

به    یخواست نزد شخصدادبه نام    یالهیگاه با وسداد به نام    یثالث( در محل    و متعرض    یاعادۀ دادرس  خواهان  خواه،  دنظرخواه، فرجامی)خواهان، واخواه، تجد 
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در جلسهدادنام   نام    یارس  رأ  یرسدادبه  نام    ییبه موجب  م دادبه  قرار( صورت  و  از حکم  )اعم  توسط شخصی گینامه  و  نام    یرد  اجرا  وَ دادبه  به موقع   رز 
 شود. یگذاشته م 

  ی رود. به نحو یبه کار م  یگانۀ دادخواه تفاست که در مراحل ه  (529تا    10)مواد    ی مقررات و    (9تا    1اصول )مواد    ۀمجموع  ی مدن  ی ن دادرسییکه آنیجه ا ینت
     ی)شورا  ن خاصیخاص هستند( و قوان   ،ث موضوعیاز ح   یول)عام هستند    تصرف که در قانون    و  یدر موضوعات داور   یجا حتشه و همهیکه اصول هم

حل 
 و دادگاه خانواده( حاکم است.  یوان عدالت ادار یاختالف، د

طور  یهم آیتشر   ای مقررات  ن  دادرسیی فات  قوان همه  یمدن  ین  و  موضوعات  در  مگر  است  حاکم  خاصیجا  قوان  ؛ن  و  موضوعات  در  به  یالبته  اگر  خاص  ن 
و    یمدن   ین دادرس ییمقررات آ باشد  و مقررات خاص یارجاع شده  آ  ین یب شیپ  یا سکوت شده  باز هم همان مقررات عام  باشد،  در    یمدن  ین دادرسیینشده 

 شود. پس: ین خاص إعمال م یموضوعات و قوان

 ن و موضوعات خاص. یدر قوان یحاکم است حت  ،اصول ✓
حاکم    مندرج در ق.آ.د.مدوباره مقررات    ،ن حالتیارجاع و سکوت که در ان و موضوعات خاص، مگر در حالت  یحاکم است مگر در قوان  ،مقررات ✓

 شود. یم
 یمدن یمقررات ورود به دادرس 

 ؟ ید برم سراغ دادرس یبا یزیبا چه چ:  9تا   1ات )اصول(: مواد یکل   .1
 د طرح دعوا کنم؟ یکجا با:  30تا   10ت: موادیصالح  .2
 ؟ یبرم سراغ دادرس یبا ک    47تا  31(: مواد یل )وکالت در دعاو یوک .3

 :یراه دادرس سه

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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 لراه اوّ 

 م: یال مواجهی چون موارد ذ یبا موضوعات دادخواستان یجر در  •
 دادخواست ط یشرا .1
 خواسته  یبها .2
 ابالغ  .3
 رادات یا .4
 دادخواست ف یتوق .5
 دادخواست  قرار رد   .6
 دادخواست رش یعدم پذ .7

 شروع نشده است. یان دادرسیجر م و هنوز یبا خود دادخواست سر و کار دار  ان دادخواستیجر ما در مرحلۀ   ✓
 : میامواجه  لیذ موارد چون  یموضوعات با یدادرس انیجر  در •

 ی دادرسجلسۀ  .1
 ی دادرس ف یتوق .2
 دعوا قرار رد   .3
 دعوا عدم استماع  .4

 لط شود. د با هم َخ ی ان نباین دو جر یا ✓
 کند: یل م یرا تکم  یاصل یها انیل که جر یذ یفرع  یهاانیجر  •

 ( 120تا  108ن خواسته )مواد ی تأم .1
 ( 325تا  310دستور موقت )مواد  .2
 ( 143تا   130( )مواد  یاضاف  و تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث ) یطار  یدعاو  .3
 ( 178تا   157، ممانعت از حق و مزاحمت )مواد ی تصرف عدوان یدعاو  .4
 ( 294تا  194ل )مواد یدال  .5

 مراه دّو 

 توان به آن مراجعه کرد. یم  یو چه بعد از دادرس  ی، چه در اثنایقضاوت  یاست که چه قبل از دادرس یگر یم( راه دیتحک ی)قاض است یم داور راه دو  

اثنا دادرس  یقضاوت   یم چه قبل از دادرس یتحک   یا مراجعه به قاضی  یداور   یوان عالیکشور )البته اگر پرونده در د  یوان عالیدر د  یحت   یقضاوت  یو چه در 
داور  به  ارجاع  باشد،  دی مستق  یکشور  توسط  د یم  بلکه  بود،  نخواهد  برایوان  را  پرونده  داور   یوان  به  دادگاه صادرکنند  یارجاع  ارسال    مورد    یرأ  ۀبه  فرجام 

 فراهم است.   ین طور بعد از دادرسیق.آ.د.م( هم 494دارد. مادۀ  یم

 شود. یاجرا م  یاحکام دادگستر  یبوده و توسط واحد اجرا یاحکام مدن  یمشمول قانون اجرا یراء محاکم دادگستر همانند آ یداور  یرأ

 است.  یک یش یاجرا یمتفاوت است ول  یمقدماتش با دادرس 

 راه سوم

ا بعد  یو چه بسا قبل از آن و  یمرحله از دادرس که در هر   باشد یم  «نی ن طرفیسازش ب» ق.آ.د.م   193تا   178ز مواد یستاندن حق به تجو ی هاگر از راهید یکی
اَ  به  و  آن  عادیو    یرسم   شکال مختلف  از  دادگاه    یا  م یدر  به عمل  دادگاه  از  داور ی آیا خارج  و همانند  نها  ید  از ح یدر  احکام  یت  اجراء  اجراء مشمول  ث 

 باشد. یم  یدادگستر 
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کلیات

آمره بودن و قابل تراضی نبودنحتماً 

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

.حقوق مکتسبه و صالحیت محل ی: 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

ی مسأله حل می شود .  می کند و در آنجا به طور کل 

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   ن حاالیشه همیب فارغ میبالشک با نظم و ترتده به طور خاص ی بهت م  یو بخوار  تگه حق  یآ.د.م م

 یمدن ین دادرسییقانون آ   9تا  1ل مواد یتحل
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 ق.آ.د.م 1مادۀ 

ابتدا ق.آ.د.م حاکم    یاست. در قانون امور حسب   یو هم ماهو   یخاص دارد. هم شکل  مقرراِت ک قانون خاص است و  ی   یقانون امور حسب ✓
قانون    2شود. مادۀ  یرالذکر عمل می، مطابق قانون  اخی مدن  ین دادرسییا ارجاع آن به قانون آی  یحسب  امور    قانون    ست در صورت سکوت  ین

 . باشد« شده مقرر آن خالف آنکه مگر باشدیم   باب نیا مقررات تابع یحسب   امور به یدگیرسگفته: »   1319مصوب   یامور حسب 
 . یحاکم است، بر خالف امور حسب  یمدن  ین دادرسیی آمًا ی م، ابتدائًا و مستقیندار   یتجار  ین دادرس یی: در حال حاضر چون آیامور بازرگان ✓
« باشد،  یهرجا موضوع »مدن   .«دادگاه»مهم است نه    «موضوع» است،    یفر یجاد نکند که ک ی ن شبهه را ایدادگاه انقالب: دادگاه انقالب ا ✓

  یمدن   ین دادرس ییف نشده بود، آی ن تکل ییتع  یچ قانونیدر ه   یفر یرکیکه امر غ  ین در صورتیم، همچنی بهره ببر   یمدن  ین دادرسیید از آیبا
 شود. یاستفاده م

باشد و در    یرحقوق ینکه در مرجع غیحاکم است، ولو ا  زین   یمدن   ین دادرسییآ  مقرراِت ،  اصول( عالوه بر  یو تجار   ی)مدن  ی در امور حقوق ✓
ا  یارجاع شده  ی مدن ی ن دادرس یینکه به قانون آی آن، مگر ا مقرراِت حاکم است و نه    یمدن  ی ن دادرس ییآ  اصوِل خاص، صرفًا   یحقوق  جعمرا

،  یوان عدالت ادار یقانون د   124اختالف، مادۀ    حل    ی قانون شورا  19، مادۀ  یقانون امور حسب   2نشده باشد، مثل مادۀ    ی اینی بشیچ پ یه
 ق.آ.د.م.  477مادۀ   یق.آ.د.م، داور  193د.م، سازش مادۀ  ق.آ.  177تصرف مادۀ   یت خانواده، موضوع دعوایقانون حما  8مادۀ 

 

 ق.آ.د.م 2مادۀ 

 ( ی)تقاضا  مستلزم درخواست    یحقوق  یبه هر دعوا یدگیرس ✓
 نفع یذ  .1
 سمت یذ  .2
 ت ی اهل یدارا .3

 د. ی آیداشته باشد، به عمل م نفعو  سمت، تی اهلکه  یایمتقاض  یاصواًل دعوا به تقاضا  یعن یباشد، یم

  ی قیحق  را در اشخاص  یشرط داشته باشند، ز   سهد  یبا  یل به طور کل  ی راص یغ  یقیحق  اشخاص    یشرط دارند، ول   دول  ی اص  یق یحق  اشخاص   ✓
 شود. یم  « یمتقاض»تا شرط جمع شود: تازه  سهن یا یق در نفع شده است. وقت غرَ ستَ ت مُ َم س   ،ل یاص
 تقاضا: ✓
 ق.آ.د.م«  48»مادۀ  : : دادخواست )اصل(یکتب  •
ن  یتأم   ن اتباع،ین خواسته، تأم ی ل، تأمین دل یهر جا قرار است که قرار صادر شود مانند: دستور موقت، تأم   :)استثناء(: درخواست  یشفاه •

 . یواه یدعوا
 است.  «دادخواست»و به مفهوم خاص آن  «تقاضا»  یعنیبه مفهوم عام   « درخواست»  ✓
 اصل بر تقاضا به شکل دادخواست است.  ✓
 ز دارد. یاجرا  ن ت مخصوص دارد و ضمان  یفرم چاپ  است و یدادخواست کتب  یاجرا ندارد، ول است و ضمانت یدرخواست شفاه  ✓
 شود. یدادخواست شامل درخواست نم  یاجراهاضمانت ✓

د درخواست ی جا باندارد و همه  یی چ استثنایمثل ارشد ه   یل یدر سؤاالت تحل  اصل درخواست و تقاضاق.آ.د.م تحت عنوان    2اصل مذکور در مادۀ   ✓
 کند. یرأسًا اقدام م دادگاه که  یدر موارد یباشد، حت 

آیین 
دادرسی

داوریسازشتصرفدیوانخانوادهشوراحسبیتجاریمدنی

+++++++++اصول
-------++مقررات

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


 ! دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست  ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در / یم ید مالکر ی دکتر ام 1 ی مدن ین دادرس ییجزوه آ
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

9 

 2مادۀ    یاستفاده شده باشد، استثنا  «به دستور دادگاه »ا  ی  «رأساً »،  «خود به خود»محور مثل وکالت هر جا در قانون از عبارت  نص  اما در سؤاالت   ✓
ن و  بوده  مو یق.آ.د.م  مثل  ندارد.  درخواست  به  تأم   118و    324تا    321اد:  از  قرار  در  که  موقت یق.آ.د.م  دستور  و  اقدام    ،ن خواسته  رأسًا  دادگاه 

 ( یکه ذکر شد نه به طور کل   ی کند. )در مواردیم
 !« هستندهتوج   محل  « و »زیختست»ار  یت شود که بس د دق  ی حالت با  3، به  یخوان اساسًا در قانون ✓

ا» ،  «یحت » +    «قاعده» .1 ابا  »،  «نکهیولو  قاعده:  «نکهی وجود  بعد   ا  یااگه  گفت  میکه  ُبرد  کار  به  رو  تا  سه  قاعدهخواد  ین  بگه  ادامۀ  واقع    رو  در 
 کنه.  قاعده ید بر اجرای تأکخواد یم

 رو بگه. عدهاق یاستثنا خوادین پنج تا رو به کار ُبرد میکه گفت ا  یااگه بعد  قاعده  :«جزبه» ، «اال»،  « یول»،  «اما»، « مگر»+   «قاعده» .2
شرط   خوادین چند تا رو به کار ُبرد م ی که گفت ا   یااگه بعد  قاعده  :«به شرط» ،  « که  یوقت »،  «که  یزمان »،  « اگر» ،  « که  یدر صورت »+  «  قاعده» .3

 رو بگه.  قاعده یاجرا
موضوع خارج از    اگر  ی نکه/حت ی ولو ان خواسته است،  یتأم  در مورد   ی دگ یرس   اصل دعوا، صالح به  به   یدگی رس  ی راصالح ب  : دادگاه  1مثال   •

 حوزۀ اصل دادگاه باشد. 
المثل باشد + تعهد به  راجع به خسارات و اجرت  نکهیمگر ا رمنقول باشد،  یراجع به غ   نکهیولو ا ون در حکم منقول است،  یۀ دی: کل2مثال   •

 . رمنقولیم و تعهد به انتقال غیتسل
 

 ق.آ.د.م 3مادۀ 

 ( 1390ق.نظارت بر رفتار قضات مصوب   16ماده  5و بند   1375ق.م.ا مصوب   597)ضمانت اجرا: ماده   یدگ یف رس یتکل :اصل ✓
 ی دگی امتناع از رس :استثناء ✓
 ف، »امتناع« است. ینقطۀ مقابل  تکل یست؛ گاه یار« نیف، »اختیشه نقطۀ مقابل تکل یهم

 : یدگیف رس یاستثنائات اصل تکل
امتناع کند. در   ی دگ ی« از رس یدگی قرار امتناع از رس»د با صدور  ی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند، با  ی که قاض   ی ، در صورت3تبصرۀ مادۀ   •

 ارجاع خواهد شد.  یدگی جهت رس یگر ین حالت، پرونده به شعبۀ دیا
  یدگیاز رس   «یدگ یقرار امتناع از رس »صدور    د بایق.آ.د.م مواجه شود، با  91از جهات مندرج در مادۀ    یکیبا    ی که قاض   ی، در صورت 92و    91مواد   •

 امتناع کند. 
 ندارد. یو ... تفاوت  ی رمالیا غی ی، نوع دعوا اعم از مال یدگی امتناع از رس یبرا ✓
 د توأم باشد، پس:یبا  بودن قانونخالف شرعو  یمجتهدبودن قاض  شرط   دو ✓
 ی دگ یخالف شرع: رس + قانون   رمجتهدی غ یقاض •
 ی دگ یخالف شرع: رس  ۀ+ پروند مجتهد   یقاض •
 ی دگی : امتناع از رسقانون  خالف شرع +  مجتهد   یقاض •

 
 شوند. یرفرنس نم  معتبر، ی و فتاو  ی معتبر اسالم  معتبر و مالکند که قانون نباشد، اگر قانون باشد، منابع یو منابع در صورت  یفتاو  ✓

 خالف آن باشد.  یاگر منابع فقه یقانون حاکم است، حت  •
 ا اصاًل نباشد. ینکه قانون مجمل باشد یقانون حاکم است، مگر ا •
 ا اصاًل نباشد. یاند که قانون مجمل باشد حاکم یمنابع فقه  یدر صورت  •

 
 ح است؟ ی حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند، کدام مورد صح مجتهد باشد، و قانون   یچنانچه قاض  •

 امتناع کند.  یدگ یتواند از رس یم  یرمال یغ یفقط در دعاو غلط: 
 ا طالق  باشد. یمطروحه راجع به اصل نکاح  یامتناع کند، مگر دعوا ی دگ ید از رسیباغلط: 

 ا طالق باشد. ی مطروحه راجع به اصل نکاح  یاگر دعوا یامتناع کند، حت  یدگ ید از رس ی باح:  یصح
 ندارد.  یامتناع کند و نوع دعوا  أثر   یدگ یتواند از رس یمغلط: 
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 ق.آ.د.م 4مادۀ 

تواند، به  یلط شود، چرا که دادرس مَخ   جداگانه  یدگ یف به رسیتکل د با  یاست، که نبا   به طور خاص  هر دعوا  فین تکلییتع ق.آ.د.م اصل بر    4به موجب مادۀ  
جداگانه توسط دادرس    ید مستندات قانونین است که بایست، بلکه اصل بر این  جداگانه  یدگی ف بر رسیتکل   ،کند و اصل  یدگیرس   انچند دعوا به طور توأم

 ن شود. ییهر دعوا تع یبرا

 . به صورت جداگانهف ین تکل ییند، نه تعیگو یم  به طور خاصف را ین تکل ییتع

 شود که: یصادر م  یق.آ.د.ک وقت 473و   471هست که به موجب مواد   4مادۀ  استثناء   «هیوحدت رو یرأ»ق.آ.د.م:    4نکتۀ مادۀ  ✓
 .مختلف شود ین باشد و موجب صدور  آرای استنباط متفاوت از قوان از  یناش ن دو مرجع ی قانون بر  یاختالف در تفس  •
 شود. یل م یتشک یا معاون و یوان یس دیاست رئیکشور به ر  ی وان عالید یأت عموم یه •
 کشور خواهد بود.   یوان عالیچهارم قضات دحداقل با حضور سهت جلسه یرسم •
ر توسط هر یمغا  یکنند و اطالع آنها از آرا  را  یأت عموم ی ه  ۀل جلسیتوانند درخواست تشکیکشور م   ا دادستان کل  یکشور و    یوان عالیس دیرئ •

 تواند باشد. یم ی دادگستر  یاز جمله وکال ینفعیذ 
 باشند. یم ز ی ن دعوا نی، طرف ی نفعیهر ذ   ✓
 لط نشود. َخ  هیجاد روی ا یرأبا  هیوحدت رو یرأ ✓

رأ  2 • با حضور سهیمغا  یتا  عالیچهارم قضات در  رأ  یوان  آ  471شود. »مادۀ  یه م یوحدت رو  یکشور سبب صدور    ین دادرس ییقانون 
 « یفر یک

قانون    90و  12شود. »مواد  یه میجاد روی ا  یسبب صدور رأ  یوان عدالت ادار ید  ی أت عمومیمشابه با حضور دوسوم قضات ه  ی تا رأ  5 •
 « یوان عدالت ادار ید ین دادرس ییالت و آیتشک

 ی وان عدالت ادار یـ د2کشور   یوان عالیـ د1م:  یوان دار یما دو تا د ✓
 وان عدالت باالتر است. یاز د یوان عالید ✓

 ق.آ.د.م 5مادۀ 

ت مربوط به  ی قطع   رسد مقصود از اصل  یاما به نظر م   ؛ت آنها استی ت شکایآراء و استثناء بر قابل   تیق.آ.د.م اصل بر قطع   5درست است که به موجب مادۀ  
دنظر و  ی تجد  آراء    ت  یگر، اصل بر قطعیا به عبارت دیت آنها است  ی و استثناء بر قطع  یدو ب  آراء    ت  یقطع   اصل بر عدم    ،یدنظر است و به نوعی تجد  یهادادگاه

ب نداره! ای ج شدیاگه گ  آنها است.ت  یاستثناء بر عدم قطع ر  یسا ا  یآ.د.م    قانوناست مگر به موجب قانون )  یها قطع دادگاه  ید: »آرای ر یاد بگی  ی ن جور ید ع 
 دنظر باشد.« ی تجدا قابلینقض (، قابلنیقوان

 ق.آ.د.م 6مادۀ 

 ت شود.ید رعای است که با یدر هر دادرس  ییچ استثنایرمدونه( بدون ه ین آمرۀ غی ن آمرۀ مدونه( و اخالق حسنه )قوانی)قوان   یت نظم عمومیاصل رعا

 ندارند.  یبا نظم عموم  یمخالفت یل یا تکم یره ین مخین آمره است. قوان ی، قوان ی منظور از نظم عموم ✓
 ق.آ.د.م 7مادۀ 

 ی ادو مرحله یدگیب و رس یت ترت یاصل رعا

 باشد. یدنظر، فرجام( م ی در مرحلۀ باالتر )تجد یدگی بعد رسن است و ییه و در مرحلۀ پایاول  یدگ یاصل بر رس  یعنی ✓
مًا در مرحلۀ باالتر داخل در یتواند ابتدا و مستقیاستثناء: ثالث چه به صورت ورود ثالث، چه به صورت جلب ثالث و چه به صورت معترض ثالث م ✓

 شود.  یدگیرس
 ثالث.  ین دعوا است، نه برایطرف یبرا  یدگیب در مراحل رس ینظم و ترت ✓
 ن دعوا(ی ها )طرفیخود یب برایبا نظم و ترت ✓
 ها )ثالث( بهیغر  یب برایترت یبا نظم و ب ✓
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 ق.آ.د.م 8مادۀ 

 دادرس است،  راغ  اصل بر فَ  ✓
 ن اصل: یاستثنائات ا ✓

شکا • تمام  از:    یعدول   یهاتی در  است  عبارت  دادرس،  ی واخواهکه  ثالث و    یاعادۀ  قاض   اعتراض  رس  یهمان  و یم   یدگیدوباره  کند 
 د. ی سابقش عدول نما یتواند از رأیم

 ن موارد است. ی مجاز به رفع ا  یدر موارد رفع ابهام و اجمال و سهو قلم، خود همان قاض •
 ق.آ.د.م 9مادۀ 

  اعتراض   یعن یشدن آن است، مگر در خصوص حقوق مکتسبه )بماسبق  فد و عطی ت قانون جدین ماده اصل بر فور یبه موجب ا
طور در  نی( و همیهر حق 

 . یمحل    یهاتیخصوص صالح 

ا در  استثنای که  حالت  دو  قانونیین  فور ی جد  ،  اثر  بما  ی د  عطف  و  نم نداشته  میسبق  اجرا  سابق  قانون  همان  و  ایشود  مگر  هم ی شود،  حالت    2ن  ینکه 
 د حاکم است. ی ن صورت باز هم همان قانون جدیخالف شرع شناخته شده باشد که در ا یی استثنا

 ق.آ.د.م 10مادۀ 

  یهادادگاه  ت یصالح   بر   استثناء  و  یفر یک   ا ی  باشد  یحقوق   نکهی ا  از   اعم(  است  مطلق  عبارت  ک ی  انقالب  و  ی عموم)   است  ها دادگاه  تی صالح  بر   اصل
، ماده  ی به اختالفات گمرک یدگی ون رسیس ی، میات ی أت حل  اختالف مالی، هیوان عدالت ادار یطرح در دقابل یدعاو توان به ینمونه م  یرای .است یاختصاص 

  ی دولت   یهاها و سازمانن وزارتخانهیا مراجع حل  اختالف ب یأت  یحل  اختالف موضوع قانون کار و ه   یهاأتیو ه  ین اجتماعیها، تأمیقانون شهردار   100
قانون یال   11وضوع مادۀ  )از جمله اختالفات م ک اراض ی نحوۀ خر   یحۀ  تمل  ن  ید و    11/1358/ 17مصوب    یو نظام   یعمران   یهاطرح  یاز دولت برایمورد 

نامۀ  نییح دولت تحت عنوان آیون لوا یسیران عضو کم یمصوب وز   1386ک مورخ    37550/ت  212767نامۀ شمارۀ  بی ا تصویو    ی انقالب اسالم  یشورا
  16/9/1394حل  اختالف مصوب    ی ن قانون شوراهای ه( و همچنیقوۀ مجر   ی داخل  ی ق ساز و کارهایاز طر   ییاجرا  یهاستگاهن دیرفع اختالف ب   یچگونگ
 حل اختالف« قرار داده است، اشاره کرد.   یت »شورایرا در صالح یاز دعاو  یابه پاره  یدگ یکه رس

  و  اختالفات  ۀیکل   درن بخشنامه آمده: »...  یست در ایت نیقواعد مربوط به صالحه ابالغ کردند که منطبق با  ییس محترم قوۀ قضاییر   98ه بخشنامه سال  ی
  تا  شودیم  مطرح  اختالف  حل  یشورا  در  ابتدا  پرونده  ،یو   موافق  نظر  و  سازش   به  یدگیرس   یمتقاض  بیترغ  با  ـ  الف  :یمدن   یدعاو   گرید  و  یخانوادگ   یدعاو 

  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   یشورا  به  را   پرونده  سازش،   و  صلح   قیطر   از  آن  فصل  و  حل   امکان  و  اختالف  ای  یدعو   ت یفیک   به  ه توج    با   و  اختالف  حل  یشوراها  قانون  10  ماده

شود  ین م ییتع   به موجب قانونت مراجع  یره چون اساسًا صالح یگ یمورد توجه قرار نم   یحقوق  یهاآزمون  یبخشنامه بران  یا  یل ی« خ.کندیم   ارجاع  اختالف
 سازد. یر مواجه میست هرچند که آن را با تأخیپرونده به مرجع  صالح ن یین بخشنامه هم مانع از ارجاع  نها یو ا

 ن(یاصل آمره بودن )دکتر 

 ی ت محل یاستثناء: صالح 

است؛   یمدن  ین دادرسییبودن مقررات آاست، اصل بر آمره یک قانون شکل ی  یمدن  ین دادرس ییک آی که   ییو از آن جا  یمدن  ی ن دادرسیین آیاساس دکتر بر 
 کند. یم  یدگیدادگاه رأسًا به آن رس ،ص یدر صورت تشخ  یعن یراد ندارد، یاز به ایًا نیست و ثانین  یاواًل خالف آن قابل تراض یعنی

 
 : ی مدن ین دادرسییف آ یتعر 

برا  ی حقوق در مقررات مختلف  قانونگذار  پ  یکه  تض  ین یب شیاشخاص  نم یی نموده معمواًل مورد  قرار  انکار  و  بنابرایگیع  و  اختالفیرد  نم  ین  وجود  د.  ی آیبه 
  یشود، سرقت یافت میند. مثاًل: مبلغ  چک  صادرشده، از بانک در ینمایم   یتجاوز به آن خوددار گران را محترم داشته و از  یاشخاص، روزانه بارها حقوق د

  دییشود. تضیم   یا تجاوز به آن خوددار یرد و ... . معمواًل حقوق اشخاص مورد احترام قرار گرفته و از انکار  یگیصورت نم
ا انکار  آن، اگر چه  یگران و  یع  حق 

م در  جز  اما  است،  تصر   یواردممنوع  ممنوعیکه  باشد،  شده  با مجازاتت  ی ح  بنابرا  همراه  و  نمی نبوده  این جرم شمرده  در  عی شود.  مد  صورت،  حق،    ین 
  خود ما  یی ا شناسایاحقاق    یکه برایدرصورت

صورت  نید. در ایدعوا نما   ۀه فاعل اقامی، عل یحقوق  یقضاوت   ۀد در مراجع صالحی باشد، با  یل به اقدام قانون یحق 
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و صدور   ی دگ ی مرجع صالح در مقام رس و   خوانده در مقام دفاع، ب آنیدعوا و تعق ۀخواهان در مقام اقام« است،  یاعم »مدن  ی« به معنایچون »اختالف حقوق
  د مجازات یبه ق گران را  یحقوق  دع و انکار   یی قانونگذار تض  یشود؛ اما در مواردیده می « نامیمدن  ین دادرس ییند که »آیت نماید رعایرا با  یاصول و قواعد   یرأ

  ی ت، ضمانت اجرای ن ممنوعیگران، سرقت و صدور چک بالمحل نه تنها ممنوع است بلکه ایمثال تجاوز به ملک د  یممنوع کرده و جرم شمرده است. برا
  یچک افزون بر ا  ۀا صادرکنندین معنا که متجاوز، سارق  ی دارد بد  یفر یک

نجا  ین در ایباشد؛ بنابرا یز م ی مجازات ننکه ملزم به جبران خسارت است مستحق 
با طرح شکایحق م  ۀجه دارندی« است و در نتیفر ی به مفهوم اعم »ک  یاختالف حقوق  چک در مراجع    ۀا صادرکنندیه متجاوز، سارق  یعل  یفر یت ک ی تواند 

شود. مطابق  ی« خوانده م یفر یک   ین دادرسیی ند »آینمات  ید رعای ن خصوص بایت و مرجع صالح در این شکایکه طرف  ید. اصول و قواعد یصالحه اقدام نما
آ  1  ۀماد دادرسیی قانون  »آیفر یک   ین  دادرسیی:  قواعد   یفر یک  ین  و  مقررات  برا  یمجموعه  که  تعق  یاست  جرم،  تحقیکشف  متهم،  مقدمات یب  ،  یقات 

میگر یانجیم صلح  طرف ی،  نحویان  رأیدگیرس  ۀن،  صدور  اجرای،  آراء،  به  اعتراض  طرق  تع  ی،  وظاییآراء،  اختین  و  قضایف  مقامات  ضابطان   ییارات  و 
بزهیو رعا  یدادگستر  البته بایده و جامعه وضع م یدت حقوق متهم،  گر یه و دیبات و قواعد ابالغ احضار ی ر ترتی سا  -1د دو نکته را در نظر داشت:  ی شود.« 

  ی مدن  ین دادرسیید مقررات آیاز جرم با  یان ناشیجبران ضرر و ز   یبرامتضرر از جرم    -2رد؛  یگیصورت م   یمدن  ین دادرسیی بر اساس قانون آ  ییاوراق قضا
 ت کند. یز رعایرا ن

عای)مثاًل شهردار   یردولت یغ  ی الت عمومیتشکا  یدولت  گران توسط  ی ا انکار  حقوق  دیع  یی تض   یدر موارد ن  یکه قانونگذار از ا   یحق    ی واه  یها( از جمله به اد 
ت و طرف  یحق در مقام طرح شکا  یشود مدع ی« شمرده م یبه مفهوم اعم »ادار   ین حالت چون اختالف حقوق یرد: در ا یگ یث، به آنها داده، صورت م یح

  ی ن دادرسییشود. آی« خوانده م یادار   ین دادرسیی د که »آی ت نماید رعایرا با  ی، اصول و قواعد یمرجع صالح در مقام صدور رأمقابل در مقام پاسخ به آن و  
آن قانون اشعار داشته: »مقررات مربوط به رد   دادرس   122ن حال، ماده  ی« آمده است اما با ا یوان عدالت ادار ید ین دادرسییالت و آیکدر »قانون تش یادار 

و تصم  ۀو نحو آراء  اوراق،  و وکالت و سایمات دی ابالغ  ایوان  به  یر موارد سکوت در  آ  یب ی ترتن قانون  و   یعموم  یها دادگاه  ین دادرسییاست که در قانون 
 مقرر شده است.«  ی احکام مدن ی( و قانون اجرا ی انقالب )در امور مدن

 : یبند پس جمع
  ی حقوق   ی دن به راه حل  ی رس  یبرا  )به مفهوم اعم(  ی مشکل حقوقق آنها  یاست که از طر   ی فاتی« مجموعه تشر ین دادرسیی: »آیمدن   ی ن دادرسییف آیتعر 

 گردد. یم م یتسل ی قضاوت  ی)به مفهوم اعم(، به مرجع

 
به    یدگیاست که در مقام رس  ی، مجموعه اصول و مقررات یمدن   ین دادرس یی: »آیو انقالب در امور مدن  یعموم   یهادادگاه  ین دادرسییک قانون آی   ۀماد

که به موجب قانون موظف به   یر مراجعیکشور و سا  یوان عالیدنظر، دی، انقالب، تجدی عموم  یهادر دادگاه  یبازرگانو    یمدن  یدعاو   ۀیو کل   یامور حسب
میرعا آن  م یت  کار  به  ایباشند  به  ه  توج  با  تعر ی رود.«  این  در  مطالعه  موضوع  و مقرراتیف،  قانون، اصول  در مقام رس   ین  که  امور    یدگ یاست  و    یحسب به 

م   یبازرگانو    یمدن   یدعاو  کار  حق یبه  در  مقرراتیرود.  و  اصول  برا  یقت  تحق  یکه  و  تعقیکشف  و  جرائم  نحویق   و  رأ  یدگی رس  ۀب  مجرمان  صدور  و    یو 
)مصوب    یفر یک   ین دادرس ییوضع شده است. موضوع قانون آ  یفر یدر امور ک   ییارات مقامات قضایف و اخت ین وظا ییو تع  یفر یاحکام ک  یدنظر و اجرای تجد
ادشده،  یقانون     15  ۀاست. طبق ماد  یمدن   ین دادرسییفات آیت تشر یبه آن مستلزم رعا  یدگی ان و رسیضرر و ز   ۀم مطالبی ( است و البته همانطور که گفت 92

ق  تمام  ادله و مدارک خود یر  یتواند تصویده از جرم م ی دانیب قرار گرفت، ز ی »پس از آنکه متهم تحت تعق وست به پرونده به مرجع  یرا جهت پ  ا رونوشت  ُمَصدَّ
ت  یبه آن، مستلزم رعا  یدگ یان و رسیضرر و ز   ۀم دادگاه کند. مطالب یان خود را تسلی، دادخواست ضرر و ز ی دادرس  ختم  از اعالم  م کند و تا قبلیب تسلیتعق

است؛ البته در چند    یدادرس   ۀنیم دادخواست و پرداخت هز یتقد،  یمدن   ین دادرسیین دعوا در آیفات آغاز یاست.« از جمله تشر   یمدن  یدادرس نییفات آیتشر 
نکه در  ید، بدون ایصادر نما  ی را مکلف نموده که خود حکم به جبران خسارت و  یفر یده، قانونگذار دادگاه  کیدکمک به جبران  خسارت  بزه  یجرم خاص، برا
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  ی ن یب شی، سرقت و اختالس که رد   مال در آنها پیاو باشد، مانند جرائم کالهبردار از طرف    ی دادرس  ۀنیم دادخواست و پرداخت هز یبه تقد  یاز ی ن موارد نیا
، مزاحمت و ممانعت از حق که در آنها حسب مورد رفع  یده؛ و جرائم تصرف عدوانیخسارات  وارده مقرر گرد   ۀیب که تأدیشده؛ جرائم  َحرق )سوزاندن( و تخر 

مزاحمت  یتصرف   رفع  حق  یا  از  ممانعت  اعادیا  پ  ۀا  سابق  حالت  به  خ  ین یبشیوضع  جرائم  در  است.  تقدیشده  بالمحل،  چک  صدور  و  امانت  در  م  یانت 
 است.  یر جرائم الزام یمانند سا یدادرس  ۀنی دادخواست و پرداخت هز 

 ق.آ.د.م(  1است: )مادۀ   یجار  لیها به موضوعات ذ دادگاه ی دگ یدر رس  ی مدن ی ن دادرسیی آ ث موضوع:یاز ح  ی مدن یدادرس نییقلمرو آ 
ن افراد  ی ب  ی که ممکن است اختالفیکنند؛ درحالیم  ی دگ یکه محاکم به آنها رس   ی، امور ی عنیاست؛  ی رترافعی، همان امور غ یامور حسب : یامور حسب .1

 ب مفقوداالثر، مهر و موم َتَرکه. یغا ین برای وجود نداشته باشد؛ مانند نصب ام
راجع    یا دعاو ی  یخانوادگ   یا دعاو ی  یقرارداد  یگر، مانند دعاو یکدیاشخاص با    یاز اختالفات حاصل از روابط خصوص  یناش  یدعاو   :یمدن  یدعاو  .2

 به مطالبۀ وجه. 
البته    3و    2از َاعمال مذکور در مواد    یناش  یدعاو   یعنی،  یاز َاعمال تجار   یناش  یمنظور دعاو   (:یتجار   ی)دعاو   یبازرگان  یدعاو  .3 ق.ت است. 

 است.  یمدن  یرمجموعۀ دعاو یز ز ین  یبازرگان یدعاو 
تعق  از جرم:  یان ناشیضرر و ز  .4 آنکه متهم تحت  از  از جرم میپس  قرار گرفت، متضرر  و تصویب  ادله  استنادیتواند  به مرجع    یر مدارک  را  خود 

م دادخواست مطالبه کند. گرچه یلۀ تقدیوساز جرم را به  یان ناشی، ضرر و ز یو تا قبل از اعالم ختم دادرس  ( ارائه کندییا دادگاه جزایب )دادسرا  یتعق
ز   یدگیرس و  ضرر  ناشیبه  جزا  ی ان  دادگاه  همان  از  جرم،  رس   یی از  جرم  اصل  به  م یم   ی دگ یکه  خواسته  رس یکند،  اما  جزا  ی دگ یشود؛  به    ییدادگاه 

 ق.آد.ک(.  15است )مادۀ  یمدن   ین دادرس ییاز جرم، تابع قانون آ یان ناشی دادخواست ضرر و ز 
ه داشته باش یبه امور حسب  یدگیدر خصوص رس: یمدن ین دادرسییاز آ  ی ت امور حسبیزان تبعیم  د که: یتوج 
ا  یدگیرس .1 خاص  یبه  قانون  تابع  امور،  حسب  ین  امور  قانون  نام  ا1319/ 2/4)مصوب    یبه  به  ه  توج  با  است.  ای(  قانون ینکه  قانون،  است،    ین  خاص 

ل تابع ایبه امور حسب  یدگیرس  . ی مدن ی ن دادرسیین قانون است، نه تابع قانون آی، در وهلۀ او 
 که عبارت است از:  دی آیبه عمل م یمدن  ین دادرس یی ، در دو حالت، طبق مقررات قانون آیبه امور حسب  یدگیرس .2
 ارجاع داده است.  یمدن  ین دادرس یی، ما را به قانون آیکه قانون امور حسب   یدر موارد •
 ساکت است.  یکه قانون امور حسب   یدر موارد •

 : هستند یمدن   ین دادرسییقواعد آ  تیبه رعا مکلف  که یمراجع  کننده:یدگیث مراجع رسیاز ح  ی مدن ین دادرسییقلمرو آ 
 ی عموم یهادادگاه .1
راجع به اصل   یبه دعاو   یدگیرس مورد  کیاست و آن  یبه امور مدن  یدگ یت رسیصالح   یک مورد دارای انقالب: البته دادگاه انقالب فقط در    یهادادگاه .2

 یقانون نحوۀ اجرا  3ابند )مادۀ  ییق.ا اختصاص م   49راجع به اصل    یا چند شعبه به دعاو ی ک  یاست. البته در هر دادگاه انقالب،    یقانون اساس  49
-ت دادسراها و دادگاهین حدود صالح و قانو  یاساسکه در اصل چهل و نهم قانون    یم یبه جرا  یانقالب اسالم  یها دادگاه  (.یقانون اساس  49اصل  

-ت دادگاهی نسبت به صالح  آنهات  یند و صالح ینمایم   یدگیشده رسن  یمع   یاسالم   یمجلس شورا  ۱۳۶۲بهشت ماه  ی ازدهم اردیانقالب مصوب    یها
 ۀعالوه بر جنبموارد    یانقالب در بعض  یها احکام صادره از دادگاه  .است  یت ذاتیصالحاز نوع    یفر یو ک   یاعم از حقوق  یدادگستر   یعموم   یها
که از   ی حق    یعاهر نوع اد    ین موردیشود. در چنیشامل م   زیرا ن  نامشروع او  اموالباشد و  یهم م   یحقوق  ۀواجد جنب  و مجازات مرتکب  یفر یک

آن  ی دگ ی رس ه باشد یلَ عَ حکوم  مَ   نامشروع   ییمال از دارابودن آن خارج  یعاولو به اد  عنوان شود  ن اموالینسبت به ا یا حقوق ی ی قیطرف اشخاص حق
ماده    یت شاک یبر حسب شکا ماده    ۸و طبق  تبصره  نحو  ۵و  قانون    یاجرا  ۀقانون  نهم  و  دادگاه    ۱۳۶۳مردادماه    ۱۷مصوب    یاساساصل چهل   با 

]   یاصل چهل و نهم قانون اساسل  یص دهد بر طبق ذیعا را تشخت اد  اگر صح    یدگیباشد و دادگاه انقالب پس از رسیم  حکم  ۀکنندصادر  ]انقالب 
را    یا حقوقی  یقیاشخاص حق   یعابه اد    یدگی رس  1371  سال  –  ۵۸۱  ۀ شمارهیوحدت رو   یأر   .دهدیالمال متی به بواال    ،کندیمال را به صاحبش رد م 

 است.  دانسته هادادگاه نیهم  ت یدر صالح اندانقالب نامشروع شناخته و مصادره نموده یهادادگاهکه   ینسبت به اموال
 دنظر ی تجد یهادادگاه .3
 کشور  یوان عالید .4
ستند؛  ین   یمدن   ی ن دادرسییت قواعد آیمراجع مکلف به رعا  ر یاند. البته سایمدن   ین دادرس ییت قانون آیموجب قانون موظف به رعاکه به  ی ر مراجعیسا .5

 شان مقرر شده باشد؛ مانند: یبرا یفین تکل ی، چنقانون خاص مگر آنکه در 
  دفاع،  یچون صالح  ی ث اصول و قواعد )مواردی حل  اختالف را از ح  یشورا   یقاض   ی دگ ی اختالف و تبصرۀ آن، رس حل    یقانون شورا  18مادۀ   •

ت، حق 
 ل و مانند آنها( تابع ق.آ.د.م دانسته است. ی به دال  یدگی ، رسی حضور در دادرس
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دادگاه خانواده را مشمول    یدگیداند. البته رس یم دادخواست میدادگاه خانواده را به موجب تقد  ی دگ ی( رس 1391ت خانواده )مصوب  یقانون حما   8مادۀ   •
 فات ق.آ.د.م ندانسته است. یر تشر یسا

( است؛ اما در  1392)مصوب    ی وان عدالت ادار ید   ین دادرس ییالت و آی، به نام قانون تشکی ، تابع قانون خاص یوان عدالت ادار یدر د   یدگی وۀ رسیش •
 است.  یمدن   ین دادرس ییر  موارد  سکوت  قانون  مزبور، تابع قانون آیوۀ ابالغ، وکالت و در سایرد   دادرس، ش موارد 

آرا • ادار   یدگیرس  ی هاأتیه   یابالغ  تخلفات  آیبه  در  ابالغ  قواعد  طبق  دادرس یی،  م   یمدن   ین  عمل  )تبصرۀ  یآیبه  رس   4مادۀ    2د.  به    ی دگ ی قانون 
 ( 1372مصوب   یتخلفات ادار 

نت آیدر  دادرسییجه،  در    یمدن   ی ن  تنها  پروندهی حقوق  یدعاو نه  موضوع  در    یحقوق   ی ها،  رس بلکه  و  دفاع  جنب  ی دگ یطرح،  ک  یحقوق   ۀبه  ز  ین   یفر یامور 
   یت به پرداخت دی قت عالوه بر محکومیوارد نموده است در حق  یمزبور استثنائات   ۀقانونگذار بر قاعد  یت شود. البته در مواردی د رعای االصول، بایعل

ه در حق 
د در  یبا ضمن صدور حکمن نصوص دادگاه یو ... ، چون به موجب ا 2ی ، تصرف عدوان1مانند سرقت   یمی ز دارد در جرای ن یمدن   ۀه که به هر حال جنبیَعلیمجن 

  متضرر از جرم ن 
  خصوص  ید متضرر از جرم برای ر نماو حکم صاد  ی دگ یز رس یهر حالت نسبت به حق 

م دادخواست در  یبه تقد  ی فیش تکل یخو  ی احقاق حق 
 شود. یل موارد مطرح نم ین قب ی در ا یمدن  ین دادرسییت آیجه رعای اخص و در نت یبه معنا  یحقوق ین دعوا ینداشته و بنابرا یفر یک ۀپروند

ر  ی« )به تعبیاست که »شاک   یاصول و قواعد   ۀمجموع  یادار   ی ن دادرسییتوان گفت که آیف نشده اما م یران تعر یدر مقررات ا  ی ادار   ین دادرس ییاگرچه آ
  ی ت و مرجع ادار یت« در مقام پاسخ به شکایو »طرف شکا  یت« در مراجع ادار ی( در مقام »طرح شکایوان عدالت ادار ید   ین دادرس ییالت و آی قانون تشک
 د. ی نمات  ید رعایآن با یو اجرا  ی، صدور رأیدگیدر مقام رس 

ن اشخاص  ی به آنها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه ب   ی دگ ید الزم باشد که رس ی با  یبه آن دسته از امور مدن   یدگ یدر رس   ی مدن   ین دادرس ییفات آیت تشر یرعا
اقام و    ۀو  بوده  »ترافع دعوا  م  «یامور  بنابرایخوانده  نم  «یامور »حسب به    ی دگ ین رس یشود؛  ا یبایاصواًل  ا ن  یست مشمول  اما در  از  ی مقررات شود؛  ران، پس 

ه به مادالزم ن معنا  یاست بد  یمدن   ین دادرسییفات مقرر در قانون آیز تابع تشر ی ن  یبه امور حسب  یدگی، رسی قانون امور حسب  2  ۀاالجرا شدن ق.آ.د.م و با توج 
بات خاص مقرر در  ی ر موارد ترتیه است در سایالرعاقانون آ.د.م الزمارجاع شده، مقررات    یمدن  ین دادرسییبه قانون آ  یکه در هر مورد که در قانون امور حسب

 است.  یبه عنوان قانون خاص الزام   یقانون امور حسب
ن قانون به عمل یبرابر ا  یمدن  ین دارس یین شده باشد به صراحت  قانون آییب  خاص تعیکه ترت   یجز در موارد  یبازرگان   یبه دعاو   یدگ یز رسی در حال حاضر ن

 د. ی آیم
« آ  یمدن  ین دادرسییتوان قانون آیا مین است که آیپرسش ا  

به   یدگین در رسیبه شمار آورده و بنابرا  یفر یرکیدر امور غ   ین دادرسییرا به عنوان »حقوق عام 
عانشده باشد، آن را الزم  ینی بشیخاص پ   یب ی، چنانچه ترتی، به مفهوم اعم و در تمام مراجع قضاوت ی تمام امور حقوق ران و مخصوصًا با  یه دانست؟ در ایالر 

  ماد
ه به نص  به    یتواند منف یپاسخ به پرسش مزبور م   نموده  یح قانون یر مراجع را موکول به تصر ین قانون در سایت ایکه رعاق.آ.د.م    1  ۀتوج 

نشده باشد، اقدام بر اساس قانون    ینی بشیا کاًل پ ی، جزئًا  ی ب خاص  ی، ترت یی قضا  یدر مرجع  یفر یرک یبه امر غ  یدگیرس  ین حال چنانچه برا ینظر برسد در ع 
 تر است. یرفتن یاست پذ یگر یا مستند به قانون دینداشته   یکه مستند قانون  یبر اقدام یمدن  ین دادرس ییآ

 
  ردِِّ   به   را  ندهیربا  ای  سارق  شدهنییتع  مجازات  بر  عالوه  دادگاه  فصل  نیا  در  مذکور  اموال  ربودن  و   سرقت  موارد  ۀیکل  ر(: د1375)مصوب  رات  یقانون تعز  667مادۀ    1
 .نمود خواهد محکوم  وارده خسارت جبران و شده ربوده ای مسروقه مال متیق ای مثل ردِِّ به نیع فقدان  صورت در و نیع

  محکوم  سال  کی  تا  ماه  سه   از   حبس   به  تجاوز  رفع  بر   عالوه   کند  تصرف   غلبه   و  قهر  به  را   یگرید  ملک  یکس  گاه  (: هر1375رات )مصوب  یقانون تعز  692  ۀماد  2
 . شد خواهد
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که حقوق و تعهدات  اشخاص و حدود    یآن دسته از قواعد و مقررات  حقوق   ینی بشیکننده(: پنیین  احقاق  حقوق  تعی)= تضم  یمدن  ین دادرسییدۀ آ یفا

تع را  مییآن  تعینماین  )حقوق   تنهانیید  به  پاسخگو ینم   ییکننده(  تدو  یازهاین  یتواند  و  باشد  انصاف  و  دادرسیعدالت  مقررات  کلمه   ین  اعم  مفهوم  به 
»تع   را که اشخاص دارند  یحقوق   یضمانت اجرا  ین دادرسییآ  قتیتواند متمم آن شمرده شود. در حقیکننده( منی)حقوق تضم کننده«  نییو در مقررات  

 ن احقاق حقوق مزبور است. ی تضم ین دادرس ییجه، هدف آیشده است، برعهده دارد؛ در نت  ینی بشیپ
را به    ین دادرسییآ  ین اجرایو بنابرا  یقضاوت ار، محترم شمرده شده و بتوان مراجع  یاست در آن حقوق اشخاص، به اخت   یااگرچه کمال مطلوب، جامعه
اقل کاهش داد؛ اما در ع   ی ل شود تا دسترسیقانون تحم   یرو یدهد به نیکه به آن َتن در نم   یشود که مقررات به اشخاص  ین یب شیپ  ییهاد راهین حال بایحد 

 ر گردد. یپذاحقاق حقوقشان امکان یشوند، براینقض مقررات م یکه قربان  یآنان  یبه مراجع صالح برا
ع و ...( و اجاره ی ل گرفتن مبیدار در تحویع )حق  خر ی رمنقول )حقوق مالک و ...(؛ عقود بیان منقول و غ یت بر َاعیاحکام و آثار مالک  ین یب شیقت پیدر حق 

ر باشد که وسایم   یر حقوق و تعهدات اشخاص، در صورت یه و ...( و رهن و حواله و شرکت و سای)حق  مالک در تخل ف ین حقوق و تکالیا  ییل اجرایتواند مؤث 
فان یف در برابر ضعیحق و انجام تکال  ین صورت، صاحبان نفوذ و قدرت ممکن است از ادایر ایشده باشد؛ در غ  ین یبشیهر جا مورد احترم قرار نگرفت پ

 اثر گردد. یکنندۀ حقوق در آن موارد ب نیی ن  مقررات  تعیتدو جه،ی د و در نت یش محروم نمایدن به حقوق خویکرده و آنها را از رس  یخوددار 
ع  ینی بشیبا پ   ی مدن  ین دادرس ییآ   مراجعۀ مد 

آن   یو صدور حکم و اجرا  یدگیدر رس   یی ش استثنایکم و ب  ی ت و اقتدار یان  حق به آنها، صالح یمحاکم و حق 
حقوق را )هر جا مورد مناقشه قرار گرفت(    ینمودن و اجرا  ینموده و عمل  یرا بررس   یعت یبودن در هر موق   یرقانون یا غ ی  یبه محاکم داده است تا بتوانند قانون 

بنابرا کنند؛  آیفراهم  دادرسیی ن  استحکامی ن  همچن،  و  حقوق  راهی بخش   برا  ی ن  الزامًا  که  مورد  یاجرا   یاست  در  حق  یحق،  قرار  که  مناقشه  مورد   ،
 رود. یکننده« به شمار م نی جه، »حقوق تضمیده شود و در نت ید برگز ی رد، بایگ یم

ن  یو احقاق حق نمود؛ اما در ا   یدگی درخواست رس  یفر یت کیتوان با طرح شکایم  د مجازات ممنوع شده باشد یبه ق ا انکار  یکه تجاوز    یگفته شد در موارد
  ی در صورت وقوع جرم )برا  یت شود. افزون بر آن حتیرعا  یمدن   ین دادرسییده و آی دعوا گرد  ۀاحقاق حق، اقام  ید برای ، باییاستثناز جز در موارد  ی صورت ن

د. در هر  یاقامه نما  یحقوق   یمطالبۀ وجه چک، دعوا  یکرده و برا  یپوشچشم  یفر یت کیتواند از شکاینمونه جرم صدور چک بالمحل( متضرر از جرم م
د تا اشخاص به اداء و ی ن نمای کننده« را تضمنییشتر، »حقوق تعیب  یر و سرعتی نان، تأثی ن شود که با اطمید تدویبا  یاکننده« به گونهنی»حقوق تضم حال  

 است.  ی ن دادرسیی ز، آیده که در حقوق، همه چیاحراز گرد یب شوند. امروزه به روشنیگران ترغیحقوق د ییشناسا
ل  یتشکاست که    ییک سو شامل آنهای شود از  یبه مفهوم اعم   واژه، خوانده م   یمدن   ین دادرسیی ران آیکه در ا  یو مقررات  : اصولین دادسییآ   یمحتوا

ن دسته از اصول و  یا یسازد. بررس یب آن را مشخص میکرده و سازمان و ترک  ین یبشی را پ  ی ( و ادار یفر یو ک  ی)حقوق  ییاعم  از قضا یمراجع مختلف قضاوت 
الت آنها، سلسه مراتب و ی، سازمان و تشکیمختلف مراجع قضاوت  یهاباشد. دستهیران« میا  ین مربوط به سازمان قضاوت ی »قوان  یمقررات مستلزم بررس
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سازمان  است که مقررات »  ی، موضوع مقرراتیاشخاص وابسته به دادگستر   ین بررسیقضات و همچن   یو انتظام  یگر، مقررات استخدام یکدیارتباط آنها با  
 شود. یده می« نام یقضاوت

آنهاید  ی، از سو یمدن   ین دارس یین آیقوان پ   ی ت مراجع قضاوتیصالحاست که    ییگر، شامل  ای نمایم   ی نی بشیرا  ن  ین دسته از اصول و مقررات، »قوان ید. 
ه به صنف، نوع و    یکه مراجع قضاوت   یت ذات ی شود: مقررات صالحیم م ین مقررات خود به دو دسته تقس یشود. ایت« خوانده میمربوط به صالح  را با توج 

و مقررات صالحی نمایها مشخص مدرجۀ آن سب ی د  ن  در مواردی)محل    یت  که  به مقررات مربوط به صالحیمطرح م   ی(  ه  توج  با  که  ذاتیشود  ، مرجع  یت 
 را انتخاب نمود.  یکیک صنف، نوع و درجه در کشور وجود دارند،  یکه از  ین مراجعیست از ب یبایده و م یث صنف، نوع و درجۀ مشخص گرد ی صالح از ح

به دعوا،    یدگ یل، رس یدال   ۀم دادخواست، ابالغ آن، ارائیتنظ   ۀویاست که ش   یقواعد و مقرراتشامل اصول،    یمدن   ین  دادرسیی ن  آیسوم از قوان   ۀباالخره دست
 شود. یاخص« گفته م  یبه معنا یمدن  ین دادرسیین آیاند که به آنها »قواننموده ی نی بشیآنها را پ  یها و اجرادادگاه یت از آرایصدور حکم، طرق شکا

 اخص.  یقواعد مربوط به آ.د.م به معنا -3ت؛ یقواعد مربوط به صالح  -2؛ یقواعد مربوط به مراجع قضاوت  -1آ.د.م:  یمحتوا

 
آ.د.م یقوان  یهایژگیو ون  دو  با  آ.د.م  م   بودن  یفاتیتشر و    آمره  یژگ ی:  ویشود. ایمشخص  دو  متما  یژگ ین  از هم  پیاگرچه  در  اما  با  یز هستند  وند 
دفاع  اصحاب     ی ن  آزادیو به عنوان تضم  ی قاض  یت اصحاب دعوا در برابر خودکامگ ی حما  ین مقررات برایبودن ا   ی فاتیقت تشر یباشند. در حقیگر میکدی

ن مقررات در مکان،  یا  یگر، اگرچه موضوع اجراید  یرد. از سو یقرار گ  ید مورد بررسی ها بابودن آنیر ییتخ  ای  یک سو، امر ی ن مفهوم که از  یدعوا است و بد
ن مقررات در  ی ا  ی ت اجرایفیرسد اما ک یران در دعوا دخالت دارند با لحاظ استثنائات، روشن به نظر م یکه در محاکم ا  یاشخاص   ی شمول آنها به تمام   ی عنی

 رد.ی مطالعه قرار گ زمان بهتر است مورد  
  یدارا  یمدن   ین دادرس یید ابتدائًا به نظر برسد که آی شوند؟ شایره شمرده میا مخیشوند و  ین آمره محسوب می از قوان  یمدن   ین دادرس یین آیا قوانی: آسؤال

را    یمدن   ین دادرس ییحال، تمام مقررات  آ  نیشود، در عیر م یتفس  یدخالت نظم عموم   ۀکه به واسط  یمدن  ین دادرسیی آ  یامر   یژگیآمره باشد اما و  یژگ یو
 شود:  یک بررسیبه تفک یمدن  ین دادرس ییبودن، در سه دسته از مقررات  آ  یر ییا تخ ی یامر  ی ژگیرد؛ پس بهتر است ویگ یدربرنم

سازمان به  مربوط  آیقضاوت  یها مقررات  مقررات  از  دسته  آن  دادرسیی:  سازمان  ین  به  مربوط  قوانیم  یقضاوت  یهاکه  از  شمرده یباشد  آمره  ن 
 شود. یم

شوند؛ اما  ین آمره شمرده م یباشد از قوان یمراجع م   یت ذات یکه مربوط به صالح  یمدن  ین دادرس یی: آن دسته از مقررات آتیمقررات مربوط به صالح
سب ی مقررات ناظر به صالح  ر باشند(. ید مخ یر توافق بر خالف  آن با اند )اصحاب دعوا درهین مخیاالصول، در شمار قوان یها، علدادگاه یت  ن 
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  یباشد. براین توافق خالف آنها مؤثر نم یشوند و بنابراین آمره شمرده م ین مقررات اصواًل، از قوان ی: ااخص  ی به معنا  یمدن  ین دادرسییمقررات آ 
به حکم دادگاه عمومی مثال مهلت تجد که حکم دادگاه    ین هر چند، شخصیروز است؛ بنابرا  20ران  یم ایاشخاص مق   یدر حال حاضر برا  یدنظر نسبت 

ل داشته باشد، مکلف است ظرف مهلت  ی ن امر تمایکه به ا  ید، اما در صورت ییدنظر ننمایتواند نسبت به حکم صادره درخواست تجد یه او صادر شده م یعل
تقد را  بنابرایمقرر درخواست خود  دارد؛  تجد یم  دادخواست  چنانچه  از مهلتین  گردیتقد  یقانون  دنظر خارج  و  یم  ننموده  اعتراض  مقابل  ولو طرف     ی ا حتید 

ت قرار  رد   دادخواست را صادر و اعالم م یراض  د. ی نمایباشد مرجع صالح به همان عل 
قانون    4  ۀقانون به استناد ماده است؟ اثر  ین، اصواًل نسبت به آتیر قوانیا اثر آنها مانند سا ی گردند  یعطف به ماسبق م   یمدن   ین دادرس یین آیا قوان ی: آسؤال

آت  یمدن  به  اینسبت  مگر  ندارد  اثر  خود  ماقبل  به  نسبت  و  است  خاصی ه  مقررات  قانون،  در  ا  ینکه  به  پینسبت  موضوع  ا  ین یب شین  باشد  اصل،  یشده  ن 
به    یقانون مدن   4  ۀات مادیوان مستثنممکن است به عن  ین دادرسییده است. مقررات آیگرد  یبررس  3ی ز داد که در دروس حقوق مدن ین  یگر یاستثنائات د

به  ی، قانون تجارت و ...(، با ی)قانون مدن   ید، به نظر برسد که بر خالف مقررات ماهو ی باشند شایم   ی که عمدتًا شکل  ی شمار رود. مقررات دادرس د عطف 
ن دستورالعمل   ی ا  ین حال، اجرایاشخاص است. در عگردد و آن، برخورد با حقوق مکتسبۀ  یعنوان م  یین اصل استثناین حال، بر ای سبق شوند، در عما

عمال  آن در سه دسته مقررات آید با ظرافت انجام گ یعام با  رد. یقرار گ یک مورد بررسی ، به تفکی مدن  ین دادرسییرد و بهتر است ا 
به سبق م  یقضاوت  یهان سازمانی: قوان یقضاوت  یها مقررات مربوط به سازمان دا  ی گردنند  یعطف  دیبنابر  اثر فور   یگر یدگاه  ت  عل  ن،  یقوان  یبه 

نفر    1ا  ینفر    3به    2را از    یاالجرا شود که به تعداد قضاوت دادگاه الزم  ی، قانون یبه دعاو   یدگیان رسینکه در جر ی گردند )مانند ایز م یمطروحه ن   یشامل دعاو 
 ر دهد.( ییتغ

ت  اثر  فور یشوند  یعطف به ماسبق م  یت ذاتی ن مربوط به صالحی: قوانتیمقررات مربوط به صالح   ین شامل دعاو یقوان  یا بر حسب نظر فوق به عل 
ن م ی مطروحه  ایز  )مانند  دعوای گردند  صالح  یینکه  ا یدر  در  و  انقالب  دادگاه  قانونیت  موجب  به  و  باشد  مطرح  دادگاه  جر   ی ن  در  رس یکه  ب  ی تصو  ی دگ ی ان 

سب ین مربوط به صالح یوانرد( اما قیقرار گ  یت دادگاه عموم ی شود، در صالحیم ن  ا ی گردد مگر ایاصواًل عطف به ماسبق نم   یت  ا  ین  ین قوان ینکه در خود  
 ن مقرر شود. یر از ایب  غی، ترت یگر یقانون د

آ  اثر فور   یبه معنا  ین دادرسیین آی: قوان اخص  ی به معنا  ی مدن  ی ن دادرسییمقررات  گردند مگر در  یداشته و عطف به ماسبق م  یاخص اصواًل 
ل  ی زا  یت از حکمی ت شکاید، قابلیمثال، چنانچه به موجب قانون جد  یکه عطف به ماسبق نمودن آنها، به حقوق  مکتسبۀ افراد خلل وارد آورد. برا  یموارد
ت، با صدور حکم،  یق یگردد. در حقیم صادر شده نمیشدن قانون قداالجرا  که در زمان الزم  ین شامل احکامیده و بنابرایسبق نگردمابهن قانون عطفیشود ا

  شکا
ق )بعد یَعلت از حکم را محکوم  یحق  ن حق گردد. روشن است که  ی اجرا شود که موجب سلب ا  یت ی فیتواند به کی( نم یه به دست آورده و قانون  الح 

 نکرده باشد.   ینی بشیخالف  آن را پباشد که قانونگذار یمجاز م  یز در صورت ین قاعده نیا یاجرا
االجرا گردد که در  اخص، الزم  یبه معنا  یمدن   ین دادرس ییاز مقررات آ  یکیکشور،    ی وان عالین است که چنانچه در زمان مطرح بودن امر در دیاما پرسش ا

کشور اختالف را مورد    یوان عالید گفت که چون دی ر پاسخ بادارد؟ د   یفیآن چه تکل  ین مرجع در اجرایاالجرا نبوده، اخواسته الزمفرجام  یزمان  صدور  رأ
ه به فرجام  یدهد بلکه رأیقضاوت قرار نم  ق )بعد یدهد، بنابرا ی، مورد قضاوت قرار مزمان صدور آن  یاالجرامقررات الزمخواسته را با توج  (،  ی ن مقررات  الح 

ل نقض شود، دادگاه مرجوع    یچناچه رأرد؛ اما  یگ یت قرار نمیکشور مورد عنا  یوان عالیدر د شده، خواهد  ط  مطالعهید، با شرایمقررات جد  یه مکلف به اجرا یا 
 بود. 

 
 ی ن دادرسییحقوق تجارت، آافت جزواتِ کاملِ  یضمناً جهت در  د.ییمراجعه فرما  www.mollakarimi.irت  یسابه وب   یکامل حقوق مدنافت جزوۀ  ی جهت در  3
 د.یمراجعه کن i@OmidMollakarim، اصول فقه و حقوق جزا به کانال تلگرام یفریک
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 : ی مدن ین دادرسییاوصاف آ 

 : یمدن ین دادرسییاوصاف و مقررات آ 
 حکم فرماست.   یمدن  یاالصول در تمام دعاو یعل یعنیعام است؛  .1
 ه است. یالرعاکشور الزم ی وان عالیدنظر و دی تجد، ی ، اعم از بدو ی دگ یدر تمام مراحل مختلف رس  .2
 است.  یت از آنها الزام یاست که تبع ین شکلی از قوان .3
 که در خود قانون ذکرشده باشد. یشود؛ مگر در مواردیم  یاالصول باعث خدشه و نقض رأیاز آنها عل  یتخط .4
 شود. یمطالعه م   یاحکام مدن یگنجد؛ بلکه در مبحث اجراینم  یمدن  ین دادرس ییف آیدر تعر  یاحکام مدن  یمقررات مربوط به اجرا .5

راغ دادرس:  
َ

ف راحتیشدن  فارغقاعدۀ  قاض ا خالصیشدن  ا  معنیبد   یشدن   پرونده  ین  او در خصوص  آنکه  از  رأ  یااست که پس  به صدور    یاقدام 
 ل: یست؛ جز در استثنائات ذیر نیذ پا اصالح  آن توسط همان دادگاه امکانی یر رأییمجدد به پرونده و تغ  یدگ یکند، رس یم
  یعنیاست؛    یت از رأی شکا  یعدول  یهاوهی و اعتراض ثالث( که از ش   ی، اعاده دادرسی)واخواه   ی اعتراض به رأ  یمجدد به موجب  طرق  قانون   یدگیرس .1

 ش عدول کند. یخو  یمجدد از نظر قبل  یدگیجۀ رس یممکن است در نت  یقاض
 ح موارد سهو قلم؛ ی تصح .2
 صادره؛ یاجمال و ابهام از رأرفع  .3
ه( محکوم    ۀین خواسته )تأدی، مانند قرار تأمین یتأم  یصدور قرارها .4  ا دستور موقت؛ ی ب 
 ق.ا.ا.م. 147و   146موضوع مواد  ییبه اعتراض ثالث اجرا یدگیحکم، مانند رس یاز اجرا یحل  اختالفات ناش  .5

به    یدگیب رسیترت ترت قضات موظف:  دعواقضات  به دعاو ی ذ ب  یاند طبق  نم   یدگیرس  یل  و  بهانۀ سکوت، نقض، اجمال  یکنند  به  تعارض  یتوانند  ا 
 ل است:ی ب به شرح ذین ترتیامتناع ورزند. ا یو صدور رأ یدگین از رسیقوان

خود را مستند به    ی، رأیبه دعاو   یدگ ید در مقام رسینظر )اصطالحًا مجتهد( باشد، بازهم با ، صاحبیدر شناخت امور شرع  یاگر قاض   یحتقانون:   .1
 قانون صادر کند. 

، قرآن و سنت حکم ی عنی؛  یمنابع معتبر اسالم د با استناد به  ی با  ی، قاض نیتعارض قوانا  ی  سکوت،  ابهام ،  اجمالدر صورت  :  یمنابع معتبر اسالم  .2
 را صادر کند.  ی مقتض

 را صادر کند.  یحکم مقتض   معتبر یفتاواد با استناد به ی افت، باین  یحکم  یاز منابع معتبر اسالم ی اگر قاضمعتبر:  یفتوا .3
صادر    ی نباشد، حکم مقتض  ین شرعیر با مواز یکه مغا  ید با استناد به اصول حقوقی ابد، باین   یمعتبر هم حکم  یاز فتاوا  یاگر قاض :  ی اصول حقوق .4

 به عهد و ...   یکند؛ مانند اصل صحت عقود، اصل برائت، اصل عدم، اصل لزوم وفا
ل عمل  ید به نحو ذی، قانون حاکم بر موضوع را خالف شرع بداند، بای اگر قاضبه مخالفت قانون با شرع:  یپرونده در صورت اعتقاد قاضف یتکل

 کند: 
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 دهد.  ید طبق قانون رأی با مجتهد نباشد: یاگر قاض .1
 ل عمل کند: یکند و به نحو ذ  یخوددار   یدگ یتواند از رس یم  ین قاضیامجتهد باشد:  یاگر قاض .2

 کند.یصادر م  یدگ یقرار امتناع از رس  ▪
 شود. یفرستاده م یس حوزه قضائ یعرض به نزد رئ پرونده جهت ارجاع به شعبۀ هم ▪

 به پرونده:  یدگیاز رس یامتناع قاض یضمانت اجرا
م یاگر شکا .1 ف اوست، به هر عذر و بهانه، گرچه به عذر  ی به آن از وظا  یدگی نکه رسیاقامه شود و با وجود ا  یدر نزد قاض   یط قانون یمطابق شرا  یت و تَظلُّ

ل، از شش ماه تا ین به تأخ یا صدور حکم را برخالف قوانیبه آن امتناع کند    یدگ یا رسی ت  ین، از قبول شکایا تعارض قوانیا اجمال  یسکوت   ر اندازد، بار او 
 شود. یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم م ی

 رات« ق.م.ا(. ی»کتاب تعز   597شود )مادۀ یز محکوم میخسارت وارده ن  ۀی، به تأدیفر یت ک یعالوه بر محکوم  ین قاض یا .2
 به طور خاص:  ی ف صدور رأیتکل

 ف کنند. ین تکلییتع دعوا د به طور خاص در هریها با دادگاه .1
 کنند.   یتوانند قانونگذار یگر، محاکم نمیدعبارتصادر کنند؛ به ی، رأید به صورت عام و کل  ی ها نبادادگاه .2
 . ه استیوحدت رو ی، صدور رأبه صورت عام یتنها استثناء صدور رأ .3

 کشور  یوان عالید یأت عموم یه ه توسط یوحدت رو یرأ 
 ی وان عدالت ادار ید یعموم أت یه ه توسط یوحدت رو یرأ 

ه  یوحدت رو یکشور اقدام به صدور رأ  یوان عالینظر حاصل شود، دک قانون اختالفی ر ین محاکم در تفس یاگر بکشور:   یوان عال یۀ دیوحدت رو یرأ
 ه منوط به دو شرط است: یوحدت رو یکند. صدور رأیم
 نظر حاصل شود. اختالفک قانون ی ر ی، در تفسی و چه عال ین محاکم، چه تال یب .1
  کشور از ایکشور   یوان عالیس دیرئ .2

لع شوند.ی ا دادستان کل   ن اختالف مط 
 کشور:  ی وان عالیه در دی وحدت رو  یقۀ صدور رأیطر 

و   یفر ی، ک یحقوق ها نسبت به موارد مشابه، اعم از  ا دادگاهی کشور    یوان عالی: »هرگاه از شعب مختلف د یفر یک  ی ن دادرسییقانون آ  471متن ماده   .1
قوانی امور حسب از  متفاوت  استنباط  با  آراء مختلفی،  شود،    ین،  دیرئصادر  عالیس  کشور ا  ی  کشور  یوان    

کل  طر دادستان  هر  به  شوند،  ی،  گاه  آ که  ق 
ا  ی  هادادگاها  ی  کشور  یوان عالیشعب دک از قضات   ی ه درخواست کنند. هر  یجاد وحدت روی کشور را به منظور ا  یوان عالید  یأت عموم ینظر ه   مکلفند
دل  توانندیمز  ی ن   یدادگستر   یوکالا  ی   هادادستان از طر یبا ذکر  رئیل  عالیس دیق  هیکشور    یوان  نظر    کشور، 

دادستان کل  دربار   یأت عموم یا   ۀرا 
کنند. ه عالید   یأت عمومی موضوع درخواست  رئی به ر کشور    یوان  و ی  یوان عالیس دیاست  معاون    کشور  و    یا 

نما یبا حضور دادستان کل  و   او  ۀندیا 
م کنند.  یو نسبت به آن اتخاذ تصم  یشود تا موضوع مورد اختالف را بررسیل م ی معاون تمام شعب تشک یحداقل سه چهارم روساء و مستشاران و اعضا

برایاکثر   یرأ موارد مشابه  در  عالیدشعب     یت  اعم  یساو    ها دادگاهو    کشور  یوان  غ  ییاز قضار مراجع،  آنی و  رأالزم  ر  به  نسبت  اما  است؛   ی االتباع 
  یکشور، عمل انتساب   یوان عالید  یأت عمومی ه هیوحدت رو ی ا در حال اجراء باشد و مطابق رأی، اجراء نشده یکه رأ ی اثر است. در صورتیشده ب یقطع

به حال محکوم    ی به جهات  یا رأیجرم شناخته نشود   رأیَعلمساعد  باشد،  آراء مذکور قابل تسر    ی أت عمومیه  یه  به  و مطابق مقررات    ینسبت  است 
 شود.«یعمل م  یقانون مجازات اسالم

  یأت عموم یهکشور،    یوان عالید یأت عموم یگر هیشود نام دیل می تشک ن اوی از معاون یکیا  یوان یس دیاست رئ یکشور به ر  یوان عال ید ی أت عمومیه .2
 . است هیوحدت رو یرأ

(  یامور حسب  یا حت ی)و  یفر یا ک یباشد   ینظر از آنکه موضوع مورد بحث حقوقأت حضور دارند. صرفین ه یوان در ای ن شعب د یمستشاران و معاون رؤسا،  .3
 . أت حاضر شوندی توانند در هیم  قضات تمام شعب

 . ابدییت میوان رسم یچهارم قضات دأت با حضور حداقل سهیه .4
  کشور  .5

  رأیان میخود را ب  یأت حضور دارد و نظر مشورت یاو در ه ۀندیا نمایدادستان کل 
 . ندارند یکند اما حق 

 االتباع است. وان و محاکم الزمیتمام شعب د ی ه نام دارد و مانند قانون برایوحدت رو ی، رأیأت عموم یت ه ینظر اکثر   .6
قه فقط به موجب یووحدت ر  یق.آ.د.ک رأ ۴۷۳ ۀدر حال حاضر بنا بر ماد .7 ق  ۀیوحدت رو یرأا ی قانون الح   . فسخ است قابل الح 

 : ی وان عدالت ادار یه در دیوحدت رو  یموارد صدور رأ
آرا .1 بند  یا چند شعبۀ دیک  یاز    متعارض  یاگر در موارد مشابه،  باشد. در  تشک  12مادۀ    2وان عدالت صادر شده  آیقانون  و  وان  ید  ین دادرس یی الت 
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 ه« گفته شده است. یوحدت رو ی ، »رأیی ن رأی به چن یعدالت ادار 
الت  یقانون تشک 12مادۀ   3ق  کلمه، در بند  ی وان صادر شده باشد. البته به عبارت  دق یا چند شعبۀ دیاز دو  مشابه یاگر در موضوع واحد، حداقل پنج رأ  .2

ن  ی وۀ صدور و اوصاف و آثار چنیه«؛ اما شی وحدت رو  یاست، نه »رأه« گفته شده  یجاد رویا  ی، »رأیی ن رأ یبه چن  ی وان عدالت ادار ید  ین دادرسییو آ
 ه است. پس:یوحدت رو ی، همانند رأییرأ
 وان صادر شده باشد. یاز شعب د آراء متعارضکه  در موارد مشابهرویه:  وحدتصدور رأي   •
 باشد. وان صادر شده یاز شعب د آراء مشابه متعدد،  در موضوع واحدرویه: که  جادی اصدور رأي  •

 : یوان عدالت ادار یه در دی وحدت رو  یقۀ صدور رأیطر 
 شود. یل میوان عدالت تشکیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دید یأت عموم یه .1
 اوست.  ییا معاون قضا یوان عدالت یس دیأت با رئین هیاست ایر  .2
 حاضر است.   یت اعضایه، نظر اکثر یوحدت رو یمالک صدور رأ .3
 االتباع است. مربوط الزم  یو حقوق ی قی، ادارات و اشخاص حقیوان عدالت ادار یر شعب دی بر سا ین رأیا .4

اثر    یاالصول دارایعل  یر قواعد شکل یمانند سا   ی مدن  ین دادرسییم، قواعد آی: همانطور که باالتر گفت یمدن  ین دادرسییقواعد آ   یاثر فور   یبررس
ه است: ر قابلیک ز ی ن خصوص، تفکیاست در ا یفور   توج 

 دارد. یاثر فور  یقواعد سازمان قضاوت  .1
 دارد.  یاثر فور  یت ذات ی قواعد صالح .2
سب ی قواعد صالح .3  ندارد. یاثر فور  یت ن 
، قانون  ی مثال اگر بعد از ابالغ رأ  یناقض حقوق مکتسبۀ اشخاص باشد برا  ین اثر فور ینکه ایدارد؛ مگر ا  یاخص، اثر فور   یقواعد آ.د.م به معنا .4

را یست؛ ز یشده نابالغ  ینسبت به رأ  یدنظرخواهی ن امر موجب کاهش مهلت تجدیروز کاهش دهد، ا  10روز به    ۲۰را از    یدنظرخواهی د مهلت تجدی جد
  مکتسبۀ شخص  محکوم  یا

ش دهد بازهم قانون  یروز افزا  30به    ۲۰را از    یدنظرخواه ید مهلت تجد ین اگر قانون جد ی ه است همچنیَعلن امر خالف حق 
به  ی جد نسبت  نابالغ  یرأد  مؤثر  ز یشده  رأ یست  به  نسبت  آن  إعمال  تجدابالغ  یرا  مهلت  بر  افزودن  و    یَعلمحکوم    یدنظرخواهی شده 

حق  خالف  ه، 
 . َله استمکتسبۀ محکوم  

داشته باشد،    یفور د اثر  یکه با  یمثال، ممکن است در قانون   یخالف موارد فوق را مقرر کند. برا  یالبته قانونگذار ممکن است نسبت به قانون خاص  .5
 إعمال نشود.   یجار   یهانداشته و نسبت به پرونده ین مقرر شود که قانون اثر فور یچن 
 م: یجزوه گفت یم که در چارت  ابتدایشویم  یم. حال، وارد  آن چهار بخشیرا گفت کی  یمدن  ین دادرس ییمقدمۀ آتا االن، 

 ران ی ا یبخش اول: مراجع قضاوت
  ۀ ی« کل  یران« است. منظور از عبارت »مراجع قضاوتیا  یرد »مراجع قضاوت یگ یقرار م  ین جزوه، مورد بررسیکه در ا  ین بخشیفوق، نخست  ۀبعد از ذکر مقدم

ن  ی ند. نخستی نمایم   یو اقدام به صدور رأ  ی دگ ی ت آنهاست رس یکه در صالح   ی، جرائم و امور ی ل شده و به دعاو یاست که به موجب قانون، تشک  یمراجع
قرار م   یموضوع ه  توج  به مراجع صالح مورد  تعیگ یکه در رجوع  و تشخییرد،  امر موردنظر، صالح است. صالح  یدگیاست که در رس  یص مرجع ین  ت   ی به 

مراجع، قبل از هر  ت  ی ص صالحی ن و تشخییتع  یرد. برا یت قرار گید مورد عنایت با یاست که قبل از ورود در ماه  یز اصواًل، از امور یخود  مرجع ن  یمرجع، برا
ران مورد مطالعه قرار  یا  ی ن ارتباط سازمان قضاوتی اند شناخته شوند. در ال شدهیتشک  یو امور حقوق   یدعاو به    یدگیرس  ی که برا  ی ست مراجعیبا یز، م یچ

قضاوت »سازمان  از  منظور  گرفت.  واحدهایا  یخواهد  همکار   یی ران«  با  که  دیدوا  یاست  به  آنها،  به  وابسته  اشخاص  و  در  یعاو ر  داخل  امور  و  جرائم   ،
 رد. یگیرا در برم یو هم مراجع ادار  یین هم مراجع قضاید و بنابرای نمایم  یو اقدام به صدور رأ یدگ یت  خود، رس یصالح 
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 :ت آنهایو صالح  یمراجع عموم

ه به »قانون تشک  و    ی عموم  یها ل دادگاهی ز »قانون اصالح قانون تشکی آن و ن  ییاجرا  ۀنامنیی( و آ1373و انقالب« )مصوب    ی عموم  یها ل دادگاهیبا توج 
 بخش نمود.   دنظری تجد یهادادگاهو  نینخست یهادادگاهتوان به یرا م  یمراجع عموم ر مقررات  یمربوط و سا یهانامهنیی( و آ1381انقالب« )مصوب  

ت خود  یات و امور داخل در صالح یو شکا  یبه دعاو   نیدر مرحلۀ نخست القاعده  یکه عل  یعموم   ی ها: دادگاهآنهات  ی ن و صالحینخست  یهادادگاه
 ند. ی نمایم  یدگیرس

 ی حقوق ی دادگاه عموم
و تعداد شعب آن با مقام مزبور   ین قلمرو محل  ییگردد و تعیل م ی دهد تشکیص م یه تشخییس قوۀ قضاییکه ر  ییهادر محل ی: دادگاه عموم الف. سازمان

به حقوقی است. تخص و یبا مقام مزبور    ییقضا  ۀدر هر حوز   ییو جزا  یص شعب  از طرف  با حضور    یحقوق   یعموم  یهاباشد. دادگاهیم  یا مقامات مجاز 
لۀ ی قات به وسیاقدامات و تحق  یفرما است. تمام حکم  یقاعدۀ وحدت قاض   ین در دادگاه عمومیشود؛ بنابرایل م یتشک  البدلیدادرس عل  ای  س شعبهییر 
ارات  یبا اخت   یگونه تفاوتچیه   یدگیب رسیبه پرونده و ترت  یدگیس دادگاه در رس ییارات ر یو اخت   یقاض   یر یگمیده و تصمیانجام گرد  البدلیدادرس عل ا  یس  ییر 

ترت رسیو  عل  یدگ یب  علیدادرس  ندارد.  علیالبدل  دادرس  دریاالصول  ر   یصورت  البدل  ابالغ  با  دادگاه  حضور  ییدر  دادگاه    
کل  وظیس  انجام  و  فه یافته 

ن صورت  یدر ا  یندارد ول   یزمان هر دو مقام مزبور در دادگاه  واحد منع قانون فۀ همی ب باشد اما انجام وظیت داشته و غایس دادگاه معذور یید که ر ی نمایم
ه  یالت عدلیف  مندرج  مزبور را خواهد داشت. بر اساس قانون اصول تشکیارات و وظایۀ اخت یکل  یدگیمورد رس ک در پروندۀ  ی ده و هر  یع گردی ها توز پرونده

س  شعبه بوده و به ییت  ر یاست و مسؤولیاست که تحت ر   یر یمد  ی، دفتر  دادگاه قرار دارد هر دفتر دارای ت هر شعبۀ دادگاه  عمومیدر مع   1307مصوب  
ه داشت که علیس و ... دارد. البته بایکارمند، دفتر نواست خود،  یتعداد الزم، تحت ر    ی عموم  یهات دادگاهی ن دامنۀ صالحیب  یچ تفاوتی القاعده، هید توج 

نمونه  یل شود وجود ندارد )برایبزرگ، در مراکز بخش، شهرستان و استان تشک یاز شهرها ینی نکه در نقاط معیمختلف، اعم از ا  ییقضا یهاواقع در حوزه
آ  11باشد(. بر اساس تبصرۀ مادۀ  یز م ی ن نیت دادگاه خم ی ت دادگاه اراک است در صالح یکه در صالح  یو امور   یاو همان دع   ی مدن  ین دادرسیی قانون 

ه  یا ناحیل مجتمع  ی از قب  ییبه واحدها  ییحوزۀ قضا  یبند میا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقس یک بخش  یعبارت است از قلمرو    یی»حوزۀ قضا 
  دادگاه  مستقر در آن نم یدر صالح یر ییتغ

 دهد«. یت  عام 
مربوط به    ییبه امور قضا   ی دگ یا شهرستان، دادگاه نداشته باشد رس یآن بخش    ی عنیل نشده باشد،  ی تشک  یدادگاه عموم   ی ا شهرستان یچنانچه در مرکز بخش  

محل،   با  آن  بخش،  خصوص  استانیتر کینزددر  همان  دادگاه  با  و    ن  شهرستان،  خصوص  قضایتر کینزددر  حوزۀ  تابع    یین  شهرستان 
 باشد. یم  همان استان

ل  دادگاه  عموم ییر 
او  بر شعب د  ییحوزۀ قضا  یس  شعبۀ    دادگاه   یاست ادار ینظارت و ر گر  یمستقر در مرکز بخش، 

ل، دفتر  کل  او  و دفتر شعبۀ  دارد 
ل  دادگاه  عمومییاست. ر 

او  رئ  یی وزۀ قضاس حیبخش، رئ  یس  شعبۀ  و  بر دادگاه  ی عموم  یهاس دادگاهیبخش  و  بوده  آن    ی عموم  یهابخش  مستقر در 
 دارد.  یاست ادار یبخش، نظارت و ر 

ل  دادگاه  عموم ییر  •
او  بر کل   یدادگستر س  یی ر مرکز استان، ر یشهرستان در غ  یس  شعبۀ  و  و دادسراها ۀ دادگاهیآن شهرستان است  و    یها  مربوط 
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  دادگاه  عموم یاست ادار ینظارت و ر مستقر در بخش،   یهادادگاهن یهمچن
ل، دفتر  کل   شهرستان است.  یدارد و دفتر شعبۀ او 

ل  دادگاه  عمومییر  •
   ییشهرستان  مرکز  استان، ر   یس  شعبۀ او 

ل  ییاستان، ر   یس کل  دادگستر یی شهرستان است؛ اما ر   یهادادگاهس  کل 
س  شعبۀ او 

دادگاهیدادگاه  تجد بر  و  است  استان  کیتجد  ی هادنظر  همان  کل    یفر یدنظر،  و  دادگستر یاستان  دادگاهیۀ  دادسراهاها،  و  استان    یها  و  آن  نظارت 
 دارد.  یاست ادار یر 

ل  دادگاه  عموم یز رئیمرکز استان ن  یهانکته: در شهرستان
   یشهرستان، رئ  یس شعبۀ او 

  ی دادگستر س  یآن شهرستان است و نه رئ   یها دادگاهس  کل 
م یندار  شهرستان  تهران که مرکز استان است یس  دادگستر یمثاًل رئ   یعنیم یشهرستان ندار  یس  دادگستر یمرکز استان، رئ  یهاآن شهرستان. در شهرستان

 م. یدار  ستیشهرستان  دماوند که مرکز استان ن  یس  دادگستر یاما رئ 
انقالب به    یها ارات خود را در خصوص دادگاهیاز اخت   یا بخش ی تواند تمام  یه مییس قوۀ قضاییب ر ی شهرستان مرکز استان، با تصو  یهادادگاهس کل   ییر 
ل  ا ییر 

َمت  معاون  و یین صورت، ر ید و در این دادگاه واگذار نمایس شعبۀ او  ل  دادگاه  انقالب در س 
 د. ینمایفه م یانجام وظ یس شعبۀ او 

دادگستر   یسارؤ همچن  یهایکل   و  شهرستان  و  حوزهی استان  سرپرستان  مع  یی قضا   ی هان  شهرها  ین ی نقاط   م   یاز  تصو یبزرگ  با  ر ی تواند  قوۀ  ییب  س 
 ه به تعداد الزم معاون داشته باشد. ییقضا

 
ّ
  دادگاه ن « که دادگاه در آن واقع  شهرستانا ی بخش ک ی  یعبارت است از »قلمرو  یی : حوزۀ قضا(یب. قلمرو )محل

« است که دادگاه  یز »شهر یاست. َمَقر 
  دادگاه  مستقر در آن نم یدر صالح   یر ییه تغیا ناح یمانند مجتمع    یی به واحدها  ییک حوزۀ قضای   ی بند میدر آن قرار دارد. تقس

قانون    2دهد. مادۀ  یت  عام 
س قوۀ  ییص ر ی « آن به تشخ ین قلمرو محل  ییو »تع  یی در هر حوزۀ قضا  یعموم  یهادادگاهس  یدارد که تأس یو انقالب مقرر م  یعموم   یهال دادگاهیتشک
ه به ضوابط و مقررات تصم  ییتواند محدودۀ حوزۀ قضا یه نمییس قوۀ قضاییه خواهد بود. ر ییقضا تواند قلمرو ید؛ اما مین نماییتع   یمات کشور یرا بدون توج 
  دادگاه نخواهد بود؛ بنابرای صالح   ین امر، ناف یا  ی د ولی ن نمایی گردد، تعیس میشهر تأس  از  یارا که در نقطه  ی دادگاه  عموم  یمحل  

  ی ن قلمرو محل  یت  عام 
 گردد. یم  یب بررس یبزرگ باشد که به ترت یاز شهرها ین یمع  ید مزبور، نقاط یا با ق یممکن است بخش، شهرستان،  یدادگاه  عموم 

 
ّ
)محل عمومیقلمرو  دادگاه  مقِرّ  و  محل  بخش   ی(  قلمرو  عموم  ی:  قسمت   یدادگاه   ا  یبخش،  خاک  م یاز  رعایران  با  که  مقررات  یباشد  و  ضوابط  ت 

