
 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 

 (  ۱)  ۹۱/۱/۱/۱۲مصوب 

 

 (  ۹) كتاب اول ـ در امور مدني 

 كليات 

ـ آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امورحسبي و  ۱ماده 

و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقالب ، تجديدنظر ، ديوان عالي كشور و (  /) كليه دعاوي مدني 

 (  ۴. ) ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود 

 : ر نويس زي

 .  ۱/۱۲/۹/۱۱مورخ  ۱۷۱۱۱روزنامه رسمي شماره  - ۱

) كتاب دوم آيين دادرسي تحت عنوان پ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب  - ۹

براي يك دوره سه ساله آزمايشي به تصويب رسيده و از تاريخ  ۱/۱۱/۷/۹۱درتاريخ ( دراموركيفري 

 . به مدت يكسال ديگر مدت آزمايش آن تمديد شده است  ۱/۱۱/۱/۹۲الزم االجرا و پس از ۱/۱۱/۱/۴

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پ  ۱۱۲به ماده  - /

هيات وزيران و اصالحات بعدي مندرج در همين  ۱/۱۱/۹/۱۱وآيين نامه اجرايي آن مصوب  ۱/۱۲مصوب 

 . مجموعه نيز مراجعه شود 

اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در محاكم . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۱ - ۱/۱۲۱۱نظريه  - ۴

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و (  ۱۷) دادگستري الزم است و چون ماده 

كميسيونهاي مشابه ، دادگاه و محكمه نيستندلذا اعضاي كميسيونها از جمله قاضي شركت كننده 

آنها ملزم به تبعيت از قانون آيين دادرسي مدني نمي باشند زيراهمان گونه كه ذكر شد قوانين آيين در

دادرسي مدني اختصاص به تشريفات دادرسي در محاكم حقوقي كه منتهي به صدورحكم مي گردد 

دارد كميسيونهاي موضوع استعالم داراي تشريفات رسيدگي مخصوص به خود بوده و قوانين آيين 

 . درسي مدني درمورد آنها رعايت نمي گردد دا

 

 ۱) ـ هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع  ۹ماده 

. يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند ( 

 (۷  ) 

 : زير نويس 

قانون مدني ، به لحاظ اينكه  ۱با توجه به مقررات ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۷/۹ - ۴۱۴//۱نظريه  - ۱

كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله يا خارجه مطيع قوانين ايران هستند لذا رسيدگي به درخواست 

 . تبعه افغاني كه در ايران ساكن بوده وداراي كارت اقامت است فاقد اشكال به نظر مي رسد 

در صورتي كه در ارتباط با اليحه قانوني نحوه خريد و تملك : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۹۱ - ۱/۱/۱۹ريه نظ

موضوع ) زارعي داراي حق ريشه و اعياني باشد  ۱/۱۱/۱۱/۹۱اراضي وامالك براي برنامه هاي مصوب 

واست از ومرجع تملك كننده از پرداخت حقوق مذكور خودداري نمايد پذيرش دادخ(  ۱ماده  ۹تبصره 

 . ناحيه زارع در دادگاه بالمانع است 

 :  ۷/۹۲//۱/۴قانون دريايي مصوب  ۱۱۲ماده  -الف  - ۷

ـ اقامه و طرح هرگونه دعاوي مربوط به خسارات ناشي از حمل و نقل به هر نحوي كه  ۱طرح دعوي 

 .  ايجاد شده باشدتابع شرايط و حدود مسووليتهاي پيش بيني شده در اين فصل خواهد بود

ـ دعاوي خسارات ناشي از صدمات بدني به مسافر به وسيله شخص مسافر و يا به نمايندگي از  ۹

 . طرف او اقامه خواهد گرديد 

ـ در مورد فوت مسافر خسارات بايد فقط به وسيله نمايندگان قانوني او يا وراث يا اشخاصي كه تحت  /

ذكور مطابق قانون دادگاه رسيدگي كننده حق مشروط بر اينكه اشخاص م. تكفل اوبودند اقامه گردد 

 . مطالبه داشته باشند 

چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و :  ۱/۱۱مصوب . ا . م . ق  ۱۱۱ماده : ب 

فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غيرموارد حكميت در اموري كه در صالحيت 



ي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات مراجع قضاي

 . صالحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايندبه حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد 

 

ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر ويا فصل  /ماده 

در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يااصالپ قانوني . ند خصومت نماي

در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبرو اصول 

يا  حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت

نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند واالمستنكف از احقاق 

 (  ۱. ) محكوم خواهند شد (  ۱) حق شناخته شده و به مجازات آن 

چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت  -تبصره 

 . شد رسيدگي ارجاع خواهد 

 : زير نويس 

هريك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط :  ۱/۱۱مصوب . ا . م . ق  ۱۲۱ماده  ۱ -

قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه 

ا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت ي

حكم را برخالف قانون به تاخير اندازد يا برخالف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال 

و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود ودر هر صورت به تاديه خسارات 

 . وارده نيز محكوم خواهدشد 

قاضي مكلف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر » . : ا . ق  ۱۷۱اصل  ۱ -

نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر ، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه 

 . « رزد سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع و

 

ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي  ۴ماده 

 . حكم صادر كنند 

يا درمواردي كه (  ۲) ـ آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون  ۱ماده 

 . باشند  به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر

 : زير نويس 

 . به بعد در خصوص احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر رجوع كنيد  ۹۷/به مواد  - ۲

 

ـ عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خالف اخالق حسنه كه مغاير با موازين شرع  ۷ماده 

 (  ۱۱. ) باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست 

 : زيرنويس 

قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در . : م . ق  ۱۱ماده  -لف ا - ۱۱

 . صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است 

محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خالف . : م . ق  ۲۱۱ماده  -ب 

ن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم اخالق حسنه بوده ويا به واسطه جريحه دار كرد

 . عمومي محسوب مي شود به موقع اجراگذارد اگر چه اجراي قوانين مزبور اصوال مجاز باشد 

 . رجوع كنيد  ۱/۱۷/۱/۱مصوب . م . ا . ا . ق  ۱۱۱و  ۱۷۲همچنين به مواد  -ج 

 

دگي نمود تا زماني كه در مرحله ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله باالتر رسي ۱ماده 

 . نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون 

ـ هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا ازاجراي  ۱ماده 

مواردي كه قانون معين  آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادرنموده و يا مرجع باالتر ، آنهم در

 (  ۱۱. ) نموده باشد 

 : زيرنويس 



چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين :  ۱/۱۱مصوب . ا . م . ق  ۱۱۷ماده  ۱۱ -

دولتي و شهرداريهادر هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر 

مملكتي و يااجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از  كتبي دولتي يا اجراي قوانين

طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال 

 . محكوم خواهدشد 

 

ر اين قانون رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر د - ۲ماده 

 . ادامه مي يابد 

آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدورآنان مي 

 . باشد مگر اينكه آن قوانين خالف شرع شناخته شود 

نسبت به كليه قرارهاي عدم صالحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده ودر 

زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل 

 (  ۱۹. ) مي شود 

 : زير نويس 

تصريح شده است  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۲گرچه در ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۱/۱ - ۱/۷۱۲۱نظريه  - ۱۹

حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين  به اينكه مالك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون

. م . د . آ . نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق ۱/۱۱. ك . د . آ . تصريحي در ق 

استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي مالك است يعني 

قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود  اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي

 . واال فال 

 

  ۷۴تا  ۰۱صالحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده  -باب اول و دوم *   

 

 باب اول ـ در صالحيت دادگاهها 

 (  /۱) فصل اول ـ در صالحيت ذاتي و نسبي دادگاهها 

(  ۱۴) مورد در صالحيت دادگاههاي عمومي وانقالب ـ رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب  ۱۱ماده 

 . را تعيين كرده باشد (  ۱۱) است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري 

 : زير نويس 

دعاوي از حيث صالحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون . : م . ق  ۲۱۱ماده  - /۱

طرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صالحيت محلي خواهدبود كه در آنجا اقامه مي شود م

 . محكمه ايراني نخواهد بود 

در پاره اي . آنچه كه در مواد آتي آمده در مقام بيان قواعد كلي صالحيت دادگاهها مي باشد  - ۱۴

موارد قانونگزار مراجع معيني را صرفنظر از عواملي چون محل اقامت خوانده صالح به رسيدگي به 

 : از باب مثال مراجعه كنيد به . خاصي دانسته است دعاوي 

 :  ۱/۱۱/۴/۱قانون ثبت عاليم و اختراعات مصوب  ۴۷ماده  -الف 

رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع يا عالمات تجارتي در محاكم تهران به  - ۴۷ماده 

واقع يا كشف و يا متهم درخارج عمل خواهدآمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم در خارج تهران 

تهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري 

 . متهم به عمل آمده و دوسيه براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع مي شود 

عليه دولتهاي  قانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني -ب 

 :  ۱/۱۱/۱/۱۱خارجي مصوب 

ماده واحده ـ به موجب اين قانون اتباع ايراني مي توانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه 

مصونيت قضايي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسالمي ايران ويامقامات رسمي آن را 

كنند در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است  نقض نموده باشند دردادگستري تهران اقامه دعوي

 . به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد 



فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعالم مي شود 

 . 

لتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي باشد از ـ خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دو ۱

جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر به فوت ، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي 

 . اشخاص گردد 

ـ خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها  ۹

اقامت يا تردد ويا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات حمايت نموده ويا اجازه 

 . مذكور منجر به فوت ياصدمات بدني و رواني وياضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد 

ـ دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي  ۱تبصره 

 . مي باشد 

ـ چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسالمي ايران و يا مقامات  ۹ه تبصر

 . رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود 

ـ آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و امور  /تبصره 

 . تصويب هيات وزيران مي رسد  خارجه تهيه و به

 ( . درج شده اند (  ۷) قبل از ماده ) در پاورقي فصل دوم  ۱/۱۲/۱/۱۱مواد الحاقي 

هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختالف خانوادگي :  /۱/۱قانون حمايت خانواده مصوب  ۱ماده  -ج 

شده صالحيت رسيدگي خواهد  را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده

داشت و هرگاه دو ياچند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت 

 . زن ، صالح به رسيدگي خواهد بود 

درصورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم 

اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صالحيت  است صالحيت رسيدگي دارد و

 . رسيدگي خواهد داشت 

درموارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختالف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به  -تبصره 

ه دراين مورد هرگاه ذي نفع نسبت ب. دادگاه يا مرجع صالحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند 

احكام و تصميمات دادگاهها ومراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد 

مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر داليل و پيوست نمودن 

تان تهران ارسال مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران دركشور محل توقف به دادگاه شهرس

نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كندو به دستور دادگاه رونوشت راي 

 . براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد 

بايد در اسناد سجلي ;  ۸۱/۱&ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي درمواردي كه قانون

ري ثبت شود درصورت توافق طرفين يا درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يا دفتر كنسولگ

 . بالاشكال است واال موكول به اعالم راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود 

 /۹مندرج در پاورقي ماده  ۱//۱/۹۱/۱قانون كيفر بزه هاي راه آهن مصوب  ۱۱دعاوي موضوع ماده  -د 

 ۹۱كنوانسيون تكميلي حمل ونقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ  /۱ همين قانون و بعد ماده

مندرج در  ۱/۱۱/۱۱/۱۱مربوط به مسئووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب  ۱۲۷۱فوريه 

 .  ۹۱پاورقي ماده 

 .  ۱۹۷مندرج در پاورقي ماده  ۷/۹۲//۱/۴قانون دريايي ايران مصوب  ۱۲ماده  -ه ـ 

از جمله مراجعه كنيد . ضع در خصوص رسيدگي به پاره اي از دعاوي كيفري نيز صادق است همين و

 : به 

(  ۱/۷۲و۱/۱۱اصالحي )  ۱/۱۱/۱/۱۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب  ۱ماده  ۱تبصره : الف 

مجلس در خصوص رسيدگي به جرايم استانداران ، فرمانداران ، دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان 

شوراي اسالمي دردادگاههاي جزايي تهران و رسيدگي به جرايم پاره اي از كاركنان دولت در 

 ( : دادگاههاي جزايي مراكز استان جانشين ديوان كيفر كاركنان دولت 

ـ به جرايمي كه رسيدگي آن در صالحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي  ۱تبصره 

ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت . دگي خواهد شد جزايي مراكز استان رسي



 . دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد 

به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي 

 . د اسالمي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شو

 . قانون ثبت عاليم و اختراعات مذكور در همين پاورقي  ۴۷جرايم موضوع ماده : ب 

از باب نمونه مي توان به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، كميسيونهاي مالياتي ،  - ۱۱

اتها گمركي ، ماده صد قانون شهرداريها ، تامين اجتماعي و هياتهاي حل اختالف موضوع قانون كار و هي

اليحه  ۱۱مثال اختالفات موضوع ماده ) يا مراجع حل اختالف بين وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي 

 ۱/۱۱/۱۱/۱۱قانوني نحوه خريد وتملك اراضي موردنياز دولت براي طرحهاي عمراني و نظامي مصوب 

خصوص هيات وزيران در ۱/۷۷/۱/۱مورخ  ۱//ت ۱۷۱۱۴/شوراي انقالب اسالمي و يا تصويبنامه 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،  ۱۱۲و همچنين ماده ( اختالفات في مابين دستگاههاي اجرايي 

كه رسيدگي به پاره اي از دعاوي را  ۱/۱۲/۱/۱۱اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 . در صالحيت پشوراي حل اختالف پ قرارداده است اشاره نمود 

 

دارد واگر (  ۱۷) دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه  ـ دعوا بايد در ۱۱ماده 

خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتي كه درايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در 

دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال 

يرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و غ

. ) هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد 

۱۱  ) 

تقسيم . آن واقع است  تبصره ـ حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در

بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صالحيت عام دادگاه مستقر در 

 . آن نمي دهد 

 : زير نويس 

 . : م . ق  ۱۱۱۱الي  ۱۱۱۹مواد  - ۱۷

اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز  - ۱۱۱۹ماده 

امور او نيز درآنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او  مهم

 . اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود . اقامتگاه محسوب است 

 . هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد  - /۱۱۱ماده 

سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط بر اينكه تغيير اقامتگاه به وسيله  - ۱۱۱۴ماده 

 . مركز مهم امور اونيز به همان محل انتقال يافته باشد 

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع ذلك زني كه شوهر او اقامتگاه  - ۱۱۱۱ماده 

ه مسكن علي حده اختيار معلومي ندارد وهمچنين زني كه با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محكم

 . كرده مي تواند اقامتگاه شخصي علي حده نيز داشته باشد 

 . اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است  - ۱۱۱۷ماده 

 . اقامتگاه مامورين دولتي ، محلي است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند  - ۱۱۱۱ماده 

 . مي كه در ساخلو هستند محل ساخلوآنها است اقامتگاه افراد نظا - ۱۱۱۱ماده 

اگر اشخاص كبير كه معموال نزد ديگري كار يا خدمت مي كنند در منزل كارفرما يا مخدوم  - ۱۱۱۲ماده 

 . خود سكونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود 

ي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از اگر ضمن معامله يا قرارداد - ۱۱۱۱ماده 

آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله 

همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه 

 . و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين كند براي ابالغ اوراق دعوي واحضار 

قانون امور حسبي امور قيمومت ( *  ۴۱) برطبق ماده :  ۱/۹۱//۱/۹ - ۹۹۴راي وحدت رويه  - ۱۱

نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران است با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در 

يين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه حوزه آن مي باشد بنابراين مرجع تع



اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اينكه اقامتگاه پدر صغير كه فوت شده درآنجا بوده يا نبوده است 

 . 

امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه  - ۱/۱۲/۹/۹قانون امور حسبي مصوب  ۴۱ماده * 

وزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه اقامتگاه محجور در ح

 . محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است 

مطالبه پول نقاشي چنانچه از عقود و قرارداد ناشي شده : ق . ح . ا  ۹۱///۱/۱۹ - ۱/۹۹۲۱نظريه 

اين قانون و  ۹۱به ويژه ماده . م . ق  ۹۱الي  ۱۹به مقررات مواد  باشد دين محسوب گرديده و با عنايت

هيات عمومي ديوان عالي كشور در حكم منقول بوده و  ۲/۱//۱/۷ - ۱/توجه به راي وحدت رويه 

 . رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي خواهد بود 

 

ز دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف ـ دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم ا ۱۹ماده 

عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع 

 (  ۱۱. ) است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد 

 : زير نويس 

محل وقوع مال غيرمنقول موضوع نظر به اينكه صالحيت دادگاه :  ۲/۱//۱/۷ - ۱/راي وحدت رويه  - ۱۱

در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير ) قانون آيين دادرسي مدني (  /۹) ماده 

حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و مدعي عليه در حوزه محل وقوع مال ( حقوق راجعه به آن 

قانون فوق االشعار (  ۹۱) وع ماده غيرمنقول استثنايي براصل صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده موض

(  ۹۹الي  ۱۹) مي باشد و با عنايت به اينكه با تعاريفي كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد 

آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه (  ۹۱) قانون مدني به عمل آمده از ماده 

قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود 

اجرت المثل آن درغير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا ازحيث 

صالحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته 

قانون آيين دادرسي مدني قرار مي (  /۹) الذكر تحت شمول حكم ماده است كه نتيجتا دعاوي اخير

 ۹۹و  /۱ديوان عالي كشور از يك طرف و  ۹۱و  /گيرد بنا به مراتب در اختالف نظر حاصله بين شعب 

كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد  ۹۹و  /۱ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب 

 . اشد مورد تاييد مي ب

در مورد دعاوي ناشي از غير منقول از قبيل مطالبه اجاره بها و : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۱۱ - ۱/۱۴۱نظريه 

نيز بيان داشته است با توجه  ۲/۱//۱/۷ - ۱/مطالبه اجرت المثل و غيره همانطوركه راي وحدت رويه 

قول به عمل آمده چنين استنباط قانون مدني از اموال منقول و غيرمن ۹۹الي  ۱۹به تعاريفي كه درمواد 

مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي 

مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقد و قرارداد تفاوت قائل شده 

دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان و مقدار آن  است ، در حالي كه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حالت

معلوم است در زمره دعاوي منقول و در صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و دعاوي نوع دوم 

مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده و نياز به كارشناسي و معاينه محل دارد در زمره اموال 

ي داند كه غيرمنقول در حوزه آنست و لذا مطالبه اجورمعوقه و غيرمنقول و در صالحيت دادگاهي م

خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند 

 . رسمي غير منقول ، خلع يد و مطالبه اجرت المثل در صالحيت دادگاه محل وقوع ملك است 

 

و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد  ـ در دعاوي بازرگاني /۱ماده 

يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است ياتعهد (  ۱۲) خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد 

 (  ۹۱. ) مي بايست در آنجاانجام شود 

 : زيرنويس 

كه در ماده  ۱/۱۱. م . د . آ . ق  ۹۹در ماده اطالق عقد : ق . ح . ا  ۲///۱/۱۲ - ۱/۱۲۴۲نظريه  - ۱۲

 . تكرار شده ، همه عقود از جمله عقد نكاح را در بر مي گيرد ۱/۱۲. م . د . آ . ق  /۱



فعالپ ) قانون آيين دادرسي مدني (  ۹۹) حكم مقرر در ماده :  ۹۱///۱/۱۲ - ۲راي وحدت رويه  - ۹۱

عه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل راجع به مراج(  ۱/۱۲. م . د . ا . ق /۱ماده 

قانون مزبور (  ۹۱) انجام تعهد قاعده عمومي صالحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه درماده 

پيش بيني شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجادتسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي 

قود و قرارداد ناشي شده باشدانتخاب بين سه دادگاه را دراختيار خواهان راجع به اموال منقول كه از ع

 . گذاشته است 

براي  ۱//۱قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد (  /) اين راي برطبق ماده 

 . دادگاهها در مواردمشابه الزم االتباع است 

 

از دادگاهي مي شود كه داليل و امارات  ( ۹۱) ـ درخواست تامين داليل و امارات  ۱۴ماده 

 . مورددرخواست در حوزه آن واقع است 

 : زيرنويس 

 . به بعد همين قانون رجوع كنيد  ۱۴۱به مواد  - ۹۱

 

ـ در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا  ۱۱ماده 

ن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ناشي ازيك مي شود كه مال غيرمنقول در حوزه آ

 . منشاء باشد 

ـ هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند  ۱۷ماده 

يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان 

 . به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد  مي تواند

ـ هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث  ۱۱ماده 

اين دعوا اگر بادعواي . يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعواي طاري ناميده مي شود 

منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه دعواي اصلي در آنجااقامه اصلي مرتبط يا داراي يك 

 . شده است 

يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، (  ۹۹) ـ عنوان احتساب ، تهاتر  ۱۱ماده 

 . نخواهد بود (  ۱۱) مشمول ماده 

 : زيرنويس 

 . رجوع كنيد . م . به بعد ق  ۹۲۴به مواد  - ۹۹

 

ـ هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه  ۱۲ده ما

دراين مورد ، . ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صالحيتدار متوقف مي شود 

گاه رسيدگي خواهان مكلف است ظرف يك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر داد

كننده تسليم نمايد ، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات 

 (  /۹. ) ادعا در دادگاه صالح مجدداپ اقامه دعوي نمايد 

 : زيرنويس 

 . مراجعه كنيد  ۱/۱۱ك . د . آ . ق  /۱همچنين به ماده  - /۹

 

في اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشدتا ـ دعاوي راجع به تركه متو ۹۱ماده 

متوفي در (  ۹۴) زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه 

ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در 

 . ين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است صالحيت دادگاهي است كه آخر

 : زيرنويس 

 . رجوع كنيد  ۱۱مندرج در پاورقي ماده . م . به بعد ق  ۱۱۱۹به مواد  - ۹۴

 

ـ دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا  ۹۱ماده 



نانچه درايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چ

مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معامالت خود شعبه يا نمايندگي داشته يا 

 . دارد 

 

ـ دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ،  ۹۹ماده 

شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختالفات حاصله بين شركاءو همچنين دعاوي مربوط به اصل 

دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز درصورت انحالل تاوقتي كه 

 . تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه مي شود 

 

ص خارج از شركت ، در محلي كه تعهد در ـ دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخا /۹ماده 

آنجا واقع شده يا محلي كه كاال بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شوداقامه مي 

اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر (  ۹۱. ) شود 

ه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعب

آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد 

 . شد 

 : زيرنويس 

 :  ۱//۱/۹۱/۱از قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب  - ۹۱

مطابق تعرفه يا  ۲مذكور در ماده به تشخيص رئيس قطار وجوه  ۱وجوه مذكور در ماده  - ۱۱ماده 

 . تشخيص راه آهن به حسب مورد در مقابل قبض رسمي اداري دريافت مي گردد 

در صورتي كه واردكننده خسارات اعتراضي داشته باشد مي تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش 

 . ماه به يكي ازدادگاههاي شهرستان خط سير مراجعه نمايد 

رت از پرداخت اين وجوه امتناع نمايد چنانچه مالي همراه داشته باشد رئيس هرگاه واردكننده خسا

قطار حق دارد به ميزان خسارت مورد مطالبه از مال او بازداشت نموده و طبق آيين نامه مصوب وزارت 

راه و وزارت دادگستري خسارت راه آهن را از آن استيفا نمايد نسبت به بازداشت مال نيز واردكننده 

 . ت از تاريخ بازداشت آن به شرح باال حق شكايت خواهدداشت خسارا

هرگاه دارائي ممتنع كفايت خسارت وارده را ندهد يا دارائي نداشته باشد و نتواند تضمين كافي بدهد 