 بخش منطبق است.   یعنی یمات کشور ین واحد از تقسیبر ا یمات کشور یتقس
 
ّ
)محل عمومیقلمرو  دادگاه  مقِرّ  و  عموم شهرستان  ی (  دادگاه  قلمرو  قسمت   ی:  ا  ی شهرستان  خاک  رعیاز  با  که  است  مقررات  ی اران  و  ضوابط  ت 

 شهرستان، انطباق دارد.  یعنی یمات کشور ین واحد از تقسیبر ا یمات کشور یتقس
ل  یتشک   یدادگاه عموم  یه است. چنانچه در شهرستانییس قوۀ قضایید ر ی ز با صالحدیست در مرکز آن باشد نیبایدر شهرستان که م   یل دادگاه عموم یتشک

هر    یدادگاه عموم   یین شهرستان تابع همان استان است. حوزۀ قضایتر کینزد  ییجرائم و امور مربوط به آن با حوزۀ قضا،  یبه دعاو   ی دگ ینشده باشد رس 
البته در صورت تشکی یجوار وسعت مهم  یهاشهرستان  ییشهرستان تا مرز حوزۀ قضا از شهرستان، حوزۀ   ییها ا بخشیدر بخش    یل دادگاه عمومی ابد؛ 

 شود. یز محدود میبخش  همان شهرستان ن یعموم  یهاا دادگاهیدادگاه  ییرکز  شهرستان با مرز  حوزۀ قضام  یدادگاه  عموم یی قضا
از    یگونه تفاوتچی ها هها و مرکز بخشر شهرستانی مرکز سا  ی ز با دادگاه عمومی ن دادگاه نیگردد که ا یل م ی تشک  ی ز دادگاه عمومیدر شهرستان مرکز استان ن 

و  یح )محل  ی صالحث سازمان  قلمرو  ندارد.  دادگاهی( ایت  ن ن  تع یها  مزبور  به ضوابط  ه  توج  با  مییز  در حال حاضر حوزه قضاین  برخیتهران    ییشود.  از    یا 
 شود. یه« گفته م یا »ناح یاند که »مجتمع« م شدهیا چند واحد تقس یگر، به دو یبزرگ د یشهرها

ه قرار گ ی که با  یموضوع ا  ی س شده، اعم از مراکز بخش  یران تأسیک از نقاط ای که در هر    یعموم  یهادادگاه  ییقضا  ی هاحوزهن است که  یرد ای د مورد توج 
را که   یادادگاه، حوزه  یت محل  ی ر مقررات مربوط به صالحیبه بعد  ق.آ.د.م و سا  11د، با توجه به مقررات مواد    ی ز بوده و خواهان بایگر متما یشهرستان، از د

اقامه شود که    یاد در دادگاه  مستقر در حوزهیت  دادگاه  محل  اقامت  خوانده باشد، با ی ن دعوا چنانچه در صالح ید؛ بنابرایدارد انتخاب نما   ی ت محل  یصالح 
ه به ضوابط مع  یگر ید   ییم است و چنانچه خواهان، دعوا را در دادگاه  حوزۀ قضایخوانده در آن مق الح نباشد، خوانده  شده صگفته  ی ارهای اقامه کند که با توج 

 د. یت نما ی راد عدم صالحیتواند ایم
 : تیپ. صالح

که   یی را دارد مگر آنها یو امور حقوق یۀ دعاو یکلبه   یدگیت رسین معنا که صالح ی، عام و اصل بر آن است؛ بدی حقوق یعموم  ی هات  دادگاهی: صالح اصل
به    ی دگ یکه رس  یکند به قانون یکه صادر م  ییدر رأ  یندارد که دادگاه عموم   یجه، لزوم یق.آ.د.م( و در نت  10گر قرار گرفته باشد )مادۀ  یت مراجع دیدر صالح 

ن صورت دادگاه  ی راد شده باشد که در ایت دادگاه اینکه به صالحی د؛ مگر ایت مرجع مزبور قرار داده استناد نما ی ا امر  خاص را در صالحیت  یآن دعوا، شکا
تا آنجا وسعت و   یت دادگاه عموم ید. البته صالح یت را اگر وارد نباشد، به طور مستند و مستدل رد نمای راد عدم صالحیابتدا ا   صادره،   یمکلف است در رأ

صراحتًا به    یبه امر   یدگی: چنانچه رساستثنائاتقرار نداده باشد.    یگر یت مرجع دی را در صالح  یا امر یت  یبه دعوا، شکا  یدگی شمول دارد که قانونگذار رس
  دادگاهیقرار گرفته باشد از صالح  یگر ی ت مرجع دیموجب قانون در صالح

فراز  ملک  یمثال دعوا  یخارج است. برا  یعموم   یهات  عام    ی ان  ثبت یکه جر   یا 
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  وقوع ملک است که مرجعیافته در صالحیآن خاتمه 
 خارج است.  یه  عموم ت  دادگاین از صالح یباشد و بنابرایم  یاختصاص  یت  ادارۀ ثبت  محل 
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دادگاه  
و انقالب و مستقر در   ی عموم  ی هادنظر صادره از دادگاهیقابل تجد  ی دنظر در آرای : در مرکز هر استان، به منظور تجدت آنیدنظر استان و صالحیتجد

ب از  یدنظر به تعداد مورد ن ی حوزۀ آن استان، دادگاه تجد با حضور دو  دنظر  یل دادگاه تجد یگردد. جلسۀ تشکیل میس و دو عضو  مستشار تشکیی ک ر ی از، مرک 
از رس یت  ی رسم  عضو به وسیاکثر   ی، رأیدگیافته و پس  انشاء م یس  یی لۀ ر یت که  بود. دادگاه تجدو الزم  یشود قطعیا عضو مستشار  دنظر  ی االجرا خواهد 

ل، طبق اصول کل  یی ن صورت ر یکه در اک شعبه داشته باشد  یش از  یتواند بید میجاب نما یکه تراکم کار ا  یاستان در صورت است دادگاه  ی ، ر ی س شعبۀ او 
ل، دفتر کل است. هر دادگاه  استان و هر  دنظر مرکز استان را عهدهی تجد است  یر دفتر است که تحت ر یک نفر مدی  یک از شعب  آن دارای دار و دفتر شعبۀ او 

ه داشت که در  ی س و ... دارد. بایکارمند، دفترنواست خود،  یس  شعبه بوده و به تعداد الزم تحت ر ییت  ر یو مسؤول س قوۀ  ییچنانچه ر و    مرکز هر استاند توج 
 شود. یشمرده م  ی ن مرجع از مراجع اختصاصیشود ایل م ی ، دادگاه انقالب تشکر مناطق کشوریص دهد در سای ه تشخییقضا

 استان:  ی س کّل دادگستر یرئ
ل دادگاه تجدیرئ .1  استان است.  یکل  دادگستر سیدنظر استان، رئ ی س شعبۀ او 
 ز هست. یاستان ن یفر یک یهاس دادگاهیدنظر و رئ ی تجد یهاس دادگاهیاستان، رئ یس کل  دادگستر یرئ .2
ه داشته باش   یاست ادار ینظارت و ر آن استان    یدادسراهاو    هادادگاهاو بر تمام   .3 استان بر    یس کل  دادگستر یاست رئ ید که نظارت و ر یدارد. توج 

رفًا از ح  یها و دادسراهادادگاه در صدور    یرگذار یها و تأثبه پرونده  یدگیبر دخالت در روند رس  یاو حق    یعنی؛  ییاست، نه قضا  یث ادار یآن استان، ص 
 ندارد.  یدر دعاو  یرأ

 : ت آنهایو صالح  یمراجع اختصاص
اختصاص  ه  یمحاکم  به  که  است  امر یآن  رس  یچ  غ  یدگیحق   اختصاصیندارد  مراجع  مفهوم  است.  داده  اجازه  صراحتًا  قانون  آنچه  از  مراجع    یر  برابر  در 

ا را دارند که قانونگذار صراحتًا مشخص نموده است  یا محاکمۀ اشخاص یبه امور و    یدگ یت رس یاست که تنها صالح   یمراجعُمَعر ف     یعموم ن تفکر که ی. 
گاه  یبه برخ  یدگیرس   ی ار یباشد، اگرچه در بسیژه م یو  ین دادرس یین نظر، مستلزم وجود مراجع خاص با آی د و از ای نمایجاب میرا ا  یاژهیو  یها یاز جرائم آ

طرفداران  کشورها  کشورها  یاز  در  اما  تشکین  ییدارد  دادگاهی ز  مخالفت  یفر یک   یاختصاص   یهال  مروبه  یجد    یهابا  ز یرو  علمایباشد  ا  یرا  بر  ن  یحقوق 
 ن نگردد. ید، تأم ی وجود دارد که حقوق متهم چنانکه با یادین احتمال ز یمراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابرا ن یاند که ا دهیعق

ه به یند که صراحتًا در صالح ینمایم   یدگ یرس  ی« تنها به امور ی « در برابر »مراجع عمومیدر حال حاضر »مراجع اختصاص  با توج  آنها قرار گرفته است.  ت 
بر صالیا و صالح   ی ت مراجع عمومیح نکه اصل  اختصاصیبوده  مراجع  م   یت  موارد  صالحیاستثنا شمرده  به  مربوط  مقررات   اختصاص ی شود    ی ت  مراجع  
را    ی د مرجع عمومیاست، با   ی ا اختصاصی  یت مرجع عموم یدر صالح  ین یبه امر مع   یدگی د شود که رسی ده و هرگاه تردیر گردیست در موضع  نص تفسیبا یم

ت آن قرار داده مورد استناد  ی به موضوع را در صالح  یدگی که رس  ید نص  ید بای نمایکه صادر م  ییدر تمام آرا  ین، مرجع اختصاص یصالح دانست. عالوه بر ا
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 ت نشده باشد. ی راد عدم صالح یاگر ا ی قرار دهد حت
 ؛یپس مراجع اختصاص 

 
 :ر استیبه شرح ز  یحقوق  یمراجع اختصاص

به شمار    یعموم  یحقوق  یها( از دادگاه1/12/1391ت خانواده )مصوب  یاالجرا شدن قانون حماب و الزمیش از تصوی: دادگاه خانواده تا پخانوادهدادگاه  
  ییۀ قضا ، در حوز ی قانون اساس  21موضوع اصل    یهاموجود به دادگاه  ی هااز دادگاه  یقانون اختصاص تعداد  ۀرفت؛ در واقع قباًل به موجب ماده واحدیم

دادگاه عموم   یشهرستان، شعب  دعاو   ی دگ ی، رسی از  امور   یبه  که در صالح   یو  را عهدهیرا  داشت  قرار  دادگاه خانواده  دادگاه خانواده  ت  اکنون  بودند.  دار 
خ  یسال از تار   3است ظرف  ه موظف  یی، قوۀ قضایخانوادگ  یبه امور و دعاو   یدگیآن »به منظور رس  1ک سو برابر مادۀ  ی را از  یاست ز   یاختصاص   یدادگاه 

بخش به    ییقضا   ی هان دادگاه در حوزهیل ایل دهد. تشکیشعبۀ دادگاه خانواده تشک  ی شهرستان به تعداد کاف  ییقضا  یها ۀ حوزهین قانون در کلیب ا یتصو
ت دادگاه خانواده است  یکه در صالح  یو امور   یهمان قانون، دعاو   4گر، در مادۀ  ید  یه موکول است.« از سو ییس قوۀ قضاییص ر ی تناسب امکانات به تشخ

مشاوِر    یو قاض  البدلیدادرس علا  ی   سییر ن دادگاه با حضور  یرا ایست ز یکسان نی   یب دادگاه خانواده با دادگاه عموم ی ن ترکیشمارش شده است. همچن 
م ی تشک  زن با یل  که  دارایشود  کم  دست  قضا  4  ید  خدمت  سابقۀ  همچن   ییسال  رس یباشند؛  ا  یدگین  رعان  یدر  بدون  میدادگاه  انجام  آ.د.م  شود.  یت 

د  ی مشاور با  یشود. قضات دادگاه خانواده از جمله قاض یل م ی تشک مشاور زن ی قاضو  البدل یا دادرس علیس ییر م، دادگاه خانواده با حضور یهمانطور که گفت 
 باشد.   ییسال سابقۀ خدمت قضا 4حداقل    یمتأهل و دارا

. 2از برهم زدن آن؛    یو خسارات ناش   ی. نامزد1ت دادگاه خانواده است:  یر در صالحیز   یبه امور و دعاو   یدگیخانواده رست  یقانون حما  4به موجب مادۀ  
. طالق، رجوع، فسخ،  9ن و نشوز؛  ی. تمک8. نفقه؛  7ه؛  ی. َمهر 6ه؛  ی. جهز 5. ازدواج مجدد؛  4. شروط ضمن عقد نکاح؛  3نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛  

ت و انقضا  انفساخ نکاح، مومت، امور مربوط به  ی ، قیت قهر ی. وال 13. رشد، حجر و رفع آن؛  12. َنَسب؛  11. حضانت و مالقات طفل؛  10آن؛    ی بذل مد 
صایناظر و ام کودکان    ی. سرپرست 16(؛  یب مفقوداالثر )موت فرض ی. امور راجع به غا15نفقۀ اقارب؛    14ت در امور مربوط به آنان؛  ین اموال محجوران و و 

 ت. یر جنس یی. تغ18ن؛ یجن   ی. اهدا17سرپرست؛ یب
دعاو   یدگیرس تشک  یخانوادگ  ی به  عدم  صورت  خانواده:یدر  دادگاه  مکان   ل  در  تشک  یاگر  خانواده  ذیدادگاه  نحو  به  باشد،  نشده  عمل  یل  ل 

 شود: یم
 کند. یم  یدگی رس یخانوادگ  یآن شهرستان به امور و دعاو  یحقوق  یدادگاه عموم شهرستان« فاقد دادگاه خانواده باشد:  یاگر »حوزۀ قضائ .1
راجع به    یکند؛ مگر دعاو یم   یدگیرس   یخانوادگ   یبخش به امور و دعاو   یدادگاه عموم   بخش« فاقد دادگاه خانواده باشد:  ییاگر »حوزۀ قضا .2

نکاح موقت،  ی)دائم    اصل  آنو    رجوع(ا  انقضا  انحالل  ت،  مد  بذل  نکاح،  انفساخ  فسخ،  طالق،  از  با   مدت(  ی)اعم  خانواده یکه  دادگاه  در  د 
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 شود.  یدگیرس یین حوزۀ قضای تر کینزد
 یصالح

ّ
قواعد مقرر در  ی دربارۀ صالح  ی قواعد خاص   ی خانوادگ   یدر خصوص دعاو   :ی خانوادگ  یبه دعاو   یدگیدر رس  یت محل با  ت وجود دارد که 

 :ل استین قواعد به شرح ذیدارد ا یزیتفاوت ناچ   یمدن  ین دادرسییقانون آ
 . اقامتگاه زوجه( مراجعه کند )خود به دادگاه اقامتگاه خوانده  یطرح دعوا یت کند و برا یتبع ین دادرسیید از قواعد عام آیاگر »مرد« خواهان باشد با   .1
 شود: یل عمل م یاگر »زن« خواهان باشد به نحو ذ  .2

  وقوع  ملک استیرمنقول و در صالح ی، غدعوا: رمنقول باشدیۀ غیمطالبۀ مهر  یزن دعوا یدعوااگر  •
 . ت  دادگاه  محل 

، منقول است. در ین دعاو ی: اۀ منقول، نفقه و ...( باشدی)مانند شروط ضمن عقد، طالق، َمهر   یر دعاو یزن، سا  یاگر دعوا •
  اقامت  خوانده )زوج(   ی هادادگاهک از  یر است که هر  ی، زن ُمَخ ین دعاو یا

  سکونت  خود ا  ی  محل 
ند. امکان طرح ی طرح دعوا برگز   یرا برا  محل 

  سکونت  خواهان )زوجه(، خالف قواعد آدعوا
فاقد   یگر یدادگاه خانواده و د ی ها، داران حوزهیاز ا یکیاست البته اگر   یمدن   ین دادرس یی ، در محل 

 .دادگاه خانواده است یرسد که زن مکلف به طرح دعوا در همان حوزه است که دارایدادگاه خانواده باشد، به نظر م
ه داشته باش  ت مرد و زن، مورد اختالف  ی، اصل رابطۀ زوج ین دعاو یرا در ا یست؛ ز ی، تابع بند فوق نبطالن نکاح و    اصل نکاح  ید که در دعاو ی نکته: توج 

ن  یشوند و بنابراینم  ین تلقی، زن و مرد، زوج یرا در دوران نامزد ین قاعدۀ حاکم است ز یز همیاز برهم زدن آن ن  ی خسارات ناش  و   ینامزد  یدعوااست. در  
 است.  یمدن  ین دادرس ییتابع قواعد آ تیث صالح یاز ح ن دو دعوا یا

ت دادگاه خانواده است،  ی که در صالح  یو امور   یر دعاو یاست. سا   نین زوجیبمایف   یدعاو ان شد، در خصوص  یت ب ینکته: آنچه در خصوص صالح
ن  ییتابع قواعد آ  یت محل  یث صالحی ، از حیاز بر هم خوردن نامزد  یمطالبۀ خسارات ناش و    بطالن نکاح،  اثبات نکاح ،  حجر ،  رشد ،  َنَسب ،  نفقۀ اقارب مانند  
  اقامت   ی، زوجه منیمربوط به زوج  یو امور خانوادگ   یخانواده »در دعاو ت  یقانون حما  12؛ چراکه مطابق مادۀ  است  یمدن   یدادرس

تواند در دادگاه محل 
  سکونت  خود اقامۀ یخوانده 

 رمنقول باشد.« یۀ غیکه خواسته، مطالبۀ َمهر  یکند مگر در مورد دعواا محل 
 یصالح

ّ
م خارج از کشور باشد، در خصوص  ین، مق یاز زوج   ی کیر  اگ   م خارج از کشور باشد:ین مقیاز زوج  ی کی  ی دادگاه خانواده، وقت  ی ت محل

 شود: یل عمل م یبه نحو ذ یت محل  یصالح 
  اقامت  طرف  .1

 ران اقامت دارد، صالح است. یکه در ا  یدادگاه  محل 
ا  یکی  یم خارج از کشور باشند؛ ولین مقی اگر هر دو نفر  زوج .2   سکونت  موقت داشته باشد،  یاز آنان در 

  سکونت  فرد  ساکن در  ران، محل 
دادگاه  محل 

 ران صالح است. یا
  سکونت  موقت  زوجه، صالح است. یم خارج از کشور باشند و هر دو در ا ین مق یاگر هر دو نفر زوج  .3

  سکونت  موقت داشته باشند، دادگاه  محل 
 ران محل 

ن  یشته باشند، دادگاه شهرستان تهران، صالح است؛ مگر آنکه زوجران سکونت نداین، در ا یک از زوجیچیم خارج از کشور باشند و ه یاگر هر دو مق .4
  د دعواتوافق کنند که 

 طرح شود.  ی گر یدر محل 
متعدد مطرح کرده باشند،    یقضائ   ی هاگر، در حوزهیکدیه  یت دادگاه خانواده را علیموضوع صالح  ی ن، دعاو یاگر زوجامر مطروحه در دادگاه خانواده:  

 شود: یل عمل میبه نحو ذ
م به آن داده شده، صالح یدادگاه  .1  را دارد. یدگی ت رسی که دادخواست  مقد 
 کند. یم  یدگیرس یزوجه را دارد، به همۀ دعاو  یبه دعوا یدگیت رس یکه صالح  یم شده باشد، دادگاه یک روز تسلی ا چند دادخواست، در یاگر دو  .2

 :در دادگاه خانواده یمدن ین دادرسییگاه قانون آ یجا
 . م دادخواست استیمستلزم تقد   یعموم یهادر دادگاه خانواده، مانند دادگاه یدگیرس .1
 . وۀ ابالغ، در دادگاه خانواده الزم ندانسته است یفات ق.آ.د.م را، جز دادخواست و ش یت تشر یقانونگذار، رعا .2
آنچه در دادگاه خانواده الزم .3 نیالرعاالبته  آ ی تشر ست،  یه  با  یمدن  ین دادرسییفات  اما   د  یاست 

ّ
کل اقسام    یمدن  ین دادرسییآ   یقواعد  مانند 

قانون   ی ابالغ )واقع تأمیو  رأ  ی هان خواسته، روش ی (، قواعد صدور قرار  به  ایاعتراض  را در دادگاه خانواده الزم  یطار   ی رادات، دعاو ی،   ... ه یالرعاو 
 . ستین قانون ن یفات تابع ایث تشر ی است؛ اما از ح یمدن  ین دادرسیی، تابع قانون آی ث قواعد دادرسین، دادگاه خانواده از ح ی دانست؛ بنابرا

 در دادگاه خانواده: ینه دارسیه هز یاعسار از تأد
ن  مالیست؛ بلکه دادگاه میاعسار ن  یم دادخواست اعسار و طرح دعوایازمند تقدین .1

ه به اوضاع و احوال، شخص    یتواند پس از احراز عدم َتَمکُّ و با توج 
 حکم موکول کند.   یها را به زمان اجرانهیه هز یا آنکه تأدیشخص را معاف کند  یدادرس  یهانهی را از هز 

ه به  یق.آ.د.م ن  ۵۰۶فات مقرر در ماده  ی ت تشر یه با رعایم استشهادیدو شاهد و تنظ   یت منوط به معرف ین معاف یا .2 اوضاع و  ست؛ بلکه ممکن است با توج 
 اثبات شود.  یقاض یاحوال و قرائن موجود برا
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 . ها است نهیر هز یو سا یالزحمۀ داور الزحمۀ کارشناس، حق، حقی نۀ دادرسی ت شخص از هز ین قانون موجب معافی اعسار مقرر در ا .3
در    ین خواسته نشود. چون خسارت احتمالیجهت صدور قرار تأم   یت از سپردن خسارت احتمال ین ماده موجب معافی رسد که اعسار  مقرر در ایبه نظر م .4

 . ، بعدًا قابل استرداد استدعوادر  یروز یع( وجه است که در صورت پی )تود  یامانت سپار  یشود؛ بلکه نوعیها محسوب نمنهی شمار هز 
ن، اگر شخص  .5  . کندین مییتع یل معاضدتیاو وک  یبداند، برا یکه دادگاه مقتض  ی درخواست کند، در صورت  یدر صورت عدم َتَمکُّ
کند البته  ین م ییتع  یل معاضدت یاو وک  یرمتمکن درخواست کند و چه درخواست نکند دادگاه برایباشد، چه شخص غ ی ل الزامین وک یی ن اگر تعیهمچن .6

 . باشد یل الزامی ن وکیی نشده که تع ین یب شیچ مورد پیه  یخانوادگ یدر دعاو  ین مقررۀ قانون یرغم ایعل
شان اثبات شود؛ چرا که  یاند؛ بدون آنکه الزم باشد اعسار امعاف  ینۀ دادرس یۀ هز یاز تأد  یستیان سازمان بهز ی امداد و مددجوته  یافراد تحت پوشش کم  .7

ن  ا ینۀ محکم یآنها قر  یبرا  یستیتۀ امداد و سازمان بهز ی شمول خدمات کم
 شان است. یبر عدم َتَمکُّ

 :قواعد ابالغ در دادگاه خانواده
 ابالغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات ق.آ.د.م است فات و نحوۀ یتشر  .1
تواند ابالغ را به یابالغ به دادگاه اعالم کنند، دادگاه م   یک را برایو پست الکترون  یام تلفن یل پست، نمابر، پ ی را از قب  یگر یق دین دعوا، طر ی اگر طرف .2

 ق انجام دهد. یآن طر 
 درهرصورت احراز صحت ابالغ با دادگاه است.  .3
با  یالمکان معرفهان، خوانده را مجهولاگر خوا .4 به تحقنیز به دادگاه اعالم کند. دادگاه دراین اقامتگاه او را نید آخر ی کند،  کند. اگر  یق میباره اقدام 

گه یح باشد، ابالغ از طر ی بودن  خوانده، صحالمکانبر مجهول  یاظهار خواهان مبن  دادگاه اقامتگاه  ن صورت، اگر  یر ا ید در غیآ یبه عمل م  یق نشر آ
 کند. یافته است ابالغ میکه  یابد، اوراق را به همان آدرسیخوانده را ب 

از قواعد خاص   دستور موقت در دادگاه خانواده: تابع قواعد مذکور در قانون آیم  یرو یپ   یدر دادگاه خانواده، دستور موقت  و  دادرسییکند    یمدن   ین 
 ن قواعد عبارت است از: یست. ا ین

ت  یف در آنها فور ین تکلییطفل و نفقۀ زن و محجور که تع  مانند حضانت و مالقات  یدر خصوص اصل دعوا، در امور  ی واند قبل از صدور رأتیدادگاه م  .1
 دارد، اقدام به صدور دستور موقت کند. 

 ست.ین یاست و حصر  یل یالذکر جهت صدور دستور موقت تمث موارد فوق .2
 ست. ین نیازمند سپردن تأمیموقت مقرر در ق.آ.د.م. نن دستور موقت، برخالف دستور  ی صدور ا .3
 ست. ین  ییس حوزۀ قضاید رئ ییازمند تأی ن دستور برخالف دستور موقت مقرر در ق.آ.د.م. نیا یاجرا .4
شود،  یاثر م م نکند، دستور موقت لغو و از آن رفع یاگر دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصم  ی عنید به زمان است؛ ین دستور موقت مق یا .5

 مگر دادگاه مجددًا دستور موقت صادر کند. 
 ن خواسته در دادگاه خانواده یتأم 

ا  .1 نتیب   ی، قواعد خاص موردن  یدر  و در  آی ان نشده  قانون  قواعد مقرر در  تأم   یمدن  ین دادرس ییجه، همان  )مواد  یدر خصوص    ۱۲۹تا    ۱۰۸ن خواسته 
 . است یز الزامیخانواده ن   یهاق.آد.م.( در دادگاه

نکه یوجود ندارد و آن ا  یمدن  ین دادرسیین مقرره، در قانون آ ین خواسته وجود دارد که ایک مقرره در خصوص قرار تأم یت خانواده فقط  یدر قانون حما .2
را    یکه حکم بدو   یدادگاهتواند از  یاجرا نشده، م   ی که رأ  یو تا زمان   یَله بعد از صدور حکم قطعت  خانواده محکوم  ی موضوع  قانون  حما   یمال   یدر دعاو 

ه درخواست تأم ن محکوم  یصادر کرده است، جهت تأم  ن خواسته کند. یب 
ن فرض مستند به سند  ین خواسته در ایمعاف است؛ چراکه موضوع تأم  ین خواسته از سپردن خسارات احتمالی تأم  ی، تقاضایبعد از صدور حکم قطع  .3

 . ق.آد.م. است ۱۰۸( و مشمول بند »الف« ماده ی )حکم قطع  یرسم
  صلح و سازش در دادگاه خانواده

 . ق.آ.د.م(، اقدام به صلح و سازش کنند ۱۹۳تا   ۱۷۸)مواد    یتوانند در دادگاه خانواده طبق قواعد حاکم بر سازش  دعاو ین میطرف .1
ر اندازد.  یرا حداکثر تا دو بار به تأخ   یکردن فرصت صلح و سازش، جلسۀ دادرسفراهم  یتواند برایاز آنها، دادگاه م   یکیا  ین  یدر صورت درخواست زوج  .2

 ( ق.ح.خ ۱۰)مادۀ  
ت حداکثر تا سه ماه، جهت صلح و سازش به شورا  یک بار، برای د خود، پرونده را فقط  ی تواند حسب صالحدیدادگاه م  .3 حل  اختالف ارجاع کند.    ی مد 

 ق.ش.ح.ا(  ۱۱)ماده  
ر است که قابل سازش باشند، اختالفات  ی پذامکان  یان شد فقط نسبت به آن دسته از دعاو یب   یخانوادگ  یه صلح و سازش در دعاو تمام آنچه دربار  .4
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ستند. در  یاسقاط هستند، قابل صلح و سازش نرقابلیو غ  یرمال ی ل آنکه ناظر به امور غی ، به دلاثبات َنَسب و    بطالن نکاح،  اصل نکاحناظر به اثبات  
ام ی، ق یت قهر یموضوعات رشد، حجر، وال  به غایمومت، نصب  امور راجع  ب   ی ب مفقوداالثر، سرپرستی ن،  و اهدایکودکان  نیجن  ی سرپرست  به  ین  ز 

سبیدل  ست. یر نی پذموضوع، صلح و سازش امکان ی تی و حما یل جنبۀ ح 
 دادگاه خانواده: ی آرا  یاجرا

 است.  یت رأ یقطعبه   شروطمحاکم، مر یز مانند ساینواده ندادگاه خا یآرا یاجرا .1
ه داشت که اجراید به ای ن خصوص، بایاما در ا .2 شدن   ییازمند  نهایت، نیطالق به درخواست زوجه است، عالوه بر قطع  یحکم طالق، وقت   ین نکته توج 

 . نباشدز ی ست، قابل فرجام نیدنظر ن ی و تجد یواخواهد حکم صادره عالوه بر آنکه قابلی با یعن یز هست؛ یحکم ن
ا   اقامت خوخود را در    ی خانوادگ   یم خارج از کشور، امور و دعاو یان مقی رانیاگر 

ا  ین محاکم  یمطرح کنند، احکام ا  شیمحاکم و مراجع صالح محل 
 . ذ آنها صادر کندی بر تنف یمبن  یو حکم  ین احکام را بررسیا  یرانیشود که دادگاه صالح ا یران اجرا م یکه در ا  یمراجع در صورت

 : نیعدم امکان سازش زوج ی تفاوت حکم طالق و گواه
شود.  یعدم امکان سازش صادر م   ین صورت گواه یباشد، در ا  ا مبارات(ی ن )خلع  یطالق با توافق زوج ا آنکه  ی  مرد از دادگاه درخواست طالق کند اگر   .1

 ت آن است. ی منوط به قطع  عدم سازش یگواهثبت طالق به موجب 
ت اعتبار گواه   است.  یشدن رأیا قطع ی ی قطع یخ ابالغ رأیازدواج و طالق سه ماه پس از تار  یم به دفتر رسم یتسل  یعدم امکان سازش برا یمد 

آیبا  ی، قاض کندیزن از دادگاه درخواست طالق مکه    ی در موارد .2 نت یا خ یط طالق فراهم است  یا شراید احراز کند که  حکم طالق    ی جه قاضیر و در 
 شدن حکم صادره است.ییمنوط به نها حکم طالقثبت طالق به موجب  کند. یصادر م 

ت اعتبار حکم طالق برا  . است یخواه مهلت فرجام  یا انقضای  یفرجام یخ ابالغ رأیازدواج و طالق شش ماه پس از تار  یم به دفتر رسمی تسل  یمد 

 
س  ییر  ین دادگاه دارایشود. ایل می تشک هاشهرستان یی ه در حوزۀ قضاییس قوۀ قضاییص ر یبه تشخ و   استاندر مرکز هر : دادگاه انقالب دادگاه انقالب

ه   یاند از: جرائم  عل شده است که از جمله عبارت  ی نی بشیق.آ.د.ک پ  303ن دادگاه در مادۀ  ی ت ای ابد. صالحییت م یو دو مستشار است و با دو عضو رسم
 االرض و ... یبه و افساد ف، محار یو خارج  یت  داخلیامن 

صالح  ک یاگرچه  امور  در  انقالب  دادگاه  رأ  یفر یت  به  ه  توج  با  اما  رو  یاست  اصالح یوحدت  عالید  1371/ 2/12مورخ    581شمارۀ    یۀ  در    یوان  کشور 
  ی دگیز رسیخاص   مورد اشاره ن  ی و امور حقوق  ی، دادگاه مزبور به دعاو شدهمربوط به اموال مصادره  یبه دعاو   یدگی رست دادگاه انقالب در  ی خصوص صالح

 به شمار آورد.  یفر ید از مراجع کین مرجع را بای ن حال، ای د. در عی نمایم
 دادگاه انقالب: 
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 شود: یل م یدادگاه انقالب در دو مکان تشک .1
 در مرکز هر استان؛  •
 ه ضرورت بداند. ییس قوۀ قضایکه رئ  یر مناطق یدر سا •

 است.  یمراجع استثنائدادگاه انقالب در شمار   .2
 ق.آ.د.ک(:  303ل است )مادۀ ی ت دادگاه انقالب از قرار ذیصالح  .3

ا احراق،  یا اقدام مسلحانه  یران  یا  ی اسالم  یه جمهور یو اجتماع عل  ی ، تبانیاألرض، َبغ ی، محاربه و إفساد فیو خارج   ی ت داخلیه امنیجرائم عل •
 ب و اتالف اموال به منظور مقابل با نظام؛ یتخر 

 ؛ یران و مقام رهبر یا یاسالم  یگذار جمهور انی به مقام بن ن یتوه •
 آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل؛  ی سازهاشیگردان و پتمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان •
گران در نظام مجازات اخاللبه جرائم مذکور در قانون    یدگی ن دادگاه است، مانند رسیت ا ین خاص در صالحیکه به موجب قوان   یر مواردیسا •

 (. 1369کشور )مصوب    یاقتصاد
امور جزا  یهاتیاکثر صالح  • در  انقالب  تنها صالح  ییدادگاه  دعاو   ی دگ ین دادگاه، رس یا   یت حقوق ی است.  به اصل    یبه    ی ق.اساس  49مربوط 

 صورت گرفته است.  یهابر مصادرۀ اموال نامشروع و اعتراض به مصادره یمبن  یبه دعاو   یدگ ین دادگاه رسیا یت حقوق یصالح  یعنیاست؛ 
 ق.آ.د.ک(  297س و دو مستشار( برخوردار است. )مادۀ یک رئی )  یاز سه قاض یو در موارد یک قاضی از  یدادگاه انقالب در موارد •
 دنظر استان است. ی دنظر دادگاه انقالب، دادگاه تجدیقابل تجد   یدنظر از آرایمرجع تجد •

 
  ی ، شوراهای ردولت یغ  یو حقوق  یق ین اشخاص حقی حل  اختالف »به منظور حل  اختالف و صلح و سازش ب  یقانون شورا  ی: در اجراحّل اختالف  یشورا

 گردد.« یل م یه تشکیی حل  اختالف تحت نظارت قوۀ قضا
ک دفتر داشته باشد که  یف خود  یانجام وظا  یتواند برایاست و م  البدلیک عضو علی و    یدو عضو اصلو  س  ییر   یحل  اختالف دارا  ی: شوراب شورایترک

 « و در روستاها حداقل »سواد خواندن و نوشتن« داشته باشند. ی»مدرک کارشناس  ید دارا ی شورا آمده است که از جمله در شهرها با یط اعضایشرا 6در مادۀ  
شورایصالح تمام:  ت  دعاو   یدر  و  دعاو یساو    یخانوادگ  یاختالفات  قابلو    یمدن   یر  قضاگذشت جرائم  مرجع   م یدگیرس  یی ،  به  یکننده  ه  توج  با  تواند 

از طر یت دعوا  یفیک آن  و امکان حل و فصل  براکی ق صلح و سازش فقط  یا اختالف  نما  یبار  ارجاع  به شورا  را  ت حداکثر سه ماه موضوع  ایمد  در  ن  ید. 
ا عدم حصول سازش در مهلت  یجه را اعم از حصول  یجاد صلح و سازش تالش نموده و نت یا اختالف و ایحل و فصل دعوا    یصورت شورا مکلف است برا

برانییتع ادامۀ رسی  یم گزارش اصالح یتنظ  یشده  به مرجع  قضا  یدگی ا  نماارجاع  ییبه طور مستند  بایکننده اعالم  برای د. شوراها  اقدامات الزم  حفظ    ید 
ن یا ق ی  ید که ولیررش یر، مجنون و شخص غی اموال  اشخاص  صغ بالوارث و    ی ن ماترک متوفایب مفقوداالثر و همچن یز حفظ اموال غایم نداشته باشند و 

صلح و سازش    یر برایدر موارد ز   نیطرف  یبا تراضن شورا  یالمالک به عمل آورده و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کند؛ همچناموال مجهول
 . رقابل گذشتیجرائم غ  یجنبۀ خصوص؛  گذشتۀ جرائم قابلیکل؛ یو حقوق  یۀ امور مدن یکل د: ی اقدام نما

به دفتر شورا    ییک قضا ی ق سامانۀ خدمات الکترونید. درخواست از طر یآیبه عمل م   یو شفاه   یا درخواست کتب یشورا    ی دگ ی: رس یو صدور رأ  یدگیرس
به طر یارسال م  باشد  نداشته  اگر امکان  و  الکترونیفرستاده مگر  ید  یق  مقتض یگردد  الکترون  یکیشود. وصول  به سامانۀ خدمات  ،  ییک قضای درخواست 
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 شود. یدعوا محسوب م  ۀخ اقامیتار 
توسط    یاحکام مدن   ی ه مطابق مقررات اجراییشورا پس از صدور اجرا  ینفع و با دستور قاض یبه درخواست ذ   یشورا در امور مدن   یقطع  ی: آرایرأ  ی اجرا
 شود. یاجرا م  حل  اختالف محل یاحکام شورا یواحد اجرا یقاض

شورا در    یقاض  یحضور   یشود و تمام آراین اعتراض صادر میا  یکه در پ    ییشورا، قابل اعتراض است رأ  یقاض   یابی: احکام  غشورا  یاعتراض به رأ
دنظر اگر شورا را  یباشد. مرجع تجدیم  ییهمان حوزۀ قضا  2  یفر یا ک ی  یعموم   یهاحسب مورد در دادگاه  یدنظرخواه یخ ابالغ قابل تجدی روز از تار   20مهلت  

و    یدگیت  شورا خود را صالح بداند، رسیاست اما چنانچه با رد   صالح  یرأ  ی د که قطعی نمایم  ید، رأسًا مبادرت به صدور رأی را فسخ نما  ی صالح دانسته اما رأ
به موضوع را در   یدگیدنظر باشد و چنانچه رس یتواند قابل تجدیو برابر مقررات م  ین تلقیدادگاه  نخست یبه عنوان رأ ین رأید که ای نمایم   یاقدام به صدور رأ

باشد و  یشورا قابل اعتراض نم   یح شده که گزارش اصالح ی ن ماده تصر یهم   1فرستد. در تبصرۀ  یبداند پرونده را به مراجع صالح م  یگر یت مرجع دیصالح 
 است.  یقطع
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امور و اختالفات    یا به برخ یکند  ین تالش م ین طرف یجاد صلح و سازش بیه است که نسبت به ایتحت نظارت قوه قضائ   یمرجع  حّل اختالف:  یشورا

 . کندیم  ی دگ ی ن اشخاص، رسیمابیف  ینسبتًا جزئ 
 حّل اختالف:   یاوصاف شورا

 کند. یم  یدگ یاشخاص رسن یماب یف  یرا به اختالفات خصوصیاست؛ ز  ییک مرجع قضای .1
غ ی .2 مرجع  قاض یی قضاگر شبهیدیعبارت)به  ی ردادگستر یک  است؛ چون  تبصرۀ    ی(  اختالف  ی قانون شوراها  ۴مادۀ    ۱شورا طبق  ب یم  حل   از  ن  یتواند 

 . دانسته است یردادگستر یک مرجع غ ی حل  اختالف را  یق.ش.ح.ا قانونگذار شورا  ۱۴ن در مادۀ یقضات بازنشسته باشد. همچن 
 . ل شودیا در صورت لزوم در روستا تشکیحل  اختالف ممکن است در شهر  یوراش .3
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 . جاد صلح و سازش اقدام کنندیا یتوانند براینداشته و صرفًا م یی قضا یدگیحل  اختالف روستاها حق  رس یشورا .4
 ل دهد. ی تشک یتخصص یبه امور خاص، شوراها ی دگ ی رس  یتواند برایه مییس قوه قضایرئ .5
حل     یشوراها اند،  ت شناخته شدهیبه رسم  ی قانون اساس  ۱۳که در اصل    ینید  یهاتیت اقل ی و شکا  یسازش در دعاو   یتواند برایه مییقضاس قوه  یرئ .6

 . ییقضا یدگیت دارند، نه رسیصلح و سازش صالح  ین شوراها صرفًا برایل دهد. ا یرا تشک اختالف خاص آنها
 حّل اختالف:  یب شورایترک 

 . به نام »عضو شورا« است  یاشخاص  ی« است و هم دارای»قاض یحل  اختالف هم دارا یشورا .1
آن حوزۀ    یحل  اختالف واقع در شهرها و روستاها  یشورا حضور دارند که در شورا  ی به عنوان قاض  یدادگستر   یا چند قاض یک  ی  یی در هر حوزۀ قضا  .2

 . کنندیفه م ی، انجام وظیی قضا
م  یقاض .3 ب یشورا  از  باشد؛ و همچنن  یتواند  بازنشسته  و  تعدادیه میس قوه قضائ ین رئی قضات شاغل  به عنوان   یاز کارآموزان قضائ  یتواند ساالنه  را 

 . ن کندییشورا تع یقاض
 حل  اختالف را برعهده داشته باشد.  یدر چند شورا یدگ یزمان، رس تواند همیشورا م  یقاض .4
 . دل استالب یک عضو عل یو  یس، دو عضو اصل یرئ  یهر شورا دارا .5
 ستند. ی ن  یه قضائ یپا یشورا، دارا یاعضا  .6
 شود.یل م ی ا محاکم تشکیالمقدور در محل  دادسرا ی، حتیی از مراجع قضا یژه صلح و سازش، بنا به ن یو یشعب .7

 حِلّ اختالف(  یقانون شوراها  9)مادۀ  حّل اختالف: ی شورا یت قاضیصالح
ن موارد عبارت  ی کند ایم  یدگیشورا اقدام به رس  یشوراست که البته با مشورت اعضا  یل با قاضیموضوعات ذم در خصوص  یا تصمی  یو صدور رأ  یدگیرس

 است از: 
 ال. یون ر ی لیست م ینقول تا نصاب دوراجع به اموال م  یمال یدعاو  .1
  یت قاضیم شده باشد، در صالح یال تقوی ر ون  یل یست میتا دو  یر اموال باشد و به مبلغیج نباشد؛ بلکه سایکه خواستۀ آن، وجه را  یبه دعاو   یدگیرس •

 حل  اختالف است.  یشورا
 . منقول قابل طرح در شورا هستند  یست و فقط دعاو یت شورا نیرمنقول در صالح یغ یدعاو  •
 . خواهان  یاعالم یگردد نه بهاین مییآن تع  یخواسته بر اساس نرخ واقع  ی، بهایمدن   ین دادرسیی حل  اختالف برخالف آ یدر شورا •
  یطرح شده، همچنان در دادگستر   یحل  اختالف در دادگستر   ید شورای ب قانون جدین مبلغ است و قبل از تصویکه خواستۀ آن کمتر از ا  یدعاو  •

 . شود یم  یدگیرس
 که:د  ی شود؛ توجه داشته باشیم  یدگ ی شه در شورا رسیو حق  کسب و پ یمربوط سرقفل  ین مستأجره به جز دعاو یۀ عیمربوط به تخل یتمام دعاو   .2
 .ه یحکم تخلشود؛ نه ی، صادر م هیدستور تخل ن مستأجره، یۀ عیتخل ی برال ی ذدر صورت جمع سه شرط  
 . باشد  ۱۳۷۶ـ عقد  اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال   
ت اجاره منتف   . شده باشد  یـ مد 
 . باشدم شده یتنظ   یا در سند رسمیدو شاهد   ی با امضا ینامه در سند عادـ اجاره 
ن یبه دعوت از طرف   یاز یشود و نیل نم یتشک  یه طبق بند فوق جلسه دادرسیصدور دستور تخل   یبرا • ن یه قابل تجدیست. دستور تخلین  ست و ی دنظر 

 . دیآیه به عمل م ییاز به صدور اجرای و بدون ن  یآن به صورت فور  یاجرا
 ی ها، در اجاره۱۳۵۶تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال    یهامثال در اجاره  یبراط فوق موجود نباشد  یک از شرای اگر هر    یعن ین صورت  یر ایدر غ •

اجارهیشفاه در  ندارد    یعاد  یهانامه،  در مواردیکه شاهد  تخل   یا  عیکه  دل یۀ  به  مستأجره  فسخ  ین  انقضایل  از  قبل  اجاره،  انفساخ  اجاره    یا  ت   مد 
م  برایگیصورت  عیتخل  یرد،  بایۀ  مستأجره  طرح  ین  اد  در  که  کرد  رسیدعوا  جلسۀ  تخلی تشک  یدگین صورت،  و حکم  تخل یل  دستور  )نه  ه( صادر  یه 

 اجراست. ه قابلییت و صدور اجراین حکم، بعد از قطعی شود و ایم
ت درخواست تخل  • ه به آنکه احراز فسخ در صالحیاگر عل   .مراجعه کرد  یدادگاه عموم ن امر به یا  ید برای ست، بایت شورا ن ی ه، فسخ اجاره باشد، با توج 
  ی ا سرقفلیشه  یحل  اختالف است؛ مگر آنکه موضوع متضمن حق  کسب و پ   ی ت شورایه، در صالح یه و هم صدور حکم تخل یهم صدور دستور تخل  •

 . باشد
ه به ا • ن اعتراض با نام »ابطال دستور  یتواند نسبت به آن اعتراض کند. ایشود، مستأجر م یه بدون دعوت از مستأجر صادر مین که دستور تخل یبا توج 

ت اجاره، عدم انقضای مانند تمد یامور  ی ه« ممکن است بر مبنایتخل ت اجاره  یدشدن مد   . نامه باشدبودن اجارهیا جعلیمد 
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ه به اطالق بند »ب« ماده   • ۀ  یتخل  یحل  اختالف دانسته، عالوه بر دعوا  یشورا  یت قاض یه را در صالح ی راجع به تخل   یق.ش.ح.ا که دعاو   ۹با توج 
 . حل  اختالف است ی شورا یت قاضیز در صالح یه ن یابطال دستور تخل  ین مستأجره، دعوایۀ عین مستأجره و درخواست صدور دستور تخلیع

 . نباشد   یاختالف  یجار ی که در اصل  رابطۀ است یبها به شرط ل اجارهیتعد یدعوا  .3
 . ، مهر و موم َتَرکه و رفع آنِر ترکهیتحر حصر وراثت،  یصدور گواه  .4
ه داشته باش    : د کهیالبته توج 
 . است یت محاکم عمومیدر صالح ِم َتَرکهیتقس یدعوا ▪
وراثت در صالح  یصدور گواه ▪ به گواه  یت شورایحصر  اعتراض  اما  وراثت    یحل  اختالف است؛  ابطال آن در صالح یحصر  ت محاکم  یا درخواست 

ن وراث درج  یداند؛ اما نام او در ب یطرح شود که خود را در شمار وراث م  یحصر وراثت، ممکن است از جانب شخص  یاست. اعتراض به گواه   ی عموم
ع  ینفع یا آنکه شخص ذ ینشده است   . ستیکه او در شمار وارث ن یحصر وراثت درج شده است، درحال یدر گواه  یباشد که نام شخص  یمد 

ه اگر شورا نسبت به اصل ه محکوم  یاعسار از تأد یادعا .5  . کرده باشد  یدگ ی، رس دعواب 
حل  اختالف است مگر آنکه دادگاه خانواده در قالب    یت شورایدر صالح   الیون ر یل یست میتا دو  نفقهو    هیَمهر ،  ه یز یجهخانواده راجع به    یدعاو  .6

 ف کرده باشد. ین تکلیین امور تعیعدم امکان سازش راجع به ا یا گواهیصدور حکم طالق 
 ال( باشد. یون ر ی لیهشت )تا ده م  درجه  یصرفًا مستوجب مجازات نقد  که یر یجرائم تعز   .7

 :د توجه داشت که یبا ن خصوصیدر ا
تعز یاگر   • جرم  مجازات  یر یک  شالق    ی رنقد یغ  یهامستوجب  نیمانند  حبس  شورایا  در  باشد  قابل  ی ز  اختالف  حت ین  ی دگ یرس حل   ا  یست  ن  ی اگر 

 . ها از درجه هشت باشندمجازات
 . ستیحل  اختالف مجاز به صدور حکم شالق و حبس ن یشورا •
 . لی ن دلیتأم  .8

 :  حّل اختالف  یشورا  یجانب ی هاتیصالح
ت هر دو طرف، جهت  یتواند در صورت رضایحل  اختالف م   ی شورا  ن:ین طرفی صلح و سازش ب اقدام جهت حصول  ی ت شورا برایصالح .1

 ل اقدام کنند: ی ن در موارد ذین طرفی حصول صلح و سازش ب
 . یو حقوق  یتمام امور مدن  •
 گذشت. تمام جرائم قابل •
 . گذشترقابلیجرائم غ یجنبۀ خصوص  •

ه داشتی با موردن یدر ا •  که:   د توج 
 ت عام دارد. ی سازش، صالح یحل  اختالف برا یخواسته، شورا یپرونده و بها  ی الینظر از مبلغ  ر َصرف •
 . از به ابالغ داردیمحاکم، ن  یصادره از شورا، برخالف گزارش اصالح  ی گزارش  اصالح •
لیتا پاگر  یرد و طرف دین صورت پذیاز طرف  یکیشورا با درخواست    یدگیاگر رس  • د  ی در شورا اعالم نما  یدگیرس  یل خود را برای عدم تما  ان جلسۀ او 

 . کندیم  یین را به مرجع صالح راهنمایو طرف یگان یشورا درخواست را با
و پس از تأ  یت شورا باشد، گزارش اصالح ین چنانچه موضوع در صالح یان طرف یدر صورت حصول سازش م • به طرف   ی د قاضییصادر  ن ی شورا 

صالح    ییمجلس منعکس و مراتب به مرجع  قضاکه واقع شده، در صورت  ی بی ط آن به ترتیصورت موضوع سازش و شران  ی ر ایشود، در غیابالغ م 
 . شودیاعالم م

را جهت    یادادگاه ممکن است پرونده  ن به موجب ارجاع دادگاه:ین طرفی اقدام جهت حصول صلح و سازش ب  یت شورا برایصالح .2
 ن صورت که: یه اح و سازش، به شورا ارجاع دهد بحصول صل 

دعاو  • و  اختالفات  تمام  سا   یخانوادگ   یدر  دعاو یو  قابل  یمدن   یر  جرائم  قضاو  مرجع   دادسرا( یدگیرس   ییگذشت،  هم  و  دادگاه  از  )هم  کننده 
ه به کیم حل  اختالف   یبار موضوع را به شوراکیق صلح و سازش را فقط  یا اختالف و امکان حل  و فصل  آن از طر ی  یت دعوای فیتواند با توج 

 . ارجاع کند
 . جاد صلح و سازش تالش کنندیف دارند جهت ایحل  اختالف تکل یشورا ین صورت، اعضایدر ا •
به   ی از یشود و نیمًا به دادگاه اعالم م ین گزارش، مستقیشده، به دادگاه اطالع دهد. انییجۀ سازش و عدم سازش را در مهلت  تعی د نتی شورا با •

 شورا ندارد.  ید قاض یی تأ
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 . م کند یتنظ یشود تا همان دادگاه گزارش اصالح یکرده، ارسال م  یدگی که به آن رس ین، پرونده به دادگاه ین طرفیدر صورت سازش ب •
 . شود یارسال م یدگی ادامۀ رس یکرده، برایم   یدگی ن، پرونده به دادگاه که به آن رسی ن طرفی در صورت عدم سازش ب •
ت بی حل  اختالف ارجاع شده، نبا  یجاد صلح و سازش به شورا یا  یکه از طرف دادگاه برا  یان پروندهیچن  • ش از سه ماه در شورا بماند.  ید به مد 

ت توقف  پرونده در شورا ت نبا یاست که پرونده را ارسال کرده؛ اما ا  ی حل  اختالف جهت سازش بسته به نظر قاض  یمد  ش از سه ماه ید بین مد 
 باشد. 

تعز در   • قابل  یر یجرائم  که  و هشت  هفت  شش،  قضایتعل درجۀ  مقام  است  برایم  ییق  ب   یتواند  سازش  طرف یحصول  توافق ین  با  را  موضوع  ن، 
ت م یانجیا مؤسسه میا شخص  یحل  اختالف    یبه شورا   ی گر یانج یم   ی ن برایطرف ارجاع دهد. مد  حداکثر سه ماه است و فقط   ی گر یانجیگر 

ت سه ماه د بار و حداکثر بهکی یبرا  ق.آ.د.ک(  ۸۲د است. )ماده یص دادگاه قابل تمد ی گر به تشخیمد 
اعضا یصالح .3 برا  یت  طرف:  یداور   ی شورا  است  شورای ن   یممکن  اختالف،  برا  یک  را  اختالف  خو  یداور   یحل   اختالفات  خصوص  د  در 

ه داشت که: یبا  موردن  یدند. در ایبرگز   د توج 
رعا • به  مکلف  داور یشورا  قواعد  آ  یت  قانون  در  دادرس ییمندرج  ا  یمدن   ین  اگر  البته  داور یاست.  داور ی  ین  با  یالملل نیب  یک  را  د  یباشد، شورا 

 . دانست یالملل نیب یتجار  یت قواعد داور یمکلف به رعا
ه به آنکه انجام داور  •  . شورا ی کنند؛ نه قاضیم  یشورا اقدام به داور  ین حالت اعضایتوسط قضات ممنوع است، در ا یبا توج 

ا  ی  یه که فاقد ولیا سفیر، مجنون  ین، اعم از صغیحفظ اموال محجور   ید اقدامات الزم را برایشورا با  :یت شورا در خصوص امور حسبیصالح .4
بالوارث، انجام دهد و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کند.    یالمالک و ماَتَرک متوفاب مفقوداالثر، اموال مجهولیباشند، اموال غایم م یق

 . ک از اموال مذکور را نداردیچی البته، شورا حق  دخل و تصرف در ه 
 

 ست: یحل  اختالف ن   یدر شورا ی دگ ی ن، قابل رسیطرف یدر صورت تراض  یل، حت ی موارد ذ  حّل اختالف: یت شورا یموارد خارج از صالح
 . باشند یدولت  یا اشخاص حقوق ی شخص  نی طرف ا ی ک طرفیکه در آن  یدعاو  .1
 . یو دولت  ی اموال عموم راجع به یدعاو  .2

عموم ▪ »اموال  عموم یعبارت  »اموال  شامل  کل ی ردولتیغ   ی«  اموال  مانند  مؤسسات  ی«،  نهادهایۀ  مادۀ    یردولت یغ  ی عموم  ی ا  قانون   ۳موضوع 
 است.  یت خدمات کشور ی ر یمد

 . َنَسب، رجوع، فسخ نکاح، اصل طالق، نکاح اصل اختالف در   .3
 است.  انفساخ نکاحو  بطالن نکاح ،تی اثبات زوج یدعوامنظور از اختالف در اصل نکاح،  ▪
ا ی تواند حکم طالق صادر کند  یحل  اختالف نم  یست، آن است که شورای طرح نحل  اختالف قابل  یاصل طالق در شورا  ینکه دعوای منظور از ا ▪

دعوا صحت    یبه  به  رسیراجع  نکاح  بطالن  م  یدگ یا  اما  طرفیکند؛  توافق  با  برایتواند  خانواده  دادگاه  ارجاع  با  زوج   ین  اختالفات  و ی حل   ن 
 . ن اقدام کندین زوج یاز طالق و صلح و سازش ب یر یشگیپ
 است.  َوَلد ینف و  اثبات َنَسب یَنَسب، دعوا یمنظور از دعاو  ▪

 ت یت، تولی ت وصیاختالف در اصل، وقف  .4
 . یراجع به حجر ورشکستگ یدعاو  .5

ا ین  یه محجور یعل   یدعاو ست؛ اما  یطرح نحل  اختالف قابل  ی در شورا  حکم رشد ا  ی  درخواست صدور حکم حجر ا  ی  ی اثبات ورشکستگ  یدعوا ▪
 طرح است. در شورا قابل ورشکستگان

 است.  یردادگستر یغ ییمراجع قضا ا  ی یمراجع اختصاص ت  یگر، در صالح ین دیکه به موجب قوان  یامور  .6
 : حّل اختالف یت در شورایر قواعد صالحیسا 

 هستند.   یمدن  ی ن دادرس یی تابع قانون آ یت محل  یصالحث  یحل  اختالف از ح یشوراها .1
با همان حوزۀ قضا  یت محل  یحوزۀ صالح .2 بر اساس اختصاص قسمت   ییهر شورا منطبق  و حوزۀ هر شورا    یی از حوزۀ قضا  یمحل  استقرار  آن است 

 گردد. ین م ییمربوطه تع  ییس حوزۀ قضای ا شهرستان به شورا توسط رئیبخش 
و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا   ت شوراست نداردیکه در صالح   یات یها و شکا، درخواستیرش دعاو یپذ  یبرا  یافهیوظ  ییمراجع قضا .3

 . کنندیت م ی هدا
حل  اختالف    یت شورای در صالح  یاصل  یدعوا   یباشد؛ ول  ییت مراجع قضایاست، در صالح   یاصل  یکه مرتبط با دعوا  ییا دعوای  یطار   یاگر دعوا .4
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 . شود یم  یدگیرس ییهر دو دعوا در مرجع قضا  باشد،
 : حّل اختالف یشوراهات در  یحّل اختالف در صالح 

 :شودیر اقدام میب ز ی شوراها به ترت یت محل  ی در صورت اختالف در صالح .1
ل دادگاه عموم ییک حوزۀ قضای   ی حل  اختالف روستاها  ی، مانند شوراهاییک حوزۀ قضای واقع در    یدر مورد شوراها ▪   ی، حل  اختالف با شعبۀ او 

 . همان حوزه است
ل دادگاه عموم ی  ی هاشهرستان  ییقضا  یها واقع در حوزه  یدر مورد شوراها ▪ شهرستان مرکز    ییحوزۀ قضا  یک استان، حل  اختالف با شعبۀ او 

 استان است. 
ل  دادگاه  عموم  یدر مورد شوراها ▪

واقع در   یت شورایاست که ابتدائًا به صالح   یشهرستان  مرکز  استان   ی واقع در دو استان حل  اختالف با شعبۀ او 
 ستان، اظهارنظر شده است. آن ا

 :یردادگستر یغ ییر مراجع قضا یت شورا با سای در صورت اختالف در صالح .2
ل دادگاه عموم یی ک حوزۀ قضایاگر در  ▪  . مربوط است   ییحوزۀ قضا  یباشند، حل  اختالف با شعبۀ او 
ل دادگاه ی مختلف   ییقضا یهااگر در حوزه ▪  شهرستان مرکز همان استان است.  ی عمومک استان باشند، حل  اختالف با شعبۀ او 
عموم ▪ دادگاه  ل  او  شعبۀ  با  اختالف  حل   باشند،  مختلف  استان  دو  در  استان   یاگر  مرکز  صالح   یشهرستان  به  ابتدائًا  که  مرجع  یاست  ت 

 . کننده واقع در آن استان اظهارنظر شده استیدگیرس
ت،  یدر خصوص صالح  یین، نظر هر مرجع قضا یاالتباع است؛ بنابراالزم  ییع قضا: نظر مراج یین شورا و مرجع قضایت بیدر صورت اختالف در صالح  .3

 . باشد یگر یا در حوزۀ دادگاه دیحل  اختالف مزبور، در حوزۀ آن دادگاه واقع شده باشد    یاالتباع است؛ چه شوراحل  اختالف الزم  یهر شورا یبرا
 حّل اختالف:   یدر شورا یدگیقواعد رس 

 . است ی حل  اختالف، مستلزم درخواست متقاض یدر شورا یدگیرس .1
 . یا شفاه ی باشد  ی، ممکن است کتبیدگی درخواست رس .2

مربوط    ینۀ دادرسیز منوط به پرداخت  هز ین   یشفاه  یهابه درخواست  یدگیرسد. رسیم   یمتقاض   یمجلس درج و به امضا، در صورتیدرخواست شفاه 
 است. 

 ل باشد: ی موارد ذد متضمن  ین درخواست بایا  .3
 ؛ن دعوایطرف  یمشخصات و نشان ،ی نام، نام خانوادگ  ▪
 ؛اتهام  ایا درخواست یموضوع خواسته   ▪
 ؛یم خواسته در امور مال یتقو ▪
 . تی ا شکایل و مستندات درخواست یدال  ▪

 .ل داده شودیک نسخه، به شورا تحو ی د به تعداد خواندگان به اضافۀ یدادخواست با  .4
ه به آنکه رس  یل معرفیشورا، وک توانند در ین میطرف .5 است، در حال حاضر، وکالت در شورا   یمدن   ین دادرس ییآ یدر شورا تابع قواعد کل   یدگی کنند. با توج 

 ازمند پروانۀ وکالت است. ی حل  اختالف ن
 . ت اعضاء مالک اعتبار است یاکثر  یابد و نظر مشورتییت میاعضاء رسم یجلسات شورا با حضور تمام .6

 . شودیم  ین و یگز یالبدل جای، عضو علی عضو اصلاب یدر غ ✓
 د. ی آیصالح به عمل م ییدر مرجع قضا  دعوابه هر دو  یدگی شورا خارج باشد، رس یت ذاتیاز صالح یاصل یمرتبط با دعوا یطار  یکه دعوا  یدر موارد .7
ه به تبع .8  صادر کند.  ن خواستهیتأم ا  ی دستور موقتت خود یصالح طۀ یتواند در حیحل  اختالف م ی، شوراین دادرسییت شورا از قواعد آی با توج 
رأ .9 در  اسام  یاگر  و  اعداد  در  اشتباه  )مانند  قلم  سهو  محاسبات    یشورا  ز یو  و  کم  کلمهیا  وقتیاادشدن  تا  باشد  داده  رخ  آن  ی(  به  نسبت  که 

 . شودیهم ابالغ م  یحی تصح یکند رأیح م یرا تصح ینفع رأیا به درخواست ذ یشورا رأسًا  ینشده، قاض   یدنظرخواهی تجد
 حّل اختالف:  ی در شورا یدادرس یهانهیهز 

 . در محاکم است  ینۀ دادرسیمعادل هز  یفر یت ک یدر شکا .1
 . در محاکم است ینۀ دادرسی معادل هز   یرمال یغ یدر دعاو  .2
 محاکم است.  ینۀ دادرسیمعادل نصف هز  یمال  یدر دعاو  .3
 رد. یگیصورت م  ینۀ دادرس ین در شورا مطرح شده است بدون هز ی طرف یبه درخواست صلح و سازش که با تراض  یدگیرس .4
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 است.   یطرح دعوا در دادگاه عموم ینۀ دادرس یمعادل هز   یشورا در دادگاه عموم ینۀ اعتراض به آرایهز  .5
 ر است: یپذل امکانیط ذیحل  اختالف در صورت جمع شرا  یخواسته در شورا یاعتراض به بها حّل اختالف: یخواسته در شورا یاعتراض به بها 

 . خواسته اعالم کند  یرا به عنوان بها یگر ید یخواسته اعتراض کند و بها یخوانده نسبت به بها .1
 . د کندی خواسته ترد یتوانند نسبت به بهایز میشورا ن  یالبته خود قاض  

 . خواسته اختالف ُافتد  یدر بها نین طرفیرد بین اعتراض را نپذ یخواهان ا .2
  یت دادگاه عموم یحل  اختالف خارج و در صالح  ی از شورا  یاموجب شود که پرونده  یعن یحل  اختالف مؤثر باشد؛    ی ت شورای ن اعتراض در صالحیا .3

 . ردیقرار گ
خواسته    یدر بها  ی ا اگر قاضی خواسته    یدر صورت اعتراض خوانده به بها  خواسته:  ی حّل اختالف در صورت اعتراض به بها  یف شورایتکل
 . ن کندییخواسته را تع   یا با جلب نظر کارشناس بهاید رأسًا ید کند، شورا بایترد

 حّل اختالف:  یدر شورا یفر یو ک  ی مدن ین دادرسییت قواعد آ ی ا عدم لزوم رعایلزوم  یبررس
رعا  یقاض .1 به  آیشورا، مکلف  قانون  قواعد  و  اصول  دادرسییت  آ  یمدن   ین  قانون  دادرسییو  به صالح  یفر یک   ین  راجع  مانند مقررات  ت، حق   ی است؛ 

 ل و ... ی به دال  یدگ ی ، رسی دفاع، حق  حضور در دادرس
 حل  اختالف است.  یست و تابع قانون شوراین  یمدن  ین دادرسییتابع قانون آ ینۀ دادرس یدنظر و هز ی ، تجدی، واخواه یمقررات ناظر به صدور رأ .2

رعا  یدر شورا اختالف  دادرسیتشر ت  یحل   مانند  ی فات  ابالغ،  دادخواست  ی ط شکلیشرا،  دادرسییتع،  نحوۀ  آن، الزم  ین وقت جلسۀ  مانند  ه یالرعاو 
 . ستین

 : قواعد ابالغ در شورا
 ست. ی، نیمدن   ین دادرس ییت قواعد ابالغ، مذکور در قانون آیحل  اختالف مستلزم رعا یدر شورا یدگیرس .1
ا .2 وجود  علی با  خوانده،  اگر  و ین،  از  دعوت  رس ی رغم  در جلسۀ  ال   یدگ ی،  و  نشود  نی حاضر  بای حه  نکند،  ارسال  آیز  مقررات  وفق  دادرسیید  ،  یمدن   ی ن 

 . او ارسال و ابالغ شود یه برایاخطار 
 حّل اختالف:  یدر شورا  یرأ ت از یطرق شکا

 است.    ییهمان حوزۀ قضا یفر یا کی  یحقوق یدر نزد دادگاه عموم  یدنظرخواهی حل  اختالف، حسب مورد قابل تجد یصادره توسط شورا یآرا .1
ختالف حل  ا  ین مستأجره اگر شورایۀ ع یدنظر است. در خصوص تخلیحل  اختالف قابل تجد  یشورا  یصادره از سو   یهم احکام و هم قرارها ▪

ای نما  هیحکم تخل اقدام به صدور   رفًا دستور تخل  یاست؛ اما اگر شورا  دنظری قابل تجدن حکم  ی د،  ن دستور قابل یه صادر کند، ایحل  اختالف ص 
 . توان درخواست ابطال آن را نمودیست؛ بلکه م یدنظر ن ی تجد

قرارها ▪ از  تجد  یمنظور  قرارهای قابل  فوق،  بند  در  بنابرا  یدنظر  است؛  صالح یقاطع  عدم  قرار  شوراین  از  صادره  قابل   یت  اختالف  حل  
 . ست ین  یدنظرخواهی تجد

  است. یخ ابالغ رأی روز از تار  ۲۰دنظر یمهلت تجد  ▪
ا  یک حکم باشد  ی شدۀ شورا،  نقض  یکند، چه رأیم  یمقتض   یحل  اختالف را نقض کند، خود اقدام به صدور رأ  یشورا  ی ، رأی اگر دادگاه عموم ▪

 . ک قراری
بر    یا مبن یشورا باشد    ید رأیی بر تأ   یمبن  ی ن رأیست؛ چه این   یدنظرخواه یاست و مجددًا قابل تجد  ین خصوص، قطع یدر ا  یدادگاه عموم  یرأ ▪

 نقض آن باشد. 
را نقض و پرونده را مرجع صالح ارسال   یبداند رأ  یگر یت مرجع دی حل  اختالف نداند و در صالح  یت شورایپرونده را در صالح  یاگر دادگاه عموم  ▪

 . کندیم
 ی، رأ ی ن رأی کند. ایرا صادر م  ی مقتض  یکرده و رأ  ی ماهو   یدگی ت خود بداند رسی ت شورا خارج و در صالحی پرونده از صالح   ی اگر دادگاه عموم ▪

 . است یرأ ر طرق اعتراض بهی دنظر و سایقابل تجد یفر یک  ین دادرسیی ا آی ی مدن ی ن دادرسیی شده و حسب مورد طبق مقررات آ یتلق  یبدو 
 است.  یحل  اختالف قابل واخواه  یباشد، در همان شورا یاب یحل  اختالف به صورت غ  یشورا یاگر آرا .2

بنا بر ن خصوص ارائه کرده است متفاوت است. یدر ا ی مدن ی ن دادرسییقانون آ که   ی فیبا تعر  حل  اختالف یها قانون شورادر   یاب یف حکم غیتعر  ▪
ابالغ    ی دگ یوقت رس   ۀیاست، چه اخطار   یاب یک از جلسات حاضر نباشد، حکم غی چ  یل او در ه ی ا وکیه  یَعلاگر محکوم    ق.ش.ح.ا.  ۲۵ماده  

ابالغ   ( راجع به مسألۀ  94حل  اختالف )مصوب    ینکه در قانون شوراهای البته در عمل با وجود ا  .نشده باشد   یشده باشد و چه ابالغ واقع  یواقع
قانونی  یواقع رس یاخطار   یا  وقت  آ  یدگ یۀ  قانون  اساس  بر  است  شده  دادرسییسکوت  م  یمدن   ین  اخطار   ییجا  یعن یشود،  یعمل  مذکور یکه  ۀ 
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 شود. یمحسوب م  یشده باشد وفق قانون عام )ق.آ.د.م(، حکم  شورا، حضور  یابالغ واقع
 . است  یمدن   ین دادرسییتابع قانون آ یر قواعد واخواه یسا ▪

 ست. ین یخواه حل  اختالف، قابل فرجام یشورا یآرا .3
واقع و در   یدنظرخواه ی شورا مورد تجد  یو اعتراض ثالث است؛ اما اگر رأ  یحل  اختالف قابل اعادۀ دادرس  یحل  اختالف در همان شورا  یشورا  یآرا .4

که پرونده در آنجا    ی ن مرجعیرا آخر یاست؛ ز   ی و اعتراض ثالث، همان دادگاه عموم  ی به اعادۀ دادرس  یدگ یافته باشد، مرجع رس یت  یقطع   یدادگاه عموم 
 . است یواقع شده، دادگاه عموم یدگی مورد رس

 . ا فسخ آن طرح شودیبطالن  یاست مگر آنکه ادعا یست و قطعیاعتراض نحل  اختالف قابل یشورا ی گزارش اصالح .5
 حّل اختالف:  یاحکام صادره از شورا  یاجرا

 ل است:یازمند مراتب ذی حل  اختالف ن یشورا  یاحکام صادره از سو  یاجرا .1
 ؛نفعیدرخواست ذ  ▪
 ؛ یدستور قاض ▪
 . هییصدور اجرا ▪

در    یفر ی احکام ک   یمقررات اجراو    یمال   یها تیمحکوم   یقانون نحوۀ اجرا،  ی احکام مدن   یقانون اجراتابع    یفر ی و ک   یآراء شورا در امور مدن   یاجرا .2
 است.  یفر یک  ین دادرسییقانون آ

 . حکم است یُمجر  ی قاض  یدارا حل  اختالف یاحکام شورا یواحد اجرااحکام است  یواحد اجرا یحل  اختالف دارا یشورا .3
 شود. یحل  اختالف اجرا م  یاحکام شورا یشورا توسط واحد اجرا یز به دستور قاضیحل  اختالف ن  یشده توسط شورامیتنظ  ی گزارش  اصالح .4

ه بوده و از ی ا جزئًا به عهدۀ قوۀ مجر یاست که نصب و عزل »قضات« آنها کاًل    یین دسته از مراجع آنهای: ایر دادگستر یغ  یحقوق  یمراجع اختصاص
 شوند: یم  یب بررس یاند که به ترتن جملهیو ... از ا یشده در قانون کار، مرجع ثبت ینی بشیه خارج است. مراجع پ ییت قوۀ قضایصالح 

  ی دگ ی شده که به اختالف کارگر و کارفرما رس  ین یب شیأت حل  اختالف« پیص« و »هی أت تشخی: در قانون کار »ه شده در قانون کارینیبش یمراجع پ
ت آثار مهم  یشوند. در عیشمرده م   یید از مراجع قضای اند باین  اختالف، اشخاص خصوص ید. چون طرف ینما م روابط کارگر و کارفرما  یکه تنظ   ین حال، به عل 

 شمرده شود. یتواند از مراجع ادار یه، م ین زاوی ن مراجع  حل  اختالف از ا ی شود بنابرایم  یبررس ی عمومن روابط در حقوق یبر جامعه دارد مقررات حاکم بر ا

 
 باشند.یدار م به اختالفات را عهده یدگیرس  یده و به نوعی ل گردیتشک یاست که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبت  ی: مراجعیمراجع ثبت
ن  یتر به شمار آورد. مهم یی ن خصوص، از مراجع قضا یتوان آن را در ایافراد را دارد، م   یاز دعاو  یابه دسته  یدگی رست ی : چون ادارۀ ثبت صالح ادارۀ ثبت

فراز  اموال  غ  یبه دعوا  یدگی ت ادارۀ ثبت رسیصالح  ت  عدم  تراض  یک  مال  مشترک یشر   یافراز، دعوا  یرمنقول است. دعوایا  ا  یک  )یشر   یاست که به عل 
( د ( دیک  ) ی ا سهام شر ی ا مشخص و جدانمودن سهم خود از سهم  یم  یم، درخواست تقسیبر تقسگر  یشرکاء  د. به موجب »قانون افراز و  ی نمایگر میا شرکاء 
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فراز  امالک  ُمشاع  ی(، دعوا1357فروش امالک مشاع« )مصوب      ت ادارۀ ثبت  اسناد و  یافته باشد، در صالح یآن خاتمه    یان  ثبتیکه جر   یا 
امالک  محل 

 وقوع  ملک است. 
ک از شرکاء، دستور فروش ملک  ی ، به درخواست هر  ی ص گردد، دادگاه عمومیر قابل افراز تشخیافتۀ ادارۀ ثبت، غیتیم  قطعیچنانچه ملک به موجب  تصم

 د. ینما یرمنقول، اقدام م یمربوط به فروش اموال غ  یاحکام مدن  یبر وفق مقررات قانون اجرا
توان  یاختالفات را به عهده دارند که از آن جمله م  یبه برخ   یدگ یرس  یگر یمقامات و مراجع د  ی: در ادارۀ ثبت به موجب مقررات ثبتیبتر مراجع ثیسا

 را نام برد.  ثبت یعال  یشوراو  أت نظارتیه و  س  ادارۀ ثبتییر ، أت حل  اختالف ثبتیه
اختصاص مراجعیفر یک  یمراجع  به  م   ی:  تنها  یگفته  که  رسیصالح شود  جرا  یدگی ت  از  دسته  آن  م   یمیبه  دارا  قانویرا  که  در  باشند  صراحتًا  گذار 

 ی فر یک  یهار عنوان دادگاهیز ز ین  ی( دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظام 1392ت آنها قرار داده است. در قانون آ.د.ک )مصوب  یصالح 
ات خود  یاست که به ح  یفر یک  یز از مراجع  اختصاص یت نیژۀ روحان یرود دادگاه ویبه شمار م  یفر یک   یاختصاص  یهادادگاهها،  ن دادگاهیآورده شده است. ا

 دهد. یادامه م 
ل   ییهاتی و انجام مسؤول  ییۀ قضایجاد وحدت روین در محاکم و ایح قوان یصح   ی: به منظور نظارت بر اجراکشور  یوان عالید که طبق قانون به آن محو 
 گردد. یل م ی کند تشکین م ییه تعییس قوۀ قضایی که ر   یشود؛ بر اساس ضوابطیم

نمود. قسمت شعب که در ابتدا از دو اطاق )شعبه( که   ین یب شیکشور از همان ابتدا دو قسمت را پ ی وان عالی: قانونگذار در دکشور ی وان عالیسازمان د
عیوان تم ی( دیا دادسرای)  ۀقسمت پارک  یگر یده و دیل گردیبود تشک  یی جزا  یگر یو د  یاز آنها حقوق   یکی کل )دادستان    یعموم   یز که در ابتدا مرکب از مد 

  آن  یدادسرارا از  کشور    ی وان عالیشعب دتوان قسمت   یز م یز بود. در حال حاضر ن ی محکمۀ تم  یل  عموم یک نفر معاون او موسوم به وک ی کل  کشور( و  
 نمود.   یک و بررسیتفک

شعب دالف. قسمت  عالی:  اصل    یوان  در  اساس   161کشور  پیا   یاسالم  یجمهور   یقانون  د یگرد  ینی ب شیران،  شعب  عالید.  عضو   یوان  دو  با  کشور 
البته د  یقاض  یگر یس و دییاز آنها ر   یکیت دارند.  یرسم ا  ی ف مستشار  ی توانند وظایکشور به تعداد الزم، عضو معاون دارد که م  یوان عالیمستشار است. 

ا یسال تمام در درس خارج شرکت نموده و    10ا  یا مجتهد باشد و  یه،  ییاست قوۀ قضایص ر ید به تشخیشعبه با  یک از اعضای رند. هر  یبرعهده گ س را  یرئ
ن  اسالم یا وکالت بوده و کاماًل به قوان یو    ییسابقۀ کار قضا   10  یدارا وان به ید  کشور در تهران مستقر است. تعداد شعب  یوان عالیآشنا باشد. د  ین  مدو 

ل، ر ییاز خواهد بود. ر یاندازۀ ن ا یکشور به دستور او    یوان عالیها به شعب مختلف دم و ارجاع پروندهیباشد که تقسیکشور م  یوان عالیس دییس شعبۀ او 
گاه به امور قضا ی با  یقانون اساس  162کشور، طبق اصل    یوان عالیس دییرد. ر یگ ین او، انجام مییگر، به تعیاز شعب د  یکیس  ییر    یید مجتهد  عادل و آ

ر  و  قضاییباشد  قوه  برا ییس  را  او  ت    یه  د  5مد  قضات  مشورت  با  عالیسال  م   یوان  انتخاب  معمولیکشور،  وظ یتر کند.  دین  رسیفۀ  که  به    یدگی وان 
 رد. یگ یکشور، صورت م  یوان عالیاست، توسط شعب د یفر یو ک یوق ها در امور حقصادره از دادگاه ی فرجام نسبت به آرا ی هادرخواست

ایعموم  یهاأتیب. ه به  ه  توج  با  می:  آزاد  نظر  اتخاذ  و  قانون  از  استنباط  در  آراینکه قضات  اختالف  در موضوعات مشابه  است  اما ممکن    ییباشند 
ل  ین قب یز از ایپره  ید، برای نمایف خود سر در گم م یص حقوق و تکالیز در تشخ یه، مردم را نیینمودن اعتبار قوۀ قضانظر از مخدوش مشاهده گردد که َصرف

  کشور هیوان یس دیموضوعات با نظر رئ
 باشد. یاالتباع م م الزمتمام محاک ید که در حکم قانون و براینمایاتخاذ م  یواحد  ی ، رأی أت عمومیا دادستان کل 

ها نسبت به موارد مشابه، اعم ا دادگاهیکشور    یعالوانی( اشعار داشته است: »هرگاه از شعب مختلف د1392)مصوب    یفر یک  ین دادرس ییقانون آ  ۴۷۱ماده  
  کشور، به هر طر یکشور    ی وان عالیس دییصادر شود، ر   ین، آراء مختلفی، با استنباط متفاوت از قوان یو امور حسب   یفر ی، ک یاز حقوق 

ق که یا دادستان کل 
ه نظر  مکلفند  شوند،  گاه  عمومی آ عالید  یأت  ا  یوان  منظور  به  را  رویکشور  وحدت  هر  یجاد  کنند.  درخواست  دیه  شعب  قضات  از  ا  یکشور    یعالوانیک 

  کشور، نظر هیکشور    یوان عالیس دییق ر یل از طر ی توانند با ذکر دلیز مین  یدادگستر   یا وکالیها  ا دادستانیها  دادگاه
را دربارۀ   یأت عموم ی ا دادستان کل 

  کشور  ی ا معاون و ی ی وان عالیس دیی است ر ی کشور به ر   یعالوانید ی أت عمومیموضوع درخواست کنند. ه 
ندۀ او و حداقل سه  یا نما یو با حضور دادستان کل 

ت در  یاکثر   یم کنند. رأ یو نسبت به آن اتخاذ تصم   یتا موضوع  مورد  اختالف را بررسشود  یل م یمعاون تمام شعب تشک  ی چهارم رؤسا و مستشاران و اعضا
اثر است.  یشده ب یقطع   یاالتباع است؛ اما نسبت به رأر  آن الزمی و غ  ییر مراجع، اعم از قضا یها و ساکشور و دادگاه  ی وان عالیشعب د   یموارد مشابه برا

به   یا رأیجرم شناخته نشود    یکشور، عمل انتساب  یعالوانید  یأت عمومیۀ هیوحدت رو  یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی، اجراء نشده  یکه رأیدرصورت
محکوم    یجهات  حال  به  رأی َعلمساعد  باشد،  عموم یه   یه  تسر   یأت  قابل  مذکور  آراء  به  اسالم   ینسبت  مجازات  قانون  مقررات  مطابق  و  عمل    یاست 

  قانون کشور، فقط به موجب    یوان  عالید  یأت  عمومیۀ هین است که: »آراء  وحدت  رویق.آ.د.ک به آن اشاره داشته ا  ۴۷۳که مادۀ    یو نکتۀ مهم  شود.«  یم
 ر است.« یی، قابل تغشودین قانون صادر میا ۴۷۱که مطابق مادۀ  یۀ مؤخر یوحدت رو یرأا ی

که پس    یآ.د.م. »در صورتق.  408باشند و بر اساس مادۀ  یوان م ید  یرؤسا و مستشاران شعب حقوقأت مرکب از  ین هی: ا یشعب حقوق  یأت عمومیه
ل  ی کشور، دادگاه با ذکر استدالل، طبق رأ  یوان عالیخواسته در داز نقض حکم  فرجام ، مورد  درخواست   ی ن رأید و اینما  یاصرار   یه، اقدام به صدور  رأیاو 
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شعب    یأت عمومیصورت، پرونده در ه  نیر ایغ  دادگاه را ابرام، در  یرش استدالل، رأیکشور در صورت پذ   یوان عالیواقع شود، شعبۀ د  یفرجام   یدگیرس
ه  یل ا  ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع    یگر یکشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبۀ د  یوان عالیمطرح و چنانچه نظر شعبۀ د  ی حقوق

 د.« ینمایصادر م  یکشور حکم مقتض  یوان عالید یأت عمومیطبق استدالل ه
 کل(:  ی)دادسرا  کشور  یوان عالید یدادسرا

دیدر مع عالیت  دادسرا  یوان  ر   یکشور،  دارد که  وجود    کشور 
اصل  یکل  به موجب  دارد؛ که  به عهده    کشور 

دادستان  کل  را  آن  اساس  162است    ی قانون 
گاه به امور قضای ران بایا  یاسالم   یجمهور  ت    یکشور او را برا  یوان عالیه با مشورت قضات دییس قوۀ قضاییباشد و ر   یید مجتهد  عادل و آ سال به   5مد 

َمت منصوب میا ف او را یااز وظ  یر نظر او، در واقع، بخشیل شده که ز یار تشکیمعاون و داد  یکل، افزون بر دادستان کل، از تعداد  یکند. دادسرا ین س 
  ۲۸۸باشند. به موجب مادۀ  یدار مرا عهده  یاست که انجام امور ادار   یر دفتر کل و به تعداد الزم کارمند ادار ی ک مدی  یکل، دارا   یدهند. دادسرایانجام م
آ دادرس ییقانون  کل    یفر یک   ین  بر  کشور    

کل  دادسراهای»دادستان  نظام   یعموم  یۀ  و  انقالب  منظو  یو  به  و  دارد  اجرانظارت  حسن  ای قوان   یر  و  جاد  ین 
 د ...« ی مذکور صادر نما ییالزم را خطاب به مراجع قضا  یکند و تذکرات و دستورها یتواند اقدام به بازرس ین دادسراها میب  یهماهنگ

 ل است: ین مربوط، به شرح ذ ی و قوان یقانون اساس  161کشور، بر اساس اصل  یوان عالیف دی: وظا کشور  یوان عالیف دیوظا

 
فۀ یفه که وظین وظین در محاکم است. ا یح قوانیصح   یکشور، نظارت بر اجرا  یوان عالیف دیاز وظا   یکین در محاکم:  یح قوانیصح   ی. نظارت بر اجرا1

برام  آرایفۀ آن است از طر ین وظیتر و مهم یاصل عمال مصادره از دادگاه یق نقض و ا   گردد. یها انجام و ا 
ل شده و اقدام به  یکشور تشک  یوان عالید  یأت عموم ی، ه یی ۀ قضا یجاد وحدت رویق.آ.د.ک، به منظور ا  270مادۀ    ی: در اجراییقضا  ۀیجاد وحدت روی. ا2

رأ رو  یصدور  میوحدت  ای نمایه  که  رأید  صورت  ین  نب  یدر  شرع  )مخالف  باشد  شرع  مطابق  براکه  د یکل  یاشد(  شعب  عالیۀ  دادگاه  یوان  و  ها  کشور 
 االتباع است. الزم
 : ییرجزایف دادسرا در امور غیارات و وظایاخت

ف دادسرا در  ی ارات و وظا یشود. اخت یر به آنها اشاره مید که در ز ی نمایفه م یدعوا انجام وظ ی موارد دادسرا به عنوان طرف  اصل ی ز در برخین  ییر جزای در امور غ
ا،  ه تاجریعل  یورشکستگ  یاقامۀ دعوار است:  یبه قرار ز   یامور ترافع  درخواست نصب و عزل ،  که بالوارث است  ییاعتراض به درخواست انحصار وراثت متوف 

ادارۀ اموال     ی برا  نین ام یی درخواست تع،  نیجن   ین براین امییدرخواست تع،  شدهر  بالغی ت  حجر  صغی درخواست اعالم ادامۀ وضع،  ن یم و ضم   ناظر و ام یق
 و ...  ر نداشته باشدیاختصاص داده شده و مد یکه به مصارف عموم یادارۀ اموال ، ب  مفقوداالثریغا
 ی وان عدالت ادار ید
 ل است: ی اوصاف ذ یاست که دارا یو عموم  ی دولت یهاه دستگاهیمردم عل  یکننده به دعاو یدگ یاز مراجع رس  ی کی :یوان عدالت ادار ید
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 ل است: یات و اعتراضات مردم نسبت به موارد ذیکننده به شکایدگ یعدالت مرجع رس وان ید .1
 ؛ی و عموم  یدولت  یهانسبت دستگاه ▪
 ؛یو عموم  یدولت  یهانسبت به کارکنان دستگاه ▪

 کننده. بیارات  مقام  تصویا خروج از حدود  اختیا شرع  یث مخالفت با قانون ی ، از حی و عموم یدولت یهاها و مصوبات دستگاه نامهنیینسبت به آ
 است.  یادار  یو تنها مرجع عموم  یکنندۀ ادار یدگ ین مرجع رس یتر یعال .2
 است.  یدفاتر استان  یها، دارامردم، در استان  یل دسترسیتسه  یدر تهران مستقر است، اما برا .3
آی ، به نام قانون تشکیدر آن، تابع قانون خاص  یدگ یوه رسیش .4 ل، تابع  ی( است؛ اما در موارد ذ ۱۳۹۲)مصوب    یعدالت ادار وان  ید  ین دادرسیی الت و 

 است:  یاحکام مدن  یو قانون اجرا یمدن  ین دادرسییقانون آ
 ؛ رد دادرس  ▪
 ؛وانیمات د ی ابالغ اوراق، آرا و تصم ▪
 ؛وکالت ▪
 وان، ساکت است. یکه قانون خاص د   یۀ مواردیدر کل  ▪

 وان عدالت، داشته باشد. یمختلف به عنوان مشاور د  یهااز رشته یاز کارشناسان ی تواند به تعداد موردنیم .5
اجرا  یدارا .6 ز   یواحد  که  است  رئ یاحکام  نظر  دیر  عدالت  یس  و یوان  معاون  اداره میا  ای،  در  اجرایشود.  دادرسان  واحد،  اجرا  ین  فه یوظ  یاحکام، 

 کنند. یم
 :یوان عدالت ادار یانواع شعب د 

 شود.  یل میالبدل تشکیا دادرسان علیس یک رئ یوان از ید یهر شعبۀ بدو   :یشعب بدو   .1
 شود.ین مییه تع یس قوه قضائیوان، توسط رئ یدنظر دیو تجد یتعداد شعب بدو  ▪
 ت است. ی دنظر قابل شکای ، در شعبۀ تجدیشعب بدو  یآرا ▪
  شود.یل م یستشار تشکس و دو میک رئی دنظر از یهر شعبۀ تجد دنظر:  ی شعب تجد  .2
 ت است. ی، نظر اکثر یابد و مالک صدور رأییت میدنظر با حضور دو عضو رسمی شعبۀ تجد ▪
 است.   یوان، قطع یدنظر د ی شعب تجد یآرا ▪
ل تجدیرئ وان، یس دیرئ ▪  است.  وانیدنظر دی س شعبۀ او 
  دادگستر یوان عدالت باید  یدفاتر ادار وان عدالت:  ی د  یدفاتر استان 

س شود.  یها تأسک از مراکز استانی کل  کشور در هر    یو دفاتر بازرس   ید در محل 
 ل را بر عهده دارند: یف ذین دفاتر وظا یا

 ؛انیشاک ی هاثبت دادخواست و درخواست .1
 مراجعان؛ یراهنما .2
م شکا .3  وان در حوزۀ مربوط به آن دفتر؛ ید یصادرشده از سو  یا رأیت یابالغ نسخه دو 
 . وان در حوزۀ مربوطه به آن دفتریاحکام د یانجام دستورات واحد اجرا .4
   :یوان عدالت ادار یت در دیصالح 

 وان؛یت شعب د یصالح  .1
 .وانید  یأت عمومیت هیصالح  .2

 نسبت به:  یا حقوق ی یقیات و َتَظُلمات و اعتراضات اشخاص حق یبه شکا ی دگ ین شعب، عبارت است از رسیت ایصالح وان عدالت:یت شعب دیصالح
واحدهامات  یتصم .1 وزارتخانه ،یدولت   یاقدامات  از  سازماناعم  و  شرکتها  و  مؤسسات  و  تأم یو شهردار   یدولت   یهاها  سازمان  و  اجتماعیها  و   ین 

 و مؤسسات وابسته به آنها.  یانقالب یالت و نهادهایتشک
 ف آنها. یمذکور در بند فوق در امور راجع به وظا یمات و اقدامات مأموران واحدهایتصم .2
شکا  یدگیرس .3 و  اعتراضات  تصمیبه  و  آراء  از  قطع یات  ادار   یمات  ه یمراجع  مانند  ادار   یدگی رس  یهاأتی،  تخلفات  کم  یبه  مانند    یی هاونیسیو 

ه ی اتیمال  یهاونیس یکم کمی،  کارفرما،  و  کارگر  اختالف  حل   ماده  یس یأت  شهردار   100ون  حیقانون  از  منحصرًا  قوان یها،  نقض  مقررات  یث  و  ا  ین 
 قانون. مخالفت با  

شکا  یدگیرس .4 مدیبه  قانون  مشموالن  و  قضات  کشور ی ر یات  خدمات  سا  یت  بند  یو  در  مذکور  مؤسسات  و  واحدها  مستخدمان  مستخدمان   ۱ر  و 
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 . یع حقوق استخدام یی ث تضیاز ح  یو کشور  ین قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکر یکه شمول ا یمؤسسات 
 وان عدالت: یشعب دت یموارد خارج از صالح 

ناش  یدعاو  .1 حاکم   یکه  إعمال  وظای از  و  دستگاهیت  صالح   یدولت  یهاف  از  دینباشد،  قضایت  مراجع  در  و  خارج  عموم یی وان  دادگاه  مانند    ی، 
 است:  یدگ یرس، قابلیوان خارج است و در محاکم عموم یت دیل از صالحیذ یمثال، دعاو   یاست. برا یدگ یرس قابل
 مستند به قرارداد؛ یدعاو  ▪
 مطالبۀ وجه؛  یدعاو  ▪
 ؛یمستند به اسناد تجار  یدعاو  ▪
 گانۀ تصرف؛سه یدعاو  ▪
 د. ی خلع  یدعوا ▪

 د. ی آیبه عمل م یوان خارج است و در دادگاه عموم یت دی گر، از صالحیکد یبا   یو عموم یدولت یهان دستگاه ی مابیبه اختالفات ف  یدگیرس .2
از امور راجع    ی که خسارت ناش   ی د. البته در مواردی آیبه عمل م  ی وان خارج است و در دادگاه عموم یت د یح مطالبۀ خسارت از صال  یبه دعوا  ی دگیرس .3

با  یا عموم ی  یدولت   یهاف دستگاهیبه وظا ابتدا  دولت ی  ی ر دستگاه دولتید تقص ی باشد،  مأمور  ادار یو وقوع تخلف، در د  یا  و   یوان عدالت  اثبات شود 
 ، طرح دعوا شود. ی خسارت و وصول آن در دادگاه عمومزان یمحاسبۀ م   یسپس، برا

وان عدالت  یت در دی مسلح، قابل شکا  یروهایقضات و ن  یانتظام  یهاو دادگاه  یو نظام  یدادگستر   ییر مراجع قضایها و سادادگاه  یمات و آرایتصم .4
 ست. ین یادار 

موارد .5 دستگاه  یدر  و  دولت  برا  ین یزم   یی اجرا  یها که  عمران  ی عموم  یها طرح  یرا  م   یو  ک  قبل یتمل  مالک   برایزم  یکنند،  و   ین  دولت  الزام 
 کند. یمراجعه م  یندارد و به دادگاه عموم یوان عدالت ادار یاز به رجوع به د یملک ن یبه پرداخت بها  ییاجرا یهادستگاه

 وان عدالت: یت در شعب دیصدور قرار عدم صالح 
ت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به  یوان با صدور قرار عدم صالحیباشد، شعبۀ د  یی مراجع قضار  یت سای ت، در صالحیبه شکا ی دگ یاگر رس  .1

 کند.  یاعالم م یشاک
اعالم   یت را به شاک ی د قرار عدم صالحی ( بات به خواهان نداردیبه اعالم  قرار  عدم  صالح   ی از یکه ن  ی برخالف دادگاه عموم)   ی وان عدالت ادار ید ▪

 کند. 
 ست. یوان عدالت نیت از نظر دیمزبور مکلف به تبع   ییمرجع قضا ▪
 کشور است.  یوان عالی، دییر مراجع قضایساو  وانیشعب دن یت ب ی مرجع حل  اختالف در صالح ▪

د .2 شعبۀ  صالح یاگر  در  را  موضوع  عدالت،  غیوان  مراجع  قضایت  صالحی)ادار   ییر  عدم  قرار  صدور  ضمن  بداند،  صالح  ت،  ی(  مرجع  به  را  پرونده 
 فرستد.  یم
 است.  یدگی وان و رسیت از نظر دیشده، مکلف به تبعکه پرونده به آنجا ارسال  یاست، مرجع ین مرجع ادار یتر ی، عالی وان عدالت ادار یازآنجاکه د ▪

 :یوان عدالت ادار یقرار اناطه در د 
 شود.یاست، قرار اناطه صادر م یگر ی ت مرجع دیباشد که در صالح یوان، منوط به اثبات امر ید یدگ یاگر رس  .1

 شود. ین ابالغ م ی مراتب صدور قرار اناطه، به طرف 
م  یوان تسلیبر طرح موضوع، به د  یدفتر مرجع مزبور را مبن  یوان، به مرجع صالح مراجعه و گواه یه دیخ ابالغ اخطار ی ک ماه از تار ی د ظرف  ینفع با یذ  .2

 کند. یرا اتخاذ م  یم مقتض یدهد و تصم یخود ادامه م   یدگیوان به رسیصورت، دن یر ای کند. در غ
 : یوان عدالت ادار یت در دیند طرح شکایفرا 

 م دادخواست است. یوان، مستلزم تقدیدر شعب د یدگیرس .1
  ی ا دفاتر استانی  ی کیق پست الکترونیارسال از طر ا  یو    یم آن به پست سفارش ی ا تسلیو    ی کیگاه الکترونیا پایوان و  یرخانۀ د یخ ثبت دادخواست در دب یتار  .2

م دادخواست به دفتر  یخ تقدی، تار یعموم  یها ست. در دادگاهیبرقرار ن  یان مقررهی، چنیشود. )در دادگاه عموم یت محسوب میخ طرح شکایوان، تار ید
 م آن به پست(. یخ تقدی است، نه تار  دعواخ طرح ی، تار ییکل  حوزۀ قضا

و    یخ ثبت، نام شاکی مشتمل بر شماره و تار   ی د یب  وصول، ثبت کرده و رسیشده را به ترت واصل  یهاآن، دادخواست  یا دفاتر استانیوان  یرخانۀ دیدب  .3
 دهند. یدهنده مت، به دادخواستیطرف شکا

 مه کند. یدخواست ضم وان مکلف است مشخصات آن را به برگۀ دایرخانۀ دیت وجود داشته باشد، دب یشکا  یاز طرح قبل  یحاک یاگر مورد .4
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 شود. یبه شعب ارجاع م  یا معاون و یوان یس دی شده توسط رئثبت یهادادخواست .5
ا کامل  ی کامل بودن دادخواست   کند. در صورتیم   یبررس   یط شکلیث شرا یه، آن را از حیإلر دفتر  شعبۀ مرجوع  یبه شعبه، مد پس از ارجاع دادخواست .6

 رساند.یشعبه م  یضمائم را به نظر قاض شدن آن، بالفاصله دادخواست و 
ت،  یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکای بر ارسال    یمبن  یوان، اعتقاد به کامل بودن پرونده داشته باشد، دستور یشعبۀ د  یاگر قاض .7

 کند. یصادر م 
 ست.یپرونده ن شعبه به یدگین امر مانع رسیز باشد، ا یه شخص ثالث ن یعل ی مطالب   یت، حاو ی شکا یاگر محتوا .8
مکلف   ی شود و شاک یاعالم م   یبه شاک  یا هیاخطار   یص شعبه، مراتب طیح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام، به تشخید صر ی ت بای موضوع شکا .9

تار  از  ابالغ اخطار یاست ظرف ده روز  اقدام کند. در غیخ  ابهام  به رفع  ایه، نسبت  به قسمت مبهم، قرار  یر  ابطال دادخواست ن صورت، شعبه نسبت 
 . کند یصادر م 

 :د لحاظ شود ی ل بای ط ذیشراشود، یم میتقد  یوان عدالت ادار یکه به د  یدر دادخواست ط دادخواست:یشرا
 ؛یم دادخواست به زبان فارس یتنظ .1
 مخصوص.  یهابرگه  یم دادخواست رو یتنظ .2

 ی نۀ دادرسی م دادخواست و پرداخت هز یاز به تقدیشود، نیارسال م وان  یگر به د ید  ییت، از مراجع قضایکه با صدور قرار عدم صالح   ییهاپرونده ▪
 ندارد. 