چنانچه راه آهن مقتضي بداند مي تواند صورتمجلس تنظيم و با خود او تحت مراقبت مامورين به 

 . متنع بفرستند دادگاه دراين قبيل موارد خارج از نوبت رسيدگي خواهدكرد نزديكترين دادگاه مقصد م

 

ـ رسيدگي به دعواي اعسار بطور كلي با دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي نخستين به  ۹۴ماده 

 . دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است 

 

و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشدرسيدگي با  هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده - ۹۱ماده 

دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازكشور باشد در 

 (  ۹۷. ) صالحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود 

 : زيرنويس 

اعتبار اسناد سجلي و  براساس ماده واحده قانون حفظ:  /۱/۱۴/۴/۱ - ۱۲۲راي وحدت رويه  - ۹۷

تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع مي  ۱/۱۱جلوگيري ازتزلزل آنها مصوب بهمن ماه 

باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصرا به 

 . عهده كميسيون مقرر درآن محول شده است 

نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، راي شعبه ششم كه مرجع بنا به مراتب به 

رسيدگي و اظهارنظرنسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال را دادگاههاي دادگستري 

 . اعمال نموده است منطبق با قانون وصحيح تشخيص مي شود 

: قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور رييس قوه  ۱/۱۲/۱/۱مورخ  ۱/۱۲/۱۱۹۱۹بخشنامه شماره 

بنابر اعالم سازمان ثبت احوال كشور ، محاكم قضايي ، دادخواست و ضمايم مربوط به دعوي اشخاص 



به طرفيت ثبت احوال ، در مورد اسناد سجلي كه از شهرستانها يا بخشهاي مختلف كشور صادر شده 

 € .  . .اند ، به مركز سازمان ، در تهران فرستاده اند 

براساس مقررات ، دفاع و پاسخگويي به دعاوي و نيز پيگرد متخلفان از نظر جزايي ، با اداره محل صدور 

قانون  ۹۱با اصالحات بعدي و  ۱/۱۱قانون ثبت احوال  ۴سند مي باشدو اقتضاء دارد با توجه به مواد 

د يا شناسنامه مورد چنانچه محل صدور سن ۱/۱۲آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب 

اختالف ، مناطق ثبت احوال تهران يااداره ثبت احوال شهرستان و بخش باشد ، بنابه مورد از طريق 

اداره كل ثبت احوال استان تهران يا اداره محل صدورآنها ، اقدام شود و از مكاتبه با سازمان مركزي ، 

 . خودداري گردد 

در اين خصوص . شده است  ۱/۱۱/۴/۱۷ت احوال مصوب قانون ثب ۴اين ماده جانشين تبصره ماده 

رجوع كنيد  ۱/۷۱/۱۱/۹همچنين به پقانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنهاپ مصوب 

 . 

قانون ثبت احوال (  ۴) نظر به اين كه به موجب ماده . : ق . ح . ا  ۱۱/۱۷//۱/۱ - ۱/۱۱۲۱نظريه 

از نظر رسيدگي به دعاوي اسناد سجلي دادگاه محلي است كه  دادگاه صالحيتدار۱/۱۱/۴/۱۷مصوب 

قانون آيين دادرسي مدني است (  ۹۱) خواهان در آنجا اقامت دارد و قانون مذكور خاص و وارد بر ماده 

 . لذا ماده مزبور را در مورد صالحيت تخصيص داده است 

قانون ثبت احوال هويت (  /۴) ماده  با توجه به قسمت اخير. : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۷/۹ - ۹۲۱//۱نظريه 

اشخاصي كه ازشناسنامه غير استفاده نموده اند مطابق شناسنامه اي كه صادر مي گردد خواهد بود 

دراين صورت شناسنامه به هر علتي كه باطل و بي اعتبار گردد و براي ذي نفع شناسنامه جديد صادر 

دارتباط خود را با سوابقي كه با مشخصات سابق شود ، اداره ثبت احوال براي اين كه ذي نفع بتوان

تحصيل نموده است ، حفظ كند ، مراتب را بايد در ستون مالحظات سندسجلي ثبت نمايد درغير اين 

صورت و عدم قيد مراتب مذكور در سند سجلي صاحب سند جديد ناگزير خواهد بودبراي انتساب هر 

نمايد و يا عليه اداره ثبت احوال طرح دعوي نموده  سابقه اي به خود عليه مرجع ذي ربط اقامه دعوي

 . خواستار درج موضوع در سند سجلي جديد شود 

 ۱۷) ماده >  ۱< و بند (  ۱۴) و ماده (  ۱) با توجه به ماده . : ق . ح . ا  ۱۱///۱/۱۱ - ۱/۱۹۱۱نظريه 

در سنين باال  در صورتي كه شخص /۱/۷با اصالحات بعدي مصوب  ۱/۱۱قانون ثبت احوال مصوب ( 

فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و اين اداره از صدور شناسنامه خودداري نمايد 

قانون (  ۱) بدون اين كه كتبا جواب منفي به او بدهد نظر به اين كه دادگستري به هرحال وفق ماده 

عمومي مراجعه نمايد و اين  آيين دادرسي مرجع تظلمات عمومي است ، متقاضي مي تواند به دادگاه

مساله به ديوان عدالت مربوط نيست زيرا تصميم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تامتقاضي 

 . ابطال آن را بخواهد 

 ۱/۱۱قانون ثبت احوال مصوب (  /) ماده >  ۴< طبق بند . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۴ - ۱/۹۲۱۱نظريه 

ت حل اختالف ثبت احوال است مگر تغييرنام به لحاظ وقوع تغيير اسامي ممنوعه در صالحيت هيا

 . اشتباه باشد كه در صالحيت دادگاه است 

طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۴ - ۱/۴۴/۱نظريه 

ال باشد ، اصالح شناسنامه درخصوص تاريخ تولد چنانچه تا پنج س ۱/۷۱جلوگيري از تزلزل آنهامصوب 

سال درصالحيت كميسيون حل اختالف است ولي دعوي ابطال شناسنامه و صدور  ۱ممنوع و بيش از 

شناسنامه جديد اعم از اين كه سن مندرج در شناسنامه قبلي با سن مورد درخواست در شناسنامه 

 . سال يا بيشتر باشد در صالحيت دادگاه است  ۱جديد تا 

 

 و ترتيب حل آن فصل دوم ـ اختالف در صالحيت 

ـ تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است  ۹۷ماده 

مناط صالحيت ، تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خالف آن مقرر . با همان دادگاه است 

 (  ۹۱. ) شده باشد 

 : زيرنويس 

فوريه  ۹۱و نقل مسافر و توشه به وسيله راه آهن مورخ  از كنوانسيون تكميلي كنوانسيون حمل ۹۱ -



 :  ۱/۱۱/۱۱/۱۱مربوط به مسووليت راه آهن در قبال فوت و جرح مسافرين مصوب  ۱۲۷۱

اين دعاوي را . ـ ادعاي غرامت برطبق مقررات اين كنوانسيون اجباري نيست  ۱ـ دعاوي  /۱ماده 

م نمود ، مشروط براينكه مقرآن درسرزمين يكي ممكن است به يكي از راه آهنهاي مشروحه زيرتسلي

 . ازدول طرف اين كنوانسيون واقع باشد 

 . دو راه آهن مسوول باشند عليه يكي از آن دو  ۹ماده  ۷الف ـ راه آهن مسوول ـ چنانچه طبق بند 

 . ب ـ راه آهن مبداء 

 . ج ـ راه آهن مقصد 

 .  د ـ راه آهن محل سكونت يا اقامتگاه معمولي مسافر

ـ مطالبات به صورت كتبي خواهدبود ، اسنادي كه ضميمه كردن آنها به دادخواست به نظر شخص  ۹

ذي حق مفيدمي باشد به صورت اصل يا كپي و در صورت تقاضاي راه آهن به شكل رونوشت مصدق 

 . تهيه و الصاق خواهدشد 

 : ـ راه آهني كه بر عليه آن ممكن است اقامه دعوي شود  ۱۴ماده 

در . امه دعوي مربوط به غرامات تحت اين كنوانسيون فقط برعليه راه آهن مسوول به عمل خواهدآمد اق

. مواردبهره برداري مشترك توسط دو راه آهن مدعي حق دارد برعليه يكي از آن دو اقامه دعوي نمايد 

 . اين حق انتخاب پس ازاقامه دعوي برعليه يكي از دو راه آهن منتفي خواهدشد 

 : ـ قوانين ملي  ۱۱ ماده

 . ـ نسبت به مواردي كه دراين كنوانسيون پيش بيني نشده ، قوانين ملي حكمفرما خواهدبود  ۱

عبارتست از قوانين دولتي كه سانحه در سرزمين آن براي > قوانين ملي < ـ از لحاظ اين كنوانسيون  ۹

 . مسافر روي داده از جمله مقررات مربوط به تعارض قوانين 

 : ـ قواعد كلي دادرسي  ۱۲ ماده

در كليه اختالفات حاصله در اثر اجراي اين كنوانسيون ـ آيين دادرسي قابل اتخاذ آيين دادرسي دادگاه 

 . ذي صالحيت است جز در مواردي كه مقررات مغايري در اين كنوانسيون پيش بيني شده باشد 

نقل هوائي بين المللي ورشو ـ اكتبر  ـ از كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي مقررات حمل و ۹

 .  ۱//۱۴/۹همراه بااصالحات بعدي آن مصوب  ۱۲۹۲

ـ الف ـ دادگاههاي طرفهاي معظم متعاهد كه به موجب قوانين خود مجاز به صدور حكم  /ـ  ۹۹ماده 

پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل نمي باشند در مواردي كه مشمول اين 

است اختيار خواهند داشت برحسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا قسمتي از  كنوانسيون

هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل را به ميزاني كه از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد به نفع 

 . خواهان صادر نمايند 

فوق > الف < بند ب ـ پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حق الوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق 

مورد راي دادگاه قرارخواهدگرفت كه خواهان مبلغ مورد مطالبه را با ذكر اقالم جزء طي يك اخطاريه 

كتبي به متصدي حمل و نقل اعالم نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت شش ماه پس از وصول 

غرامتي است كه  اخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي داير به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل مبلغ

چنانچه تاريخ طرح دعوي موخر بر انقضاي مدت . دادگاه در حدود متعارف معين نموده ارسال ننمايد 

 . مزبور باشد مدت اشعارشده تا آن تاريخ تمديد خواهدگرديد 

ج ـ هزينه دادرسي و من جمله حق الوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيش بيني شده در اين ماده 

 . سبه و نظرقرار گيرد مورد محا

ـ دريافت لوازم شخصي يا كاال ـ بدون آنكه گيرنده نسبت به آن اعتراضي داشته باشد  ۱ـ  ۹۷ماده 

حاكي از اين است كه كاال بدون عيب و نقص و برطبق سند حمل و نقل به گيرنده تحويل شده است ـ 

 . مگر خالف آن ثابت شود 

تي شكايت خود را بالفاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ـ در صورت بروز خسارت گيرنده بايس ۹

ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كاال تسليم متصدي حمل و 

در صورت تاخير در حمل ونقل گيرنده لوازم شخصي يا كاال بايد شكايت خود را حداكثر ظرف . نقل نمايد 

 . حويل گرفتن لوازم شخصي يا كاال تسليم دارد بيست و يك روز از تاريخ ت

 . ـ شكايت بايد كتبا روي بارنامه يا دربرگ جداگانه و در طي ضرب االجلهاي مقرر در فوق به عمل آيد  /



ـ چنانچه در ضرب االجلهاي مقرره شكايتي به عمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل و نقل به  ۴

 . ه استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد ب. هيچ وجه امكان نخواهدداشت 

ـ در صورت فوت شخص مسوول ، دعوي جبران خسارت در حدودي كه در اين كنوانسيون پيش  ۹۱ماده 

 . بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي گرديده اند اقامه خواهدشد 

خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم  ـ اقامه دعوي جبران ۱ـ  ۹۱ماده 

متعاهد ، در دادگاه محل سكونت متصدي حمل و نقل يا مقر اصلي كار او يا يكي از شعبات او كه 

 . قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقدگرديده يا در دادگاه مقصد به عمل آيد 

يا تاخير حركت يك مسافر و همچنين خسارت ناشي  ـ در مورد خسارت ناشيه از فوت ، آسيب بدني ۹

از انهدام ، فقدان و يا تاخير حمل لوازم شخصي دعوي مربوطه را مي توان در يكي از محاكم مندرج در 

اين ماده و يا درسرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد نزد دادگاهي كه متصدي حمل و نقل در  ۱بند 

ونيز مسافر در سرزمين همان طرف معظم متعاهد سكني يا حوزه قضايي آن داراي موسسه بوده 

 . اقامت دايم داشته باشد ، طرح نمود 

 . ـ جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهدبود  /

ـ هرگاه ظرف دوسال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي بايستي وارد مي  ۱ـ  ۹۲ماده 

كه حمل و نقل متوقف گرديده است اقامه دعوي به عمل نيايد ، حق مطالبه خسارت شد يا از تاريخي 

 . زائل خواهدشد 

 . ـ طريق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهدشد  ۹

 ۱۲۱۱سپتامبر  ۹۱ورشو وپروتكل  ۱۲۹۲اكتبر  ۱۹ـ از قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون  /

 .  ۱//۱/۱۴/۹گواتماال مصوب  ۱۲۱۱مارس  ۱گواداالخارا وپروتكل  ۱۲۷۱سپتامبر  ۱۱هه وكنوانسيون ال

ـ در مورد حمل و نقلي كه به وسيله عامل حمل و ( گواداالخارا  ۱۲۷۱سپتامبر  ۱۱كنوانسيون )  ۱ماده 

قرارداد يا هر  نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل و نقل طرف

چنانچه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل . دو و يا هريك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد 

و نقل باشد اين شخص محق خواهدبود كه خواستار ملحق شدن متصدي ديگر حمل و نقل در جريان 

عوي رسيدگي مي نمايد نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهدبود كه به د. محاكمات گردد 

 . 

اين كنوانسيون بايد به انتخاب شاكي يا در (  ۱) ـ هرگونه ادعاي خسارت مذكور در ماده  ۱ماده 

كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف  ۹۱دادگاهي كه طبق مقررات ماده 

و نقل يا مقر اصلي شغلي او در قرارداد اقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل 

 . حوزه قضايي آن واقع است به عمل آيد 

 

ـ درصورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم  ۹۱ماده 

دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از . صالحيت ، پرونده را به دادگاه صالحيتدار ارسال مي نمايد 

صالحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صالحيت را نپذيرد پرونده راجهت حل  نوبت نسبت به

راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صالحيت الزم . اختالف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي كند 

 . االتباع خواهد بود 

باشدمرجع حل  تبصره ـ درصورتي كه اختالف صالحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان

 . اختالف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد 

 

ـ هرگاه بين دادگاههاي عمومي ، نظامي و انقالب در مورد صالحيت اختالف محقق شود  ۹۱ماده 

همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقالب به صالحيت ، مراجع غيرقضايي از 

ند و يا خود را صالح بدانند پرونده براي حل اختالف به ديوان عالي كشور ارسال خود نفي صالحيت كن

 (  ۹۱. ) راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صالحيت الزم االتباع مي باشد . خواهد شد 

 : زيرنويس 

.  گرديده است ۱/۱۷قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب  ۱۷اين ماده جانشين ماده  - ۹۱

 : به شرح ذيل رجوع كنيد ۱/۷۱/۱۱/۴قانون ديوان عدالت اداري مصوب  ۹۹همچنين به ماده 



در صورت حدوث اختالف در صالحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن به وسيله 

 . ديوان عالي كشور به عمل مي آيد 

 :  ۹۱/۱۱رديف  ۱/۱۹/۱/۱۲ - ۷۷۱راي وحدت رويه 

ومي و انقالب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختالف بين آنها در دادگاههاي عم

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امورمدني ديوان  ۹۱موردصالحيت برطبق ماده 

و هرگاه اين دادگاهها به صالحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي . عالي كشور حل اختالف مي نمايد 

صالحيت كنند و يا خود را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غيرقضايي 

براي تشخيص صالحيت به ديوان عالي كشور ;  ۸۱/۱&نيازي به حدوث اختالف نبوده و پرونده مستقيم

دارد صحيح و بنا به مراتب راي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت . ارسال مي شود 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي  ۹۱۱به ماده ;  ۸۱/۱&علي هذا مستند. خالي از اشكال است 

عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور الزم االتباع 

 . است 

الت اداري اختالف در صالحيت قانون ديوان عد ۹۹در ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۹/۷ـ  ۷//۱/۱۱نظريه 

د . آ . ق  ۹۱بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري تصريح شده است ، بنابراين هر چند در ماده 

اين امر مسكوت مانده ، مع ذلك با صراحت مفاد ماده ياد شده ، صدور قرار عدم صالحيت  ۱/۱۲. م . 

 .  به اعتبار صالحيت ديوان عدالت اداري بالاشكال است

قانون (  ۱۷) جايگزين ماده  ۱/۱۲. م . د . آ . ق (  ۹۱) ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۱/۱۱۷نظريه 

هم هست و لذا از تاريخ الزم االجرا شدن قانون  ۱/۱۷اصالح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب 

دگاه قرار عدم صالحيت اخيرالذكر قابل استناد نيست در امور مدني وقتي كه دا(  ۱۷) مارالذكر ماده 

قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص (  ۹۱) ذاتي صادر مي كند با توجه به ماده 

داده است بفرستد در اين صورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوع اليه خود راصالح دانست رسيدگي مي كند 

 . ر آن ماده عمل مي كند و اگر خود را صالح ندانست براي حل اختالف به شرح مذكور د

 

ـ رسيدگي به قرارهاي عدم صالحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشورخارج از  ۹۲ماده 

 . نوبت خواهد بود 

 

هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان بادادگاه  - ۱/ماده 

 . ود حسب مورد ، نظر مرجع عالي الزم االتباع است بدوي درمورد صالحيت اختالف ش

 

 

 باب دوم ـ وكالت در دعاوي 

 . ـ هريك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند  ۱/ماده 

 وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقالب - ۹/ماده 

شهرداريها و بانكها مي توانند عالوه بر استفاده از (  ۹۲) اسالمي و موسسات عمومي غير دولتي ، 

وكالي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود 

 (  ۱/: ) د ياكارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نماين

دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي  - ۱

 . مربوط 

. دوسال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت ياوكالت  - ۹

 (/۱  ) 

سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد  تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده باالترين مقام اجرايي

 . بود 

 . ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است 

 : زيرنويس 

و الحاقات  ۴/۱۲//۱/۱به موجب پقانون فهرست نهادها وموسسات عمومي غيردولتي پ مصوب  - ۹۲



شهرداريها و شركتهاي  ۱ -: ند از بعدي آن وقوانين ديگر نهادها و موسسات عمومي غيردولتي عبارت

بنياد  ۹ -تابعه آنان مادام كه بيش ازپنجاه درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد ، 

بنياد  - ۱، ( ره ) كميته امداد امام خميني  ۴ -هالل احمر  / -مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي ، 

بنياد  - ۱كميته ملي المپيك ايران ،  - ۱انقالب اسالمي ، بنياد مسكن  - ۷شهيد انقالب اسالمي ، 

فدراسيونهاي  - ۱۱سازمان تامين اجتماعي ،  - ۱۱سازمان تبليغات اسالمي ،  - ۲پانزده خرداد ، 

موسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقالل و جهاد  - ۱۹ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي ايران ، 

كتابخانه حضرت آيت  - ۱۴شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي ،  - /۱توسعه زير نظر جهاد سازندگي ، 

سازمان  - ۱۱بنياد امور بيماريهاي خاص ،  - ۱۷جهاد دانشگاهي ،  - ۱۱، ( قم ) هللا مرعشي نجفي 

بنياد فرهنگي و هنري رودكي  - ۱۲هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران ،  - ۱۱دهياري ، 

 . آموزي جمهوري اسالمي ايران  سازمان دانش ۹۱ -، 

د . آ . ق  ۹/همان گونه كه مقامات دولتي موضوع ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱ - ۱/۲۱۱۲نظريه  - ۱/

، خودمي توانند به طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي دولتي اقدام نمايند ، از وكالي  ۱/۱۲. م . 

يا نمايندگان حقوقي خود نيز ، مي توانند استفاده  دادگستري و يا از اداره حقوقي وزارتخانه مربوطه و

بديهي است درصورت استفاده از وكال و يانمايندگان حقوقي لزومي به شركت خود مقامات در . نمايند 

به موجب مقررات باال به مقامات و . . . بنابراين چون اجازه طرح دعوي و . محاكمات دادگاه نمي باشد 

 ۸۱/۱&شده لذا بحث بر سر اين كه روسا و مسوولين سازمانها وادارات بعض داده. . . روسا ادارات و 

 . فاقد تخصص و مهارت الزم در طرح دعوي و يا دفاع از آنها هستند منتفي مي باشد ; 

م . د . آ . ق  ۹/ماده  ۹با توجه به شرايط مذكور در بند : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۹۲ - ۱/۱۲۱۹نظريه  - ۱/

كه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه نظر به اين ۱/۱۲

مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ ازشرايطي كه وكالي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم 

اگروكيل دادگستري به عنوان مشاور با . در دعاوي دخالت كند . . . وكالتنامه و الصاق تمبر و 

گاههاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد ، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي تواند در دعوي دست

نيزتكرار . ق . ح . ا  ۹۱///۱/۱۹ - ۱/۹۹۱۷اين نظريه عينا در نظريه . ) دخالت كند نه نماينده حقوقي 

 ( . شده است 

 

ن راجع به وكالت دردادگاهها ـ وكالي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قواني //ماده 

 (  ۹/. ) براي آنان مقرر گرديده است 

 : زيرنويس 

در خصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه قوانين و  - ۹/

 : مقررات وكالت ، مشاوره حقوقي و حمايت قضايي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود 

 . و اصالحات بعدي  ۱/۱۱/۱۱/۹۱الت مصوب قانون وك -الف 

 .  ۱۲///۱/۱۷آيين نامه قانون وكالت مصوب  -ب 

 .  ۱۹/۱////۱اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب  -ج 

 . و اصالحات بعدي  ۴//۱آيين نامه اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب آذرماه  -د 

يحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معامالت ال(  /) ماده  -‘ ه 

 .  ۱/۱۱/۹۹//۱دولتي و كشوري مصوب 

 .  ۱/۴۱قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه (  ۷) ماده  -و 

 .  ۱/۴۱/۱۱/۱كل كشور مصوب  ۱/۴۱قانون متمم بودجه سال  -ز 

 .  ۱۱///۱/۱۷نون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب قا(  ۴/) تا (  ۱/) مواد  -ح 

مصوب > انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي < مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص  -ط 

۱/۱۱/۱/۱۱  . 

 .  ۱/۱۱/۱۱/۱قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب  -ي 

 .  ۱/۱۷/۱/۱۱قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  -ك 

 .  ۱/۱۷/۱/۹۲قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب  -ل 

رئيس قوه قضاييه مندرج  ۱/۱۱آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري مصوب  -م 



 . همين قانون  ۱۱۲ماده  ۹در پاورقي شماره 

 . يس قوه قضاييه رئ ۱/۱۱مصوب ( موقت ) آيين نامه صدور جواز وكالت اتفاقي  -ن 

 .  ۱/۱۱. ك . د . آ . ق  -ص 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ۱۱۱ماده  -ع 

 .  ۱/۱۲/۱/۱۱مصوب 

 

در صورت اخير ، . باشد (  //) ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي  ۴/ماده 

ي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تاييد كند كه وكالتنامه را موكل درمورد وكالتنامه هاي تنظيم

 . در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است ;  ۸۱/۱&شخص

در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي 

واهي وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي مرجع گ. ياكنسولي جمهوري اسالمي ايران برسد 

فاقدمامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري 

(  ۴/) باهمكاري وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه 

در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل  اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب. خواهدرسيد 

مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او راتصديق 

 . نمايند 

تبصره ـ درصورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثرانگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز 

 . رسيدگي خواهد نمود 

 : س زيرنوي

 . رجوع كنيد  ۱۱۱مندرج در پاورقي ماده . م . ق  ۱۹۱۲و  ۱۹۱۱به مواد  - //

تا زمان انتشار اين مجموعه آيين نامه فوق الذكر به تصويب نرسيده است و به نظر مي رسد  - ۴/

تازمان تصويب آن همچنان پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران 

 . الزم االجرا باشد  ۱۲///۱/۱۹آن نمايندگي سياسي يا كنسولي نداردپ مصوب در 

پآيين نامه تعيين مرجع گواهي وكالت در دعاوي در ممالكي كه دولت ايران در آن نمايندگي سياسي يا 

 :  ۱۲///۱/۱۹كنسولي نداردپمصوب 

مرجع گواهي < : است قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر داشته  ۷۱در اجراي ماده  -ماده يك 

وكالتنامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران در آيين نامه وزارت 

مرجع گواهي وكالتنامه هاي موضوع ماده مذكور ، به شرح زير تعيين و > دادگستري معين خواهدشد 

 : اعالم مي شود 

نامه يا هر دو دولت حفاظت منافع اتباع خود را ـ در صورتي كه دولت ايران يا دولت محل تنظيم وكالت ۱

در قلمرودولت ديگر به نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت يا دولتهاي ثالثي واگذار نموده باشند ، 

 . وكالتنامه بايد به گواهي يكي از نمايندگيهاي حافظ منافع مذكور برسد 

دگي سياسي يا كنسولي داشته باشد ، ـ در صورتي كه دولت محل تنظيم وكالتنامه در ايران نماين ۹

 . وكالتنامه بايد به گواهي اين نمايندگي برسد 

ـ در صورتي كه هريك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم وكالتنامه يا هر دو دولت در قلمرو يكديگر  /

اگذار انجام امور كنسولي اتباع خود را به نمايندگي سياسي يا كنسولي خود در قلمرو دولت ثالثي و

 . كرده باشند وكالتنامه بايدبه گواهي يكي از اين دو نمايندگي برسد 

ـ در صورتي كه هيچ يك از دولتين ايران و دولت محل تنظيم و كالتنامه امور كنسولي اتباع خود را به  ۴

ر خارجه نمايندگي خود در قلمرو دولت ثالثي واگذار نكرده باشند ، وكالتنامه بايد قبال از طرف وزارت امو

دولت ثالثي كه هر دودولت در قلمرو آن نمايندگي سياسي يا كنسولي دارند گواهي شود و سپس به 

 . تصديق نمايندگي ايران در قلمرو آن دولت برسد 

 . و قانون مدني الزم الرعايه خواهندبود * *  ۱۹۲۱و *  ۲۷۲در كليه موارد مذكور مقررات مواد  -ماده دو 

 . اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند :  م. ق  ۲۷۲ماده  -* 

محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجه همان اعتباري را : م . ق  ۱۹۲۱ماده  -* * 

خواهند داد كه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه در آنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط بر اينكه 



 : 

 . د مزبور به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد اسنا( اوال 

 . مفاد آنها مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخالق حسنه ايران نباشد ( ثانيا 

كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران ( ثالثا 

 . را نيز معتبربشناسد 

نماينده سياسي يا قنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي ( عا راب

 . و يا قنسولي كشورمزبور در ايران تصديق كرده باشد كه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است 

 

ا كه موكل ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه ر ۱/ماده 

استثناء كرده باشد ، يا توكيل در آن خالف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل دروكالتنامه 

 (  ۱/: ) تصريح شود 

 . فرجام خواهي و اعاده دادرسي (  ۷/) وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديدنظر ،  - ۱

 . وكالت در مصالحه و سازش  - ۹

 . ي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند وكالت در ادعا - /

 . وكالت در تعيين جاعل  - ۴

 . وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور  - ۱

 . وكالت در توكيل  - ۷

 . وكالت در تعيين مصدق و كارشناس  - ۱

 . وكالت در دعواي خسارت  - ۱

 .  وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا - ۲

 . وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث  - ۱۱

 . وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث  - ۱۱

 . وكالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن  - ۱۹

 . وكالت در ادعاي اعسار  - /۱

 . وكالت در قبول يا رد سوگند  - ۱۴

 . ه دراين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود ـ اشاره به شماره هاي يادشد ۱تبصره 

 . ، لعان و ايالء قابل توكيل نمي باشند (  ۱/) سوگند ، شهادت ، اقرار  ۹ -تبصره 

 : زيرنويس 

نظر به اين كه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۱ - ۱/۱/۱۱نظريه  - ۱/

مزايده و خريد بخشي از ملك مشاعي براي موكل ، اقدامات حقوقي  موكلين ، با شركت وكيل در

متفاوتي هستند ، وكيل دادگستري كه براي تعقيب عمليات اجرايي و اخذ وجوه موكلين وكالت دارد ، 

نمي تواند با استناد به اين اختيارات ، از جانب موكلينش درمزايده شركت و اقدام به خريد ملك مورد 

در وكالتنامه وي قيد شده باشدزيرا ، وقتي ;  ۸۱/۱&مگراين كه اين مورد هم صريحمزايده نمايد ، 

مقنن ضرورت تصريح مواردي را كه به مراتب اهميت آن كمتر است و الزمه انجام دادرسي و دفاع از 

مقرر داشته ، به طريق اولي چنين اقدامي كه به امر  ۱/۱۲م . د . آ . ق  ۱/دعوي است در ماده 

 . ارتباط ندارد و راجع به نحوه اجراي حكم است ، نياز به تصريح دارد دادرسي 

درصورت وجود حق تجديدنظرخواهي براي وكيل ، . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۹۴ - ۱/۱۱۹/۷نظريه  - ۷/

 . احكام و قرارهابايد به او ابالغ شود 

رحله تجديدنظر را داشته چنانچه وكيل حق وكالت در م. : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۹۱ - ۱/۱۱۲۱۷نظريه 

باشد مكلف است تصوير يا رونوشت وكالتنامه را به ضميمه دادخواست تقديم نموده و نسبت به ابطال 

 . تمبر مالياتي الزم ، اقدام نمايد 

. ق  ۱/وكالتنامه هرچند كلي و داراي اختيارات تامه باشد ، براي ورود به هريك از موارد مندرج در ماده 

 . ، بايد در وكالتنامه به آن تصريح شده باشد  ۱/۱۲. م . د . آ 

 : زيرنويس 

 . همين قانون رجوع كنيد  ۹۱۴به ماده  - ۱/



 

ـ وكيل در دادرسي ، درصورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ  ۷/ماده 

 . يح شده باشد محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصر

 

 . ـ اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطالع دهد  ۱/ماده 

اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورتجلسه قيدو به . عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود 

 . امضاي موكل برسد 

 

ع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ـ تا زماني كه عزل وكيل به اطال ۱/ماده 

ابالغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس ازاطالع دادگاه 

 . از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت 

 

ه دادگاه اطالع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمي كند كه ـ درصورتي كه وكيل استعفاي خود را ب ۲/ماده 

شخصاپ يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يامعرفي وكيل 

 . جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد 

رساند و وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطالع موكل خودب

پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابالغ مي شود ، رفع نقص 

 . به عهده موكل است 

 

يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يابازداشت وي (  ۱/) ـ درصورت فوت وكيل  ۴۱ماده 

نمي افتد و درصورت نياز به توضيح ، دادگاه  چنانچه اخذ توضيحي الزم نباشد ، دادرسي به تاخير

(  ۲/) مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطالع مي دهدكه شخصاپ 

 . يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود 

 : زير نويس 

درصورتي كه وكيل : ق . ح . ا ( تري هفته دادگس ۹/مندرج درشماره ) ت . ش و ب . نظريه ب  - ۱/

حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود 

 . باقي خواهد ماند 

 . رجوع كنيد  ۲/به پاورقي ماده  - ۲/

 

ي عذرموجهي داشته باشند مگر اينكه دارا(  ۴۱) ـ وكالء مكلفند در هنگام محاكمه حضور  ۴۱ماده 

 : جهات زير عذر موجه محسوب مي شود . باشند 

 . فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول از طبقه دوم  - ۱

 . ابتالء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت مضر تشخيص داده شود  - ۹

 . حوادث قهري ازقبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد  - /

 . وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود  - ۴

وكيل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبي با داليل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال 

دادگاه درصورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغير اين صورت جريان . دارد 

اطالع خواهد (  ۴۱) مه داده و مراتب را به مرجع صالحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل محاكمه را ادا

درصورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن و وقت رسيدگي . داد 

دراين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد . بعدي را به موكل اطالع دهد 

 . واهد شد نخ

 : زيرنويس 

،  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۴۱ازتوجه به كيفيت انشاي ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۲ - ۱/۱۲۱نظريه  ۴۱ -

به نظر مي رسد ، عدم حضور وكال درهنگام محاكمه بدون عذرموجه ، تخلف باشد هرچند كه اليحه 

 . فرستاده باشند 



 :  ۱۹/۱////۱ستري مصوب از اليحه استقالل كانون وكالي دادگ ۴۱ -

دادسراي انتظامي وكالء مرجع رسيدگي به تخلفات وكالء و كارگشايان دادگستري و تعقيب  - /۱ماده 

آنان بوده و ازدادستان و عده الزم داديار كه از طرف هيات مديره كانون براي مدت دو سال به راي 

 . . . مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد 

. . دگي به تخلفات وكالء و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكالء است رسي ۱۴ -ماده 

 . 

 

ـ درصورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد ،  ۴۹ماده 

اشد حاضر الزم است در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي ب

 . شود و به دادگاههاي ديگر اليحه بفرستد و يا درصورت داشتن حق توكيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد 

 

ـ عزل يا استعفاي وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد  /۴ماده 

 . نخواهد كرد جلسه دادگاه نگردد ، درغير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد 

 

ـ درصورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دونفر وكيل معرفي كرده و به هيچيك از آنها  ۴۴ماده 

به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال اليحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول اليحه از 

اليحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و درصورت عدم وصول 

چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر . توجه به اظهارات وكيل حاضر رسيدگي را ادامه خواهد داد 

موجهي براي عدم حضور اعالم نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد 

دراين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت . جلسه و وقت رسيدگي به موكل نيز اطالع داده مي شود 

 . عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد 

 

ـ وكيلي كه در وكالتنامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر وديوان عالي  ۴۱ماده 

ايد كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابالغ آن استعفاء و از رويت راي امتناع نم

، بايد دادگاه راي را به موكل ابالغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر وفرجام روز ابالغ به وكيل 

يادشده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاي وكيل بي اطالع بوده در اين صورت 

ضرر و زياني به موكل  ابتداي مدت ، از روز اطالع وي محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكيل

درخصوص اين ماده ، دادخواست تجديدنظر و فرجام وكيل . وارد شود ، وكيل مسوول مي باشد 

مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبي به موكل اخطار نمايد كه 

، نقص آن را اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ;  ۸۱/۱&شخص

 . برطرف نمايد 

 

ـ ابالغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه باالتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه  ۴۷ماده 

 . مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود 

 

رجام خواهي فوت كند يا ـ اگر وكيل بعد از ابالغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر و ف ۴۱ماده 

ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت 

 . اعتراض از تاريخ ابالغ به موكل محسوب خواهد شد 

تبصره ـ درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در 

تر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابالغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاريخ ابالغ به مرحله باال

 .وكيل محسوب مي گردد 

دادرسي نخستين ، دادخواست و شرايط آن ، خواسته و جلسه رسيدگي  -باب سوم * 

  ۶۶تا  ۷۴مواد 

 

 باب سوم ـ دادرسي نخستين 



 فصل اول ـ دادخواست 

 ديم دادخواست مبحث اول ـ تق

دادخواست (  /۴. ) مي باشد (  ۴۹) ـ شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست  ۴۱ماده 

به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي 

 . گردد 

 : زيرنويس 

مواردي كه در قانون تصريح شده است كه متهم در كليه : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱ - ۱/۱۲۱۹نظريه  - ۴۹

به پرداخت خسارت محكوم مي شود ، مطالبه خسارت مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه 

به اين  ۱/۱۱. ك . د . آ . ق  ۱۱ماده ) است  ۱/۱۲. م . د . آ . دادرسي و رعايت تشريفات مقرر در ق 

 ( . مساله اشاره نموده است 

كه در قانون تصريح شده است ، كه متهم عالوه بر مجازات به رد مال محكوم مي شود  لكن در مواردي

چون رد مال يك حكم قانوني و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد . 