 در دادخواست، متشکل از:  یدرج مشخصات شاک .3
 ؛ یقیاشخاص حق یت و اقامتگاه برای، شغل، تابع ی خ تولد، کد مل  ی، نام پدر، تار ی نام و نام خانوادگ  ▪
 ؛یاشخاص حقوق  ی)مرکز اداره( و شمارۀ تلفن برا ینام، شماره ثبت، اقامتگاه اصل  ▪
نشان یم  یشاک ▪ بر  عالوه  نشانی پست  یتواند  الکترون  ی ،  تلفن همراه  ی  ی کیپست  شمارۀ  برا یا  را  خود  نمابر  ا  یا  در  که  کند  اعالم  اوراق  ن ی ابالغ 

 است.  یاز طرق مزبور کاف  یکیصورت، امر ابالغ به 
 ت، متشکل از: ی درج مشخصات طرف شکا .4

 ق محل  کار مأمور دولت در صورت امکان؛ یدق ی، سمت و نشان ی نام و نام خانوادگ  ▪
 ت. ینام کامل دستگاه طرف شکا ▪

 م دادخواست توسط آنان؛یل، در صورت تقد ی، مانند وک یندۀ شاک یا نمایمقام و و اقامتگاه قائم یدرج نام و نام خانوادگ  .5
 ؛ ت )خواسته(یدرج موضوع شکا .6
 ت؛ یان شرح شکایب  .7
 دهندها اثرانگشت دادخواستیامضا   .8

 ز الزم است. ی ن یران، مهر شخص حقوق یا مد یر یمد   یباشد، عالوه بر امضا یدهنده، شخص حقوق اگر دادخواست ▪
َمت  دادخواستیا رونوشت گواهیر یکردن تصومهیضم  .9 ت  س   م شده است؛ ینده تقدی که دادخواست توسط نما  یدهنده، در مواردشدۀ سند ُمثب 

 ؛ینه دادرس یپرداخت هز  .10
 شدۀ اسناد و مدارک مورد استناد به دادخواست. یر خوانا و گواه یا تصویکردن رونوشت مهیضم .11

با ی ر  یتصو ▪ رونوشت مدارک  بهیا  دب یوسد  دیلۀ  د ی وان  یرخانۀ  دفاتر شعب  استان یوان  یا  دفاتر  و  ید  یا  دادگاهیوان  دفاتر  اسناد ی  ی عموم  یهاا  دفاتر  ا 
 شود.  یمطابقت آن با اصل، گواه  یعن یق شود؛ یتصد یو عموم یدولت یا واحدهای ی شاکل ی ا وکی یرسم

رونوشت   ▪ تصو ی اگر  ته یا  کشور  از  خارج  سند،  با یر  اصل،  با  آن  مطابقت  باشد،  شده  دفتر  یه  در  سفارتخانه  ی کید  کنسولگر یها  از  دفاتر یها  یا  ا 
 شود.  یران، گواه یا یاسالم  یجمهور  ی هایندگینما

از آنها ارائه کند،    یر ینتواند تصو   ینکه اساسًا شاکی ا ایممکن نباشد و    ی و عموم  یدولت   ی ق اسناد و مدارک مربوط به واحدهایکه تصد  ی در موارد ▪
 ر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه کند. ید تصویرش دادخواست است و بایوان مکلف به پذ ید

 . یاسناد خارج  یکردن ترجمۀ رسم مهیضم  .12
 وست شود. ید پیز بایشدۀ آن نیشده، ترجمۀ گواهیا رونوشت گواه یر ینباشد، عالوه بر تصو یسند به زبان فارس اگر  ▪
تصو ▪ مطابقت  و  ترجمه  بایر  ی صحت  اصل،  با  رونوشت  وس ی ا  به  رسمید  مترجمان  سفارتخانهی  ی له  کنسولگر ی ها  ا  نمای ها  یا  دفاتر   یها یندگ ی ا 

 شود.  یگواه  کشور،ران در خارج از  یا یاسالم یجمهور 
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 ک نسخه.یت به اضافۀ یم دادخواست و ضمائم آن، به تعداد طرف شکایتقد  .13
 ط دادخواست:یشرا یضمانت اجرا

 شود.یرد مر دفتر شعبه، یباشد، به موجب قرار مد یا اقامتگاه و ی یشاک  یاگر دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگ  .1
 . ستیت ن یاست. صدور آن، مانع طرح مجدد شکا ین قرار قطع یا ▪
 شود. ین قرار، محاسبه م ی از صدور ا  یباشد، مهلت آن، از زمان اطالع شاک  ی ت مهلت مشخصیمجدد، مستلزم رعا یاگر طرح دعوا ▪
اره تلفن تماس را در و درج شماره ثبت و شم  یقیت را در خصوص شخص حق ی، شغل و تابعی خ تولد، کد مل  یگرچه قانونگذار، درج نام پدر، تار  ▪

 ان نکرده است.ی ب ییفقدان آن ضمانت اجرا یالزم دانسته؛ اما برا ی خصوص شخص حقوق
 شود: یل عمل م یط فوق، به شرح ذیر شرای ت سایدر صورت عدم رعا  .2

 کند. یاو( اعالم م ندۀ ی ا نمای یدهنده )شاک ه، به دادخواستیلۀ اخطار یوسر دفتر شعبه، ظرف دو روز، نقائص دادخواست را بهیمد ▪
 خ ابالغ اخطار رفع نقص، نقائص را رفع کند. ید ظرف ده روز از تار یدهنده بادادخواست ▪
 شود. ین او، رد میا جانشیر دفتر  یدهنده در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار مداگر دادخواست ▪
 وان است. یاعتراض در همان شعبۀ دخ ابالغ، قابلی از تار شود و ظرف ده روز یابالغ م  ین قرار به شاک یا ▪
 شود. یشعبه انجام م  یبه اعتراض نسبت به رد  دادخواست، توسط قاض  یدگیرس ▪
 است.  ین خصوص، قطع یشعبه در ا یم قاضیتصم ▪
 ست. یت نیرد  دادخواست، مانع طرح مجدد شکا ▪

 : یوان عدالت ادار یدر د ی ندگیقواعد نما 
 م کند. یر شرکت، دادخواست را تقدیا مدیل  ی، وک ی، مانند ول یشاک ندۀ ی ممکن است نما .1
 است.  یاز پروانۀ وکالت دادگستر  یازمند برخوردار یوان، تابع ق.آ.د.م و نیوکالت در د .2
  ی وان معرفیشعبۀ د  ان خود جهت امر ابالغ و اخطار، بهیرا از م   یاندهیتوانند در دادخواست، نمایش از پنج نفر باشند، میک پرونده بی ان  یاگر شاک   .3

 باشد.  یل دادگستر یست که وکیندۀ مزبور الزم ن ی کنند. نما
 استفاده کنند.  یندۀ حقوق یا نمای  یا کارمندان ادارۀ حقوقی یل دادگستر یوان، از وک یدفاع در د یتوانند برایم  یو دولت  یعموم  یهادستگاه .4
 ک دادخواست:یمتعدد به موجب   یطرح دعاو  

ضمن   .1 شکاک  یاگر  با  یدادخواست،  که  شود  متعدد مطرح  نتواند ضمن  یکدیات  شعبه  و  باشد  نداشته  ارتباط  دادرسی گر  رس   ی ک  آنها  کند،    ی دگ یبه 
 کند. یت صادر میت ندارد، قرار عدم صالحیکند و نسبت به آنچه صالح یم  یدگ یشده را به صورت جداگانه رس ات مطرحیشکا

به موجب    یهاتیاگر اشخاص متعدد، شکا  .2 اگر شکای خود را  وان یواحد داشته باشد، شعبۀ د  ی ات مزبور منشأ و مبنایک دادخواست مطرح کنند، 
 کند. یم  یدگی ک و جداگانه رسی شان را تفکیات این صورت، شکایر ا یکند. در غ یم می، اتخاذ تصمیک دادرسی نسبت به همۀ موارد ضمن 

  ی دگیک شعبه رسیا مرتبط باشد، در  یموضوع واحد    یوان دارایس دیص رئیوان که به تشخیمطروحه در دات  یشکا  وان عدالت:یتوأمان در د  یدگیرس
 شود.یم   یدگ یکه سبق  ارجاع دارد رس  یا ها در شعبهشود و اگر به چند شعبه ارجاع شده باشد، به همه پروندهیم
  :یوان عدالت ادار یدر د یف دادرسیتوق 

َمت  نمای  ی ا محجور شدن شاکیوان از فوت  یاگر شعبۀ د .1 لع شود تا تعیا زوال  س  اث متوف  ین و معرفییندۀ او مط  د، قرار  یندۀ جد یا نما یم محجور  یا قی  ی ور 
 کند. یصادر م  یف دادرس یتوق

 شود. یاعالم م یشاک  ی، به نشانیمراتب توقف دادرس  .2
 

 وان عدالت: یدر د یفور  یدگیرس 
دنظر، خارج از  یو تجد  یوان، اعم از بدو یمطروحه در شعب د   یها، به پروندههیإل س شعبۀ مرجوع  یرئا  ی  وانیس دی رئص  ی تشخدر صورت ضرورت، به   .1

 شود. یم  یدگی نوبت رس
  ه یجاد رویا  ی رأوان عدالت، اقدام به صدور  ید  یأت عموم یصادر شده باشد. ه  وانیا چند شعبه دیاز دو    مشابه   یحداقل پنج رأ   موضوع واحد اگر در   .2

ایم رأیکند.  دیسا  یبرا  ی ن  حقیر شعب  اشخاص  و  ادارات  الزم  ی و حقوق  یقیوان،  رأمربوط  از صدور   پس  است.  رویا  یاالتباع  به    یدگ یه، رس یجاد  
ایشکا موضوع   رأی ات   رویا  ی ن  دی جاد   ن یه در شعب  بدون  و  نوبت  از  خارج  به صورت  به  یوان  نسخهاز  به طرف   یاارسال  آن  و ضمائم  دادخواست  از 
 رد. یگیت، انجام م یشکا
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 : یوان عدالت ادار یوۀ پاسخ خوانده در دیش 
 شود. یح انجام م یق تبادل لوایو از طر  یرحضور یوان، اصواًل غیدر د یدگ یست؛ بلکه رسین یل جلسه دادرسیبه تشک وان مکلفید .1
ف به تشکیدگی وان، باز هم شعبۀ رسیا ورود ثالث در دی در صورت جلب ثالث  .2  ست. یل جلسه ن یکننده مکل 
 خ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند. ی ک ماه از تار ی ت موظف است ظرف یطرف  شکا .3
 ست. ین  یدگ یعدم وصول پاسخ، مانع رس  .4
ه، از دادن پاسخ در موعد مقرر در ایاگر طرف شکا .5 ک سال  ی کننده، متخلف را به سه ماه تا  یدگیکند، شعبۀ رس  ی ن ماده خوددار ی ت، بدون عذر موج 

 دنظر است. ی دنظر در شعب تجدیروز، قابل تجد ۲۰ن حکم ظرف ی کند. ایانفصال از خدمت محکوم م 
 :یوان عدالت ادار یح در دی أخذ توض 

 ح دعوت کند. ی توض یادا  یا هر دو طرف را برای ن یک از طرف ی تواند هر  یوان م یست؛ اما شعبۀ دیل جلسه الزم ن یوان تشکیاگرچه در د .1
عل .2 نشود  ی توض  یادا  یبرا  یوان، شاکیرغم درخواست شعبۀ دیاگر  ادایح حاضر  از  دیتوض   یا  استنکاف کند، شعبۀ  با مالحظۀ محتویحات  ات  یوان 

 شود. یممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر م   یم ماهو یکند و اگر اتخاذ تصمیصادر م  یپرونده، رأ
ه، از حضور جهت ادا  یقی ک شخص حق یت،  یاگر طرف شکا .3 ا  یکند  یکند، شعبه او را جلب م   یح خوددار ی توض  یباشد و پس از احضار، بدون عذر موج 

ت   یبه انفصال موقت از خدمات دولت  کند. یک سال محکوم میک ماه تا ی به مد 
ح، موجب انفصال  ی ان توضیب   یوان برایشعبۀ د  یشده از سو شده در مهلت اعالمیا عدم حضور شخص معرف یت  یتوسط طرف شکا   ندهین نماییعدم تع .4

 ک سال است. ی از دو ماه تا  ی موقت از خدمات دولت
قت بداند، نسبت  یز آن را مؤثر در کشف حقی وان نیرا درخواست کند و شعبۀ د  یا حقوق ی  یق یح از هر شخص حقین پرونده، اخذ توضیک از طرفی اگر هر   .5

 ر اشخاص اقدام کند. یح از سایز نسبت به اخذ توضیتواند رأسًا نیوان میکند. شعبۀ د یح اقدام م ی به اخذ توض
 : یوان عدالت ادار یقات در دیانجام تحق 

 . را که الزم بداند، انجام دهد یا اقدام ی  یقیقت هرگونه تحقیکشف حق  یتواند برایوان میشعبۀ د .1
 ل درخواست کند: یقات را از منابع ذیتواند انجام تحقیوان میشعبۀ د .2

 ؛یین قضایضابط ▪
 ؛ یر مراجع ادار یسا ▪
 . ییمراجع قضا ▪
باش  • ه داشته  از مقام اعطاید که در دیتوج  مین   یوان  ذاتیتواند قواعد صالح یابت،  ناد  ی ت  بگیرا  و درنتیده  به  یرد  ابت ین  یعموم   ی هادادگاهجه، 

 دهد. 
ن ماده، حسب  یرا انجام دهند. تخلف از ا یقات و اقدامات درخواست یکند، تحق ین م ییوان تعیکه شعبۀ د ی اند ظرف مهلتن و مراجع مزبور مکلفیضابط .3

 ابت( است. ین یمستنکف از اجرا  یی)در خصوص مقامات قضا یا انتظام ی ن( ی)در خصوص ضابط   یمورد مستلزم مجازات ادار 
 : ی ا عمومی یدولت یها درخواست سند از دستگاه 

اند نسبت به ارسال  و مأموران آنها مکلف  ی ر مؤسسات عموم ی ها و سای، شهردار ی دولت  یۀ واحدهایوان، کلیک از شعب دیدر صورت درخواست هر   .1
 . مورد مطالبه، اقدام کنند یهااسناد و پرونده

 خ ابالغ است. یک ماه از تار ی ها، ن اسناد و پروندهیارسال ا  یشان برایمهلت ا  .2
 وان اعالم کنند. یل آن را به دید دال ی اگر ارسال اسناد ممکن نباشد، با .3
 مورد مطالبه، ارسال شود.   یهاد از اسناد و پروندهی وان و مطالبۀ مجدد، درهرصورت بایل توسط دیدر صورت موجهه ندانستن دال  .4
وان عدالت به انفصال موقت از خدمات  یک ماه، مستنکف، به حکم همان شعبۀ د یظرف    یدرخواست   یهادر صورت امتناع از ارسال اسناد و پرونده .5

ت سه ماه تا ی مزاک سوم حقوق و ی  را کسیک سال یک ماه تا  یاز  یدولت  . شود یک سال محکوم می ا به مد 
طبق مدارک و قرائن موجود در    یا صدور رأیاز  یل و مدارک مورد ن ی به دال   یاب یدر جهت دست  یاقدام مقتض   یوان برایار دی ن امر حسب مورد مانع اختیا .6

 ست. یپرونده ن
به مرجع    یفر یب کیرا جهت تعق  یف قانون ی ناع مسئول مربوطه از انجام وظان ماده به مراتب امتیوان مکلف است عالوه بر موارد مذکور در ایشعبۀ د .7

 صالح اعالم کند.  یی قضا
 رد. یگیشده مطابق مقررات مربوطه صورت م یبند مطالبۀ اسناد طبقه .8
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 اصالح خواسته: 
 ، خواسته خود را اصالح کند. یتواند قبل از صدور رأیم  یشاک .1
 رفته است. یپذ  یت خاص ی، بدون محدودت یطرف شکا  یقبل از ارسال دادخواست و ضمائم آن برااصالح خواسته،   یقبول تقاضا .2
تقاضا .3 برااصالح خواسته،    یقبول  آن  دادخواست و ضمائم  از ارسال  اتیطرف شکا  یبعد  بر  تشخ ی، مشروط  به  که  است  ص شعبه،  ی ن 

 صادر کند.   یشده، رأبه ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصالحاز یر نکند و شعبه بتواند بدون ن ییخواسته تغ   ِ  تیماه 
ای در صورت احراز هر    :یرادات شکلیل ایت به دلیقرار رّد شکا  از  به طرف   یوان حت یل، شعبۀ دیرادات ذیک  از ارسال دادخواست و ضمائم  قبل 

 کند: یت صادر م یت، قرار رد  شکایشکا
 ت؛یطرح شکا یبرا یت شاک یراد عدم اهل یا .1
 ؛ یشاک  ینفعیراد عدم ذ یا .2

ه داشته باش ✓  ، طرح شده باشد. ی ندۀ و ینماا ی  مقامقائما  ی نفعیشخص ذ د توسط ی ت باید که شکای توج 
ه شکایا .3  ت به طرف مقابل؛ی راد عدم توج 
 ؛ یت خارج از موعد قانونیراد طرح شکایا .4
امر مختومه؛  یا .5 شکا  یعن یراد  طرحی آنکه  ح ت   از  ب ث  یشده  قباًل  اشخاص  یموضوع،  همان  اشخاص ین  اصحاب    یا  قائمدعواکه  آنان هستند،  ،  مقام 

 صادر شده باشد؛ یو حکم قطع  یدگیرس
 ت.یبه شکا یدگ یشدن موجبات رس یراد منتفیا .6
 : تیا شکایاسترداد دادخواست  

 کند. یصادر م دادخواستقرار ابطال ن صورت، شعبه،  ی در ا ت:یاسترداد دادخواست قبل از وصول پاسخ طرف شکا .1
 تواند درخواست خود را مجددًا طرح کند. یم  یشاک ▪
 نظر کند. صرف یت خود به کل  یتواند از شکایم  یست؛ بلکه شاکی، استرداد دادخواست ممکن ن دعواپس از وصول پاسخ طرف  ▪

 صرف .2
ّ
 شود.یصادر م ت یقرار سقوط شکان صورت،  ی: در ا یت قبل از صدور رأی از شکا ینظر کردن کل

 ست. یطرح نت مجدد قابلی، آن شکاین قرار یدر صورت صدور چن ▪
 : یوان عدالت ادار یدر د یطار  یدعاو  

 ن پرونده، مجاز است.  یوان، جلب ثالث از جانب طرف یدر د  جلب ثالث: یدعوا .1
شاک  ▪ کند،  یاگر  ثالث  جلب  اصل تواند  یم بخواهد  دادخواست  دادخواست  ا  ی  ی ضمن  موجب  ظرف  جداگانهبه  حداکثر  ثبت   30،  از  پس  روز 

 م کند. یخود را تسل ی، تقاضایدادخواست اصل 
 م کند. یتقد دادخواست جلب ثالث،  تیبه اصل شکا یضمن پاسخ کتبتواند یت، بخواهد جلب ثالث کند، م یاگر طرف شکا ▪
 فرستد. یشخص ثالث م   ین را برایح و مستندات  طرف یاز دادخواست، لوا یر یوان، تصویشعبۀ د ▪

 وان، ورود ثالث مجاز است.  یدر د ورود ثالث: یدعوا .2
قائل باشد )ورود   یخود، مستقاًل حق    ی وان، برایدر موضوع پروندۀ مطروحه در شعبۀ د  ی ن نحو باشد که شخص ثالثی ورود ثالث، ممکن است بد ▪

قی( یثالث اصل   (. یبداند )ورود ثالث َتَبعنفع ین، ذ یاز طرف  یکی ِ  شدن ا خود را در ُمح 
 شود.  دعوام دادخواست، وارد ی، با تقدیتا قبل از ختم دادرستواند یوارد ثالث م  ▪
 کند. یم  ین دعوا و وصول پاسخ آنان، اقدام به صدور رأیطرف  یوان پس از ارسال دادخواست، برایشعبۀ د ▪

د  متقابل:   یدعوا .3 دعوایدر  طرح  امکان  یوان،  ن یپذ متقابل  ز یر  دیست؛  عل وان،یرا  مردم  تظلمات   دستگاهیمرجع   عموم   یدولت   ی هاه  است؛    ی و 
د به  یطرح دعوا کنند، با یه شخص یبخواهد عل  یدولت  ی هاکنند. اگر دستگاهیه مردم طرح دعوا م یمزبور عل یهامتقابل، دستگاه یکه در دعوایدرحال

 مراجعه کنند.  یدادگاه عموم 
 : یوان عدالت ادار یصدور دستور موقت در د 

ع  یاگر شاک  .1 ، سبب  یا عموم ی  یفه توسط اشخاص و مراجع دولت یاز انجام وظ  یخوددار ا  ی   یقطع  یا آرایمات  یا تصمیاقدامات    یاجراشود که    یمد 
 تواند صدور دستور موقت را تقاضا کند. یا مشکل است، م یرممکن ی است که جبران آن غ ی ورود خسارت

 ز باشد: یاز دو چ  یکیموضوع دستور موقت، ممکن است حسب مورد  .2
 . ک عملی  یتوقف موقت  ای  ک عملی  یانجام موقت 
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 ر است: یپذوان عدالت، به دو شکل امکانیدرخواست دستور موقت در د .3
 ؛ یت اصلیضمن طرح شکا ▪
 . به آن یدگیان رسی و در جر  یت اصلیپس از طرح شکا ▪

 نشده است.  ین یب شیپ قبل از طرح دعوا، درخواست دستور موقت  ی وان عدالت ادار یدر د .4
 توجه است: ل قابلی، نکات ذی ت اصلیپس از طرح شکادر خصوص درخواست دستور موقت  .5

 طرح است. ، قابلی ت اصلیبه شکا یدگیدرخواست دستور موقت تا قبل از ختم رس ▪
 ر است. یپذامکان دنظریهم از شعبۀ تجدو  یهم از شعبۀ بدو درخواست دستور موقت،  ▪
 دنظر انجام شود. ید از شعبۀ تجد ی ن درخواست بای دنظر باشد، ای اگر پرونده در مرحلۀ تجد 
 . کندیم  یدگ یاست که به اصل دعوا رس یاشعبهصدور دستور موقت،  یبه تقاضا یدگیمرجع رس ▪

 . ستین ینۀ دادرسی ازمند پرداخت هز ین درخواست، ن یا .6
 کننده است. یدگیتوسط شعبۀ رس ت  موضوعی احراز ضرورت و فور صدور دستور موقت منوط به  .7
 شود. یابالغ م ن اختالف،ی دستور موقت به طرف .8
 . شود ینمابالغ  تی طرف شکا؛ اما به شودیمابالغ   یشاک دستور موقت، به  یرد تقاضا .9

 ست. یاعتراض نا رد درخواست دستور موقت، قابلیدستور موقت  .10
ر  ین خصوص، مدیصادر کند. در ا  ی مقتض  یو رأ یدگی رس خارج از نوبت ، دعواوان موظف است نسبت به اصل یصورت صدور دستور موقت، شعبۀ ددر  .11

 است.  یم فور یت به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصم یدفتر شعبه، مکلف است پرونده را به فور 
از   .12 باشد، اجرا  عدالتوان  یدنظر دی شعب تجداگر دستور موقت  تأآن،    یصادرشده  رئ یی مستلزم  از   وان عدالتیس دید  اما دستور موقت صادره  است؛ 

 . ندارد ید یی ن تأیاز به چنی، ن وان عدالتید یشعب بدو 
از إعمال دستور موقت، شعبه صادرکنندۀ دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش   یو عموم  ی ن دولت یدر صورت استنکاف مأمور  .13

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

لغو دستور    ین، برایشود؛ بنابرایز لغو می، دستور موقت نی دادخواست اصلد   ر   ای ابطالر   صدور  قراا  ی   تیبر رد شکا  یمبن   یبدو   یصدور  رأدر صورت    .1
 م.ی مانینم  یت رأی موقت، منتظر قطع

 کند. یکننده، آن را لغو م یدگیبر عدم ضرورت ادامۀ دستور موقت، شعبۀ رس  یمبن  یل یدر صورت حصول دال  .2
صادرشده باشد؛ اما پرونده،    یشعبۀ بدو ن، اگر دستور موقت در  یکند؛ بنابرایم  ی دگی است که به اصل دعوا رس  یامرجع لغو دستور موقت، همان شعبه .3

 دنظر است. ی دنظر باشد، لغو دستور موقت با شعبۀ تجدی در حال حاضر در شعبۀ تجد
 شود. ین اختالف، ابالغ م یلغو دستور موقت، به طرف  .4
 ست. یاعتراض نلغو دستور موقت، قابل .5
 :یوان عدالت ادار یدر د یمراجع ادار  یوه اعتراض به آرایش 

مرجع مربوط    یم قطعیا تصم ی  یخ ابالغ رأی م خارج از کشور شش ماه از تار یافراد مق  یم داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مق  یاعتراض، برامهلت    .1
 است. 

 . اعتراض استوان قابلیم آنها ظرف مدت مزبور، در دیا تصمی یح کنند که رأیم خود تصر یا تصمی  یاند در رأمراجع مزبور مکلف  .2
ح دانست، به  یکند. اگر آن را صحیم   یدگین ادعا رسیوان ابتدا به ایعدم اطالع از آن باشد، شعبۀ د  ینفع، مدعینبوده و ذ   یکه ابالغ واقع   یدر موارد .3

 کند. یم  یدگ یاصل اعتراض رس 
رس یاگر شعبۀ د  .4 در  آرا   ی دگ یوان  ادار   یبه  نقصیاشتباه    یمراجع  رأ  ی ا  اساس  به  که  کند  نک  ی را مالحظه  وارد  ولطمه  را اصالح  آن  ابرام    یرأ ند،  را 

 . کندیم
 کند یمجدد اعاده م یدگی رس ین آنها، پرونده را به مرجع مربوطه براییمؤثر بداند با ذکر همۀ موارد و تع یو ماهو  یراد شکلیرا با وجود ا  یوان رأیاگر د  .5
 یا صدور رأیم  یاقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصم   یاعالم   یرادهایا ایوان نسبت به رفع نقص  یمرجع مذکور موظف است که مطابق دستور شعبۀ د  .6

 . کند 
ص دهد، آن را ی ر قانون و مقررات تشخیرا مغا  یشود. شعبه مذکور اگر رأیوان ارجاع میت شود پرونده به همان شعبۀ دیصادره، مجددًا شکا  یاگر از رأ  .7
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از اخذ نظر مشاور  و پس  دینقض  رأین  به صدور  بر نظر مشاور یکند. شعبه م یم   یماهو   یوان، خود رأسًا مبادرت  از نظر  یتواند عالوه  ن، عنداللزوم 
 . مربوطه استفاده کند  یهاا دستگاهیو  یدادگستر  یان کارشناسان رسم ین هر رشته، از م یکارشناسان و متخصص

موارد .8 قانون    ی در  موجب  به  تشخیکه  االجرا،  الزم  مصوبۀ  موی ا  قب  یضوعاتص  صالحی از  امن ی تخصص  یعلم   ی هاتیل  گز   ی ت ی،  عهدۀ    ی نشی و  به 
د   ییهاأتیا ه یون  یس یکم باشد، شعب  رعایواگذارشده  از جهت  فقط  قانون یوان  تطب   یت ضوابط  فرآیو  و  بررسیق موضوع  اساس مقررات،    یند  بر  آن 
أت  یکننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیدگ یص موضوع و شعبۀ رسی ث تشخیاز ح  یت شاکیکنند و در صورت شکایم   یدگیرس

 . کند  یرأ یشود، با کسب نظر آنان، انشاین م ییربط که توسط شعبه تعیذ   یتخصص یکارشناس 
 :یوان عدالت ادار یدر د یصدور رأ 

 . کندیم یرأ  یانشاک هفته مبادرت به یرا اعالم و ظرف  یدگ یقات، ختم رس یل تحقی و تکم یدگی وان پس از رسیشعبۀ د  .1
 .  حکم صادر کنند ید به صورت عام و کل ی ف کنند و نباین تکلییت، به طور خاص تعیاند در مورد هر شکاوان مکلفیشعب د  .2
 : ر باشدینکات ز  ید حاو یدادنامه با  .3

رأ ▪ تار   :ی مقدمه  از  شاکی متشکل  مشخصات  پروندۀ،  شماره  دادنامه،  شمارۀ  قائم  ی خ،  نمایمقام  و  او  ی ا  قندۀ  طرف ی با  مشخصات  اقامتگاه،  د 
 . ت و خواستهیموضوع شکا د اقامتگاهیاو با ق یندۀ قانون ی ا نمایل ی ت وکیشکا

و دفاع طرف شکایمتضمن خالصۀ شکا اسباب موجهه: ▪ انجامیت، تحقیت  به نظر قات  اشاره  و  پرونده مشاور ارجاع شده یشده  ۀ مشاور )اگر 
 . یدگیح به اعالم ختم رسیو تصر  یل، مستندات، اصول و مواد قانون یباشد(، دال 

 : ی جه رأیا نتیمنطوق  ▪
 البدل و مهر شعبه یا دادرس علیس یرئ یامضا ▪

 . شودین ارسال می ابالغ به طرف یشود و رونوشت آن ظرف پنج روز برایدادنامه پس از صدور ثبت م  .4
 :ردیر صورت گیاز طرق ز  یکیتواند به یوان مید  یابالغ آرا  .5

 ؛در دفتر شعبه یبه صورت حضور  ▪
 ؛ یمدن  ین دادرسییق ادارۀ ابالغ به موجب مقررات آیاز طر  ▪
 ؛ن روش ابالغیاستفاده از ا ین برایطرف  یقبل  یا نمابر، به تقاضایک ی ق پست الکترونیاز طر  ▪
 ؛ وانید یق دفاتر استان یاز طر  ▪
 ؛ محل اقامت  یلۀ دادگستر یوسبه ▪

مجدد است، بر عهده   یر یگمیکه مستلزم تصم   یحکم به انفصال مستنکف و هرگونه اقدام  یرفع ابهام و اشکال، دستور اجرا  یصدور حکم اصالح  .6
 است.  یقطع یشعبۀ صادرکننده رأ

 : یوان عدالت ادار ی در د ی دنظرخواهیند تجدیفرا
 دنظر است. یدر شعب تجد یدنظرخواهی وان عدالت، قابل تجدید یشعب بدو  یه آرایکل .1
 . خ ابالغ است ی ران، دو ماه از تار یم خارج از ایاشخاص مق  یست روز و برایران، بیم ایاشخاص مق یبرا یدنظرخواه یمهلت تجد  .2
 است: ریپذل امکانیاز مراکز ذ  یکیم دادخواست به یبا تقد یدنظرخواهی تجد  .3

 ؛یدفتر شعبه صادرکنندۀ رأ ▪
 ؛ رخانهیدب ▪
 . وانید ی دفاتر استان ▪

 . شودیدنظر ارجاع میاز شعب تجد  یکیوان به یس دیدنظر توسط رئی دادخواست تجد  .4
  ت است.ی نظر اکثر   یابد و مالک صدور رأییت م یدنظر با حضور دو عضو از سه عضو رسمی شعبۀ تجد  .5
وان یس دی شعب، توسط رئ ر ی از سا یک قاضی شان اختالف افتد، یان ی، بیشود و هنگام صدور رأ لیدنظر با حضور دو عضو تشکی اگر جلسۀ شعبۀ تجد  .6

 . صادر شود یت، به عنوان رأیشود تا نظر اکثر یعنوان عضو مستشار، به آن اضافه مبه 
 . شودیم  یگان یرسد و در پرونده بایآنان م  یشود و به امضایدرج م  یس رأینوشیز در پ ی ت نی نظر نباشد، نظر اقلاتفاق  یبر مبنا یاگر رأ .7
 مقررشده باشد.  یگر یب دیکه به موجب قانون ترتنیاست، مگر ا یز جار یدنظر ن ی شود در مرحلۀ تجدیت میرعا ی که در مرحله بدو  یمقررات  .8
 ر باشد: یموارد ز   یمخصوص نوشته شود و حاو   یهابرگ ید رو ی دنظر بایدادخواست تجد  :یوان عدالت ادار یدر د دنظریط دادخواست تجدیشرا 

 ؛ دنظرخواهی اقامتگاه تجدمشخصات و  .1
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 دنظر خواسته؛ی تجد یخ رأیشماره و تار   .2
 ؛دنظر خواستهیتجد یشعبه صادرکننده رأ  .3
 ؛دنظر خواستهیتجد ی خ ابالغ رأیتار   .4
 ؛ یدنظرخواهی ل و جهات تجدیدال  .5
 ؛ینۀ دادرس یپرداخت هز  .6
ت سمت دادخواستیا رونوشت گواهیر یمه کردن تصویضم  .7  ؛ م شده استینده تقد ی که دادخواست توسط نما یدهنده در مواردشدۀ سند ُمثب 
 ؛شدۀ اسناد و مدارک مورد استناد به دادخواستیر خوانا و گواه یا تصویمه کردن رونوشت یضم  .8
 ؛ یاسناد خارج یمه کردن ترجمۀ رسم یضم .9

 . ک نسخهیت به اضافه یم تعداد نسخ دادخواست و ضمائم آن، به تعداد طرف شکایتقد .10
 : یوان عدالت ادار یدر د دنظریدادخواست تجدط یشرا یضمانت اجرا 

 : شودیل عمل م یا اقامتگاه او باشد، به نحو ذ یدنظرخواه ی دنظر، فاقد مشخصات تجدی اگر دادخواست تجد .1
 . شودیدنظر، رد میر دفتر شعبۀ تجد ی، دادخواست به موجب قرار مدی دنظرخواهیمهلت تجد   یپس از انقضا ▪
 است.  ین قرار قطع یا ▪

 : شودیل عمل م یط فوق به شرح ذیر شرایت سا یرعادر صورت عدم  .2
 . کند یدنظر اعالم م ی دهندۀ تجده، به دادخواستیلۀ اخطار یص دادخواست را به وسیدنظر، ظرف دو روز نقای ر دفتر شعبۀ تجدیمد ▪
 .ه، فرصت رفع نقص دارد یخ ابالغ اخطار ی دهنده، ده روز از تار دادخواست ▪
 شود. یدنظر رد میر دفتر شعبۀ تجد یمذکور رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار مددهنده در مهلت  اگر دادخواست ▪
 . دنظر استی اعتراض در همان شعبۀ تجدخ ابالغ قابلی شود و ظرف ده روز از تار یابالغ م  ین قرار به شاک یا ▪
 . است ین خصوص، قطع یم شعبه در ایتصم ▪

 : یعدالت ادار وان  یدر د دنظری مات نسبت به دادخواست تجدیتصم 
 . کندیدنظر قرار رد دادخواست را صادر م ی شده باشد، شعبۀ تجدمیدنظر خارج از مهلت مقرر تسل ی اگر دادخواست تجد  .1
رعا .2 شرایعدم  قانون یت  بدو   یط  قانون یو    یدادخواست  مقرر  موعد  در  آن  نقص  رفع  عدم  بدو   یا  مرحلۀ  رأیدر  نقض  موجب  تجد  ی،  مرحلۀ  دنظر  ی در 

خ ابالغ، نسبت به رفع  یظرف ده روز تار   یکند. اگر و یاخطار رفع نقص صادر م   ی دهندۀ بدو دنظر خطاب به دادخواستی موارد شعبه تجدن  یست. در این
 .شودیصادر م یو بد ی، نقض و قرار رد دعوای بدو   ینقص اقدام نکند، رأ

 . شودیصادر م  ینقض و قرار رد دعوا بدو  ی بدو  یمحرز نباشد، رأ  یدهندۀ بدو اگر سمت دادخواست .3
تجد  .4 شعبۀ  رأیاگر  در  قلم؛  یغ  ی بدو   یدنظر  از سهو  قب   یاشتباهات   یعنیر  طرفیاز  مشخصات  ارقام،  اعداد،  و  یل  ازقلمین  از    یافتادگا  آن قسمت  در 

 . کند ید م یی ، آن را تأ یح رأی مالحظه نکند، ضمن تصح  یگر یده، اشکال دی خواسته که به اثبات رس
قرار مورد تجدی گر شعبۀ تجدا   .5 مواز   یدنظرخواه یدنظر  با  قانونیرا مطابق  برای تشخ  ین  را  پرونده  و  را نقض  آن  به شعبۀ   یماهو   یدگ یرس  یص ندهد، 

  کند.یصادرکنندۀ قرار، اعاده م
 کند. یرا صادر م  یمقتض  یرا نقض کند، خود رأ  یدنظرخواه یدنظر، حکم مورد تجدیاگر شعبه تجد  .6
 . فرستدیرا نقض و پرونده را مرجع صالح م  ینداند، رأ یوان عدالت ادار یت دیت را در صالح یدنظر، شکایتجد اگر شعبه   .7
 : یاعالم اشتباه توسط قاض 

گاه شود و پرونده  یو حکم  یاز اشتباه شکل  ی شعبۀ بدو   یاگر قاض .1  ق یل، پرونده را از طر یدنظر نرفته باشد، با ذکر دلی به شعبۀ تجد  یبه هر علت  خود آ
کند و به  یرا نقض م   یبدو   یو در صورت وارد دانستن اشتباه، رأ  یل ابراز یدنظر با توجه به دلی فرستد. شعبۀ تجدیدنظر می تجد وان به شعبۀیس دیرئ

 شود: یل عمل می ب ذیترت
 . کندیاعاده م  ی، به همان شعبۀ بدو یدگیپرونده را جهت ادامۀ رس  صورت قرار باشد:صادره به یاگر رأ ▪
 کند. یم  یماهو   یدگیدنظر اقدام به رس ی شعبۀ تجد صورت حکم باشد:صادره به یرأاگر  ▪

 ، دنظریدر شعبۀ تجد یصادرکنندۀ رأ  یاز سه قاض یا دو قاض یو  یاز دو قاض  یک قاضی اگر حداقل  .2
به   یو صدور رأ  یدگی وان پرونده را جهت رسیس دیکنند. رئ یوان اعالم میس دی ل به رئی خود ببرند، مراتب را با ذکر دل  یا ماهو ی  یبه اشتباه شکل  یپ 

 دهد. یعرض ارجاع م شعبۀ هم
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ر بود؛ اما در حال حاضر، آن ماده، نسخ شده ی پذز امکانین   یق.آ.د.م در محاکم عموم  ۳۲۶ه قواعد مقرر در بند دو بند فوق سابقًا به موجب مادۀ  یشب  .3
 است. 

 . ستیفوق ن  فاتیشود و مشمول تشر یانجام م  یا رفع ابهام، توسط شعبۀ صادرکنندۀ رأی ا اشتباه محاسبه ویدر مورد سهو قلم  یصدور حکم اصالح .4
 شود:یل، به نحوه عمل می بار با ذکر دلکی  یص دهد، فقط برای ا قانون تشخین شرع یوان را خالف بَ یشعب د ی قطع  یوان عدالت، رأیس دیاگر رئ  .5

 ی دهد. رأ یعرض ارجاع م به شعبه هم  یو صدور رأ  یماهو   ی دگ یرس  یپرونده را برا  دنظر صادرشده باشد:یمزبور از شعبۀ تجد  یاگر رأ ▪
 است.  یصادره قطع

دنظر یبه شعبۀ تجد  یصدور رأ  یپرونده برا:نشده باشد(  یدنظرخواهی صادرشده باشد: )از آن تجد  یمزبور از شعبۀ بدو   یاگر رأ ▪
 شود. یارجاع م

 . شود یص دهد، به نحو مقرر در بند فوق عمل می ا قانون تشخی ن شرع ی، خالف بَ ی را در هر زمانوان یشعب د  یقطع  یه رأیس قوۀ قضائیاگر رئ   .6
 : یوان عدالت ادار ید یاعتراض ثالث به آرا

 . ، اعتراض ثالث کندیتواند نسبت به رأینبوده است، او م  دعوا، خلل وارد کند که در شما اصحاب یوان به حقوق شخص ثالث یشعب د یاگر آرا  .1
 . خ اطالع از حکم استیمهلت اعتراض ثالث، ظرف دو ماه از تار   .2
 . مورد اعتراض، توسط آن شعبه صادرشده است  یشود که رأیم  ی دگ یرس یان اعتراض در شعبهیا  .3
 : یوان عدالت ادار ید ی نسبت به آرا یاعاده دادرس 

 اند؛ نه قرارها. ید که فقط احکام، قابل اعادۀ دادرسیکرد. توجه داشته باش  یاعادۀ دادرس  یتوان تقاضایوان عدالت، م ید  ینسبت به احکام قطع .1
 . وان عدالت است یدر شعب د یدنظرخواه ینۀ تجد یمعادل هز  ی نۀ دادخواست اعادۀ دادرسیهز  .2
 . است  یصادرکنندۀ حکم قطعت شعبۀ یبه آن، در صالح  یدگ یشود و رسیم م یتقد یبه شعبۀ صادرکنندۀ حکم قطع یدادخواست اعادۀ دادرس   .3
 .کند یم  یماهو  یدگیکند و در صورت قبول دادخواست، مبادرت به رسین دادخواست، قرار الزم را صادر م یا رد ایشعبۀ مزبور ابتدا، در مورد قبول  .4
 . را صادر کند  یدۀ دادرساعا یحکم مورد تقاضا  یتواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرایم  یکننده به اعادۀ دادرس یدگ یشعبۀ رس .5
 . شودیا اصالح میاز حکم باشد، فقط همان قسمت نقض  یراجع به قسمت  یاگر دادخواست اعادۀ دادرس   .6
کند و حکم اول به یحکم دوم را نقض م  یکننده پس از قبول اعادۀ دادرسیدگ یرت دو حکم باشد شعبۀ رسی، مغایاگر جهت دادخواست اعادۀ دادرس  .7

 . ماندیم  یقوت خود باق
دادرس  یحکم .8 اعادۀ  از  م   یکه پس  از سایصادر  دادرسیشود  اعاده  قابل  دادرس  یر جهات، مجددًا  اعادۀ  قابل  اما  از همان جهت  یاست؛  که    یمجدد 

 . ستیصورت گرفته، ن یبار اعادۀ دادرسکی
 . جلب ثالث ورود ثالث راه ندارد   یدعاو  یدر اعادۀ دادرس .9

 : م کردیتقد یل، دادخواست اعادۀ دادرسیجهات ذتوان به یم:  یجهات اعادۀ دادرس
 . ت صادرشده باشدیحکم، خارج از موضوع شکا .1
 . شتر از خواسته صادرشده باشد یزان ب یحکم به م .2
 . در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد  .3
گر صادرشده است، متعارض باشد، بدون آنکه سبب یا شعبۀ دیکه قباًل توسط همان شعبه  و اصحاب آن  دعوادر خصوص همان    یگر یحکم با حکم د .4

 . ن تعارض باشدیموجب ا  یقانون 
 ثابت شده باشد.  یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانون یبودن و  یباشد که پس از صدور حکم، جعل یحکم مستند به اسناد .5
ان  یاد شده در جر ی ل  ی باشد و ثابت شود اسناد و دال   یکنندۀ اعاده دادرس ت درخواستی ل حقانی د که دلیبه دست آ  یل یناد و دال پس از صدور حکم، اس   .6

 . نبوده است یار و یدر اخت  یدادرس
 ر است: ین مهلت در خصوص جهات فوق، به شرح ز یا :یم دادخواست اعادۀ دادرسیمهلت تقد 

 ؛شعبه یخ ابالغ رأیتار ست روز از  یدر مورد سه بند اول، ب  .1
 . ی ست روز از زمان حصول سبب اعادۀ دادرسیمورد سه بند آخر، ب  .2
 : ر استیوان به شرح ز ید یأت عموم ی ف هیت و وظای حدود صالح : یوان عدالت ادار ید یأت عمومیت هیصالح 

  ی ها و مؤسسات عمومیو شهردار   یمصوبات مقررات دولتر  یها و سانامهنییدر خصوص آ  یا حقوق ی  یق یات و اعتراضات اشخاص حقیبه شکا  یدگیرس .1
ا  ی ن و مقررات یقوان  یا تخلف در اجرای ارات ی ا سوءاستفاده از اختی ا تجاوز یت مرجع مربوط یا عدم صالح ی ا قانون و یرت با شرع  یدر صورت مغا  ی ردولتیغ
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 شود. یع حقوق اشخاص م ییکه موجب تض یف یاز انجام وظا یخوددار 
 . وان صادرشده باشدیمتعارض از شعب د یه در موارد مشابه که آرایوحدت رو یصدور رأ .2
 . وان صادرشده باشدیمشابه متعدد از شعب د یکه در موضوع واحد، آرایه وقتیجاد رویا  یصدور رأ .3
 : وان عدالتیتوسط د یقواعد ابطال مصوبات دولت 

 ل طرح شود: یدرخواست ابطال مصوبه ممکن است به دو صورت ذ  .1
 ؛درخواست هر شخصبه  ▪
کننده مطلع شوند،  بی ارات مقام تصویا خروج آن از اخت یا قانون  یک مصوبه با شرع  ی رت  یوان، به هر نحو از مغایس دیا رئ یه  یس قوۀ قضائ یاگر رئ ▪

 . مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند  یأت عموم یاند موضوع را در ه موظف
 . ت شود ید رعای ن درخواست بایدادخواست، در ام، ارسال و ثبت یمقررات مربوط به تنظ  .2
 .ست ین  یمتقاض ینفعیبه احراز ذ  یاز یدرخواست ابطال مصوبات، ن  یبرا .3
 معاف است.   ینۀ دادرسیدرخواست ابطال مصوبات، از پرداخت هز  .4
 . شودیارجاع م  یأت عمومیوان، به دفتر هیس دیها توسط رئ درخواست  .5
 فرستد. یکننده، مبیمرجع تصو یاز درخواست و ضمائم آن را برا یانسخه یأت عموم یر دفتر ه یمد  .6
به    یأت عمومی مهلت مزبور، ه  یخ ابالغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. درهرصورت، پس از انقضایک ماه از تار ی مرجع مربوط مکلف است ظرف   .7

 کند. یرا اتخاذ م  یم مقتض یو تصم  ی دگ یموضوع رس
به پرونده را   یدگیتواند در صورت ضرورت رسیوان م یس د ید وقت کند، رئیارسال پاسخ درخواست تمد   یکننده، ظرف مهلت مقرر برابیاگر مرجع تصو  .8

 .ر اندازدی گر به تأخیحداکثر تا سه ماه د
ه .9 به  ابتدائًا  مصوبات،  ابطال  د  یتخصص   یهاأتیموضوع  قضات  از  نفر  پانزده  حداقل  از  میمرکب  ارجاع  ر یوان  ه یسم شود.  جلسات    ی هاأتیت 

 کنند: یر عمل م یب ز ی، منوط به حضور دوسوم از اعضا است که به ترت ی تخصص
أت  ی م به هیأت، جهت اتخاذ تصم یۀ هیت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظر ی قبول شکا  ی برا  یأت تخصصیت مطلق ه یاگر نظر اکثر  ▪

 . شودیارسال م  یعموم
خ  یست روز از تار یظرف ب   ین رأیکند. ا یت صادر م ی به رد شکا  یت باشد، رأی ش از آن، بر رد شکایا بی   یتخصصأت  ی ه  یچهارم اعضااگر نظر سه ▪

أت  یمطرح و در آن ه   یأت عمومیاعتراض است. در صورت اعتراض، پرونده در هوان، قابلیا ده نفر از قضات دی وان  یس دیرئ  یصدور، از سو 
 شود. یم م یاتخاذ تصم 

اکثر  ▪ اکثر یبر رد شکا  یأت تخصصیت ه یاگر نظر  اما  باشد؛  از سهیت  پرونده در ه  یأت تخصصیه  یچهارم اعضات، کمتر    ی أت عموم یباشند، 
 شود. یم میأت، اتخاذ تصمیمطرح و در آن ه 

 . اوست یا معاون قضائیوان عدالت یس دیأت با رئ ین ه ی است ایشود. ر یل م ی وان تشکیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دید یأت عموم یه .10
 . از مصوبه را ابطال کند  یا قسمت یتواند تمام یم  یئت عمومی ه .11
 رد. یگیصورت م  یأت عموم یحاضر در ه  یت اعضا ی اکثر  یابطال مصوبه، با رأ  .12
 یشورا  ی شود. نظر فقهاینگهبان ارسال م   ی رت مصوبه با شرع، درخواست ابطال آن شده باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورایل مغایهرگاه به دل  .13

 . االتباع استالزم  یتخصص  یهاأتیو ه  یأت عموم یه  ینگهبان برا
رئ  .14 را  یدگ یوان، رسیس دیاگر  ابطال مصوبه  از سو   یموضوعًا منتف  به درخواست  مانند موارد استرداد درخواست  رأی  یمتقاض   یبداند،    ی قبل  ی ا وجود 

 . است یقرار قطعن  یکند. ایوان در مورد مصوبه، شخصًا، قرار رد درخواست صادر م ید
آیقوۀ قضائ  یمات قضائ یبه تصم   یدگیرس .15 و تصمها، بخشنامهنامهنییه،  رئ یها  و تصمیس قوه قضائیمات  نگهبان، مجمع    یمات شورای ه و مصوبات 

 . ن ماده خارج استیاز شمول ا یت ملی امن یعال  یص مصلحت نظام، مجلس خبرگان شورای تشخ
موارد .16 ه  یدر  از  ابطال مصوبات  درخواست  عمومیکه  تقاضاید  ی أت  عدالت،  رس  ی وان  پرونده جهت  ابتدا،  باشد،  شده  موقت  دستور  به    ی دگ ی صدور 

 .شود یم  یدگی خارج از نوبت رس  یأت عمومی شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیاز شعب ارجاع م  یکیمزبور به  یتقاضا
الزام ی در مصوبات بعد   یأت عمومیه   یت مفاد رأیابطال شود، رعا  یت عموم أ یدر ه  یااگر مصوبه .17   ید ی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبۀ جد  ی، 

مطرح   یأت عمومیکننده، در ه بیندۀ مرجع تصویوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت از نمایس دیب کنند، رئیتصو  یأت عموم یه  یر رأیمغا
 . ز ابطال کندید را ن ی مصوبه جد  یأت عمومیکند تا هیم
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 وان عدالت: یدر د یابطال مصوبات دولت یی اثر قهقرا یبررس 
 . ندارد یی، اثر قهقراین، ابطال مصوبات دولت یاست؛ بنابرا یأت عمومیه  یاالصول از زمان دستور رأیاثر ابطال مصوبات، عل   .1
 : شودیب مصوبه مترتب م یاثر آن از زمان تصو یعنیدارد؛  یی، اثر قهقرایدر دو مورد ابطال مصوبات دولت  .2

 ؛ ابطال مصوبات خالف شرع ▪
 . ن مصوبه را مترتب کند یب ایوان عدالت، اثر ابطال را از زمان تصوید یأت عموم یع حقوق اشخاص، ه یی از تض یر یمنظور جلوگکه به  یدر موارد ▪

 ، شودیم میابطال مصوبات تقد  یکه برا  یدر درخواست :یط درخواست ابطال مصوبات دولتیشرا
 : شودیل درج م ی ت موارد ذید رعایبا 

 ؛کنندهمشخصات و اقامتگاه درخواست .1
 ؛ مشخصات مصوبه مورد اعتراض .2
 ؛ رت مصوبه با آن شده استیمغا یکه ادعا  یا مواد قانون ی یحکم شرع  .3
 ؛کنندهبیارات مرجع تصویا خروج از اختین ین ر قوایبا سا  یا قانون اساسیرت مصوبه با شرع  ی ث مغایل و جهات اعتراض از ح یدال  .4
 . کنندها اثرانگشت درخواستیامضا   .5

ر  یبه شرح ز   یأت عموم یر دفتر هی درخواست، مد  یط شکلیت شرایدر صورت عدم رعا  :یط درخواست ابطال مصوبات دولتیشرا  یضمانت اجرا 
 کند: یعمل م 

  ی ن قرار، قطعیکند. ایظرف پنج روز، قرار رد درخواست صادر م ،یأت عموم یر دفتر هیکننده، مددرخواستدرج مشخصات و اقامتگاه عدم در صورت   .1
 است. 

 شود: یل عمل م ی کننده، به نحوه ذا اثرانگشت درخواستی در صورت عدم درج امضا   .2
 کند. یم م اعال یه، به متقاض یلۀ اخطار یوس، ظرف دو روز نقص طرح درخواست را بهیأت عموم یر دفتر ه یمد ▪
 ه، فرصت رفع نقص دارد. یخ ابالغ اخطار یدهنده، ده روز از تار درخواست ▪
 شود. ین او، رد م یا جانشی یأت عموم یر دفتر ه یموجب قرار مدرفع نقص نکند، درخواست به دهنده در مهلت مذکور،اگر درخواست ▪
 اعتراض است. قابلخ ابالغ، ی شود و ظرف ده روز از تار یابالغ م  ین قرار به شاک یا ▪

کننده مکلف است ظرف ده روز پس از ابالغ، نسبت  کند و درخواستیه صادر م یبا ذکر جهات نقص، اخطار   یأت عمومیر دفتر هیر موارد، مد یدر سا  .3
 است.  ین قرار، قطع یشود. این صورت، قرار رد درخواست صادر م یر ایبه رفع نقص اقدام کند. در غ

 : یوان عدالت ادار یه در دی وحدت رو  یموارد صدور رأ 
 ی ن رأی کند. ایه، رفع اختالف م یوحدت رو  ی، با صدور رأی أت عمومیوان صادرشده باشد، هیا چند شعبۀ دیک  یمتعارض از    یاگر در موارد مشابه، آرا  .1

 ست. یاالتباع نالزم  یمحاکم دادگستر   یاالتباع؛ اما برامربوطه در موارد مشابه، الزم یر مراجع ادار یوان و سایشعب د یبرا
پنج  .2 از دو    یرأ اگر در خصوص موضوع واحد، حداقل  باشد، هیا چند شعبۀ دیمشابه  را در قالب    یآرا  یأت عمومیوان صادرشده    یک »برای مزبور 

 یه«؛ گرچه دارایوحدت رو  یشود؛ نه »رأیه« گفته م یجاد رویا   ی، »براین رأیتر، به اقیدق بخشد. به عبارت  یت می همۀ شعب عموم  یه« برایجاد رویا
ا است.  آثار  رأی همان  دی سا  یبرا  ین  شعب  حقیر  اشخاص  و  ادارات  حقوق   یقیوان،  الزم  یو  برامربوط  اما  است؛  دادگستر   یاالتباع  الزم   یمحاکم 

 ست. یه نیالرعا
ادار یه در دی وحدت رو  یقۀ صدور رأیطر   رأ  :ی وان عدالت  و رأیوحدت رو  یدر خصوص  ادار یه دیجاد رویا  یه  ل حاکم  یقواعد ذ  یوان عدالت 

 است:
 . شودیل م ی وان عدالت شک یوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دید یأت عموم یه  .1
 . اوست  یا معاون قضائیوان عدالت یس د یئت با رئی ن هیاست ایر  .2
 حاضر است.   یاعضات یه، نظر اکثر یوحدت رو یمالک صدور رأ .3
 ست. یسابق ن ینده است و موجب نقض آرایه مذکور نسبت به آیوحدت رو یاثر آرا  .4
که    یشود؛ اما در مورد احکامیافته، اعمال نمیبه آنها خاتمه    یدگیکه رس  ینسبت به دعاو   یعنیندارد؛    ییه، اثر قهقرایجاد رویا  یا رأیه  یوحدت رو  یرأ .5

ه عموم یدر  غ  یأت  و  صحیمطرح  تشخ یر  دادهیح  ذ ص  شخص  ظرف  یشده،  تار ینفع،  از  ماه  رأیک  درج  رو  یخ  رسم یوحدت  روزنامۀ  در  حق  یه   ،
ا   یدنظرخواهی تجد در  دارد.  تجدیرا  شعبۀ  به  پرونده  صورت،  م  یدنظر ین  ارجاع  نداشته،  دخالت  پرونده  در  قباًل  به یکه  موظف  مذکور  شعبۀ  و  شود 

 ۀ مزبور است. یوحدت رو یرأبر طبق  یو صدور رأ یدگیرس
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ه  یس قوۀ قضائیبا توجه به نظر رئ  یأت عمومیص داده شود، ه ی ن شرع تشخی ه خالف مواز یقضائ   س قوۀیرئ  یوان از سو ید   یأت عمومیه   یاگر آرا .6
 کند. یدنظر می تجد

گر، مستلزم اعالم  یکدیا تعارض با  یرت با قانون  یا مغایاشتباه    ی، در موارد ادعای أت عمومیمجدد در ه   ی دگ یرس  یبرا  یأت عموم ی ه  یقبل   یطرح آرا .7
  وان است. یست نفر از قضات دیو مستدل ب  یکتب  یا تقاضایوان یس دیا رئیه یقضائ  قوۀ سیرئ یاشتباه از سو 

 
ک طرف  ی قت از  یدر حق  ی عدالت ادار وان  یدانست. د  ران یا  ین مرجع ادار یتر یعالن حال،  یو در ع  یادار   یتنها مرجع عموم توان  یرا م  ی وان عدالت ادار ید

ت خود  یاند که به امور داخل در صالح دهیل گردیران تشکیز در این  یگر ید  یرا اگرچه مراجع ادار یاست؛ ز   یادار   یو تنها مرجع عموم   یادار   یمرجع عموم
  ی ت شکلیقابل شکا  یادار   یصادره از مراجع اختصاص  یآرابه شمار آورد.    ی( ادار ی)استثنائ   ید مراجع اختصاص یند اما آنها را باینمایصادر م   یو رأ  یدگیرس

 ران است. یا ین مرجع ادار یتر ین حال عالین مرجع مزبور، در عی است و بنابرا یوان عدالت ادار یدر د ی و قانون
 :ی وان عدالت ادار یت دیصالح

 
 ی اختصاص یمراجع ادار 

کشور است که صراحتًا    یه دولت و نهادهایعل  یآنها منحصر به آن دسته از دعاو   یدگیت رس یشود که صالحیگفته م  ی به مراجع  یاختصاص  یمراجع ادار 
صالح  مهمیدر  از  باشد.  گرفته  قرار  آنها  آنیتر ت  رسن  مراجع  مال  یدگی ها،  اختالفات  رس یات یبه  مراجع  گمرک  یدگی،  اختالفات  رسی به  مراجع  به    یدگی، 

شده در قانون کار    ین یب شینجا تنها مراجع پیتوان نام برد در ایها و مراتع را مقانون حفاظت از جنگل  56ون ماده  یسیو کم  ین مردم و شهردار یاختالفات ب
 شوند. یم   یر اشخاص بررسیو سا ین شهردار ی به اختالفات ب یدگیمراجع رس
شوند. اختالفات    یبررس   یمعمواًل در بخش مراجع ادار باشند اما  یم  ییتًا در زمرۀ مراجع قضا ین مراجع ماه ی: اشده در قانون کار   ینیبش ی مراجع پ

و کارگر  یب  یفرد ناشی ن کارفرما  و سا  یاز اجرا  یا کارآموز که  پ  یفرد  یر مقررات کار قراردادهایقانون کار  از    یدسته جمع   یهامانیو  باشد. چنانچه  کار 
ندۀ وزارت کار و  یک نفر نما ی ص از ی أت تشخی شود. هیص« ارجاع میأت تشخ یه ندگان آنها حل نشود به »یا نماین کارفرما و کارگر و  یم ب یق سازش مستق یطر 

اجتماع نمای ،  ی امور  نفر  هماهنگی ک  کانون  انتخاب  به  کارگران  و    ی اسالم  یشوراها  یندۀ  استان  نما ی کار  نفر  مدیک  صنایندۀ  کانون  ی ران  انتخاب  به  ع 
ر  ی أت حل  اختالف )مدید. ه ی نمایم  یو اقدام به صدور رأ  یدگی ن به اختالف رسیمرحلۀ نخستشود و در  یل م یان استان تشکیکارفرما   یصنف   یهاانجمن

  یبه اعتراضات  یدگی أت  حل  اختالف، رسیه   یفۀ اصلیگردد. وظیل میندگان آنان( تشکی ا نمایمحل و    یس دادگستر یی، فرماندار و ر ی کل  کار و امور اجتماع
  ی ص توسط اجرایأت تشخ یشدۀ ه یقطع  یو مانند آرا  ی ن مورد قطعی أت در ایه   ید. رأی آیص به عمل میأت  تشخ یقابل  اعتراض  ه   یاست که نسبت به آرا

به مرحل  ییاحکام  حوزۀ قضا   وقوع  کارگاه  مربوط، 
آی شود. مطابق قانون تشکیاجرا گذارده م   ۀمحل  و  ادار ید  ین دادرس ییالت  آرایوان عدالت    یقطع  ی، 

  ی وان عدالت ادار یت در د یقابل شکا  ا مخالفت با آنها ین و مقررات  یث نقض قوانیتنها از حنفع،  یحل  اختالف، توسط اشخاص ذ أت  یص و ه ی أت  تشخ یه
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 باشد. یم
و    ین  اراضی د مالکیالحاق گرد  یبه قانون شهردار  1345که در اسفند ماه   یقانون شهردار  100: به موجب ماده یون مادۀ صد قانون شهردار یسیکم

شهر   محدودۀ  در  واقع  حر یامالک   عمرانیا  اقدام  هر  از  قبل  مکلفند  آن  تفکی  یم  اراضی ا  شهردار   یک  از  ساختمان،  شروع  بگ  یو  شهردار یپروانه   یرند. 
ن  ی لۀ مأمور ی رمحصور واقع باشد، به وسیا غین  محصور  ینکه در زم یالف مفاد پروانه اعم  از ابدون پروانه با مخ  یهاساختمان  یات ساختمان یتواند از عمل یم

جلوگ  تبصرۀ  ی نما  یر یخود  موجب  به  تأس  1د.  قلع  که  مزبور  موارد  در  صد  بناهایمادۀ  و  شهردار احداث  ی سات  درخواست  به  باشد  داشته  ضرورت    یشده 
ه به اصالحات سا   یون یس یموضوع در کم س  یی به انتخاب ر  ی از قضات دادگستر   یکیر کشور،  یندۀ وزارت کشور به انتخاب وز ی مرکب از نما 1352ل  که با توج 

قضا و  ییقوۀ  اعضا  یکیه  )شورا  یاز  شهر  تشک  یاسالم   یانجمن  )شورا(  انجمن  انتخاب  به  م ی شهر(  میل  مطرح  کمیشود،  موضوع  یس یگردد.  به  ون 
ون یس یاز کم  یگر یت در شعبۀ دی دنظر است. در واقع شکای ون تجدی سیت در کم یروز قابل شکا  10ظرف    ین رأید. اینمایم  ی و اقدام به صدور رأ  یدگیرس

  ی درسن داییالت و آی قانون تشک  10ماده    2االجرا است. البته به موجب بخش  و الزم  یصادره قطع  یرد. رأیگیقرار م  یو صدور رأ   یدگ یمورد رس   100ماده  
 است.  یوان عدالت ادار یدر د یو قانون  یدنظر شکلیز قابل تجدین 100ون  ماده یسی کم  یقطع  یآرا یوان عدالت ادار ید

ها مصوب  یقانون شهردار   99به مادۀ    ی الحاق  3بند    2: بر اساس تبصرۀ  یقانون شهردار   99  ۀ به ماد  3ون مقرر در قانون الحاق بند  یسیکم
ماه   جلوگ به    1372اسفند  سازها  یر یمنظور  و  ساخت  حر رمجاز  یغ  یاز  از  خارج  شهرهایدر  مصوب  س  م  نحوۀ  کم  یدگیو  تخلف  موارد  در    یونیسیبه 

ای ل خواهد گردی ها تشکیاستاندار  به طرح جامع )چناچه طرح جامع تصویسین کمید.  ه  توج  با  و  با رعای ون حسب مورد  باشد  نامه  نییآ  4ت ماده  یب نشده 
به   اراض مربوط  از  تأس   یاستفاده  و  بنا  قانونیاحداث  از محدودۀ  به صدور رأ 1355م شهرها مصوب اسفند ماه  یو حر   ی سات در خارج  بنا    ی( نسبت  ا  ی قلع 

مسکن ه و وزارت  ییندگان وزارت کشور، قوۀ قضای ون مرکب از نما یسین کم ید. ای نمایل شده اقدام م یتشک  یان یمت روز اعی درصد ق  70تا   50معادل    یامهیجر 
ه به بخش    یده است قطعی د نگردی حًا قیون اگرچه صر یسیکم   یباشد. آرایم   یو شهرساز  ن  ییالت و آی قانون تشک  10ماده    2و الزم االجرا است اما با توج 

 است.  ی وان عدالت ادار یدر د یو قانون یت شکل یز قابل شکایون ن یس ین کمی ا یآرا یوان عدالت ادار ید یدادرس
در خصوص عوارض اختالف حاصل   یو شهردار  ین مؤدی که ب  ی، در مواردیقانون شهردار  77: به موجب ماده یقانون شهردار  77ون ماده یسیکم

شود.  یل م یشهر( تشک  یاسالم   یو انجمن شهر )شورا  یندگان وزارت کشور، دادگستر یاست که با شرکت نما   یونیسیت کمیشود رفع اختالف در صالح یم
طبق  یس یکم  یرأ اجرا ون،  الزم  یمقررات  اجرااسناد  در  اجرا  یاالجرا  اساس  بر  اخ  یاهییثبت،  مرجع  م یکه  صادر  گذاشته  ینمایرالذکر  اجرا  مورد  به  د، 
ن مرجع  یدر ا  یو قانون   یت شکلیقابل شکا  یوان عدالت ادار ید  ین دادرس ییالت و آیقانون تشک  10ماده    2ز با توجه به بخش  یون نیس ین کمیا  یشود. رأیم

 . است

 
 

ل، چارت  مراجعیدر پا  م: یآور یدر ذهن  شما م  یبند اند را جهت دستهل شدهی تشک یو امور حقوق یبه دعاو  ی دگ یرس یکه برا  یان  بخش او 
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 ان بخش نخست« ی»پا
 بخش دوم: دعوا 

 : کاررفته استبه ی متعدد ی « در معاندعوامفهوم دعوا: عبارت »
 . ندی در دادگاه را گو یخواهگر، حق رجوع به دادگاه و حق تظلمید عبارتا بهیرجوع به دادگاه  یامکان قانون اخص:  ی دعوا به معنا  .1
افته  یبه آن خاتمه    یدگیکه رسا آنیاست    یدگی شده و تحت رسکننده طرحیدگ یند که در مرجع رس یرا گو  یمنازعه و اختالف   اعم:  یدعوا به معنا  .2

 . شده است یل پروندۀ قضائ ی که منجر به تشک  یاختالفگر، یدعبارتاست؛ به
ل  یک پرونده طرح شود و موجب تشکیبه   یدگیان رسین اطالعات در جر یاگر ا  یرد، حت یگ یرا در برم ییهرگونه ادعا  دعوا، عبارت ین معن یدر ا ادعا:  .3

  یادعا( تلق  ی ک دعوا )به معنای او    ین ادعای مثال، اگر در پروندۀ مطالبۀ وجه چک خوانده پرداخت وجه چک را ادعا کند، ا  ینشود. برا  ی د یپروندۀ جد
 شود. یم

 ط اقامه دعوا یفصل اول: شرا
 : یو عموم  یخصوص ین دعوایز ب یتما

 است.  یقابل ارجاع به داور ، قابل استرداد ،  قابل صلح، قابل انتقال ندگان آنها اقامه شده و ی ا نماین دعوا یاز طرف  یکی ی: از سو یخصوص یدعوا
،  رقابل صلحی غ ، رقابل انتقالیغاالصول یاز طرف صاحبان )اجتماع( عل ی ندگ ی ل نمای دادسرا و توسط دادستان اقامه شده و به دل  ی: از سو یعموم یدعوا

 است.  یداور ر قابل ارجاع به ی غ، رقابل استردادیغ
؛ نفع بودنی. ذ 1کند(:  یکنم!« و قرار رد دعوا صادر مینم   یدگید: »من رس یگویم  ی که اگر وجود نداشته باشد قاض  یط یشرا  یعنی)  ط اقامه دعوایشرا

 .طیرشرای. سا4؛  تی. اهل3؛  . داشتن سمت2
 رود: یدر دو مورد به کار م  دعواعبارت زوال : دعوازوال 

مثال، ممکن است به    ی در محاکم است. برا  یدگیاست که در حال رس  ییاعم، زوال دعوا  یبه معنا  دعوامنظور از زوال  اعم:    یبه معنا  دعوازوال   .1
  دعوا ن صورت،  یصادر شود. در ا  دعواا عدم استماع  ی  دعوامانند ابطال دادخواست، رد    یرادات خوانده، قرار یا ای  دعواا  یمانند استرداد دادخواست    یل یدل

  یدگیرا از دست نداده و فقط رس  دعواحق طرح    یطورکل به  یمدع  یعنیست؛  یمجدد ن   دعوااعم، مانع طرح    یبه معنا  دعوال شده است. زوال  یمزبور زا
 ابد. ییاو خاتمه م  یجار  دعوابه 

زوال    اخص:  یبه معنا  دعوازوال   .2 از  معنا  دعوامنظور  زوال حق طرح    یبه  است. حق طرح    دعوااخص،  ذ  دعوادر محاکم  موارد  بیدر  از  ن  یل 
مجدد    یراه طرح دعوا   یابد؛ حت ی یخاتمه م  یفعل  یبه دعوا  ی دگ یکه حادث شده، رس   یدادیتنها به موجب رون موارد، نهیگر، در ایدعبارترود؛ بهیم
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 اند: لین موارد از قرار ذ یشود. ایبسته م یز بر مدع ین
 ؛دعواخواهان از  ینظر کردن کل فصر  •
به اوست )در دعاو دعواکه    یفوت شخص  • قائم  از دعاو   ی،  به شخص(: منظور  به شخص    یقائم  است که   یت محور، دعاو یشخص  یا دعاو یقائم 

 ا اعسار. ین، طالق یشان ندارد؛ مانند تمکیدر حقوق وراث ا یر یچ تأثیا خواهان است و ه یات خواهان یازمند ح یبه آنها ن   یدگ یامکان رس
ن دو شخص اختالف است،  یکه در خصوص آنها ب  ییهانیشدن زم  یا ملیه است  الذم  یت ماف یمانند مالک   یل یه دل، بدعوامستند به    یزوال حق اصل  •

 بدهکار.  یا ابرای ، اعراض از مال دعوان یتوافق طرف
ن اگر  یشود. همچن یم  دعوان ابرا موجب زوال حق طرح  یاو را ابراء کند، ا  یدگ یان رسیکند و در جر   دعواون طرح  یه مدیعل  یمثال، اگر شخص   یبرا
طلب   یپدر  طرح  یعل   یبابت  فرزند خود  جر   دعواه  در  و  دارس یکند  دعوای ان  کند،  فوت  پدر  م   ی،  به  مبنایپدر  بر  ترکه،  از  فرزند  سهم    تیمالک  ی زان 
ه ساقط و زائل م یماف   شود. یالذمِّ

 آن  یهایژگیمبحث نخست: نفع و و
 باشد.  یا معنو ی یا مادیاد ی ا ز یتواند کم ین نفع میا اید نفع داشته باشد  ی اقامۀ دعوا با یخواهان برا

نم  ایاشخاص  ایتوانند نقش دادستان    خصوص یفاء کنند، مگر 
پیا  ینکه حق  باشد. فقط دادستان است که نمای ضا  یگر یجرم د  یشان در     یع شده 

ندۀ کل 
 جامعه است. 