 . و دادگاه راسا در صورت وجودعين حكم به رد مال صادر خواهد كرد 

مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه . : ق . ح . ا  ۱۱///۱/۱۲ - ۱/۹۱۹۱نظريه  - /۴

كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به 

 . مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد ۱/۱۲. م . د . آ  ۴۱صراحت ماده 

 

پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده ، رسيدي مشتمل (  ۴۴)  ـ مدير دفتر دادگاه ۴۲ماده 

با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده ( روز و ماه و سال ) بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم 

تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، . دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد 

 . دعوا محسوب مي شود تاريخ اقامه 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي  ۱/۱۲/۱۹/۹۱مورخ  ۱/۱۲/۹۹۱۲۷شماره * بخشنامه  - ۴۴

برخي از آقايان مديران دفاتر و منشيان : استان ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور 

ري ، به منظور اجراي تصميمات قضايي محاكم ، به عذرتراكم كار و نداشتن فرصت كافي در اوقات ادا

دادگاه يا اقدام هاي دفتري ماننداجراي قرارهاي تامين دليل و توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، 

تنظيم برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا 

 . جاهاي ديگر مي برند 

ت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام وظايف محوله با آنكه مبادر

مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با صاحبان پرونده ، 

افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها وبكاربردن اوراق ديگر بجاي آنها ، كاهش و افزايش مستندات و 

 . ي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده است گاه

رويه مزبور ، عالوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه پرونده از سوي 

دادگاه يا مقامات ذي صالح جهت مالحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در اختيار نباشد ، شكايت و 

 . ا فراهم كرده است بدبيني ارباب رجوع ر

جز در مواقع ) مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن 

بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و امور محول را طوري ( ماموريت رسمي خارج از دادگاه 

اري كار روزانه را با جديت به پايان سامان بخشند كه در پايان وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه ك

برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ، تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج 

ضروري مراجعان و درخواستهاي قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، به 

و به . كول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند خارج از وقت اداري و ايام تعطيل مو

هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضاي ضرورت ، 

چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با درخواست كتبي عضو اقدام كننده ، موافقت دادگاه 

بوط و تصويب رييس يا معاون حوزه قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن مر

كمترين مدت مناسب براي اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، نسخه اي از تقاضا 



 . ومجوز مزبور ، به دفتر حفاظت اطالعات مستقر در آن واحد فرستاده شود 

ارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي انجام شده نظارت قضات محاكم ك

 . الزم معمول دارند 

دفاتر حفاظت اطالعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده 

 . خواهند داشت 

ايفي بر عهده مديران دفاتر و منشيان اين بخشنامه ناظر به تمامي مواردي مي باشد كه انجام وظ* 

 . واگذار شده است وصرفاپ ناظر به اين ماده نمي باشد 

 

ـ هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست آن را  ۱۱ماده 

 (  ۴۱. ) جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند 

 : ويس زيرن

رييس قوه قضاييه به دادگستريها و دادگاههاي  ۱/۱۲/۱۹/۱مورخ  ۱/۱۲/۹۱۱۱۱بخشنامه شماره  - ۴۱

گزارش داده اند كه برخي از مراجعان به : عمومي بخش سراسر كشور و ساير مراجع قضايي 

به مورد دادگستري ، هنگام تقديم دادخواست يا تشكيل پرونده ها ، با قصد ارجاع پرونده آنان به شع

نظرشان ، شماره پرونده هاي موهوم وعاري از واقع را به عنوان پيشينه دعوي يا شكايت مطروح ، قيد 

مي نمايند و با فراهم آوردن زمينه اغوا و انحراف ذهن مقام ارجاع كننده ، موجبات ارجاع شكايت يا 

 . دادخواست خود را به آن شعبه خاص ، فراهم مي آورند 

ائه سريالهاي شعبه مورد نظرشان ، به اخذ ارجاع براي آن شعبه ، نايل مي گردند ، گاهي نيز با ار

ولي قبل از آن كه پرونده به نظر قاضي دادگاه مرجوع اليه برسد ، در صدد امحاي آثار تقلب برآمده ، با 

ائه را محو كالسه پرونده عاري از واقع يا شماره هاي مورد ار. . . سياه كردن ، الك گيري ، خط زدن و 

 . كرده و از بين مي برند 

اقتضاي مهم كار ارجاع ، مرور حتمي متن ها و آگاهي از مقصود طراحان دعاوي ، شكايات و 

درخواستهاي مختلف تقديمي ، جهت امكان توزيع مرتب ، عادالنه و متناسب آنها بين شعب و دواير 

شود كه پيش از ارجاع ، از صحت و سقم از اين رو ، الزم است ترتيبي داده . دادگستري مي باشد 

سوابق اعالمي ، به نحوه مقتضي اطمينان حاصل شود و بااعمال نظارت دقيق بر دفاتر ، از هرگونه 

سوء استفاده منجر به اتخاذ چنان تمهيداتي براي ارجاعات مبتني بر اغراض خاص مراجعان و تضييع 

 . ري شود حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالي جلوگي

رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ومجتمع  ۱/۱۱/۱/۹۴مورخ  ۹//۱/۱۱/۱۴از بخشنامه شماره 

 : هاي قضايي مربوط 

 : مقرر مي دارد . . . 

 . . . 

هر ارجاع پرونده از سوي سرپرست واحد قضايي ، مجوز يك ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرايض  ۹ -

دارد وچنانچه به هر دليل موجه قانوني اعم از رسيدگي و صدور راي كيفري يادفتر ثبت دادخواست 

نسبت به قسمتي از پرونده و بقاي قسمت ديگر و غيره ، ثبت مجدد پرونده الزم باشد ، محكمه طي 

شرحي به مقام ارجاع كننده اعالم نمايد و درصورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جديد 

 . شد معادل ثبت كل داشته با

ثبت مجدد پرونده ها به دليل تعدد شاكي يا خواهان ، تعدد متهم يا خوانده يا تعدد موضوعات ادعا  / -

 . شده ممنوع است 

 . . . 

جهت حفظ ;  ۸۱/۱&ثبت درخواست يا دادخواست تجديدنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرف ۱ -

دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست  سابقه و اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در

شعب دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي 

است در صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بالمانع 

 . است 

پرونده اي بدون ارجاع از طرف مقام مسوول و قبل از كسر هيچ : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۷/۹ـ  ۱/۱۱۱۷نظريه 



از آمار يك شعبه دادگاه نمي تواند در شعبه ديگر مطرح باشد و در صورتي كه دادگاه جديد بدون ارجاع 

و بدون طي تشريفات مذكور به پرونده هاي ديگر شعب رسيدگي نمايد اقدامات وي تخلف قضايي بوده 

 . و خالف قانون است 

رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده به شعب دادگاه وظيفه : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۱/۲ - ۱/۱۲۷۱ه نظري

متصدي دادگاه است و روساي محاكم مي توانند شخصا به پرونده رسيدگي نموده يا لدي االقتضاء به 

كند و  دادرس علي البدل ارجاع نمايند ، اما ارجاع به دادرس دادگاه وظيفه رييس شعبه را ساقط نمي

 . هر موقع رييس شعبه مي تواند خود به آن رسيدگي نمايد 

 

 مبحث دوم ـ شرايط دادخواست 

ـ دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده وحاوي نكات  ۱۱ماده 

 : زير باشد 

 . ن نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي االمكان شغل خواها - ۱

 . درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد  -تبصره 

 . و شغل خوانده (  ۴۷) نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه  - ۹

 . تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد  - /

ب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند بطوري كه مقصودواضح تعهدات و جهاتي كه به موج - ۴

 . و روشن باشد 

 . آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد  - ۱

ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطالع مطلعين و  - ۷

شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد  غيره ، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي

 . اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند 

 . امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او  - ۱

نوشته  اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي - ۱تبصره 

 . شود كه ابالغ به سهولت ممكن باشد 

ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص  ۹تبصره 

 . حقوقي نوشته خواهد شد 

 : زيرنويس 

خواهان بايد  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱ماده  ۹مطابق بند : ق . ح . ا  ۹۴///۱/۱۹ - ۱/۹۱۱۲نظريه  - ۴۷

اين قانون عدم تعيين  ۱۴و ماده  /۱ماده  ۹امتگاه خوانده رادر دادخواست تعيين نمايد و طبق بند اق

مع ذلك چنانچه . اقامتگاه خوانده از موارد رفع نقص بوده و مدير دفتر بايد به وظيفه خود عمل كند 

ضمائم به اطمينان به نشاني معرفي شده از ناحيه احدي ازخواندگان باشد ارسال دادخواست و 

 . نشاني مذكور از باب جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاد مشكل نخواهدكرد 

 

ـ درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال  ۱۹ماده 

 . آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود 

 

 مبحث سوم ـ موارد توقيف دادخواست 

ـ در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن  /۱ماده 

 : بايد به شرح مواد آتي تكميل شود 

درصورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه  - ۱

 (  ۴۱. ) نشده باشد 

 . اين قانون رعايت نشده باشد (  ۱۱) ماده (  ۷و  ۱،  ۴،  /،  ۹) وقتي كه بندهاي  - ۹

 : زير نويس 

قانون تشكيل دادگاههاي  ۹۱ماده  /به موجب تبصره :  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۷۱۹راي وحدت رويه  - ۴۱

عمومي وانقالب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار لاير بابت هزينه دادرسي بپردازد 



قانون آيين  ۷۲۱قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب ، ماده ۱۹۲ق ماده و چون بر طب

دادرسي مدني در مورد معافيت دولت ازپرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، علي هذا بانك 

ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم 

ستان گرگان كه بااين نظرمطابقت داردبه اكثريت آراءاعضاءهيات عمومي ديوان عالي دادگاه تجديدنظر ا

قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب  ۹۱۱اين راي وفق ماده . كشور ابرام مي گردد 

 . ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم االتباع مي باشد 

 

مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور  ـ در موارد يادشده در ماده قبل ، ۱۴ماده 

كتبي و مفصل به خواهان اطالع داده و از تاريخ ابالغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تانقايص را 

چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر . رفع نمايد 

اين قرار به خواهان ابالغ مي شود و . ليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد و در غيبت مشارا

راي دادگاه دراين خصوص . نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به همان دادگاه شكايت نمايد 

 (  ۴۱. ) قطعي است 

 : زيرنويس 

امضا به دستور دادگاه تا مراجعه  دادخواست فاقد: ق . ح . ا  ۱/۱۲/۹/۹۱ـ  ۱/۱۱۴۱نظريه  - ۴۱

خواهان و امضاي آن بالاقدام مي ماند و پس از مراجعه او و امضاي دادخواست ، به جريان قانوني 

عدم امضاي دادخواست جزء موارد نقص يا توقيف ۱/۱۲. م . د . آ . در ق . گذاشته مي شود 

است كه به خواهان اطالع داده شود تا البته بهتر . احصا نشده است (  ۱۷و  ۱۴مادتين ) دادخواست 