  اصلین اکتفا شود که »آید به ای خواهان با   ینفعی وجود ذ  یدر بررس
شود؟«  ید خواهان می عا  یه  خوانده اثبات شود، سودی، عل ییادعا  یا ماهو ی   یا اگر حق 

 حق است( ینفع حتمًا ب یحق نباشد. )اما ب یذ   ینفع باشد ولی ذ ینفع بودن فرق دارد. ممکن است کس یحق بودن با ذیپس ذ 
 ل وجود ندارد. ی ن دلی نفع بودن، در تأمیود و الزامات مربوط به ذ یست و قیاقامه دعوا نن، یدرخواست تأم

 مبحث دوم: سمت 
نفع و در  یباشد. پس تصور  شخص  ذیمربوط نم  ی د که به و ی را درخواست نما  یبه امر   یدگ یاز دادگاه رس   یاست که کس   ی سمت داشتن فقط مربوط به مورد

َمت، غین حال ب یع َمت در  یاص یقیبه ادعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حق یدگیکه رس یرممکن است، چراکه در مواردیس  ل باشد، مفهوم س 
 رسد. یسمت نم ی، نوبت به بررسی نفعینفع ُمسَتغر ق شده و با احراز ذ 

َمت  دادخواست  قرار رد دعوا  =دهنده محرز نباشد اگر س 
َمت است، نه تنها باد  ی که در اقامۀ دعوا مدع  یشخص َمت  یاشتن  س  نده از  ینما   یندگی ن نوع نماید ای از خواهان باشد، بلکه با  یندگ ی نما  یعنید واقعًا واجد س 

 شده باشد.  ین یب شیز در قانون پ یل ن یاص
 شرفته( یپ  1جلد   521  - 518وجود دارد. )شماره  یمقام تفاوت بارز نده و قائمی ن نمایاز نظر دکتر شمس: ب

 :یندگینماو   یمقامقائم، سمتمفهوم 
د.  یرا معمول نما  یا هر عمل و اقدام قانونیرا درخواست کند و  یبه امر   یدگیدهد که از دادگاه، رسیاست که به شخص اجازه م  یحقوق  یعنوان  ِسَمت •

قرار داده و در صورت عدم    یط اقامۀ دعوا، مورد بررس یر شرایدهنده را در کنار ساد سمت درخواستی باا رد  دعوا،  یت قبول  یص قابل یدادگاه در مقام تشخ 
 د. ی که اقامۀ دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نما ی احراز سمت  شخص

ث؛ وگردد )مانند وارث و  یف او می حقوق و تکال  یدارا  یگر ید  ین یاست که به جانش  ی، شخصمقامقائم • ۀ  یۀ تاجر ورشکسته که در کلیر تصفیا مدیمور 
 رود(. یمقام او به شمار مون او باشد، قائمیۀ د یتاجر که استفاده از آن، مؤثر در تأد یارات و حقوق مالیاخت 

د  ی نماین اهداف او میگر، به حساب او و به منظور تأمیبه نام شخص د  ی حقوق  یآن، شخص اقدام به انجام عمل   یاست که بر مبنا   ی عنوان  یندگینما •
  ی ندگ یل نما یدل  ید در جستجو ی در دادگاه، با  یگر یکنندۀ دا هر اقدامیدهنده  به وجود سمت دادخواست  ی دگ یل و موکل(. دادگاه در مقام رسی)مانند وک 

 او از خواهان باشد. 
م،  یم، اگرچه واقعًا به او وکالت داده باشیر ی)بدون پروانه( بگ  یعادل   ی م، اگر وکیبرو  یدادگستر   ید به سراغ وکالی ل حتمًا بایگرفتن وک   یکه برا  یدر موارد

َمت، دعوا را با قرار صادره محکوم به رد م یاما دادگاه در ا ت  عدم  احراز  س   د. ی نماین موارد به عل 
را داشته باشد و    یکه اعتبار سند رسم   ی دا سند عای  یسند رسم   ی عنیانکار نباشد،  است که قابل  یاالصول سند یک شخص از خواهان علی   ی ندگ ی ل  نمایدل
 ا از انکار مصون ماند. ی
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 به مفهوم اعم: یقانون  یندگینما

 وزارتخانه  یر برای ها، وز سازمان  یت(، رؤسای)وال   یبه مفهوم اخص: پدر و جد پدر   یقانون یندگی. نما 1
ن  عاجز ی ام -ا مجنون یر یم  صغی)ق   ییقضا  یندگی. نما 2

 ن( ین  جن یام -ب  ین  غایام  - 4
 ی قرارداد یندگی. نما 3
 مثال:  یم. برایی گو  یقاعیندۀ ایشده باشد، او را نما   یگر یندۀ دی قاع نمایک ا یبه موجب    ی: اگر شخصیقاعیا یندگینما . 4

 است.  یقاعی ندۀ ایک نمای ز یمال موقوفه ن   یمتول ▪
 است.  یقاعیندۀ ا ی ک نمای یوص ▪

  
: وکالت  

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

 ق.آ.د.م  36تا   31وکالت: مواد  ی ط شکلیشرا ،مفهوم وکالت  ✓
 ق.آ.د.م   44تا   37: مواد یان دادرس یر آن در جر یل و تأثیا عدم حضور وک ی حضور  ✓
  شکا ✓

 ق.آ.د.م   47تا   45ت در مرحلۀ باالتر: مواد یوکالت و حق 

 ل یمفهوم و انواع و تعداد وک

ط وکالت  یق.آ.د.م عالوه بر شرا  33که به موجب مادۀ    یل یوک  یعن یاست،    یمطرح است، وکالت در دادگستر   ی مدن   ین دادرسییدر آآنچه که در باب وکالت  
ن راجع به وکالت مثل  ی که قوان  یط خاص ید شرایبا   (یقرارداد  یندگ ی ـ نما  یدر امور حقوق   یندگ ی نما  اعطاء    یز برایجا  ک قرارداد  یوجود    یعن ی)  یدر قانون مدن
 دارا باشد.  گفته را  1376 یت أخذ پروانۀ وکالت دادگستر یف یو قانون ک  1333 یدادگستر  یحه استقالل کانون وکالیال ،  1315قانون وکالت  

 ل ی حضور اصاصل: 

 ل یعدم حضور وک استثناء: 

 ق.آ.د.م    31: مادۀ یل دادگستر ی اصل: وک •
 استثناء:  •

   یل دادگستر ی ر وکیغ

 
 . است موکل و لیوک احکامِ همان عاجزو  نیام احکامِ 4
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 ق.آ.د.م   32)پروانۀ وکالت ندارد(: مادۀ   یندۀ حقوقینما
 )پروانۀ وکالت ندارد(  یوکالت اتفاق 

 ی قانون امور حسب   15)پروانۀ وکالت ندارد( مادۀ   ی ندۀ امور حسبینما

 لیانواع وک

 شود. ین م یی موکل تع یالوکاله از سو و با پرداخت حق   یاست که به صورت عاد یل ی: وکینیی ل تع یوک .1
 شود. ین م ییالوکاله تعبدون حق   ی ا دادگاه در امور حقوقیکانون   یکه از سو  یل ی: وکیل معاضدتیوک .2
 شود. ین م ییالوکاله تعبدون حق   یفر یا دادگاه در امور کیکانون   یکه از سو  یل ی: وک یر یل تسخیوک .3
مادۀ   ✓ موجب  نهادها  32به  عمومی  ی دولت  یق.آ.د.م،  شهردار یردولت یغ  ی ا  مثل  کم ی،  احمر،  هالل  امدیها،  بنتۀ  شهیاد،  بن ی اد  بن ید،  مسکن،  اد  یاد 

المپی مستضعفان، کم تبلی تۀ  اسالم یک، سازمان  تأم ی غات  اجتماع ی، سازمان  م   ین   ... و  بورس  از   یبه جا  یطیتوانند تحت شرایو سازمان  استفاده 
 ند. یکه فاقد پروانۀ وکالت است استفاده نما یندۀ حقوق یا عالوه بر آن از نمای ل یوک
 آن سازمان است.  یین مقام اجرایو إحراز آن به عهدۀ باالتر  یندۀ حقوق یط نما یص شرای تشخ ✓
آ ✓ مواد  اتفاق نییبه موجب  وکالت  جواز  قوۀ قضایر   1388)موقت( مصوب    ینامۀ صدور  داراییاست  که  کاف   یه، هر شخص  باشد،    یحقوق   یمعلومات 

 رند. یبگ  ی، جواز وکالت اتفاق3طبقۀ   2تا درجۀ  یب بَ و َس  یبَس شان نَ یخو یمرتبه برا  3 یل تواند سایم
 از به پروانۀ وکالت ندارد. ین  ی، وکالت در امور حسب یقانون امور حسب   15به موجب مادۀ   ✓
، البته  نده داشته باشندینما  ، لیتوانند عالوه بر وک یهستند که م  ی حقوق  ن اشخاص  یغالبًا ا  یعن یاست،    ی گاهش در اشخاص حقوقیجا  ی ندۀ حقوقینما ✓

ن خاص از  ی ز قوانیتوانند به تجویز م یها و پاسدارها ن یج یمسلح، بس  یروهایمثل ن  یا اشخاص خاص یا اشخاص معلول  ی  یمثل امور حسب   ی در موارد
 استفاده کنند.  یندۀ حقوقینما
که وکال موظفند هر    یند، به نحو ی ن نماییتع  یر یا تسخ ی  یتوانند، وکالت معاضدت یا کانون وکال میدادگاه    1315ت  قانون وکال  31و    23به موجب مواد   ✓

 ند. ی را معاضدت نما ی حقوق یمورد دعوا 3سال تا 
 ل، داشته باشند. ی وک  2توانند حداکثر ین میطرف  یدر امور حقوق  ✓

 نامه م وکالتی ق.آ.د.م، تنظ 34ل مادۀ یتحل

 ی سند رسم •
 : یررسم یسند غ •

 ران:  یدر ا یمی تنظ ▪
 شود. یامضاء م یل گواهیم شود: توسط خود وکیل تنظی در دفتر وک .1
 ند. ی ق نمایا اثرانگشت موکل را تصدیا ید امضا  یبا یا معاون و یس زندان یم شود: رئیدر زندان تنظ .2
 رسد.  یموکل م   ید و به امضایمجلس ق م شود: در صورتیتنظ یدر جلسۀ دادرس  .3
 شود. یم  یگواه   یو کنسول یاسیدر خارج: توسط مأموران س  یمی تنظ ▪
ا اثرانگشت یا  ید امضا  یبا  یا معاون و یس زندان  ینامه در زندان است که رئم وکالتیناظر به تنظ   34ق.آ.د.م خلط نشود، مادۀ    339با مادۀ    34مادۀ   ✓

 است.  یناظر به ثبت دادخواست زندان  339مادۀ   یند، ولی ق نمایموکل را تصد
توج  ب ✓ مادۀ  ا  تبصرۀ  به  وکالت  34ه  هر  در  امضاء  انکار  به طور مطلق  که  م   ی انامهق.آ.د.م  ا یرا مسموع  از  فارغ  وکالتیداند،  رسمنکه  ا  ی   باشد  ی نامه 

 نموده باشد.  یس زندان آن را گواهیا رئی   یاسینکه مأمور س ی ، فارغ از ایعاد

 :ار مگریاصل بر وجود اخت : ق.آ.د.م  35مادۀ 

 موکل  یاستثنا •
 نامه( ح در وکالتیدر صورت تصر  یخالف شرع )حت  •
 نامه(ح در وکالتیدر صورت تصر  یالء )حتیسوگند، شهادت، اقرار، لعان و ا •
 نامه.ح در وکالتیبا تصر  یممنوع هستند، حت درصد 100فوق دو استثناء   ✓
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نامه  نکه در وکالتی االصول ممنوع هستند، مگر ایعل   یعنیاست.    درصد   50آنها  ت  ی ممنوع  ق.آ.د.م  36مادۀ  +    35بند مادۀ     14  :یاستثنائات احتمال  ✓
 شوند. یند و مجاز می آیت درم یح شوند از ممنوعیح شوند. اگر تصر یتصر 
 (. ق.آ.د.م  35مادۀ   2تبصرۀ )ممنوع است  درصد 100  ان سوگندیات •
 (. ق.آ.د.م  35مادۀ 14بند  )  درصد 50ا رد سوگند یقبول  •
 . حی از به تصر ی ل بدون نیار وک ی: اخت سوگند ـ ارجاع به سوگند یتقاضا •
ر ید در حدود نص تفسیهستند با  یی استثنا  یی بندها که    حکم  ی ق.آ.د.م در خصوص وکالت در اجرا  36مادۀ  و    35گانۀ مادۀ  چهارده  یبندهابا توجه به   ✓

از  یل بوده و بدون نی وک  ار  یاخت  اصل    و ... مشمول    سوگند  یتقاضا،  یاضاف  یدعوا،  ارجاع به کارشناس شوند، پس هر موضوع خارج از آن بندها مثل از  
 ار است. یاخت  یل دارا ی نامه، وکح در وکالتیبه تصر 

 ق.آ.د.م 44تا  37ل مواد یتحل

 یان دادرسیر موانع وکالت در جر یتأث

 ل معزول اطالع دهد. ید به دادگاه و وکی ست. موکل باین  یدگ یان رس یمانع جر  :ق.آ.د.م« 38و   37»مواد    لیعزل وک

 شود. یک ماه متوقف م ی ت  حداکثر به مد   ی ان دادرسیجر  :ق.آ.د.م« 39»مادۀ    لیوک یاستعفا

 افتد. یر نم یبه تأخ   یان دادرسیالزم نباشد، جر  یح یاگر أخذ توض   :ق.آ.د.م« 40»مادۀ ا بازداشت یق ی شدن، تعلعزل، ممنوع ،فوت، استعفا

 ق.آ.د.م«  38ل، وکالت پابرجاست. »مادۀ  یتا قبل از اطالع از عزل وک  ✓
 ق.آ.د.م«  39ا اطالع داده نشود. »مادۀ یتواند اطالع داده شود ید اطالع داده شود، استعفا م ی با خالف عزل که حتماً  بر ✓
 ق.آ.د.م«  39شود. »مادۀ  یمتوقف م   یک ماه دادرسی ست، در استعفا حداکثر ین یان دادرس یمانع جر خالف عزل که   بر ✓
 است.  ی م شده باشد، اجبار یکه دادخواست تقد یاست، اطالع به موکل در صورت  یار یاه اخت گ اطالع به داد ل، ی وک یدر مورد استعفا ✓
 تر از استعفا است. در عزل مهم یرساناطالع ✓

 

   ... لیعزل وک تست:  •
 ست. ین  یان دادرس یمانع جر 
 است.  ی ان دادرسی ک ماه مانع جر ی حداکثر 

 ست. ین  یان دادرسیح الزم نباشد، مانع جر یچنانچه أخذ توض  ✓
 هست.   یان دادرسیح الزم باشد، مانع جر یچنانچه أخذ توض 

 

در صورت    : توان گفتیرفع تعارض م  یوجود دارد که برا  یتعارض ، ظاهرًا  یان دادرسیر موانع وکالت در جر یق.آ.د.م در خصوص تأث   40تا    37نظر به مواد  
 . نخواهد(  یحی بخواهد چه توض  یحی)چه توض  شودیمتوقف م یک ماه دادرس یت غبطۀ موکل، به هر حال  یل به جهت رعایوک یاستعفا

ان  یح )راجع به موضوع دعوا( مانع جر یاز به أخذ توض ید جمع شده و چنانچه عزل همراه با نی ق.آ.د.م با  40ق.آ.د.م با مادۀ    37مادۀ    ،لی اما در باب عزل وک
 ست. یان ن یح نخواهد مانع جر یاست و چنانچه أخذ توض 

ندانست    یان دادرسیح الزم نباشد، مانع جر ینچه أخذ توضو عزل را چنا   جمع شده  40د با مادۀ  ی با  37د گفت موضوع عزل در مادۀ  ی، با40تا    37با جمع مواد  
اگر    ح نباشد.ی از به أخذ توضیاگر ن  یشود حت یمتوقف م  یک ماه دادرسی به هر حال    یعن ی  شود،یجمع نم   40اواًل با مادۀ    39مذکور در مادۀ    یاستعفا  یول

ک ماه هم یشتر از  یح الزم باشد، ب یاگر أخذ توض   ؛دارد  یدر پرا    یتوقف قطعک ماه  ی م استعفا حداکثر  یید بگوی م بایجمع کن   40را با مادۀ    39م مادۀ  یبخواه
 تواند باعث توقف شود. یم
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 شود. ید م یبار تجدکی یفقط برا دادگاه موجه ر  یمعاذ  وجود   در صورت  : وکال مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند ق.آ.د.م 41مادۀ 

 ی ر در جلسۀ دادرسیتأخ نع + توقف +ما نا رو گفته:ی ا 40تا   37مواد 

 ی د جلسۀ دادرسیتجد   ن رو گفته:ی ا 44تا   41مواد 

مثال اگر    یبرا ؛  شودین م ییتع  یگر یاست که وقت جلسه ابطال و وقت د  یناظر به حالت   40تا    37مذکور در مواد    شدن  یدادرس   ان  یجر   ر و توقف و مانع  یتأخ
او   مد  جلسۀ  از  بوده پس  به    یتل  او    همان شکلباز  برگزار مجلسۀ  لذا همچنان حقوق اصحاب دعوایل  او    شود،  اما تجددر جلسۀ  پابرجاست.  د جلسۀ  ی ل 

ل  یا سوم تشکیا کمبود وقت، مجددًا جلسۀ دوم  یه  ر موج  یمثل وجود معاذ  یل یبه دال   یلاست که جلسه برگزار شده و   یحالت  ناظر به  44تا    41مذکور در مواد  
 شود. یم

ز کرده  ینکه خود قانون تجویشود، مگر اید نم یعزل و استعفا سبب تجد   یاست و حت  د جلسهیعدم تجد ، اصل بر  44و    43و    41د نظر به مواد  ن وجویبا ا
مثل    یی ۀ قضاینکه رویا ایل طبقۀ دوم، مرض مانع حرکت، قوۀقاهره و  تا درجۀ او    یا سبب ی  ی بَس از بستگان نَ   یکیه که شامل: فوت  ر موج  یباشد، مثل معاذ

 ز بشمارد. ید جلسه را جایتجد  ،کمبود وقت

 یف به حضور در جلسۀ دادرسیتکل

 ه حه بدهند، مگر در صورت وجود عذر موج  یتوانند ال یهستند و نم  ی ق.آ.د.م، وکال مکلف به حضور در جلسۀ دادرس 41مادۀ  ✓
 ل یق.آ.د.م، وجود دو وک 44مادۀ  ✓

 یانفراد •
 ل به طور منفرد حق  اقدام نداده باشد( ی ک از دو وکی چی به ه  یعنی) یاطالق  •
 ی گر یحۀ دیال  وصولبعالوۀ  یک یحضور ا  ی+   حه توسط هر دویارسال ال ا ی+   حضور هر دوا  ی: یاجتماع •
 حه ارسال کنند. ی توانند ال یر میوکال بدون وجود معاذ ،صورت ن ی در ا  ست.یف بر حضور نیوکال، تکل  بودن  یا اجتماعی  یدر صورت اطالق  ✓
 مختار به حضورند.   یاجتماع ی وکال یمکلف به حضور هستند، ول یِل انفرادیا دو وکیل و یهر وک یعن یکال و  ✓

 : ل در وکالتیتوک وجود حّق 

 ست. یرفته نیعدم حضور پذ یل برایتوک حق   یل دارای از وک یچ عذر ی ه  :قانون وکالت 29مادۀ 

فقط   یعن یقانون وکالت است،    28رد، ناظر به مادۀ  یپذیل نمی توک  حق    یل دارا ی وک  یرا برا  یچ عذر یقانون وکالت که ه   29: مادۀ  یۀ مشورت ینظر  ✓
 ست. یل ن ی ملزم به ارسال وکل  ی توک حق    ده همچنان ولو با وجور موج  یل است، واال در صورت وجود معاذ ی در تعدد جلسه ملزم به ارسال وک

 

هنکه وجود  یل است، مگر ایف حضور وک یاصل بر تکل ✓ حه  یتواند ال یست، و مین صورت مکلف به حضور نی داشته باشد که در ا  تعدد جلسها  ی   عذر موج 
حه وجود یگر  امکان ارسال ال یباشد، دل داشته باشد و با تعدد جلسه مواجه شده  یتوک   ل حق  ی که وک  یحه در حالت یارسال کند. البته امکان ارسال ال 

 خود ارسال کند.   یبه جا یگر یل د ید وک ی ندارد و با
  ی ها که الزام قانونر تداخلیم است و در سامقد    یفر یتداخل داشته باشند، جلسۀ ک  یفر یو ک  یجلسۀ حقوق در صورت تداخل اوقات و تعدد جلسه، اگر   ✓

 است.  یکدام کاف حضور در هر لید وکیبه صالحد یفر یو ک یفر یجلسۀ ک، یو حقوق  یجلسۀ حقوقدر هر دو وجود دارد، مثل: 

 د بپردازد: ی نامه بانه در وکالتی نوع تمبر و هز  3  یل دادگستر یوک

 « الحسابیات عل یمال» به عنوان: الوکالهپنج درصد  حق   .1
 « ت وکال یصندوق حماسهم »  :الحسابیعل ات  یمال  دوم  کی .2
 « سهم کانون:»الحسابیعل ات  یمالچهارم   کی .3
 ل است. یها به عهدۀ وکنهین هز یپرداخت همۀ ا ✓
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  تجد  یدارا ل  یکه وک  یدر صورت 
 (: ق.آ.د.م 45مادۀ )استعفا دهد    یخواهو فرجام یدنظرخواهی حق 

 شود. یل شروع میاز ابالغ به وک  یخواه و فرجام یدنظرخواه یل + )به فرض اطالع موکل از استعفا( مهلت تجد ی ابالغ به وک •
 شود. یاز ابالغ به موکل شروع م یخواه و فرجام یدنظرخواهی ابالغ به موکل + )به فرض عدم اطالع موکل از استعفا( مهلت تجد •
  تجد  یل دارا یق.آ.د.م وک   46نظر به مادۀ   ✓

  توک یو    یخواهو فرجام  یدنظرخواهی حق 
هست و ابالغ به او معتبر است   یابالغ رأ  مستحق    ،ل یا حق 

  تجد  یلی وک  ی )هر چند بعدًا استعفا دهد( ول
  توک یو    یخواه و فرجام  یدنظرخواهی که حق 

و یل مجاز در دادگاه تجد ی ن وکیی )حق  تع   لیا حق  دنظر 
 رمعتبر است. یندارد، ابالغ به او غ کشور(  یوان عالید
ز از یها و مواعد ن رد و مبدأ تمام مهلتی ل صورت گ ید به وک ی ها باابالغ تمام  یل در دادرس ی رت وجود وکق.آ.د.م، در صو  47به موجب تبصرۀ مادۀ   ✓

 ق.آ.د.م.  47قاهره مذکور در مادۀ ا قوۀ یت و ی ا ممنوعی ا فوت یق.آ.د.م و   45مادۀ  یتعفاشود، مگر در حالت اسیل محسوب م ی خ ابالغ به وکیتار 

 
ل است: یوکالت به شرح ذ ی اوصاف کلوکالت:   

 وکالت باشند.  یپروانۀ رسم  یتوانند اقدام به وکالت کنند که دارایم  یاستثنائات، فقط اشخاص یجز در برخ .1
 ه.یها و مرکز مشاوران قوۀ قضائ استان یدادگستر   یوکال یهااند از کانونکنند که عبارتیوکالت صادر م یدر حال حاضر دو مرجع، پروانۀ رسم  .2
ا در  یکنند    دعواتوانند باالصاله طرح  یاشخاص م  یعن یست؛  ین   یل الزامیاز وک  ی، برخوردار ی حقوق  یو دفاع در برابر دعاو   یحقوق   یامۀ دعاو اق  یبرا .3

 مطروحه دفاع کنند.  یبرابر دعاو 
منزلۀ اقدامات موکل است و نسبت به بهدهد،  ینامه انجام م ارات مندرج در وکالتیل که در خصوص موضوع وکالت و در حدود اخت ی تمام اقدامات وک .4

 او مؤثر است. 
 زمان آن را فسخ کند.  تواند در هریا موکل م یل ی ک از وکین، هر یز است؛ بنابرایجا یوکالت عقد  .5
 وکالت است.  یمستلزم پروانۀ رسم  یعدالت ادار وان یدر دجه، وکالت ینت  است و در یمدن   ین دادرس ییز تابع قانون آین  یوان عدالت ادار یوکالت در د .6
کارگشا .7 نام  به  اشخاص  دادگستر یسابقًا  م   یان  که  داشتند  وکالت وجود  توج  یدر حرفۀ  با  بپردازند.  وکالت  به  نزد محاکم صلح  در  به حذف  توانستند  ه 

 رند. ران حضور ندایا  یستم وکالتیدر س یان دادگستر یران، در حال حاضر کارگشا یا یستم قضائ یمحاکم صلح از س 
 

 کشور:   یوان عالیوکالت در د
پا   یکشور مستلزم برخوردار   یوان عالیوکالت در د .1 کشور    یوان عالیوکالت در د   ۀ دو، حق  یپا  یوزان وکالت و وکال ک است. کارآمی ۀ  یاز پروانۀ وکالت 

 ندارند. 
ۀ  یاز پروانۀ وکالت پا  ی کشور است، مانند جرائم مستوجب اعدام، مستلزم برخوردار   یوان عالیآنها د  ی دنظر از آرایکه مرجع تجد   یی هاوکالت در پرونده .2

 ندارند.  ی در مرحلۀ بدو  یها را، حتن پروندهی ۀ دو، حقِّ وکالت در ایپا ین کارآموزان وکالت و وکالیک است؛ بنابرای
 کشور را دارند.  ی وان عالیحقِّ حضور و دفاع در د ییاجرا یهادستگاه یندگان حقوق ینما .3
 کشور را ندارد.  یوان عالیحقِّ وکالت در د  یل اتفاقیوک .4
 کشور را دارند.   یوان عالیکنند، حقِّ حضور و دفاع در دیثارگران وکالت م ی ان و ایجی از بس یت قضائی دفاتر حما ی که به عنوان وکال  یاشخاص .5

پروانۀ    یتوانند در محاکم اقدام به وکالت کنند که دارایم   یاستثنائات، فقط اشخاص   یان شد که جز در برخ یقباًل ب  از به پروانۀ وکالت:یوکالت بدون ن
 وکالت ندارد:  یاز پروانۀ رسم  یاز به برخوردار یل ن ی وکالت باشند. وکالت در موضوعات و مراجع ذ یرسم

 سازمان بورس و ... یأت داور ی، ه یشهردار  یهاونیس یص ادارۀ کار، کمی أت تشخ یارۀ ثبت، همانند اد :یر دادگستر یوکالت در مراجع غ .1
 ست. یوکالت ن ی، وکالت مستلزم داشتن پروانۀ رسمیق.ا.ح، در امور حسب  15بنا بر تبصرۀ مادۀ  :یوکالت در امور حسب .2
ا  دعواطرح    یبراان از منکر:  یناهان، آمران به معروف و  یجیثارگران، بسیاز ا  یت قضائیحما  یوکالت در راستا .3 ثارگران،  ی و دفاع از 

شود که اشخاص شاغل در آنها بدون یل م ی ثارگران تشکی ان و ایجیبس   ی و قضائ  ی ت حقوقی ان از منکر، دفاتر حمایان، آمران به معروف و ناهی جیبس
 کنند.یت و دفاع م یو شکا دعواشان طرح یاز به پروانۀ وکالت از جانب این

خود تا    یا سبب ی  ینسب  یاقربا  یتوانند در هرسال تا سه بار برایهستند؛ اما پروانۀ وکالت ندارند، م   ی دانش حقوق  یکه دارا   یاشخاص   : یوکالت اتفاق .4
 از کانون وکال است.  یافت مجوز وکالت اتفاق ین امر منوط به در یدرجۀ دوم از طبقۀ سوم وکالت کنند. البته ا

: ی ل معاضدتیوک  
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 برخوردار شوند:  یل معاضدت ی توانند از وکیدر دو صورت م اشخاص  .1
ل ی وک  یبرخوردار شود و دادگاه اقدام به معرف   یل معاضدتیتواند از وکیو درخواست او، م  ینۀ دادرسی در صورت اثبات اعسار شخص از پرداخت هز  ▪

 کند. یم  یمعاضدت 
گر،  یدعبارتکنند؛ به  یل معاضدت ی وک  ی توانند از کانون وکال تقاضایالوکاله را ندارند، م حقه  یکه قدرت تأد  یقانون وکالت، اشخاض  24بنا بر مادۀ   ▪

 ی ن شرط که و یمًا به کانون وکال مراجعه کند، کانون وکال بعد از احراز ا ی مستق  یل معاضدت یوک   یمعرف   یاگر اعسار او اثبات نشده باشد و او برا
 کند. یم  یمعرف   یمعاضدتل ی الوکاله را ندارد، وک توان پرداخت حق

، بر  ی را به عنوان وکالت معاضدت  ی حقوق  یسال وکالت تا سه دعوا  محاکم، هر  یاز سو   یا معرف یکانون وکال    یاز سو   یاند در صورت معرفوکال مکلف .2
 رند. یعهده گ 

ل منعقد شود:یاز طرق ذ  یکیحضور در محاکم، ممکن است به    یقرارداد وکالت برام قرارداد وکالت: ینحوۀ تنظ  
شفاه .1 صورت  ا:  یبه  قاضیدر  نزد  موکل  وک  حاضر  ین صورت،  به  و  م ی شده  وکالت  در صورتیل،  مراتب  امضادهد.  به  و  درج  موکل    یمجلس 

و امضایت می موکل کفا  یرسد. صرف امضایم ن ی وک  یکند  ارائه م یکه وک  یاتیست. دفاعی ل الزم  وکالت توسط    یو عمل  یقبول ضمن  یکند نوع یل 
 اوست.

 باشد.  یا عادی یکه ممکن است به موجب سند رسم   :یصورت کتببه .2
نامۀ او توسط  ا اثرانگشت موکل در وکالتید اصالت امضا  یباشد، با   یو به موجب سند عاد  یاگر وکالت به شکل کتبنامه:  موکل در وکالت  ید امضاییتأ

 شود: د ییل تأی اشخاص ذ
 کند. ید میی تأ یا معاون و یس زندان ی رئ اگر موکل در زندان باشد:  .1
 کند. ید مییتأ ی ا کنسولی یاس یمأمور س  اگر موکل در خارج از کشور باشد: .2
 کند. ید میی موکل را تأ یل امضا یخود وک  ر موارد:یدر سا .3

ر؛ یارات ز یارات است، جز اختیهمه گونه اخت یل دارا یوک ل: یارات وکیحدود اخت  
 آنچه موکل استثناء کرده است.  .1
 ل در آن خالف شرع باشد. ی گر، توکی دعبارتا بهی ل نباشد ی آنچه قابل توک .2
طور مطلق  ، به36و    35ست که موارد مذکور در مواد  ین نیح شود. البته چنینامه تصر ق.آ.د.م مگر خالف آن در وکالت  36و    35موارد مذکور در مواد   .3

توکیغ باشد؛  ی رقابل  بایبلکه م ل  اما  آنها وکالت داد؛  بهینامه تصر د در وکالتی توان در خصوص  ایگر،  یدعبارتح شود؛  ن  یک وکالت مطلق، متضمن 
 . ح شودی نامه تصر ست، مگر آنکه در وکالتیارات نیاخت 

 ح شود: ی نامه تصر د در وکالتیل که بایارات وکیاخت
 . یو اعادۀ دادرس یخواه فرجامدنظر،  ی، تجدیوکالت راجع به اعتراض به رأ .1

(، اعتراض ثالث، اعتراض به رد ی)واخواه  ی ابیغ  یرد، مانند اعتراض به رأیگیرا در برم  ی«، تمام طرق اعتراض به رأیعبارت »اعتراض به رأ ✓
 ن خواسته. یل نقص دادخواست صادرشده است، اعتراض به قرار تأم ی دادخواست که به دل

 ینامه ندارد؛ براح در وکالتیاز به تصر ی، نینامه دارد؛ اما وکالت در پاسخ به اعتراض به رأح در وکالتیاز به تصر ین   ،یوکالت در خود اعتراض به رأ ✓
نامه ندارد. به ح در وکالتی از به تصر ین   یدنظرخواه ینامه دارد؛ اما وکالت در پاسخ به تجدح در وکالتیاز به تصر ین  یدنظرخواهی مثال وکالت در تجد

رف ا  د. ی دنظر اعالم وکالت کرده و اقدام به دفاع نمای تواند در مرحلۀ تجدیوکالت باشد، م  یدنظر خوانده دارایاز جانب تجد یل ینکه وکیص 
رأ ✓ به  اعتراض  نظر یعبارت  به  اعتراض  دربرنم ی،  را  کارشناس  ز یگ یۀ  رأیرد؛  کارشناس،  نظر  معنا   یرا  نیدق  یبه  کلمه  بهیق  گر،  یدعبارتست؛ 

 نامه ندارد. ح در وکالتیاز به تصر ی به نظر کارشناس، ن ار اعتراضیاخت 
 وکالت در مصالحه و سازش؛  .2
 د نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ی وکالت در جعل، انکار و ترد .3
 ن جاعل؛ ییوکالت در تع  .4
 ن داور؛یی و تع یبه داور  دعواوکالت در ارجاع  .5
 ل؛ یوکالت در توک .6
ق و کارشناس.ییوکالت در تع  .7  

 ن مصد 
ق همان کارشناس خط و امضا است. در  ▪  

 حال حاضر، منظور از مصد 
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نیبا ▪ به کارشناس  امر  ارجاع  به تصر ی د توجه داشت که درخواست  در وکالتی از  بلکه تعح  ندارد؛  مانند حالت یینامه   دعوان  یکه طرف   ین کارشناس، 
 نامه دارد. ح در وکالتیاز به تصر یکنند، ن ین انتخاب م یالطرف یکارشناس مرض

 خسارت؛  یلت در دعواوکا .8
 ا دعوا؛یوکالت در استرداد دادخواست  .9

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

که وکالت   یاضاف  یر از دعوای؛ غیطار   یکالت در دفاع در برابر دعاو نامه دارد و هم و ح در وکالتیاز به تصر ی، ن یطار   یهم وکالت در طرح دعوا ▪
 نامه ندارد. ح در وکالتیاز به تصر ی در طرح آن و دفاع در قبال آن، ن

نشده و وکالت در قبال درخواست   یتلق  یطار   یشده است، دعوایق.آ.د.م بررس  98ر درخواست که در مادۀ  ییر خواسته و تغ ییش خواسته، تغیافزا ▪
 ح در وکالت ندارد. یاز به تصر یافته، نیش یا افزایافته یر ییکه تغ  یاا خواستهید ی جد

 اعسار؛  یوکالت در ادعا .13
 ا رد سوگند؛ یوکالت در قبول   .14
 . ی داعیبه و وجوه او أخذ محکوم   ییات اجرایب عمل یه( و تعقیی)اجرا ییوکالت در درخواست صدور برگ اجرا  .15

 
 ل، خالف شرع و باطل است: یل در مورذیتوکل: یرقابل توکیامور غ

 د توجه داشت که: ی: البته باسوگند .1
 رفته است. یل پذیان سوگند(، از وک یست؛ اما استناد به سوگند )درخواست صدور قرار ات یل نی ادکردن سوگند( قابل توکیان سوگند )ینفس ات ✓
 ا رد سوگند است. ینامه دارد، قبول ح در وکالتیاز به تصر ینامه ندارد. آنچه نح در وکالتیاز به تصر یاستناد به سوگند، ن یل برایار وک یاخت  ✓
ا رد یا آنکه آن را رد کند. قبول  ی تواند سوگند را قبول کند  یاد کند، مید سوگند  ی، طرف مقابل که بادعواک طرف به سوگند قاطع  ی در صورت استناد   ✓

 ح شده باشد. ی ار تصر ین اخت ینامۀ او، ارفته است؛ البته به شرط آنکه در وکالتیل پذیسوگند از وک 
 د توجه داشت که:یالبته با شهادت:  .2

 ست. یل در امر شهادت نی توک ی شهادت بر شهادت، به معنا ✓
 د توجه داشت که: ی البته بااقرار:  .3

ل ی ( از وک ی)اقرار مقدمات   دعوااقرار به مقدمات    یست؛ ولیل ن یست و اساسًا قابل توک یرفته نیل پذی( از وکدعوا)اقرار قاطع  اقرار به اصل خواسته   ✓
 نامه ندارد. ح در وکالتی از به تصر ین ی رفته است و حتیپذ

مدن یالعان:   .4 با حقوق  مرتبط  عنوان،  معنا  ین  به  رعا  یو  با  زوج  که  است  تشر یآن  در خصوص  فات خاص،  یت  لعان  آثار  بداند.  زنا  مرتکب  را  زوجه 
 شود.یم  یبررس  یت، حرمت نکاح و قطع توارث در حقوق مدن ی انحالل زوج

 رابطۀ مباشرت با زوجه است.  یبر تعهد جهت عدم برقرار  یسوگند شخص مبن  ی الء به معنی ا الء:یا .5
 

 ل باشد:یاز طرق ذ یکیقۀ عمل وکال ممکن است به ین صورت، طر یر ال داشته باشد. دیتا دو وک  یمدن  یتواند در دادرسیشخص م  تعدد وکال:
 )باالستقالل(:  .1

ً
 در حق موکل دارد.  یحق هر اقدام  ییک به تنهای هر منفردا

 )باالجتماع(: .2
ً
 ن نحو که: یرد، بد یل صورت گ ید با امضا و اقدام هر دو وک ی همۀ اقدامات با ُمنضما
 کسان ارائه کنند. ی یات یهر دو در جلسۀ دفاع حاضر شوند و دفاع ✓
ا ی باالجتماع    یحه توسط وکالیکسان باشد. البته ارسال ال یشان  یح ایا آنکه مفاد لوایها واحد باشد  حۀ آنین نحو که ال یحه بفرستند بدیهر دو ال  ✓

ان خواهد شد وکال یطور که ب همانن صورت،  یر ایداشته باشند. در غ  یعدم حضور در جلسه، عذر موجه  یاست که برا  یژۀ حالتیشان ویاز ا  یکی
 حه اکتفا کنند. یتوانند صرفًا به ال یحاضر شوند و نم   یاند در جلسۀ دادرس مکلف

 کسان باشد. یل حاضر ی وک یات شفاهیبا دفاع یحۀ ارسالین نحو که مفاد ال یحاضر شود؛ بد یگر یحه بفرستد و دیشان ال یاز ا یکی ✓
 نباشد، اصل بر اجتماع است. قۀ عمل وکال مشخص یاگر طر اطالق )سکوت(:  .3
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 احکام وکالت باالجتماع: 
 شود. یل م ی گر زایاز وکال فوت کند، وکالت شخص د یک یاگر  .1
  ی ج اقدام یز، حق دفاع و حق ه یکه حاضرشده ن  یل یز ارسال نکرده باشد، وکیحه نیگر حاضر نشود و ال یل دیاز وکال در دادگاه حاضر شود و وک  یکیاگر   .2

 کند. یم  یرا، در خصوص او منتف  یندارد. حضور او ارتکاب تخلف انتظام 
 

ن موانع عبارت است  یل شود. اید که مانع از اعمال وکالت وک یش آیپ   ی، موانعیان دادرسیممکن است در جر :  یان دادرسیموانع اعمال وکالت در جر 
 از:

 ل؛ یفوت وک  .1
 ل؛ یوک یاستعفا .2
 ل؛ یعزل وک .3
 ل محجور شود. یا وکیل از وکالت منفصل شود یوکالت؛ مانند آنکه وکل از ی ممنوع شدن وک .4
 از وکالت معلق شود.  ی مدت موقت  یبرا یل تخلف انتظامی ل به دلیل؛ مانند آنکه وک ی ق وکیتعل .5
 ل. یبازداشت وک  .6

 ف پرونده در صورت حدوث موانع اعمال وکالت: یتکل
ح  یتوض  یادا  ید برای ل جدیا توسط وکیکند تا شخصًا  یافتد و دادگاه به موکل اخطار میر م یبه تأخ   یح الزم باشد، دادرس یدر موارد فوق، اگر أخذ توض  .1

 ن شود.ییتع  یرتر یشده، ابطال و وقت دنییکه تع  یآن است که وقت دادرس  ی به معنا یر دادرس یحاضر شود. تأخ 
ا  یا ممنوع  ی  یا مستعفیا معزول  ی ی ل متوفیاز وک  یح خاص ی از به أخذ توضیدادگاه، ن ن نشده باشد و ییل مزبور تعی ح از وکی أخذ توض یاگر جلسۀ مقرره، برا .2

 به موکل او ابالغ نشده باشد.  ی افتد؛ هرچند که وقت دادرسیر نم یبه تأخ   ی... نداشته باشد، دادرس
 ک ماه متوقف کند. ی را تا  یند دادرس توا یر اندازد، می را به تأخ یتواند جلسۀ دادرس یل استعفا دهد، دادگاه عالوه بر آنکه میاگر وک  .3
و ورشکستگیفوت   .4 پرونده  ی ا حجر موکل  ن ی مال  یهااو در  ای،  اما در  و وک یز موجب زوال وکالت است؛  ازآنجاکه وکالت منفسخ  ل منعزل  ین صورت، 

 م. یستیا موکل مواجه نی ل یح از وک یأخذ توض  یبرا یر دادرسیشود، با تأخیم، متوقف میا قین وراث یی ز تا تعین  یشود و دادرس یم
ا یم؛ اما اگر عزل  یکن یرا به موکل ابالغ م  ی، وقت دادرسیو   یا استعفایشده، در صورت عزل  ل ابالغیبه وک  یه وقت دادرسیبا توجه به آنکه اخطار  .5

گ   ی ل در زمانی وک  یاستعفا رفته است؛ اما  یا استعفا پذی   ن عزلیبه موکل نباشد، گرچه ا  یابالغ مجدد وقت دادرس   یبرا  یرد که فرصت کاف ی صورت 
دادرس   یاز ین وقت  مجدد  ابالغ  تجد  یبه  و  موکل  دادرس یبه  ا  ید جلسۀ  دل ی به  نین  نبایل  که  چرا  عزل  ی ست؛  استعفای د  ابزار ی وک  یا  اطالۀ   یبرا  ی ل 

 شود.  یدادرس
 

 دهد: ل را به دو مرجع اطالع ی د مراتب عزل وکی ل، موکل بایدر صورت عزل وک ل توسط موکل: یعزل وک
ل ارسال دارد، در حق موکل  ی وک  یکه دادگاه برا  یل انجام دهد و هر اخطار یکه دادگاه نسبت به وک   یاگر به دادگاه اطالع ندهد، هر اقدام  دادگاه: .1

 رد.یپذ یت نشناخته و اقدامات او را نم ی ل، به رسمیل مزبور را، به عنوان وک یمؤثر است. بعد از عزل، دادگاه وک 
 دهد، در حق موکل نافذ و مؤثر است. یل انجام میکه وک یل اطالع ندهد، هر عملی اگر به وک ل:یوک .2
 

 م: یل مواجهیف ذیل، با تکال یوک  یکه بخواهد، از وکالت موکل استعفا دهد. در صورت استعفا ی تواند در هر زمانیل م ی وکل: یوک یاستعفا
به دادگاه اعالم کن  یل استعفای وکچنانچه   .1 را  ا  ؛دخود  برایدر  او اخطار   ین صورت، دادگاه  و استعفایه م یموکل  او اطالع ی وک  یفرستد  به  را  ل 

 کند.  یر یگیاش را پپرونده ید یل جدی ا توسط وکیدهد تا موکل شخصًا یم
وک  .2 تقد  یباشد که دادخواست دعوا  یل ی، وک یل مستعفیاگر  او  ایمطروحه توسط  بایم شده، در  به موکلش   ید استفعای ن صورت،  خود را شخصًا 

اعالم   یدادرس   ی دراثنا  یل خواهان وقت ی م نشده )مانند وکیباشد که دادخواست توسط او تقد  یل ی، وکیل مستعفی ن، اگر وکیاطالع دهد؛ بنابرا
 ز اطالع دهد. ی ت که به موکل خود نسین صورت، الزم ن یل خوانده( در ایا مانند وک یکند  یوکالت م 

ل مزبور، در حق موکل یبه وک   یل ارسال و هر اخطار ی وک  ی را برا  ی خود را به دادگاه اطالع نداده، دادگاه اوراق قضائ  یل استعفای که وک  ی تا زمان .3
 ل مزبور مراتب استعفا را، به موکل خود اطالع داده باشد. یاگر وک  یز مؤثر است؛ حت ین
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 توجه است: ل قابلی ن خصوص، نکات ذی در ا: ی در جلسۀ دادرسل یحضور وک
ق.آ.د.م در تعارض است. بنا بر    41ح مادۀ  ی ن نظر، با نص صر یاند؛ اما ایحضور در جلسۀ دادرس  یل برای ف وکیدانان، قائل به عدم تکلاز حقوق  یبرخ .1

حه اکتفا کند، برخالف  یل حق ندارد به ارسال ال یاست. وک   یلزاما  یل، جز در موارد عذر موجه، در جلسۀ دادرسی ح مادۀ مزبور، حضور وکی نص صر 
 ست.ی ن  یالزام  ی شان در جلسۀ دادرسیاالصول حضور ایکه عل  دعوااصحاب 

 نکه: ین دو صورت عبارت است از ایحاضر نشود که ا یتواند در جلسۀ دادرسیل در دو صورت م یوک .2
 عذر موجه باشد.  ی ل دارایوک ▪
 باشد.   یتداخل زمان  یدارال، ی وک یجلسات دادرس ▪

 ل باشد: ی حق توک یل دارایاگر وک ل: یل در صورت عدم حضور وکیاستفاده از حق توک
 ست. یبه دادگاه ن یگر یل دی ل و فرستادن وکی مکلف به استفاده از حق توکدر صورت داشتن عذر موجه:   .1
 باشد. یبه دادگاه م  یگر یل دی ل و فرستادن وکی مکلف به استفاده از حق توک :یاوقات دادرس یاما در صورت تداخل زمان .2
 

 م: یل مواجهی حاضر نشود، با دو حالت ذ یل در موعد مقرر دادرسیاگر وک : یل در جلسۀ دادرسیعدم حضور وک
 شده است.  یجهت، مرتکب تخلف انتظامنیازا یو ل بدون عذر موجه: یعدم حضور وک .1
به  یعدم حضور وک .2 عذر موجه: ل  ا  یو   واسطۀ  انتظام یاز  تخلف  ا  ین جهت، مرتکب  اما  است؛  تأخی نشده  دادرسینکه عدم حضور موجب    یر 

 به آن دارد که: ی ر، بستگیا خ یشود  یم
 به اطالع دادگاه برساند:    یل تا جلسۀ دادرسیاگر وک ▪

ً
ق.آ.د.م از عبارت    41افتد )مادۀ  یر میبه تأخ  ی جلسۀ دادرسعذر خود را کتبا

ل عدم  ی به دل  یبرگزار شده، ول  یاست که جلسۀ دادرس  ید جلسه، ناظر به حالتی را تجدیست؛ ز یق نید جلسه استفاده کرده است که چندان دقی تجد
 ز الزم دانسته است.( یرا ن یگر ین جلسۀ دییتع یشتر، قاض یحات بیاز به أخذ توضی ل نی ا به دلیت زمان یکفا

 افتد. یر نم ی است که جلسه به تأخ یعیطب عذر خود را به اطالع دادگاه برساند:   یل نتواند تا جلسۀ دادرسیاگر وک ▪
 ن جهات عبارت است از: یا ل: یجهات عذر موجه وک

 تا درجۀ اول از طبقۀ دوم. ی ا سبب ی یاز بستگان نسب  یک یفوت  .1
 ص داده شود. ی مار مضر تشخی آن ب یا حرکت برایکه مانع حرکت باشد   یمار ی ابتال به ب .2
 ل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. یل س یاز قب  یحوادث قهر  .3
حاد شود   یمار ی ل دچار بیک وک یاز بستگان نزد  یکی  یدر دادگاه شود؛ مانند آنکه در روز جلسۀ دادرس  یل که مانع از حضور و ی ار وکیع خارج از اختیوقا .4

 مشغول شود.  یو  یل ناچار شود که به امور پزشکیو وک
ل عذر موجه نتواند در  یشان، به دلیاز ا یک یل داشته باشد و ی ن، دو وکی از طرف یک یاگر متعدد:   ی از وکال ی کیدر صورت عذر  یجلسه دادرسر یتأخ

 حاضر شود:   یجلسۀ دادرس
ل  ی شود و حضور وکتواند در جلسه حاضر  یگر میل دی چرا که وک  شود؛ید نم ین علت تجد یجلسه، بد وۀ عملکرد آنها باالستقالل باشد:  یاگر ش .1

 است.  یگر کاف ید
شود و  یز استماع نم ین  یگر یات د ی طرف، دفاعکی ۀ عدم حضور  طشود؛ چراکه به واسید می جلسه، تجد  وۀ عملکرد آنها باالجتماع باشد:یاگر ش .2

 ست. یز مؤثر نیگر نیل دیوک  حضور
د  یتواند موجب تجد ی، میعدم حضور در جلسۀ دادرس   یبرا  لیان شد که عذر موجه وکی بل:  یبه علت عذر موجه وک  یر جلسۀ دادرسیاحکام تأخ

 د توجه داشت که: ین خصوص بایجلسه شود. در ا
 ست. ین  یر وقت دادرس ی، موجب تأخیادارات دولت  یندگان حقوق یندگان، مانند نمایر نما یا سا یل ی ژۀ وکالست. عذر موجه اصین مقرره فقط ویا .1
د؛  ی د جلسه را بنمای تجد یتواند تقاضایست و بازهم میل نیصورت داشتن عذر موجه، مکلف به استفاده از حق توک ل داشته باشد، در ی ل حق توکی اگر وک .2

 دا نکند. یز پ یل ن ی ل، فرصت توکی باشد که وک   یرمترقبه و آنیرا ممکن است حادث شدن عذر، چنان غیز 
ل  یل عدم حضور وکیبه دل   ین، دو جلسۀ متوال ی افتد؛ بنابرایر نمیتأخ   ل بهی، مجددًا به علت عدم حضور وکی، جلسۀ بعد ی ر وقت دادرسیدر صورت تأخ  .3

 نباشد.  ین جلسات، متوال یشرط آنکه، ار افتد بهیل به تأخ یبه علت عذر وک  یافتد. البته ممکن است جلسات متعددیر نم ی به تأخ
دل .4 دلیبه  به  بعد  جلسۀ  وقت  آنکه  وکیل  حضور  عدم  تجدیل  نم ی ل  بنابراید  بعد ن،  ی شود،  جلسۀ  م  یوقت  ابالغ  موکل  بقایبه  صورت  در  تا   یشود 

 ل، موکل در دادگاه حاضر شود. ی عذرموجه وک
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 شود.یز ابالغ می عذر بوده است، ن یدارا  یکه در جلسۀ قبل  یلی به خود وک یعالوه بر موکل، وقت جلسۀ بعد  .5
 دادگاه است. یل و موجه دانستن آنها با قاض ی دال  یل آن کتبًا به دادگاه اطالع دهد. بررس ی د عذر خود را با دال یل بایوک .6
ل به اطالع دادگاه برسد،  ی کند و اگر قبل از جلسه، عذر وکید میل به اطالع دادگاه برسد، دادگاه جلسه را تجدی، عذر وک ی جلسۀ دادرس  یاگر دراثنا .7

 افتد. یر میجلسه به تأخ
جمع  که حضور در آنها، قابلینحو ا چند دادگاه دعوت شود، بهیل به دو  یاست که وک منظور از تداخل اوقات، آن  ل:  یک وک ی  یتداخل اوقات دادرس

آنکه در ساعت   مانند  و در ساعت    8نباشد؛  تبر   10صبح در تهران  به جلسۀ رسی همان روز در  ا دعوت  یدگی ز  باشد. در  به نحو ذیشده  ل عمل  ین صورت، 
 ( 1346ون وکالت مصوب قان 28ق.آ.د.م و قانون اصالح مادۀ  42شود: )مادۀ یم
ست،  ین  یکه حضور او الزام   ید حاضرشده و به دادگاهی است، با  ین الزام یر قوانی ا سای  یفر یک  ین دادرسییکه حضور او طبق قانون آ  یل در دادگاهیوک .1

 کند.   یمعرف  یگر یل دی ل، وکی ا در صورت داشتن حق توکیحه ارسال کرده یال 
  ی حقوق  یکننده به دعوایدگ یبه حضور در دادگاه رس  یفر یکننده به امر ک یدگیباشد، حضور در دادگاه رس   یگر حقوقیو پروندۀ د  یفر یک پرونده، کی اگر   .2

 مقدم است. 
د  یدشود که حسب صالح یشخصًا حاضر م   یشده باشد، در آن دادگاهدعوت  ی ا دو دادگاه حقوقی   یفر یزمان در دو دادگاه کل به صورت همیاگر وک  .3

 کند. یم  یمعرف یگر یل د ی ل، وکی توک ا در صورت داشتن حق  یحه ارسال کرده یگر، ال یداند و به دادگاه دیور خود را الزم مخود، حض
 شود. ید نم یل، تجد ی ل عدم حضور وکیبه دل  یدر صورت تداخل اوقات، جلسۀ دادرس .4
ق.و مکلف   29ن صورت، بنا بر مادۀ  یر ایل نداشته باشد. در غ یتوک   حق  حه اکتفا کند که  یل تداخل اوقات، به ارسال ال ی تواند به دلیم   ی ل در صورتیوک .5

 ل است. یبه توک
 الوکاله: حق

 الوکاله است. افت حقیل مستحق در یوک .1
 ن است. یالوکاله، تابع توافق طرف زان و نحوۀ پرداخت حقیم .2
 ب شده است. یه تصویقضائ س قوۀیاست که توسط رئ  یا الوکاله، تابع تعرفهزان و نحوۀ پرداخت حقین، می در موارد سکوت طرف .3
 کند. یل نمیل را در دفاع از حقوق موکل زا ی ف وکیالوکاله توسط موکل، تکالاست، عدم پرداخت حق یکه قرارداد وکالت به قوت خود باق   یتا زمان .4

 : یفات وکالت دادگستر ی تعهدات و تشر 
ت یز ملزم به رعاین  یدادگستر   ین، وکالیز هست؛ بنابراین   یدادگستر   یدر خصوص وکال ذکر شده است، ناظر به وکال  ی که قانون مدن  ی تمام تعهدات .1

 ت مصلحت موکل هستند. یت حدود اذن موکل و رعایچون رعا یموارد
 کند. یل نمی ل را در دفاع از حقوق موکل زایف وکیالوکاله توسط موکل، تکالان شد، عدم پرداخت حقی طور که بهمان .2
از آن را   یام و نسخهیمخصوص، با موکل خود تنظ   یهاد قرارداد وکالت را در فرمی با  یدادگستر   ی(، وکال1315قانون وکالت )مصوب    32بنا بر مادۀ   .3

 به دادگاه ارائه کنند. 
  ی م یتنظ  ینامۀ رسم اعالم وکالت به موجب وکالتق.آ.د.م که از    34زند، مادۀ  یص م ی که خاص سابق، عام الحق را تخص  ین قاعدۀ اصولیا  یبر مبنا .4

مراجع    یاست؛ چراکه در برخ  یدادگستر   یر از وکال یغ  یسخن گفته، ناظر به وکالت اشخاص  یوکالت به صورت شفاه  یا انشای  یدر دفاتر اسناد رسم 
نامه،  ، وکالتیدادگستر   ی ست؛ اما در خصوص وکالین   یازمند داشتن پروانۀ وکالت دادگستر ی، وکالت ن یر دادگستر ی ر مراجع غیا سا یمانند ادارۀ ثبت  

 ن امر باشد. ی مخصوص ا  یهاد لزومًا در فرمیبا
با  .5 مادۀ  یوکال  مطابق  مال  103د  وکالتیمستق  یهااتیقانون  در  دق م،  مبلغ  بنابراق حقینامۀ خود  کنند؛  درج  را  عبارات یالوکاله  »طبق    ین، درج  مانند 

 رفته شود. یل در دادگاه پذی نامۀ وکد وکالتی نبا ین مواردیست و در چن یح ن ی بوطه، صحا »طبق توافق« در قسمت مر یتعرفه« 
نامه  از وکالت  یاهمان نسخه  یابطال و بر رو   یاتیات بپردازند و معادل آن تمبر مالیالوکاله را به عنوان مال درصد حق  5د معادل  ی با  یدادگستر   یوکال .6

 کنند، الصاق کنند. یکه به دادگاه ارائه م
مالیمع .7 ا  یاالوکالهوکال، همان حق  یات یار محاسبۀ تمبر  که  از موکلشان در یاست  اافت کردهیشان  اگر  البته  از    یاالوکالهشان حقیاند.  تعرفه  از  کمتر 

باشند، معیموکلشان در  بویار محاسبۀ مالیافت کرده  تعرفه خواهد  به ات،  نم ید عبارتد؛  ب یگر، وکال  با  ایتوانند  امر که حقیان  از  یالوکالۀ ان  شان کمتر 
 زان تعرفه پرداخت کنند. یکمتر از م  یات یتعرفه بوده، مال 

چهارم  کی زان  یپرداخت کنند و به م   یان دادگستر یت وکال و کارگشای نامه را به عنوان سهم صندوق حماوکالت  یبر رو   یدوم تمبر الصاق کی د  ی وکال با .8
الصاق اگر وکوکالت  یبر رو   یتمبر  پرداخت کنند.  به عنوان سهم کانون وکال،  را  اات حقیل، مالی نامه  اما  باشد؛  پرداخته  را  مبلغ )سهم  یالوکاله  ن دو 
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شده است. البته    یمرتکب تخلف انتظام   یل ین وک ینچ   یست؛ ولیل مزبور وارد ن ی به وکالت وک   یت و سهم کانون( را نپرداخته باشد، اشکالیصندوق حما
 ندارند. یف ین تکلیاند، در حال حاضر چن افت کردهیه، پروانۀ وکالت در یکه از مرکز مشاوران قوۀ قضائ  یاشخاص

بر تمبر مالیر تعدد موکلیتأث ا  :یاتین و تعدد وکال  برخ یمواجه  یق ین خصوص، با قواعد دقیدر  به آنها توجه کاف   یم که  د  ی ندارند. با  ی محاکم نسبت 
 توجه داشت که: 

 م: یل باشد، با دو حالت مواجهیوک  3، یفر یو در امور ک 2، یل در امور حقوق یچند وک  ی، دارادعواک ینسبت به   یاگر شخص .1
روست که در صورت  ن امر ازآنیابطال کند. ا  یاتید، جداگانه تمبر مالیشان بایک از ای هر   متعدد باشد:   یهانامهشان به موجب وکالتیاگر وکالت ا  ▪

 ن درآمد را بپردازد. یات ایشان مالیک از ای د هر ین، بایکند و بنابرا یافت م یدر  یگر یمستقل از د یاالوکالهشان حقیک از ایتعدد وکال، هر 
که پس از ابطال یدارد: »درصورت یان مین تبصره بیدانند. ایم را ناظر به فرض فوق میمستق  یهااتیقانون مال  103مادۀ    3به غلط تبصرۀ    یبرخ

که آن تبصره ناظر ینامه مربوط نخواهد بود« درصورت وکالت  ید مکلف به ابطال تمبر رو ی ل جدیواگذار شود وک   یگر یل دی ب دعوا به وکی تمبر تعق
 کند. یض میتفو یگر یوکالت خود را به د یلی است که وک یبه حالت 

ک فقره یات پرداخته و  یک فقره مالی است که جمعًا    ین صورت، کاف یدر ا  نامه اعالم وکالت کرده باشند:ک وکالتی ر به موجب  مزبو  یاگر وکال ▪
 اند. افت کردهیالوکاله در ک فقره حقی شان فقط ینامه، ظهور در آن دارد که اک وکالتیابطال شود؛ چراکه تعدد وکال در  یاتیتمبر مال

ن  یابطال کند؛ خواه موکل یات یک فقره تمبر مالی شان یک از ا ی هر   ید برای ل مزبور بایک شخص وکالت دهند، وک یبه  دعواک ی اگرچند شخص نسبت به  .2
ن موجب تعدد  ی متعدد وکالت داده باشند؛ چراکه تعداد موکل  یهانامها آنکه به موجب وکالتینامه به او وکالت داده باشند  ک وکالتی متعدد به موجب  

 است.  یات یز موجب تعدد تمبر مال ی الوکاله نالوکاله است و تعدد حقحق
 

، از کارکنان ادارۀ  ی اقامه و دفاع در دعاو   ی، برایل دادگستر یوک   یجاا بهی  یل دادگستر یتوانند عالوه بر وک یل میذ  یاشخاص حقوق :  یندۀ حقوقینما
 اند از: عبارت ین اشخاص حقوقیاستفاده کنند. ا یندۀ حقوقیبه عنوان نما ی ط مقررۀ قانونیخود، با داشتن شرا  یا کارمندان رسمی  یوقحق
 ی دولت یهاوزارتخانه .1
جاد و  یگانه ا سه  یاز قوا  یک یر نظر  یاند و به موجب قانون، ز ل نشدهی هستند که در قالب وزارتخانه تشک  یدولت   ی سازمان  یواحدها:  یمؤسسات دولت .2

مانند سازمان حفاظت مح یاداره م )مادۀ  یدولت  یها ر سازمانی ا سایست  یز طیشوند،  دانشگاه 66کشور مصوب    یقانون محاسبات عموم   3.    ی ها( 
 داشته باشند.  یندۀ حقوق ی توانند نماین رو میاند و از هم ی، مؤسسه دولتی دولت

باشد، مانند    یگر ید  یا شرکت دولت یه، متعلق به دولت  یش از نصف سرمایشده و بلیا قانون تشکیکه به حکم دادگاه    یشرکت  :یدولت  یهاشرکت .3
 ( 66کشور مصوب    یقانون محاسبات عموم 4ران. )مادۀ ینفت ا یشرکت مل

عموم .4 گو   یمؤسسات   :یردولتیغ  یمؤسسات  تشکیرا  قانون  طبق  که  عموملیند  خدمات  به  و  محسوب  پردازندیم  ی شده  دولت  به  وابسته  اما  ؛ 
 د که: ی ن خصوص توجه داشته باش یو ... . در ا یک، شهردار یالمپ  ی ته ملیاحمر، کم ت هاللیشوند، مانند جمع ینم
 ذکرشده است.  یردولتیغ ین مؤسسات در قانون به نام قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومینام ا ▪
( 66کشور مصوب  یقانون محاسبات عموم  5)مادۀ    
عموم   ی هاشرکت ▪ مؤسسات  به  شرکت  یردولت یغ  یوابسته  نهادها  یهاو  به  شرکت  یانقالب   ی وابسته  شهردار   یهاو  به  دل یوابسته  به  ل  ی ها، 

 کنند.   یمعرف  یندۀ حقوقی توانند نمای، نمیت حقوق یاستقالل شخص
شوند و  یم   ی تلق  ی ردولتیدر شمار مؤسسات غ  یانقالب اسالم   ینهادهااد پانزده خرداد:  یا بنیتۀ امداد  ی، مانند کمیانقالب اسالم  ینهادها .5

 ق.آ.د.م نبود.  32از به ذکر مجدد آنها در مادۀ ین، ن یبنابرا
 ود. ق.آ.د.م نب 32ها در مادۀ یاز به ذکر مجدد شهردار ی ن، نیشوند و بنابرایم  یتلق  یردولت یها در شمار مؤسسات غیشهردار  ها:یشهردار  .6
 د که: ی ن خصوص توجه داشته باشیدر ا ها:بانک .7

بنابرا  یدولت   یهاآن است که منظور، بانک  یگرچه ماده به صورت مطلق آمده است؛ اما نظر اقو  ▪ از ینم  یخصوص   یهان، بانکی است؛  توانند 
 استفاده کنند.  یندۀ حقوقینما

 کنند.   یمعرف  یندۀ حقوقی توانند نماینم  یو اعتبار  یالحسنه و مؤسسات مالقرض یهاصندوق ▪
کنند؛ هرچند که    یمعرف  یندۀ حقوقی ها، نماحضور در دادگاه  یتوانند برایم  یتعاون   یهاق.ب.ت شرکت  37مادۀ    9بنا بر بند  :  ی تعاون  یهاشرکت .8

 نباشد.  یل دادگستر ی ، وکیندۀ حقوق یآن نما
 و ...  یرانتفاعیغ یهااعم از دانشگاه آزاد، دانشگاه :یردولتیغ یهادانشگاه .9
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 ل باشند: ی اوصاف ذ ید دارای با  یندگان حقوقی نما:  یندۀ حقوقیاوصاف نما
دارا فوق  یاگر اشخاص حقوق  .1 م  یادارۀ حقوق  یالذکر  نمایباشند،  عنوان  به  ادارۀ مزبور  کارمندان  از  مزبور    یندۀ حقوقیتوانند  کارمند  کنند.  استفاده 

از سا  یا قراردادی  ی مانی، پی است کارمند رسمممکن   اگر بخواهد  اما  ادارۀ حقوقیر کارمندان خود )غیباشد؛  از کارمندان  ( استفاده کنند، کارمند  ی ر 
 باشد.   ید لزومًا کارمند رسمیمزبور با 

 ل باشد: یاز دو شرط ذ یکی ید دارای نباشد، با  یشود، کارمند ادارۀ حقوقیم  یمعرف  یندۀ حقوقیکه به عنوان نما   یاگر کارمند  .2
 مربوط.  یهادستگاه یدر دفاتر حقوق یسانس در رشتۀ حقوق با دو سال سابقۀ کارآموز یدارا بودن ل ▪
 ا وکالت. یت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت، به شرط عدم محروم ی یدو سال سابقۀ کار قضائ  ▪

نمایص صالحی تشخ .3 حقوقی ت  باالتر   ی ندۀ  اجرایبا  قائمیآن سازمان    یین مقام  قانون ا  قاض  یمقام  با  نه  برایاوست،  اگر  اما  محرز شود که   یقاض   ی؛ 
 رد. یپذیاو را نم یندگی ست، نماین یندگی ط نمایشرا یشخص مزبور دارا

 ه: د توجه داشت کی امکان حضور دارد، با ییهادر چه پرونده ی ندۀ حقوقینکه نما یدر خصوص ا : یندۀ حقوقیدر خصوص نما یقلمرو دعاو 
 وجود دارد.  یندۀ حقوقی ، امکان استفاده از نمای مدن یۀ دعاو یدر کل  .1
 وجود دارد.  یندۀ حقوقیاز نما یمند ز امکان بهرهی حل  اختالف ن  یو شوراها یوان عدالت ادار یکشور، د  یوان عالیدر د .2
  ی مسلح )نظام یروهایکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و ن  ییهاو دستگاه ی دولت یهاها، مؤسسات و سازمانها، شرکتکارکنان وزارتخانه .3

انتظام  م ی(  یو  از فوت،  آنان پس  اول  وراث درجه  در دعاو یا  وظ  ییا جزای   یحقوق  یتوانند  انجام  از  ناش  یفۀ شغلیکه  نحو ی شود  یم  یآنان  به  با    یا 
و دفاع، استفاده کنند.    دعوا، مانند طرح  یارائه خدمات حقوق   یشاغل در آن دستگاه مربوطه برا  یشان مرتبط است، از کارشناسان حقوق یف ایوظا

باش  داشته  ایتوجه  که  کارکنان مؤسسات عمومید  دربرنم   ی ردولت یغ  ی ن مقرره،  )قانون حمایگیرا  ن   یت قضائیرد.  پرسنل  و  دولت  کارکنان   ی روهای از 
 ( 1366مسلح مصوب 

 توانند: یم  ین، ادارات دولت یز تابع تعداد وکالست؛ بنابرای ن یندگان حقوق یعداد نمات: ی ندگان حقوقیتعداد نما
 مأمور کنند.   یندۀ حقوق یتًا تا دو نفر را به عنوان نمای نها دعواهر  یبرا .1
 پرونده مأمور کنند.  یرا برا یندۀ حقوقی ک نمای ل و یک وکیا یل یتوانند دو وک ین میهمچن .2

 ل:ی ارات ذیو دفاع برخوردارند مگر اخت   دعواطرح  یارات برای ز مانند وکال از تمام اختین  یندگان حقوقینما  :یندگان حقوقیارات نمایحدود اخت
 ل نباشد. یقابل توک .1
 ( استثنا کرده باشد. یموکل )ادارۀ دولت  .2
 شده باشد. نده دادهی به نما یندگ ی ارات در برگۀ نمایق.آ.د.م مگر آنکه آن اخت 36و   35ل مادۀ ی ارات مذکور در ذیاخت  .3

 ان و آمران به معروف: یجیثارگران، بسیاز ا یت قضائیحما
با  .1 پاسداران  برایسپاه  بسی حما  ید  از  ای جیت  و  با هماهنگ  یو قضائ   یثارگران، دفاتر مشاورۀ حقوق یان، رزمندگان  و وزارت دادگستر یقوۀ قضائ   یرا    یه 

 آن(  یینامۀ اجرانییو آ 1370مصوب    یسپاه پاسداران انقالب اسالم  یمقررات استخدامقانون  203د. )مادۀ ی ل و اداره نمایتشک
 شده است. آن مشخص یینامۀ اجرانیین ماده در آیموضوع ا  ین ماده و خدمات قضائیاشخاص مشمول ا

ن یا عدم اقدام به موقع آنها  یگر  ین دیتواند هنگام برخورد با جرائم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطیج م یمقاومت بس   یرو ین .2 از آنان، به یا اعالم 
ا  ین، ضرب و شتم  یالزم را به عمل آورند. توه  یاقدامات قضائ   یه و ارسال گزارش به مراجع قضائ یاز امحاء آثار جرم و فرار متهم و ته   یر یمنظور جلوگ 

ت از  یحما  یاست. برا  یو انتظام   ین دولت ی و مأمور   ی ن دادگستر ی طن و مقابله با ضابی فه، در حکم توهیوظن انجامیشان در ح یراد جرح نسبت به ایا
ت  یقانون حما  4گردد. )مادۀ  یل میج تشکی مقاومت بس   یرو یان در نیجی بس  یو قضائ   یت و خدمات حقوقی ن خصوص، دفاتر حمایشان در ایحقوق ا

 ( 1371ج مصوب یاز بس  ی قضائ
مقرر    یقضائ   یهاتیرد مشمول حما یگ یشان صورت مین انجام عمل، نسبت به ایکه در ح   یجرائم  یر یگیپ  یان از منکر، برایآمران به معروف و ناه .3

 ( 1394ان از منکر مصوب یت از آمران به معروف و ناهیقانون حما  11در بند فوق هستند )تبصرۀ مادۀ  
  ل:ی شخص از وک یمخاطب ابالغ دادنامه در فرض برخوردار 

وک  .1 رأیاگر  به  اعتراض  بعد   یل حق  مرحلۀ  برا   یدر  و  باشد  نداشته  نباشد:یتوک  یرا  مجاز  مرحله  آن  در  با  ل  گیابالغ  موکل صورت  به  مهلت  ید  و  رد 
 ندارد.   یل اثر یبه وک  ین حالت ابالغ رأیشود. در ایخ ابالغ به موکل، آغاز م ی اعتراض از تار 

رد و مهلت  یل صورت گ ید به وکی ابالغ با  :ل در مرحلۀ باالتر، مجاز باشدیتوک  یا آنکه برا یرا داشته باشد    یدر مرحلۀ بعد   یل حق اعتراض به رأی اگر وک .2
 ندارد.  یبه موکل اثر   ین حالت ابالغ رأیشود. در ایل، آغاز م ی خ ابالغ به وکی اعتراض از تار 

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


 ! دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست  ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در / یم ید مالکر ی دکتر ام 1 ی مدن ین دادرس ییجزوه آ
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

68 

 را در مرحلۀ بعد را دارد: یکه حق اعتراض به رأ یلیزوال سمت وک
د به  ی است که ابالغ با  ی هی ا فوت دچار زوال سمت شود؛ بدیل مانند عزل، استعفا  ی ، به هر دلیدارد، قبل از ابالغ رأ  یکه حق اعتراض به رأ  یل یاگر وک .1

 رد. یخود موکل صورت گ 
 امتناع کند:  یت رأی ا در زمان ابالغ آن استعفا دهد و از رؤی یدارد، بعد از صدور رأ یکه حق اعتراض به رأ یل یاگر وک  .2

 شود. یبه موکل او ابالغ م  یرأ ▪
ل ی وک   یشود؛ مگر موکل عدم اطالع خود را از استعفایم   یدنظر تلق ی ل و امتناع او از قبول اوراق، آغاز مهلت تجدی خ ابالغ به وکی ن، تار یباوجودا ▪

 اثبات کند. 
د ▪ طرف  برایاز  تجد  یگر  مهلت  منتفیدنظر  یآنکه  موکل  فرجام  تجد  ی ا  دادخواست  فیدنظر  ی نشود،  وکا  مستعفیرجام  م یپذ  یل  ول یرفته    یشود، 

 د او خواهد بود. ی ل جدیا وک یل  یل آن با شخص اص یتکم
خ  یاز همان تار  یست و مهلت اعتراض به رأیبه موکل او ن  یاز به ابالغ مجدد رأین صورت، ن یا استعفا دهد، در ای، عزل شود یل بعد از ابالغ رأی اگر وک .3

د توسط شخص  ی با  یدنظرخواه ی ست. تجدیرفته نیا معزول پذی  یل مستعفی وک  یدنظرخواه ی است که تجد  یهی البته بدشود.  یل محاسبه می ابالغ به وک
وک یل  یاص گی ل جدیا  رأید صورت  به  اعتراض  اما مهلت  و مهلت جدیرد؛  است  نمیا  یبرا  ید ی، همان مهلت سابق  داده  امر،  دادن ین  شود، چون 

 است.  یجاد اطالۀ دادرس یا یبرا  یصور  یا استعفای بر عزل  یمبن د، موجب باز کردن راه تقلب یمهلت جد
مثال، فوت    ی مواجه شود، برا  یک مانع قهر ی ا فرجام با  یدنظر  یمهلت تجد   یو قبل از انقضا  یدارد، بعد از ابالغ رأ  ی که حق اعتراض به رأ  یل یاگر وک .4

وکالت شود  ی کند   از  بهیا ممنوع  قوۀ  ا  قادریقهر واسطۀ  )مانند کما(  رأ  ه  نباشد؛  وکالت  ابالغیبا  یبه  او  به موکل  و مهلت جد د مجددًا   یبرا  ید یشده 
 ا فرجام، به موکل داده شود.ی دنظر ی تجد

 
در اقامه    یقرارداد  ی ندگ ی شمرده شود، لذا نما  به مفهوم اخص  ی قانون  ی ندگ ی نماد  یبا  ر  شرکت از شرکتیمدو    وزارتخانه   ی ر برایوز مانند    ی اشخاص  یندگینما

با را  به  یدعوا  ن  یدادگستر   یوکالد  حقوق ی نماز  یو  مادۀ  وزارتخانه  یندگان  در  ح  مصر  پروانه،  32ها  ن  یدار  حقوقمشاوران   منصوص ی و  موارد  شخص    ی ز  که 
 د، منحصر نمود. ی نما ی معرف یل  دادگستر یر  وک یغ  یهاندهیتواند نمایم

است که در ق.آ.د.م مقرر شده و   یب یبه ترت  یوان عدالت ادار ی(، وکالت در د1392) یوان عدالت ادار ید یدادرس ن یی الت و آیقانون تشک  122به موجب مادۀ 
وان عدالت ی د  ین دادرس ییالت و آی قانون تشک  143ن حال، به موجب ماده  یندارد. در ع  یتفاوت  یعموم   ی هان مرجع با وکالت در دادگاهی ط وکالت در ایشرا
  ی ز معرف ینده« نی وان »نمایتوانند در د یو ... م   یانقالب   ی ها، نهادهای، شهردار یدولت  ی واحدها  یعن ی  ی وان عدالت ادار یت در دی ( طرف شکا1392)   یادار 
 باشد  یندۀ حقوق ی نماا یو   یدارندۀ پروانۀ مشاورۀ حقوق ، یل دادگستر یوک تواند حسب مورد یل میاص  یندۀ قراردادین نمایند؛ بنابراینما

 (. 513مند شود )مادۀ تواند از مقررات مربوط بهرهیفراهم باشد، م   یل معاضدتیط اخذ وکیباشد، اگر شرایل نم ی که شخص ملزم به انتخاب وک  یدر موارد
و دفاع از  ت از آراء  یز شکایو ن  یو حقوق   ی مدن  ی ح شده اقامۀ دعاو یق.ا.پ.ق.د تصر   33و    32مادۀ    یی نامۀ اجرانییآ  1مادۀ    1که در تبصرۀ    یجز در موارد

که از مقررات    یقانون برنامۀ سوم توسعه خواهد بود؛ البته اشخاص   187مادۀ    یا مشاوران حقوقی  یل دادگستر یبا دخالت وک  یدادگستر   یهاآنها در دادگاه
مستثن وک  یمذکور  داشتن  به  ملزم  و  نی بوده  ماده  یل  در  قوان   33ستند  در  و  گردیق.ا.پ.ق.د  منصوص  بنابرادهی ن مخصوص،  آیاند؛  مقررات  در  نیین  نامه 

 5ن مطابقت داشته باشد. یمعتبر و قابل اجراست که با قوان  یاند در حد  شده یل مستثن ی که داشتن وک  یخصوص اشخاص
 باشد.  یدادگستر  ید از وکالیل با یو انقالب، وک  یعموم  یهامطروحه در دادگاه یفر یو ک  یحقوق  یدر دعاو  •
پرداخت    ید موکل را به موقع برایباشد بای، دستمزد و ... م یدادرس   یهانهیمانند هز   یقانون  یهانهیل مستلزم پرداخت هز ی ککه اقدامات و   یدر موارد •

گاه کند )بند نهیهز   ا.ا.ل.ق.ا.ک.و.د(.  80ماده   6ها آ
 دارد.   یدر پ یو  یبرا یت انتظام یعمدتًا مسؤول یف وکالت یل در انجام وظایر وک یاهمال: قصور و تقص  •
 الوکاله ندارد. افت حق  یبه عدم در  یاست و ربط  ی نشده است باق ی که وکالت منتف ی ل تا زمانیفۀ وکیالوکاله را ندهد وظاگر موکل حق   •

 
 .دیگرد االجراموقوف  11/12/88 مورخ 714 شمارۀ ۀیرو وحدت یرأ موجب به ادشدهی نامۀنییآ 5
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ه به مادۀ   ن صورت،  یا   ریح مقرر شده باشد؛ در غی اخذ توض  یشود که جلسه براید جلسه م یکه موجب تجد  یل در صورت ید گفت: عزل  وکیبا  40و    43با توج 

ت جلسه را تجدیدادگاه به ا  کند. ید نمی ن عل 
ت حداکثر    یف دادرسیل اگر چه موجب توقی وک  ید گفت: استعفا ی با  39ر ماده  یدر تفس ه  یف نم ین توقین حال ا یشود اما در ع یک ماه م ی به مد  تواند با توج 

ل به منظور اطالۀ ی وک  ین شده باشد. استعفاییل تعیح از وک یاخذ توض   یبرا  40لحاظ مادۀ  نکه جلسۀ مقرر به  ید جلسه را موجب شود مگر ای، تجد 43به مادۀ  
 شود. یتخلف محسوب م یدادرس

موارد بر  مدن   یعالوه  حقوق  در  انقضا  یکه  شده    یدر خصوص  گفته  وکوکالت  شدن  وکالتی ممنوع  از  ن  ل  بایرا  انقضایز  طرق  از  دعاو   ید  در    ی وکالت 
 کند. یرو مروبه یو عمل ی ل را با مانع قانونی شود اما وکالت وکیوکالت نم  یز اگرچه موجب انقضاین بازداشت اوو  از وکالت یدادگستر ل ی ق وکیتعل دانست. 

ت  یف دادرس یل موجب »توقیوک  ینکه استعفا یرغم ایطبق ق.آ.د.م عل گاه ساختن موکل برای« به مد    ( دی ل جدیبا وکا  ی  شخصاً )  یب دادرس یتعق  یک ماه و آ
 ح باشد. یاز به اخذ توض یکه ن یکند مگر در مواردیجاد نمیدادگاه ا یبرا یفین تکلیچن ل از وکالت یممنوع شدن وک ، جنون و  فوت( اما 39شود )مادۀ یم

 
حداکثر به    ی دارد: دادرس یاشعار م   39را الزم بداند؛ اما مادۀ    ی حی نکه دادگاه اخذ توضی افتد؛ مگر ایر نم یبه تأخ   یز دادرسین   لیوک  ی استعفادر صورت  
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ت   ز استناد کند. ی ن 39تواند به مادۀ یم  40ل، عالوه بر مادۀ یوک  یدر مورد استعفا یقاض ی عنیگردد؛ یک ماه متوقف م ی مد 
عل • م یموکل  دادرسیاالصول،  مقاطع  از  مقطع  هر  در  وک   یتواند  مرحله  هر  در  را  یو  خود  وکی مان  عزلل  عزل   صورت  در  گرفتن ید.  چنانچه  ل 

دادرس   یح یتوض نباشد،  تأخ  یالزم  نم یبه  وک یر  عزل  البته  مادۀ  یافتد.  به  ه  توج  با  مادۀ    43ل،  لحاظ  با  صورت40و  در  تجد  ی ،  د جلسه یموجب 
ت جلسه را  ین صورت، دادگاه به ایر ایح مقرر شده باشد، »در غی اخذ توض یباشد که جلسه برایم  د نخواهد کرد« یتجد ن عل 

ن صورت،  یل داشته باشد که در ا یح وکیاز به توض ینکه دادگاه ن ی نخواهد شد، مگر ا  ی ر دادرسی، موجب تأخ40، به موجب مادۀ  ل یوک  یاستعفا •
گاه   یل استعفایکه وک  یدر صورت  39شود. به موجب مادۀ  یاقدام م   43که گفته شد با لحاظ مادۀ    یب یبه ترت برساند، دادگاه به دادگاه    یخود را به آ

ت  یل  جد یا وکیتا مراجعۀ موکل    ید و دادرس یب نمای را تعق  ید، دادرسی ل جدیا توسط وکی کند که شخصًا  یموکل اخطار م ک ماه ید حداکثر به مد 
 شود. یمتوقف م 

ه خود را کتبًا با دال ی ل بای: وک 41ماده   • ه بداند جلسۀ دادرسی به دادگاه ارسال کند. اگر دادگاه عذر  وک  یجلسۀ دادرس   یل براید عذر موج   ی ل را موج 
م ی تجد دادرسید  وقت   تجد  یشود.  ت   عل  و  بعد  نی جلسۀ  موکل  به  ه(  موج  )عذر  جلسه  م ی د   ابالغ  دل یز  به  بعد  جلسۀ  وکیگردد.  موجه   عذر   ل ی ل 
 ست. ید ن ی تجدقابل

است بر   ی، الزامن یر قوان یکه حضور او به موجب سا  یدادگاها  ی  یفر یدادگاه کزمان دعوت شود،  ل به چند دادگاه همی که وک  ی: در صورت 42ماده   •
م میدادگاه حقوق   دارد. ی، مقد 

اگر وک 45مهم: ماده   • از صدور رأی:  بعد  ابتدای  یل  آن استعفا دهد  ابالغ   به وکی مهلت  تجد  یا در موقع   ابالغ  از روز  و فرجام همچنان  ل ی دنظر 
آن به   یر یگ یپ  یبرا  یشود ولیرفته م یل پذ ین وک یا فرجام ایدنظر  ی استعفا دهد همچنان دادخواست  تجد  یبعد از صدور رأ  یلیباشد. اگر وک یم

 گردد. یاخطار م  یموکل و 
اثر   یشود؛ ابالغ به موکل دارا  ل ابالغ ی د به وکیا فرجام را دارد: دادنامه با ی دنظر  ی تجد  یل برای ن وکییا تعیا فرجام  یدنظر  یل حق  تجدی: وک 46ماده   •

 د به موکل ابالغ شود. ی ا فرجام را ندارد: دادنامه بایدنظر یتجد یل براین وک ییا تعیا فرجام  یدنظر یل حق  تجد ی ست. وکین  یحقوق
بعد از ابالغ رأ ی: اگر وک 47ماده   • از   یا استعفا دهد ابتدایدنظر و فرجام عزل شود  ی مهلت  تجد  ی و قبل از انقضا  یل  مهلت اعتراض همچنان 

 باشد. یل م ی خ ابالغ به وکیتار 
  وکال ی، از حقوق 32موضوع مادۀ   یهادستگاه یندگان حقوق ینما

 ق رونوشت با اصل(. یاند )مثل تصداست، محروم یدادگستر  یکه مختص 
َمت  آن واسطه در انتخاب   یبا   ییس(، در مرجع قضایرئق معاون  یس آن دستگاه انتخاب شده باشد )مثاًل از طر یرئ  یبا واسطه از سو   یندۀ حقوق یاگر نما د س 

 (. یندۀ حقوقینامۀ نمایز محرز و اثبات شود )در همان معرفین  یندۀ حقوقینما
  ماد

ه به نص  ،  س موسسۀی رئ،  ری وز ن  یند، بنابراینما   ی « معرفیندۀ حقوق ی، »نماییتوانند در امور جزای، نم32  ۀ ق.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماد  190  ۀ با توج 
دولتیمد ...    ی ر شرکت  بایو  و  ی ا  نموده  اقدام  وکید شخصًا  از خدمت  دادگستر ی ا  غبهره  یل  از خدمت  استفاده  دادگستر یروکیمند شود.  دادرس  یل  ها  یدر 

 شود.یاستثناء و خالف اصل شمرده م 
،  یی آن در امور جزا  یشده، تسر   ینی بشیتنها در آ.د.م پ  ینده حقوقی استفاده از نماار  ی اخت   یفر یو ک   یمدن  ین دادرس یید آی ن جدینکه در قوان یجه: نظر به اینت

 وجه و مردود است. یاگر چه معمول، اما ب 
 : وکالت یبندجمع

 ل را دارند. یحداکثر دو نفر وک  ین حق  انتخاب و معرف یی، متداعیدر امور حقوق 
 . یوکالت اتفاق   و یوکالت باشد، جز: وکالت در امور حسب یپروانۀ رسم  ید دارایل بایوک

عموم32مادۀ   مؤسسات   عموم در    یردولتیغ  ی:  مؤسسات  و  نهادها  فهرست  شده  یردولتیغ  یقانون  عموممشخص  مؤسسات   مثل:    یردولتی غ  یاند. 
 ها. ی، شهردار یانقالب اسالم   ینهادها
،  یل دادگستر ی ن اشخاص استفاده کنند: وک یاز ا  یک یمطروحه به انتخاب خود از    یا دفاع در دعاو یطرح دعوا    ی توانند برایم   32مذکور در ماده    ی نهادها

 ط مذکور قانون.یاز شرا یکیبا   یخود، کارمندان رسم یکارمندان اداره حقوق 
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 ل، عام است، جز:یارات وکی: اخت35ماده 
 آنچه موکل استثناء کرده باشد.  •
 الء یل در آن خالف شرع است = امور قائم به شخص = سوگند، شهادت، اقرار، لعان، ای نباشد = توکل ی آنچه قابل توک •
 ح شده باشد. ی مگر خالف آن در وکالتنامه تصر  36و  35موارد مذکور در مواد  •
ه و وجوه امحکوم  ات آن و اخذ  یب عمل ی و تعق  ییحق  درخواست صدور برگ اجرا   ی، در صورتیل در دادرس ی: وک 36ماده   • به نام موکل را   یداع یب 

 ح شده باشد. ی خواهد داشت که در وکالتنامه تصر 
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 ق.آ.د.م«  325تا  48ن »مواد ینخست یدادرس

 د. ی آیبه دفتر دادگاه به عمل م دادخواستم یبه موجب تقدق.آ.د.م، اقامۀ دعوا  48به موجب مادۀ   ✓
 « به کار ُبرده است. تقاضا» یبه معنا  را «درخواست»ق.آ.د.م  2مادۀ  ✓
طرح، اقامه، تقاضا به موجب دادخواست   ،ق.آ.د.م   48به موجب مادۀ    ییاست، از سو  یحقوق  ییق.آ.د.م، اصل بر درخواست در دعاو  2به موجب مادۀ   ✓

با دادخواست به   یهمگ  ی، چه طار یچه اصل،  ی تین، چه شکایچه نخست   یین که اصواًل در هر دعواینخست  یدگیتنها در رس د. آن هم نهی آیبه عمل م
 د.  یآیعمل م 

 « !مید دادخواست بدی: باید یرا د «دعوا»هرجا کلمۀ  »
 م دادخواست: دعوا یتقد

 دعوا:
 ی اصل ✓

 ی بدو  •
 ی تیشکا •

 ی واخواه  ▪
 دنظر ی تجد ▪
 فرجام  ▪
 اعاده ▪
 اعتراض ثالث  ▪

 یطار  ✓
 تقابل  •
 ی اضاف •
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 ورود ثالث  •
 جلب ثالث  •

تأم است و ضمانت  یمواقع به صورت شفاه  یدر بعض ، و  یلاص  یر دعوایخواستۀ غدرخواست:   ن  ی، تأم ی واه  ین دعوایل، تأم ین دل یاجرا  ندارد. مثل: 
 و ... .   ین خواسته، کارشناس ی اتباع، دستور موقت، تأم

 هست.   دادخواستصادر بشه، پس دعوا هست، پس  یهر جا قراره حکم  ✓
 هست.  درخواستست، پس یصادر بشه، پس دعوا ن  یهر جا قرار قرار  ✓

 ق شروع به دعوا عبارت است از ثبت دادخواست در: یزمان دقتست:  •
 دفتر دادگاه

 دفتر شعبۀ اول دادگاه 
 دفتر کل دادگاه ✓

 انه دادگاه یواحد را 
 
 ک شعبه بود: دفتر همان دادگاه یکه اگر دادگاه فقط  یص دفتر دادگاه، بسته به نوع دادگاه است، به نحو ی تشخ ✓
 گن واحد ارجاع. یه بهش می(: دفتر شعبۀ اول )دفتر کل( در روییشعب متعدد )مجتمع قضا ✓
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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
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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
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آراءیدر مقام طرق شکامقنن   ✓ از  را ضرور یتقد  ت  دادخواست  دادخواست  یم  آن  تمام  در  و  همانند  دسته ضمانت  سهها  دانسته  دادخواست اجرا 
 شده است:  ین یب شیپ نی نخست

 است.  رش دادخواستیعدم پذط برابر با ی ن شرای، که فقدان ای ط جوهر یشرا .1
 . است دادخواست یرد فور ط ی ن شرایکه فقدان ا یط متقاض یشرا .2
 را در بردارد.   دادخواست  یرفور یرد غط ین شرایط که فقدان ایر شرایسا .3
 ی فرض کرده است، به نحو   یبدو   به  ش    ی دانسته و به نوع  ینًا مشمول دادخواست بدو ی را ع  اعتراض ثالث و    ی اعادۀدادرس،  ی واخواهگذار  قانون ✓

 است.  یز همان فرم دادخواست بدو یکه فرم دادخواست آنها ن 
بدو   اند )برتی قابل شکا  یک رأی بر    یمبتن   یهمگ  یت یشکا  یهادادخواست ✓ عالوه بر   یتی شکا  یهادادخواست  ،ن روی( از ایخالف دادخواست 

 ی اجرا ، واال ضمانتداشته باشند ز  ین  را  خ ابالغ، شمارۀ دادنامهیخ صدور، تار ی ت اعم از تار یمورد شکا  ید مختصات رأیبا  یط دادخواست بدو یشرا
 اخطار رفع نقص است.  یعموم یاجراآن همان ضمانت

  10  مهلت    یشود و در همگیو نسبت به همه نوع دادخواست توسط دفتر دادگاه صادر م  یرفع نقص در تمام مراحل دادرس  که اخطارت شود  ق  د ✓
 شود. یدعوا جهت رفع نقص داده م  یروزه به متقاض 

 کند. یصادر م دادگاهخود ها  یت یکند و در شکا یقرار رد صادر م  دفتر دادگاه یبدو  گاهحال اگر رفع نقص نشد، در داد  ✓
 یها با دفتر دادگاه، اما در دادخواست  یاجرا در دادخواست بدو ط دادخواست با دفتر دادگاه است، حال إعمال ضمانتیإحراز شرا  ،در تمام مراحل  ✓

 با دادگاه است.  یتیشکا
پذ ✓ هیعدم  در  دادخواست  ثبت  عدم  و  مرحلهی رش  ن  یاچ  اعتراض  منتهیقابل  ه   یست، چون  رأ یبه  از حکم    ییچ  )بایاعم  است  نشده  قرار  د  ی ا 

 . ارائه شده باشد تا بتوان اعتراض کرد( یک قالبی م دفتر در یتصم
ثبت شده باشد و دادگاه در هر   یل یبه هر دل  یول شد،  یرش و ثبت مید پذیکه نبا   باشد  یو اساس  یط جوهر ی که دادخواست فاقد شرا  یدر صورت ✓

لط نشود،  َخ   اخطار رفع نقص)با    یاخطار استحضار نمودن پرونده و صدور    یگانید اقدام به بایبا  یۀ عملیآن شده باشد برخالف رو  ه  متوج    یمقطع
دادخواست   ی ط اساسیکه اخطار رفع نقص بزند چون شرا  بداند   یدر حد د  یدادخواست را نبا د )اصاًل  یفات است( نما یچرا که فاقد مهلت و تشر 

 . است( ت نشده یرعا
ظرف   یدنظرخواهی ست، مگر در دادخواست تجدیقابل اعتراض ن  اصوالً د گفت،  ی دادخواست با  یرد   فور   یت اعتراض به قرارهایدر خصوص قابل  ✓

غ  خ ابال ی وار دادگاه )اصاًل آن قرار ابالغ نشده است که مهلت اعتراض از تار یخ الصاق به دی روز از تار   20ظرف    ی خواهروز و دادخواست فرجام  10
 . در نظر گرفته شود(

 ست. یقابل اعتراض ن یو شبه بدو  یدر مراحل بدو  ی رد   فور  یو قرارها یاچ مرحلهیها در ه رش یعدم پذ اصوالً  ✓
ها در ن اعتراضیعتراض است و اقابل ا  یخواه و فرجام  یدنظرخواهی در تجد  یقرار رد   فور طور   نیو هم  یرفور یرد   غ  یتمام قرارها  اصوالً اما   ✓

 . شودیمحاسبه م  خ ابالغیاز تار  یر فور یغ یهاو در رد خ الصاقی از تار  یفور  یهارد
با  ی ا محجور اگر متقاضی   یشخص حقوق   52و نظر به مادۀ    51مادۀ    2طبق تبصرۀ     ✓ ل ی د مشخصات خودشان به عنوان اصی دعوا باشند: اواًل 

 د شود. ی ندۀ دادخواست قی... در قسمت نما  و م ی، ق ی ر، ولینده آنها اعم از مدیًا مشخصات نما یدرج شود و ثان 
گه یق.آ.د.م در خصوص هز   55نظر به مادۀ   ✓ ه اخطار  یشود. )شبینه صادر مین هز یتأم   یبرا  یها( اخطار المکانمجهول  ی)غالبًا برا  ینۀ نشر آ

البته اگر  ینه داده میهز   ن  یتأم   ک ماه مهلت  یروز    10  یروز( منتها به جا   2رفع نقص ظرف    یم شده باشد، به جا یدادخواست اعسار تقدشود، 
 شود. یمحاسبه م   اعساررد  خ ابالغ دادنامۀ ی تار از  هیخ ابالغ اخطار یتار 
از  ی نیب  دفتر دادگاهت که شخص را از حضور در  سا  ی کیالکترون  یی دفتر خدمات قضام دادخواست،  یدر حال حاضر در سواالت کانون مرجع تقد ✓

ه به با توج    دفتر کلن کرد و اال در صورت اطالق  ییرا تع  دفتر دادگاهد  ینبود، حسب مورد با  یانهی ن گز یها همچ نهی گز الوصف؛ اگر در  کند. معیم
 تر است. حی ب )غلبه( صحی و انقالب و از باب تغل یعموم  ی هال دادگاهیقانون تشک

 ق.آ.د.م 50ل مادۀ یتحل

ست فورًا پس از ثبت جهت  یبایق.آ.د.م م   50هنوز به شعبه مربوطه ارجاع نشده باشد، اما با نظر به مادۀ  نکه  یثبت دادخواست برابر است با شروع دعوا ولو ا
 ا معاون ارجاع برسد. یل و س شعبۀ او  یف شود و پرونده به نظر رئین تکلییارجاع تع

 ق.آ.د.م«  60تا  51»مواد  یط دادخواست بدو یشرا
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 ق.آ.د.م«  351تا  441ت »مواد ی شکا یهاط دادخواستیشرا

( هستند  ی)جوهر   یط اساسیق.آ.د.م: شرا  51مادۀ    7ق.آ.د.م + بند    51ا اثرانگشت: صدر مادۀ  یمخصوص + امضاء    یچاپ   یها+ برگه  یزبان فارس ✓
 ست. یاعتراض ن ن اقدام قابلیرش و عدم ثبت: ایعدم پذشه: یجه م ی و نتوجود ندارد:  یدادخواست انگار که اگر نباشند، اصاًل 

 ق.آ.د.م«  56دادخواست »مادۀ  یق.آ.د.م: قرار رد   فور  51مادۀ   1( و اقامتگاه خواهان: بند  یمشخصات )نام و نام خانوادگ ✓
 ندارد.  ییاجراعدم درج نام پدر، سن و شغل خواهان ضمانت ✓
باشد )چرا که اصاًل امکان ابالغ  یم   روزه  10بدون مهلت رفع نقص     ی عنی  شودیم  دادخواست  ی ا اقامتگاه خواهان، سبب رد   فور یفقدان مشخصات   ✓

 شود. یروز رد م  2  یعنیساعت  48دادگاه ظرف  یا منش یردفتر یرفع نقص وجود ندارد( توسط مد یبرا
از آن  ن او قرار داده شده است و  یا جانشیدفتر    ریت مدیشود، در صالح یمحسوب م   یک رأیق.آ.د.م، صدور قرار رد   دادخواست که    56به موجب مادۀ   ✓

  اعتراض یق.آ.د.م ن 56ر مادۀ ی ن که به موجب قسمت اخ یتر امهم
 نشده است.  ین یب شیپ  ین قرار ردیچن یبرا یز حق 

پ   60به موجب مادۀ   ✓ ت سمت مادۀ    یهاوستیق.آ.د.م،  ُمثب  ک نسخه  ی د به تعداد خواندگان دعوا بعالوۀ +  ی ق.آ.د..م با  59دادخواست از جمله سند 
 م شود. یخود دادگاه تقد یبرا

 
 ی ت قانونیمبحث سوم: اهل

ه    شود: یر حاصل م یج ز ی ت نتای ، درخصوص اهلیی ۀ قضا یو رو 30ر.و.د.ع.ک شمارۀ  و   ق.ت  418 ۀمادو  ق.م 1210و   211مواد   با توج 
  18 ی هر شخص باال

 ی سال تمام شمس
 ی سال تمام قمر  9 یدختر دارا
 یسال تمام قمر  15 یپسر دارا

  18ا دختر کمتر از یپسر 
 ی سال تمام شمس

 تاجر ورشکسته 

م تمام  یشخصًا  در  تواند 
اقامه    یرمالیغو    یمال  یدعاو 

کند   قرار  یدعوا  دعوا  طرف  ا 
ایگ  مگر  و ی رد  رشد  عدم  نکه 

ثابت   دادگاه  به حکم  او  جنون 
  ی ولن صورت  ی شده باشد، در ا

به    یوصا  ی   میقا  ی  خاص
دعوا   یندگینما اقامه  او  از 

 د. ی نمایم

تواند اقامۀ دعوا کند  یم   یرمال ی در امور غ
نکه جنون  یرد، مگر ا یا طرف دعوا قرار گ ی

ن  یاو به حکم دادگاه ثابت شده باشد؛ در ا
به   یوصا  ی  میقا  ی  خاص  یولصورت  

م  یندگینما دعوا  اقامۀ  او  د.  ینمایاز 
کمتر   بالغ  م  18اشخاص  توانند  یسال 

 ند. ی اعسار از پرداخت اقامه نما یدعوا
 ( 668)ر.و.د.ع.ک شمارۀ  

صورت  امور  یم   یدر  در  تواند 
ا طرف  یاقامه دعوا نموده    ی مال

گ قرار  رشد  یدعوا  حکم  که  رد 
شده   ثابت  دادگاه  حکم  به  او، 

 باشد. 

خ صدور  ی تاجر ورشکسته از تار 
ورشکستگ اقامه    یحکم  حق  
مال  امور  در  و    را  یدعوا  ندارد 

تصفیمد قائمیر  و ه،  در    یمقام  
ا در  دعوا  از  یاقامۀ  دسته  ن 

امور   در  اما  است؛  امور 
ت شمرده  یاهل  یدارا  ی رمالیغ

  اقامۀ دعوا دارد. 
 شده و حق 

 
ع از حقوق مدن   یق.م: »هر انسان  958ت: به موجب مادۀ  ی اهل ن امر،  یا  ینکه برایکند مگر اتواند حقوق خود را اجرا  یچ کس نم یکن ه یخواهد بود ل  یمتمت 
قانون ی اهل از مصاد  یت  اقامۀ دعوا  باشد.«  بنابرا  یق اجرایداشته  و  اقامۀ دعوا »اهلیاز شرا  یکین  یحق است  اقامۀ دعوا   ی« است. شخص یت قانونی ط  که 

 باشد.   دیرش و  عاقل، بالغ شود که ی»اهل« محسوب م   ید در صورتی نمایم
  ی رمالیرا در ارتباط با امور غ  ییشود و هرگونه ادعایشمرده م   یت قانون یاهل   یده، اعم از زن و مرد، دارایرس   ید یخورشسال تمام    18که به سن     یهر شخص 

و  یتواند شخصًا اقامه نما یم  یو مال ا جنون او به موجب حکم  دادگاه، ثابت شده باشد که در صورت  ینکه عدم رشد  یرد مگر ایقرار گ   ییا طرف  هر دعواید 
 د. یاز او اقامۀ دعوا نما  یندگید به نمای او با یا وص یم یا ق یخاص   یدهد و حسب مورد، ولین شرط  اقامۀ دعوا را از دست م یر، ایاخ

مربوط به   یدعواا به  یو    اقامۀ دعوا نموده  یدر امور مالتواند  یم   یده باشد در صورتی نرس  ید ی سال تمام خورش  18که به سن     یا دختر یپسر   •
 که رشد  او به موجب حکم دادگاه، اثبات شده باشد.   ه  او اقامه شده پاسخ دهدیکه عل  یحقوق مال

در   یو   یمقام  قانون ه، قائمیر  تصفیرا ندارد و مد  یدر امور مالخ صدور حکم، حق  اقامۀ دعوا  یاو صادر شده، از تار   ی که حکم ورشکستگ  یتاجر  •
ت، دعوا  یطالق، دعوا  یمانند دعوا   یرمالیدر امور غاست.    ورن دسته از امیدر ااقامۀ دعوا   ت، دعوا  یابو  در    ی ر ین و ... که تأثیتمک  یبنو 

  اقامۀ دعوا دارد. ین ح ی ت شمرده و از ایاهل  یون  تاجر  ورشکسته نداشته باشد، دارایۀ دیتأد
 ث، حق 

 
 گر اقامه دعوا یط دیمبحث چهارم: شرا
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ت قانوناز جمله  یگر یط دیاقامۀ دعوا شرا یبرا  الزم است.  ق.آ.د.م 84  ۀط مندرج در مادیشراو  شده اقامه یمختومه شمرده نشدن دعوا، ی اقامۀ دعوا در مد 
ت قانون  تیط اقامۀ دعوا است، در ایگر از شراید  یکی یاقامۀ دعوا در مد   نمود. ک ید از هم تفکی ها و آثار آن را بان خصوص، مد 

برخ ت  یدر  قانونگذار مد  تع  ییهاموارد،  و ذ ییرا  به قین نموده  را    اصل یحق 
اقامۀ دعوا نموده است. همواره ذ ید  سقوط  حق  به  مقام   ا قائمیحق  ی، مکلف 

حق را محدود به مهلت     ی، مطالبۀ قانونیگذار به علل، قانونی او مطالبه کند؛ اما در موارد نسبتًا نادر   یمقام  قانونا قائمیتواند آن را از طرف  مقابل  یاو م  یقانون 
 گردد. یکه اگر در آن مهلت به مراجع صالح مراجعه نشود، اصل  حق ساقط م ینموده به طور  ین یمع

ت مزبور با ین مفهوم را م یق.م ا  1163و    1162ظاهر مواد    ت دو ماهۀ مزبور »مرور زمان« دانسته شده است اما مد  مهلت شمرده شود، نه  د  یرساند که مد 
ت عدم طرح آن در یراد خوانده ندارد و دعوا بایبه ا  یاز یت دادگاه به آن نیخ اقامۀ دعوا، مهلت مزبور تمام شده باشد، عنایمرور زمان و چنانچه در تار  د به عل 

 اعالم شود. رقابل استماعیغ ن یمهلت مع
ت آثار مهلت بر آنها مترتب گردد مگر در مواردد »مهلت« شمردی ز باین نی ر قوان ین شده در سا ییتع  ی هامد  ت مزبور    یه شوند و احکام و  که احراز شود مد 

 »مرور زمان« است. 
 ق.ت(  289قرار رد دعوا )بر اساس مادۀ  = ت مهلت در اقامۀ دعوایق.ت »مهلت« است: عدم رعا 287و   286مواعد مذکور در مادۀ 

ت تیشوند: با پایق.آ.د.م( »مهلت« شمرده م   427و    397،  336،  306)مواد   ت از آراء  ی شده در شکانیی تع  یهامد  اعتراض،    یها، نسبت به دعوا ان آن مد 
 قرار رد دعوا.   = ینسبت به رأ یدنظر، فرجام و اعادۀ دادرسی تجد

اگر دعوایدر ق.قد م  ییم.آ.د.م  زمان  ا  =شد  یمشمول مرور  در  یقرار عدم استماع دعوا )به شرط  ( مرور زمان در ق.آ.د.م  ی ن جلسۀ دادرسیاولراد خوانده 
 تواند موجب عدم استماع دعوا شود. ینم  یحقوق یمسکوت مانده و در حال حاضر، در دعاو 

 ی فر یک   یحکم قطع  یاجرا  یموقوف ا  ی  بی تعق  یموقوف ، حسب مورد، موجب  ی« در مواردیفر یک   ی به بعد ق.م.ا مرور زمان »در دعاو   105  ۀبه موجب ماد
 گردد. یم

 قرار رد دعوا. =نداشته باشد )مثل هبه و وقف بدون قبض(   یچنانچه دعوا بر فرض  ثبوت، اثر قانون
ن معنا که چنانچه  ید، بدیه اوست اقامۀ دعوا نما یکه حق بر عل  یه شخص یتواند عل یک بار م ی، تنها  ی ق دادگستر یاحقاق حقوق خود از طر   یحق، برایذ 

صادر شده باشد،    یشده و نسبت به آن حکم قطع  یدگ یمقام آنان هستند سابقًا رسکه اصحاب  دعوا، قائم  یا اشخاص یشخاص  ن همان ایشده باقامه  یدعوا
ست که دربارۀ آن سابقًا در دادگاه حکم یاعتبار امر مختوم باشد )»امر مختوم«، امر   ییکند. پس، اگر در دعوایاقدام م  قرار رد  دعوادادگاه نسبت به صدور  

 قرار رد دعوا.  :صادر شده باشد( یقطع
 قرار رد دعوا.: باشد یو احتمال  ینبوده بلکه ظن  یمزا دعوا َج یچنانچه مورد دعوا مشروع نباشد  

 ( مطالعه شود. 89مادۀ   ی عنین ماده ) یا یو ضمانت اجرا 84ازدهگانۀ مادۀ ی یبندها
 ی فصل دوم: انواع دعاو 

از نظر  .  1 ماه  ی)دعاو ت حِقّ مورد اجرا  یماهانواع دعوا  به  ه  توج  با  میرا  اجرا    مورد  
به دعوایت  حق    مختلط   یدعوا و    یشخص  یدعوا،  ی نیع  یتوان 

 ک نمود(: یتفک
  مورد اجرا نسبت به اعی: ماه ینیع •

 شود. یان اموال حاصل م یت حق 
  مورد اجرا، شخصی: ماهیشخص •

 ( است. ی)عهد   یت حق 
  ع  یطی: شرامختلط •

عمال  حق    شخص  ینیکه هم ا 
 . ی ممکن است و هم اعمال حق 

ه به موضوع  حق  مورد  اجرا، م  ی)دعاو موضوع حِقّ مورد اجرا  انواع دعوا از نظر  .2  م کرد(:یتقس رمنقولیغ یدعواو  منقول ی دعواتوان به یرا با توج 
 . ا اثبات حقوق منقول استیکه موضوع مطالبه اموال  یدعاو  منقول یدعاو   •
 . رمنقول استیا اثبات حقوق غیها مطالبه اموال که موضوع آن یدعاو  رمنقولیغ یدعاو  •

(، توجه داشته  1364ک و دو )مصوب  ی  ی حقوق  ی هال دادگاهیقانون تشک  7مادۀ    13و    8،  6  یبه استناد بندها:  یاعتبار   یرمالیغ  یق دعاو یمصاد
 ل است: ی از قرار ذ ین دعاو یک و دو در حال حاضر وجود ندارد؛ اما مادۀ مزبور تاکنون نسخ نشده است. ای  یحقوق  یهاکه گرچه دادگاه د یباش

 ت مورد اختالف نباشد. ی ا فروش مال مشاع، البته اگر مالکیافراز  یدعوا .1
ف؛سه یدعاو  .2  گانۀ تصر 
 ۀ اجور. ر از مطالبین موجر و مستأجر، البته غیمابیف یدعاو  .3

 ل: یذ یرمنقول است، مانند دعاو یناظر به اموال و حقوق غ یرمنقول، دعاو یغ یمنظور از دعاو رمنقول:  یغ یدعاو 
 رمنقول؛یت مال غیاثبات مالک یدعوا .1
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 یا دعوایرمنقول  یک مال غیا اثبات حق ارتفاق نسبت به  یرمنقول، مانند اثبات حق انتفاع  ینسبت به اموال غ   ینی ر حقوق عیدر خصوص سا  یدعاو   .2
خذ به شفعه 

َ
 ر؛ یاثبات حقِّ تحج یا دعوایأ

 گانۀ تصرف که عبارت است از: سه یدعاو  .3
 ؛ یـ رفع تصرف عدوان

 ـ رفع ممانعت از حق؛ 
 ـ رفع مزاحمت. 

 رمنقول؛ی المثل مال غمطالبۀ اجرت .4
 رمنقول؛یمطالبۀ خسارات وارده بر مال غ .5
 ؛یسرقفل .6
 ؛دی خلع  یدعوا .7
 رمنقول مشاع؛ یافراز و فروش مال غ یدعوا .8
 رمنقول؛یت مال غیاثبات وقف  یدعوا .9

 (. یرمنقول حکمیاختصاص داده است )مال غ یها را به امر کشاورز که مالک، آن یل کشاورز ی راجع به وسا یدعاو  .10
   ی )نظر به ا  نوِع حِقّ مورِد اجرا انواع دعوا از نظر  .  3

به    ی، دعاو ی رمالیغا  ی باشد    ی حق  مالا انکار شده،  یع  ییا بنابر ادعا تضی که در واقع    یماهو نکه حق 
 شود.(: یم م یتقس یرمال یو غ یمال
م سند  ی المثل، مطالبه خسارت، الزام به تنظه، اجرتیمطالبه وجه، نفقه، مهر   یدارد؛ مانند دعوا  یم مالیاست که اثر مستق  یی: دعوایمال  یدعوا  •

 . مانند استرداد چک یو استرداد سند مال  ی، ابطال سند مال یع، أخذ به شفعه، فسخ قرارداد مال ی ل مبیملک، الزام به تحو  یرسم
  شود.یم میخود به دودسته تقس یرمال یغ ی: دعاو یرمالیغ یدعوا  •
مستق  ییدعوا  :یذات  یرمالیغ  یدعوا • اثر  که  مالیاست  آن   یم  از  اعم  مالندارد؛  اثر  اساسًا  مالیندارد    یکه  اثر  آنکه  ا  یا  اما  مالیدارد؛  اثر  ،  ی ن 

دعوایرمستق یغ مانند  است؛  تمک  یم  نکاح،  فسخ  نسب،  اثبات  طفل،  مالقات  حضانت،  تغیطالق،  سند  یی ن،  استرداد  و  شناسنامه  اصالح  سن،  ر 
 مانند استرداد شناسنامه.  ی رمالیغ

 فرض کرده است.  یرمال یدارد؛ اما قانونگذار آن را غ یم مال یاست که اثر مستق  یی: دعوا(یا فرضی ی حکم یرمالی)غ ی اعتبار  یرمالیغ یدعاو  •
جاد  یدارنده ا  یمًا برای آن مستق  یآن است که اجرا  ی ک نمود. »حق  مالیتفک  ی رمال یرا از حق  غ  ید حق  مال یبا   یرمال یاز غ  ی مال  یص دعاو یدر تشخ 

که حق     یدارد.« در تمام موارد  یدارندۀ آن ارزش پول  یمًا برایکه مستق   یات نسبت به خانهیم به پول باشد، مانند حق  مالکید که قابل تقوینما  یمنفعت 
تقویکه مستق  یآن، منفعت  یآن است که اجرا  یرمالیاست. »حق  غ  یباشد دعوا مال  یا انکار شده، مالیع  یی تض ا یمًا قابل  باشد  د،  ی جاد ننمایم به پول 

ت، حق  زوج   ت و امثال آن.«یمانند حق  بنو 
م  یرمالیغ  یدعاو  به  یرا  نمود.  یتقس  یاعتبار   یرمالیغ  یدعاو و    یذات   یرمالیغ  یدعاو توان  دعاو   یذات  یرمال یغ   یدعاو م  از  دسته  آن  گفته   یبه 

است که    یآن دسته از دعاو   یاعتبار   یرمالیغ  یدعاو ت و ... ؛ اما  ی َنَسب، زوج  یباشد مانند دعوا  یرمال یمورد ادعا از حقوق غ  ی اصل شود که حق  یم
 دانسته است. یرمالیغ یدر حکم دعاو از جهات،  یال آنها را از پارهیباشد اما قانونگذار، به هر دل یم  یاگرچه ذاتًا مال 

 : بودن آن یا عارضیاصالت  از نظر  یاقسام دعاو   .4
 . شودیگر عارض نمید یاست که بر دعوا ی: دعوایاصل یدعوا •
  شود.یشود و بر آن عارض میمطرح م  یاصل  یبه دعوا یدگیرس  یاست که دراثنا یی: دعوایطار  یدعوا  •

 بر چهار قسم است:  یطار  یدعاو : یطار  یاقسام دعاو 
 ه خوانده؛یمجدد خواهان عل یدعوا:  یاضاف یدعوا .1
 ه خواهان؛یخوانده عل یدعوا متقابل: یدعوا .2
 ه ثالث؛ یشان علیا یا هردو ین ییک از متداعی هر  یدعوا جلب ثالث: .3
 شان. یاز ا یکیا ی دعوان یه طرفیشخص ثالث عل یدعوا ورود ثالث: .4

 مختلط و   یشخصو   ینیع ی مبحث نخست: دعاو 
راجب    یر دعاو یالمجرا و ساالعبور و حق  راجع به حق    یدعاو ،  ان مرهونه و مستأجرهی د از اعی ۀ  یتخل  یدعاو ،  د یخلع    یدعاو عبارتند از:    ینیع  یدعاو   ۀعمد

 . افراز یدعوا، استرداد سند یدعوا، یمزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوان   یدعاو ، یحقوق ارتفاق 
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 ارند: یداشته و بس یمختلف( ُصَور   ی نیع ی )برخالف دعاو  یشخص یدعاو 
 و ...  از انجام عمل یخوددار ا یو   انجام عملالزام به  ی، دعاو نیمطالبۀ د یدعوا: یشخص  یمثال دعاو 

  اصلی شخص یدر دعاو 
 اقارب( بر عهدۀ خوانده بنا بر ادعا، مستقر شده است.  ۀمورد  اجرا معمواًل بر اساس قرارداد و بعضًا قانون )نفق  ی، حق 

 ده دارد(: ی )که دو فا یو شخص  ینی ع یک دعاو ی د تفکیفوا
که    ی ه هر شخصیاالصول علیحکم  صادره را عل  ی توان اقامه کرد و حتیار داشته باشد م ین  موردنظر را در اخت ی که ع  یه هر شخص یرا عل   ین یع  یدعاو .  1

ه را در تصرف داشته باشد، اجرا نمود )به لحاظ مقررات  محکوم   االصول  یرا عل   یشخص  یکه دعاو   یبه بعد ق.ا.ا.م(؛ در حال   44به بعد ق.آ.د.م و مواد     417ب 
  اصلیکه قانونًا    یه شخص یتنها عل

ا در  یه )یَعله محکوم  یصول تنها علاال یز علیه اوست، قابل طرح بوده و حکم صادره نیمورد ادعا عل  یا طبق قرارداد حق 
اث او( قابل است.  یطیشرا  ور 

  اقامت خواندهیالف: شخصست: ین دادگاه صالح: که از دو حال، خارج ن ییتع. 2
  وقوع مال غ ین یع؛ ب: : محل 

 . رمنقولی: محل 
به مفهوم اخص( در شرایگفته م   ییبه دعوا  مختلط  یدعوا به اجرایکه در ع  یطیشود که دارندۀ آن )دعوا    ع  ین حال مجاز 

  شخص  ین یحق 
  ی و حق 

  منشأ دعوا، اگرچه بر عمل  حقوقیاست. در حق 
  ع ی است اما به دارنده، قدرت  اجرا یمبتن   یواحد  ی قت حق 

  د   ین یحق 
دهد  یم  ی بی ( را ترتی)شخص ی نی و حق 

 د: یآیش م یدر دو صورت پ  یتی ن وضعیک، به منظور خود برسد. چن ی هر   یتواند با اجرایکه م
 : ده استیگرد یمالک مال  ی. شخص با انعقاد قرارداد1
  وقوع  مال  غینی ع یدعوا =د( یت )به منظور اثبات  ی مالک ی. دعوا1

 رمنقول؛ ی: دادگاه محل 
  اقامت. یشخص  یدعوا =ع( ی ل مبی الزام به انجام تعهد )تحو ی. دعوا2

 : دادگاه  محل 
ت عدم پرداخت ثمن شده لیِن تحویِن معیابطاِل قرارداِد انتقاِل عا یفسخ   ی. دعوا2   ی ز دعواین قراردادها(   یط اساس یا نداشتن شرا ی)مثاًل به عل 

م شمرده  ز شودیمختلف  عی؛  در  دعوایرا:  که  دعوا  ین حال  ابطال،  و  مالک  یشخص   یفسخ  ابطال،  و  فسخ  با  بای است  عی ت  بر  و  ی ع  معامله  مورد  ن 
  میبنابرا

 د.یآیطالبۀ آن بوجود م ن حق 
 رمنقولیمنقول و غ  ی مبحث دوم: دعاو 

 است.  در حکم منقولن مستأجره ی االجارۀ عع، مالی ل: قرض، ثمن مب یون از قبیۀ دیکل
 شمرده شده است.  رمنقولیغالمثل و خسارات وارده بر امالک مربوط به اجرت ینکته: دعاو 

ه به موضوع آن مشخص شود؛ پس:   دیرمنقول بودن، با یث منقول و غینوع دعوا از ح  با توج 
 است.  و منقول ی نیعباشد، دعوا  مطالبۀ مال منقولکه موضوع دعوا    ی. در صورت1
 است.  و منقول یشخصباشد، دعوا  الزام خوانده به انجام تعهدکه موضوع دعوا   ی. در صورت2

 رمنقول( یا غیکند تعهد مربوط به مال  منقول باشد ی)در حالت دوم، فرق نم 
 و منقول است.  ی، شخص رمنقولیمال  غ ی م  سند  رسمیتنظ، الزام به ل مال منقول یتحو، تعهد احداث ساختمان یفایاالزام به  یدعاو 

از آن، چون موضوع    ی ا خوددار یا تعهد بر انجام کار  د تابع آن شمرد، امیز با یرمنقول است، اصل  حق را نین، انتقال مال غیکه موضوع د  ی نکته: در موارد
 ( 598مادۀ   4س شماره یرنویان ز یرمنقول باشد )استاد کاتوز ی تعهد، کار انسان است، منقول هر چند مربوط به مال غ

  معیا منقول بودن مال ی رمنقول ی است پس هر گاه نسبت به غ منقول بودن اموالرسد اصل بر  یبه نظر م 
 م. یدانید، آن را منقول م ی شک بوجود آ ینیا حق 

 ت و تصرفیمالک ی مبحث سوم: دعوا
فو    تیمالکبه    یک  دعاو یتفک  یعن یرمنقول است؛  یغ  یاز دعاو   یفرع  یبند ک دستهی  تصرفو    تی مالکبه    یدعاو   یبند دسته ر  یمنحصر به اموال غ  تصر 

 منقول است. 
ه به مادۀ  یپذت و تصرف امکانین مالکیز بی تما  یث نظر ی منقول اگرچه از ح  یقت در دعاو یدر حق توان گفت که  یق.آ.د.م م  158ر است اما در واقع با توج 

تصرف در مورد اموال منقول مصداق ندارد و    یگر: دعوا یشود؛ به عبارت دیک م یت تفک یمالک  یتصرف از دعوا  یرمنقول است که دعاو یتنها در اموال  غ
 د. ی ت اقامه نمایمالک یتواند دعوایحق، تنها م   یمدع

در اموال منقول وجود    تصرفو    تیمالک  ین دعاو ی ک بی ن برداشت شود که تفکی« ای از تصرف عدوان  یر ی»قانون اصالح قانون جلوگ  1د از ظاهر مادۀ  ی نبا
ک از مواد    یچ  ین ماده و هیتواند از ایف او خارج شده، نم از تصر   یگر یتوسط د  یباشد که مال  منقول  تحت  تصرف  و   یمدع  یدارد، بلکه چنانچه شخص 

ن  یر ایو در غ  یفر یت ک یداشته باشد اقدام به شکا  یفر ید، بلکه اگر جنبۀ کی« اقامه نما ی»تصرف عدوان   یاستفاده نموده و دعوا  ی مربوط به تصرف عدوان
 کند. یت« و مطالبۀ مال م ی »مالک یصورت، طرف دعوا

  منشأ آن، مالکیت شمرده میمالک  یدعوا  یدعوا در صورت •
استناد   یل یت، خواهان به دال یمالک  یدر دعوا ت خواهان باشد.  یشود که موضوع  حق 
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 د. یت را اثبات نمای کند که بتواند رابطۀ مالکیم
  انتفاع و ارتفاق از مشتقات و توابع مالک

 ز برقرار شود. ین یگر ین، در ملک د یمالک  عبه جزء   یشخص  یز ممکن است برایت است اما به طور مستقل ن ی حق 
  انتفاع و ارتفاق در ملک د  یمدع  ی اگر شخص

  ی باشد، دعوا  ی ت و اصل آن مورد نظر و یدر ماه  ی ن حقوقیو احقاق چن   ییباشد و شناسا  یگر یداشتن  حق 
 تصرف. یشود، نه دعوایت شمرده م یمالک ین خصوص، دعوایمطروحه در ا

  منشأ آن، تصرفات قبلیتصرف شمرده م  یاز دعاو   یدعوا در صورت
  موردنظر باشد؛  یمال    یار داشتن  عمل یدر اخت   یعن یخواهان    یشود که موضوع  حق 

ا حق 
  موردنظر میء  یار داشتن  ش ی ا در اختیو    یبر استفادۀ عمل   یخواهان مبتن  یحق  یذ   یتصرف، ادعا  یلذا در دعاو 

عدم ا  ی  ن مقام، وجودیباشد و در ایا حق 
  قانون

ه قرار نم ن استفادهیخواهان در ا یماهو  ی وجود  حق   رد.یگ یمورد توج 
ف پ  یدر ق.آ.د.م سه نوع دعوا  شده است:  ین یبشی تصر 

 
 ، مالک  ملک باشد. یاگر متصرف  عدوان  یت نموده و حت یحما ی قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف  عدوان

ا   یباشد حت یم   یت از مالک  واقع یز حمایش از هر چ یپ   یمقرراتن  یهدف از وضع چن مند شود چرا که ظاهر غالبًا  ز استثنائًا بهرهیاز غاصب نین امتیاگر از 
 ن او است. یا امیت دارد و متصرف غالبًا مالک ی داللت بر واقع

سم است:   دعوا بر دو ق 
 ؛. منقول1
سم است: رمنقول خود بر دو یغ ی؛ دعاو رمنقولی. غ2  ق 
 ت؛ ی. مالک1
 . ممانعت از حق. 3. مزاحمت؛ 2؛ ی. تصرف عدوان1. تصرف:  2
 

 . دیۀ  ی. تخل3؛ ت(ی به مفهوم اخص )مالک دی خلع . 2؛ ی. تصرف عدوان1)در مفهوم عام(:    دیخلع  
 و ... ق.ا.ا.م به مفهوم »اعم« است.  45و  43در مواد  د یخلع نکته: 

 
 : دی ۀ یتخلو  د یخلع ، ی تصّرف عدوان ی سۀ دعوایمقا
ن است که در صورت عدم  یلش ایحق داده شود و دلیست که حق به ذ ین نیافراد است و هدف ا  ی احترام به تصرفات  ظاهر   یبرا  تصرف  یدعوا •

ت  ی به نام »نظم« حما  یرد قانونگذار از غاصب، بنا به مصلحتیرا از غاصب به زور بگ  ید. اگر مالک، ملکی آیبه وجود م  ینظم یاحترام به تصرفات، ب 
 کند. یم

ۀ متناسب، مالکینمایه خوانده صادر م یحکم عل  ی دادگاه در صورت  د(یت )خلع  ی مالک  یدعوادر   • ت را نسبت به ملک مورد  ید که خواهان با ارائۀ ادل 

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


 ! دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست  ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در / یم ید مالکر ی دکتر ام 1 ی مدن ین دادرس ییجزوه آ
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

82 

 د، اثبات کند. ی نمایب م ی دعوا که خوانده آن را تکذ
د  ی نمایباشد، خواهان ادعا مین دعوا م ید خوانده بر آن، مورد قبول طرفیبودن   یمقابل، قانون ت خوانده بر ملک و در  ی ، عدم مالکدی ۀ  ی تخل  یدعوادر   •

 ن مستأجره( ید از عی ۀ یتخل  یه گردد )مانند دعواید از آن تخلی ا قانون بوده و باید خوانده بر ملک بر خالف قرارداد و ی که ادامۀ 
 ن دعوا اثبات شود: یدر ا ی روز یپ ید برای ر بایگر، سه عنصر ز ید عبارتسه رکن است؛ به یبرقرار ازمند ی، ن دعوان یطرح ا :یرفع تصرف عدوان یدعوا

 سابقًا ملک در تصرف خواهان بوده است.   یعنی سبق تصرف خواهان: .1
 است.  یت خود را بر مال اثبات کند؛ بلکه اثبات سبق تصرف کاف یست که خواهان مالکیالزم ن ▪
باشد؛   یتصرف مستمر، مستقر )ماندگار( و علن   یعن یت است که اقدامات او عرفًا مصداق تصرف باشد؛  ی مورد حما  یتصرف متصرف سابق در صورت  ▪

آنها دعواید و ابهام، تصرف محسوب نشده و نم ی ا مورد تردیت  یرقابل رؤین، تصرفات منقطع غیبنابرا طرح    یتصرف عدوان   یتوان در خصوص 
 کرد. 

است که   ین کاف یان نشده است؛ بنابرایث مدت زمان تصرفات سابق خواهان ب یاز ح  یچ حداقل خاصیقانون سابق ه، بر خالف  ی در قانون فعل ▪
 د. یباشد که بتوان او را عرفًا متصرف سابق نام  یامدت تصرفات سابق خواهان، به اندازه

ن شخص،  ی ن صورت، تصرفات ایا تصرف کند، در امال او ر   یگر ی، شخص دیرمنقول خود را بالتصرف رها کند و بعد از مدت یمال غ  یاگر شخص ▪
 . ستین ی تصرف عدوان یمصداق دعوا

 توجه است: ل قابلی ن خصوص، نکات ذی در حال حاضر، ملک در تصرف خوانده است. در ا  یعنی لحوق تصرف خوانده: .2
از تصرف متصرف خارج کند و اگر    یو به نحو عدوان   یحقوق   یتواند ملک را بدون طرح دعوایت ملک باشد نمیمالک  یاگر خوانده، مدع  یحت  ▪

  است. ین کند، عمل او مشمول عنوان تصرف عدوانیچن 
 ی گر یاز ملک مورد تصرف د  یمثال، اگر شخص  یبرا  .رد یقرار گ   یرفع تصرف عدوان  یدعوا  یتواند مبنایست، نمیکه مستمر و مستقر ن   یاخالل  ▪

 . ست ین  یتصرف عدوان یصرفًا عبور کند، عمل او مصداق دعوا
 اهان و بدون حکم مرجع صالح باشد. ت خو ی خوانده بدون رضا  یتصرف فعل  یعنی  بودن تصرف خوانده: یعدوان .3

شده، مالک آن ملک باشد، عمل او   یگر ی، با قهر و غلبه وارد ملک تحت تصرف دی که بدون مراجعه به مراجع صالح قضائ  یاگر شخص   یحت  ▪
 . است یهمچنان مصداق تصرف عدوان

 ست. یممکن ن   ین دعوا در اموال عمومی ن ایداشته باشند؛ بنابرا یت تملک خصوص ی طرح است که قابلدر اموال قابل دعوان یا ▪
ا  رفع ممانعت از حق:  یدعوا در    یا حق انتفاع است؛ مانند آنکه شخصیتحت عنوان حق ارتفاق   ک ملک،یت از استفاده از  ی، حمادعوان  یموضوع 

 شخص دارندۀ حق از حق خود شود.   یبردار ا مالک همان ملک مورد ارتفاق، مانع بهره ی است و شخص ثالث  داشته ی آب  یا مجرایراه عبور  یگر یملک د
ا ارتفاع استفاده ی، تحت عنوان انتفاع  دعوانکه موضوع  ی ا خواهان، قبل از ایکند که آیم  یدگ ین امر رس یرفع ممانعت از حق، دادگاه صرفًا به ا  یدر دعوا .1

 ر؟ یا خ یا خوانده مانع استفادۀ خواهان از ملک شده است یر؟ و آیا خیکرده است یم
ن امر که سابقه استفادۀ خواهان تحت عنوان یم و به ایپرداز یم  یبردار ن بهرهیممانعت خوانده از اسبق استفاده خواهان و    ین دعوا صرفًا به بررسیدر ا .2

ا  یا استفادۀ سابق خواهان، بر حق بود  ین امر که آیبه ا  یگر قاضیدعبارتم؛ بهی پرداز یر، نم یا خیبوده است    یا حق  ارتفاق، مشروع و قانون یحق  انتفاع  
 . پردازدیر، نم یخ

نکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد؛ مانند  ی مزاحم شود، بدون ا  یگر یرمنقول دینسبت به متصرفات غ  یاگر شخص  رفع مزاحمت:  یدعوا
منزل  ا آب باران خانه خود را به سمت  یگان وارد شود  ید کند که به خانۀ همسای تول  ییا در ملک خود صداهایر باز کند  یرو به ملک غ  یاپنجره  یآنکه شخص

 د توجه داشت که:ین خصوص بایرفع مزاحمت طرح کرد. در ا یه او دعوای توان علیت کند، م یگان هدایهمسا
ن که شخص متصرف یست. پس همیت او الزم نیاست که خواهان ثابت کند که متصرف ملک است و اثبات مالک  یز کاف یرفع مزاحمت ن  یدر دعوا  .1

 . رفع مزاحمت است ین امر مصداق دعوایجاد مزاحمت کند، هم یتصرفات او ا یبرا یگر یباشد و د یملک
 . ستیمزاحمت ممکن ن یان باشد. اگر مزاحمت قباًل رفع شده باشد، طرح دعوای د در حال حاضر در جر ی مزاحمت با  .2
 

 گانۀ تصرف: سه یاوصاف مشترک دعاو 
  یکه مدع   ی گر، در خصوص اموال منقول، شخصید عبارتاست؛ به  ی تصرف منتف  یرمنقول است. در خصوص اموال منقول، طرح دعوایهر سه غ .1

 . م کندیتواند دادخواست استرداد مال تقدیت است، میمالک
 است.  یاعتبار  یرمال یهر سه غ  .2
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  یدر پ   ین دعاو یگر، در ایدعبارتپردازد؛ بهیشود، بلکه صرفًا به احراز سبق تصرف خواهان میت خواهان نم ی، دادگاه وارد احراز مالکی ن دعاو یدر ا  .3
 ت است. یمالک یتصرف و دعاو  ین تفاوت دعاو یم و ای ت از سبق تصرف هستیحما   یم؛ بلکه صرفًا در پیستیت از مالک نیحما

ت تصرف سابق خود  یخواهان مشروعست که  ین، نه تنها الزم نی ست؛ بنابرایت تصرف سابق او نیت خواهان و مشروعی از به احراز مالکی، ن ین دعاو یدر ا .4
اثبات کند؛ حت  از سو   یرا  آن  ن یاثبات عدم مشروع  یعنیخوانده؛    یاثبات خالف  تأثیت تصرفات سابق خواهان  ز   یدر دعوا  یر یز  ندارد؛  را در یتصرف 

 . میت از متصرف هست یتصرف، به دنبال حما یدعوا
با قهر و غلبه وارد ملک    یر از مالک باشد و مالک بدون مراجعه به مراجع صالح قضائ یغ  یدر تصرف شخص  یان شد، اگر ملکی بنا بر آنچه در بند فوق ب .5

 . است یاست، عمل او مصداق تصرف عدوان  یگر یخود شود که تحت تصرف د
در   ین دعاو یصادره در ا  یدنظر است؛ اما آرای، قابل تجدین دعاو ییصادره تع  یاست؛ و آرا  یاعتبار   یرمال یگانۀ تصرف، غسه  یبا توجه به آنکه دعوا  .6

 . قابل فرجام ذکر نشده است یشمار آرا
 . ستین یگانۀ تصرف، محدود به مهلت خاص سه یطرح دعوا ین فعلیطبق قوان  .7

 
  شبه تصرف: یدعاو 

برا  ی سات یا قطع تأسی  یمربوط به قطع انشعاب و خدمات شهر   یدعاو  .1 گاز، تلفن  جاد شده، مانند قطع آب،  یاستفاده از ملک ا  یکه  فاضالب، برق، 
 . تصرف است یه، آسانسور و ... تابع قواعد دعاو یل تهویثابت، وسا 

ن،  یاز تسامح قانونگذار دانست؛ بنابرا  ید ناشی ن را بایا   یدر خصوص قطع انشعابات سخن نگفته ول   دعواق.آ.د.م از امکان طرح    ۱۶۸اگر چه ماده    .2
 ن بند است. یز مشمول هم یقطع انشعاب آب ن

 . ا مزاحمتی یتصرف عدوان یدارد تا با دعاو  یشتر یممانعت از حق تطابق ب ین مورد با دعوای گانۀ تصرف اسه ین دعاو یاز ب  .3
 رمنقول است. یو غ ی رمالیغ  یتصرف است، پس دعاو  یتابع قواعد دعاو  ین دعاو یبا توجه به آنکه ا  .4
 دادگاه اقامتگاه خوانده. نه  ت دادگاه محل وقوع ملک است،یدر صالح  ین دعاو یا  .5
مثال، اگر    یاست. برا  یممانعت از حق، در خصوص آنها منتف   یا مستند به قرارداد باشد، طرح دعوای  یقانون  یمجوزها  یاگر قطع انشعابات بر مبنا  .6

  یهااز دستگاه  یار یاست. بس  یفممانعت از حق منت  یه، قطع شود، دعوایرویل مصرف ب یآن را انشعاب به دل  یل عدم پرداخت بهای انشعاب برق به دل
دولتی  یعموم ن  یا  وزارت  نفت،  وزارت  و شهرساز یمانند  راه  وزارت  کشاورز یرو،  وزارت جهاد  شدهی، شهردار ی،  ... مکلف  و  قوانها  که حسب  ن  ی اند 

الذکر،  شان در خصوص موارد فوقیکنند. اقدام اها و…. اقدام  دانی شده، معابر و م  یمل   یها، اراض ها، راهم لوله ی مربوطه نسبت به رفع تجاوز در حر 
ه یتوان علیل اقدامات مزبور، نم ین صورت، به دل یز وجود ندارد. در این  یاز به رجوع به محاکم و دستور قضائ ین یز قانون بوده و در مواردی مستند به تجو

تواند با رجوع به  یداند، میم   یرقانونیشان را غیمتصرف اقدامات اا مزاحمت طرح کرد. البته اگر شخص یا ممانعت از حق ی  یتصرف عدوان   یآنها، دعوا
 . شان را درخواست کندیمات و اقدامات ایه مرجع مزبور طرح دعوا کند و ابطال تصمی، عل یوان عدالت ادار ید

 
 شود. یت نم یمالک ی، مانع اقامۀ دعوای تصرف  عدوان ی* نکته: شکست در دعوا
 شود )قرار عدم استماع دعوا(. یم   یتصرف عدوان یت، مانع اقامۀ دعوای مالک ی* نکته: شکست در دعوا

 ت است که مورد  انکار  خوانده است. ی به مفهوم اخص(، اثبات مالک دی خلع ت ) یمالک یدعوا
ن دعواست و خواهان  ین مورد قبول طرفخوانده بر آ  دی خلع  بودن    یت خوانده بر ملک و در مقابل، قانون ید، عدم مالکیۀ  ی م، در تخلیهمانطور که در باال گفت 

 ن مستأجره(.ید از ع ی ۀ یتخل یه گردد )مانند دعواید از آن تخلیا قانون بوده و باید  خوانده بر ملک بر خالف قرارداد و ید که ادامۀ ی نمایادعا م
لک  مورد  تصرف  عدوان   یعدوان  یاگر متصرف پس از دعوا حکم  تصرف     ی احداث بنا نموده باشد، اشجار و بنا پس از اجراا اقدام به یَغرس و  ی، اشجار یدر م 

ل یعل   یعدوان ا  حکم    یخ اجرای ک ماه از تار یبوده و ظرف    یت  مورد  حکم تصرف عدوانیمالک  ی، مدعیماند که متصرف  عدوان یم  یباق  ی ه در صورتیه مشار 
 (. 164د )مادۀ  ی ت در دادگاه صالح اقامه دعوا نماینسبت به مالک

 د از ملک خارج )اخراج( شود. ی با یاست و پس از ابالغ، متصرف عدوان  یشود فور یصادر م یکه از مرحلۀ بدو  یحکم رفع تصرف عدوان  یاجرا
 ت، دو حالت متصور است: یمالک  یو اقامۀ دعوا ی شده توسط متصرف عدوانۀ احداثیشده و ابنف اشجار َغرس یدر رابطه با تکل 

 د. یمهلت مزبور، بالفاصله قلع خواهد گرد ید، پس از انقضایت اقامه ننما یمالک یحکم، دعوا  یخ اجرای ک ماه از تار ی ظرف  یچنانچه متصرف  عدوان   -1 
ار و بنا از  ، چنانچه قلع اشجیت و محکوم شدن  و یمالک  یدعوا  یید، پس از روشن شدن  نهایت اقامه نمایمالک  ی، دعوای که متصرف  عدوان  یدر صورت   -2

 گردد. یز حکم صادر شده باشد، قلع مین مورد ن یدادگاه درخواست شده باشد و در ا
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روز شود، نه تنها َقلع  َاشجار و بنا  یت نموده باشد و در آن پیمالک  یدر مهلت مقرر، اقامۀ دعوا  یتصرف  عدوان  یه  دعوایَعل که محکوم    یاست درصورت  یه یبد
 گردد. یم  یدوباره بر ملک مستول  یتصرف  عدوان یه  دعوا یَعلد(، محکوم  ی د )خلع ی حکم جد یاجراشود، بلکه در یم  یمنتف

دنظر استان  ی در دادگاه تجد   یدنظرخواه یتجدق.آ.د.م قابل  331مادۀ    2صادر شده است، به صراحت  بند     یرمالیغ  ی، چون در دعوایحکم رفع تصرف عدوان 
 است. 

ه به یَعلن اگر محکوم  یشود، بنابراینم  یحکم رفع تصرف عدوان  ی، مانع اجرا347، بر خالف اصل مذکور در مادۀ  یندنظر در تصرف عدوایدرخواست تجد 
ت از  یو شکا  یشده توسط متصرف عدوانۀ احداثیشده و ابنف اشجار  َغرس یت اقامه نکند، در رابطه با تکلیمالک  یدنظر اکتفا کند و دعوای درخواست  تجد

 ل تصور است: حکم، دو حالت قاب 
دنظر فسخ شود، نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد، بلکه  ی ، حکم مزبور در دادگاه تجدیحکم رفع تصرف عدوان   یخ اجرای ک ماه از تار ی چنانچه ظرف    -1

 (. 175گردد )مادۀ یم   یبر ملک مستول یه  مرحلۀ بدو یَعل، به دستور دادگاه  اجراکنندۀ حکم، به حالت قبل از اجرا اعاده شده و محکوم  ییاقدامات اجرا
دنظر در  ی تجد  یدعوا  یا حت یدنظر فسخ نشود و  یحکم مزبور در دادگاه تجد   یخ اجرای ک ماهه از تار ی ، در مهلت  ی که حکم رفع تصرف عدوان  یدر صورت  -2

 (. 164باشد، اشجار و بنا قلع خواهد شد )مادۀ   ی دگ یان رسیجر 
 شود؟ ین م ییچگونه تع یاحداث  یآن و اشجار و بنا یف اجرایصادر شده باشد، تکل یاب یصورت غبه  ی: اگر حکم رفع تصرف عدوان سؤال
ب ظرف  یه  غای َعلکه محکوم    ی ، در هر حال و در صورتی صادر و ابالغ شود، در فرجۀ واخواه  یاب یبه صورت غ  ی: چنانچه حکم رفع تصرف عدوانجواب
واخواه   20مهلت   آن  به  نسبت  تا  ی نما  یروز  نتد  شدن  واخواهیروشن  بدیجۀ  شد.  نخواهد  اجرا  محکوم    یهی ،  اگر  غایَعلاست  واخواه یه   فرجۀ  در  ،  یب 

واخواه  ننمایتسل  یدادخواست   ایم  در  هرگاه  و  بالفاصله  واخواهید،  فرجۀ  ا  ی ن  در  و  ن ینموده  مرحله  آن،  ین  ابالغ  و  حکم  صدور  از  پس  شود،  محکوم  ز 
شده باشد و در مهلت    ی، ابالغ قانونیابیکه حکم  غ  یدنظر نموده باشد. در صورت یاگر درخواست تجد  یشود، حت یماجرا    یبالفاصله حکم رفع تصرف عدوان 

از    ن  مناسبی اخذ  تأما  ی  ضامن  معتبر  یمعرفحکم ... منوط به    یق.آ.د.م: »اجرا  306مادۀ    2نشده باشد به صراحت تبصرۀ    ینسبت به آن واخواه  یقانون 
 د.« َله خواهد بومحکوم  

ت ی حکم رفع تصرف عدوان  یآنچه پس از اجرا   آنیبه خود  ی جاد خرابی که بدون ا یساتیباشد. تأس یماند، اشجار و بنا مین م یک ماه در زم ی ، تا مد 
ها،  ا محل 

 شود. یل م ی( تحو ی ده و به صاحب آن )متصرف عدوانیبرچ  ی حکم تصرف عدوان ی زمان با اجراقابل انتقال باشد، هم
 ر است: یاز مقدمات ز  یکید، مکلف به انجام ی در ملک  مورد  تصرف اقدام به زراعت نما یپس از تصرف عدوان  یکه متصرف عدوان  یصورت در 

 ن را بپردازد. یالمثل  زم محصول را برداشت و اجرت  یده باشد: فور ی اگر موقع برداشت محصول رس -1
 ده باشد: ی اگر موقع برداشت محصول نرس -2

 د. یمت بذر را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت و ملک را تصرف نما ی، ق ی ت متصرف عدوانیپس از جلب رضا َلهالف. محکوم  
افت  ین را در ی المثل زمگذارد و اجرت  یباق  یان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی، ملک را تا پایت متصرف عدوان یَله پس از جلب رضاب. محکوم  

 د. ینما
 د. ین نما ی را مکلف به معدوم کردن زراعت و اصالح زم یَله، متصرف عدوان محکوم  ج. 

دهد که او را مکلف به اصالح  یَله حق مبه محکوم    165ب ملک کرده باشد، قانونگذار در مادۀ  یاقدام به تخر   یپس از تصرف  عدوان  یچنانچه متصرف  عدوان 
ه نباشد و اجرا  یَعلنه و انجام اقدام محکوم  یمستلزم َصرف  هز   یب یرسد چنانچه اصالح آثار تخر یبه نظر م   ن قسمت از ماده،ی د. در خصوص ای نما  یب یآثار تخر 

با مساعدت محکوم  یبتواند راسًا   نماا  آثار تخر ید، دادگاه م ی َله به آن مبادرت  حکم، مورد    یَله، ضمن دستور اجرارا به درخواست محکوم    ی بی تواند اصالح 
ب،  ین زمان تخر یده و بنابرایانجام نگرد ی دگ یکه نسبت به آن درخواست نشده و رس یه به امر یَعلن صورت، مکلف نمودن محکوم  یر ای . در غدستور قرار دهد

 باشد. یم  یکننده و ... احراز نشده و مورد حکم قرار نگرفته، خالف اصول دادرسبیزان آن، شخص تخر یم
است. چنانچه حکم رفع تصرف    یشدن حکم رفع تصرف عدوان  ی، مستلزم قطعیبیکردن زراعت و اصالح آثار تخر ، معدوم  ی بی در خصوص زراعت و آثار تخر 

 ت نموده باشد. ی مالک یه اقامه دعوای َعلاگر محکوم   یهمان است که گفته شد حت  یب یف زراعت و آثار تخر یشده باشد، تکل ی صادر و قطع یعدوان
ه به قانون اصالح قانون جلوگ خ ابالغ  یروز از تار   10  ید گفت: پس از انقضایق.آ.د.م با   171در خصوص مادۀ    1352مصوب    یاز تصرف عدوان  یر یبا توج 

  مطالبه(  ین، مالک ) یاظهارنامه به ام
ن  یر ایمند شود؛ در غازات آن بهرهیاقامه نموده و از امت  یتصرف عدوان   یفرصت دارد که دعوا  ک ماهی تنها  ا دارندۀ حق 

 ندارد.   دیخلع    یجز اقامۀ دعوا یل و توان، راه ی ازات آن دعوا محروم شده و در صورت تمای امتصورت، از 
سکوت کرده است«   مستأجر  یعنین  یق مهم امی از مصاد   یکیدر مورد    171ند: »مادۀ  ی فرمایشرفته( م یپ  1)جلد    624** مهم ** دکتر شمس در شماره  

د« مشمول مقررات تصرف ی نما  یخوددار   یه کند ول یتخل   ین یخ معیکه مستأجر »ولو آنکه تعهد کرده باشد در تار اند  جه گرفتهین سکوت نت یشان در ادامه از ایا
 شود. ینم یعدوان
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 د مشمول ماده باشد. ی ...« پس مستأجر هم با یگر ین دیهر ام یگفته: »... و به طور کل    171رسد: در ماده ین درست به نظر میاما ا
ه به تبصرۀ     استرداد و رهن یتخل  یق.ا.ق.ج.ت.ع، دعوا  10ق.آ.د.م و تبصرۀ مادۀ    171مادۀ  با توج 

  ین در مواردی« و همچن یو شرط  یه در »معامالت با حق 
 ا استرداد ملک وجود داشته باشد، از شمول ماده مزبور خارج شده وید آنها  یۀ  یتخل  یبرا  یط خاص  یا شرایا متصرف، قرارداد  ین  ین صاحب مال و امیکه ب

 ا ابالغ اظهارنامۀ مطالبۀ مال، معافند. ی  یل شدن به متصرف عدوانین از تبدیمتصرف 
 شود. یکننده از حق م مانع استفاده یدر ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کل  

 ر ممکن کند. ی غ یمتصرف را به طور کل    یمند آنکه بهرهیکند ب یجاد میدر تصرف ا یدر مزاحمت، عمل فاعل، اخالل جزئ
خوانده هم در    یخالف آن از سو   یتصرف احراز شود، بلکه ادعا  یست مالکانه و مشروع بودن  تصرف  سابق  خواهان  دعاو یتصرف نه تنها الزم ن   یدر دعاو 

اگر مالک  یباشد. بنابر ینم   ی دگ یتصرف، قابل رس   یدعاو       یا کس یا مأذون از طرف او  ی ن 
مطالبه دارد، بدون مراجعه به مراجع صالح )جهت ابالغ  که حق 

ند، عمل او  ی تصرف ملک اقدام نما  یعن ینکه مستأجر، مستخدم، مباشر و ... ملک را از طرف او متصرفند، به اخراج آنان از ملک،  یا  یاظهارنامه( به ادعا
اگر شخص یشمرده م   یتصرف عدوان لذا  باشد د  یدر ملک   یتصرف ماد  یشود.  از تصرف  عدوانیداشته  در    یاند. پس عنصر معنو آن ملک ممنوع  یگران 

راد مرور زمان، مورد استفاده قرار  یا به عنوان منشأ ایت و  یمالک  یت در برابر مدعیل مالکید در تصرف وجود داشته اشد که تصرف به عنوان دل یکه با   یموارد
 باشد.   کاملو  ر مبهمیغ، یعلن ، مستمر ، مستقر د  یز بایرد. البته تصرف  متصرف  سابق نیگ 

 : ق.آ.د.م   161دو نکته در ارتباط با مادۀ 
انجام شده باشد که قانونًا قابل مناقشه و معارضه نباشد )مثال: تصرف ملک در    یاله یاست که تصرف به وس  ی« منصرف به مواردیلۀ قانونی: »وسنخست

ه به مقررات قانونی ثبت و ... در حدود صالح  یمانند اجراتدار  ی ر مراجع صالحی ا سایصالح  یحکم  دادگاه  ذ   یاجرا ( چنانچه متصرف  سابق یت آنها و با توج 
بایا دستور و همچن یت  مرجع  صادرکننده حکم  یعدم  صالح   یادعا باشد،  داشته  را  آنها در محدودۀ مقررات  اقدام  ای ن عدم  را در دادگاهید  امر  به    ین  که 
لۀ مزبور را حکم دادگاه ین دادگاه وسیاست چنانچه ا  یهید. بد یله« مطرح نمایبودن  »وس  یر قانونیا غی   یقانون  یبررس  کند، جهتیم   یدگیتصرف رس  یدعوا
لۀ« رفع تصرف از متصرف  سابق بوده یکه حکم دادگاه، »وس  یر موردیباشد؛ اما در غیت از آن می ده، ملزم به تبعیص دهد که تا آن زمان فسخ نگردی تشخ

بایم   ی دگ یتصرف رس  یکه به دعوا  یاست، دادگاه  ز اقدام آن در محدودۀ یکه دستور رفع تصرف از خواهان را صادر نموده و ن  ی ت مرجعید صالح یکند، 
مربوط  ا صدور دستور، در محدودۀ مقررات   یرصالح صادر نموده و  یا مقام غیقرار دهد و چنانچه دستور رفع تصرف را مرجع    یمقررات  مربوط را مورد بررس

ت که به غینبوده، تصرف به عمل آمده را به ا  د. ی اتخاذ نما یم مقتضیشمرده و تصم  یبوده است، عدوان  یلۀ قانون یر  وسین عل 
گونهدوم  به  مزبور  مادۀ  اگرچه  مبیتنظ  یا :  که  است  شده  تکلی م  دعاو ی ن   خواهان   رضا  یف   »بدون  تصرف  اثبات  در  »غیتصرف  و  وسیت«  قانون یر  «  یلۀ 

شود و  یاز م ی نیبودن تصرف، مزاحمت و ممانعت  خوانده ب   یل  سبق  تصرفات  خود و لحوق تصرفات  خوانده، از اثبات عدوانی دل  ۀاما خواهان، با ارائ  باشدیم
 د از خوانده مطالبه نمود. ی ت  خواهان را بایا رضا ی « و یلۀ قانونیل  وجود »وس یدل

ادعا نسبت به اصل   یلۀ آن تعرض قصد ابراز نوعید به وسی ا تعرض، تصرف محسوب شود، شخص فاعل باینکه اخالل ی ا  ید دانست برایتصرف با  یدر دعاو 
ب شکار از مزرعۀ  یکه در تعق  یادیمثال، ص   یاست که با تصرف خواهان در تعارض و تزاحم است. پس برا  یاراد  یحق داشته باشد. اخالل در تصرف اقدام

  ی هادر نوبت  ی ست؛ اما اگر شخصیمزاحمت  منظور در ق.آ.د.م ن ی ا حتی و  یلو آنکه خسارت هم بزند، اما عمل او تصرف عدوانر، عبور کند و یتحت  تصرف  غ
نگونه اقدام  یل ای ن دلی د به ایق بخواهد اعالم نمای ن طر یکه از ا  یاست جهت برداشتن خاک وارد شود، به طور   یگر یمتعدد به ملک مجاور که در تصرف د

  انتفاع در آن ملک است، در ا   ی مدع  د کهی نمایم
مزاحمت اقامه    یتواند دعوایم   یاخالل در تصرف  متصرف است و و   ین حالت اقدام و یدارا بودن  حق 

 د. ینما
ک  خصوص ید قابل ی بلکه با یر منقولیرمنقول باشد اما نه هر غید غیتصرف با  یمال مورد تصرف در دعاو   داشته باشد.  یت تمل 

تنظیش )ماده    173مادۀ  م  یوۀ  باد1352ق.ا.ق.ج.ت.ع    13ق.آ.د.م  در  ا  ی(  می امر،  را  معنا  عموم ین  اموال   سابق   متصرف   که  علیم   یرساند  ه  یتواند 
  ی رمنقول  عمومیکه نسبت به اموال  غ  یه  شخصیناچار گردد عل  یالت عمومیا تشکید و  یتصرف اقامه نما  یط، دعوایر شرا یالت مربوط با تحقق سایتشک
 یالت مربوط محکوم گردد و برایتشک  ین دعاو یتصرف اقامه کند و عنداالقتضا در ا  یا ممانعت از حق نموده، دعوای، مزاحمت  ی ام به تصرف عدواناقد

مردود است. در   ق ویر دقیشود غیر مقررات انجام م یاز سا  یپوش از مادۀ مزبور چون با چشم  ین برداشتیگردد؛ اما چن  دیخلع    ید، ناچار به طرح دعوای انتزاع
  مورد بحث را بایحق

د  ین حال نصوص مزبور را بایر نمود. در عیشده، تفس  ین یب شیث، پی ن حیکه در مقررات مخصوص از ا  یباتیر ترتید با لحاظ سایقت نص 
ک  خصوص یبل ز که همان »قایشده را نار ارائهیق گردد و معیر  ُمَض یق.آ.د.م شمرده و تفس  173بر اصل مقرر در مادۀ    ییاستثنا « ملک است، در نظر  یت تمل 

 داشت. 
 شود. یم  یدگیودات مزبور برابر ق.آ.د.م رسی ز با قیا ... باشد ن یتصرف که هر دو طرف  آن وزارتخانه  یبه دعاو 

ا  ی   ی، »با مجوز قانونی خصوصا  ی  یق.ا.ق.ج.ت.ع( از طرف مؤسسات مربوط، دولت  7ق.آ.د.م )مادۀ    168ا خدمات مزبور در مادۀ  یچنانچه قطع انشعابات  
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 ز مشمول مقررات فوق است(. یتصرف خارج است )انشعاب آب ن یمستند به قرارداد« انجام شده باشد، از شمول مقررات مربوط به دعاو 
ه به مقررات جدمّدت تصرف خواهان ت  تصرف  سابق )خواهان( شرط  ید حاکم، برای : با توج  رف  »در تصرف  ک سال و ... وجود ندارد و  یمثل    یمد  ص 

« قبل یبودن و   ت، کاف   ی ا مورد استفاده بودن  ت  تصرفات  ا   ی ن لزومی دانسته شده است؛ بنابرا  یملک توسط خواهان بدون ذکر مد    ی ادیندارد که خواهان، مد 
ت تصرف خود اضافه کند.   ماقبل  خود را به مد 

  ی ، دعاو یقابل دفاع است. ق.آ.د.م  قبل  یظر دکتر شمس، راهکار ق.آ.د.م  قبلز ساکت است، اما به نین خصوص نی: ق.آ.د.م در امّدت تصرف خوانده
ت     یرا که پس از انقضا  یتصرف ده بر  ین قانون که )مورد دفاع دکتر شمس است( عقینمود. در ایشد ممنوع م یخ تصرف  خوانده اقامه میک سال از تار ی مد 

 ت کند. ید از او حمای تصرف با یاست که قانون در دعاو  یک سال خود در ملک، همان متصرفی ش از یتصرفات ب ، با ادامۀ ی آن است که متصرف، ولو عدوان
  وقوع  مال  غ  ید در دادگاه  عمومیکه باشد( با یتصرف )هر نوع یدعاو 

 رمنقول اقامه شود. یمحل 
 یبه دعاو   یدگی ، رس177ًا در مادۀ  یت« دانسته و ثانیم »خواهان« را »شکا، اقدا170« تصرف اما اواًل در مادۀ  یاگرچه مقنن در مواد   ق.آ.د.م گفته »دعاو 

نۀ  یتصرف در دادگاه، به قر   ی به دعاو   یدگین حال رسیبه آنها را خارج از نوبت قرار داده است. در ع  یدگی« ندانسته و رسی فات دادرسیمزبور را تابع »تشر 
 است.  یدادخواست ضرور   یم  مطالب  الزم بر فرم چاپ یاست. تنظ  یرمالیغ یدعاو  ینۀ دادرس یق.ا.ا.م مستلزم پرداخت هز  147مادۀ 

گرفته  یمتصرف فعل مزاحمت:    ی؛ در دعوامتصرف سابق:  یتصرف عدوان  ینفع، در دعاو یذ  او مورد مزاحمت قرار  از    یو در دعاو   که تصرفات  ممانعت 
 است.  کنندۀ سابق از حقاستفادهحق: 

  ی روز یط پین صورت، شراید. در ا ی د ماقبل  خود را اثبات نمای تی ق.آ.د.م مالک 170ست که اشخاص مذکور در مادۀ یالقاعده الزم نیتصرف، عل یدر طرح دعاو 
ن  یند. در ایت نمایمالک« شکا  ی مقامبه اشخاص مزبور اجازه داده است »به قائم  170شود. مادۀ  یم   یابین اشخاص ارز یت  خود  ای در دعوا، با لحاظ وضع

م   صورت برایآنها  مادۀ    یتوانند  برابر  تصرف،  سبق  مالک  162اثبات  سند  به  نمایق.آ.د.م  استناد  مالک  ع یت  در  اما  اشخاص  ید؛  حال،  مکلف  ین  ادشده 
اثبات   یت مالک، برای مالکت استناد به سند ین صورت، تنها از مز یتوانند اصالتًا اقدام نموده و در ا یمالک اقامه کنند بلکه م ی مقامباشند دعوا را به قائمینم

 تصرف برداشت نمود.  یت مستأجر، خادم و ... را در دعاو ی قانون مزبور، محدود 170توان از مادۀ ین نم یشوند؛ بنابرا یسبق تصرف، محروم م 
مالک    یچنانچه شخص  دعوا  یا شخصی )ولو  و طرح  اظهارنامه  ابالغ  بدون  عدوانًا  را  متصرفند( ملک  او  از طرف  را  ملک  عدوان   یکه  تصرف    یتصرف  از 

تصرف،    یتوانند بر اساس مقررات مربوط به دعاو ین اشخاص میا مزاحم  تصرفات  آنها گردد، ایخارج نموده و    یگر ین دی ا هر امیدار، خادم و  یمستأجر، سرا
 اقدام کنند.  یه و یعل

 د: یر رس یج ز ی توان به نتایق.آ.د.م م 174و  163ت به مواد   یبا عنا
ه:    ممانعت از حقو    یتصرف عدوان  یتواند دعوایت اقامه دعوا نموده، نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن نمیمالک  که راجع به  یکس اقامه کند )توج 
ب  ی تصرف  رقت،  یمالک  یقت با اقامۀ دعوایشود. در حق یرو م، با قرار عدم استماع دعوا روبهیی ن دعواینزده( و در صورت اقامۀ چن  یحرف   مزاحمت  یدعوااز  

ن  یت در نظر گرفته شود، بنابر یمالک  ید نسبت به خواهان در برابر خواندۀ دعوای ت بای ن ممنوعیاست. ا  یضمن   ین اقرار ی قرار داده است، ا  یی را مورد شناسا
 ر است. ی پذ، نسبت به همان ملک، امکانیگر یا هرشخص دیه خواهان یو ممانعت از حق از جانب خوانده عل یتصرف عدوان یطرح دعوا

 باشد. یت ممنوع نم یمالک یتصرف اقامه شده، از طرح دعوا یه او دعوایا علیتصرف اقامه نموده و  یکه دعوا یشخص
ه به مادۀ   ن  یشود. بنابر یو هم اصحاب دعوا م   ی ن قاعده هم شامل قاضید ممنوع شمرده شود. ا ی ت بایتصرف، ورود در مالک  یق.آ.د.م در دعاو   174با توج 

  ورود به دال   یدر دعاو   یقاض
 یدر اصحاب دعوا وضع  یا ضمنی ح  یتواند به طور صر یدنظر، نم ی و چه تجد  یاو، چه بدو   یت را ندارد و رأی ل مالکیتصرف، حق 

ز حق«  ل »سبق تصرف و استفاده ایبه آن، تنها به عنوان دل  یت از طرف اصحاب دعوا و تمسک قاضیمالک  ید. ابراز سند رسمی نما  یی جز متصرف شناسا
 شود. یبه قاعدۀ مزبور شمرده نم یمؤثر است و تعرض
ه داشت که مفهوم اخص و اصطالح یق.آ.د.م با   174در خصوص مادۀ   است که به    ی باشد، بلکه مراد دستور ی»دستور موقت« مورد نظر مقنن نم   ید توج 
آن    ی( و اجرا319ن شود )برخالف مادۀ  ی تواند موکول به دادن تأمینم، صدور آن  دستور موقت به مفهوم اخصن بر خالف  یشود؛ بنابرایطور موقت اجرا م 

شود )منظور شکست خواهان در  یبه رد دعوا مرتفع م   ین دستور با صدور رأی( ا325مادۀ    1باشد )بر خالف تبصرۀ  ینم  یی س حوزۀ قضاید رئییز مستلزم تأین
 د. ین خصوص صادر نمایادر  ی دنظر دستور مجددینکه مرجع تجدیاست(؛ مگر ا یمرحلۀ بدو 

ز نموده است، اما الزام دادگاه و اصحاب یقرار نداده و »خارج از نوبت« تجو  یفات دادرسیتصرف را تابع تشر   یبه دعاو   ی دگیرس  177درست است که مادۀ  
رعا به  دادرس ت  یدعوا  ش   یاصول  به  ه  توج  رس یبا  تجو  یدگیوۀ  و  ادله  روشنیبه  به  ثالت  ورود  »تشر   ی ز  است.  احراز  دادرس یقابل  با یفات  را  »اصول  ی «  از  د 

گاه شده و طرفیداده شود که خوانده از اقامۀ دعوا عل  یب ید ترت ی جه با یز نمود. در نت ی« متمایدادرس رند که فرصت و امکان  یقرار گ  ی تی ن دعوا در موقعیه خود آ
ه و دفاعی مقابل دفاع نماارائۀ ادعاها و ادلۀ خود را داشته و در برابر ادعاها و ادلۀ طرف   ه به ادل   است.  یز الزام ی ک نی ات هر یند. توج 

ه مثل اسناد رسمیتواند به سایتصرف، خواهان عالوه بر استناد به شهادت شهود م یدر دعاو   استناد کند.   یا عادی  یر ادل 
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  خود را به طرق د  تواندیت ارائه شده است، نه تنها م ی مالک  یسند  رسم   یه و یتصرف، عل  یکه در دعاو   یکس
گر اثبات کند،  یسبق  تصرف و استفاده از حق 

کند، خواه جاعل  یم   یدگ یجعل رس   ید. اگر سند، مؤثر در دعوا باشد، دادگاه به ادعای جعل نما  یتواند نسبت به آن ادعایق.آ.د.م م  172بلکه مطابق مادۀ  
 به بعد ق.آ.د.م(.  219جعل مطابق مادۀ  یبه ادعا  یدگ یب رسی ا نشده باشد )ترت ین شده باشد ییتع

ن صورت دادگاه )بر خالف  یاستناد کند، در ا  یاستناد کنند. اگر به سند عاد   یا عادی  ی ر اسناد رسمیا دفاع، به سایتوانند در اثبات ادعا  یاصحاب دعوا م
م دادگاه در  ید. تصم یت نما ی ( عناین اسناد )عادی وق و مفهوم اد به منطی ل سبق تصرف است( بایود گفته شده دلیت که در هر حال، با ق یمالک  یاسناد رسم 

 ز اجرا کند. یق.آ.د.م را ن 221د مادۀ  ی ز مؤثر بوده و دادگاه باین  یر دعاو یجعل اسناد مزبور در سا ید و ادعای خصوص انکار، ترد
  169شود. اگر چه مقنن در مادۀ    وارد دعواتواند  یم  شخص ثالثدنظر(  یو چه تجد  یافته )چه مرحلۀ بدو ی خاتمه ن  یدگ یکه رس   یتصرف تا زمان   یدر دعاو 

 تصرف ناممکن است.  ید تصور کرد »جلب ثالث« در دعاو ی فقط از ورود ثالث حرف زده اما نبا
 ندارد و مشمول قواعد عام است.  یت ی، خصوصین دعاو ی تصرف با لحاظ مقررات مربوط به ا یدر دعاو  یصدور رأ

از    یدعاو  بنابر   یاعتبار   یرمالیغ  یو دعاتصرف  مادۀ  یهستند.  بند ب  بر اساس  از    یصادره در دعاو   یاحکام  حضور   یاالصول تمام ی، عل 331ن  تصرف، 
 باشد. یدنظر استان می دنظر در دادگاه تجدی ا خوانده حسب مورد( قابل تجدی ه )خواهان یَعلمحکوم   یسو 

ز در  ین دعوا نیاز طرف   یکیت  یا عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهل یا ابطال دادخواست که از دادگاه صادر شود، قرار رد دعوا  یرد    یقرارها
 دنظر در دادگاه استان است. ی قابل تجد 331ناظر به مادۀ   332تصرف بر اساس مادۀ   یدعاو 

 به بعد است.  303مذکور در مواد   یعد  کل  ز مشمول  قوایتصرف ن یصادره در دعاو  یاب یاحکام غ
آرا  ی خواهفرجام دعاو   ی از  در  است حتیتصرف درهرحال »منتف  یصادره  رأ  ی «  به  نسبت  تجد  ی بدو   یاگر  مقرر، درخواست  باشد  ی در مهلت  نشده  دنظر 

 قرار نگرفته است(. قابل فرجام، مورد اشاره  یچکدام از مواد  مربوط به دعاو یاست که در ه  یایرمالیغ ی)چون جز دعاو 
ز خواهان  یصادره ن  یت رأیکند. در صورت قطع   ی دنظرخواه یتواند تجدیدنظر باشد، م یصادر شد که قابل تجد   یا قرار یشد    یحق  یاگر خواهان محکوم به ب

ت اقدام کند و به یمالک  یتصرف، نسبت به طرح دعوا  یبه دعوا  یدگی در خالل رس  ی تواند حتین حال، خواهان میت اقامه کند. در عیمالک  یتواند دعوایم
بر شکست    یصادره مبن  یر است. رأیپذت آن امکانیتصرف و قبل از قطع  یدر دعاو   ی ت و یپس از صدور حکم محکوم   یی ن دعوای طرح چن  یق اولیطر 

 ت ندارد. یمالک یدر دعوا یتصرف، اثر  یخواهان در دعاو 
ه الزم  یاجرا شده و صدور اجرائ  ی ن دادگستر یا ضابطی دادگاه    یتوسط اجرا  بالفاصله پس از ابالغخوانده باشد،  ت  یبر محکوم  یمبن   یاگر حکم دادگاه بدو 

  تجدین
 باشد. یز مانع اجرا نم یاز حکم ن یدنظرخواه یتجد   یدنظر و حت  یست. حق 

چگونه  یتصرف، ه   یه او در دعاو ید و حکم صادره علی اقامه نمات  یمالک  یتواند دعوایبه آن م   ی دگ یدر خالل رس   یتصرف و حت   یخوانده با شکست در دعاو 
 ت ندارد. یمالک یدر دعوا یاثر 

از طرفی محکوم شدن هر  در دعاو یک  تأث  ین دعوا  توانا  یر یتصرف،  اقامۀ دعوا  ییدر  در  از  یمالک  یآنها  که  ندارد، چرا    سبب  یو حت  موضوعک سو،  ی ت 
 ر است. یپذت مالک امکانی تصرف، محکوم یگر، در دعاو ید یمتفاوت است و از سو ت کاماًل یمالک یتصرف با دعوا یدعوا

 آن، همچنان معتبر است.  1ست، از جمله مادۀ یو ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ن  یمدن  ین دادرس ییر با قانون آی که مغا  52آن دسته از مقررات ق.ا.ج.ت.ع سال 
ا ممانعت از حق مطرح شود، دادسرا  ی، مزاحمت  ی خ تصرف عدوانیک ماه از تار یظرف  ت«  یدارد: چنانچه »شکایمقرر م  52ق.ا.ق.ج.ت.ع. مصوب    2مادۀ  

ه به مقررات فعل  یدگی صالح به رس  ( است. ی)حقوق  یت دادگاه عمومیتصرف درهرحال در صالح  ید گفت: دعاو ی با یاست اما با توج 
با  یا مزاحمت  یت خود، حسب مورد بر ملک مورد تصرف  یمکلف به اثبات مالک  ی، شاک ی از تصرف عدوان  یفر یت ک ی در خصوص شکا   مورد ممانعت، 

ا حق 
  ی ت رسمیمالک  یت صادر شده باشد، شاک ین چنانچه نسبت به ملک مورد بحث، سند مالکیالزم را داشته باشند. بنابر   یاست که توان اثبات   یل یاستناد به دال 

تصرف   یمورد قبول در دعاو   یهاد با لحاظ ضوابط و مالک ی با  یفر یت کیتصرف، در شکا  یر ارکان دعاو ید؛ اما سای اثبات نمات  ید با ارائه سند مالکیخود را با
 رد.ی و قضاوت قرار گ یاب یمورد ارز   یمدن 

ت عدم احراز مالک   یفر یت کیشکا باشد. تمسک  ینم   یو   یحقوق   االصول مانع اقدامین امر علیانجامد، ای ن  یجۀ مطلوب  شاک ی ، به نتیت شاک یچنانچه به عل 
از    ی، خال یت شاکینه مالکخواهد بود و    یسبق  تصرف  مدع »سبب دعوا«، از جمله    یحقوق   ین رو که در دعوایز مخصوصًا از ا یشده نراد امر قضاوتیبه ا

 باشد. یوجه م
 گانۀ تصرف: سه یدر دعاو  یطار  یدعاو 
 راه ندارند.   یراه دارد؛ اما ورود ثالث تبع یورود ثالث اصل  ین دعاو یدر ا .1
 رد. یدنظر صورت گیا تجد ی یبدو  یهاک از دادگاهی ورود ثالث ممکن است در هر  .2
 . جلب ثالث راه ندارد دعوان یدر ا  .3
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 ر است. یپذامکان ین دعاو ی متقابل در ا یطرح دعوا .4
( باشد و  یگر ین دی ا هر امیمباشر، کارگر، مستودع   )مانند مستأجر، نگهبان،ن  یدر تصرف ام  یاگر ملک   ن:یتوسط ام  یتصرف عدوان  یطرح دعوا

نحو عدوانیشخص به  را  ام  ی، ملک  آن  امیاز تصرف  می ن خارج کند،  عدوان  یتواند دعواین  ا  یتصرف  در  برایطرح کند.  دو روش  طرح    ین خصوص، 
 ن وجود دارد: یتوسط ام  یتصرف عدوان یدعوا

 از جانب مالک.  یمقام به قائم ی تصرف عدوان یطرح دعوا روش اول:  .1
 دادگاه اثبات کند.  ین خود و مالک را برایماب ید رابطۀ ف ین بای ن اشکال را دارد که هم ین روش ایا ▪
 بر سبق تصرف خود استناد کند.  ی مبن یات مالک، به عنوان امارهیتواند به سند مالکین م ین روش آن است که ام یت ایمز  ▪

 باالاصاله.  ی تصرف عدوان یطرح دعوا م:روش دو .2
 کند. ین، با استناد به تصرف سابق خود و بدون آنکه به امان بودن تصرفات خود اشاره کند، طرح دعوا مین روش ام یدر ا ✓

 
 ن: یه امیعل  یتصرف عدوان یطرح دعوا 
ا معامالت با حق استرداد: در  ی  ی باشد؛ مانند اجاره، قرارداد شرطه موجود  یوۀ تخلیدر خصوص ش   ی ن، قرارداد و شروط خاصین مالک ام یماب یاگر ف  .1

 د مطرح کرد.یه  یه تخلیتوان علیست و فقط میر نیپذن امکانیه ام یعل یتصرف عدوان  ین مورد طرح دعوایا
ل  ی بات ذیت ترت ی ن با رعایه ام یتوان علین حالت م یه موجود نباشد: در ایوۀ تخل یدر خصوص ش   ی ن، قرارداد و شروط خاصین مالک و ام یماب یاگر ف .2

 مطرح کرد:  یرفع تصرف عدوان  یدعوا
 فرستند. یمتصرف، جهت رفع تصرف م  یبرا یامالک، ابتدا اظهارنامه ▪
 طرح کند.  یتصرف عدوان یه او دعوایتواند علیرفع تصرف مهلت دارد. در صورت عدم رفع تصرف، مالک م  ی روز برا ۱۰خ ابالغ،  ی متصرف از تار  ▪
 ه او طرح دعوا کند. یرفع تصرف دارد، عل یکه متصرف برا یاروزه ۱۰مهلت    یک ماه از انقضای د ظرف یاز حقوقدانان مالک با ینظر برخ بنا بر   ▪

ا مزاحمت کند،  ی، ممانعت از حق  یاقدام به تصرف عدوان  یا عموم ی  یک دستگاه دولتیاگر    :یدولت  یهاه دستگاهیگانۀ تصرف علسه  یطرح دعاو 
 د. را انجام داده باشد، ندار  یام ن اقدیگر چن ید  یکه شخصی، وقت ی ن دعاو یبه ا یدگیبا رس یچ تفاوتیبه آن ه  یدگیرس
 تصرف ندارد.  یر دعاو یبه سا  یدگیبا رس  یچ تفاوت یبه آن ه  یدگین، رسی ست؛ بنابرا ین یمات دولت ی دولت و تصم یت ین امر در شمار اعمال حاکم یا .1
 است.  یت دادگاه عموم ی صالحز دعوا، در  ین حالت ن یدر ا .2
 است.  یمدن  ین دادرسییبه دعوا، تابع قانون آ یدگیرس .3

 
 نکه:ی ژه را مقرر کرده، ازجمله ایو یهاتیتصرف حما یگذار در خصوص دعاو قانون تصرف: یگذار از دعاو قانون  یهاتیحما 

، مانند اصل تناظر،  ی ست؛ اما اصول دادرسین  یالزام   یفات دادرسیتشر ت  یرعا  ین دعاو یاست. گرچه در ا   یفات دادرسیبه آنها، فارغ از تشر   یدگیرس .1
 ت شود. ید رعایو اصل حق دفاع با یطرفیاصل ب

 د. ی آیبا آنها به صورت خارج از نوبت به عمل م یدگیرس  .2
اند به موضوع  ن مذکور مکلفیباشد، ضابط  ین دادگستر ی و منظر ضابط  یا ممانعت از حق، در مرئیا مزاحمت  یرمنقول و  یمال غ  ی هرگاه تصرف عدوان .3

اطالع دهند. البته اقدامات    یان را به مراجع قضائ یکنند و جر   یر یخوانده جلوگ  یو با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعد   یدگیت خواهان رسیشکا
بایضابط به مراجع قضاید صرفًا در حد حفظ وضعین  گزارش دادن موضوع  و  نم   ییت موجود  و  اعادۀ وضعیباشد  به  اقدام  به حالت سابق یتوانند  ت 
 کنند. 

 شود. یت، اجرا میقبل از قطع  یعنیاست؛  یفور  ین دعاو ی حکم صادره در ا یاجرا .4
ا ممانعت از حق کنند  یا مزاحمت  یگانۀ تصرف، مجددًا نسبت به موضوع حکم، اقدام به تصرف  سه  یحکم صادره در دعاو   یکه پس از اجرا  یاشخاص  .5

 محکوم خواهند شد.  ی ا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی ا مزاحمت ی یگران را به تصرف عدوان یا دی
 
 د توجه داشت که:ین دستور موقت با یدر خصوص ا  گانۀ تصرف:سه یدستور موقت صادره در دعاو  

ص دهد، دستور موقت نسبت به ملک مورد دعوا یرا موجه تشخ   ی ل و ی، خواهان، صدور دستور موقت را تقاضا کند و دادگاه دال ی اگر قبل از صدور رو   .1
 صادر خواهد کرد. 