 . براي امضاي دادخواست مراجعه نمايد 

 

ـ در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ،  ۱۱ماده 

ه اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل شكايت دردادگا. دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد 

مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين 

 . صورت مدت يك ماه يادشده ، از تاريخ ابالغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد 

 

تاريخ رسيد  هرگاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از - ۱۷ماده 

دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادرمي كند ، 

 (  ۴۲. ) دادخواست رد مي شود 

 : زيرنويس 

 ۱/۱۲م . د . آ . ق  ۱۷قرار رد دادخواست موضوع ماده : ق . ح . ا  //۱/۱۲/۱ - ۱/۱۲۹۱نظريه  - ۴۲

زيرا معلوم نيست به چه كسي و در . نماند واين قرار ابالغ نمي شود  براي آنست كه پرونده بالتكليف

كجا بايد ابالغ گردد بديهي است هرگاه خواهان مراجعه كند و مشخصات خود يا محل اقامتش را در 

 . دادخواست ذكر نمايد به جريان گذاشته خواهدشد 

 

 مبحث چهارم ـ پيوستهاي دادخواست 

رونوشت ياتصوير بايد . شت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد ـ خواهان بايد رونو ۱۱ماده 

مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه . خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد 

دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يادفتر 

در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را  اسناد رسمي و

با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد 

 . مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد 

اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه هرگاه 

عالوه بر اشخاص و مقامات فوق ، . مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد 

وكالي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس 

 (  ۱۱. ) تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند ازالصاق 



 : زيرنويس 

تصديق اسناد درهر مرجعي انجام گرفته باشد هزينه . : ق . ح . ا  //۱/۷۴/۱۱ - ۱/۴/۱۱نظريه  - ۱۱

 . تطبيق رونوشت بااصل بايد پرداخت شود 

 

شت يا تصوير مصدق ، ترجمه ـ درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، عالوه بررونو ۱۱ماده 

صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را . گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود 

 (  ۱۱. ) مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود 

 : زيرنويس 

دفاتر رسمي پ مصوب  الف ـ پقانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و: رجوع كنيد به  - ۱۱

۱/۱۷///۹۱  : 

ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهود  ۱ماده 

 . در دفاتر اسنادرسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهدشد 

ن رسمي براي هريك از زبانهاي غيرفارسي تعيين در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمي: تبصره 

نشده باشدمحاكم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مترجمي كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه 

 . تعيين مي نمايند 

ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مامورين سياسي و قنسولي تصديق شده  ۹ماده 

 . باشد 

دريكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهاي غيرفارسي تنظيم شده و الف ـ اسنادي كه 

 . در يكي از محاكم وادارات ايران مورد استفاده باشد 

ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه 

 . موردحاجت باشد 

ن رسمي و تصديق امضاء آنها و ميزان حق الزحمه مترجمين و خرج ـ ترتيب تعيين مترجمي /ماده 

 . تصديق ترجمه مطابق نظامنامه اي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود خواهدبود 

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي  /پآيين نامه اجرايي اصالح ماده : ب 

 . رئيس قوه قضاييه  ۱/۱۱پ مصوب ۱/۱۷/۴/۹۷آن مصوب  و الحاق چند ماده به۱/۱۷مصوب 

 

، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، (  ۱۹) ـ اگر دادخواست توسط ولي ، قيم  ۱۲ماده 

رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي 

 . گردد 

 : زيرنويس 

فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد ( :  ۱/۱۱/۱/۱۴اصالحي . ) م . ق  ۱۹۹۱ماده  ۱۹ -

 . رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد 

 

ـ دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها  ۷۱ماده 

 (  /۱. ) نسخه تقديم دادگاه شود به عالوه يك 

 : زيرنويس 

خواهان  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۷۱با توجه به مقررات ماده : ق . ح . ا  ۹۴///۱/۱۹ - ۱/۹۱۱نظريه  - /۱

ملزم است كه دادخواست و كليه برگهاي پيوست را به عدد خواندگان به عالوه يك نسخه تهيه و 

فوق آن بوده كه خوانده يا خواندگان از جريان دعوا و  ۷۱ت ماده تقديم دادگاه نمايد و مراد از مقررا

مستندات آن مستحضر باشند و اينكه امر حقوقي هيچگاه براي طرفين جنبه محرمانه ندارد تا دادن 

اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده يا 

 . دارد خواندگان منع قانوني ن

 

 (  ۱۴) فصل دوم ـ بهاي خواسته 

ـ بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در  ۷۱ماده 



 (  ۱۱. ) دادخواست قيد شده است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد 

 : زيرنويس 

ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه از پقانون صالحيت دادگستري جمهوري اسالمي  - ۱۴

 :  ۱/۱۲/۱/۱۱و اصالحيه آن مصوب  ۱/۱۱/۱/۱۱دولتهاي خارجي پمصوب 

با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقويم خسارات مادي و  -(  ۱/۱۲/۱/۱۱الحاقي مصوب )  /

ههاي خارجي معنوي زيان ديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از دادگا

 . خواهد بود 

محكوم به ، به لاير تعيين و به عالوه ميزان طالي معادل  -(  ۱/۱۲/۱/۱۱الحاقي مصوب )  ۱تبصره 

 . محكوم به نيز به قيمت تاريخ صدور حكم در راي قيد مي شود 

خي از قانون وصول بر /ماده  ۱۹با عنايت به قسمت اخير بند : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۱۴ - ۱/۷۴۱۹نظريه 

كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر  /۱/۱درآمدهاي دولت مصوب سال 

صالحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است ، قطعيت يا عدم 

تراض كرده قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اع

و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد مالك 

 . قطعيت خواهد بود 

 

 : ـ بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود  ۷۹ماده 

رجي اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خا - ۱

باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي 

 . خواسته محسوب مي شود 

در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با  - ۹

 . حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود 

اوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي در دع - /

خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن 

 . مي داند 

اوي درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مس

 . است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند 

در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده  - ۴

وخوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين 

 . باشد كرده 

 

ـ چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختالف حاصل شود و اختالف موثر در  /۷ماده 

مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را 

 (  ۱۷. ) تعيين خواهد كرد 

 : زيرنويس 

برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  قانون وصول(  /) ماده > ج < به بند  ۱۱ -

 . مراجعه شود  ۱۱۹مندرج در پاورقي ماده  ۱۹/۹۱//۱/۱

درخصوص هزينه دادرسي مي بايست بين خواسته : . . . ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۱ - ۱/۱/۷۱نظريه 

. د . آ . ق  ۷۱فق ماده مالي منقول وغيرمنقول قائل به تفكيك شد و آن اينكه در دعاوي مالي منقول و

ميزان خواسته همان مقداري است كه خواهان خواسته را از نظر ارزش مالي تقويم نموده  ۱/۱۲م 

است كه اگر از سوي خوانده به اين تقويم ايرادي وارد نگردد برهمان اساس هزينه دادرسي اخذ و از 

همان خواسته تقويمي است ليكن  حيث قابليت اعتراض و تعيين مرجع تجديدنظر يا فرجامي نيز تابع

همان قانون در  /۷چنانچه به تقويم خواسته مالي از سوي خوانده ايراد شود در اين راستا مطابق ماده 

صورتي كه اختالف اصحاب دعوي در بهاي خواسته موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، آن گاه 

اما اگر . اي خواسته را تعيين خواهد كرد دادگاه قبل از شروع به رسيدگي ، با جلب نظر كارشناس به



از  /ماده  ۱۹خواسته مالي غيرمنقول باشد از قبيل خلع يد از اعيان غيرمنقول مي بايست حسب بند 

از لحاظ  /۱/۱قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي عمومي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب 

منطقه تقويم ملك موضوع خواسته صورت گيرد و  هزينه دادرسي طبق ارزش معامالتي امالك در هر

براساس آن هزينه دادرسي تاديه شود و اين موردارتباطي با اعتراض خوانده به بهاي خواسته ندارد ، 

يعني موضوع اعتراض در ارزيابي خواهان به جاي خود باقي است هرچند از نقطه نظر صالحيت ، ارزش 

 . ست خود تعيين مي نمايد خواسته همان است كه خواهان در دادخوا

 

 فصل سوم ـ جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي 

 مبحث اول ـ جريان دادخواست 

دادگاه پرونده . ـ مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده ، آن را فورا دراختيار دادگاه قرار دهد  ۷۴ماده 

عيين وقت به دفتراعاده مي نمايد تا را مالحظه و درصورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور ت

(  ۱۱. ) را تعيين و دستور ابالغ دادخواست راصادرنمايد ( ساعت و روز و ماه و سال ( وقت دادرسي 

وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابالغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه كمتر از پنج 

 . روز نباشد 

يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابالغ وقت وروز  درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا

 . جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود 

 : زيرنويس 

 . نسخ شده است  ۱/۱۱قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب  ۹۱به موجب اين ماده ، ماده  ۱۷ -

بيست و يك ميليون لاير چنانچه خواهان بهاي خواسته را مبلغ : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۴/۹ - //۱/۹۴نظريه 

تعيين نمايد ، اختالف طرفين در مورد بهاي خواسته در مراحل بعدي رسيدگي موثر نيست ، لذا 

موردي براي جلب نظر كارشناس درخصوص تعيت  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  /۷به ماده ;  ۸۱/۱&مستند

 . ميزان بهاي خواسته نيست 

 : ت دادگاه به شرح زير است پاره اي از موارد رسيدگي خارج از نوب - ۱۱

 . در مورد رسيدگي به اعتراض انحالل شوراها  ۱۱/۱/۹۴مصوب . ا . ق  ۱۱۷الف ـ اصل 

ب ـ قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب 

۴۱/۲/۱/  . 

دعوي خسارات ناشي از تعلل يا عدم در رابطه با  ۴۷/۹/۱۹از قانون حفظ نباتات مصوب  /۹ج ـ ماده 

 . رعايت نكات فني سموم دفع آفات 

 .  ۱/۱۹/۱۹/۷د ـ قانون اصالح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 

در رابطه با اختالفات حاصله در محدوده قانون  ۷۱/۱۹/۱۷از قانون توزيع عادالنه آب مصوب  ۱۱ه ـ ـ ماده 

 . 

از قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار مصوب  ۹۱و ماده  ۹۴تبصره ماده  و ۱ماده  ۱و تبصره  ۱و ـ ماده 

۱/۷//۱۱//۱  . 