ا  یا کشت و زرع،  یا غرس اشجار  یل احداث بنا  یتوسط متصرف از قب   یانیل اعی ا تکمیصرف  جاد آثار تی از ا  یر یتواند جلوگ ین دستور موقت، میموضوع ا .2
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 ا ممانعت از حق باشد. یاز ادامۀ مزاحمت و  یر یا جلوگ ین بردن آثار موجود و یتوقف از ب 
 ق.آ.د.م( متفاوت است.  ۳۲۵تا   ۳۱۰ق کلمه )مواد  یدق  یتًا و احکامًا، با دستور موقت به معنای ن دستور موقت، ماهیا .3
 ن ندارد. یاز به سپردن تأمین دستور موقت ن یبا توجه به بند فوق، صدور ا  .4
 ست. ین  یس حوزه قضائید رئ ییازمند تأیدستور موقت ن  یاجرا  .5
ن  یخواهان(، ا  یا دعوایا ابطال دادخواست  یخواهان به چه قرار رد    یخواهان )چه حکم به رد دعوا  یبر رد دعوا  یمبن  یبدو   یدر صورت صدور رأ  .6

 . ز مرتفع خواهد شدیدستور موقت ن
 

 ق.آ.د.م«  177تا  158تصرف »مواد  ی دعاو  یبندجمع
 است.   به مفهوم عام دی خلع  یدعوا ییتصرف، مستلزم شناسا یدعاو  ییشناسا

 رمنقول است. ی، صرفًا در اموال غد به مفهوم عامیخلع  
 باشد. یم  مزاحمتو  ممانعت از حق،  یتصرف عدوان ،  دی ۀ یتخل،  د یخلع  تصرف اعم از:   یبه مفهوم عام شامل همۀ دعاو  دی خلع  یدعوا
 ت است. یبه مفهوم خاص، نزاع بر سر مالک دی خلع  یدعوا

 ، ممانعت از حق و  مزاحمت ی تصرف: تصرف عدوان یدعاو 
 . مزاحمت داشته است مانع   بدون   و عدوان بدون   تصرف   سبق   ،خواهان ✓
 توسط خوانده.  یعدوان  تصرف   لحوق   ✓
 است.  یرقراردادیغو  یرقانون یغ  یعنی،  یبه صورت عدوان  خواندهتصرف   لحوق   ✓

با اثبات مالکوجود دارد که    یرقانون یبه صورت غ  د و سلطهیإعمال    یبه مفهوم عام، نوع   دیخلع  در   دنبال  به  ا  یو    ت )به مفهوم خاص(ی به دنبال خلع آن 
امان یتخل رابطۀ  إثبات وجود  با  آن  تبد  یۀ  به ضمان ی که  )تخل   یل  در دعوا ا  یو    د( یۀ  ی شده  آن  رفع  دنبال  لحوق تصرف  یبه  و  تصرف  إثبات سبق  با    تصرف 

 شود. یگفته م د به مفهوم عامی خلع   یم که به همگیباش یم
 د یخلع 

إحراز و إثبات    یشناسد، لذا دعوایت نمیت او را به رسمی باشد و خوانده مالکیخود م   ت  ی مالک  یمدع   ،خواهان  یعن یت است،  ی ن حالت، نزاع بر سر مالکیدر ا
مقصود از إحراز    672ۀ شمارۀ  یوحدت رو  یت است و به موجب رأی فرع بر إحراز مالک  ،دی خلع  شود. پس  یم  دیخلع    یتقاضا  ،آن  ع  بَ ت ابتدائًا طرح و به تَ یمالک
دادگاه، استعالم از مراجع    ن اقدام  یاول  ،ن رویطرح است، از املک قابل  یرسم   مالک    یفقط از سو   دی خلع    یدعوا  یعنیست،  ا  یت رسم یت، إحراز مالکیمالک

 است.  یت رسم یجهت إحراز مالک یثبت 
 تصرف یدعوا

 ن است که: یست، بلکه ادعا بر ایت ن یبر سر مالک  ینزاع ،تصرف یدر دعاو 
 داشته )سبق تصرف( بدون مزاحمو  بدون مانع،  بدون عدوان تصرف   سبق   ،خواهان .1
 داشته )لحوق تصرف(  جاد مزاحمتیاا ی جاد ممانعت یاا ی  یعدوان  تصرف   لحوق   ،خوانده .2
 بودن«  یصورت گرفته است. »عدوان  یرقراردادیو غ یرقانون یغ ی عن ی عدوانتصرف به صورت  لحوق   .3

 
  ی رفع تصرف صادر شود. البته اثبات سبق و لحوق تصرف کاف  یتا رأ  إحراز شودد  یبا   بودن  یعدوانو    لحوق تصرف،  سبق تصرف   شرط    3پس   ✓

 ق.آ.د.م«  161شرط مفروض است. »مادۀ  2ن ی با اثبات ا بودن  یاست چرا که عدوان
  ورودست )مم یت توسط دادگاه ن یبه ورود مالک  یاز یست، نیت ن یبر سر مالک  یتصرف چون نزاع  یدر دعوا ✓

البته اصحاب دعوا حق  به    نوع( 
ل( بر سبق  ی تصرف أماره )دل  یت در دعوای سند مالک  ی عنیت.  یاثبات سبق تصرف نه مالک  یت را دارند، آن هم برای ت و إبراز سند مالکیمالک

 ق.آ.د.م«   162تصرف است. »مادۀ 
 ق.آ.د.م« 158»مادۀ  یتصرف عدوان

 سابق از تصرف او خارج کرده است.  متصرف   ت  یرضا رمنقول را بدون  یغ مال   ،یفعل  متصرف  
 ق.آ.د.م« 159ممانعت از حق »مادۀ 

  خود شده است ا حق  یارتفاق  حق   استفادۀ مالک   مانع    ،یشخص
 شود. یحق م مانع استفادۀ مالک   ،بدون تصرف  .انتفاع از حق 

 ق.آ.د.م«   160مزاحمت »مادۀ 
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 کند. یجاد م ی مزاحمت ا،  مانع شودا ی  دیتصرف نمانکه یمزاحم بدون ا شخص  
 

ک  ی حقوق  ی عدوان  تصرف    رفع    یدعوا ✓ مستل  یفر یبر خالف  اثبات سوءناواًل  ن یزم  ثان یت  در  و  مالک  ی از ین  یست  نداردی به سند  در دعوا  ؛ت   یاما 
 شرط است.  تی هم وجود سند مالکو  تیهم اثبات سوءن  یفر یک

 د یۀ یتخل
ن یبر سر مالک   ید، اواًل نزاعیۀ  یدر تخل  ثانین  دیخلع  ست )پس  یت  ن   یًا نزاعیست( و  اتفاقًا تصرف اول یبر سر سبق تصرف هم  ت صورت  یه با رضایست بلکه 

محسوب شده    یرقراردادیو غ  یرقانونیغ  به بعد  ی ک مقطعیاز  ه  یاول  یقانون  ن است که آن تصرف  یبلکه ادعا بر ا  ست(ی ن  یگرفته است )پس تصرف عدوان 
 د طرح گردد. ی ۀ یتخل ید دعوایشده است؛ لذا اصواًل با ید ضمان یل به ی تبد  ید امان یا قرارداد بوده و ید بر خالف قانون ی ، ادامۀ ی است، به عبارت

 تصرف یانواع دعاو 
 ت ینزاع بر سر مالک )خاص(:  د یخلع  ✓
 نزاع بر ادامۀ تصرف است. ت است، نه نزاع بر سبق تصرف؛ بلکه ی نه نزاع بر مالکد: یۀ یتخل ✓
 نزاع بر تصرف و  لحوق تصرف تصرف(:  ید )دعاو یرفع  ✓
 ی تصرف عدوان •
 ممانعت از حق  •
 مزاحمت  •

 ق.آ.د.م و تبصرۀ آن   171ل مادۀ یتحل
ماده:   ✓ امصدر  سرایرقرارداد یغ  ن  یهر  مثل  ای :  شرط  )به  کارگر:  خادم،  باشد(:  یدار،  شده  ارسال  اظهارنامه  امانینکه  به  یتبد  ید    ی د ضمانی ل 

 شود. یشود و در حکم متصرف قلمداد م یم
در حکم متصرف   یشود، ولیم  یل به ضمانی تبد  ید امانیبا ارسال اظهارنامه(:    یر: )حتی: مثل مستأجر، مستعیقرارداد  ن  یهر ام تبصرۀ ماده:   ✓

 شود. یمحسوب نم 
  

 رفع تصرف وجود دارد.  یروز مهلت برا 10  ،اظهارنامهپس از ارسال  ✓
 شود. یخ ابالغ اظهارنامه محسوب م یروزه از تار  10 ن مهلت  یا ✓
  مطالبه دارد ارسال شود.  یا کس یا مأذون از طرف مالک ید از توسط مالک ی اظهارنامه با ✓

 که حق 
 شده  یدش ضمانین یام

ح  یاستثنا و مستلزم تصر   ،بودنشود و در حکم متصرفید میۀ  یتخل  یق دعواسبب تحق    ید ضمان ی به    یاماند  یل  ی ن است که تبدیدر حالت مطلق، اصل بر ا
 ح نموده است. ی دار، خادم و کارگر را تصر ی است که مقنن فقط سرا

ن به طور مطلق مورد سؤال  یاگر ام   یهستند ولگذار در حکم متصرف  ح قانونیبود، با توجه به تصر   کارگرو    خادم،  دار یسراسوال،    موضوع    ، اگر در سؤاالت
 ح است. ی صح  پاسخ   «، دی ۀ یتخل یدعوا»بود، 

 دار و کارگر. ی د است مگر نسبت به خادم، سرای ۀ ی، اصواًل تخلیبه ضمان  ی د امان یل هر  ی در حالت اطالق، تبد
 

 ت ـ تصرف یمالک
  غیک مالکیتفک ✓

 ها است. رمنقولیت از تصرف، مختص 
 ش ماست. یهم پ  90آمد  100تصرف است، چون که  یمانع طرح دعوا ،ت یمالک یطرح دعوا ✓
 ست. یت ن یمالک یمانع طرح دعوا ،تصرف یطرح دعوا ✓
خوانده   یاز سو   تصرف  یطرح دعوا  ع  مان   ی، ولهستاو    یاز سو   تصرف  یطرح دعوا  ع  مانه خوانده،  یخواهان عل  یاز سو   تیمالک  یطرح دعوا ✓

 . ستینه ثالث یخواهان عل یاز سو  تصرف یطرح دعوا ع  مان ن  یو همچن ستین ه خواهان یعل
 ی رأ  یو اجرا  یتصرف: صدور رأ یفات طرح دعوایتشر 

است( و   یمدن  ین دادرس ییآ  اصول »قواعد«نبوده )البته تابع    یمدن  ین دادرسییآ  فاتیتشر تابع    تصرف  یبه دعاو   یدگ ی ق.آ.د.م، رس  717به موجب مادۀ  
به  یهم طور  نوبتن  )خارج  نوبت  خارج  نیب  ، صورت  فور ینوبت  نزدین  یست،  رسیتر کی ست،  وقت  رساست  ی دگ ین  بنابرایم   یدگی (  بی شود.  ص  ن    رف  ه 
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 د. یآ یبه عمل م یرمال یغ  ینۀ دادرسی م دادخواست و با هز یداز به تقیدرخواست و بدون ن
 است.  یرمال یآن غ ی دادرس ۀنی ها است، اما هز رمنقولی تصرف راجع به غ یدعوا ✓
 ک و إذن  یک شر ی   تصرف    رفع    جۀ رفع تصرف، سبب  ی ق.آ.د.م« البته نت  167است. »مادۀ    ز قابل طرحیمشاع ن   رمنقول  یتصرف نسبت به غ  یدعاو  ✓

 شود. یگر نم ید  ک  یشر  در تصرف  
شود. »مادۀ یرف محسوب م رفع تص  یز مشمول دعوایشود، ن یم   رمنقول استفادهیمربوط به انشعاب، تلفن، گاز، برق و ... که در اموال غ  یدعاو  ✓

 ق.آ.د.م«  168
 ی صدور رأ
(  ی ع تصرف بالفاصله )فور بر رف   یصادره مبن  یق.آ.د.م رأ  175، مطابق مادۀ  ی رفع تصرف عدوان  ی فات به دعوایخارج از نوبت و بدون تشر   یدگیپس از رس
دنظر  ی شود و درخواست تجدیاجرا م   ین دادگستر یا ضابط ی احکام دادگاه    یه( توسط واحد اجرایاز به اجرائ ی)ظاهرًا بدون ن   یصادرکنندۀ رأ  مرجع    به دستور  

 باشد. یمانع اجرا نم
ست،  یمانع اجرا ن  ،رفع تصرف  یاز رأ  یدنظرخواه یتجد  ی عنیشود،    ی دنظرخواهی اگر تجد  ی( حت یفور   یشود )اجرایاجرا م   یرفع تصرف فور   یرأ ✓

 ندارد.  یقیتعل  أثر   ، ن موردیگر در ایبه عبارت د
 ( یرفع تصرف )+ورشکستگ یدارد، مگر در دعوا یق یاثر تعل یدنظرخواهی اصواًل تجد ✓
ت نسبت به یتوان گفت که غالبًا شکایم  یدنظرخواه ینۀ تجد یم ق.آ.د.م در ز  175ت از آراء و قاعدۀ خاص مادۀ  ی طرق شکا  یبا لحاظ قواعد عموم  ✓

داشته و   یقیت از آراء اثر تعلیطرق شکا  یمطرح باشد که طبق قواعد عموم   یت واخواه ینکه شکایست، مگر ای مانع اجرا ن   یرفع تصرف عدوان   یرأ
 شود. یمانع اجرا م

 ق.آ.د.م«   165و  164رفع تصرف »مواد  ی آثار اجرا
 شود. یرمنقول، اشجار و زراعت اجرا م ینسبت به همه چز اعم از منقول، غ  یفور  رفع تصرف یرأ

زراعت  شود، مگر  یاجرا م   ی ت کند در مورد زراعت فور یمالک  یآورد: مگر  ادعایل مشقت به بار مه و اشجار چون برگرداندن آن به حالت او  ینسبت به ابن
 ده باشد. ینرس

 نکه اواًل استثناء باشد. ی ه و اشجار و محصوالت، استثناء دارد، نه ایابن
 اخراج متصرف 

 ت. یمالک  یبا ادعا یاست، حت  یمتصرف و اخراج متصرف به طور فور  تصرف   رفع   ن اثرش یاول  یرفع تصرف عدوان  یق.آ.د.م رأ 175به موجب مادۀ  
 نقلقابلسات  یدن منقوالت  و تأسیبرچ

سات  یشدن مثل اموال منقول و تأسدهی رفع تصرف به همراه رفع آثار قابل برچ  یفور   ی ق.آ.د.م اجرا  164و مفهوم مخالف مادۀ    ق.آ.د.م  175به موجب مادۀ  
 ت. یمالک یبا ادعا یل داده شود حت یده شده و به خود متصرف  تحوی برچ ید فور ینقل است که باقابل

 ر ه و اشجایقلع و قمع ابن
قلع و    ،حکم رفع تصرف  ید همزمان با اجرایا احداث بنا صورت گرفته باشد. اصواًل بایشجار  اَ   رس  ق.آ.د.م، اگر در ملک مورد تصرف، َغ   164به موجب مادۀ  

 ماند که: یم  ی( اشجار باق یبه شرط)  یرد. و در صورت یز صورت گ یقمع ن
 باشد.  یعدوان  تصرف   حکم   مورد    ت  یمالک  یمدع ،ی متصرف عدوان ✓
 ت کرده باشد. یمالک  یدعوا ۀاقام  ،حکم  یخ اجرای ک ماه از تار یظرف  ✓

گردد و نه  یدن منقوالت و ... اجرا شده است، محاسبه م یکه نسبت به اخراج متصرف و برچ   رفع تصرف  یرأ  یخ اجرای تار مذکور از    ک ماه  ی ت شود که  دق  
 رفع تصرف. یا ابالغ رأیخ صدور و یتار 
 ق.آ.د.م 164مادۀ  یظاهر ر یس

ک ما مجددًا قلع و قمع  ی  یشود. با انقضایق مک ماه اجرا معل  ین صورت  یت که در ای مالک  یمگر با ادعا  ه و اشجارینسبت به قلع و قمع ابن  یفور   یاجرا
 شود. یق ممعل    یینها  ین صورت تا صدور رأی ت که در ای مالک یشود، مگر با اقامۀ دعوایم

 ( یق.آ.د.م )مالک آزمون 164مادۀ  یلیر تحلیس
ک  یت، اقامۀ دعوا ظرف یمالک ینکه متصرف  مدع یک( مگر ا یشود )اتومات یاجرا نم  ی خ رأیک ماه از تار ی ه و اشجار تا یبناَ   مع  لع و قَ رفع تصرف نسبت به قَ  یرأ

 باشد. یک ماه مانع اجرا نسبت به قلع و قمع م ی ت ظرف یدعوا مالکت و اقامۀ ی مالک یگر، ادعایشود، به عبارت دین صورت اجرا مید که در ا یماه ننما
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 ق.آ.د.م«  165»مادۀ  یبیدن زراعت و اصالح آثار تخر یبرچ
راعت برداشت ز محصول    ید به صورت فور یزراعت هم وجود داشته باشد. اصواًل با  یکه در ملک مورد تصرف عدوان   یق.آ.د.م، در صورت  165به موجب مادۀ  

و اجرت آن )محکوم  یالمثل زمشود  مالک  به  تأد  ینفع رأیله/ذ ن  ادعا  ی ه شود، حتیرفع تصرف(  ایمالک  یی با  اخی ت. مگر    165ر مادۀ  ی نکه طبق قسمت 
 ل متصور است:ی ست( حاالت ذین مهم  دن بذر همی دن و نروییده باشد )رویق.آ.د.م موقع برداشت محصول نرس 

 افت اجرت یمحصول و در   یبر بقا یتراض ✓
 مت آن  یو پرداخت ق  یعدوان  تصرف   رفع   یرأ ه  لَ محصول توسط محکوم   بر تملک یتراض ✓
 کردن آن اقدام نمود. متوان نسبت به معدویفوق، م  ینسبت به بندها یدر صورت عدم تراض  ✓
 است.  یت رأیکردن مستلزم قطعمعدوم •
 است.   یت رأیمستلزم قطع یب ین اصالح آثار تخر یهمچن •

 
 یرمالیو غ یمال  یمبحث چهارم: دعاو 

  شفعهمثل    یحقوق
  فسخو    حق 

  ی و ... مربوط به حقوق مال  سند  یاعتبار یبو    بطالن معامله،  فسخ   ین اگر دعوایشوند. همچنیشمرده م  یاز حقوق مال  حق 
 د کرد. ی بودن آنها ترد ید در مال یباشد، نبا 

ت، وال یزوج یدعاو  ت، بنو   است.  یرمالید غی ، بالتردیرمال یغ یو قرارداد  یف قانونیالزام به انجام تعهدات و وظا ین دعوایت و امثال آنها و همچنی ت، ابو 
 : یرمالیغ یدعاو 

  اصل یذات یرمالیغ. 1
 ست.  یرمالیمورد ادعا از حقوق غ ی: حق 

  ی در حکم دعاو ها را  قانونگذار آن  یباشند ولیم   یاگرچه ذاتًا مال   ین دعاو ی: استی خواستۀ آن قانونًا الزم ن   ین بهاییکه تع  یدعاو ا  ی  یاعتبار   یرمال یغ.  2
 دانسته است.  ی رمالیغ

دعاو   یذات  یرمال یغ  یدعاو   یبرخ از:  قبحقوق  یعبارتند  از  وصی الناس  وکالت،  نسب،  طالق،  در  رجوع  نکاح، طالق،  استثنای ل  )به  نفع  یوص  یت  به  ت 
 . ت و .. ین حجر، وقف، ثلث، حبس، تولی( و همچن ی مدع

 (. 277است )مادۀ   یمال  ی« جزء  دعاو یت به نفع مدعیمربوط به »وص  ی* استثنا: دعاو 
 : یاعتبار  ی رمالیغ یدعاو 

 ت مورد نزاع نباشد. ی که مالک ی : در صورتدی خلع  یدعوا .1
 ت مورد نزاع نباشد. یکه مالک ی؛ در صورت م و فروش اموال مشاعیدرخواست افزاز و تقس .2
 مطالبۀ اجور.  یدعوا ی؛ به استثناراجع به روابط موجر و مستأجر یدعاو  .3
 . رمنقولین غیدر ع یمزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوان یدعاو  .4

نکه  یمگر ام کند  یق.آ.د.م تقو  62مادۀ    4تواند خواسته آن را بر اساس بند  یدانست که خواهان م  یذات   یمال  یدعاو د از  ی»استرداد سند« را با   یاصواًل دعوا
هستند؛ اما    ی ذات  یرمالیغ  ین دعاو ین صورت، ایا شناسنامه و ...( که در ا ی  یا عکس خانوادگ ی  ینداشته باشد )مانند نامۀ خصوص  یموضوع سند جنبۀ مال 

 شمرده است.  یرمالیاالطالق غیاسترداد سند را عل یدعوا  40/ 10/11مورخ   3886شمارۀ  یاصرار  یکشور در رأ یوان عالید
 که برشمرده شدند:  یرمال یغ یعاو در د •
 است.  یذات یرمالیغ یدعاو آنها مثل  ینۀ دادرس یهز  .1
 دنظر است. ی ، قابل تجدی ذات ی رمالیغ یدعاو آراء  قاطع صادره نسبت به آنها مانند   .2
 شود. ین م یی ، توسط دادگاه تعیذات  یرمال یغ یمانند دعاو  ین دعاو یل اصحاب ایالوکالۀ وکحق   .3

 هستند.   یاست، چراکه غالب حقوق، مال  یبودن دعاو  ی، اصل بر مال یبودن حق   یرمالیا غی  یمالد در یدر صورت ترد
ه(: ا محکوم  ی ینۀ دادرسیاعسار )خواه از پرداخت هز  یدعاو  •  ب 

 است.  یمال یو دکتر شمس: دعوا یاز نظر اصول حقوق 
 است.  یمال ی: دعواییه قضایو رو یاز نظر ادارۀ حقوق

ه، دعوااعسار از پرداخت محکوم   یدر ر.و.د.ع.ک: دعاو  یوان عالیاز نظر د  است.  یرمالیغ یب 
 است.  یرمال یاعسار، غ  یح کرده است: دعوای ان داده و تصر یاعسار پا یبه اختالفات دعوا 92مصوب   یمال  یهاتیمحکوم  یقانون  نحوۀ اجرا 14* مادۀ 

ه به مع رف  درخواست   یموارد  یقت در تمامیظر »اقامه دعوا« شمرده شود، در حقاست که اقدام مورد ن  یشده در صورتارائه  یارهایتوج  که اقدام موردنظر، ص 
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ه شود. برای بوده و دعوا شمرده نشود، با ن درخواست  ی ن خواسته و ... و همچنیل، تأمین دلیمثال درخواست تأم   ید به ضوابط مربوط به همان درخواست توج 
تصف  یگواه  ترکه،  موم  و  مهر  و  وراثت  تقسیانحصار  و  سایه  و  آن  درخواستیم  حسب  یم یتقد  یهار  امور  حی در  از  هز ی ،  دادرس یث  قابل  ینۀ  شکای و  ت یت 

 ژۀ مورد است. یآنها، مشمول مقررات و یاحتمال
 

 (م .د.آ . ق 30 تا 10 مواد) یت مراجع حقوق یبخش سوم: صالح
  ت به دویصالح ؟  میکن   طرح  را   دعوا  میبرو  کجا  دی با  ی عنی  تیصالح است.    یامور قضائ   ی دگ یرس   یکننده برایدگی ت مرجع رسیاهل   یبه معنا  ت: یصالح

 شود: یم م یدسته تقس
 ؛ یت ذات یصالح  .1
 . ی سبا ن  ی یت محل  یصالح  .2

ها به عهده  ان دادگاهیم آن را میقرار داده، اما تقس  یدادگستر   یهاار دادگاهیدر اخت  یرا به طور کل    یبه دعاو   ی دگ یت رسی صالح  ی قانون اساس  159اصل  
ه به موقع ین  عادیقوان به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه   ییرا در مورد دعوا یار ی ن اختیند. هرگاه قانون چنیات کار بدان عمل نمایت و مقتضیگذاشته تا با توج 

 اثر خواهد بود. یقت قانون را نقض کرده و حکم صادره اصواًل باطل و بی، در حقی دگ یبه دعوا را نداشته و در صورت رس  یدگ یت رس یصالح 
د دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.  ین راه، معمواًل باید و در ای به آن را دارد، مراجعه نما  یدگ یرس  یستگ یکه شا  ید به مرجعی شخص در مقام اقامۀ دعوا با

موجود در کشور که   ین مراجع قضاوتیو امور ب  یم دعاو یوۀ تقسید به شی ن امر بایا  یمشخص شود. در بررس  که ذاتًا صالح است  یمرجع قضاوتد  یت بانخس
قضاوت لیتشک سازمان  اصواًل    یدهندۀ  م،  دو  گام  در  شود.  ه  توج  هستند،  ب ی باکشور  مراجعید  ذات  ی ن  نظر  از  مرجع  ی که  صالح  یصالحند،  سب یکه  ن    ی ت 

 ن شود. ییتع ا امر مورد نظر داردیبه دعوا  یدگی ( در رسی)محل  
 

 ی ت ذاتیفصل اول: صالح
ت  ی ر باشد. تخلف از صالحیناپذریین آمره بوده و در اجرا تغیگره خورده و قواعد آن از جملۀ قوان  یاست که با نظم عموم   ی تی صالح  یت ذات ی منظور از صالح

مراجع، در چه    یت  ذات ی، از جهت  صالحیا امر بخصوصین امر که دعوا  یص ایتشخ  ی شود. برایاست که از آن حاصل م  یموجب بطالن مطلق عمل   یذات
ه قرار گ  درجۀو  نوع صنف د ید مطرح شود، بایبا یمرجع  رد. یمراجع مورد توج 

ه شود که دعوا  ید به ا ی ث صنف صالح است بای که از ح   ی ن مرجعیی: در تعصنف .1 ا در  یمطرح شود و    یمرجع ادار د در  ی ا امر مورد نظر باین موضوع توج 
 است.  ییمراجع قضا ت   یصالح 

، دادگاه  یر دادگاه عموم یکنند؛ نظیم  یدگی ن مردم رسیمابیف  یاز روابط و حقوق خصوص یکه به اختالف ناش  یمراجع :ییمراجع قضا •
 .ندارند یادار  جنبۀ و بوده ییجزا  ای یمدن  از اعم  آنها در یدادخواه  موضوع    که هستند  یمراجع ،یی قضا  مراجع .خانواده

که اختالف،  ی، درصورتیعموم   یا نهادهاین مردم و دولت  یماب یا به اختالفات ف یهستند که به تظلمات مردم از دولت    یمراجع  :یمراجع ادار  •
افت عوارض گمرک، مجوز صادرات و مجوز واردات، در یات، در یافت مالی مانند در   یمواردکنند. در  یم   ی دگ ی ت باشد، رس یاز اعمال حاکم  یناش

حاکم  اعمال  م  آنها   موضوع   که   باشند،یم  یادار   مراجع   همان   ،یی رقضای غ  مراجع   اند. تیشمار   یادار   موضوعات   مثل  است،  یادار   یخواه تظلُّ
وان یتوان دید، م یش آیت اختالف پیاست. اگر در خصوص اعمال حاکم   یعدالت ادار وان  ین مراجع، دین ایتر یعال  .ی اتی مال  و  یگمرک  ،یشهردار 

 مراجعه کرد.   یکننده ادار یدگ یر مراجع رس یا سا ی یعدالت ادار 
 است.  یت ذات یو بالعکس صالح  ینسبت به مراجع ادار  ییت مراجع قضای: صالحیحقوق ✓
 است.  یت ذات یو بالعکس صالح  یفر ینسبت به مراجع ک  یت مراجع حقوق ی : صالحیفر یک ✓
ر  یمراجع غ م جزء   ییتر آن است که بگوقیهستند، اما دق  ی و ادار   ییرقضای مراجع غجزء     یار یر بس یو مراجع قانون کار، هرچند به تعب   ی مراجع ثبت ✓

و   28ن جهت مهم است که طبق مادۀ  یص از ای ن تشخ یندارند. ا ه  ییبه قوۀقضا  ین مراجع، وابستگیاصل  ا  یعن یهستند.    یوابسته به دادگستر 
  کشور  یوان عالیدمًا پرونده را به  یت کند، مستقیصالح   یاز خود نف  یر وابسته به دادگستر یمرجع غنسبت به    ییمراجع قضاه اگر  یوحدت رو  یرأ

م  دینمایارجاع  تا  عالید،  تعیوان  نما یی،  صالح  مرجع  جلوگین  اختالف  بروز  از  و  حالت  .دی نما  یر ید  قضا که    یبر خالف  به    ییمرجع  مرجع  نسبت 
 .شودیارسال م  کشور یوان عالید ارسال و در صورت بروز اختالف به   ییرقضایمرجع غت کند، پرونده به همان یصالح یاز خود نف  ییرقضایغ
 : شأن دارد دو یوان عالید
  اختالف  .1

 حل 
 د. یی نمان ییصالح را تع یا ثبت یجع کار وان، مر یدوان تا یفرستد دیم  ین مرجع صالح: مرجع قضاوتییتع .2
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 ست. ین ی دادگستر  هر وابسته بیمرجع غ، الزامًا همان ییرقضایمرجع غ.  ییرقضایمرجع غ   ≠ ییم که مرجع قضایدیفهم 
 شود: یم میتقس ییمراجع استثناو  یمراجع عموم ز از جهت نوع، به  ین  ی: مراجع حقوق نوع .2

ت ی ن در صالح یر قوان یو اختالفات مربوطه را دارند، جز آنچه به موجب سا  یبه تمام دعاو   ی دگ یت رسیهستند که صالح   یمراجع:  یمراجع عموم .1
 ر مراجع قرارگرفته است. یسا

استثنا .2 ایرا دارند که صراحتًا طبق قانون در صالح  یبه موضوعات   یدگیت رس یهستند که فقط صالح   یمراجع (:ی)اختصاص  یی مراجع  شان یت 
 مقرر شده باشد. 

دعاو یدگی مراجع رس ✓ به  عموم   یحقوق  یکننده  دستۀ  دو  عموم   یبه  استثنائیحقوق  ی)دادگاه  و شورا  ی(  خانواده  دادگاه  اختالف(   ی)مانند  حل  
 شوند. یم میتقس

 شوند. یم می( تقسی ا دادگاه نظامی)مانند دادگاه انقالب   یی( و استثنا ییجزا ی)دادگاه عموم   یز به عمومین ی فر یکننده به امور کیدگیمراجع رس ✓
ها( یماده صد قانون شهردار   ۹۹ماده    ۷۷ماده    یهاونیسی)مانند کم   یی( و مراجع استثنا یوان عدالت ادار ی)د  یز به مراجع عموم ین   یمراجع ادار  ✓

 شوند. یم میتقس
عموم  مرجع   یمرجع  صنف،  هر  صالح   یدر  که  رسیاست  کل  یدگی ت  آنهایبه  جز  امور،  صر   ییۀ  که  صالح یرا  در  استثنایحًا  مراجع   دارا    ییت   گرفته،  قرار 

باشد؛  ت آن قرار گرفته  یحًا در صالحیکه صر   ییرا ندارد جز آنها  یچ امر ی به ه  یدگ ی ت رسیاست که صالح   ی، در هر صنف، مرجع یی باشد. مرجع استثنایم
ه به اییا استثنای  ی است )عموم  یت کدام مرجع حقوق یا امر مورد نظر، از نظر نوع، در صالح ینکه دعوا  یص ا ی تشخ  ی ن، برایبنابرا ت  ینکه صالح ی (، با توج 

ن  یدگی در رس  یی مرجع استثنا به تصر یبه دعوا  قانون یاز  با  یح  ایدارد،  به  ه  توج  امر که اصل بر صالح ید ضمن  ( است،  ی)دادگاه عموم  یت مرجع عموم ین 
ت مورد تحقیقرار گرفته ن   ییک از مراجع استثنای ت هر  یکه بر حسب قانون در صالح   یامور  ا امر مورد نظر در  یواقع شود و چنانچه دعوا    یق و بررسیز به دق 

 حکم شود.   یت مرجع عمومیقرار نگرفته باشد بر صالح  ییک از مراجع استثنا ی چ ی ت هیصالح 
 . کندیم  یدگی رس موضوع آن به متخصص   که است یعموم  شعب از  یاشعبه یتخصص  مرجع  ✓
 . باشد شده استثناء موضوع   آن مگر دارند، را موضوعات همۀ به ی دگ یرس  تیصالح ،یعموم  مراجع ✓
 . باشد شده احصاء و حیتصر   موضوع آن مگر ندارند، را ی موضوع  چیه  به یدگی رس تی صالح یاختصاص  مراجع ✓
 . است  یاختصاص دادگاه تی صالح بر استثناء و است یعموم  دادگاه تیصالح  بر اصل ✓
  یتخصص  شعبۀ  مثل  کنند،  یدگی رس  یتخصص   شکل  به  است  ممکن  بعضاً   دارند،  را  موضوعات  همۀ  به  یدگیرس  ت یصالح  که  یعموم   مراجع ✓

 شانیذات   تیصالح   یعنی  ستند،ین  صالح  ذاتاً   هایعموم   به  نسبت  یتخصص  مراجع  نیا  که...    و  یتجار   میعال  یتخصص  شعبۀ  مثل  ،یورشکستگ
 که  ی اختصاص  مراجع  خالف  بر.  تیصالح   عدم   نه  کنند،یم  صادر  ی دگ ی رس  از   امتناع   قرار   باشند   ی عموم  تی صالح  به  قائل   اگر  لذا  است،  یکی

 . کنندیم   صادر تی صالح عدم قرار و اندصالح ذاتاً  هایعموم به نسبت
از مراجع )عموم االصول در هر  یدرجۀ مرجع: عل   :. درجه3 از هر صنف یی ا استثنای  ینوع  باشد )قضا  ی(،  ادار ی  ییکه  وجود دارد که مرجع    ی(، درجاتی ا 

ن در نظر گرفته  ییدنظر )درجۀ دوم( که از پای تجد  ی)درجۀ اول( از مرجع  حقوق   یَبدو   یب مرجع  حقوق ین ترتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدی قضاوت
 است. ز یشود، متما یم

ع  ی ن مرجعیی ن در تعیبنابرا ه قرار دهد و دعواید درجۀ دادگاه را ن یبا  یکه ذاتًا صالح است مد  از    نی مرجع  نخستاالصول، در  یرا عل  یحقوق   یَبدو   یز مورد توج 
 ز معتبر است. ی ذاتًا صالح ن یص مرجع ادار یار در تشخ ین معید. هم ی مطرح نما یدادگاه عموم   یعن ی ینوع  عموم و از   ییصنف  قضا 

به دعوا،    ی دگ ی رس   ین مرجع ذاتًا صالح براییاالصول تعیقت، عل یشود. در حقیرو نمروبه  ی دنظر باشد، معمواًل با دشوار ی ا تجد ی  ی ن درجۀ مرجع که بدو ییتع
 گردد. یز بارز م یمرجع، درجۀ آن ن شدن صنف و نوع ن با مشخصیشود و بنابراین انجام م یدر مرحلۀ نخست 

 ( 1)درجه  یبدو  .1
 ( 2دنظر )درجه  ی تجد .2

نوع
عمومی

اختصاصی
صنف

قضایی
حقوقی

کیفری

اداریغیرقضایی
درجه

بدوی

تجدیدنظر
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  ی عموم  یهات دادگاهیو صالح  یر دادگستر ی، نسبت مراجع غیدادگستر  ییت  مراجع  قضایح شده بود: »صالحی م.آ.د.ک تصر یق.قد  249مادۀ  2در تبصره  

ن  یآنان است.« چن   ی ذات   یهاتیدنظر از جمله صالح ینسبت به مراجع تجد   یت دادگاه بدو ی ن صالحیو همچن   ی نظام   یها نسبت به دادگاه انقالب و دادگاه
، درجه و  یت ذاتیص صالحی ق.آ.د.م در تشخ  30و    28ز داللت مواد  یو ن  یامده است، اما برابر قواعد کل  ین  92مصوب    یفر یک   ین دادرسییدر قانون آ  یمتن

 د لحاظ شود. ی نوع مرجع با
ت  واحد   ی، در صالح 57قانون افزاز و فروش امالک مشاع مصوب    1افته باشد، به موجب مادۀ  یآن خاتمه    یان ثبت یکه جر   یدرخواست افزاز امالک مشاع 

  وقوع  ملک است. اگر خاتمه ن یثبت 
 . یدادگاه عموم  = افته باشدیمحل 

  تجدین میطرف
 خاص را از خود سلب کنند.   ییدر دعوا یدنظرخواهی توانند حق 

 شود. یده نمید شن ی جد یشود اما ادعایرفته م ی د پذیل جدیر، دلدنظ یدر مرحلۀ تجد 
 توان خالف  قواعد  آمره توافق نمود. ی( نمییا استثنا ی یدر مورد نوع مرجع )عموم 

 شود: یجه حاصل م ی ن امر دو نتیاست: از ا قواعد آمرهاز جمله  یت ذات ی قواعد صالح
 ی وان عالید  یو حت   یدگی ا خواهان( در هر مرحلۀ رسی: در واقع اصحاب دعوع )خوانده  یدگ یمقاطع و مراحل رست طرح در تمام  یراد و قابل یالزم نبودن ا.  1

 شود. یراد در واقع تذکر به دادگاه شمرده م ین ای را مطرح کنند، چرا که ا یت ذات ی راد عدم صالحیاتوانند یم   یدگیاز رس  یکشور و در هر مقطع 
 ح شده باشد. ی ر قابل اعتناست مگر خالف آن در قانون تصر یاثر و غین بر خالف قواعد آمره، ب ی طرف یراض : در واقع تاثر بودن توافقیب . 2

ت صادر کند و پرونده را حسب مورد به مرجع  ید قرار عدم صالحی ندارد، با  یدگ یبه رس  یت ذاتیشود که صالح یکه اقامه دعوا م یکه دعوا در مرجع  یدر صورت 
مذکور را نقض و   یوجود داشته باشد، مرجع باالتر، رأ  یت به رأیت اعتراض و شکایکه قابل   ید در صورتیصادر نما  یو رأ  یدگ یدعوا رسصالح بفرستد. اگر به  

را  د اجی نسبت به آن نباشد، با  یتیصادر شود و راه شکا  یت ذات یاز مرجع فاقد صالح   یین اگر رأ ید. بنابر ی نمایپرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال م 
( آن  اعتراض شخص ثالثو    یاعادۀ دادرس،  فرجام،  دنظر ی تجد،  یواخواه از آنها )  یت قانون یق شکایمحاکم جز از طر   ی شود: چرا که درخواست بطالن رأ

 ست.ی باشد، ممکن ن  یآن باق  ی شده و مهلت قانون ینی بشیهم اگر در قانون پ
 

 : یت ذاتیاحکام صالح
 شود. یز م یمطروحه ن  ین مقررات، شامل دعاو یا یشود و با توجه به اثر فور یبماسبق م، عطف ی ت ذاتین مربوط به صالح یقوان .1
  واگذار کنند. یت ذاتیمطروحه را به مراجع فاقد صالح  ی، دعوایا ضمن یح ی توانند با توافق صر ینم  دعوان، اصحاب ین قواعد آمره است؛ بنابرایا .2
 یخوددار   یدگی نفع، از رسیراد از جانب شخص ذ یبدون ا  یباشد، مکلف است؛ حت   یت ذات یحشود، اگر فاقد صال یکه دعوا به آن جا مطرح م   ی مرجع .3

 جزء قواعد آمره است.  ی ت ذاتیرا قواعد صالحیت صادر کند؛ ز یکند و قرار عدم صالح
رأ .4 فاقد صالح  یاز مرجع  یاگر  ذات ی که  تجد  یت  در مرحلۀ  مرجع رس یدنظر  ی است صادر شود،  فرجام،  تجدکننده  یدگیا  دیدنظر  ی )دادگاه  عالیا    یوان 
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 به آن اعتراض نشده باشد.   یکند ولو در مرحله بدو یصادره را نقض م  یکشور(، رأ
است که طرف یصح .5 م یح  و همچن   یدنظرخواهی توانند حقِّ تجدین  از خود سلب کند  م یعلن محکوم  یرا  به تجدیه  اقدام  اما طرفیتواند  نکند؛  ن  یدنظر 

دادگاه تجدینم بدو دی توانند  را مرجع  اگر طرف   یدگی رس  ینظر  قرار دهند.  اختالفات خود  توافق  یبه  با  که  یکدی ن،  کنند  در مرحله  دعواگر مقرر  ابتدا   ،
 کند. یت صادر می ن صورت، دادگاه قرار عدم صالحیدنظر مطرح شود، در ا ی تجد

ند.  ی با توافق، از آن عدول نما  یتوانند، حت یقواعد آمره شمرده شده و مردم نمن از  یبوده و بنابرا   ی، مربوط به نفع عمومی ت ذاتی: قواعد صالح یبندجمع
نموده و قرار عدم    ی به آن دعوا خوددار   یدگینفع، از رسیراد  ذ یبدون ا  ید حت ی نداشته باشد، با  ی ت ذات ی که دعوا در آن مطرح شده، چنانچه صالح  ی مرجع

ها در  آن  یندارد؛ تراض  ی ت ذاتیند که صالحیواگذار نما  ی، دعوا را به قضاوت مرجعی ح و ضمن یتوانند با توافق صر ید. اصحاب دعوا نمیت صادر نمایصالح 
ر  یتأث یمرجع ب   یت ذاتیراد به صالح ینفع از ا  یذ   ین نه تنها خوددار یح شده باشد؛ بنابرایرقابل اعتناست؛ مگر خالف آن در قانون تصر یاثر و غیهر حال ب 

د  یت صادر نما ی د قرار عدم صالح یرصالح است، بایکه ذاتًا غ  یند، مرجع یندارد توافق نما  یت ذاتی که صالح  یمرجع   یدگ ی ن در رسیاگر طرف   یاست، بلکه حت 
 ، حسب مورد فسخ و نقض گردد. یممکن است در مرجع عال ین رأی د، ای نما یو صدور رأ یدگیو چنانچه اقدام به رس
  ی ت ِنسبیفصل دوم: صالح

ّ
 (ی)محل

  ید بررسیشود. پس از آن، بایکند إعمال م   یدگ ید به دعوا رسی که با  یمرجع صالح  درجۀو    نوع،  صنفبا مشخص کردن    یت ذات یقواعد مربوط به صالح 
 د. ی نما یدگ ید به دعوا رس یک با ین  تمام  مراجع  همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یشود که از ب 

« حقوق   یت مرجع ی، مشخص شد که دعوا در صالحیت ذات یمربوط به صالح ن اگر با إعمال قواعد  یبنابرا « عموم   یاز »صنف  بوده و از »درجۀ«    یو از »نوع 
ه به قواعد مربوط  دهی ل گردیران تشکی که در سراسر ا   یعموم   ی هادادگاه  ی ن تمام ید از ب ی است، با  یباشد که در حال حاضر دادگاه عموم یم  یبدو  اند، با توج 

سب ت  یبه صالح   که صالح است، مشخص شود.  ی، دادگاه ی ن 
 

 ) یسبت نِ ی مبحث نخست: قواعد صالح
ّ
 (: یمحل

م که از  یکن  ی ن امر را بررس ی، ای سب ت ن  ی د با توجه به قواعد صالحی ، صنف و نوع و درجۀ مرجع صالح مشخص شد بایت ذاتیث قواعد صالح ینکه از ح یازاپس
ت دادگاه  یم که دعوا در صالحیمشخص کن   یت ذاتی مثال، اگر با اعمال قواعد صالح  یک صالح است؟ برایکدامق متعدد آن مرجع که وجود دارند،  یمصاد
 ا شهرستان است؟یمستقر در کدام بخش    یت دادگاه عموم یم که دعوا در صالح یمشخص کن  یت نسبید با اعمال قواعد صالح یاست، با یعموم

 : ی ت محلی احکام صالح 
ت  یگر، مناط و مالک صالح یندارد؛ به عبارت د  یمطروحه اثر فور   ینسبت به دعاو   یعن یشود؛  ی، عطف بماسبق نمی محلت  یقواعد مربوط به صالح  .1

 . م دادخواست استیخ تقدی، تار یمحل 
صالح   .2 محل یقواعد  تکمیعل  یت  م  یعنیاست؛    یل یاالصول  دعوا  تراضیاصحاب  آن  برخالف  دادگاه   یتوانند  خود،  و  برا  یکرده  به    یدگ یرس  یرا 

 نند. ی ن برگز یمابیاختالفات ف 
است؛   ی ل یاالصول در شمار قواعد تکم ین قواعد علیر است؛ چراکه ایپذامکان  یت محل یبرخالف قواعد صالح  یاالصول تراض یدرست است که عل  .3

به    یدگیکند مکلف به رس   یدگیشان رسیا  ین توافق کردند که به دعوایکه طرف  یتوافق کرده باشند، دادگاه   یت محل ین خالف قواعد صالح یاگر طرف 
ن بهیدعوا  برایکه توسط طرف  یگر دادگاهیدعبارتست  واقع شده م  دعوابه    یدگیرس  ین  توافق  آن    یت محلیرغم نداشتن صالح یتواند علیمورد  به 

ن  یتوافق طرف  یعن یت، پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد؛  یکنند و با صدور قرار عدم صالح   یبه دعوا خوددار   یدگیا آنکه از رسیکند    یدگیدعوا رس
 . کندیف نم یجاد تکل یآن دادگاه ا یبرا

راد نکند، دادگاه مکلف یت دادگاه ا ی( به عدم صالح یان جلسه اول بدو یاست اگر خوانده در مهلت مقرر )تا پا  یل ی، تکمیت محل ی که صالح ی در موارد  .4
قرار عدم صالح نیبه صدور  م یت  بلکه  به رس یست؛  ا  ی دگ یتواند  در  البته  رسیادامه دهد  به  مکلف  دادگاه  م ین   یدگی ن حالت  بلکه  تواند حسب  یست 

 ت اقدام کند. یکه نسبت به صدور قرار عدم صالح ا آنیرا ادامه دهد  یدگی د خود رسی دصالح
 . ت استیراد نکند دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صالحیت دادگاه ایه به عدم صالح اگر خواند  یاست حت یامر  یت محلیکه صالح  یدر موارد .5

سب ی در ارتباط با صالح  یح یصالح، مقررات خاص و صر   یص  مرجع  اختصاص ی اگر در تشخ ن  یدر ا  ی مدن  ین دادرس ییوجود نداشته باشد قانون آ  یت  ن 
 رد. ید مورد اجرا قرار گی با یز به عنوان قاعدۀ عموم یخصوص ن 

ت به دادگاه خانواده ارسال یاقامه گردد، پرونده با صدور قرار عدم صالح   یر شعب دادگاه عموم یدر سا  ت دادگاه خانوادهیداخل در صالح   یدعوااگر  
 گردد. یم

م  یقد   ی هارا به خانواده اختصاص داده بود و در آن زمان استاد شمس )در چاپ  یعموم  ی هااز شعب  دادگاه  ین سابق که مقنن تعدادینکته: برخالف قوان 
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ه به ایم  یواحد منتف   یی ک دادگاه را در حوزۀ قضایان دو شعبه از  یت م ی کتاب خود( صدور قرار عدم صالح با توج    1نکه ماده  ی دانستند، در حال حاضر، 
دادگاه با    دادگاه خانوادهت   ین نسبت  صالح یجاد دادگاه خانواده مستقل کرده است و بنابر ی ف به اه را مکلییقوۀ قضا  1391ت از خانواده مصوب  ی قانون حما

ت خواهد بود،  ین خصوص، قرار عدم صالح ی، قرار صادره در ایاست، در وضع فعل   ی ( با مرجع عموم یی)استثنا  ی ت  مرجع  اختصاصی، نسبت  صالح ی عموم
 ع دعوا. ا قرار عدم استمای یدگی نه امتناع از رس

ه به دال یمحاکم، اعالم خواهان در مشخص نمودن اقامتگاه خوانده، محمول بر صحت است مگر ا  یۀ عمل یبر اساس رو ل موجود در  ی نکه خالف آن با توج 
 د. یا خوانده اثبات نمایپرونده محرز بوده و 

و  ییتغ اقامتگاه  خوانده  تغ یر   در حوزه قضا ییا  جر   ییر  دادرس یدر  تأث یان  دادگاه   ی در صالح  یر ی،  مق  که   ی محل  ت   آن  در  اقامۀ دعوا  زمان  در  بوده  یخوانده  م 
 ( 26که خالف آن مقرر شده باشد.« )مادۀ   یم دادخواست است مگر در موردیخ تقدیت تار یقت »... مناط صالح ینخواهد داشت. در حق 

  قبلکه پس از ان  یز زن ی : اقامتگاه  زن  ناشزه و نیبه نظر دکتر شمس و دکتر امام 
خود سکونت دارد و به خانۀ شوهر نرفته تابع    یعقاد  عقد  ازدواج هنوز در محل 

 باشد. یشوهر نم 
اندازهیاند و  دهی که محکوم به زندان ابد گرد  ی اقامتگاه اشخاص زندان آنها به  ت  زندان   د  ی ز بایشوند نیاست که عرفًا در زندان ثابت شمرده م   یاا طول مد 

 د. یزندان به شمار آ
موردنظر، اقامتگاه خوانده و تنها    یبه دعوا  یدگیدادگاه در رس  یت  محل  یاست که مالک  صالح   یدادگاه در صورت  یت  محل  یدر صالح   یر  اقامتگاه  انتخاب یتأث

  اقامیغ  یت دادگاه ی ، دعوا در صالحی ت نسبیر قواعد صالحیجه چنانچه بر اساس سایاقامتگاه خوانده باشد. در نت
ت  خوانده باشد، َنفس  انتخاب   ر از محل 

ت در مادۀ  ین دادگاه صالح، عماًل منشأ اثر نم یی اقامتگاه، در تع راجع به آن معامله   یگردد که: »... نسبت به دعاو ید م یی ن معنا تأیق.م ا  1010باشد. با دق 
ز  ین محل، اوراق راجع به دعوا نیتگاه و اقامۀ دعوا در دادگاه اکه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد«. درهرحال با انتخاب اقام  ی همان محل  

  انتخاب شده نشان ی د به همیبا
آنها در اقامتگاه    یجز ابالغ اوراق به نشان   ی اصحاب دعوا مشخص نشده باشد راه  ین محل ابالغ شود؛ اما چنانچه در محل 

مادۀ  ینم   یقیحق بر شناسا  1010ماَند.  عالوه    طرف  یی ق.م 
ن  ن  یحق  آنها  به  اقامتگاه  انتخاب   در  اخت یقرارداد  محل  یز  که  است  داده  غ   یار  اقامتگاه  یرا  از  ر 

برا  یقیحق و اخطار مع  یخود،  و احضار  اوراق دعوا  نمایابالغ  ای ن  به مواد  ید. اطالق  ه  توج  با  مزبور    
از نص  مق  80و    78ن قسمت  د شده است.  یق.آ.د.م 

  ابالغ  یبنابر 
  مزبور  یگیدادگاه قرار م   یمورد اعتنا  یاوراق در قرارداد در صورت ن انتخاب محل 

   ا  یو    ی قیاقامتگاه حقا  ی   یاقامتگاه انتخاب ا  یرد که محل 
شهر  مقر 

 باشد.  دادگاه
ر از اقامتگاه  ی را غ  ی، محل  ی ا حقوقی  ی قیر اشخاص، حقیمنعقده با سا   ی ق.م. در عقود و قراردادها  1010توانند با استفاده از مادۀ  یهم م  یاشخاص حقوق 

 ند. ی ابالغ اوراق راجع به دعوا انتخاب نما ی، برایر از اقامتگاه اصل یرا غ یتوانند محل  ین م یخود انتخاب کنند همچن  یاصل
دفتر    مقاطعهمثال: هرگاه  فعالتربت جام   -مشهد    یساز راه   یکار شرکت  و  باشد  تهران  در  و  ی،  راه  مشهد  در  اتربتت شرکت  اقامت     

تهران محل  ن  ی جام، 
 ق.آ.د.م(  23باشد: مادۀ  یآن م  یشرکت است. )اقامتگاه شرکت درهرحال، مرکز اصل 

نظر قرار گ ی موردنظر با ی ارهایز مع ین  ین  اقامتگاه  شعب  اشخاص  حقوقیی در تع  (. 23رد )مادۀ  ید مد 
ق.آ.د.م   11ن صورت، به موجب مادۀ  ین کند؛ در ا ییا خواهان نتواند آن را تعیمشخص نباشد و  رانیا اقامتگاه او در ا یران نبوده و یم ایخوانده ممکن است مق

  سکونت  موقت هم در ایدعوا با
  سکونت  موقت  خوانده اقامه شود و اگر محل 

  اقامت  خود، اقامۀ دعوا ید در دادگاه  محل 
ران نداشته باشد »خواهان در محل 

 خواهد کرد.« 
  جد

ران دانسته و ی م اینکه آن را »وارد مورد اغلب« و تنها ناظر به اشخاص مقیماَند مگر ایران اقامت ندارد، نامشخص م یکه در ا  یف خواهان ید، تکلی با نص 
است که   یمورد  است که مسائل مزبور، تنها منصرف به  یه ید. بدیاقامه نما  رانیا  یهادادگاهک از  یمجاز دانسته شود که دعوا را در هر   م خارجیخواهان مق

  اقامت  خوانده باشد. یدعوا در صالح 
 ت  دادگاه  محل 

 اند. آمده م.د. آ.ق 25  تا 12 مواد  هم در  ستثنائاتم و ا.د.آ.ق 11 مادۀ م:یدار  اصله ی یمحل    تیصالحدر مورد 
 
ّ
 ق.آ.د.م.(  ۱۱م: )ماده  یل روبرو هستی منقول با قواعد ذ  یدعاو  یت محلیدر خصوص صالح: هادادگاه یت ِنسبیدر صالح یاصل کل

 . د در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کردی را با یدعاو  نیا .1
د در دادگاه محل سکونت او اقامه شود. یران محل سکونت موقت داشته باشد، دعوا بایکه در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورت یاگر خوانده، در ا  .2

 شود. یران، در آنجا مستقر میخود به ا  یموقت  یهاران، در مسافرتی م خارج از ایاست که شخص مق یونت خوانده، مکانمنظور از محل سک
از خوانده،    ی رمنقولیشود که مال غیاقامه م   یدر دادگاه  دعوارمنقول داشته باشد،  ی مال غ  یز نداشته باشد؛ ولیران محل سکونت نیاگر خوانده، در ا  .3

 در حوزۀ آن واقع است. 
 ز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامۀ دعوا خواهد کرد. یرمنقول نیران مال غیاگر خوانده، در ا .4
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ن  یقانون در خصوص حالت  .5 ایکه خواهان  ایز در  باشد، ساکت است. در  نداشته  اقامت  از دادگاهین حالت هر  یران محل  برایا  یعموم   یهاک   ی ران 
 صالح خواهند بود.  یدگیرس

چون 
خواها 

 ،ن
  خالف
  ظاهر
 حرف

ه دنبال  خوانده!    د(ی باس )با،  واقع  بر   ظاهر  داللت  ـ2  برائت  اصل  خاطر  به  ـ1:  زندیم ر    ت  ی صالح   بر   قاعده  واقع  بر  ظاهر  خالف  و  برائت  اصل  به  توجه  باب 
  در   .ی حقوق  شخص    ی اصل  مرکز    و  اداره  مرکز    و  یق یحق  اشخاص  در  امور  مهم  مرکز  از   است   عبارت  اقامت   محل    از  مقصود  و  است  خوانده  گاه  اقامت  یمحل  

 ( !است من یسرا رانیا  یجا همهچراکه: . ) کند دعوا طرح تواندیم  رانیا یهرجا نداشت، اقامت زین خواهان که  یصورت
 م کرد: یل تقسین استثنائات را به دو دستۀ ذیتوان ایم  یکل  : به طور ت دادگاه محِلّ اقامِت خواندهیاصِل صالحاستثنائات وارد بر 

 . «شوندیم  جمع  قاعده با » یمرجع   چند. 2؛ «کندینم  ینف  را قاعده»  یمرجع تک. 1
 :گرددیل میقانونگذار و لزوم اقامۀ دعوا در آن دادگاه خاص که شامل موارد ذ یاز سو  یگر ین مکان دییتع -1

 ی دعوا پس:    (.یمدن  ین دادرسییآ  12رمنقول در حوزۀ آن واقع است )مادۀ  یشود که مال غیاقامه م   یر منقول در دادگاهیراجع به اموال غ  یالف. دعاو 
  :  (12  مادۀ)  رمنقولیغ

    طبق  وآمده    ماده  نیا  در  رمنقولیغ  یدعاو   قیمصاد .  رمنقولیغوقوع     محل 
  قانون   موجب  به  که  نیهم   و  ستین  یحصر   ،قانون  نص 

    دادگاه    م،یباش   مواجه  رمنقولیغ  یدعوا  ک ی  با(  19  تا  12  مواد)  یمدن 
  مذکور   یدعاو   که  است   نیا   مخالف  نظر  البته.  است  صالح  رمنقولیغ  مال    وقوع    محل 

 . است یحصر د: ی سیآمد، بنو ارشد سؤاالت در اگر؛ است یحصر  م.د. آ.ق 12  مادۀ در
ترکۀ متوف    یب. دعاو  به  زمان   یراجع  اموال تقس  یتا  آخر یکه  در دادگاه   باشد  اقامتگاه  متوف  یم نشده  )مادۀ  یم  یدگیرس  ین   (. یمدن   ین دادرسییآ  20شود 

    در یول است،  وراث هیعل دعوا ست،ین خوانده  ،یمتوف )  یمتوف  اقامتگاه   نیآخر 
 .  ( یمتوف  اقامت   محل 

پرداخت د  یج. دعوا   اقامت  شخص  ورشکسته اقامه م ی  یون خود بر اثر ورشکستگی توقف تاجر از 
ن  ییآ  21شود )مادۀ  یا سوء  ادارۀ امور، در دادگاه  محل 

  : (22 و 21 مواد)  یورشکستگ و توقف یدعوا (. یمدن  یدادرس
 .( است خواهان که  خودش  هیعل ورشکسته)  متوقف اقامت   محل 

  است  شرکت  یاصل  مرکز  یحقوق  اشخاص  در  و  امور   مهم  مرکز  یقیحق  اشخاص  در  که   ورشکسته  خود    اقامتگاه    در  ماً یمستق  و   اوالً   یورشکستگ  یدعواپس:  
 . است دعوا طرح یبرا صالحشود و دادگاه، مرجع  یمطرح م 
که    یخود نباشند در دادگاه  ی نۀ دادرسیهز ا  ی ونی پرداخت د به مال خود قادر به  یدسترسا عدم ی یی ت دارا ی که به واسطۀ عدم کفا یاعسار اشخاص  ید. دعوا

 . نینخست دادگاه: (بهمحکوم   از اعسار ای یدادرس  نۀیهز   از اعسار از اعم) اعسار یدعوا. شودیه  ُمعسر( مطرح است اقامه می)طلبکار عل یاصل یدعوا
 مادۀ )  است  نینخست   دادگاه  حکم،  یمجر   شهیهم   چون  است،  داده  قرار  (ی بدو )  نی نخست   دادگاه  تیصالح   در  را  بهمحکوم    از  اعسار  م.د.آ.ق  24  مادۀنکته:  

 . ( یمال یها تیمحکوم   یاجرا نحوۀ قانون 3
  به   اقامۀ دعوا  آنجا   در   و  کرده  صادر   را   تیشکاقابل  یرأ  که  یدادگاه   یعن ی  است،   حاکم  م .د.آ.ق  505  مادۀ  ی دادرس  نۀیهز   ۀیتأد   از  اعسار  خصوص   درنکته:  

 . است اعسار به یدگیرس به  صالح د،یآیم  عمل
ماده یدل   وقوع   محل «  14  مادۀ»   ل یدل  نیتأم   درخواست ✓  اختالف   حل    یشوراها  قانون  بعداً   یول   ل یدل   وقوع  محل    ه  دادگاگفته    ق.آ.د.م  14  ل. 

 « لیدل  وقوع محل    ف  اختال حل    یشورا:»گفته
 . رمنقولیغ محل «:  15  مادۀ»  منشأ کی   از یناش  رمنقولیغ و منقول یدعوا ✓
 . یاصل  یدعوا محل«: 19 و 18 ،17  مواد» یطار  یدعاو  ✓
 : «25سند ثبت احوال »مادۀ   ✓
 . م خارج از کشور: دادگاه محل صدور سندینفع مقیران + ذ یشده در امیسند تنظ •
 . شهرستان تهران  یعمومم خارج از کشور: دادگاه ینفع مقیشده در خارج + ذ میسند تنظ •

 :شودیل میر بودن خواهان در انتخاِب محِلّ دادگاِه صالح که شامل موارد ذیمخ -2
ر از اقامتگاه خود  یغ  یتعهدات  حاصله از آن معامله محل    یاجرا  یاز آنها برا  یکیا  ین معامله  ی، طرف ی ا قراردادیالف. انتخاب اقامتگاه: اگر ضمن معامله  

 شود. یم  یدگی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رس یدعاو  انتخاب کرده باشد،

محل اقامت 
خوانده

محل سکونت 
موقت

اگر خوانده مال غیرمنقول دارد،
محل مال غیرمنقول

محل اقامت 
خواهان
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منشأ    یعنیه باشد  یتجز رقابلیهرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غ  یمدن  ین دادرس ییآ  16رمنقول: مطابق مادۀ  یها؛ تعدد اموال غب. تعدد خوانده
  اقامت  خود را در    یتواند دعوایاند، خواهان ما چند ُتن گندم که به چند نفر مجتمعًا دادهیك سند  یَوجه نقد بابت    یباشد مانند مطالبۀ مبلغ   یکیادعا  

محل 
 د. ی ز به آن دادگاه دعوت نمایه را نیاقامه کرده و بق از آنان یکی

 «: 16رمنقول »مادۀ  یا تعدد غیتعدد خواندگان  یدعوا ✓
 خواندگان یهااز محل یکی •
 رمنقول یغ یهااز محل یکی •

  ی دعاو دارد: »در  یمقرر م  ی مدن  ی ن دادرسییآ  13شده باشد: چنانکه مادۀ    یراجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناش   یو دعاو   یبازرگان  یج. دعاو 
ا قرارداد در حوزۀ آن واقع  یعقد  رجوع کند که    یتواند به دادگاه یشده باشد، خواهان م   یکه از عقود و قراردادها ناش  راجع به اموال منقول  یدعاو و    یبازرگان

ما  ی  شده است انجام شود   یست یبایتعهد  آنجا  از دعاو در  بازرگان   ییدعاو  یبازرگان  ی«. مقصود  معامالت  از  که  آنها،  یشود و ضابطۀ تشخ  یناش   یاست  ص 
  اقامت  خواندهبر اقامۀ دعوا در    خواهان عالوه  ین دعاو یقانون تجارت است. در ا

   یك از دو دادگاه دیتواند در هر  یم   ( 11)طبق ماده    دادگاه  محل 
گر، محل 

 کند. یفا میا یکشور نقش مهم   یشرفت اقتصاد یاست که در پ یل امور بازرگانی ن امر تسهی اقامۀ دعوا کند؛ حکمت ا تعهد  یاجراا ی  وقوع  قرارداد
 «: 13»مادۀ   یقیتعهدات منقول اشخاص حق ا ی یتجار  یدعوا ✓

  ا  •
 ا، یجاد تعهد یمحل 

  انجام تعهد  •
 ا، یمحل 

  اقامت متعهد.  •
 محل 

 
 تع یکه مقنن دادگاه خاّص  یالف. موارد

ً
 ن کرده است:ییرا منحصرا

 رمنقول یمربوط به اموال غ یدعاو  -1
 ی راجع به ترکۀ متوف   یدعاو  -2
 ها مربوط به شرکت یدعاو  -3
 ( یتوقف )ورشکستگ  یدعوا -4
 د:ل اقامه دعوا کنی ذ یهاتواند در دادگاهیزوجه م  :ت خانواده«یقانون حما   12ن »مادۀ  یمربوط به زوج   یو امور خانوادگ  یدعاو  :یخانوادگ یدعاو  -5

  اقامت زوج  •
 ا  یمحل 

  سکونت خود  •
 . محل 

 رمنقول باشد. ینکه خواسته، مطالبۀ مال غیمگر ا ✓

 اعسار یدعاو  -6
 خسارت:  یدعاو  -7

 ر در انجام تعهد یا تأخ ی از عدم انجام  یخسارت ناش  یدعوا •
 ی خسارت دادرس  یدعوا •
 ن ی ا عدم پرداخت دیر یاز تأخ  یخسارت ناش  یدعوا •
 اجبار به انجام تعهد  •

 یطار  یدعاو  -8
 ا ابهام احکامیاز اجمال  یاختالفات ناش  -9

 احکام  یاز اجرا یاختالفات ناش  -10
 االجرا سند الزم یابطال دستور اجرا یدعوا -11
 راجب اسناد ثبت احوال  یدعاو  -12
 ی فور  یدرخواست دادرس  -13
 ل ی ن دلی درخواست تأم -14
 مطالبۀ وجه چک  یدعوا -15
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 قاضی  اشتباه یا تقصیر  از ناشی خسارت جبران دعوای -16
 ار در انتخاب دادگاه صالح: یب. موارد اخت

 : خواهان  یانتخاب از سو  -1
 از عقد و قرارداد  یمنقول ناش   یو دعاو  یبازرگان یدعاو  -1
 ی خانوادگ  یدعاو  -2
 از تعهدات شرکت در مقابل  اشخاص  خارج از شرکت  یناش  یدعاو  -3
 تعدد خواندگان  -4
 رمنقول یتعدد اموال غ -5
 ت ین در گسترش دامنۀ صالحیتوافق طرف -2

ه داشت که افزون بر دعاو یق.آ.د.م با  12مادۀ    ی: در اجرارمنقولیمربوط به اموال غ  ی در دعاو   ی ت محلیصالح تصرف، تنها آن دسته از    ید توج 
  مال  غیبا  یدعاو 

  وقوع 
  مورد  ادعا از حقوقید در دادگاه  محل 

د. در  ی آیرمنقول بوجود میاشخاص نسبت به اموال غ  یباشد که برا  یرمنقول اقامه شود که حق 
ه داشت که  ی ن حقوق بایمورد ا   د توج 

است که در    ی ز حقوق ین  رمنقولیر حقوق راجع به اموال غیساح شده و منظور از  یق.آ.د.م تصر   12در مادۀ    تیمالک  حق 
  انتفاع، 2ت، عبارتند از » یشده و افزون بر مالک ی نی بشیق.م پ  29مادۀ 

  ارتفاق به ملک غ3. حق 
 ر«. ی. حق 

شامل هر  شود و  یرمنقول حاصل م یاشخاص نسبت به اموال غ  یبرا  یاست که به موجب قانون مدن   یراجع به حقوق   یق.آ.د.م تنها ناظر به دعاو   12مادۀ  
ه به عبارت مادۀ  ی. اگردد یرمنقول نمیراجع به غ  ییدعوا مربوط به اموال    ی: دعاو 12قابل انتقاد است: »مادۀ    12ن نظر دکتر شمس است که البته با توج 

رمنقول در  یشود که مال غیاقامه م   یدر دادگاه   ر حقوق راجع به آنیساو    یت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانیمالک  یرمنقول اعم از دعاو یغ
 کرده است؟! ید به موارد معدودیرا مق  ین دعاو ین اطالق، چرا دکتر شمس ایب است که با وجود ایحوزۀ آن واقع است ...«؛ عج 

به غمطالبۀ    یدعاو  مربوط  ن  رمنقولیوجوه  آناجرتز  ی و  غ  المثل   مادۀ  ی در  به مفهوم  ه  توج  با  قراردادها،  و  عقود  مدن   20ر مورد  به    یدعوا  ی قانون  راجع 
  وقوع  مال  غی رمنقول شمرده شده و در صالح یغ

 رمنقول است. یت  دادگاه  محل 
ه به  یم غ یرمنقول باشد )مانند تعهد به تسلی م مال غیبه طور مستق  یکه موضوع آن حت  یا قراردادیبه خواستۀ الزام به انجام عقد    یدعاو  رمنقول(، با توج 

 منقول است.   یقانون مدن 20اطالق مادۀ 
 مختلط« بشمار آورد. یتوان »دعوایرمنقول را میم مال غیالبته تعهد به تسل 

 رمنقول: یراجع به اموال منقول و غ یبه دعاو  یدگیدر رس یت محلیصالح
رمنقول در یشود که مال غیاقامه م  یرمنقول باشد، در دادگاه ی، هم مربوط به اموال منقول و به هم مربوط به اموال غدعوااگر موضوع )خواسته(   .1

 ک منشأ باشد. ی از  یدر هر دو قسمت، ناش دعوانکه  یشرط اآنجا واقع است، البته به
 باشد.  ی ا واقعۀ حقوقی یک عمل حقوق ی از  ی رمنقول، ناشی ، در هر دو قسمت منقول و غدعواآن است که   یوحدت منشأ به معنا .2
ک را جداگانه در دادگاه صالح طرح کرد؛ مانند آنکه  ی را از هم جدا کرده و هر    دعواد دو  یرمنقول، وحدت منشأ نباشد، با یمنقول و غ  ین دعاو یاگر ب   .3

را یست؛ ز یک منشأ نی   ی ، دارادعوان حالت دو  یرمنقول( باشد. در ا ی)غ   یخوانده از ملک   د یخلع  گر  یو بخش د بها )منقول(اجاره، مطالبۀ  دعوااز    یبخش
  د، تصرف غاصبانه است.ی خلع  یبها عقد اجاره و منشأ دعوامطالبۀ اجاره  یمنشأ دعوا

 رمنقول: یراجع به اموال منقول و غ ی از دعاو  یقیمصاد
المثل  ن ملک و اموال موجود در آن، نسبت به اجرتیالمثل ارا به همراه اموال موجود در آن غصب کند، دادخواست مطالبۀ اجرت  یملک   یاگر شخص  .1

 طرح است. منقول است و در همان دادگاه محل وقوع ملک، قابل یک دعوایالمثل اموال، رمنقول است و نسبت به اجرتیغ یک دعوای ملک، 
منیبه    یاگر شخص  .2 دعواک  کند،  وارد  آن خسارت  داخل  اموال  و  ملک،    یزل  به خسارت  نسبت  آن،  داخل  اموال  و  ملک  به  وارده  جبران خسارت 

 طرح است. رمنقول است و نسبت به خسارت اموال منقول است و در همان دادگاه محل وقوع ملک قابلیغ
الزام به    یل آنها در موعد مقرر در قرارداد امتناع کند، دعوای بفروشد و از تحو  یگر یک خودرو را به دی ک ملک و  یک قرارداد،  ی به موجب    یاگر شخص  .3

 طرح است. رمنقول و نسبت به خودرو، منقول است و در همان دادگاه محل وقوع ملک قابلیع نسبت به ملک، غیل مب یتحو
 یصالح

ّ
   ی در دعاو   ی ت محل

ّ
  ی ا از طرف اشخاص ی د و  یه  وارث اقامه نمایکه وارث، عل  ی ، در صورت ی راجع به ماَتَرک  متوف    ی: دعاو یراجع به ترکۀ متوف

د  یم نشده، با ی باشد، مادام که ترکه تقس   ی متوف    یا یا راجع به وصاین و  یدانند، اگرچه خواسته، دیاز ترکه م   ی ا قسمتیحق در تمام و  یاقامه شود که خود را ذ 
  آخر 

  ی و استثناها  یاقامه شود که طبق قاعدۀ عموم   ید در دادگاه ی م ترکه، بایپس از تقس  ین دعاو یران اقامه شود. ایدر ا  یامتگاه  متوف  ن اقیدر دادگاه  محل 
 صالح است.  ینظر محل  گر، از نقطهید
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 آن  از  باشد  نشده  میتقس  ترکه  هرچند  و  است  یمتوف   ترکۀ  به  راجع  یدعاو   هرچند  ترکه،  موم  و  مهر  و  ترکه  ریتحر   ترکه،  می تقس  همچون  ییها درخواستنکته:  
 . شودیم  اقدام م.د .آ.ق 11 مادۀ قاعدۀ  همان طبق و نبوده م.د.آ.ق  20  مادۀ مشمول ند، یآیم  شمار به یحسب   امور جزء  امور نیا که یی جا

اث  اقامت    محل    در  م. د. آ.ق  11  مادۀ  قاعدۀ  همان  طبق  شده میتقس  ترکۀ  به  راجع   دعوانکته:   اث  هیعل  ور    20  مادۀ  یاستثنا   مورد  نی ا  پس  د،یآیم   عمل  به  ور 
   در که  نشدهمیتقس ترکۀ یبرا م.د.آ.ق

اث هیعل  یمتوف  اقامت محل   . باشدیم  د،یآیم  عمل  به  ور 
 یصالح

ّ
ن  ین اختالفات حاصل ب یکه مربوط به اصل شرکت و شرکا باشد و همچن  یدر صورت  ین دعاو ی : اهامربوط به شرکت  یدر دعاو   یت محل

ان  یۀ امور شرکت در جر یکه تصف  ی و تا وقت  ی دگ ی برچ  یاست و در صورت   یاشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باق   یز دعاو یشرکا )راجع به شرکت( و ن
 آن است.  شرکت در حوزۀ یاقامه شود که مرکز  اصل  ید در دادگاه  محل  ی است، با

  مرکز  اصلی البته صالح
مربوط به اصل شرکت(، موافق اصل بوده و استثنا شمرده   یمذکور )دعاو   یدعاو   یبه برخ  یدگ یشرکت در رس  یت  دادگاه  محل 

 عبارت است از: ین دعاو یا شود.ینم
 شرکت؛  ی درخواست ورشکستگ .1
 ا بطالن شرکت؛ ی انحالل  یراجع به اصل شرکت، مانند دعوا یدعاو  .2
 ه شرکا؛یشرکت عل یدعاو  .3
 ه شرکت؛یشرکا عل یدعاو  .4
 ت در شرکت باشد؛ یاز فعال یگر، البته به شرط آنکه ناشیکد یه یشرکا عل یدعاو  .5
 ه شرکت. یاشخاص ثالث عل یدعاو  .6

 :یتجار  یهاراجع به شرکت یدر دعاو  یت محلیاحکام صالح
 شود، نه در مرکز شرکت.یرمنقول طرح م یرمنقول باشد، در محل وقوع مال غیراجع به شرکت، اگر غ یدعاو  .1
 شرکت است که همان اقامتگاه خوانده باشد.  یگر، دادگاه مرکز ادار یدعبارتا بهیشرکت  یت دادگاه مرکز اصل ی ، در صالحدعوا .2
ت دادگاه  ی ت دادگاه مرکز استقرار همان شعبه است و در صورت انحالل شعبه، در صالحی از شعب آن شرکت باشد، در صالح  یکیه  ی، علدعوا اگر   .3

 شرکت )دادگاه محل اقامت شرکت مادر( است.  یمرکز اصل
ا از طرف  ینکه از طرف خود بازرگان  ی، اعم از ایتوقف و درخواست صدور حکم ورشکستگ  ی: دعوا(یتوقف )ورشکستگ  یدر دعوا  یت محلیصالح

و   اقامه شود، در صالحیبستانکاران  دادستان  دادگاهی ا  در صورت  یت  است؛  واقع  آن  حوزۀ  در  ورشکسته  بازرگان   اقامتگاه   که  ا  یاست  در  بازرگان  ران یکه 
 ا سابقًا داشته است. یمعامالت در حوزۀ آن دارد  یبرا ندهیا نما ی ، شعبه یصالح است که بنگاه بازرگان  یاز نظر  محل   یاقامتگاه نداشته باشد دادگاه

 شرکت اقامه شود.  ید در مرکز  اصلیران است بایآنها در ا یکه مرکز  اصل   یبازرگان یهاشرکت یتوقف و درخواست  صدور  ورشکستگ یدعوا
   یاز آنان مق  یکین، هرگاه  یمربوط به زوج   ی و امور خانوادگ   ی: در دعاو یخانوادگ  ی در دعاو   یت محلیصالح

م خارج کشور باشد، دادگاه  خانوادۀ محل 
ران سکونت  موقت داشته  یاز آنان در ا  یکی  یم خارج از کشور باشند، ول ین مق یصالح است. چنانچه زوج  ی دگ یرس   یم است برایران مق یکه در ا  یاقامت  طرف 

و    سکونت  
ا  یدادگاه  محل  اگر هر دو در  اگر هران سکویصالح است.    سکونت  موقت  زوجه صالح است. 

باشند، دادگاه  محل  از  ی چ  ینت  موقت داشته  ک 
ایزوج در  زوجین  مگر  است  صالح  تهران  شهرستان   خانوادۀ  دادگاه   باشند،  نداشته  سکونت  دیران    

دادگاه  محل  به  نما  یگر ین  زوجی توافق  چنانچه  ن،  یند. 
م به آن داده شده   یمتعدد مطرح نموده باشند، دادگاه   ییقضا  یهاگر در حوزهیکدیه  یت دادگاه خانواده را علی موضوع صالح  یدعاو  که دادخواست  مقد 

  ی دگ یرس  یدعاو   یزوجه را دارد به تمام   یبه دعوا  ی دگ یت رس یکه صالح   یم شده باشند، دادگاه یک روز تسل ی ا چند دادخواست در  یصالح است. چنانچه دو  
 د. ی نمایم

 : اعسار یدر دعوا یت محلیصالح
ه  ییه را صادر نموده است. اجراییا اجرایکرده است    یدگی رس  ی است که ابتدا به پروندۀ اصل  ی ت دادگاه بدو ی: در صالح بهه محکوٌم یاعسار از تأد .1

 کرده است.   یدگ یشود که ابتدا به پرونده رسیصادر م  یتوسط همان دادگاه 
 :ی نۀ دادرسیه هز یاعسار از تأد .2
 به اصل موضوع را دارد.  یدگی ت رسیاست که صالح  یت همان دادگاه بدو یدر صالح  :یمرحلۀ بدو   یدادرسنۀ ی اعسار از هز  ▪
 کند. یم  یدگیرس یاست که به واخواه  یت همان دادگاه بدو یدر صالح   :یمرحلۀ واخواه  ینۀ دادرسی اعسار از هز  ▪
 نه است. عَ معرض    یرأصادرکنندۀ  یت دادگاه بدو یدر صالح  :دنظری مرحلۀ تجد   ینۀ دادرسی اعسار از هز  ▪
 عنه است. معرض    یت دادگاه صادرکنندۀ رأیدر صالح  :فرجام   ینۀ دادرسی اعسار از هز  ▪
 کرده است.   ی دگ یاست که ابتدائًا، به پرونده رس ی ت همان دادگاه بدو یدر صالح :یاعادۀ دادرس  ینۀ دادرسی اعسار از هز  ▪
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 کرده است.  یدگیاست که ابتدائًا، به پرونده رس یدادگاه بدو ت همان یدر صالح  :اعتراض ثالث ینۀ دادرسی اعسار از هز  ▪
ه نمود که اواًل خسارت  وارده بای ن خصوص بای: در ار در انجام تعهدیا تأخیاز عدم انجام    یخسارت ناش  یدعوا م«  یا مستق ی د »بالواسطه  ید توج 

ت تقصیبوده و ثان نیًا »به عل  م، قابل مطالبه    یست )ول یالنفع« قابل مطالبه ناز »عدم  یاش ر خوانده« وارد شده باشد. در هر حال، خسارت  فوت  منافع  مسل 
ه به قابلاست(. در خصوص عدم با توج  رفًا احتمال ی ق.آ.د.ک( با  14الحصول )مادۀ  بودن  منافع  ممکنمطالبهالنفع،  عا، ص    ید گفت چنانچه منافع مورد اد 

زم و  ه ی بوده  به  آن  مقدمات   و  ه ینه  و  باشد  نشده  فراهم  وجه  قر ی چ  حص  یانهیچگونه  امکان  آبر  در  آن  »منافع  یول  عنوان  شمول  از  نباشد،  نده 
«  یان معنو یق.آ.د.ک چارچوب »ز   14مادۀ    یهاباشد. در تبصرهیمطالبه نم جه قابلی گردد و در نتیالنفع« مالحصول« خارج و مشمول عنوان »عدمممکن

 الوصول« مشخص شده است. و »منافع ممکن
م  یکه به طور مستق  یگر ید  یهانهیل و هز یالوکالۀ وکبه مفهوم اعم و حق    ینۀ دادرسیت هز عبارت اس  ی: خسارات دادرس یخسارات دادرس  یدعوا

حمۀ کارشناس ا دفاع الزم است. حق  یاثبات دعوا    یبوده و برا  یمربوط به دادرس اب و ذهاب   یا  یهانهی نۀ ترجمۀ اسناد، هز ی ، هز یقات محل  ینۀ تحقی ، هز یالز 
  مطالبۀ آن را از طرف مقابل، حسب مورد،  یها را پرداخت کرده جزئًا  نهیکه هز   ی چنانچه طرفن جمله است.  یز از ا یگواهان ن

ا کاًل در دعوا محکوم شود، حق 
به او وارد شده از خواهان مطالبه    یرمحق بودن در دادرسی که عمدًا از طرف خواهان با علم به غ  یتواند خساراتیز م یا کاًل نخواهد داشت. خوانده ن یجزئًا  

 (. 515د )مادۀ ینما
ناش  یدعوا تأخ  یخسارت  ادای از  در  مادۀ  نیِد   یر  به  ه  توج  با  ا  522:  بودن  پرداخت  قابل  امتناع  یق.آ.د.م شرط  و  دائن  اثبات مطالبۀ  ن خسارت، 

پرداخت دیمد از  میون  نما ینکه مدیباشد مگر این  ثابت  را  ن  خود 
ایون، عدم تمک  واژۀ عام  ید. در  بهی»د  ن ماده قانونگذار  را  تعهد   یعنیکاربرده  ن«  با    یهر 

ب و ...  یمانند: غصب، اتالف، تسب   یع حقوقیوقا  ی ا حت یو    یگر یا هر عقد دین به مفهوم اخص( و  یتواند عقد قرض )د  یموضوع وجه نقد که منشأ آن م 
 مطالبه شمرده شود.د قابلی»خسارت از خسارت« با  نینموده و بنابرا یم خوددار یق.قد 73ن مقررات مادۀ  ید از تدوی ن، قانون جدیباشد. عالوه بر ا 

َله در اجبار متعهد به ع  یچ وجه ناف یاز عدم انجام تعهد به ه  یخسارت ناش  ی نی بشی: پاجبار به انجام تعهد   متعهد 
  ین  تعهد که ضمنًا درجۀ اعالیحق 

 ان(. یشود، نخواهد بود )کاماًل خالف نظر استاد کاتوز یجبران خسارت شمرده م
ن  یینۀ انجام آن را که توسط دادگاه تعیتواند از جمله هز یَله مممکن باشد، محکوم    یگر یکه انجام عمل به توسط شخص د  یق.ا.ا.م در صورت   47برابر مادۀ  

شخص  متعهد بوده و توسط شخص   د. البته چنانچه انجام  عمل، قائم به  ی ه وصول نمایَعللۀ قسمت اجرا از محکوم  یبه وس  ییشود، در همان پروندۀ اجرایم
م.آ.د.م ارجاع داده است. برابر  یق.قد  729ن خصوص به مادۀ  یق.ا.ا.م در ا  47د، تبصره مادۀ  ینما   ی ه از انجام آن خوددار یَعلممکن نباشد و محکوم    یگر ید
ت و مبلغ د به درخواست محکوم  ی ن ماده، دادگاه بایا َله( مد  ت اجرا    یه )متعهد( مدلول حکم قطعیَعلاگر محکوم  د که  ی ن نمایرا مع  ی َله )متعهد  را در آن مد 

امده است؛  ی ن   یفعل  یمدن  ین دادرس ییم.آ.د.م، در قانون آیق.قد  729َله بپردازد؛ اما حکم مقرر در مادۀ  ر به محکوم  یهر روز تأخ  ید، مبلغ مزبور را برای ننما
الزام متعهدیامر شا   ین در بادیبنابرا ر نبوده و حکم  یپذکه تعهد قائم به شخص اوست، امکان  یه( به انجام تعهد در مواردیَعل)محکوم    د به نظر رسد که 
ه به اینۀ بیدادگاه و َصرف  وقت و هز   یدگی جه، اقامۀ دعوا، رسی رقابل اجرا و در نتیصادره غ  یقطع ک سو، حکم مقرر در مادۀ  ی نکه از  یحاصل بوده اما با توج 

شود که تاکنون  یاحکام شمرده م  ی جتًا حکم مزبور از مقررات اجرایده و نت ی ق ارجاع به آن منصوص گردیق.ا.ا.م از طر   47دۀ  م در تبصرۀ مایق.قد  729
حکم   یه به اجرایَعلاثر کردن قانون در اجبار  محکوم  یدر الزام متعهد به انجام تعهد و ب  یگر، ناتوان ساختن مراجع قضاوتید   یده است و از سو ینسخ نگرد

مواردد اجرا  یر  به  قادر  فقه   یکه  قواعد  و  اصول  با  باشد،  حقوق  یآن  بَ ی مبا  یو  بنابراینت   دارد  باین  مادۀ  ین  تبصرۀ  اعتبار  به  قائل  ترت  47د  و  ب  یق.ا.ا.م 
لمرجوع    ه بود. یا 

که به   ین صورت دادگاه یشوند که در ای( مطالبه میخواهان در دادخواست و خوانده در جلسۀ دادرس  یعن ی)  یاصل  یخسارت معمواًل ضمن دعوا  یدعاو 
ز »خسارات  ی ر در انجام تعهد« و ن یا تأخ یاز عدم انجام    ی»خسارت ناش   ید؛ اما دعوای نمایم   یر یگ میز تصمید، در مورد خسارت مزبور نی نمایم  یدگ یدعوا رس

ا  یت  ی، صالح یدگین احتمال وجود دارد که مرجع رس ین ای اقامه شود؛ همچن  یان دادرسیا مستقاًل در جر یمطرح    یدادرس  « ممکن است بعد از ختمیدادرس
  ی خسارات دادرس  یبه دعوا  یدگیکند، شأن رس یم   یدگی رس  یکشور که به عنوان فرجام   یوان عالیخسارت را نداشته باشد )مانند د  یبه دعاو   یدگیشأن رس

  ی به دعاو   یدگیرس   یرا برا  یباشد. قانون آ.د.م مرجع یمستقل خسارت م   یحق ناچار به طرح دعوایرا ندارد(؛ در موارد مزبور ذ   ی مربوط به مرحلۀ فرجام
  ی، مشمول قاعدۀ عام دانست و به صالح ی ت محل  ی ث صالح ی ن دعوا از حید ای ن باین ننموده و بنابراییمستقل خسارت تع 

اقامت  خوانده نظر    ت  دادگاه  محل 
 دارد.

  ه خواهان یخوانده عل، چنانچه  یاضاف  ید: دعوای اقامه نما  ه خواندهیعل  یخواهان اصلکه    یدر صورت  یطار   ی: دعوایطار   یدر دعاو   یت محلیصالح
از آنها بر    یکی ا  یاصحاب دعوا    یاز سو ورود ثالث و اگر    ید: دعوایاقامه نما   از آنها  یکیا  یه اصحاب دعوا  یعل  ی شخص ثالثمقابل، هرگاه    یاقامه کند: دعوا

 شود. یده م ی جلب ثالث نام یاقامه شود: دعوا یثالث
 دنظر است. یدنظر قابل طرح و مرجع آن همان مرجع تجدیدر مرحلۀ تجد یورود ثالث حت  یدعوا
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ا  یطار   یدعوا با دعوایبه شرط  و    ی اصل  ینکه  دارای مرتبط  بای  ی ا  باشد،  دادگاهد  یک منشأ  است.    ی اصل  یاقامه شود که دعوا  ی در  شده  اقامه  آنجا  در 
 د. ینما یم  یدگیرس یاصل یشود که به دعوا یدگیرس  ید در دادگاه ی دادگاه خارج نباشد، با  یت ذاتی، چنانچه از صالحی طار  یبه دعاو  یدگیرس

ن دادگاه  یرا ایدادگاه خارج باشد، ز   ی ت ذاتیاگر از صالح   ید، حت یانم یم   ی دگ یرس  ی اصل   یاقامه شود که به دعوا  ی د در دادگاهی درهرحال با  یطار   یدعاو 
گاه باشد. در ا  ی طار   ید از طرح دعوایبا د و چنانچه  یت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال نما ی د با صدور قرار عدم صالحی ن صورت، دادگاه بایآ

ه به مواد    ین امر متوقف نمای را تا حصول ا  یدگیباشد رس  یطار   یجۀ دعوایمنوط به روشن شدن نت   یاصل   یبه دعاو   یدگیرس ق.آ.دم و مادۀ    28و    89د با توج 
دالت  وان عیا دیو    یر وابسته به دادگستر یا غی)وابسته    ییر مراجع قضا یت سا یر  صالح که اعتقاد به صالح یدادگاه  غ  یق.د.ع.ا صدور قرار رد دعوا از سو   46
ت، ب ی ت است، به این صالح یی ا مرجع تع ی ت و ارسال پرونده به مرجع صالح و  ی( دارد و برابر مقررات مکلف به صدور قرار عدم صالح یادار  وجه به نظر  ین عل 

ادعا  یاصل  یبه دعوا   یدگیرسد. چنانچه رسیم اثبات  به  بایت سایباشد که در صالح   ییمنوط  باشد  د.م عمل شود. مثال:  ق.آ.  19د طبق مادۀ  یر مراجع 
ناش  یدعوا  یل دادگستر ی ا وکی  یه قاض یچنانچه عل انتظام   ی خسارت  ا  یاز تخلفات   ه به  توج  با  ت دادگاه  ینکه احراز تخلف آنان در صالحی آنان اقامه شود 

م   یانتظام  رس یباشد خواهان مکلف است ظرف  یمربوط  و  اقدام  دادگاه صالح  در  ماه  دفتر   یک  به  را  آن  تسل یدگ یدادگاه  رسد  نمایکننده  غی م  در  اید.  ن  یر 
 د. ی، در دادگاه صالح اقامه دعوا نمایتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه انتظام ید و خواهان می نمایخسارت را صادر م یقرار رد دعوا  یصورت، دادگاه عموم 

                              طرف از (ی )اصلگر  ید یدعوا یاثنا در (ی)طار  ییدعوا هر  گه:یم  م .د.آ.ق 17 مادۀپس 
 ، « یاضاف یدعوا» :خواهان •
 ، «تقابل یدعوا» :خوانده •
 ، «ثالث ورود» :ثالث  شخص •
   ،«ثالث جلب» : یاصل ن ییمتداع •

    در و شودیم  دهی نام «یطار  یدعوا»  شود اقامه
 . شودیم  طرح یاصل یدعوا  محل 

 . باشد نداشته یمحل   تی صالح اگر ی حت شود،یم  طرح یاصل  یدعوا محل   در یطار  یدعوا ✓
 . باشد نداشته  یذات تی صالح اگر ی حت شود،یم  طرح یاصل  یدعوا محل   در یطار  یدعوا ✓
 . باشد داشتهن یمحل   تی صالح اگر ی حت است، یاصل یدعوا با یطار  یدعوا به یدگیرس ✓
 . باشد داشته یذات تی صالح  که آن شرط به است، یاصل یدعوا با یطار  یدعوا به یدگیسر  ✓

  یاصل  یدعوا  محل    در  شهیهم  یطار   یدعوا  طرح  .شودینم   یدگ یرس   الزاماً   یول  شود،یم   طرح  یاصل   یدعوا  محل    در  ی طار   یدعوا  شه،یهم  و  حال  هر  به
 آن  به  باشد  داشته  یذات   تیصالح   اگر  و  شده  لعمط    یطار   یدعوا  از   دی با  یاصل  یدعوا  دادگاه    نکهیا  یبرا  باشد،  نداشته  یذات   ت یصالح  اگر  یحت   است،

را    ی اصل  یدعوا  به   یدگیصالح باشد رس  یاز نظر ذات   اگر  و  د ینما   ارسال   صالح   مرجع  به   را  آن  ، قرار  صدور  با  باشد،   نداشته   یذات   ت یصالح   اگر  و   دی نما  یدگیرس
 . کندیم  یدگیو دو دعوا را با هم رس دینما یم  متوقف
 یصالح

ّ
احکام    یز مربوط به اجرایق.ا.ا.م اختالفات راجع به مفاد   حکم و ن  27: به استناد ماده  ا ابهام احکام یاز اجمال    یدر اختالف ناش  یت محل

ه حادث م ا محکوم  یا ابهام  حکم  یکه از اجمال   صادر شده    یاز ملک  دی خلع  نکه حکم  ی شود؛ مانند ایم   یدگی که حکم را صادر کرده رس  یشود، در دادگاهیب 
 د. یجاد اختالف نمایسبب مجمل ذکر شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ا باشد که به

 :  ردیگ قرار  طرح مورد  است ممکن حالت 2  در یمدن  احکام یراجا  به مربوط  یدعاو  ،ی مدن احکام یاجرا قانون  27  و 26  مواد موجب به
  ، ی رأ  صادرکنندۀ   اگر  مثال   ی برا  .شود یم  اجرا  آن  توسط   حکم  که  است   یدادگاه   تی صالح  در:  اجرا  از   ی ناش  اختالف :  ی مدن  احکام  یاجرا  قانون   26  مادۀ

 . است یبدو  دادگاه با اجرا از یناش  اختالف رفع: باشد یبدو  دادگاه ،یرأ یمجر  دادگاه و باشد دنظریتجد  دادگاه
  باب   در  مثال  یبرا  .است  کرده  صادر  را  حکم  که  است  یدادگاه  تیصالح   در  حکم  در  ابهام  ای  و  اجمال  از  یناش   اختالف:  یمدن  احکام  یاجرا  قانون  27  مادۀ
  باشد،   یبدو   دادگاه  در  اجراحالدر  و  دنظری تجد  دادگاه  از  صادره  یرأ  اگر...     و  یثبت  پالک   در  ابهام  ملک،  حدود  صیتشخ   ه،یمهر   در  سکه  نوع  صی تشخ

 . است اختالف رفع  به  صالح دنظریتجد  دادگاه
است که حکم   یاحکام راجع به دادگاه   یاز اجرا  یق.ا.ا.م، اختالفات ناش  26: به استناد مادۀ  احکام   یاز اجرا  یدر اختالف ناش  یت محلیصالح

اختالفات راجع به مفاد   حکم و ... که مشمول    یحکم باشد، به استثنا   یاز اجرا  یاست که ناش  یاختالفات   ین ماده ناظر به تمام یشود. ایتوسط آن اجرا م
 ت دادگاه صادرکننده حکم است. ی قانون مزبور و در صالح 27دۀ ما

د که  ی مراجعه نما  ید به دادگاه ینفع باین صورت ذ یف گردد در ا یه توق یَعلبه عنوان مال  محکوم    ی، مال  شخص  ثالث ییات اجرایان عمل ینکه در جر ی مانند ا
 شود. یحکم توسط آن اجرا م 

محلیصالح دعوا  ی ت  اجرا  ی در  دستور  الزم   ی ابطال  مادۀ  االجراسند  موجب  به  بعض  1:  اصالح  اسناد    ی »قانون  دفاتر  و  ثبت  قانون  مواد  از 
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مفاد   سند    یاسناد رسم  ی« هرکس دستور اجرایرسم با  قانون دانسته  یرا مخالف  دی ا مخالف   از جهت  از دستور سند اجرایشکا  یگر ی ا    ی سند رسم  ی ت 
  مرجعیقانون مزبور در صالح   2ن دعوا به موجب مادۀ  ید. ایاقامۀ دعوا نما  یمدن   ین دادرسییب مقرر در قانون آیترت تواند به  یداشته باشد م

  ی ت  دادگاه  محل 
َله  سند  الزمیاست که دستور اجرا صادر نموده که م   اقامت  خوانده )متعهد 

ر  ی سا  یر اجران دستور دیاالجرا( نباشد. ابطال دستور اجرا، چنانچه اتواند محل 
  مرجع  صادرکنندۀ دستور است. ی ز در صالحیصادر شده باشد ن یاالجرا، از مراجع ثبت ا اسناد در حکم اسناد الزمیاالجرا اسناد الزم

 ت  دادگاه  محل 
أت  یمات هیع از تصمنفیات افراد ذ یبه شکا  ی دگ ی قانون ثبت احوال، رس  4: به موجب مادۀ  راجع به اسناد ثبت احوال  یدر دعاو   ی ت محلیصالح

باشد، با دادگاه     یت دادگاه عموم یراجع به اسناد ثبت احوال که در صالح   یر دعاو یبه سا  یدگین رسیقانون مزبور( و همچن   3حل  اختالف )موضوع مادۀ  
  اقامت  »خواهان« است. 

 محل 
  صدور سند است و اگر    یدگیم خارج از کشور باشد، رسیمقنفع  ی م شده و ذ یران تنظ یق.آ.د.م چنانچه سند ثبت احوال در ا  25به موجب مادۀ  

با دادگاه محل 
  تنظ

 شهرستان تهران است.  ی ت دادگاه عمومیم  سند و اقامت  خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صالح یمحل 
محلیصالح دادرس  یت  درخواست  ایفور   یدر  علی:  دادخواست  در صالحین  دادگاه ی االصول  رس  یت  دعوا  اصل  به  که  و  یم  یدگ یاست  ا یکند 
در صورت وارد بودن درخواست    یفور   یدادرس  ی ن حال، چنانچه موضوع درخواست دستور موقت )که در پ  یبه اصل دعوا را دارد. در ع  یدگ یت رس یصالح 

  دادگاهیصادر م
به اصل دعوا را    یدگیت رس ی اگر صالح  ید، حت ی آیمل م مزبور باشد، درخواست از آن دادگاه به ع  یهار از دادگاهیاست غ  یشود( در مقر 

 نداشته باشد. 
 نده است. یاستفاده در آ یاز ادلۀ موجود برا یبردار ل، صورتی ن دلی تأم: لین دلیدر درخواست تأم یت محلیصالح

 حوزۀ آن واقع است. ل مورد درخواست در  یاست که دل   یت دادگاهی ل در صالحین دل یق.آ.د.م درخواست تأم  14بنا بر مادۀ  .1
 حل  اختالف است.  یت شورایل در صالح ی ن دلیق.ش.ح.ا که قانون مؤخر است، تأم 22بنا بر بند »چ« مادۀ  .2

 ل در حوزۀ آن واقع باشد. ین دل ی ن خصوص، صالح است که موضوع تأمی در ا ی حل  اختالف در صورت یشورا
حل  اختالف    ی جداگانه به شورا  یل، درخواست ین هر دل یتأم  ید برای واقع شده باشد، با  یقضائ م، در چند حوزۀ  ین آنها را دار یکه قصد تأم  ی لی اگر دال 

 م. یم کنیل تقدیمحل وقوع همان دل 
 : لیدل  نیتأم  خصوص  درتست: 

 . باشد شورا محل،  در اگر یحت   است، صالح دادگاه •
 . نباشد   شورا محل در  اگر است، صالح شورا •
 . نباشد یکی نکهیا مگر است، صالح دو هر دادگاه و شورا •
 . نباشد شورا ،محل در اگر است، صالح دادگاه ✓

 ل صالح است: یذ  یهاک از دادگاهی مطالبۀ وجه چک، هر   یحقوق  یطرح دعوا یبرا مطالبۀ وجه چک: یدر دعوا یت محلیصالح
 ق.آد.م(  13دادگاه محل صدور چک، به عنوان دادگاه محل وقوع قرارداد، )بنا بر مادۀ  .1
 ق.آد.م(   13ه، به عنوان دادگاه محل انجام تعهد، )بنا بر مادۀ یعلمحال    یدادگاه محل استقرار شعبۀ بانک .2
 ق.آد.م(  11دادگاه محل اقامت خوانده، )بنا بر مادۀ  .3
شان که  یک از ای گاه هر تواند در دادگاه اقامتیسان(، خواهان م یمطالبۀ وجه چک، متعدد باشند )صادرکننده، ضامن و ظهر نو  یاگر خواندگان دعوا .4

 ق.آد.م( 16شان طرح دعوا کند. )بنا بر مادۀ یت همۀ ایبخواهد، به طرف 
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  خسارت    ورود    عی  مد    بنابراین.  است  قضات  انتظامی  عالی  دادگاه  در  قاضی  اشتباه  یا  تقصیر
 « .کند  اقامه صالح حقوقی عمومی دادگاه در دولت یا  مقصر قاضی   طرفیت   به مورد، حسب را دعوا قاضی، اشتباه  یا تقصیر احراز از پس و تقدیم

 
 ار در انتخاب دادگاه صالح: یب. موارد اخت

a.  خواهان:   یانتخاب از سو 
 از قرارداد و عقد:  یمنقول ناش ی( و دعاو ی)تجار  یبازرگان یدر دعاو  یت محلیصالح
 ان شده است. یق.ت ب   3و  2همان است که در مواد  یاست. اعمال تجار  یاز اعمال تجار  یناش  ی، دعاو یتجار  یمنظور از دعاو  •
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ک قرارداد ی مطروحه،    یگر منشأ دعواید  یز سو سو موضوع آن منقول است و اکی است که از    ییاز قرارداد، دعوا  یمنقول ناش   یمنظور از دعاو  •
 ک قرارداد. ی از  یا درخواست انجام تعهدات منقول ناشیاز قرارداد  یاست؛ مانند مطالبۀ ثمن ناش 

ن: خواهان یان حکم کرده است؛ بنابرایب  85/ 3/ 23ـ    688شمارۀ    3/59/ 28ۀ مورخ  یق.آ.د.م و آراء وحدت رو  13مادۀ    ین دعاو یدر خصوص ا •
 ها رجوع کند: ن دادگاهیک از ای به هر  دعواطرح  یتواند برایم

 ا یـ دادگاه محل انعقاد عقد 
 ای ی تعهد قرارداد یـ دادگاه محل اجرا

 ـ دادگاه محل اقامت خوانده 
 ست. یمقدم ن  یگر یک از آنها بر د یچ  یر است و ه یفوق مخ یهاک از دادگاهیخواهان در رجوع به هر  ▪
 توانند برخالف آن توافق کنند.یم دعوااصحاب  است و یل ین ماده، تکمیا ▪

َله تحو یتن گندم در ش  100که مشهد در منعقد شده، متعهد شود    یم تهران است به موجب قراردادیمق  یمثال: چنانچه شخص  د و از  یل نما ی راز به متعهد 
     یاز شهرها  یکی  یتواند در دادگاه عموم ید م ی نما  یانجام آن خوددار 

  اجرایشا  ی  وقوع عقد(مشهد )محل 
  اقامت خوانده(ا  ی   تعهد(  یراز )محل 

  تهران )محل 
 د. ی به انتخاب  خود دعوا نما

  اقامت  خوانده  ین، زوجه میمربوط به زوج   یو امور خانوادگ  ی: در دعاو یخانوادگ  یدعاو 
  سکونت  خود اقامۀ دعوا یتواند در دادگاه  خانوادۀ محل 

ا محل 
 رمنقول باشد. یۀ غیکه خواسته، مهر   یکند مگر در مورد

از شرکت  یناش  یدعوا قبال اشخاص خارج  در  م از تعهدات شرکت  از شرکت  خارج  دعوای: اشخاص  ناش   یتوانند  که  را  تعهدات    یخود  از 
محل   دادگاه   در  است  شده    یشرکت  واقع  آنجا  در  تعهد  محل  یکه  با  یا  کاال  تسل یکه  آنجا  در  اقامیم  ید  شود  پرداخت  پول  نماا  ای ه  اختید  نافین  خواهان    ی ار 

  اقامت  شرکت یصالح 
 باشد. یق.آ.د.م( نم  11شرکت )مادۀ  یمرکز اصل  ی عنیت دادگاه  محل 

  وقوع  قرارداد  یاز تعهدات شعبۀ شرکت، خواهان م   یناش  یراجع به اموال منقول و دعاو   یو دعاو   ی بازرگان  یدر دعاو 
  اجرایتواند به دادگاه محل 

آن   ی ا محل 
  تسل 

  شعبه مراجعه نمای ا ارائۀ خدمت و پرداخت پول( و همچنیم کاال ی)محل 
 د. ی ن به دادگاه  محل 

  هر  تواند به دایم  یمختلف اقامت دارند مدع  یهاه چند خوانده باشد که در حوزۀ دادگاهیک ادعا علی : چنانچه  تعدد خواندگان
ک از خواندگان  ی دگاه محل 

  اقامت  خوانده است. یصالح یاست که مشمول قاعدۀ عموم ین مربوط به آن دسته از دعاو ید البته ای مراجعه نما
 ت  دادگاه  محل 

عا راجع به اموال غ ی : هرگاه  رمنقولیتعدد اموال غ باشد که در    ی مختلف واقع شده و از آن دسته دعاو   ی هادادگاه  یهاباشد که در حوزه  یرمنقولیک اد 
  وقوع  مال  غیصالح 

  وقوع هر  یم  ی رمنقول است، مدعی ت  دادگاه  محل 
 د. یرمنقول مراجعه نما یک از اموال  غیتواند به دادگاه  محل 

b. اثر  یبه دعوا، ب  یدگی ن مرجع صالح رسییبر تع  ین مبنیخانواده، توافق خالف قانون طرف  ی: در دعاو تین در گسترش دامنۀ صالحیتوافق طرف
بنابرا از جمله ساین سایاست؛  مراجع  دادگاه عموم یر  به دعاو ینم  یر شعب  نمایداخل در صالح   یتواند  دادگاه خانواده دخالت  توافق    ی د حتی ت  اگر 

 ن احراز شود. یطرف
که در عرض    یگر یبه دادگاه  د   ین، با تراض یداد در مرحلۀ نخستیار م یاخت م به اصحاب دعوا  یق.قد  44، مادۀ  یدادگاه عموم   ی ت  محل  یدر ارتباط با صالح

  ایتدار باشد رجوع نمایدادگاه  صالح 
که    یرسد که توافق اصحاب دعوا در انتخاب دادگاه ین به نظر م ی امر چن  ین ماده از ق.آ.د.م در بادیند. با حذف نص 

ن، به  ید، در صورت احراز توافق طرفی نما  یدگیراد خوانده به دعوا رسین به شرط عدم ایح طرف ی در صورت عدم توافق صر  ی تواند حت یندارد م   یت  محل  یصالح 
 به دعوا مختار است.  یدگی در رس یق اولیطر 

د اما اگر  ی صادر نما  یت محل  یحتواند قرار عدم صال یکند و دادگاه مینم  یدگیندارد مکلف به رس یت  محل  ی را که صالح یاگرچه توافق اصحاب دعوا، دادگاه 
نداشته، در    یت  محل  ی که صالح  یصادره از دادگاه  یق.آ.د.م اعتماد شود رأ  352کند. البته اگر به ظاهر مادۀ    یدگیتواند به دعوا رسیمصلحت دانست م

 دنظر فسخ شود. ی د در دادگاه تجدی هر حال با
 :ل استی ت مراجع ذیم در صالح یدرخواست تقس م مال مشاع:یدر درخواست تقس یو محل  یت ذاتیصالح

 ت دادگاه محل اقامت خوانده استیجه در صالح یمنقول است و درنت ییق فروش( دعوایق افراز باشد و چه از طر ی)چه از طر  م مال منقول: یتقس .1
افته  یملک خاتمه    یان ثبت ین دارد که جر یبه ا  یم باشد بستگیدار تقسعهده  ینکه چه مرجع ی رمنقول است و ایغ  یی دعوا  رمنقول: یم مال غیتقس  .2

 ر. یا خ یاست 
  رمنقولیم مال غیتقست یصالح 

 م:یال مواجههی، با حاالت ذ ق افراز باشد یاگر از طر   ق افراز:یم از طر یتقس  .1
 است. ت ادارۀ ثبت محل وقوع ملک یبه درخواست افراز، در صالح  یدگیرس افته باشد:یملک خاتمه  یان ثبتیاگر جر  ▪

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


 ! دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست  ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در / یم ید مالکر ی دکتر ام 1 ی مدن ین دادرس ییجزوه آ
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

106 

 ت دادگاه محل وقوع ملک است. ین درخواست، در صالحیبه ا یدگیرس افته باشد:یملک خاتمه ن یان ثبتیاگر جر  ▪
افته  یافته باشد و چه خاتمه نیملک خاتمه    ی ان ثبت یبه آن درهرصورت )چه جر   ی دگی ق فروش باشد، رسیم از طر یاگر تقس  ق فروش: یم از طر یتقس .2

 وع ملک است. ت دادگاه محل وق یباشد(، در صالح 
 

 ، با دادگاه است: یان ثبتیرغم ختم جر یکه افراز ملک مشاع عل یموارد
 افته باشد: ی آن خاتمه  یان ثبتینکه جر یت دادگاه است؛ ولو ا ی افراز مال مشاع، در صالح یر دعوایدر موارد ز 

 ب وجود داشته باشد. یا غاین شرکا، شخص محجور یب .1
 باشد. ت اختالف یاگر در خصوص مالک .2
 المالک باشد. از ملک، مجهول یاگر بخش .3

ان  یو تا پا  یشود که مالک و متصرف آن در هنگام ثبت عموم یاطالق م  ینامه آن به امالک نییق.ث؛ و آ  136المالک بر اساس مواد  ملک مجهول
ثبت   1322  یق.ث. اصالح   12مهلت مقرره در مادۀ   را تکم   یاظهارنامۀ  به ملک  ادارۀ ثبت مربوطه تسلینسبت  به  و  باشد؛ هرچند  یل نکرده  م نکرده 
 مالک باشد.  یگونه امالک، دارانیدرواقع ممکن است ا 

 رمنقول درهرصورت با دادگاه است. یم ترکۀ غیتقس .4
 : رمنقولیغ  ای است منقول ای  ابتدائاً  میتقس یدعوا: یبند جمع

 است.  صالح خوانده  اقامت محل  است و دادگاه  م.د .آ.ق 11 مادۀ  مشمول و است منقول  یدعوا کی  فروش  چه  باشد، افراز یدعوا چه  منقول  اموال در
 .است صالح رمنقولیغ مال وقوع  محلاست و دادگاه  م.د .آ.ق 12  مادۀ مشمول است، رمنقولیغ یدعوا کی  فروش   باب در رمنقولیغ  اموال در
 :دارد حالت 2  افراز باب  در

 ( م.د.آ.ق  12  مادۀ)  رمنقولیغ مال وقوع  محل: نکرده دای پ  خاتمه  یثبت انیجر  .1

 ( مشاع   امالک  فروش  و افراز قانون  1 مادۀ)  ملک   وقوع محل    ثبت ادارۀ: کرده دای پ  خاتمه  یثبت انیجر  .2

  12  مادۀ  :رمنقولی غ  و  م.د .آ.ق  11  مادۀ  :منقول.  دهد یم  پاسخ  را   یمدن   ی دادرس  نیی آ  عمومات   همان   را با   میتقس  یدعوا  در  ت یصالح   به  راجع   ی سوال  هر
 .ثبت  ادارۀ: بود کرده دایپ  خاتمه  یثبت  انیجر  مطرح بود و  فرازبود و بحث  ا   رمنقولیغ موضوع  یوقت فقط .م.د.آ.ق

گه  نشر  لیقب   از  ثبت  یمقدمات   اتیعمل   یعنی)  افتهی  خاتمه  آن   یثبت  انیجر   و  دارد(  فروشنه  )  إفراز  تیقابل   که  رمنقول،یغ  یدعوا  در   ارسال  حدود،  دیتحد   ،ی آ
  یی رأ  حال.  است  ملک   وقوع  محل   ثبت  ادارۀ  ت یصالح  در   است،   بوده  ثبت  آمادۀ  بلکه  است،   شده  ثبت  الزاماً   نکهیا   نه(  است  کرده  دا یپ   خاتمه  ...   و  اظهارنامه 

  قانون  2  مادۀ)  است  یفرجام   تیشکا  قابل  زین  شهرستان  دادگاه  یرأ  و  است  شهرستان  دادگاه  در  اعتراض  قابل  روز  10  ظرف  شود،یم   صادر  ثبت  ادارۀ  از  که
 (. مشاع  امالک  فروش  و افراز

ذاتیصالح اجرا   یدر دعاو   ی و محل  یت  به  مواد    االجرا:اسناد الزم   یراجع  بر  اسناد رسم  93و    92بنا  است؛  ، الزمی ق.ث.    ی برا  یعنیاالجرا 
مفاد آن   یثبت اسناد و امالک اجرا  ی ادار   ییر اجرایه را تقاضا کرد و از دواییتوان صدور اجرایمراجعه کرد؛ بلکه متوان به محاکم  یتنها ممفاد آنها نه  یاجرا

را درخواست کرد. قانونگذار برخ اسناد عاد  یاسناد  ارا الزم  یاز  از  و  امت یاالجرا دانسته  ترتیبانک  یا قراردادهایاز برخوردار کرده است؛ مانند چک  ین  ب  ی. 
ن خصوص،  ی ( است. در ا1387)مصوب    ییات اجرایت از عملیبه شکا  یدگ یاالجرا و طرز رسالزم  یمفاد اسناد رسم  یینامه اجرانیین اسناد، وفق آیا  یاجرا

 قابل فرض است: یدودسته از دعاو 
ه معترض  ییان به اصل اجرا، شخص خواه ی ن دعاو یدر ا   ه(: ییاعتراض به اجرا  یاالجرا )دعاو اسناد الزم   یابطال دستور اجرا  یدعاو  .1

قانون اصالح    2داند. )مادۀ  یون و متعهد نم یجه، خود را مدی است که مفاد سند را اجرا کرده و درنت  ی ا مدعی داند  یم   ی است؛ مانند آنکه سند را جعل
است که در حوزۀ آن    ی، دادگاه محل ین دعاو یبه ا  یدگیرس  ی(. دادگاه صالح برا1322مصوب    یاز مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسم   یبعض

 است.  دعوادادگاه صالح در خصوص اصل  یت ذاتیز در صالحین  یت ذات یث صالح یسند، صادرشده و از ح  یدستور اجرا
از زن    ی اه کند و مرد اقرارنامهییج است، درخواست صدور اجراعقدنامه مندر   یه خود که در سند رسم یوصول مهر   ی برا  یمثال، اگر در تهران، زن   یبرا

 تواند به دادگاه خانواده تهران مراجعه کند و دادخواست ابطال دستور اجرا طرح کند. یه کند، م یداشته باشد که داللت بر پرداخت مهر 
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ت خود را قبول داشته باشد؛ اما  یونیه معترض نباشد و اصل مدییممکن است شخص، به اصل صدور اجرا  :ییات اجرایاعتراض به عمل  یدعاو  .2
...    ده وی قۀ مزایقۀ ابالغ، طر یون، طر یقۀ محاسبۀ دیمت توسط کارشناس، طر یق   ی ابیقۀ ارز یثبت، مانند طر   ییات اجرایفات و عملیاز تشر   یابه پاره

أت نظارت ثبت  یاعتراض نزد هروز از ابالغ، قابل  10س ثبت محل، ظرف  یس ثبت محل طرح شود. نظر رئیرئ  د در نزدی ن اعتراض بایمعترض باشد. ا
 استان است. 

 
 االجرا: اسناد الزم  یاجرا ابطال دستور یدعوا

 انواع اسناد:  

 : چک یعاد .1
 ه ینکاحسند شده، ثبت ملک: سند  یرسم .2
 شود. یه صادر میمراجعه به دادگاه از واحد ثبت اجرائ ه بدون کهستند    یاالجراء، اسناداسناد الزم ✓
نکاحی  یبانک  یا قراردادها یاالجراء مثل چک  اسناد الزم  یابطال دستور اجرا  یدعوا ✓ که   یسناد رسم اقانون ثبت    92و    91ه وفق مواد  یا سند 

 باشد، است. یع م اق حوزۀ صدور دستور اجرا و   محل  ت دادگاه صالح به اصل دعوا که در ی ادارۀ ثبت صادر شده است، در صالح یر اجرایتوسط دوا
عمل ✓ به  اجرایاعتراض  رئ  ییات  نزد  ابطال(  درخواست  م ی)نه  صورت  محل  ثبت  رئ یگیس  نظر  و  نیرد  ه ی س  نزد  قابل یز  استان  ثبت  نظارت  أت 

 . (یمفاد اسناد رسم   یینامۀ اجرانییآ 169اعتراض است )مادۀ  

 ه کرد:ییاجرا یتوان تقاضایثبت م  یاجرار یاالجرا، از دوانسبت به اسناد الزم

 دادگاه صالح به اصل دعوا واقع در حوزۀ صدور دستور اجرا.  :درخواست ابطال ✓
 قابل اعتراض است.  أت نظارتیهدر  س ییم  ر یاست و تصمس ثبت محل یرئ ت یدر صالح  اعتراض ✓

 
اناطه: اثبات  یحقوق  یک دعوای به    یدگیاگر رس   قرار  به  اثبات آن مقدمه، در صالح   یامقدمه، منوط  و در صالح   یگر یت مرجع دیباشد که  ت  یاست 

 کند: یل عمل م یکننده به اصل موضوع نباشد، دادگاه به نحو ذیدگ یهمان دادگاه رس
 اند. م نهادهین تصمیه را بر ادانان نام قرار اناطاز حقوق یبرخ  یکند. البته در ق.آ.د.م. از قرار اناطه سخن گفته نشده است؛ ولیقرار اناطه صادر م  .1
 دهد. یدر مرجع صالح م  دعوااقامۀ  یک ماه مهلت، برای به خواهان  .2
ف  یقرار توق  ینسبت به پروندۀ، فعل  یعنیشود؛  یگر متوقف میجۀ پروندۀ دین نتییتا تع   یبه پروندۀ فعل  یدگی الزم را طرح کند، رس  یاگر خواهان دعوا .3

 شود. یصادر م  یدادرس
 شود. یصادر م  دعواقرار رد    یدر مهلت مقرر، نسبت به پروندۀ فعل دعوادر صورت عدم طرح  .4
صادر   دعواقرار رد    یفعل  یکننده به دعوایدگیالزم را در مرجع صالح طرح کند، باز هم دادگاه رس  یک ماه، دعوای مدت    یاگر خواهان بعد از انقضا .5

 کند. یم
مادۀ   .6 نحو   19در  به  گو   شدهانیب  یق.آ.د.م  در حالت یکه  در صالحمنوط    یبه دعوا  یدگیکه رس  یا صرفًا  دادگاه  یکیت  یبه  باشد،    یدادگستر   یهااز 

، منوط  دعوابه    یدگی ن، اگر رسی کاررفته باشد؛ بنابراعام خود به  یدر معنا  19رسد که عبارت »دادگاه« در ماده  یمشمول قرار اناطه است؛ اما به نظر م
ادعا اثبات  رس  ییبه  که  صالح  یدگیباشد  در  ادعا،  آن  دادگاه  یکیت  ی به  صالح   یدادگستر   یهااز  در  بلکه  ادار   یک یت  ینباشد،  مراجع  باشد،    یاز 

 ن ماده است. یهمچنان موضوع، مشمول ا
داشته باشد که    یده دفاعن، اگر خوان یست؛ بنابرایاست و ناظر به خوانده ن  دعواطرح    یماهه به خواهان براکیق.آ.د.م فقط ناظر به مهلت    19مادۀ   .7

تواند در  یماهه داد. بلکه خوانده م کی ق.آ.د.م به او مهلت    19توان با صدور قرار اناطه، در قالب مادۀ  یباشد، نم   دعواازمند طرح  یاثبات آن دفاع، ن 
دادگاه خارج باشد، ضمن    یت ذات ی متقابل از صالح  یبه آن دعوا  ی دگ یمتقابل طرح کند. اگر رس  ی، دعوای اصل  یکننده به دعوایدگ یهمان دادگاه رس

 کند. یخود را متوقف م  یدگی خود مؤثر بداند، فعاًل رس  یدگ یرا در رس دعواجۀ آن یفرستد و اگر نت یت، آن را به مرجع صالح میصدور قرار عدم صالح 
 : یاز قرار اناطه در امور حقوق ییهامثال

قضات    یانتظام  ی، در دادگاه عالی ر آن قاضیمرتکب شده، منوط به اثبات تقص  یدگیان رسیکه در جر   یر یل تقصی به دل   ی ک قاضی افت خسارت از  یدر  .1
 است. 
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 ، است. یوان عدالت ادار یدر د  یر شهردار یک ملک، منوط به اثبات تقصی رمجاز یل پلمپ غی به دل  یافت خسارت از شهردار یدر  .2
ت، در  یر دولت در خصوص اعمال حاکمید ابتدا تقصی کند، با  ی دگ یشده، رس ه دولت طرحیکه عل  یمطالبۀ خسارت   یبخواهد به دعوا  ی اگر دادگاه حقوق .3

 اثبات شود.  یوان عدالت ادار ید
حکم  د ابتدا  ی کند، با  یدگیق.ا مصادره شده، رس  49اصل    ی که قباًل در راستا  یملک  ی م سند رسمیالزام به تنظ   یبخواهد به دعوا   یاگر دادگاه حقوق  .4

 شده و ابطال شود. ق.ا( مورد اعتراض واقع 49ژۀ اصل یمصادرۀ اموال در دادگاه انقالب )شعب و
 

 ی سبت نِ یات قواعد صالحیمبحث دوم: خصوص
سب ی قواعد  صالح  شود. یره )نه آمره( شمرده م ینبوده و از قواعد مخ  ی، مربوط به نظم عمومیت  ن 

 : یِنسبِت یاقامۀ دعوا در دادگاه فاقد صالح
 د: ی نمایت م یراد عدم صالح ی. خوانده االف

 ت و ارسال پرونده به دادگاه صالح. ی: صدور قرار عدم صالح ین جلسه دادرسیان اولی ت قبل پایراد عدم صالحی( ا1
 شود. یشود و مانند مورد »ب« عمل م یب اثر داده نمی: ترت ین جلسۀ دادرسیت پس از اولیراد صالح ی( ا2

 ر است که: ین صورت، دادگاه مخ یکند: در ایت نم ی راد عدم صالحی. خوانده اب
 د. یصادر نما   یمقتض یو رأ یدگی ( به دعوا رس1
 د. ی ت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمای( با صدور قرار عدم صالح2

 یکه صالح  یصادره از دادگاه یف رأیتکل
ّ
 :ندارد یت محل

 :یدادرسن جلسۀ یراد خوانده در اولیا. الف
 د؛ی ت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمای( دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صالح1
ه ننمود و رأی( چنانچه دادگاه به ا2  د: یصادر نما یراد توج 

 ق.آ.د.م(.  352شود )مادۀ  ی، نقض و پرونده به دادگاه صالح ارسال م یکند، رأ   یدنظرخواهی ه تجدیَعلدنظر بوده و محکوم  ی ، قابل تجدی اگر رأ ✓
 ق.آ.د.م(  371مادۀ   1شود )بند  یکند، پرونده به دادگاه صالح ارسال م   یخواهه فرجامیَعلصادره قابل فرجام بوده محکوم   یاگر رأ ✓

  ی دگ یا به دعوا رسی ت صادر  ی ر است قرار عدم صالحین صورت دادگاه مخ ی: در این جلسۀ دادرسیپس از اول  یراد و یا ایراد خوانده  یعدم ا.  ب
 د: یصادر نما  یکرده و رأ

 ق.آ.د.م(.  352شود )مادۀ ی، نقض و پرونده به دادگاه صالح ارسال می کند، رأ  یدنظرخواه یه تجد یَعلدنظر بوده و محکوم  ی صادره قابل تجد  ی. اگر رأ1
دادگاه    یت  محل  یخواسته را جهت عدم  صالح فرجام  یتواند رأیکشور نم  یلوان عای کند د  یخواهه فرجامیَعلبوده و محکوم    یخواه قابل فرجام  ی. اگر رأ2

 ق.آ.د.م(. 371مادۀ   1د )بند  ی نقض نما
اگر ا سب یراد صالحیاز نظر دکتر شمس:  ن  برا  یل رأ ین دل ی د به ایدنظر هم نبای ( نشود، دادگاه تجدی)محل    یت   آزمون وکالت بر اساس    یرا نقض کند اما 

 فوق مالک است.   یهاظاهر قانون، گفته
 
 د: ی ن موارد چک کنید خودتون رو با ا ییایب

  در  واقع  آپارتمان  و  تهران  در  خودرو  باشد  قرار  و  دینما   آپارتمان  واحد  ک ی   و  خودرو  دستگاه  کی   فروش  به   اقدام  قرارداد   کی   موجب   به  ز یتبر   در  شهرام   اگر  •
 میمق   که  فرزند  دو  یدارا  و  و  است  نیقزو  میمق  که  شهرام  هیعل  بخواهد  دعوا  خواهان  تعهداتش  یفایا  از  شهرام  تخلف  خاطر  به  و  شود  داده  لی تحو  کرج

 است؟  دعوا طرح  یبرا  صالح مرجع  کدام است، کرده فوت  اکنون هستند رازیش و اصفهان
 کرج  ای تهران  ای زیتبر 

 کرج 
 ن یقزو ✓

 راز یش ای اصفهان
 : مرده ا ی است زنده خوانده  مینی بب د ی با اول :است مرتبط یچندمرجع  هم  و یمرجعتک استثنائات   به هم و قاعده   به هم که میدار  یامسئله  اگر

  رمنقول یغ  دعوا   اگر   یحت   باشد،  قرارداد  از  یناش  دعوا  اگر   یحت   است،  صالح   ی متوف  اقامتگاه  ن یآخر   دادگاه   م .د.آ.ق  20  مادۀ  طبق:  بود  مرده  خوانده  اگر  •
 . باشد یتجار  دعوا اگر یحت   باشد،
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   دادگاه   م.د.آ.ق 12 مادۀ طبق:  بود زنده خوانده  اگر •
 . باشد قرارداد از  یناش دعوا  اگر یحت   است، صالح رمنقولیغ  مال وقوع محل 

  طبق   هم  و  یمرجع تک  استثناء   طبق  هم  ،قاعده  طبق  هم  25  تا   11  مواد  مجموع  اساس  بر  که  شود  مطرح  یسؤال   یمحل  صالحبت  باب  در  که  یصورت   در
  به   باشد  نشده  میتقس   ترکه  که  یصورت   در  و  ر؟یخ  ای  است  شده  یمتوف   ،خوانده  ایآ  که  باشد   نیا  دی با  ص یتشخ   نیاول   داد  پاسخ  آن  به  بتوان  یمرجع  چند  استثناء
  اگر   و  است  مواد  ۀیبق  بر   حاکم  (یمتوف   اقامتگاه  نیآخر )  م.د .آ.ق  20  مادۀ  ، حال  هر  به.  است  صالح   ی متوف  اقامتگاه  نیآخر   دادگاه  م.د .آ.ق  20  مادۀ   استناد 

   نشد إحراز سؤال در فوت
 . است مواد ری سا بر حاکم  12 مادۀ  در مذکور  رمنقول یغ مال وقوع  محل 

 . باشدیم  قاعده  طبق ،تی صالح و میندار  ی متوف اقامتگاه نی آخر  با یکار  گرید  م،یباش مواجه شدهمیتقس  ترکۀ و یمتوف  خواندۀ با اگر
  ظاهراً   اول  نگاه  در  و  است  شده   ی نی بشیپ   صالح  مرجع   عنوان  به   مواد  نیا   یهمگ  در  رمنقولیغ  مال   وقوع  محل  16  و  15  ، 12  ، 11  مواد  یق یتطب  یبررس   با

  و  یدعاو   آن  موضوع  حتماً   یول   د،ی آیم  شمار  به  رمنقولیغ  مال  وقوع  محل  صالح  مرجع  تاً ی نها  چند  هر  گفت  دی با  قیدق  ینگاه   با  اما  است،  متعارض  و  بیعج
 . است متفاوت  دعوا آن در صادره یرأ

 و  است  رمنقولیغ  فقط  دعوا  موضوع  م.د.آ.ق  12  مادۀ  در.  شودیم   منقول  یرأ  به  یمنته  و  است  منقول  به  راجع  فقط  م.د.آ.ق  11  مادۀ  در  دعوا  موضوع
  رمنقول یغ  محل  در  یول  دارند  منشأ  وحدت  حتماً   و  است  رمنقولیغ  هم  و  منقول  هم  دعوا  موضوع  م.د .آ.ق  15  مادۀ  در.  شودیم   رمنقولیغ  یرأ  به  یمنته

  و   منقول  مال  به  مربوط  دعوا  موضوع    اگر  .(است  م.د.آ.ق  12  و  11  مواد  جمع  م.د.آ.ق   15  مادۀ. ) است  رمنقولیغ  ریدا  و  منقول  ریدا  هم  آن  یرأ  و  شدهطرح  
 . شودیم  مطرح قاعده طبق کدام هر  ،نباشد منشا  کی  از یناش  هر  و باشد  رمنقولیغ

    کی   در  که  است  مطرح  رمنقولیغ  ن یچند  لکن  است،  رمنقولیغ  فقط  دعوا  موضوع  م.د.آ.ق  16  مادۀ  در
  ی رأ   کی  به  یمنته   و  طرح  رمنقولیغ  محل 

 . شودیم   هارمنقولی غ تمام یبرا  رمنقولیغ
  از  ریغ  منقول  یدعوا  11  مادۀ  در  گفت  دیبا  قی دق  ینگاه  با  (خواهان  اقامتگاه)  خانواده  تیحما  قانون  12  مادۀ  و  م.د.آ. ق   25  و  11  مواد  یق یتطب  یبررس  با

  خانواده   تیحما  قانون  12  مادۀ  و  احوال  ثبت  سند  موضوع  م.د.آ .ق  25  مادۀ  در  اما  است،   صالح  خواهان  اقامتگاه  هیالنها  و  است  خانواده  ای  احوال  ثبت  سند
 . است صالح خواهان اقامتگاه دادگاه ماً یمستق و نیاول  و است یخانوادگ  یدعاو  موضوع 

 ت و مراجع حّل اختالف: ی فصل سوم: اختالف در صالح
 د توجه داشت که: ی ن خصوص، بای ت دادگاه دانست. د ا ی ا عدم صالحیت  ی د مالک صالحیرا با یسؤال آن است که چه زمان ت:یمناط صالح

است که دادگاه   ین، کافیست؛ بنابرایمؤثر ن  یت محلی صالح  ی رات بعد ییدادخواست است و تغم  یخ تقد ی ت، تار یمناط صالح  :یت محلیدر صالح .1
 ت داشته باشد. ی م دادخواست، صالحیخ تقدیدر تار 

ذاتی در صالح .2 پایوجود صالح   :یت  تا  بنابرا  ی دگ یان رس یت  است؛  الزم  تغیدادگاه  جر یرات صالح یین؛  در  دادرسیت  قرار عدم  ی ان  ، موجب صدور 
 است. ت یصالح 

ن  یاست و حل  اختالف ب  یمدن  ین دادرسیی، مطابق مقررات آیفر یت در امور ک ی(: »حل  اختالف در صالح1392ق.آ.د.ک )مصوب    317به موجب مادۀ  
 ت  آن قرار دارد.« ی است که دادسرا در مع ییهادادسراها مطابق قواعد حل  اختالف دادگاه

 است.  یز قابل تسر  ین ییر مراجع قضاین قاعده بر سا ی( را با همان )دادگاه( اما ات )دادگاهیص صالح یق.آ.د.م تشخ  26اگر چه مادۀ  
  اقامت  خود را تغیخ تقدی چنانچه بعد از تار 

  ی خ مزبور نبوده است دادخواست مزبور حت یت دادگاه در تار ی در صالح  یر یر دهد تأث یی م دادخواست، خوانده، محل 
 مقرر کامل شود همان اثر را دارد. م شده باشد اگر مهلت یاگر ناقص تقد

ت  یمزبور خارج کند و در صالح  ی ت ذاتیمطروحه را از صالح   یش از صدور حکم ممکن است قانونگذار دعاو یم دادخواست به مرجع صالح تا پ یپس از تقد
ه به ایقرار دهد. در ا یگر یمرجع د د با صدور قرار  یبا  ین مرجع یخالف قواعد آمره است، چن رصالح شده ویدر مرجع مزبور ذاتًا غ یدگینکه ادامۀ رس ی نجا با توج 

 کند.   ینی بشینکه مقنن خالف آن را پ یکه سپس صالح شناخته شده بفرستد، مگر ا  یت پرونده را به مرجعیعدم صالح
لشود که دادگاه  مرجوع  یمحقق م  یت در صورت ی اختالف در صالح ص دهد؛  یکه دادگاه  اول را صالح تشخ  ین معنی رد«، بدیت را نپذی عدم صالح  یه »ادعایا 

  مزبور، چنانچه دادگاه  مرجوع  یبنابرا
لن به موجب نص  ل را بپذی ن حال عدم صالحی در ع  یه خود را صالح نداند ولیا  میت دادگاه او  را صالح    یرد و دادگاه  سو 

م بفرستد وید پرونده را با صدور قرار عدم صالحیص دهد، بای تشخ  د. ینما  یاز فرستادن پرونده به مرجع حل  اختالف خوددار  ت، به دادگاه سو 
اثباتیاختالف در صالح .1 به موضوع واحد، دو    )مثبت(:  یت  ت، در  ی قۀ اختالف در صالح ین طر ی دانند. ایا چند دادگاه، خود را صالح م ینسبت 

گر، خود را صالح دانسته و از یاطالع از طرح موضوع در مرجع درغم  یا چند مرجع مطرح شود و آنها علیدر دو    دعواک  ی شود که  یمحقق م  یصورت
کنند و  یم   یدگی ک موضوع رسیبه    یصورت مواز ا چند مرجع بهین حالت، دو  ی ادامه دهند. در ا  یدگ یت امتناع کرده و به رسیصدور قرار عدم صالح

اثبات  م   یاختالف  هر یمحقق  متداعیشود.  از  اییک  حل  خواستار  که  در ین  اختالف  در  یصالح   ن  اختالف  حل   خواستار  خوانده،  )معمواًل  باشد  ت 
ک درخواست به مرجع  یم  یم و تقدیتواند با تنظیرا در مراجع مختلف طرح کرده است(، م   ین دعاو یرا خواهان، خود ایت است. نه خواهان؛ ز یصالح 

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


 ! دیارسال کن هارسان ام یپ قیتان را از طر درخواست  ای دیبده امیپ 09352213175به  یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در / یم ید مالکر ی دکتر ام 1 ی مدن ین دادرس ییجزوه آ
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

110 

 ت، درخواست حل  اختالف کند. یحل  اختالف در صالح 
 ل است: یدو حالت ذ یکه خود دارا (:ی)منف یسلبا ی ییت نفیاختالف در صالح .2
به    م:یمستق ▪ دو دادگاه، هر  ی نسبت  به صالح یک موضوع،  اعتقاد  با  نفیت دادگاه دیک  از خود  به ی  یعن یت کند؛  یصالح   یگر،  اعتقاد  با  ک دادگاه 

رد و  یت مرجع اول را نپذیدادگاه دوم قرار عدم صالح  یت صادر کند و پرونده را به آن دادگاه دوم بفرستد؛ ول یگر، قرار عدم صالح یت دادگاه د یصالح 
 همان مرجع را صالح بداند. 

ت محقق یرا صالح بداند، هنوز اختالف در صالح  یرد؛ بلکه مرجع ثالثیت خود را نپذیرد؛ اما صالح یت دادگاه اول را بپذیاگر دادگاه دوم، عدم صالح
 فرستد. یهمان دادگاه ثالث مت به ینشده است و پرونده را با صدور قرار عدم صالح

به صالحی   م:یرمستقیغ ▪ اعتقاد  با  به آن دادگاه ارسال کند. دادگاه دوم عدم ی گر، قرار عدم صالحیت دادگاه دیک دادگاه  را  پرونده  و  ت صادر کند 
ثالثیت خود را نپذ یرد؛ اما صالح یت دادگاه اول را بپذیصالح  بداند. در ا  ی رد؛ بلکه مرجع  دادگاه دوم، پرونده را با صدور قرار عدم  ن حالت،  یرا صالح 
ت، اختالف در  ین اختالف در صالح ید که دادگاه ثالث مجددًا دادگاه اول را صالح بداند. ای فرستد. حال فرض کنیت با همان دادگاه ثالث میصالح 
 م است. یرمستقیغ ییت نف یصالح 

 ت: یاختالف در صالحقواعد
 . یس حوزۀ قضائ یر مراجع و مقامات، مانند رئیدادگاه است، نه با سات هر دادگاه با همان ی ص صالحی تشخ .1
دادگاه  .2 صالح   یاگر  عدم  قرار  مرجوع  یبا صدور  دادگاه  کند،  ارسال  صالح  مرجع  به  را  پرونده  بایالت،  صالح ی ه  به  نسبت  نوبت،  از  خارج  عدم یت  ید  ا 

 ت خود اظهارنظر کند. یصالح 
از به  یت، ن یمراجع حل  اختالف به اختالف در صالح   یدگیرد. رس یگیختالف، خارج از نوبت صورت مت، توسط مراجع حل  ایحل  اختالف در صالح  .3

 ن ندارد. یدعوت از طرف 
  ی گانیامتناع کرده و پرونده را با  یدگیداشته باشد، از رس  یت محاکم دادگستر یاعتقاد به صالح  یانسبت به پرونده  ی ر دادگستر یک از مراجع غی اگر هر  .4

 کند. یم

 
 دنظر استان یکشور، دادگاه تجد ی وان عالیشده در قانون، دو مرجع هستند: دین یب شیمراجع پ
 االتباع است(: کشور الزم  یوان عالیاست )نظر د کشور  یوان عالید، تی مرجع  حل  اختالف در صالحکه   یمواردالف. 

 دو استان: ییحوزۀ قضا یها دادگاهن یت ب یاختالف در صالح  .1
 در دو استان؛ ییدو حوزۀ قضا  یعموم یها ن دادگاهیت ب یاختالف در صالح  •
 انقالب از حوزۀ دو استان؛ یهان دادگاهی اختالف ب •
 از حوزۀ دو استان؛ ینظام یهان دادگاهی اختالف ب •
 دنظر دو استان؛ی تجد یها ن دادگاهیت ب یاختالف در صالح  •
 دو استان؛ ییمختلف از حوزۀ قضا یها ن دادگاهیت ب یصالح اختالف در  •
 گر. یدنظر  حوزۀ استان  د ی ک استان با دادگاه  تجدیحوزۀ  ین دادگاه  بدو یت ب یاختالف در صالح  •

 ک استان؛ یو انقالب   ی، نظامی ن دادگاه  عمومیت ب یاختالف در صالح  .2
 ک استان؛ یحوزۀ   یاختصاص  یهار دادگاهیا سای ی عموم یهادادگاهن دادگاه  خانواده با یت ب یاختالف در صالح  .3
 دنظر استان؛ی کشور و دادگاه تجد یوان عالین د یت ب یاختالف در صالح  .4
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 . ییر مراجع قضای با سا یوان عدالت ادار ین شعب د یت ب یاختالف در صالح  .5
  ی از خود نف  یردادگستر یت  مراجع  غیمزبور، با اعتقاد به صالح   یهاده و دادگاهی مطرح گرد  یا نظام ی، انقالب و  ی در دادگاه عموم  یا امر یچنانچه دعوا  

کشور   ی وان عالین مرجع صالح به دیی تع ید آن را برا ی اند، ممنوع بوده و باص دادهی که صالح تشخ ی م پرونده به مرجعیند، از ارسال مستقی ت نمایصالح 
 ند. ی ارسال نما

د به  پرونده  عالیفرستادن  برا  ی وان  و مراجع غ  یهان مرجع صالح، چنانچه دادگاهییتع  یکشور،  امر واحد هم  یردادگستر یمزبور  به    یدگیرس  یزمان 
 است.  یز الزامیند ن ینما

 االتباع است(: دنظر استان الزمی است )نظر دادگاه تجد دنظر استانی دادگاه تجد، تی مرجع  حل  اختالف در صالحکه  یموارد ب.
 ک استان؛ی از حوزه  یعموم یها ن دادگاهیت ب یاختالف در صالح  .1
 ک استان؛ی انقالب حوزۀ  یها ن دادگاهیت ب یاختالف در صالح  .2
 ک استان؛ی در حوزۀ  2و  1 یفر ین دادگاه ک یت ب یاختالف در صالح  .3
 همان استان.   ییحوزۀ قضا  یدنظر استان و دادگاه  بدو ین دادگاه تجدیت ب یاختالف در صالح  .4
 دنظر همان استان. ی با دادگاه تجد ی ا دادگاه  انقالب  حوزۀ استانی و  ین دادگاه عمومیت ب یاختالف در صالح  .5

  ی ن دادگاه نظامیت ب یدر صورت اختالف در صالح باشد.  یدنظر استان متصور نمیا دو( با دادگاه تجدیک  ی )  ین دادگاه نظام یت بی نکته: اختالف در صالح
 ( 1392ق.آ.د.ک مصوب   600االتباع است )مادۀ ک الزمی  یک استان، نظر  دادگاه  نظام ی  ییدر حوزۀ قضا ک و دو ی

را   یوان عدالت ادار یت نموده و دیصالح   یون ماده صد( از خود نفیس ی، کمیات یأت حل  اختالف مالی)مانند ه   یادار   یو بدو   ی: هرگاه مراجع اختصاص نکته
، محقق  یادار   یو بدو   ین خود مراجع  اختصاصی ت بی که اختالف در صالح  یبفرستند. در صورت  یوان عدالت ادار یمًا به دی تقد پرونده را مسیصالح بدانند با 

  آن طبق اصول با
 باشد.  یوان عدالت ادار ید با دی شود حل 

صالح  در  اختالف  در صورت  ب ینکته:  د یت  ادار ین  عدالت  هر    یوان  اختصاص یو  مراجع  از  بدو   یک  د،  یادار   یو  ادار ینظر  عدالت  در خصوص  یوان   ،
 االتباع است. ت الزمیصالح 

کننده( آن را در مرجع صالح  ا درخواستی کند تا خواهان )یم  ی ا امر مطروحه خوددار ی به دعوا  یدگیرصالح از رسیرفت که مرجع غید پذیر موارد باینکته: در سا
 اقامه کند. 

 : تیاختالف در صالح حّل   یبندجمع

 است.  اختالف حل    راجع به  ق.آ.د.م 30تا   27مواد است و  جاد اختالفیا راجع به ق.آ.د.م 26مادۀ 

 ...   ت کند،یصالح  یاصفهان از خود نف یحقوق یکاشان نسبت به دادگاه عموم  (یحقوق )  یاگر دادگاه عموم  •
 هان صالح است. فدنظر اصیدادگاه تجد 
 دنظر کاشان صالح است.یدادگاه تجد 

 کشور صالح است.  یوان عالید
 رخ نداده است.  ی چ کدام. چون هنوز اختالفیه ✓

ستم و یمن صالح ن»  :دیت کند و دادگاه اصفهان بگویصالح   یاصفهان از خود نف  (یحقوق )   یکاشان نسبت به دادگاه عموم   (یحقوق )   یاگر دادگاه عموم 
است که    یمرجع  یاز سو ت  یصالح  رش  یپذ   ، عدم  ت یاختالف در صالح  ق  تحق    شرط    ق شده است.ت محق  ی اختالف در صالح  «کاشان صالح است  دادگاه  

 است.   شده ارجاعپرونده به آن 

تشخ  26طبق مادۀ   ✓ اواًل  با خود  یص صالح ی ق.آ.د.م  به دعوایدگی رس  مرجع    ت  زمان   یعن یاست،    کننده  به    ، نشود، خود مرجع  ی که اختالف  یتا  صالح 
 است.  یدگیص رسی تشخ

ص داده شود، ی صالح تشخ  یگر یاگر بعدًا مرجع د   یم دادخواست است، حت یخ تقدی ( همان تار یمحل    ای  یسبن  ،  یذات ت )یصالح ص  ی ًا مناط تشخیثان ✓
ن یشود و در ایباشد عطف بماسبق میرا صالح بداند، چون آمره م  یگر یمرجع د  دیقانون جداگر  ن صورت،  یدر اباشد که    یت ذات یصالح نکه  یمگر ا

 . د مناط استی قانون جد  یخ اجرای ست، بلکه تار ین خوانهمد یگر با قانون جدید هه بودیاول مالک  ۀ دادخواست که یخ اول ی حالت تار 
 ه است. یه و آخر یمناط اول  ،م دادخواستیخ تقدیتار ، تی در صالح ✓
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 شود.ینگونه حادث م یا تی جاد اختالف در صالحی ق.آ.د.م، ا 27طبق مادۀ   ✓
عدم  ✓

ر یپذ
ش  

ص
الح 

 است.  جاد اختالفیشرط اه ی إل توسط دادگاه مرجوع  ، یت ارجاع ی
  ی دگیکشور خارج از نوبت رس  یوان عالیدنظر و دی ، تجدیبدو   یهاها در دادگاهتیها و عدم صالح تی به صالح  یدگیق.آ.د.م رس   28و    27طبق مواد   ✓

 شود. یم
  اختالف:  ✓

 مراجع حل 
 ق.آ.د.م« 27دنظر »مادۀ یدادگاه تجد  .1
 ق.آ.د.م«    27ۀ مادۀ کشور »تبصر  یوان عالید .2
 م: یگه هم دار یتا مرجع د  2 یول  ✓

  اختالف«  یقانون شورا  13»مادۀ  یدادگاه عموم  .3
 حل 

 « یوان عدالت ادار ید ین دادرسییالت و آیقانون تشک 48»مادۀ  یوان عدالت ادار ید .4

 ق.آ.د.م  30مادۀ 

  اختالف است خودش مرجع    ،اختالف ه سر  ی یاالتباع است، به عبارت الزم یظر مرجع عال نشه یل همی در موارد ذ
 :حل 

 د. ی آ شیت پیدنظر اختالف در صالحی و تجد یبدو  یهان دادگاهیاگر ب  ✓
 د. یش آیت پ ی کشور اختالف در صالح ی وان عالیدنظر و دی ن تجدیاگر ب  ✓
  اختالف و دادگاه عموم  ین شورایاگر ب  ✓

 د. ی ش آیت پی اختالف در صالح  یبدو  یحل 
 . دیش آی ت پی کشور اختالف در صالح یوان عالیو د یوان عدالت ادار ین دیاگر ب  ✓

 
 دنظر ...ی ت تجدی قائل به صالح یوان عالیکشور باشد و د  یوان عالیت دیدنظر قائل به صالح یاگر دادگاه تجد •
 االتباع است. الزم  یوان عالینظر دو شده  جاد یت ای اختالف در صالحح:  یصح ✓

 شود.یق نممحق   یاالتباع است، لذا اصال اختالف الزم یوان عالینظر دغلط: 
 قابل تصور است و حلش با مرجع ثالث است.  یوان عالیدنظر و دین تجد یاختالف بغلط: 
 شود.  یوان عدالت ارجاع میپرونده به دغلط: 

 «ن!ی را همش به حرف دادش بزرگه گوش بدن، اگه اختالف نشه چیداداش بزرگه گفت گوش بد یاگه دعواتون شد، هر چ »

تال  ین مرجع عالیب ✓ ت توسط مرجع  یصالح   عدم    رش  یپذ  عدم    یعن یاست،    یاختالف، نظر مرجع عال آن  ل  ححدوث اختالف قابل تصور است و راه  یو 
 کارکرد دارد:  دو یعال

 جادکنندۀ اختالف است. یا .1
  اختالف استسبب  .2

 االتباع است.  چون نظرش الزم  ،حل 
  اختالف بیدادگاه تجد  ✓

 ک استانی عرض در مرجع هم 2ن یدنظر: مرجع حل 
  اختالف ب یوان عالید ✓

 استان.  2عرض( در رهمیغ  عرض/مرجع )هم  2ن یکشور: مرجع حل 
 باشد.   یکیشان یت ذات یصالح  یعنی جنس هم  یعنیرض عمنظور از هم

  اختالف به د یعرض: براهم یین مراجع قضای اختالف ب ✓
 شود. یکشور ارسال م یوان عالیحل 

 «(: یجاب ید »اختالف ان«، چه خود را صالح بدانید »اختالف سلب نت کن یصالح  ی)چه نف ییرقضایو مرجع غ  یین مرجع قضای اختالف ب ✓
 ها یها و ادار یر وابسته به دادگستر یمراجع غ •

مرجع رسیدگی کننده 

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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 ی دادگستر  ر وابسته بهیمراجع غ •

و  یصالح  یاز خود نف  ییرقضایت مراجع غیها به صالح . دادگاه.گاه .  : »هر1382/ 1/ 19مورخ    660ۀ شمارۀ  یوحدت رو  یبه استناد رأ ا خود را یت کنند 
به مراجع غ  ی یاعتبار قضا  یصالح بدانند به لحاظ برتر  و پرونده مستق  یاز ین   ییرقضایآنها نسبت  ت به  یص صالح ی تشخ  یمًا برای به حدوث اختالف نبوده 

 شود.« یکشور ارسال م  یوان عالید

 « !کنه  یدگیرس  یچه کس گه یپدربزرگ م »

  اختالف، نقش پ   یوان عالید  یکه برا  660ه شمارۀ  یوحدت رو  یبا توجه به رأ ✓
الواقع  یکرده ف  ینی بشیجاد اختالف پ یاز ا  یر یشگیعالوه بر نقش حل 

 شود. یاختالف محقق نم  ییرقضایو مراجع غ یین مراجع قضایب
 ...   ت کندی صالح یعرض( از خود نفر همیبه نفع دادگاه انقالب )غ یاگر دادگاه عموم: تست

 دنظر است. یش با دادگاه تجدحل   ،شود و در صورت اختالف یپرونده به دادگاه انقالب ارجاع م  •
 کشور است.  یوان عالیشود و در صورت اختالف حلش با د یانقالب ارجاع م پرونده به دادگاه  ✓
 شود. یشود، لذا اختالف محقق نمیکشور ارجاع م  یوان عالیمًا به د یپرونده مستق  •
 است.  یدگیشود و مکلف به رسیپرنده به دادگاه انقالب ارجاع م  •

نف  ی که دادگاه عموم   یدر صورت نکته:   از خود  ادارۀ ثبت  نفع  به دیق نمت محق  یت، اختالف در صالح یصالح  ی به  پرونده  و  عالیشود  ارجاع    یوان  کشور 
 شود. یم

 
 خوانده  یها ا پاسخیبخش چهارم: دفاع 

 « 148تا  144+  110و   109+  92تا  84رادات »مواد یا

 :دفاع

 (یدفاع مفهوم أخص )ماهو  ✓
 موضوع دعوانسبت به   •
 ی تی ا انکار ماهی ینف  به صورت •

 محصور ر یمتنوع و غ ▪
 ست یمحدود به زمان ن  ▪

 رادیا ✓
 باشد،   یتی ا انکار ماهی ینکه نفیبدون ا  یعنیت/ عدم سمت( یت/ عدم اهلی ت دعوا: عدم صالحیاست، )نسبت به کلخود دعوا نسبت به   •
 داند. ینم  خور پاسخ دردعوا را  •

 است. )در قانون  آمره( ییمحصور و احصا ▪
 ان شود.یبا ب ین جلسۀ دادرسی ان اولیتا پا ▪

 راد کند. یرادات  آمره که جنبۀ تذکر دارد، ایتواند در ایعالوه بر خوانده، خواهان هم م  ✓
ز ی ت تجوی را قبل از پاسخ به ماه  یت و بعضی را ضمن پاسخ به ماه  یم کرده بود و بعضیرادات را به دو دسته تقسیبر خالف قانون سابق که طرح ا ✓

راد یت ایپاسخ به ماه   ا قبل  یت  یار دارد ضمن پاسخ به ماه یق.آ.د.م( خوانده و چه بسا خواهان، اخت   84د )در صدر مادۀ  یکرده بود، در قانون جد 
 . کند 

راد ی( و ام.د .آ.ق  109  مادۀ)   ی واه  ین دعوا یراد تأم ی، ای نی تأم  رادات یا.  شودیم   میتقس  ین یتأم   راداتیا  و  ین یرتأم یغ  راداتیا  یدسته  2  به   راداتیا ✓
ایبق   .باشندیم(  م.د.آ .ق  144  مادۀ)   اتباع  ین دعوای تأم غیه   از  خوانده  که(  گانهیب  و  ی واه  یدعاو )  ی نی تأم  راداتیا  در هستند.    ینی رتأمیرادات، 

 دادخواست  رد     قرار  بود،  کرده  رادیا  که  خوانده  درخواست  به  تینها  در  نسپرده،  مناسب  نی تأم  خواهان  یول  کرده  نیتأم   سپردن  یتقاضا  خواهان
 . شودیم  صادر
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 به  ی دادرس  جلسۀ  نی اول  انیپا  تا  د یبا  م .د .آ.ق  87  مادۀ  طبق  و  هستند  زمان  به   محدود  ست،ین   زمان  به  محدود  که  ی ماهو   دفاع  خالف  بر   راداتیا ✓
 آن  به  دعوا  تی ماه  از   جدا  ستین  مکلف  دادگاه  م.د.آ.ق  90  مادۀ  موجب  به  اال  و(  ین یرتأم یغ  راداتیا  چه  و   ینی تأم  راداتیا  چه)  دیآ یم  عمل

 . کند یدگیرس  آن به تیماه   از جدا است مکلف دادگاه شود طرح مهلت در رادیا  اگر یعن ی کند، صادر یرأ و یدگیرس
 بودنمهلت از  خارج  جهت به  استثنائاً   تواند یم   دادگاه اال   و باشدیم  مهلت   ت یرعا شرط به  راداتیا  به جداگانه ی دگ یرس  است اصل  آنچه  راداتیا در ✓

 ( م.د. آ.ق 90 و 87 مواد) .  دهد انجام توأم یدگیرس
* 139  ، 133  مواد  در  مالزمه   عدم  ، یتبان   ر،یتأخ  جهت   به  یی استثنا  موارد   در   اما   است  ی اصل  یدعوا  با  توأم  ی دگ ی رس  بر   اصل   ، یطار   ی دعاو   باب  در ✓

 قرار   چون  یقرارها  فوق،  یهاحالت  از   کدام  چیه  در  که  است  نیا  است  فراوان   تیاهم  حائز  که  آنچه  د،ینما  ی دگ یرس  جداگانه  دی با  دادگاه  141  و
 . شود یم  یدگیرس  حال  هر به و شودینم  صادر...  و دعوا سقوط قرار  دعوا، رد قرار  استماع، عدم

 رادات یفصل اول: ا
معنایدفاع  به  )دفاع  خوانده  دفاع   اعم(:  یات  روش  هر  برا  یمنظور  آن،  از  خوانده  که  دعوا  یاست  م  یشکست  استفاده  اقسام  یخواهان  کند. 

 ات عبارت است از: یدفاع
و ماهاخص(:    ی)دفاع به معنا  یدفاع ماهو  .1 به اصل  بهی را گو  دعوات  یدفاع نسبت  ادعایمًا علی که مستق  یگر، هر دفاعیدعبارتند؛   ی ه اصل 

ل تعهد،  ی تعهد، تهاتر، تبد  یفایات ناظر به سقوط تعهد )ا یاست؛ مانند دفاع  یکند، دفاع ماهو   یخواهان را منتف  یخواهان مطرح شود تا اساس ادعا 
 . دعواات ناظر به صلح و سازش در خصوص موضوع یا دفاعیات ناظر به انحالل عقد )فسخ، اقاله، انفساخ( ی ابراء و ...(، دفاع

رفًا ناظر به شکل و ش  ی اتی دفاع (:یشکلراد )دفاع یا .2   ی او ارتباط یت دعوایخواهان و ماه  یاست و به اصل و اساس ادعا دعواوۀ طرح یاست که ص 
رادات  ی ل ایرا به دل  دعوا،  دعواوۀ طرح  یاز ش  یر یگت پرونده کند، با خردهیر دفاع در خصوص ماه یگر، خوانده بدون آنکه خود را درگ یدعبارتندارد. به

 رادات در مادۀ مزبور درج نشده است. یا یشده است. البته برخ  ق.آ.د.م شمارش  84رادات در مادۀ  یکند. ایمواجه م دعوامانند قرار رد  ی، با قرار یشکل
 منشأ باشد. ا همیبط تمر  یاصل یه خواهان که به دعوایاز جانب خوانده عل یی دعوا متقابل: یدعوا .3

 
 :رادیانواع ا

 است:  یدگیر مرجع رسییتغرش آنها، یکه اثر پذ  یراداتیا الف.
سب یراد عدم صالحی. ا2؛  یت ذاتیراد عدم صالحی. ا1  راد رد دادرسی. ا4راد امر مطروحه ی. ا3(؛ ی)محل   یت  ن 

 است: یدگیجاد مانع موقت در رسی ارش آنها، یکه اثر پذ  یراداتیا ب.
َمتی. ا 2ت؛ یراد عدم اهل ی. ا1  . راد عدم احراز  س 

 است: یدگیدر رس یجاد مانع دائمی ارش آنها، یکه اثر پذ  یراداتیا ج.
ه دعوا به خوانده؛  ی. ا1 ب آثار قانونی. ا4خواهان؛    ینفعیراد ب ی. ا3شده؛  راد امر قضاوتی. ا2راد عدم توج  ت مورد  یراد عدم مشروعی. ا 5به دعوا؛    ی راد عدم ترت 

 راد به زمان اقامۀ دعوا. ی. ا7نبودن دعوا؛   یراد جزمی. ا6دعوا؛ 
 رادات: یر ایسا د.
 گانه. ین اتباع ب یراد تأمی. ا3؛ یواه یراد دعوای. ا2راد رد   دادرس؛  ی. ا1
 : تیراد عدم صالحیا

، چون ستیراد ن یبه طرح ا  یاز ین  یسبو ن    ی ت ذات یدر صالح ؛ البته  هار کردرا اظ  یرادین ایتوان چنیباشد، م  یسبباشد و چه ن    یت ذات یچه عدم صالح  .1
اصحاب    ین حالت از سو یراد در ایکند و طرح ایم   یدگین جلسه متوجه آن شود، به آن رس یپس از اول  ی حت   یادر هر مرحلهآمره هستند، دادگاه رأسًا  

 شود یک تذکر محسوب م یدعوا 
 شود. یت صادر میراد، قرار عدم صالحین ا یدر صورت وارد بودن ا .2
 شود. یکننده م یدگی ر در شعبۀ رسییفرستد و موجب تغ یگر م یبه مرجع د ی را از مرجع یاپرونده یعن یشبه قاطع است؛  یت، قرار یقرار عدم صالح  .3
 س شود. یست که به صورت دادنامه، پاکنوین، الزم نیشود؛ بنابرایابالغ نم  دعوان قرار به اصحاب یا .4
 ست. یاعتراض نن قرار؛ قابلیا .5
راد نشده  یرادشده باشد و چه ایت ایدنظر و فرجام است، چه به عدم صالح ی در مرحلۀ تجد  یدادگاه، درهرصورت، موجب نقض رأ  یت ذاتیعدم صالح  .6

 باشد. 
رادشده ی(، ایدر مرحلۀ فرجام است که نسبت به آن در موعد مقرر )جلسۀ اول مرحلۀ بدو   یموجب نقض رأ  یدادگاه در صورت  یت محل یعدم صالح  .7
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 ست. یدر مرحلۀ فرجام ن ی، موجب نقض رأی ت محلیراد پس از جلسۀ اول(، عدم صالحیا در صورت ای راد یصورت، )در صورت عدم ا ن یر ایباشد. در غ
رادشده باشد  یچه نسبت به آن ا  یعنیدنظر است؛  ی در مرحلۀ تجد  یبه طور مطلق موجب نقض رأ  یدادگاه بدو   یت محلیطبق نص قانون، عدم صالح  .8

  ی موج نقض رأ ی ، در صورتیت محل یاند که عدم صالح جه گرفتهین نتی دنظر و فرجام چنیاس تجدی دانان، با قاز حقوق یاما برخ راد نشده باشد؛ یو چه ا
 رادشده باشد. یدر موعد مقرر نسبت به آن ا یدنظر است که در مرحلۀ بدو یدر مرحلۀ تجد 

راد امر مطروحه وارد است  یک پرونده ای به    یدر صورت  . است  یدگیدعوا تحت رسنکه  یا   یعنیاش  خالصه  :(م .د.آ .ق  84  مادۀ  2  بند)  راد امر مطروحهیا
راد  یا  یفعل  یل باشد، به دعوایاوصاف ذ  یشده، داراکه سابقًا طرح  ییباشد. اگر دعوا  یدگ یشده و تحت رسمشابه با آن طرح  ییا دعوای  دعواکه سابقًا همان  

 از: ن شروط عبارت است یامر مطروحه وارد است. ا 
 ارتباط کامل دارد.   یفعل  یباشد که با دعوا ییا دعوایوحدت موضوع و وحدت سبب(  یباشد )دارا یفعل  یمنطبق بر دعوا ییدعوا .1

ن، دادخواست الزام به انجام یاز طرف  ی کیگر مؤثر باشد؛ مانند آنکه  ید  ی، در دعوا دعواک  ی م در  یم که اخذ تصمییگویمرتبط م  یرا وقت  دعوادو   •
دربارۀ   یر یگ مید فسخ همان قرارداد را طرح کند. حکم فسخ قرارداد در تصمییگر دادخواست تأیم کرده باشد و طرف دیرا تقد  یتعهدات قرارداد

 رسد. ینم یتعهدات قرارداد ید فسخ قرارداد، نوبت به اجراییمؤثر است. چون در صورت تأ  یالزام به انجام تعهدات قرارداد
  103ن مورد مادۀ  یدر ا  .ن و نفقهیباشد. مثل تمک  یگر یمؤثر در د   یکیم در  یتصم  یعن یاست؛    یست، بلکه صرف ارتباط کاف یوحدت دعوا شرط ن •

 ق.آ.د.م حکمفرماست: 
 س کل ی ن شعبه بوده ـ بدون نظر رئیهم  یکجا(: شعبۀ قبل یتوأم )  یدگیقرار رس •
 س شعبۀ اول یبوده ـ با نظر رئ  یگر ی: شعبۀ دیدگ یقرار امتناع از رس  •

هر جا    ست.یس کل نیبه نظر رئ  ی از یاگر تو شعبۀ خودمان باشد، ن  یس کل برسه ولید به نظر رئیرون بایره ب یها ماز شعبه  ین است که هر چ یقاعده ا ✓
که    یس وقت راد رد دادر یا قرار ایمطروحه     مرراد ا یدر ا  ی دگ یس کل خواهد بود، مثل قرار امتناع از رس یر شعبه باشد، با نظر رئ ییمستلزم تغ   ی موضوع

ا قرار امتناع  یتوأم در امر مطروحه و    یدگیر نکند مثل قرار رسییشعبه تغ  ین صورت، وقت یر ایگر ارجاع شود. در غ یو به شعبۀ د  البدل نباشدیدادرس عل 
 ست. یس کل ن یبه نظر رئ  یاز یالبدل وجود دارد، نیدر رد دادرس که دادرس عل 

 
 وحدت اصحاب باشد.  یدارا یفعل یدعوابا  .2
  ی ت ذات ی است که صالح  یعرض، دو دادگاه باشد. منظور از دو دادگاه هم  یدگی گر تحت رسیعرض دا دادگاه همین دادگاه  یز در همین  یقبل  یدعوا .3

 کسان دارند. ی
 باشد و منجر به صدور حکم نشده باشد.   یدگ یسابق هنوز تحت رس  یدعوا .4

 
 راد امر مطروحه: یم دادگاه در صورت ورود ایتصم

پرونده در   .1 باشد، قرار رس یاگر هر دو  م  یدگ یک شعبه  نیشود. ایتوأمان صادر  بنابراین قرار،  و  ندارد  ابالغ  به  نیاز  پاکنو ین،  به  )تایاز  نی س شدن  ز  یپ( 
 ندارد. 

که   یا به شعبه  یس حوزۀ قضائیق رئیشود و پرونده از طر یصادر م   یدگیباشد، قرار امتناع از رس  یک حوزۀ قضائ یها در دو شعبۀ متفاوت از  اگر پرونده .2
 پ( ندارد. یس شدن )تایاز به ابالغ و پاکنو یز نی ن قرار نیشود. ا یدگیشود تا در آن شعبه، به نحو توأمان رسیسبق ارجاع است، ارسال م  یدارا

شود تا  یسبق ارجاع است، ارسال م   یکه دارا  یصادر پرونده به دادگاه  یدگیمختلف مطرح باشد، قرار امتناع از رس  یقضائ  یهاها در حوزهاگر پرونده .3
 شود.  ی دگ یبه نحو توأمان رس

  ای مرتبط در مرجع تجد یا دعاو یمقنن  ما مطرح بودن همان دعوا 
 ق.آ.د.م ندانسته است. 103مادۀ   یخوانده )امر مطروحه( و اجراراد   یدنظر را موجد  حق 

 به دعوا چه خواهد بود؟  یدگین در رس یف  دادگاه  نخست ی: در فروض مزبور و اعالم آن، تکلسؤال
را تا    یدگیاست، رس  ی گ د یدنظر مطرح و تحت رس ی مرتبط با آن در دادگاه تجد  یا دعوایو    یدگیتحت رس   ید که دعوایاحراز نما   ی: اگر دادگاه  بدو جواب

نت  شدن  مشخص  تجدیزمان  مرحلۀ  در  میجه  متوقف  تجدی نمایدنظر  مرحلۀ  از  حکم  صدور  با  و  بدو ی د  دادگاه  امر    یدنظر،  سبب  به  را  دعوا«  رد    »قرار 
 د. ینما یشده که بعدًا حادث شده است، صادر م قضاوت

 : (م .د.آ .ق 84 مادۀ 3 بند) ت یراد عدم اهلیا
راد عدم  یبا ا  دعوان صورت،  یر ایانجام اصل موضوع عمل الزم است. در غ  یت دارد که برایاز اهل   ی ااز به همان درجهی، ندعواطرح    یبرا  ی هر شخص  .1

ت خواهان که  ی دم اهلع  ت تمتع برخوردارند. ی االصول از اهل یفا است؛ چراکه همۀ اشخاص علیت است یت خواهان مواجه است. البته منظور، اهل ی اهل
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سپس خوانده  شود و  یصادر م   ی ف دادرسی ابتدائًا قرار توق   خواندهت  ی لصورت عدم اهدر    گردد. یبه قرار رد دعوا م   ی شود و منته یراد م یتوسط خوانده ا
 م به دادستان اطالع دهد. ین ق یی تع ید دادگاه برای با ی قانون امور حسب 56ممنوع از دفاع خواهد شد و به موجب مادۀ  

 ید دارایباشد، خواهان با   ی ، مالدعواعقل و بلوغ باشد و اگر موضوع    یهامؤلفه   ید دارای باشد، خواهان با  یرمال ی، غ دعوابنا بر بند فوق، اگر موضوع   .2
 ز نباشد. یبلوغ، عقل و رشد باشد و ورشکسته ن یهامؤلفه

تواند خود، رأسًا اقدام کند  یاش نم یمال   یدعاو   یت است؛ اما برای اهل  یخود دارا  یرمالیغ  ی طرح دعاو   یه، برایشخص ورشکسته، مانند شخص سف .3
 شود.  ه انجامیا ادارۀ تصفی ه یر تصف یتوسط مد دعواد طرح  یو با

 دعوا ن صورت، قرار رد  یر ایه طرح شود. در غیا ادارۀ تصف یه  یر تصف یم، مد ی، ق ی ، وص ی د حسب مورد توسط ولی با  دعوات خواهان،  یدر صورت عدم اهل  .4
 شود. یصادر م دعوات خواهان وارد باشد، قرار رد یراد عدم اهل ی گر، اگر ایدعبارتشود؛ بهیصادر م 

 . ی ان دادرسیدر جر  یت و ی م دادخواست است، نه محجور یت خواهان از بدو تقدی راد، محجور ین ای منظور از اد توجه داشت که ی البته با .5
  ی ت و یم دادخواست است، نه محجور یت خوانده از بدو تقدیان داشت که منظور، محجور ید بی البته بادر صورت محجور بودن خوانده:    دعواف  یتکل

 ق.آ.د.م آمده است.   105در مادۀ    یان دادرسیخوانده در جر  یف حدوث حجر برای. تکل یان دادرس یدر جر 
شان به ی ا  ی م و معرفیا قی  ی تا مشخص شدن ول  یکند. دادرس یرا به خواهان ابالغ م   یکند و متوقف شدن دادرس یصادر م   ی ف دادرسیدادگاه، قرار توق .1

 ماند. یدادگاه متوقف م
نسبت به    یکند تا اقدام مقتض یشده و دادگاه مراتب را به دادستان اعالم ممتوقف  یاز هم دادرسم باشد، بیا قی  یاگر خوانده، محجور باشد و فاقد ول .2

 ق.ا.ح(  56رد. )مادۀ یم صورت گینصب ق 
م  ی ا قی  یامتناع کنند تا ول   دعوات  ی توانند از دفاع در ماهیشان میشان طرح شود؛ اما ایت ای به طرف  دعواد  ی ا مجنون باشد، بایه  یر، سف ی اگر خوانده، صغ .3

به دادرسیا مقابل    یشان  اگر طرف  البته  با ی ،  یمال   یک دعوایدعوت شود.  باشد،  نام مدیک شخص ورشکسته  ادارۀ تصفیه  یر تصف ید  به عنوان یا  ه 
ن، اگر  ی ق.ت( بنابرا  419ندۀ او. )مادۀ  یصرفًا نمامقام تاجرند؛ نه  ه قائمیا ادارۀ تصفیه  یر تصفیرا مدیطرح شود، نه نام تاجر ورشکسته؛ ز   دعواخواندۀ  

 شود. یصادر م  دعواشود؛ بلکه نسبت به آن قرار رد  ی، متوقف نمدعوات تاجر ورشکسته طرح شود، یبه طرف  یمال یدعوا
  یشده و دادرسم ارسالیا قی  یول  یاه بر یم او را در دادخواست درج کند، از همان ابتدا، اخطار یا قی  یاگر خواهان، هم نام خواندۀ محجور و هم نام ول .4

 شود. یز متوقف نم ین
،  ی و   یا قضائی  ی ندۀ قانونی امتناع کند تا آنکه نما  دعوا تواند از جواب به  یا مجنون باشد، م یه  یر، سفیصغ  یعن یان شد که اگر خوانده، محجور باشد؛  یب .5

ات به نفع ی رادات و دفاعین ا یکه ا  ییان کند تا جا ی ب  یات یا دفاعیرادات  یخواندۀ محجور، ام به دادگاه دعوت شود. البته اگر  یا قی  ی، وص یقهر   یول  یعنی
آنها ترت یده م ی اوست، شن مثال، متضمن اقرار    ی او باشد. برا  یبرا  یات متضمن ضرر یرادات و دفاعین ای شود؛ مگر آنکه ایب اثر داده م یشود و به 

 ت، باطل است. ی ل فقدان اهلین اقرار، به دلین صورت، ا یباشد که در ا  یضمن 
 : (م .د.آ . ق 84 مادۀ  5 بند) از سمت یراد عدم برخوردار یا
 شده باشد: ل طرحی از اشخاص ذ ی کیاست که از جانب  یدگی رسقابل ی، در صورت دعوا .1

 نفع( یل )ذ یاص •
ه شخص  یر تصفیا مدیه  یه، ادارۀ تصف ی ال ُمنتقل  شود، مانند وراث،  یگر به او منتقل میف شخص دیاز حقوق و تکال  یاکه پاره  ی مقام: شخصقائم •

 . ی مقام تجارتورشکسته و قائم
 باشد.  یقاعیا ای ی، قراردادی، قضائ یندۀ قانون ی نده که ممکن است نماینما •

خواهان که توسط ندۀ  یدم سمت نماع  ( او، توسط دادگاه احراز شود.یندگید سمت )نمای کرده باشد، با  دعوال، اقدام به طرح  ی ر از اصیغ   یاگر شخص .2
 شود. یبه صدور قرار رد   دعوا م یق.آ.د.م منته 89شود به موجب مادۀ  یراد میخوانده ا

 یراد عدم برخوردار ینده نباشد، با ای کرده، در واقع نما دعوانده، طرح یا ... به عنوان نمایت شرکت یر یمومت، وکالت، مد ی ت، قی وال   یبا ادعا  یاگر شخص .3
 م. یااز سمت مواجه

ت سمت ی دهنده، هبه پرونده وارد است که دادخواست یاز سمت در صورت یراد عدم برخوردار یا .4 ر آن را به دادگاه  ینداشته باشد که بخواه تصو یچ برگۀ ُمثب 
ت سمت را  یکرده، تصو  دعوانده اقدام به طرح  ی که به عنوان نما  ی ن، اگر شخصیارائه کند؛ بنابرا  ل  یق.آ.د.م تحو  59ح مادۀ  ی رغم تصر یعلر ورقۀ ُمثب 

دهنده، اخطار رفع نقص صادر  د خطاب به دادخواستیست، بلکه دفتر دادگاه بایاز سمت وارد ن  یراد عدم برخوردار ی، ادعوان صورت، به  ی ندهد، در ا
ت سمت خود را ارائه کند. یکند تا نامبرده تصو  ر برگۀ ُمثب 

کند در    ی ندگ ی اعالم نما  یل( در دادرس یندۀ او )مانند وکی به عنوان نما  ی، شخصی ان دادرسیو سپس در جر   کند  دعوال اقدام به طرح  یاگر شخص اص  .5
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شده است. البته  ل طرحیتوسط خود اص  دعواست؛ چراکه  یاز سمت وارد ن  یراد عدم برخوردار ی، ادعوان صورت، به  ی که سمت او محرز نباشد، در ا  یحال
 ست.یرفته ن یکه سمت او احراز نشده، پذ  یشخص یندگ ی ن حالت، نمایدر ا

 صادر شود.  دعواد قرار رد ی، بادعواک یراد نسبت به ین ا یدر صورت وارد بودن ا .6
 تواند به عدم  یز میرد و خواهان ن ید او را بپذیدادگاه نبا  یکند، در صورت عدم احراز سمت و   دعوااز خوانده، اقدام به پاسخ به    ی ندگ یبه نما   یاگر شخص .7

 شود. یأثر شمرده میاتش بیبه عمل آمده و دفاع  یر یندۀ خوانده جلوگی ات نمایاعتراض خواهان از دفاع با  او اعتراض کند. ت  َم س   احراز  
 

 ل برشمرد:یتوان به شرح ذ یرا م  یندگیاقسام نما: یندگیاقسام نما
 م؛ مانند: ییگویم   یندۀ قانون ی شود، به او نما یتلق یگر یندۀ شخص دیبه موجب قانون، نما یاگر شخص :  یقانون یندگینما .1

 (؛ی ا جد پدر ی)پدر   یقهر  یول ▪
 اند. کرده یمعرف  یندۀ قانونینما یز نوعیرا ن یقهر  یمنصوب از جانب ول  یوص  یبرخ ▪
 . یرتجار یها و مؤسسات غران شرکتیو مد ی ردولت یغ یو مؤسسات عموم  یها، مؤسسات دولتسازمان یوزرا و رؤسا ▪

 م؛ مانند: ییگو یم  ی ندۀ قضائیشود، به او نما یتلق یگر یندۀ شخص دیبه موجب حکم دادگاه نما یاگر شخص :  یقضائ یندگینما .2
 ن؛ یم محجور یق ▪
 ق.ا.ح(  118و  104ن شخص عاجز )مواد ی ق.ا.ح( و ام 119و  103ن )مواد  ین جنی ن غائب مفقوداالثر و امیام ▪
م ▪ نظر  علیبه  که  آنکه  یرسد  تصفیمد  قانونگذاررغم  قائمیر  را  وله  است؛  دانسته  اقدیماه  یمقام  مد ت  تصفیامات  نوعیر    یندگی نما  یه 

 از جانب تاجر ورشکسته است.  ی قضائ
 م؛ مانند: ییگویم یندۀ قراردادیگر شود، به او نمایندۀ شخص دی ک قرارداد، نمایبه موجب   یاگر شخص :  یقرارداد یندگینما .3

 وکال؛  ▪
 یندۀ قرارداد ید نمای در حکم وکال هستند با  یجهت که تا حدودز ازآنیق.آ.د.م( را ن  32)موضوع مادۀ    یادارات دولت  ی ندگان حقوقی ن نمایهمچن ▪

 دانست. 
 مثال:  یم. برایی گو  یقاعیندۀ ایشده باشد، او را نما   یگر یندۀ دی قاع نمایک ا یبه موجب   یاگر شخص  :ی قاعیا یندگینما .4

 است.  یقاعیندۀ ا ی ک نمای یوص ▪
 است.  یقاعی ندۀ ایک نمای ز یمال موقوفه ن   یمتول ▪

 از سمت:  یراد عدم برخوردار یاز ا یقیمصاد
به موجب درج در وکالتیوکالت داده است. وک  دعواطرح    یبرا  یل یبه وک  یشخص .1 آقایاز جانب موکل عل  دعوااش، فقط حق طرح  نامهل مزبور   ی ه 

 کند. ی»ب« م  یه آقایعل دعوااقدام به طرح  ی»الف« را دارد. ول 
ه   یدارا  یشرکت  .2 نفر  مدیسه  ایأت  است.  می ره  شرکت  شخصین  به  فقط  دعواطرح    ی برا  یخواهد  اما  دهد؛  وکالت  اعضا  ی کی،  مدیه   ی از  ره،  یأت 

شان به ی ده باشد و ای ره رسیأت مدیب ه یل به تصوی وکن  یا آنکه وکالت اید  ی رسیت م یاکثر   ینامه به امضاد وکالتیکه باینامه را امضا کرده، درحال وکالت
 ل را داده باشد. ی نامه وکوکالت یار امضایره، اخت یأت مدیه  یاز اعضا یکی

برایم  یشرکت  .3 وکالتدعواطرح    یخواهد  دهد.  وکالت  مد،  فقط  را  درحالینامه  کرده؛  امضا  مد یرعامل  مادۀ  یکه  وفق  ا  125رعامل  در  ن  یل.ا.ق.ت 
 ار است. یض اختی جلسۀ تفوورتازمند صی خصوص، ن

 معلق بوده است.   یاز وکالت دادگستر  دعواکرده که در زمان طرح  دعوال طرح یبه عنوان وک  یشخص .4
م  یکه او به عنوان قیکرده است؛ درحال   دعوااو اقدام به طرح    یطفل، عمو   یمطالبۀ خسارت و مطالبات مال   یاند، برافوت کرده  یپدر و پدربزرگ طفل  .5

 نصب نشده است. طفل، 
 : (م . د.آ .ق 84 مادۀ 4 بند) به خوانده دعوا راد عدم توجه یا
ماه  .1 به  ورود  از  قبل  و  ابتدا  از همان  که  یاگر  باشد  پرونده، مشخص  ظاهر  از  پرونده،  هدعوات  توجه ی ،  ندارد    یچ  خوانده  بهیبه  ارتباط  یدعبارتا  گر، 

 شود. یصادر م  دعوام با او ندارد، قرار رد یمستق
صادر    دعوا، قرار رد  دعواراد عدم توجه  یا  یگر برمبنا ینسبت به خوانده ندارد، د  ی ت پرونده، مشخص شود که خواهان حق  یبه ماه  یدگیپس از رساگر   .2

 شود. یخواهان صادر م یحق    یو ب دعواخواهان، حکم به بطالن  یحق   یب  یشود، بلکه بر مبناینم
 به خوانده:  دعواه راد عدم توّج یاز ا یقیمصاد
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ل طرح یه اص ید علیبا  یالزام به انجام تعهدات قرارداد  یا دعوای  یم سند رسم یالزام به تنظ  یم کرده باشد، دعوایتنظ   یاگر شخص، وکالتًا قرارداد .1
 به خوانده است.  دعواراد عدم توجه یق ایل، از مصاد یه وک یعل ین دعاو یشود و طرح ا

 ر آن شرکت طرح شود. یت مدیشرکت است، اشتباهًا به طرف  یاز نقض تعهدات قرارداد  یناشه شرکت طرح شود و ید علی که با ییدعوا .2
که الزم بود نام شخص محجور، به عنوان خوانده درج شود    یم او طرح شود؛ در حالیت ق یطرح شود، به طرف   یه شخص محجور ید علی که با  ییدعوا .3

 . دعوا، نه به عنوان خواندۀ دعوت شود یندۀ خوانده به دادرسی م صرفًا به عنوان نمایو ق
که اصحاب دعوا   یا اشخاص ین همان اشخاص  ی شده، سابقًا ب طرح  ی: چنانچه دعوا(م .د.آ . ق  84  مادۀ  6  بند ا مختومه )ی  شدهراد امر قضاوتیا

د.  یشده نماراد امر قضاوتیدعوا، ات  ی تواند ضمن پاسخ به ماهیصادر شده باشد، خوانده م   یشده و نسبت به آن حکم قطع  یدگیمقام آنها هستند، رس قائم
 کند. یراد، قرار رد   دعوا را صادر مین ایرش ایدادگاه در صورت پذ

 موضوع وحدت داشته باشد:   3دعوا وحدت دارد که در  ی وحدت دعوا شرط است و زمان ✓
 وحدت موضوع دعوا   .1
 وحدت اصحاب دعوا .2
 وحدت سبب دعوا  .3
 شده: راد امر قضاوتیپس، ا

 : قرار رد دعوایکل  . به طور  1
 تی: قرار رد شکایوان عدالت ادار ی. در د 2

  اقدام  قانونیقت« نیمطابقت احکام با حق  یشده »امارۀ قانون اعتبار امر قضاوت  ی نکته: در حقوق ما بر خالف فرانسه، مبنا
)دعوا به    یست، بلکه مقنن، حق 

  اصل
بار ُمجاز م یکه مورد نزاع باشد، تنها    یمفهوم اخص( را نسبت به هر حق  دادگاه به دعوا و صدور حکم، دعوا به    یدگین معنا که با رسیداند به ایک 

  مراجعه به مراجع قضاوت 
  اصلیم  ی اصحاب  اختالف، قانونًا منتف ی( برایمفهوم اخص )حق 

خود را از دست داده و دعوا  ی قانون   ی، ضمانت اجرای شود و حق 
 شود. یل م یزا

برخوردار    ین اعتبار ی داشته باشد، از چن  یادار   ی ژگ یم، ویژۀ آراء )همۀ احکام و تنها قرار سقوط دعوا( است، لذا اگر تصم یشده، ونکته: اعتبار امر قضاوت
 ست. ین
ت خود  ی ت  خود اقدام کرده باشند، اما اگر مرجع، خارج از صالح یدۀ صالح شود که در محدویم   یشده، مربوط و شامل همۀ مراجعاعتبار امر قضاوت •

 حالت دارد:   2صادر کرده باشد  ییرأ
ف کرد که مجددًا به دعوا رسی ن دلی توان صرفًا به ایصادر کرده باشد، نم   ییرأ  خود  یِت ِنسبی خارج از صالح  ی. اگر مرجع 1   یدگیل دادگاه را مکل 

 شده برقرار است. نجا اعتبار امر قضاوتیکند و لذا در ا
با   خود  یِت ذاتی خارج از صالحصادر شده که    یکه از مرجع  یی. اما در مورد رأ2 ا آن مرجع، جزء   یم: آیک شوید قائل به تفکیاقدام کرده است، 

 ر از آن بوده است؟ یا غیبوده و  یدادگستر  یمراجع  عموم 
امینکته: چنانچه دعوا   رأ  یدگ یمورد رس   ی ر دادگستر یغ  یاست در مرجع   یدادگستر   یت مراجع عمومیکه در صالح   یر ا    ی دگیرد، رسی قرار گ  یو صدور 

به دعوا   قبل یدوباره  امر   دادگستر   یا  دادگاه  صالح   نبای در  ای،  با  امر  قضاوتید  منتفراد   مرجع  یشده  به  ه  توج  با  مقابل،  در  و صالح ی اعالم شود.  عام  یت  ت 
بند    یدادگستر  با  84مادۀ    6و مخصوصًا صراحت  پذیق.آ.د.م  به دعواید  نسبت  دادگستر   ییرفت که چنانچه  دادگاه   باشد،    یقطع  یحکم   یاز  صادر شده 

 ناد به اعتبار حکم دادگاه، مردود اعالم شود. د با استی با ر مراجعیچه در ساو  یچه در دادگاه دادگستر دوباره به امر  یدگیرس
ر مراجع  یاست که از سا  یی، رأیشده در دادگاه دادگستر راد امر قضاوتین است که چنانچه مستند ایکشور هم قائل به ا  یوان عالیرسد دینکته: به نظر م 

ت  یا نه، عنا ینموده   یدگ یخود رس   یت  ذاتیدر محدودۀ صالح  یمرجع  صادرکنندۀ رأا ی ن امر که آید به ای راد مزبور بایبه ا یدگیده، دادگاه در مقام رس یصادر گرد 
 کند. 

 ک قرار: قرار سقوط دعوا. ی . فقط 2(؛ یاحکام )در امور ترافع ی. تمام 1شده هستند؟ مشمول قاعدۀ اعتبار امر قضاوت ییسؤال: چه آرا
ه داشت که اعتبار امر قضاوتی نکته: با رد از اعتبار  ی گ یم  یکه دادگاه در امور حسب   یماتیاختصاص دارد و تصم   یجع در امور ترافعشده به احکام مرا د توج 

  ی ن یب شیراسًا پ  یم دادگاه را با درخواست، تذکر و حت یر تصمییق.ا.ح که تغ  41و مفهوم مادۀ    40ست؛ با توجه به منطوق مادۀ  یامر قضاوت شده بر خوردار ن
 گذارد. ینم  یباق ن خصوص یدر ا ید یترد ینموده، جا

از دو بخش  مهم  حکم،  یسؤال: کدام   امر قضاوت  اسباب موجهۀا  یمنطوق    یعن یک  اعتبار  از  اآن،  دارای شده برخوردارند؟ در  ن  یچن   ینکه منطوق حکم 
ت  یبرخوردار م  ین اعتبار یز از چن یا اسباب حکم نیوجود ندارد: اما آ  ید ی است ترد  یاعتبار  نظر وجود ندارد:  ن پرسش اتفاقیبه ا  یا منفیباشد؟ در پاسخ  مثب 
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  د  یقت اواًل: اقامۀ دعوا حق  یدر حق
ًا: چنانچه  یآن حکم نمود؛ ثان  ید به بقای ل است و در موضع  َشک بایازمند دل ین  یگر یاست که سقوط آن مانند هر حق 

ت فقدان وحدت موضوع که از  راد امر قضاوتیمطرح کردند، ا  یبه عنوان موضوع آن دعاو   یگر ید  ی، در دعاو یاسباب  موجهۀ ُحکم  قبل  شده حداقل به عل 
 تواند وارد شمرده شود. یراد است، نمین ایرش ایط الزم پذیشرا

با تواند به  یاست و نم  یهۀ حکم قبل از اسباب موج    یکیشود که موضوع آن    ییبه دعوا  یماهو   یدگ یراد خوانده، وارد رس یرغم اید علی حاصل آنکه دادگاه 
ت  اعتبار  امر  قضاوت  ست. یشده در اسباب حکم، قابل دفاع ن اعتبار امر قضاوت ییجه، شناسا ید. در نت ی صادر نما قرار رد   دعواشده عل 

ایپ که  یامد  مهم   امر  قضاوتمنطون  امر  اعتبار  از  برخوردار مق  حکم  در حکیباشد، ایشده  است که چنانچه  دادخواست  ن  در  که  م صادره، موضوع دعوا 
ت دادگاه، فصل نگردیح شده، جزئًا یتصر  ت از جمله عدم دق   نشده، بالمانع است. ده باشد، اقامۀ دوبارۀ دعوا با قسمت  فصلیا کاًل به هر عل 

سب 2. مطلق؛ 1شده نسبت به دعوا از دو جهت است: قلمرو اعتبار امر قضاوت  . ی. ن 
  او در حکم، مورد شناسا  یمطلق: خواهان

اعتبار امر    یکه دارا   ییاگر پس از رأ  یمند شود، حت ازات مربوط بهرهی تواند از امتیقرار گرفته همواره م  ییکه حق 
  واقعی نکه قانون جدی د، مگر ای م تعرض نمایتواند به آن تصمیاالجرا شود، نم الزم  یشده است، قانون قضاوت

اصحاب دعوا    از  یکیبه نفع    ید یجد   ید، حق 
و از آن   یماسبق شده باشد. با صدور رأ، عطف بهیگر یا قانون دی اند در خود قانون  که قضاوت شده  یی آنها  ی، حت یقبل   ی هاتیا به تمام وضعیمقرر نموده و  

  ی ت رأینظر کردن از آن که موجب قطعا َصرف  یو    یت از رأیباشد، اما با استفاده از طرق شکا  ی تواند موقتیشده حاصل است که م روز، اعتبار امر قضاوت
 گردد. یت م یشود، تقویم

سب  ی: اعتبار حکم نسبت به اصحاب دعوا از جهت یِنسب د شمرده یا اصحاب آن جد یموضوع و    -لۀ سبب  یبه وس  یی قت هر زمان ادعایاست، در حق  ین 
 د، مطرح شود.یشده برخورد نما آنکه به مانع امر قضاوتیتواند ب یشود، م 

 د. یجاد نمایا ضرر اشخاص ثالث ایبه نفع   یفیا تکلیتواند حق یدادگاه نم  یرأ
 . وحدت سبب دو دعوا.3. وحدت موضوع دو دعوا؛ 2. وحدت اصحاب دو دعوا؛ 1شده: راد امر قضاوتیط استقرار ایشرا

ه نید به ای ا تفاوت اصحاب دو دعوا بایص وحدت  ی : در خصوص تشخ وحدت اصحاب دو دعوا حق ممکن است اصالتًا اقامۀ    ی مود که مدعن امر توج 
ر چون  یبه آن پاسخ داده شود. در صورت اخ  یا توسط و یحق اقامه شده و    یندۀ مدعیا ممکن است دعوا توسط نمایا به دعوا پاسخ دهد و  یدعوا نموده و  

اند با اشخاص  ا به آن پاسخ دادهیک دعوا را اقامه نموده و  یکه هر    یق یشود، اگر اشخاص حقیز میل نی نده شامل اصی ج  َاعمال  نما ینتا  یاالصول تمام یعل
اید  یربط دعوایذ   یقیحق باشند،  نمی گر متفاوت  حاد اصحاب دو دعوا  ات  قانونًا موجب سلب صفت  تفاوت،  براین  نما  یشود.  به  اگر »ج«  از    یندگیمثال 

)برا ق  ی»الف«  وال یمثال:  علیمومت،  وکالت(  دعوایت،  اقامه  »ب«  ا  ه  و  قطعینموده  حکم  صدور  به  دعوا  نمای انجام  ین  است،  دیده  اصینده  ل  یگر 
ن   یعید اگرچه اشخاص طب ی ه »ب« دوباره اقامه نمایتواند همان دعوا را با همان موضوع و سبب علیل نمیعنداالقتضاء خود  اص ستند.  یدر دو دعوا واحد 

را علتواند اصالتًا  ین مثال، »ج« م یاست که در هم   یه یبد نما  ی ه »ب« و حتیهمان دعوا  اقامه  بی »الف«  امر  قضاوتیآنکه اید  مانع رسراد   به    یدگیشده 
 او شود. یدعوا

که به صدور حکم    ییمقامان اصحاب دعوان چنانچه قائمیز مؤثر است؛ بنابرایمقام  اصحاب  دعوا نکه سابقًا اقامه شده نسبت به قائم  یی حکم صادره در دعوا
شده د قرار رد   دعوا، به جهت  اعتبار  امر  قضاوتی خود شخص اقامه شده بود با  یند که از سو یاقامه نما   ی ست، دعوا را با همان موضوع و سببده ایانجام 

ل مقام خاص )منتقل  مقام عام )ورثه( و قائمن قائمیب  ین خصوص تفاوتیصادر شود. در ا  ه( وجود ندارد. یا 
مقام مالک است؛  ًا انتقال، پس از صدور حکم انجام شده باشد قائمیراجع به آن باشد ثان ین یاز حقوق ع  ی نی ن  معیضوع حکم، عرنده چنانچه اواًل مویگ انتقال

َله  یبنابرا َعلین حکم صادره  ایا  َله  ی ه  مالک، در  له  منتقل  یا علین صورت  ایا  از اقامه  شده، قابل استناد است؛ اما چنانچه انتقال، قبل  راد امر قضاوتیه، در 
له  منتقل  ین حکم علیده باشد، ای صادر شده، واقع گرد  ی که نسبت به آن حکم قطع  ییدعوا باشد. انتقال  یشده، قابل استناد نم راد امر قضاوتیه مزبور، در ایا 

لن منتقل  یشود که دعوا بیاالصول عماًل موجب میز عل یبه دعوا ن   یدگی ضمن رس لن صورت، منتقل  یابد که در ایه و طرف مقابل ادامه  یا  ل شمرده یه اصیا 
ت منتقل  یم لشود؛ اما اگر به هر عل  شده،  راد امر قضاوتیتواند مستند ایه ناقل نمیرد، حکم صادره علیمنجر به صدور حکم، طرف قرار نگ  یه در دادرسیا 

له منتقل  یعل  رد. یه قرارگیا 
ن  ورشکسته  تاجر  مورد  و یدر  به  نسبت  احکام صادره  توقف میز  از  قبل  َله  ی،  َعلیتواند  مدیا  تصفیه   ایر  در  قضاوتیه،  امر  گ راد  قرار  استناد  مورد  رد  یشده، 

 ه  تاجر قابل استناد است. ی ا َعلیه، عنداالقتضاء َله یر تصفی ه  مدیا َعلیهمانطور که احکام صادره َله 
ز  یشده ن د در نظر گرفته شود بلکه حقوق مطالبهی دو موضوع با  ی اتحاد موضوع دو دعوا نه تنها اتحاد  مادص مفهوم  ی: در تشخوحدت موضوع دو دعوا

ه قرار گیبا رش  یشده مورد پذراد امر قضاوتیکه سابقًا اقامه شده، واحد نباشد، ا  یی با موضوع دعوا  ین چنانچه موضوع دعوا از نظر مادیرد؛ بنابراید مورد توج 
م که مالک  ی، موضوع دعوا بوده است با موضوع دعوایت  عرصۀ ملکیسابق، مالک  یمثال اگر در دعوا  یفت. براقرار نخواهد گر  است، واحد    یان یت  اعیدو 

واحد  گر متفاوت باشد، موضوع دو دعوا  ید  یکیکه مورد مطالبه قرار گرفته در    یظاهرًا واحد باشد اما حق    ی اگر موضوع دو دعوا، از نظر ماد  یباشد. حت ینم
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برایشمرده نم بوده و موضوع دعوایت  عیسابق مالک  یمثال چنانچه موضوع دعوا  یشود.  انتفاع    ین    
م حق  ارتفاق   یکیا  یدو  در همان ملک    یاز حقوق 

  عبور و در د  ی کیموضوع دو دعوا واحد نباشد، مثاًل در    ی باشد، اتحاد موضوع مصداق ندارد. اگر حقوق ارتفاق
ن   یگر یحق  باشد    َمجرا 

ز شرط اتحاد  یحق 
 باشد. یموضوع دو دعوا محقق نم 

به    یباشد، حت   یگر ی، حقوق مربوط به دورۀ د یفعل   یبوده و حقوق مورد مطالبه در دعوا  ین ی مع  ی سابق، حقوق مربوط به دورۀ زمان  یچنانچه موضوع دعوا
 ست. یحقق ناستناد قرارداد واحد، اتحاد موضوع دو دعوا م

ت نسبت به همان ملک  یت و تولیوقف  یشده باشد، دعوا یحق  یت آن اقامه و خواهان محکوم به بیمالک یبه ادعا یاز ملک  دیخلع  که دادخواست  یدر صورت 
ه نماست و صدور  قرار  رد   دعوا به سبب امر قضاوت یدگ یقابل رس   باشد. یشده موج 

که جهات    یموارد   یاست. در تمام  یف قانون یرد که قابل توصیگ یقرار م   ینۀ جهات موضوعیاالصول در زم ی: مفهوم سبب علوحدت سبب دو دعوا
است،    ین ین  معیت  عیسابق که موضوع آن مالک  یدعوا  یاًل اگر در دعواست. مث یدر دو دعوا واحد نباشد، شرط  وحدت  سبب  دو دعوا حاصل ن   یموضوع

 شوند. یع باشد، اسباب دو دعوا واحد شمرده نمی ن است، سبب دعوا عقد بیت همان ع یکه موضوع دعوا مالک یفعل  یسبب دعوا ارث بوده و در دعوا
د  ی سبب جد   یف قانون یر توص یی با تغ  یبعد   یتواند در دعوایم  یت موضوعشده باشد، همان جها  یف قانون یسابق، توص   یدر دعوا  ی چنانچه جهات موضوع

و  یسابق، غاصبانه توص  یشمرده شود. مثاًل تصرفات  خوانده در دعوا ف شده و  یتوص   ی جار یتصرفات است  یبعد   یخواسته شده و در دعوا  ی و   دی خلع  ف 
 د او درخواست شود. ی ۀ یتخل

حاد اصحاب دعوا، موضوع و    ین اگر دعوایشود. بنابر یرو نمروبه  یاصواًل با مشکلتفاوت سبب با ادلۀ اثبات دعوا،   ات  سابق دوباره اقامه شود، در صورت 
  تجد  ید در صورت ی ل جدی قت دلیارائه شده باشد. در حق   ید در اثبات سبب قبل یل جدیاگر دل   ی شود، حتیرو مسبب دعوا، با قرار  رد روبه

د  دعوا  ی موجب حق 
 د. یرا اثبات نما ید یشود که سبب  جدیم
  ی نفع یراد بید، ا ی نمایجاد میبه دعوا ا  یدگ یبر رس  یرش آن، مانع دائمید و پذیتواند عنوان نمایکه خوانده م  یگر یرادات دی: از اخواهان  ینفعیراد بیا

 به دعوا را درخواست نموده باشند.  یدگی رس نفعیا اشخاص ذ یکند که شخص و  یدگی تواند به دعوا رسیم  یخواهان است. دادگاه در صورت 
 :(م .د.آ . ق 84 مادۀ  7 بند) دعوابر   یراد عدم ترتب اثر قانونیا

 یبر ادعا  یچ اثر حقوقیح باشد، باز هم ه ی خواهان صح  یت، ادعای شود و در ماه  دعوات  یوارد ماه   ی که قاض  یدر فرض   یاست که حت   ین معن یبد  .1
 خواهان مترتب نباشد. 

 شود. یصادر م  دعواوارد باشد، نسبت به آن قرار رد   یرادین ایچن ییاگر نسبت به دعوا .2
 

 : دعوابر  یراد عدم ترتب اثر قانونیاز ا یقیمصاد
منعقد نشده است.    یل نشود، عقد یگر تحویکه موضوع قرارداد به طرف د  یع صرف( تا زمانی)حبس، وقف، رهن، هبه و ب  ینی م که در عقود عیدان یم .1

اگر شخص او سپرده    یادعا کند که طرف مقابل، مال   ی حال  به رهن  او وقف  یرا  نفع  به  ول یا  میاز تحو  یا هبه کرده،  امتناع  بنابرایل مال  و  ن،  یکند 
منعقد    یا وقفیل عدم قبض، رهن، هبه  ین صورت، به دل یکند، در ایم میموقوفه را تقدن  یا عین موهوبه  یا عین مرهونه  یل عیدادخواست الزام به تحو 

، قرار  ی ل عدم ترتب اثر قانونیندارد و به دل   ی ر حقوقی ر، تأثی ا خیا وقف انشا شده  یجاب و قبول رهن، هبه  یا این ادعا که آیبه ا  یدگی ن، رسینشده و بنابرا
 شود. یصادر م  دعوارد 

 دانسته شده که عبارت است از:  ی( در سه مورد ثبت نکاح موقت الزام 1391ت خانواده )یقانون حما م که در یدان یم .2
 ا ی ـ باردارشدن زوجه 
 ا یـ شرط ضمن عقد 

 ن. یـ توافق طرف
شان یاست، دادخواست ثبت ازدواج موقت را ارائه کند و از همان بدو امر مشخص باشد که رابطه ا  ی نکه در نکاح موقت مردیا   یبا ادعا  یحال اگر زن 
ا  یکه آ  ی ن امر ماهو ین صورت، دادگاه وارد ایست، در ا ین( ن یطرف   یا توافق بعد یک از شروط فوق، )باردارشدن زوجه، شرط ضمن عقد  ی چی مشمول ه

ن برقرارشده باشد،  ین طرف ی ب  ی ست و بر فرض آنکه، نکاح موقتیبر آن مترتب ن   یشود، چون اثر حقوق یر، نم یا خ یبرقرارشده    ین نکاح موقت ین طرف یب
 ست. یست، نکاح موقت قابل ثبت نیک از شروط فوق برقرار نی چی ل آنکه هی باز هم به دل

 :(م . د.آ .ق 84 مادۀ 8 بند) دعوات موضوع  ی راد عدم مشروعیا
ر  یا سای   یا مشروبات الکل ی، مواد مخدر  دعوانامشروع باشد، مانند آنکه موضوع    یا امر ی، مال  دعواا همان خواستۀ  ی  دعوامنظور آن است که موضوع   .1

 ست. یباشد که قابل تملک ن ی ائیاش
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 شود. یصادر م  دعواراد وارد باشد، قرار رد  ین ای اگر ا .2
متوجه شود که حق مشروع و   ی، قاض یماهو   ی دگ یشود؛ اما اگر پس از رس یصادر م   دعوااز ظاهر آن مشخص باشد، قرار رد    دعوااگر مشروع نبودن   .3

 شود.یخواهان صادر م  یحق یخواهان وجود ندارد، حکم به ب یبرا یقانون 
  ی نامشروع بودن خواسته است. در برخ  یبه معنا،  دعوامتفاوت است. نامشروع بودن موضوع    دعوابا نامشروع بودن جهت    دعوانامشروع بودن موضع   .4

که منشأ و سبب   یمطالبۀ پول  یمثال، در دعوا  ی، نامشروع است. برادعوامبنا، منشأ و سبب    یعنی؛  دعواست؛ اما جهت  یموضوع، نامشروع ن   یاز دعاو 
ث  ین حیمنشأ و سبب نامشروع است و از ا  یست؛ اما دارایکه همان پول باشد، نامشروع ن  دعوااست، موضوع    یی آزماا بختی  یبند ا شرطیآن قمار  

 شود. یصادر م  دعواجه، قرار عدم استماع ینکرده و درنت  ینی بشیرا پ  ینامشروع باشد، قانونگذار قرار مقتض  دعوا ست. اگر جهت ین  یدگ یرس قابل
 : (م .د.آ .ق  84 مادۀ  9 بند) ز خواستهیعدم تنجا  ی دعوات یراد عدم جزمیا
د ب  ین معنیراد بدین ایا .1 ا استرداد ثمن«  یک دستگاه خودرو  ی ل  ی، »الزام به تحویی ز باشد؛ مانند آنکه خواستۀ دعوایا چند چین دو  یاست که خواسته، ُمَردَّ

د است. یل خودرو ین تحوی ب  دعوان مثال، خواستۀ یباشد. در ا  ا استرداد ثمن آن، ُمَردَّ
 شود. یصادر م  دعواراد وارد باشد، قرار رد  ین ای اگر ا .2
 : (م .د.آ .ق   84 مادۀ 11 بند) مهلت ای مواعد تیرعا عدم رادی اا ی یخارج از موعد قانون  دعواراد طرح یا
 شده است. مقرره طرح، خارج از مواعد ییاست که دعوا ین معن یراد بدین ایرا مقرر کرده است. ا ی، مواعد خاص یاز دعاو   یطرح برخ یقانونگذار برا .1
باش .2 داشته  ا ی توجه  از  منظور  که  قانون ی د  مواعد  رأ  ین  به  اعتراض  واخواهیمواعد  مانند  تجدی ،  ن ی دنظر  ی ،  فرجام  رد  یا  قرار  موارد  آن  در  چراکه  ست؛ 

 شده است. ینی بشیپ یاز دعاو   یاقامۀ برخ یاست که در قانون برا ی؛ بلکه منظور، مواعد دعواشود، نه قرار رد یدادخواست صادر م 
 شود. یصادر م  دعواراد، قرار رد ین ایدر صورت وجود ا .3
 

 و مرور زمان:  دعوا)مهلت( طرح  یتفاوت موعد قانون
ع حقش )اعم از ییاز تض  ین یکه اگر خواهان ظرف مدت مع   ین معنیراد مرور زمان وجود داشت. بدیبه نام ا  یرادی، ایمدن   ین دادرس یین سابق آیدر قوان .1

راد مرور زمان  ی، ایمدن   ین دادرس یی آ  یکند. در قانون فعل  دعواتوانست در خصوص آن حق طرح  یگر نم یکرد، دینم   دعوارمنقول(، طرح  یمنقول و غ
 شده است.  یمنتف

اگر خوانده در مهلت مقرر جلسۀ    یعنیبود؛    یل یراد مرور زمان تکمیآن است که ا  یدر موعد قانون   دعواراد عدم طرح  یراد مرور زمان و ایا  یتفاوت اصل  .2
 یا، مقولهیخارج از مواعد قانون   دعواراد طرح  یکرد؛ اما ا یم  دعوابه    یدگیرغم حصول مرور زمان، اقدام به رسیکرد، دادگاه علیراد نمیاول اقدام به ا

 شده است. است که خارج از مهلت طرح یانسبت به پرونده دعوامکلف به صدور قرار رد  یز، قاض یراد ن یدر صورت عدم ا یحت یعن یاست؛  یامر 
 

 : ی خارج از موعد قانون دعواراد یاز ا یقیمصاد
ساله  کی سان خارج از مهلت  ی، نسبت به ظهرنودعوارد. اگر  یخ واخواست صورت گ ی ک سال از تار ی د ظرف  ی با  یسان اسناد تجار یه ظهرنویعل  دعواطرح   .1

 ق.ت(  286شود. )مادۀ یصادر م  دعواطرح شود، قرار رد 
با حمل  یه متصد یمطالبۀ خسارت عل  یطرح دعوا .2 تار ی د ظرف  یونقل،  از  و در حالتیوب صورت گیمع  یم کاالیخ تسلی ک سال  مورد    یکه کاال   یرد 

 ق.ت(  393د. )مادۀ  ی م کاال به عمل آی ل ک سال از موعد تسی د ظرف ی ، بادعواشده باشد، طرح ونقل تلفحمل
گه یروز از اول 90د ظرف  یک ملک، با ی  یات ثبتیدر اعتراض به عمل  دعواطرح  .3  ق.ث(  16رد. )مادۀ یصورت گ  ینوبت ین آ
 ( 1357مشاع ـ مصوب قانون افراز و فروش امالک  2رد. )مادۀ یروز صورت گ 10د ظرف ی در اعتراض به افراز امالک توسط ادارۀ ثبت، با دعواطرح  .4
 ق.م(  1162خ اطالع شوهر از تولد طفل، طرح شود. )مادۀ ی د ظرف دو ماه از تار ی ولد از جانب شوهر، با ینف یدعوا .5

 . نشود  خلط زمان مرور  با بودن موعد ای  مهلت از  خارج رادیا ✓
 ی خواهفرجام  ای یدنظرخواه یتجد   مهلت  مانند  بودن،  موعد ا ی مهلت از خارج ✓
 ی تجار  اسناد  یدعاو  زمان مرور  مانند  زمان، مرور ✓
ط    هم  ها مهلت  و  مواعد  که  است  ن یا  در  زمان  مرور  با   یقانون   مواعد  تفاوت ✓     ُمسق 

ط    هم   و  ی قانون  حق      ُمسق 
  مرور   اما  است،(  یعیطب )  یماهو   حق 

    ط  سق  مُ   فقط  زمان
    ط  سق  مُ   و  است  یقانون   حق 

    و  باشد  شده  زمان  مرور  مشمول  یموضوع  اگر   اما؛  ستین   یعیطب  حق 
 پرداخت   شخص  یعیطب   حق 

 (ی مدن  قانون 266 مادۀ. )ستین  مسموع استرداد یدعوا گرید  باشد شده
ه، به عنوان مقدمۀ  یاول  ی د آن ادعای ن، ابتدا بایگر است؛ بنابراید  ی، منوط به اثبات دعوادعواک  یگاه اثبات  :  یدعاو   یب منطق یت ترتیراد عدم رعایا
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 ن صورت: یم. در ایبرو یاصل یشود و سپس به سراغ اثبات دعوابحث، اثبات 
ن  یکند، در ا  دعوادارد، طرح    یو تبع  یکه جنبۀ فرع  ییو مقدم دارد، راجع به ادعا  یکه جنبۀ اصل   ییاگر شخص خواهان، بدون آنکه در خصوص ادعا .1

ق.آ.د.م    2نکرده، وفق مادۀ    دعواطرح    یمقدمات   یخواهان در خصوص دعوال آنکه  ی طرف به دلکیست؛ چراکه از یاو قابل استماع ن   یصورت، دعوا
و   یدوم که جنبۀ فرع  یبه ادعا  یدگیدارد، رس  یو مقدمات   یکه جنبۀ اصل   ییگر تا قبل از اثبات ادعایکند و از طرف د  یدگ یتواند به آن رسینم  یقاض

 ست. یر نیپذدارد، امکان یاجهینت
د نسبت به آن، قرار عدم  یست و با ین   یدگیرس(، قابلیب دعاو یت ترت یراد عدم رعای)ا  یدعاو   ی ت تقدم و تأخر منطقی ال عدم رعی مطروحه به دل  یدعوا .2

 صادر شود.  دعوااستماع 
 

 : یدعاو  ی ب منطقیت ترتیراد عدم رعایاز ا یقیمصاد
  ی ان اجرا، اشکال اساسیدر جر   یشده، ولگر منتقلیبه نام شخص د   یاالجرا، سند ملکمفاد اسناد الزم  یاجرا  یبرا   یثبت  ییات اجرایبه موجب عمل  .1

 ابطال شود.  ییات اجرای ابطال سند، منوط به آن است که قباًل عمل ین حالت طرح دعوایم سند، باطل است. در ایجه، تنظیوجود داشته و در نت 
 ی ن حالت طرح دعوایفروخته است. در ا  یگر ی، همان ملک را به شخص دیفروخته و سپس با سند رسم   یگر یرا به د   ینامه، ملکعهیبا مبا  یشخص .2

ابطال    یکرده است( منوط به آن است که قباًل، دعوا  ی دار ی نامه خر عهیکه به موجب مبا  ی)شخص   یدار عادیاز جانب خر   یم سند رسم یالزام به تنظ
 دار دوم طرح شود. یخر   یسند رسم

استرداد ثمن، منوط به آن است   ین حالت طرح دعوای آن معامله را مسترد کند. در ا ی خواهد ثمن پرداختیاست و م  ی امعامله  بطالن    یع، مد  یخصش .3
 شود.  دعواکه قباًل جهت اثبات بطالن آن معامله، طرح 

ک  ی سؤال آن است که اگر چند نفر از  ه همۀ خواندگان الزم(:  ی عل  دعوا )عدم طرح    دعوا ه همۀ اشخاص متأثر از  یعل  دعوا راد عدم طرح  یا
ا الزم است که  یدهد و حقوق چند نفر را مخدوش کند، آ  رر قرایم تحت تأث یطور مستق، چند نفر را بهدعواک  ی اثر    ی عنیم متضرر شوند؛  ی، به طور مستقدعوا

 م: یک باشیل قائل به تفکین حاالت ذی ب دی ن خصوص، بایر؟ در ا یا خ یم یقرار ده  دعواشان را خواندۀ یتمام ا
قرار   دعوارا خواندۀ    دعواست که همۀ اشخاص متأثر از  یالزم ن   ک باشد:یتفکاثر دعوا نسبت به خواندگان مختلف، قابل  یعنیه باشد؛  یتجز اگر دعوا قابل .1

 ین رأی گر، از ای، اشخاص ددعوااثر  یر یپذکی ل تفکیکند و به دل یصادر م یاند، رأقرارگرفته دعواکه خواندۀ  یه همان اشخاصیم. دادگاه صرفًا عل یده
شان را طرف  یاز ا  ی توان فقط برخیآن سند، م  ی ن تضامنیه مسئول یعل  ی ک سند تجار یمطالبۀ وجه    یمثال، در دعوا  ی شوند. برایمتأثر و متضرر نم

شان و ی ت این نداشته و موجب محکومیگر مسئولینسبت به د  یر ین حکم، تأثی را ایاکتفا کرد؛ ز  ین تضامنیاز مسئول یت برخیقرار داد و به محکوم  دعوا
 ست. یها ن تضرر آن

م  یمتأثر را خواندۀ دعوا قرار دهالزم است که همۀ اشخاص    ک نباشد:یتفکاثر دعوا نسبت به خواندگان مختلف، قابل  یعن یه نباشد؛  یتجز اگر دعوا قابل .2
د قرار عدم استماع دعوا صادر شود.  یشود و با  یماهو   یدگ یتواند وارد رس ینم  م، دادگاهیشان طرح کنیاز ا   یه برخین حالت، اگر دعوا را فقط علیدر ا

 اند. دعوا و دفاع نداشته در یو حضور  یشود که نقش یم   یو صدور حکم، حکم صادره موجب تضرر اشخاص یماهو   یدگی چون در صورت رس
 : دعواه همۀ اشخاص متأثر از یعل دعواراد عدم طرح یاز ا یقیمصاد

از وراث درج نشده باشد،    یکی، نام  دعوان  یرند. اگر در ایگیقرار م  دعواشود، تمام وراث طرف  یطرح م   یه وراث شخصیاثبات نسب که عل  یدر دعوا .1
 ن وارد است. یا

، دعوان  یرند. اگر در ا یقرار گ   دعواهستند، طرف    یمی که در شمار اطراف سند تنظ  ید تمام اشخاصی شده، باکه به خواستۀ ابطال سند طرح  ییدر دعوا .2
 راد وارد است. ین ای از اطراف سند درج نشده باشد، ا یکینام 

با .3 ثالث  به عنوان خواندگان دعوا  یه رأیعلله و هم محکوم  د هم محکوم  ی معترض  را،  نام    یمورد اعتراض  اگر فقط  ثالث درج کند.  از    یکی اعتراض 
 راد وارد است. ین ایشده باشد، اشان به عنوان خواندۀ اعتراض ثالث درجیا

موجر و هم مستأجر را  ن مستأجره را از تصرف مستأجر خارج کند، مگر آنکه هم  یتواند عین مستأجره باشد، نم ینسبت به ع  یحق  ی، مدعی اگر شخص .4
 راد وارد است. ین ایشده باشد، اشان درجیاز ا یکی، فقط نام دعوان یقرار دهد. اگر در ا دعواخواندۀ 

 : یه شخص متوفیعل  دعواراد طرح یا
 صادر شود.  دعواد قرار عدم استماع ی او با یباشد، نسبت به دعوا ی متوف  یم دادخواست بدو ی، در زمان تقدیبدو  یاگر خواندۀ دعوا .1
ف  یبه موجب قرار توق   ین وراث شخص خوانده، دادرس یین صورت تا تعیست؛ بلکه در این   دعوام دادخواست، موجب رد  یفوت شخص خوانده بعد از تقد .2

 شود. ی، متوقف م یدادرس
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م  ین صورت، تقدیشده باشد، در اا فرجام فوتیدنظر  یا تجدی  یدادخواست واخواهم  یه زنده باشد؛ اما در زمان تقدی اول   یدگ یدر مرحلۀ رس   یاگر شخص 
ن وراث  یین حالت تا تع یست؛ بلکه در این  دعوا، موجب صدور قرار عدم استماع  ی ت آن شخص متوفیا فرجام به طرفی دنظر  ی ، تجدیدادخواست واخواه 

 شود. یصادر م  یف دادرس یقرار توق 
اراداتیر ایسا ایقابل پذراد  ی:  پین   یرادیرش،  الزامًا در ق.آ.د.م صراحتًا  اگر    یراد باشد، حتیآثار ا  یکه دارا  یشده باشد بلکه هر دفاع  ین یب شیست که 

 شود. یراد« شمرده میر مقررات باشد، »ایمستند به سا 
   رادات:یزمان طرح ا

 مطرح شود.  یات ماهو یتواند همراه با دفاعیباشد؛ بلکه م یات ماهو ی، مقدم بر دفاعی رادات شکلیان ایست که ب یالزم ن .1
ان شود. اگر تمام وقت  یحه ب یو در قالب ال   ی ا آنکه به صورت کتبی   یراد به صورت شفاه یان جلسۀ اول است، اعم از آنکه ا یرادات تا پایان ای مهلت ب .2

 خوانده در حکم جلسۀ اول است.   یات خوانده نرسد، جلسۀ بعد، برایعابد و نوبت به دفایدادخواست و اظهارات خواهان اختصاص  یجلسۀ اول به بررس 
شده باشد که  راد بعدًا حادث  یاست که سبب ا  ی ک استثنا دارد و آن حالتین قاعده  یان جلسۀ اول است؛ اما ا ی رادات تا پایدرست است که مهلت طرح ا .3

از   یکی با   یان دادرسیدر جر  ی مثال، قاض ی م. براییراد نمایشود، اقدام به ایم تشکیل ، ایراد که بعد از حدوث سبب   یان جلسهید در اولین حالت با یدر ا
ان ی، در جر دعواا موضوع  ی ن اتباع(  ی تأم  یراد دعوایت دهد )ایر تابع ییتغ  یان دادرسی ا خواهان در جر یراد رد دادرس(  یدا کند )ایپ   ین قرابت سببیطرف

 (. یت ذات ی راد عدم صالحیابد )ایر یی دادگاه تغ یت ذات یصالح  یان دادرسیا در جر ی( دعوات موضوع یمشروعراد عدم یشود )ا  ی رقانونیغ یدادرس
به    ییضمانت اجرا  ی، دارای ان جلسۀ اول دادرسیتا پا  یعن یرادات در مهلت مقرر؛  یعدم طرح ارادات در مهلت مقرر:  یعدم طرح ا  ی ضمانت اجرا

 ر است: یشرح ز 
ا .1 مهلت  یاگر  در  پارادات  )تا  بیمقرر  اول(  ماه   ان شود: یان جلسۀ  در  ورود  از  قبل  ایدادگاه  به  نسبت  ابتدا  رسیت،  مزبور  ا  ی دگ یراد  پاسخ  را  یکرده،  راد 

 رد. یراد را بپذیا آنکه ای راد را رد کند یدهد؛ اعم از آنکه ایم
ا ا  شودیت م یمجلس رد کرده و وارد ماهراد را وارد نداند، آن را در صورتیاگر دادگاه  بداند، قرار مقتض ی راد را صحیو اگر  ا عدم  ی   دعوا)مانند رد    یح 

...( را صادر میت  یصالح  بنابرایا  ایکند؛  اگر  بین،  از تصمانیرادات در مهلت مقرر  باشد، دادگاه قبل  ا  یر یگ می شده  وارد ماهیراد نمیدربارۀ  ت  یتواند 
 شود.

راد مزبور، به طور جداگانه  یست که به ایراد را وارد نداند، ملزم نین ایاگر دادگاه ا  ان شود:ی( بیدادرس رادات خارج از مهلت مقرر )بعد از جلسۀ اول یاگر ا  .2
راد مزبور را وارد بداند،  یز جواب دهد؛ اما اگر دادگاه واقعًا ایراد مزبور نیتواند در ضمن صدور حکم، در خصوص ایکند و پاسخ دهد؛ بلکه م   یدگیرس
 را ادامه دهد.  یماهو  یدگی د رسی نبا

 
را    یتواند قرار مقتض یز میراد از جانب خوانده نی ا بدون ایند  ی راد کردن بنشید منتظر ای ا دادگاه بایکه آ  : سؤال آن استرادات یبودن ا  یلیا تکمی  یامر 

ن  یتواند از ا یرادات، حق خوانده است که او میا آنکه ای را صادر کند    ید قرار مقتض ی با  یاست و درهرصورت قاض  یرادات، امر یگر، اید عبارتصادر کند؟ به
 م: یدار یان میحق بگذرد. در پاسخ ب

علیا .1 امر یرادات،  اگر خود، متوجه وجود ایراد کردن خوانده نمی، منتظر ایقاض   یعنی است؛    یاالصول  و  برایماند  مثال، متوجه شود که   یراد شود، 
 کند. یصادر م یست، قرار مقتضیبه پرونده ن یدگ یرس  یبرا یت ذاتی صالح یمتوجه شود که دادگاه دارا ای ، نامشروع است دعواموضوع 

 دارد که عبارت است از:  ی لیرادات جنبۀ تکم یاز ا یبرخ .2
 ؛ یت نسب ی راد عدم صالحیـ ا
 راد امر مطروحه. یـ ا

 : یلیرادات تکمیدر صورت وجود ا یف قاضیتکل
 را صادر کند.  ید قرار مقتضی با یرد، قاض یصورت گ راد یاگر در مهلت مقرر، ا .1
 را صادر کند.  یراد مزبور، قرار مقتض یا آنکه بنا بر ایرا ادامه دهد  یدگیتواند رس یم  یرد، قاض یراد صورت گ یاگر خارج از مهلت مقرر ا .2
 را صادر کند.  یراد مزبور قرار مقتضی ا آنکه بنا بر ایرا ادامه دهد  یدگیتواند رسیراد شود، میخود متوجه ا یرد و قاضیصورت نگ  یرادیاگر اصاًل ا .3
ا آنکه قرار  یرا ادامه داده   یدگی ر است که رسیست؛ بلکه مخ ین  ی دگ یمکلف به ادامۀ رس  یراد نکند، قاض یاگر خوانده ا یشود که حت ین، مشاهده میبنابرا .4

 را صادر کند.  ی مقتض
 : یرادات امر یدر صورت وجود ا یف قاضیتکل

 را صادر کند.  ید قرار مقتض ی با  یرد قاضیراد صورت گ یاگر در مهلت مقرر، ا .1
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 را صادر کند.  ید، قرار مقتض یراد شود بایمتوجه وجود ا یراد نشود، باز هم اگر قاض یا آنکه اصاًل ایرد یراد صورت گیاگر خارج از مهلت مقرر، ا .2
 راداتی مبحث دوم: مسائل مشترک ا

د گفت: زمان  ی راد بعدًا حادث شود که در آن صورت باینکه سبب ایقرار داده است مگر ا   ین جلسۀ دادرسی ان اولیتا پارادات را  یق.آ.د.م زمان طرح ا  87مادۀ  
 نفع پس از حدوث آن است. ین اقدام ذ یا نخست ین جلسه یز در اولیطرح آن ن

د قائل  ی ن صورت بایست؟ در ایراد چیبه ا  یدگیف دادگاه در رسیمطرح کند، تکل   یر مقاطع دادرسید و در سای ننماراد را در زمان الزم عنوان  یچنانچه خوانده ا
 رادات بود: یک ایبه تفک

ف است در صورت پذ   ین جلسۀ دادرسیروند، در اولیکه از قوائد آمره به شمار م   یراداتیچنانچه ا • ت دعوا یاز ماه   یرش، جدایعنوان نشوند، دادگاه مکل 
 اند. ن جملهیق.آ.د.م از ا 84مادۀ   11تا   3  یرادات مذکور در بندهایدادگاه و ا ی ت  ذات ی دهد. عدم  صالح یت دعوا نسبت به آن رأی و بدون ورود در ماه

ت روشن ی نسبت به ماه  یف آنها را ضمن صدور رأید تکلی روند، در زمان الزم عنوان نشوند، دادگاه بایره به شمار م یکه از قواعد مخ   یراداتیچنانچه ا •
سب یراد عدم صالحید. اینما  اند. ن جملهیراد امر مطروحه از ا یگانه، ا ین اتباع ب یراد تأم ی، ا یواه  ین دعوایراد تأم ی، ایت ن 

ب قابل انتقاد  ی ن ترتید، اما ایت دعوا عنوان نماین ماده را ضمن پاسخ به ماه یرادات مذکور در ایداده است که اق.آ.د.م به خوانده اجازه    84قانونگذار در ماده  
ه  خوانده نباشد، چگونه با   یاست؛ اگر برا نفع نبوده،  یب چنانچه خواهان ذ ین ترت ید؟! به هم یز دفاع نمایت نیتواند نسبت به ماه ید و م یمثال، دعوا متوج 

َمت  دادخ سب  ی ت )ذاتیراد عدم صالحید گفت خوانده مکلف است ا ین خصوص بایدهنده محرز نباشد و ... . در اواستس  راد رد    یراد امر مطروحه، ای(، ای و ن 
طروحه و رد   ت، امر م یرادات عدم صالحیت دعوا به عمل آورد، چرا که ای گانه را ضمن پاسخ به ماهین اتباع ب یراد تأم ی، ا ی واه  ین دعوایراد تأمیدادرس، ا

رادات مندرج در  یابد؛ اما در خصوص ایگر ادامه  یا نزد دادرس دیگر  یبه دعوا، ولو در مرجع د  یدگی گردد که رسیرفته شود، موجب میدادرس، چنانچه پذ 
ف نمودن خوانده به دفاع ماهو یق.آ.د.م با  84مادۀ    11تا    3  یبندها ن دادگاه در همان  یرسد؛ بنابرایوجه به نظر م ی، ضمن طرح آنها، ب ید گفت که مکل 

ل، با ات داده یر دفاعیراد مردود باشد، به خوانده فرصت سایم خود را اعالم کند تا چنانچه اید و تصم ی نما  ی دگ یشده رسرادات مطرحیا ایراد  ید به ایجلسۀ او 
 شود.

د دو مورد را از  یرد؟ در پاسخ با یبگ  یم ید چه تصم ی ن خصوص بایدادگاه در اد،  ی راد ننماینفع ایراد در پرونده موجود و قابل احراز باشد، اما ذ یچنانچه سبب ا
 ز نمود: یهم متما

ه به آن و صدور رأین وظیو از قواعد آمره است و بنابرا  یباشد که مربوط به نظم عموم  یراد از موضوعاتی. چنانچه سبب االف است    یمقتض  یفۀ دادگاه، توج 
ف است  ی دادگاه و عدم اهل یت ذات یراد عدم صالح یشتر جنبۀ تذکر دارد )مانند ایراد رد   دادرس( ب یمورد اا خواهان در  یراد خوانده )یو ا ت خواهان(. دادگاه مکل 
ه و قرار مقتضیراد ذ یبدون ا یحت   د. ی صادر نما ی نفع، به سبب مزبور توج 
  عنادر صورت احراز    یره باشد، دادگاه حت یراد از قواعد مخیکه سبب ا  ی. در صورتب

ادامه دهد. مانند    یدگید به رسیت به آن را نداشته و بایموضوع، حق 
 گانه. ین اتباع بی راد تأمیو ا یواه  ین دعوایراد تأم یا

سبیعدم صالح  ن  نم امر مطروحهو    هادادگاه  یت   آمره محسوب  از قواعد  اگرچه  اما دادگاه در صورت احراز سبب ای،  ا  تواندیم راد  یشوند  راد یبا وجود عدم 
ه نمایذ   د. ی نفع به آن توج 

ت  یباشد که چنانچه بدون پاسخ به ماه  ید به نحو یراد باید. اعالم  رد   اید مستداًل آن را مردود اعالم نما یراد، آن را وارد نداند، بایا  یچنانچه دادگاه پس از بررس
  دفاع محروم نشود. 

 دعوا، مطرح شده، خوانده از حق 
گر همان دادگاه  ی، به دادرس )عنداالقتضاء دادرسان( د ی دگ یرس   یصادر و پرونده را برا  یدگ یقرار امتناع از رس د  یبا   راد رد   دادرس یرش ایصورت پذ  دردادگاه  

ل نما ل بفرستد. س شعبۀ یگر، نزد رئیا ارجاع به شعبه دیل دادرسان یتکم یدر شعبۀ مربوط، برا ید و در صورت نبودن دادرس به تعداد کافی محو   او 
، متوقف شده و  ی ن مهلت، دادرسین کرده و در ایی ن را تعید مهلت سپردن تأم یرفته شوند، دادگاه بایگانه اگر پذ ین اتباع ب ی راد تأم یو ا  یواه  ین دعوای راد تأمیا

ت تأمیکه خواهان در ا  یدر صورت  عمل شود که    یب ی د به همان ترتیدخواست صادر شود، باد. چنانچه قرار  رد   دای ن ندهد، قرار رد   دادخواست را صادر نماین مد 
خواهان از قرار   ی دنظرخواهی قرار به صورت دادنامه درآمده و به اصحاب دعوا ابالغ شود تا عنداالقتضاء امکان تجد  یعنی شود، یدر مورد قرار  رد   دعوا عمل م 

 فراهم شود. 
د،  ی گر  قانون  جدیک از مواد   دیچ  ی دنظر اعالم نموده است، اما در هیقابل تجد   یدعوا را از قرارها  ق.آ.د.م قرار عدم استماع  332نکه بند ب مادۀ  یرغم ایعل

د  ین قرار رد   دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد، بایث آثار بیاز ح   یچ تفاوت ینکه هید بر اینشده است. ضمن تأک   ی ن یب شیپ  ین قرار یموارد صدور چن
ر قابل استماع باشد؛ از  یر مقررات، غیا سا ید و  ی ر مواد   قانون جدید صادر شود که دعوا به استناد سای با  یاستماع دعوا اکنون در مواردگفت که قرار عدم  

چند نفر    ایک  ی ت چند نفر خاص )مثاًل همۀ وراث( اقامه شود اما خواهان فقط  ید به طرفیکه دعوا با  یق.م »در صورت  654ا مادۀ  یق.آ.د.م    163جمله: مادۀ  
 شود.« یز قرار عدم استماع دعوا صادر میاز آنها را طرف قرار دهد، ن
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 راد رد دادرس: یا
 است.  یقاض  یطرف یراد ضامن حفظ ب ین ایا  .1
 تواند هم از جانب خواهان وارد شود و هم از جانب خوانده. یم   یعنیطرفه است؛ دو یرادیا .2
 امتناع کند.  یدگی د در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسی با یراد نکنند، باز هم قاض ین ایاگر طرف  یحت   یعنیدارد؛  یراد رد دادرس، جنبۀ امر یا .3
ک پرونده،  یدادگاه به    ی دگ یرا عدم رس یست؛ ز یگسترش ناس قابلیدارد و به موجب ق  ی ق.آ.د.م ذکرشده، جنبۀ حصر   91جهات رد دادرس که در مادۀ   .4

 ست. یاس ن یقابل قن رو،  یاست و از هم یاستثنائ  یامر 
ان جلسۀ  یرادات تا پایر ا یز، مانند سایراد را ن ین ایان ا یتوان مهلت ب یرادات م یر ایاس با سایراد مقرر نشده، اما به ق یان ا ی ب  ی برا  یدر قانون، مهلت خاص  .5

 ل دانست. او  
اگر آن را وارد    یعنیان نظر کند؛  یت، نسبت به آن بیماه مکلف است قبل از ورود در    یان شود، قاض یراد رد دادرس بی، ایان جلسۀ اول دادرسیاگر تا پا .6

 کند. یمجلس آن را رد مراد، با درج در صورتین ایامتناع کرده و در صورت عدم قبول ا  یدگیداند از رسیم
را ادامه دهد؛ اما اگر آن را وارد    یدگی د رسی ه، نبایقض   یت امر یل ماه یآن را وارد بداند، به دل   یان شود و قاضیراد رد دادرس، خارج از مهلت بیاگر ا .7

 راد مزبور پاسخ دهد. یت به ای از ماه یست که جدایاز نینداند، ن 
 است.  یدگیمکلف به صدور قرار امتناع از رس یاز موجبات رد دادرس حادث شود، باز هم قاض ی کی یان دادرس یاگر در جر  .8
از موجبات رد دادرس برقرار   یکیم دادخواست  یاگر در زمان تقد ی عن یدادخواست؛  میمالک عمل است، نه زمان تقد  یدگی راد رد دادرس، زمان رسیدر ا .9

 را ادامه دهد.  یدگ ید رس یامتناع کند و با  یدگید از رس یجهت رد دادرس برطرف شود، دادرس نبا  یل جلسۀ اول دادرسی باشد؛ اما تا قبل از تشک
 .ی س حوزۀ قضائیر مقامات، مانند رئی است، نه سا یا عدم وجود جهات دادرس، با خود قاض یص وجود ی تشخ .10
  رد    ا فرجام است. البته اگر با وجود جهاتیدنظر  ی در تجد  ین امر موجب نقض رأیکند، ا   یدگ یدادرس، به پرونده رس  برخالف وجود جهات رد    یاگر قاض .11

ا آنکه به ی دهد  ی ا مباشر خود رأیه خادم یا علیشان یه خو یل مثال، ع  یداده باشد، برا ی به او وابسته است، رأ یکه به نحو   یه شخص یعل  یدادرس، قاض 
با قاض   یرأ  ینفع شخص ا  یدارا  ی دهد که  بوده، در  رأیاختالف  به دل  ین صورت،  رد  ی صرفًا  شود؛ چرا که جهات  یدادرس نقض نم  ل وجود جهات 
 ر نگذاشته است. یدادگاه تأث یمزبور در رأ

ایپذ  یضمانت اجرا .12 ایرش  از رسصدور    راد:ین  امتناع  به شعبۀ د  یدگ یقرار  ارجاع  رئیو  با نظر  از رسا  ی   س کلیگر  امتناع    یدگیو رس  یدگ یصدور قرار 
 . است البدل در همان شعبهیتوسط دادرس عل 

 م سابق اع  ی دادرسا وجود رابطۀ  ی  وا رابطۀ وراثت  ی  یا مخدوم یمومت  ی چون قرابت، رابطۀ ق  یاز اصحاب دعوا موارد  ی کیبا    ن دادرس یکه ب   یدر موارد .13
 شود. یم  یدگیبه قرار امتناع از رس  یمنته وجود دارد یو وجود نفع شخص یفر یا کی یاز حقوق 

حۀ اصالح قانون وکال، بدون آن که دادگاه قرار امتناع صادر  یال   12ل به موجب مادۀ  ی ن دادرس با وکیب  یط قانون یرادات فوق با شرا یاز ا  یکیاما وجود   .14
 شود. یوکالت در آن پرونده مل ممنوع از یکند، وک 

 جهات رد دادرس: 
 وجود داشته باشد.   دعوااز اصحاب  یکیبا  ین قاضیتا درجۀ سوم از هر طبقه ب  یا سببی  یقرابت نسب .1

ن، نوۀ یاز طرف   یکیمثال، اگر    یشود. برایده م یبا او سنج  دعوارد و رابطۀ اصحاب  یگ ی، محور قرار م ین درجه و طبقۀ قرابت، قاضییتع  یبرا ▪
قاض3از طبقۀ    3)درجۀ    یقاض  یعمو  باشد،  قاض   یدگیاز رس  ی(  اگر  اما  است؛  نوۀ عمو یممنوع  قاضیاز طرف   یک ی  ی،  باشد،    ی دگیاز رس   ین 

 ست. یپدر، در شمار طبقات قرابت ن یاست و پسرعمو  یپدر قاض ین صورت، شخص مزبور پسرعمو یرا در ا یست؛ ز یممنوع ن 
 ا همسر او باشد. ی  یکفل امور قاضا متین، مباشر  ی از طرف یکیا ی ن باشد و یاز طرف  یکیس( یمخدوم )رئا  یم ی، ق ی قاض .2

 ند. یرا مباشر گو  یشخص ی هار امور و برنامهیا مدیر اموال  یمد ▪
 ست. ین، از موجبات رد دادرس ن ی از طرف یکیبا  یقاض یدوست ▪

 . باشد دعوااز اصحاب  یکیا فرزند او، وارث  یا همسر ی  یقاض .3
 ا گواه اظهارنظر کرده باشد. یناس ا کارشیا داور یشده، به عنوان دادرس اقامه ی، سابقًا در موضوع دعوای قاض .4

ا قرار ابطال دادخواست صادر کرده ی  دعوا، قباًل قرار رد  دعوان، اگر دادگاه در خصوص همان  یاست؛ بنابرا  یمنظور از اظهارنظر، اظهارنظر ماهو  ▪
 کند.   یدگ یتواند به آن پرونده رس ی، مدعواباشد، در صورت طرح مجدد 

ت پرونده اظهارنظر کرده یگر در ماه ی صادر کرده باشد؛ اما از طرف د  دعواک قرار، مانند قرار رد  ی  یاگاه ممکن است دادگاه در خصوص پرونده ▪
اظهار دارد که گرچه خوانده   ید، قاضیخلع    یمثال، در دعوا  یمجدد به آن موضوع، ممنوع است. برا  یدگیز دادگاه از رسیباشد. در آن صورت ن
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ن حالت،  یشود. در ایصادر م   دعوا، قرار عدم استماع  دعوافات طرح  یت تشر ی طبق قانون و عدم رعا  دعوال عدم طرح  یغاصب است؛ اما به دل 
 است.  یک نظر ماهو ی ن یخود به غاصب بودن خوانده اشاره دارد و ا یاما در متن رأک قرار صادر کرده؛ ی ی درست است که قاض

بوده و از تار یمطرح باشد    ییا جزای   یحقوق  یا فرزند او دعوایا همسر  ین  یاز طرف   یکیو    یقاض   نیب .5 دو سال   یر حکم قطعخ صدو یا در سابق مطرح 
 نگذشته باشد.  

 ست. یس ن دادر  از موجبات رد   یاز قاض ی ت انتظامیشکا ▪
 در موضوع مطروحه باشند. ینفع شخص  یا فرزند او دارایا همسر ی  یقاض .6

ن خصوص، نکات  یشود. در ا یاعمال م   ی ک از مراجع قضائی به دادرسان کدام    عراج   راد رد دادرس یسؤال آن است که ا   قضات مشمول رد دادرس:
 توجه است: ل قابلیذ
 ممنوع باشند:  یدگیدادرس از رسل وجود موجبات رد ی ل ممکن است به دلیقضات ذ  .1

 ؛یعموم  یهاقضات دادگاه ▪
 انقالب؛ یهاقضات دادگاه ▪
 دنظر. یتجد   یهاقضات دادگاه ▪

ز هست. )مادۀ  ین  ی وان عدالت ادار ین؛ جهات رد دادرس شامل قضات د یاست؛ بنابرا  ی مدن  ین دادرس ییز تابع قانون آی وان عدالت نیرد دادرس در د .2
 ق.ت.آد. د.ع.ا(  122

کنند. البته در  یبه اصل پرونده نم  ی ماهو   ی دگ یکشور اقدام به رس  یوان عالیرا قضات دیست؛ ز یکشور ن  یوان عالیجهات رد دادرس، شامل قضات د .3
ن است، اقدام به  یخالف شرع بَ   ینکه رأی بر ا  یه مبن یس قوۀ قضائ یکشور بعد از اعالم رئ  یوان عالیق.آ.د.ک که د  477مشمول مادۀ    یهایدگیرس
م   یدگیرس عالیکند، قضات دیمجدد  ز   یوان  دادرس هستند؛  رد  ایکشور مشمول جهات  در  دیرا  عالین فرض  به رس  یوان  اقدام   یماهو   یدگیکشو 

 کند. یم
آیت تشر ی گرچه در دادگاه خانواده، رعا .4 ن  ین دادرس ییفات  ول یالزم  کل    یست؛  آ  یاصول  بر  ن، قضات  یبنابرات شود؛  ی د رعایبا  یمدن  ین دادرس ییحاکم 

است و    یرا نظر او، مشورت یست؛ ز یدادرس ن  مشاور زن در دادگاه خانواده، مشمول جهات رد    یاند؛ اما قاض دادرس   ز مشمول جهات رد  ی دادگاه خانواده ن
 کند. یت پرونده نمیدر ماه   یم قضائی و اتخاذ تصم یرأ ی او اقدام به انشا

اند؛ دادرس   راد رد  یز مشمول ایحل  اختالف ن   ی است، قضات شوراها  ین دادرسییت قواعد آی حل  اختالف، ملزم به رعا  یشورا  ی نکه قاضیه به ا با توج   .5
 ستند. یراد رد دادرس ن ی، مشمول ای ه و سمت قضائیاز پا یل عدم برخوردار یشورا، به دل  یاما اعضا

 ستند. یتابع ق.آ.د.م ن  یر دادگستر یست؛ چراکه مراجع غین ی ر دادگستر یکنندۀ مراجع غ یدگیرس یجهات رد دادرس، شامل اعضا .6
 

 کند: یل اقدام میکند و به شرح ذ یصادر م  یدگ یقرار امتناع از رس  ین صورت، قاض یدر اف پرونده در صورت وجود جهات رد دادرس: یتکل
 البدل است. یبر عهدۀ دادرس عل یدگی رس البدل داشته باشد: یاگر شعبۀ مزبور دادرس عل  .1
 شود. یارسال م یس حوزۀ قضائ یگر، به نزد رئیارجاع به شعبۀ د یپرونده برا البدل نداشته باشد:یاگر شعبۀ مزبور دادرس عل  .2
د  ی شود. توجه داشته باشیمجاور فرستاده م  یقضائ   یهاعرض از حوزهن دادگاه همیتر کیپرونده به نزد   نداشته باشد:  یگر یشعبۀ د   یی اگر حوزۀ قضا .3

 باشد.  یگر یا استان دیعرض مالک عمل است، چه دادگاه مزبور در همان استان ن دادگاه همیتر کی خصوص، صرفًا نزدن  یکه در ا
 اخص  ی فصل دوم: دفاع به معنا

  اصل یمًا عل یشود که مستقیگفته م   یق دفاعی، به هر طر یا دفاع ماهو یاخص  یدفاع به معنا
 شود. یخواهان مطرح م  یمورد  ادعا یه  حق 

  ادعا ینف
 ب کند. ینکه خوانده صرفًا دعوا را تکذی ر است: مانند ایپذامکان ی ق قانون یبه هر طر  ییحق 

پاره طرح  دفاع  یامقنن  معنایاز  به  دفاع  شود،  دعوا  اقامۀ  مستلزم  بود  ممکن  که  را  خوانده  حق  یات  در  است.  شمرده  مادۀ  یاخص  موجب  به    142قت 
 م دادخواست جداگانه ندارد.« یاز به تقدی شود، ... نیاظهار م یاصل یدفاع از دعوا یتهاتر، صلح، فسخ، رد   خواسته و امثال آن که برا یاق.آ.د.م: »دعو 

 متقابل یفصل سوم: دعوا
 متقابل  یط دعوایمبحث نخست: شرا

 ل: یبه شرح ذ یط اختصاص یشرا یک سر ی اقامۀ دعواست( و   یط  عموم یدارد )که همان شرا یط عمومیشرا یک سر یمتقابل   یدعوا
 خوانده؛ ی( اقامۀ آن از سو 1
حاد منشاء 2  ؛یاصل یا ارتباط کامل آن با دعوای( ات 
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 ( اقامۀ آن در مهلت مقرر. 3
 

 خوانده اقامه شود.  ی د الزامًا از سو یمتقابل با ی( دعوا1
ایتقو  ینکه جالب او را برای متقابل کند مگر ا  یه  جالب اقامۀ دعوایتواند علیمجلوب  ثالث م  با  ی ت موضع خود جلب کرده باشد که در  ن صورت حکم آن 

 است.  یکیشود،  یاز اصحاب دعوا وارد م  یکیت موضع یتقو یکه شخص ثالث برا یمورد
از اصحاب وارد شده باشد،    یکیه  یاگر وارد ثالث فقط عل  متقابل کند و  یه وارد ثالث، دعوایتواند علیک از اصحاب دعوا م ی باشد، هر    مستقلاگر وارد  ثالث  

 متقابل اقامه کند.   یه وارد ثالث، دعوایتواند عل یفقط همان صاحب م
ه یمتقابل اقامه نموده و عل یتواند دعوایت  موضع  او، وارد دعوا شود، نم یتقو ینفع دانسته و براین دعوا، ذ یاز طرف  یکیاگر وارد ثالث خود را در محق شدن  

 متقابل اقامه نمود.  یتوان دعوایز نمین یو 
 ر است. ی پذز امکانیخواهان ن  یاضاف یخواهان ممکن است، در برابر دعوا ی اصل  یخوانده، همانگونه که در برابر دعوا  یمتقابل از سو  یطرح دعوا

 اقامه کند(؟  یاضاف یرد )جالب، دعوایقرار گ   یاضاف یعواتواند توسط جالب، مورد دیا مجلوب  ثالث می: آیسؤال مورد بررس
 تواند. یبله م

 ست. یمتقابل، ممکن ن یه  خواهان  دعوایمتقابل عل یطرح دعوا
منشاء  2 از  منظور  حقوقی(  رابطۀ  دعوا،  سبب  عمل    یمشخص  یا  بر  که  واقعهیاست  مبتنیو    یحقوق  یاا  قانون  را    یا  آن، خواهان خود  اساس  بر  و  بوده 

م  مطالبه    
ایمستحق  مانند  مؤجر یداند؛  مال  ینکه  علبه خواستۀ  اجاره  مورد   قۀ  معو  نمایاالجارۀ  دعوا  اقامه  مستأجر  ایه  در  که  مستأجر  و  خوانده ید  دعوا  ن 

 یخواهان دعوا  ینه نموده و طبق قرارداد اجاره که منشاء ادعای هز   د که در ملکینما یرا مطالبه م  یخواهان، اقامۀ دعوا و مبلغ  یباشد، در مقابل ادعایم
قه( ناش)مطالبۀ مال  یاصل  یخوانده چون با دعوا  ین دعوایاست، به عهدۀ موجر است. ا   یاصل باشد، با وجود  یک منشاء )عقد اجاره( م ی از    یاالجارۀ معو 
 شود. یمتقابل شمرده م یط، دعوایر شرایسا

ب   یدارا  یاصل  یست با دعواخوانده ممکن ا  یدعوا اما با آن ارتباط کامل داشته باشد.  ارتباط کامل موجود است که   ین دو دعوا وقتیمنشاء واحد نباشد 
را    یم سند رسم یالزام  فروشنده به تنظ  یع، دعوای ب  یبا استناد به قرارداد  عاد  ییدار خودروی نکه خر ی باشد؛ مانند ا  یگر ی ک مؤثر در دی م در هر  یاتخاذ تصم

ر  یخوانده با وجود سا  ین دعوایدار( است، اقدام کند. ای د خواهان )خر ی متقابل استرداد خودرو که در   ی( به طرح دعواید و فروشنده )خواندۀ اصل ی اقامه نما
 ارتباط کامل دارد.  یاصل یرا با دعوایط، متقابل است ز یشرا

ز اقامه  ین   ین جلسۀ دادرس یمتقابل را قبل از اول   یتواند دعواین خوانده م یداده شود، بنابرا  ی ن جلسۀ دادرسیان اول ید تا پای ل بامتقاب  ی( دادخواست  دعوا3
به    ی دگ یاالصول رسی( ابالغ و علیباشد، دادخواست تقابل به خواندۀ آن )خواهان اصل   یکاف  ی ن جلسۀ دادرسین صورت، چنانچه فرصت تا اول ید. در اینما

ن  یدعوا برا  یا ز در همان جلسهیتقابل  تع  یاصل  یبه دعوا  یدگ یرس  یکه  به طرفیرد و همیگین شده، صورت م ییاز قبل  ابالغ    ین  دعوا ین وقت  تقابل 
ه پاسخ  یته  ی جلسه، بران  ی ز در ای اقامه شود و خواندۀ تقابل ن  ین جلسۀ دادرسیمتقابل در اول  یا دعوایابالغ نباشد و    یبرا  یشود؛ اما چنانچه فرصت کاف یم

 شود.  یدگینده به هر دو دعوا توأمان رسیشود تا در جلسۀ آید م ی د، جلسه تجدی ر جلسه را درخواست نمایو ادلۀ خود، تأخ 
 د. ی ن مورد درخواست نمایرا در ا  یر  جلسۀ دادرسیدفاع از آن، تأخ  یمقنن تنها به خوانده تقابل اجازه داده که در صورت آماده نبودن برا

 باشد. یر نمیپذامکان یدنظر و واخواه ی ر است و طرح آن در مرحلۀ تجدیپذ« امکانی متقابل، فقط در »مرحلۀ بدو  یدر حقوق ما، طرح دعوا
 متقابل و تهاتر ی مبحث دوم: دعوا

 م دادخواست دارد.یاز به تقدین، طرح آن یر طرق دفاع یخوانده است که بر خالف سا  یاز طرق دفاع  یکیمتقابل را   یق.آ.د.م دعوا 142طبق مادۀ  
رف  اظهار  آن در قالب  دفاع به معنایاز به دادخواست دارد  یخوانده ن  یتهاتر از سو   یا ادعایآ د؟  ی نما  ی دگیاست که دادگاه را مکلف به رس   ی اخص، کاف  یا ص 

م  یخوانده از خواهان بر اساس  َاسناد  غ  ییزان  طلب  ادعایاگر اصل و م  ب محرز  ین ترتی ز بر همیط ن یر شرایا مورد قبول خواهان بوده و سای رقابل  انکار، ُمَسلَّ
ظهار  تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع، کاف   142مادۀ    ین صورت است که در اجرای باشد، تنها در ا ا  رف   ن در بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آ  یق.آ.د.م ص 

ۀ خود از طر یاثبات سقوط د   ی ن صورت، خوانده برایر ا ین، واحد نباشد. در غیاگر سبب  دو د    ی حکم صادره است، حت  جز اقامۀ    یق تهاتر، راه ین و برائت ذم 
 متقابل ندارد.  یدعوا

فرض آ  یدر  است،  تهاتر  اثبات  دعوا جهت  اقامۀ  به  ملزم  خوانده  بایکه  دعوا  میا  و  » ید  به صورت  شود؟  تواند  شرا  یک یمتقابل« مطرح  دعوایاز  اقامۀ   یط 
ر  یتواند با وجود ساین دو شرط باشد، م یاز ا  یکیخوانده واجد    یجه، چنانچه دعوای است. در نت   یاصل  یا ارتباط کامل آن با دعوایمتقابل، وحدت منشاء و  

  یاقامه شده و خواهان  اصل  یا کاًل در دعوایچنانچه خواهان  متقابل را جزئًا   یدگین حال، دادگاه پس از رسیط مذکور، به صورت متقابل اقامه شود؛ در ایشرا
ت که با  ید اقامه کند، به ایکه خوانده با  ییجه را اعالم خواهد نمود؛ اما چنانچه دعوایصادره لحاظ و نت   یز در رأیص دهد، تهاتر را نیحق تشخ یز ذ یرا ن ن عل 
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ن  ی جز ا  یمتقابل شمرده نشود، راه  یا در مهلت مقرر اقامه نشده باشد، دعوایز نداشته باشد و  یبا آن ارتباط کامل ن  منشاء  واحد نبوده و  یدارا  یاصل  یدعوا
 مستقل شمرده و در دادگاه صالح اقامه کند.  یندارد که آن را دعوا

 متقابل  یف دادگاه در برابر دعوایمبحث سوم: تکل
 شود: یم  یب بررس یبر عهده دارد که به ترت یفید، دادگاه در فروض مختلف، تکالیمتقابل نما  یچنانچه خوانده اقدام به اقامۀ دعوا

  یت، پروندۀ دعوایدادگاه خارج باشد، دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صالح   یت ذات یمتقابل از صالح   ی: چنانچه دعوایت ذاتینداشتن صالح
متوقف به    یاصل   یبه دعوا  ی دگ ین صورت، اگر رسین مرجع صالح بفرستد. در ا ییکشور جهت تع  یان عال و یا به دیمتقابل را حسب مورد به دادگاه صالح و  

باشد، دادگاه رس  یطار   یبه دعوا  یدگیرس تا دعوا  یاصل  یبه دعوا  یدگی )متقابل(  را   یدگ ی ت رسی که صالح  یمتقابل، در مرجع  یرا متوقف نموده  آن  به 
 رد. یدارد، خاتمه پذ

 ینداشتن صالح
ّ
در آنجا اقامه شده، دادگاه مرجع    یاصل  یباشد که دعوا  یر از دادگاهیغ  یدادگاه   یت محل  یمتقابل در صالح   ی: چنانچه دعوایت محل

 د. ی نمایواحد م  یاقدام به صدور رأو اصواًل  یدگ ی، رس یاصل یز توأم با دعوایمتقابل ن یکه ذاتًا صالح باشد، به دعوا ی، در صورت یاصل یدعوا
ت احراز   یخود را در قالب دعوا  یکه خوانده، دعوا   ی: در صورتمتقابل  یط دعوایاحراز نشدن شرا متقابل اقامه نموده باشد، اما دادگاه آن را به عل 

د و  ینما یم   یدگیمستقل رس   ینباشد، جداگانه و به صورت دعوات او خارج  یمزبور چنانچه از صالح   یط آن، متقابل نداند، به دعوایک از شرای نشدن هر  
به آن، به طور جداگانه    یدگی ب رسی فرستد تا ترتیت به مرجع مربوطه م ی او خارج باشد، آن را با صدور قرار عدم صالح  ی ا محل  ی  یت ذاتیچنانچه از صالح 

 داده شود.
د  ینما  یدگید جداگانه به آن رسی اقامه شود، دادگاه چنانچه صالح باشد با  ین جلسۀ دادرسیل پس از او   ی عنی،  یمتقابل خارج از مهلت قانون   یچنانچه دعوا

 رد.یگیقرار م  یدگی مورد رس  یاصل یتوأم، همراه با دعوا  یدگی ن صورت، با صدور قرار رسیق.آ.د.م فراهم شود که در ا 103ط مادۀ ینکه شرایمگر ا
شرا بودن  قانونیحاصل  چنانچه  یط  صورت :  در  دادگاه  دفتر  باشد،  نموده  مطرح  متقابل  صورت  به  را  دعوا  باق  یخوانده  فرصت  چنانچه    ی که  باشد، 

ن وقت و ابالغ آن را به خوانده تقابل صادر  یی ط، دستور تعیل نباشد، اخطار رفع نقص صادر نموده و دادگاه در صورت رفع نقص و احراز شرایدادخواست تکم
از    یاصل  یبه دعوا  یدگ یرس  یرا که برا  یشود«، دفتر دادگاه همان وقت  یدگی، توأم رسیاصل  ید با دعوای متقابل با  یچون دعوان صورت، »ید. در ای نمایم
د دادخواست  ینباشد، دفتر دادگاه با ید؛ اما اگر فرصت کاف ینماین و به اصحاب آن ابالغ م ییز تع ی متقابل ن  یبه دعوا  یدگ یرس  ین نموده است، براییش تعیپ

ل دادرس  یبرا  یمۀ پروندۀ اصل یده، ثبت نموده و به ضم یم گرد یکه تقد  یرا به همان شکل  ن صورت  ید. در ای، به دادگاه احاله نمای مالحظۀ دادگاه در جلسۀ او 
،  ی اصل  یواحد با دعوا  ی دگ ین جلسۀ رس ییرا به منظور تع  یت بعد متقابل را احراز کند، به دفتر دادگاه دستور رفع نقص و اقداما  یط دعوایاگر دادگاه شرا

 خواهد داد. 
ن  یدر صورت  و کامل  باشد  در مهلت مقرر داده شده  تقابل  باشد، حتیکه دادخواست   اول   ی ز  باشد،    ین جلسۀ دادرسیدر  ابالغ نشده  تقابل هم  به خواندۀ  و 

به دعوای نمادفاع در برابر آن را اعالم    یچنانچه خواندۀ تقابل آمادگ د؛ اما اگر دادخواست   ی نمایم  یدگیز رس یمتقابل ن   ید، دادگاه در همان جلسه، نسبت 
تا به هر دو دعوا، توأمًا  ی نمایواحد را صادر م  ی دگی د  جلسۀ رسی د، دادگاه دستور  تجدی دفاع را اعالم ننما  ی متقابل ابالغ نشده باشد و خواندۀ تقابل آمادگ  د 

  ی گر یک بر دی با لحاظ  اثر  هر    ی ک رأی ف هر دو دعوا را به طور جداگانه، اصواًل در  ی و متقابل، تکل  یاصل   یبه دعوا  یدگیشود. دادگاه پس از رس  یدگیرس
 د. ی نماین مییتع

ک از اصحاب  ی ق.آ.د.م نسبت به هر    105بر اساس مادۀ    ی ف دادرسی: اگر جهات توقمتقابل  ی بر دعوا  یاصل  یو زوال دعوا  یف دادرسیاثر توق
بر اساس مادۀ مزبور    و تقابل  یاصل   یدعوا  یک از اصحاب دعوا، دادرسیجه با فوت، حجر و ... هر  ی شود و در نتیم   یف دادرس ید، موجب توقیش آیدعوا پ

 گردد. یف میتوق
ا  ی  یاصل  یشود )در مورد دعوایا دعوا با قرار رد روبرو م یکه دادخواست ابطال و    ید ر موار ین در سا ی ا دعوا و همچنیاما در خصوص استرداد دادخواست  

ت آن را با زوال ی نداشته و به ا یگر ید یبر دعوا یر ینفسه تأثین امور فیل شود، ا ی ا دعوا زایمتقابل( و   د. ی نمایا ... روبرو نمین عل 
دعوا احکام  و  با  یآثار  را  و  یمتقابل  آثار  از  متفاوت  َتَبع د  فرجام   حق  413)مواد      یاحکام   در  دانست.  ق.آ.د.م(  بعد  مادۀ  یبه  ن  415قت  استرداد  یق.آ.د.م  ز 

در خصوص    یح ین تصر یکه عالوه بر علل ذکرشده، چن   یاعالم نموده، در حال   یرا موجب بالاثر شدن فرجام  َتَبع  یا رد   دادخواست  فرجام  اصلیدادخواست  
تقابل،    ید، با فوت  زوج و زوال  دعواینماین  زوج اقامه م یتمک  یطالق که زوجه در مقابل  دعوا  ین اگر در دعوایو ندارد؛ بنابرامتقابل وجود نداشته    یدعوا
ت ا   یز سالبه به انتفاین   یاصل  یدعوا باشد، بلکه یو متقابل نم   یاصل   یوند دعوای ن( پی تمک  یموضوع شدن دعوا  ین امر )سالبه به انتفایموضوع باشد، عل 

 د. ینمایل م ی ن را زایتمک  ین دعوایموضوع و بنابرا یبه هر دو دعوا را، سالبه به انتفا یدگ یفوت زوجه است که رس 
ازۀ ُمخلصانهیه توصی  خودمان  نفسبهاعتماد  می خواهی م  اگر.  می کن   متمرکز  گرانید  به   بخشش  در  را  مانیانرژ   که  است  ن یا  اهداف   به  یابی دست   یهاراه   نیبهتر   : 
 اگر  و  می کن   القا  را   هان یا  یگر ید  شخص    در  دیبا  می خواه ی م  یشیاندمثبت   و  یدوار ی ام  حس  اگر.  میببر   باال   را  مانانی اطراف  نفس  به  اعتماد  می کن   یسع  شود،  شتری ب
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زندگ  یارزِش اصل  !   ۶۰َپرِت متولِد دهۀ  ه حواسیهستم؛    یمید مالکریام به دیمن در  کمک  تأثی،  و  به    یبر زندگ  ی رگذاری گران  آنهاست. 

ِت  ی فیِش کیرا که به افزا  ییهاکنم تا روشیدارم. البته همه تالشم را م  یادیز  یگران عالقهیم با دیهاگذاشتن آموختهو  اشتراک  یریادگی

م  یریادگی بگیکنند  یکمک  افزودن تجربیاد  از  بعد  و  به دیرم  را  آنها  نویات خودم،  و  آموزش  انتقال بدهم. در حوزۀ  در   یسندگیگران هم 

»ساده روش  با  حقوق  مثال یسینورشتۀ  بردن  کار  »به  و  متفاوتم!  یها«  ا  روان«  به  ایمن  جمله  موفقین  »اگر  دارم:  بیمان   یشتریِت 

 ابند.« یدست  یشتریت بیتا به موفق یگران کمک کنید به دی با یخواهیم

  سخاوتمندانۀ  دن  ی بخش  و  گرانید  به   کمک   یموج  اثر  !  ما  یزندگ  بر  است   گران«ید  »اثر  ن یا  .م یبخواه  هم   گرانید   یبرا  م یخواهیم  خودمان  یبرا  ت رایموفق
  کس   هر  یزندگ  بر  هابخش   ن یرگذارتر ی تأث  از  یکی  میآموخت   هم  یوقت .  بود  می خواه  «یدوست »نوع  ن یا  نفعیذ  نیتر بزرگ  خودمان  که   است   ن یا  آنها  به  مانی انرژ   و  وقت
  را   یمدن  ین دادرسیی آجزوۀ    دوستم  اگر   نکهیا  یعن ی  گرانید  اثر.  میاداده  ریی تغ  یخوب  سمت  به  را  خودمان  یزندگ  واقع  در  انی اطراف  وضع  بهبود  با   لذا  باشد،ی م  انشی اطراف

  آن   خواندن  به  قیتشو  را  گران ید   ن جزوه،یدربارۀ ا   یمطلب  نوشتن   با  ای  کنم   هیهد  ی گر ید   به  من   کند،  هیهد  من  به  را  آن  شده،  متأثر  آن  از  و  است  خوانده
ه شده  احساس  را  مثبت  ر  ییتغ  و  لذت  از  یموج  هم  انمی اطراف  و  جامعه  هم   ببرم،  لذت  خودم  هم   تا  کنم   ییزهای آوردن چبه دست  ین راه برایام بهتر کنند. من متوج 

 یپنج نفر بفرست؛ چون بدون  تو حت  ین جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای گران متمرکز کنم. اگر ایبخشش به د ی ام را رو ین است که انرژ یخواهم ای ام می که در زندگ
پ را  آن  نبود  حکند.دا  ی ممکن  در  سهویاگر  موارد  با  مطالعه  و    ن  خطاهایقلم  ماندهید  یانسان  یا  غافل  آن  از  ما  که  شد یاگر  مواجه  طر یم،  از  اید؛  ل یمیق 

mollakarimi.omid@gmail.com و   «یتوکل دکتر ـ  یمدن ین دادرسییآ مختصر» ن جزوه از کتابیا یهااز قسمت یم. در نگارش بعضیید تا اصالح نمایان بگذار یبا ما در م
 karimi omid_molla  : ینستاگرام شخص یا 1402جزوه:  یروزرسانن بهیآخر   .م یاکمک گرفته دکتر شمس یهاکتاب ز ین

 
کار  ثابت    هیبگم که    دی شدم؛ البته با  ارشدیکارشناس  ۀ حقوق وارد دور   یهاآموختهاز دانش  یل یرو گرفتم مثل خ   سانسمی ل  نکهی از ا  بعدسنده:  یداستان نو

ا  دمیرس  جهی نت  نی. رفته رفته به اگرفتمیحقوق  ثابت از اوون م  هیهم داشتم که ماهانه   ب    ینجور یکه اگه بخوام  مدرک    افتیدم دست  آخر بعد از در ادامه 
  ها یل یخ  یبرا  دی کنم. شا  افتیحقوق خوب در   هی   تاً ی اداره بشم که نها  هیکارمند  سطح  باال توو    هی  خوامیحالت م  نیدر بهتر   یدکتر   یحت    ای و    ارشدیکارشناس 

دوست داشتم    شهی. همدمی دیحقوق  ثابت  خوب رو مطلوب نم   هیبه    دنی محسوب بشه اما من رس  وناوج  آرزوهاش  ۀخوب نقط  یحقوق  کارمند   هیبه    دنیرس
بکشم و   قینفس عم  هیبودن  خودم    دیاز مف   تیغرور و کمال  رضا  یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کل    یهاتی که توو موقع  یی به آدما   لمایف   ن یا  یمثل قهرمانا

با  نهی ا  زاد یآدم  یذات  زندگ  میکه بگذر   لمایف  نیبگم »تونستم!«. از ا   ط یمح  هیصبح به صبح کارت زدن توو  »  ا همونی  «جا نشستن  ه ی»بجنگه و از    دی که 
  ن یشروع کنم به خوندن! البته ا ن یل فروردببخشم و از او   ش یحقوق  ثابت را به لقا یگرفتم عطا  میباشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصم   یفرار  «یادار 
  ی و بخون   ین ی بش  یخوایم  ،یتمسخر بهت بگن: »تو که کار  ثابت دار   اب  انیاگه دوستان و اطراف  یبشه و حت   جادیل توو خود  آدم ال  او  او    دیسوزان با   اق  یاشت

و ده  بگن: »  ای!«؛  یکه چ  تا شرکت م   صد  نها  کننیهزار  م  تاً ی و  َور  تا  بدون    دارنیسه هزار  تو  به   نانی اطم  !« یندار   ی مرًا شانسعُ   هیسهم   و  نداشتم که 
رم؛ البته قبلشم از خانواده  شیتوانم پ  ۀالله« بگم و با هم»بسمه  نیل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که او    تی موفق کمکم    ریمس  نیام خواستم که توو اب 

رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجود  تمام     یابلندپروازانه  ن  یر یش  سک  ی و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر کم توقع    هیهشت ماه    نیکنن و ا
  هیل برو  او    ،یبخر   نیماش   هیکه    نهی اگر آرزوت ا  گفت یخدا اوومد توو ذهنم که م  یبنده  هی  ۀبودم!«. جمل  یراض   اممیکه از شکست داشتم، از تصم  یترس

ل یرس یه منی داشته باش که به ماش ن یقیکن و  ه یته اتهیکه توو رو ی نی ماش  یبرا ی چی جاسوئ کوچولو که رووش آرم   نۀی سسنجاق ک یرفتم  ،ی! منم بدون معط 
. مثاًل با  ُاومدیرام مبَ   یکی  یکیکه    دمیخدا رو د  ی هاشروع کردم کمک  تا  کردم.  هیته  زننیمانتوشون م  ایُکت    یرو   شهیکانون هم   یهالیداره و وک  وکانون ر 

  ۱۱و تا    ی با نگهبان  مجموعه هماهنگ کن  یتونیبعد از ظهر بود بهم گفت: م  ۶ساعت  کار  اوونجا تا    نکهی با وجود ا  صحبت کردم و  کتابخونه  هیمسؤول  
کن استفاده  کتابخونه  از  هم  ای شب  نت   مانیا  نکهی ! خالصه  از  فردا  بکشم  زحمت  امروز  اگر  میداشتم  و  بهرهی ر یش  ۀویجه  زحمات  اوون  م ن   به   شم؛یمند 
الُعسر،   َمع  قرآن: »فان  ایفرموده  از  ا  نکهیسرا«. خوشحالم  که  امروز  در وضع  نیکه  نوشتم  رو  تمام   یت یمتن  در  که  )وکالت،    یحقوق  یهاآزمون  یهستم 

با    خوامیو م  دمی « رسیأت علمیت »ه یو به عضو  ( قبول شدم یقضاوت، ارشد، دکتر  سکوت تالش کن و اجازه بده   یه جمله تموم کنم: »توو یمتنم رو 
 !« چهیهمه جا بپ  تتی موفق یصدا

 یمی مالکر  دیامت  تو؛ یموفق دیامتان هستم. به ت یانتظار  خواندن  داستان  موفق چشم
 است.  جهانیان پروردگار مخصوص سپاس  و گفتار ما: حمد پایان

Telegram: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 ! دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست  ای دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یها زوات آزمون ج افتیجهت در 

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