 .  ۱/۷۱/۴/۹۲از قانون اصالح قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب  ۴/ماده  ۱ز ـ تبصره 

در رابطه با تشخيص  ۷۷/۷/۹۹آن از قانون زمين شهري مصوب (  ۹و ۱) و تبصره هاي  ۱۹ك ـ ماده 

 . ن و احياء وتعيين نوع زمين عمرا

در  ۱۱/۱۱/۹۱ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب  ۴ل ـ تبصره 

 . رابطه بااختالف بين متصرف و زارع صاحب نسق 

در رابطه با شكايت از اقدامات  ۱/۱۱/۴/۹۴از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  ۱م ـ ماده 

 . تصفيه اداره 

در رابطه با مطالبه خسارت  ۱//۱/۹۱/۱از قانون كيفربزه هاي مربوط به راه آهن مصوب  ۱۱ن ـ ماده 

 . وارده به راه آهن 

 . در رابطه درخواست فروش كشتي  ۷/۹۲//۴از قانون دريايي ايران مصوب  ۱۱و  ۹/ص ـ مواد 

راجع به تعطيل  ۱////۱۱انندگي مصوب از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرايم ر ۱۱ع ـ ماده 

 . زايد بر يك سال شوسه حمل و نقل 



در  ۱۱///۱۲قانون تملك آپارتمانها مصوب  ۱۱مكرر اليحه قانون اصالح ماده ۱۱ماده  ۹ف ـ تبصره 

 . اعتراض به نظرهيات مديره 

در مورد  ۱۱/۷/۹۲س ـ اليحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب 

 . باقيمانده مطالبات اشخاص بابت فروش اراضي موات 

 . در رابطه با تعميرات مورد اجاره  /۷۹/۹/۱قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ۱۹ق ـ ماده 

 .  ۱/۱۱مصوب . ا . م . ق  ۷۲۱ر ـ جرائم موضوع ماده 

آيين نامه اجرايي آن  و ۱/۱۲مصوب . . . قانون برنامه سوم توسعه  /۹دعاوي موضوع ماده  -ش 

 هيات وزيران در رابطه با اعتراض به راي هيات داوري  ۱/۱۲/۱۱/۴مصوب 

 

ـ اگربه موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته  ۷۱ماده 

ديگرتفكيك و باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يك

به هريك درصورت صالحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صالحيت 

 . ندارد با صدور قرار عدم صالحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد 

 

،  ـ درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص راقيد نموده ۷۷ماده 

موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابالغ مي شود ، خواهان مكلف . پرونده را به دفتر اعاده مي دهد 

است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ ، نواقص اعالم شده را تكميل نمايد وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور 

قابل شكايت در همان دادگاه اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابالغ . قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد 

 . مي باشد ، راي دادگاه دراين خصوص قطعي است 

 

  ۳۸ ۶۴ابالغ از مواد  -مبحث دوم *   

 

 (  ۱۱) مبحث دوم ـ ابالغ 

ـ پس از دستور دادگاه داير به ابالغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست  ۷۱ماده 

ند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابالغ وتسليم وپيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي ك

 . به خوانده ارسال مي دارد 

 : زيرنويس 

در قوانين و مقررات شهرداريها نحوه ابالغ و اعالم . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۱ - ۷/۱//۱نظريه  - ۱۱

قانون آيين دادرسي احكام واخطاريه هاي مربوط به شهرداريها مشخص نشده و هرچند رعايت مقررات 

مدني الزامي نيست ولي در نبودن قانون اولي اين است كه طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل 

 . شود 

 

ـ مامور ابالغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كندو در برگ  ۷۱ماده 

وراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و درصورت امتناع خوانده از گرفتن ا. ديگر اخطاريه رسيد بگيرد 

 . اعاده مي نمايد 

براي ابالغ درمحل كاركاركنان . ـ ابالغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد  ۱تبصره 

دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يانزد رئيس 

اشخاص يادشده مسوول اجراي ابالغ مي باشند و بايدحداكثر به مدت . ل مي شود كارمند مربوط ارسا

) ده روز اوراق را اعاده نمايند ، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

 . محكوم مي گردند (  ۱۲

ل سكونت يامحل كار او ـ در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابالغ اوراق در مح ۹تبصره 

 . بعمل مي آيد 

 : زيرنويس 

 : تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :  ۱/۱۹قانون تخلفات اداري مصوب  ۲ماده  ۱۲ -

 . اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي  -الف 



 . توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي  -ب 

 . ين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناو -ج 

 . انفصال موقت از يك ماه تا يك سال  -د 

 . تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال  -‘ ه 

تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و  -و 

 . دستگاههاي مشمول اين قانون 

 . تنزل يك يا دو گروه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال  - ز

سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و  ۹۱بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از  -ح 

روز حقوق مبناي  ۴۱تا  ۱/سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۹۱كمتر از 

 . قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده راي  مربوط در

سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش  ۹۱بازنشستگي در صورت داشتن بيش از  -ط 

سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا  ۹۱از 

 . دو گروه 

 . اخراج از دستگاه متبوع  -ي 

 . انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون  -ك 

 

ـ هرگاه مامور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به  ۷۲ماده 

يكي ازبستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي 

 . يد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند باشد ، ابالغ نما

 

ـ چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي  ۱۱ماده 

 اخطاريه استنكاف كنند ، مامور ابالغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني

دراين صورت خوانده مي . تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد 

 . تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد 

 

ايران به عمل مي ـ ابالغ دادخواست درخارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي  ۱۱ماده 

ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان . آيد 

داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امورخارجه به اطالع دادگاه مي 

سياسي نباشند اين اقدام درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولي يا . رسانند 

 . را وزارت امورخارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد 

 

ـ هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده  ۱۹ماده 

را در برگ  نبوده يا قبل از ابالغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته

رفتارخواهد (  ۱۴) در اين صورت برابر ماده . ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد 

تعيين شده باشدكه (  ۷۱) قانون مدني (  ۱۱۱۱) شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده 

 . درهمان محل ابالغ خواهد شد 

 : زيرنويس 

اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي  -ن مدني قانو ۱۱۱۱ماده  - ۷۱

تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي 

راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين 

ي كه براي ابالغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين است در صورت

 . كند 

 

ـ درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس ازاخطار  /۱ماده 

مفاددادخواست  رفع نقص از تعيين نشاني اعالم ناتواني كند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه



تاريخ انتشار (  ۷۱. ) يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد 

 (  ۷۹. ) آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر ازيك ماه باشد 

 : زيرنويس 

 : آيين نامه روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري در مركز وشهرستان  ۷۱ -

  //۱/۱۱/۱مصوب  ۹۲/۱۷۹۱شماره 

ـ كليه امور مربوط به نشر آگهيهاي وزارت دادگستري تحت نظارت دفتر اطالعات و روابط عمومي  ۱ماده 

 . وزارت دادگستري انجام خواهدشد 

ـ مديران دفاتر دادگاهها ، دادسراها ، مسووالن دبيرخانه حوزه هاي شوراهاي داوري امور  ۹ماده 

خود را با همكاري و نظارت دفتر اطالعات و روابط عمومي وزارت دادگستري آگهيهاي حوزه مسووليت 

 . تصدي و مكاتبات الزم رامعمول مي دارند 

ـ در مورد انتشار آگهيهاي حوزه وزارتي نظير آگهيهاي استخدام و انتخابات و افتتاح حوزه هاي  /ماده 

 . وابط عمومي اقدام مي نمايد ، افتتاح دادگاهها و غيره دفتر اطالعات و ر* شوراي داوري 

، بدوا هزينه درج آگهيها را براساس  ۹ـ در مورد آگهيهاي شخصي ، مسووالن مذكور در ماده  ۴ماده 

تعرفه نرخ آگهيها محاسبه نموده و پس از توديع هزينه توسط ذي نفع عين آگهي را همراه با فتوكپي 

اد نوبت انتشار و همچنين تعداد نسخ روزنامه قبض سپرده يا حواله كتبي ونامه اي كه حاكي از تعد

 . حاوي درج آگهي مورد نياز به دفتر اطالعات وروابط عمومي ارسال مي دارند 

 ( . در مورد آگهيهاي شوراهاي داوري بوده كه منتفي شده است )  -تبصره 

اي انتشار آن از بر ۴ـ دفتر اطالعات و روابط عمومي پس از دريافت نامه و آگهي موضوع ماده  ۱ماده 

 . اقدام مي نمايد * * طريق وزارت اطالعات و جهانگردي 

ـ روزنامه هاي حاوي درج آگهي به تعداد مورد درخواست توسط نماينده روزنامه به مرجع مربوط  ۷ماده 

تحويل مي گردد كه در صورت صحت آگهي ، در مورد آگهيهاي شخصي ، هزينه درج با ظهرنويسي 

حسب مورد به * اله بانكي توسط دادرس دادگاه يا مسوول دبيرخانه شوراي داوري قبض سپرده يا حو

نماينده روزنامه پرداخت شود و در موردآگهيهاي دولتي ، رسيد برابر نمونه منضم به اين آيين نامه ، به 

 . وي تسليم مي شود كه همراه با ساير مدارك به دفتراطالعات و روابط عمومي تحويل نمايد 

ـ مدارك الزم براي پرداخت هزينه درج آگهيهاي دولتي از طرف اداره كل امور مالي ، رسيد مرجع  ۱ماده 

آگهي ، اصل آگهي مهرشده ارجاعي وزارت اطالعات و جهانگردي و گواهي دفتر اطالعات و روابط 

 . عمومي وزارت دادگستري مي باشد 

در اين آيين نامه نسبت به انتشار آگهيها در ـ مسووالن روابط عمومي استانها به ترتيب مقرر  ۱ماده 

 . روزنامه هاي محلي در سطح استان اقدام مي نمايند 

ـ انتشار و تاديه هزينه آگهيهاي شهرستان كه به لحاظ عدم وجود روزنامه محلي در سطح  ۲ماده 

مي شود تابع استان و ياضرورت انتشار در روزنامه هاي مركز به دفتر اطالعات و روابط عمومي ارسال 

 . ترتيبات فوق است 

ـ انتشار آگهي اشخاصي كه عدم بضاعت آنان توسط دادرس دادگاه و يا حوزه شوراي داوري  ۱۱ماده 

 . ، حسب مورد تصديق شود رايگان خواهدبود * 

ـ در صورتي كه روزنامه در انتشار آگهي تاخير يا اشتباهي نمايد به نحوي كه موجبات تجديد  ۱۱ماده 

 . وياانتشار مجدد آگهي فراهم شود هزينه درج پرداخت نمي شود  جلسه

قانون آيين دادرسي  ۱۱۱و يا ماده * * * آيين دادرسي مدني  ۱۱۱ـ آگهيهايي كه برابر ماده  ۱۹ماده 

. انتشار مي يابد بايد به طور اختصار و مطابق نمونه پيوست اين آيين نامه تهيه شود * * * * كيفري 

لمقدور بايد تعدادمتهمين در يك آگهي گنجانده شده و از تحرير اعداد به صورت كسر بعالوه حتي ا

 . متعارفي و تنظيم آگهي به صورت جدولي خودداري گردد 

 . آگهي بايد ماشين شده و يا به خط خوانا و بدون قلم خوردگي باشد 

تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت مربوط به روش  ۱۱۹۱ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شماره  /۱ماده 

 . خواهدبود  ۱/۴۴دادگستري مصوب اسفندماه 

 . منحل شده اند (  ۱/۱۱) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي  ۱شوراهاي داوري به موجب ماده  -* 

 . وزارت اطالعات و جهانگردي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تغيير نام يافته است  -* * 



 .  ۱/۱۲. م . د . آ  /۱ماده  -* * * 

 .  ۱/۱۱. ك . د . آ  ۱۱۱ماده  -* * * * 

ابالغ تصميمات واحدهاي ثبتي تابع آيين نامه اجراي . : ق . ح . ا  ۱//۱/۷۲/۱ - ۱/۹۷۱۱نظريه  - ۷۹

 . مفاد اسنادرسمي است نه مقررات آيين دادرسي مدني 

ر حقوقي به مخاطب مقيم خارج از ابالغ اوراق قضايي در امو: ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۱ـ  ۱/۱//۱نظريه 

صورت مي گيرد و انتشار آگهي به منظور ابالغ اوراق  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱كشور در قالب ماده 

قانون ياد شده به آن اشاره گرديده در داخل كشور  /۱قضايي به مخاطب مجهول المكان كه درماده 

 . وربيگانه وجود ندارد امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كش

 

ـ در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنهاغيرمحصور  ۱۴ماده 

است عالوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يك نسخه از دادخواست به شخص يا 

  .اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند ابالغ مي شود 

 

ـ در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات  ۱۱ماده 

عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق 

د اخذمي اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابالغ و در نسخه اول رسي

درصورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد واوراق . شود 

دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام . اعاده مي شود 

م و به مجازات مقرر درقانون وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعال

 (  ۷۴. ) محكوم خواهد شد (  /۷) رسيدگي به تخلفات اداري 

تبصره ـ در دعاوي مربوط به شعب مراجع باال يا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط ياقائم 

 . مقام او ابالغ خواهد شد 

 : زيرنويس 

رجوع  ۷۲مندرج در پاورقي ماده  ۱/۱۹/۲/۱وب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مص ۲به ماده  - /۷

 . كنيد 

آ . ق  ۱۱چون مخاطب ابالغ اوراق اخطاريه موضوع ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۱۷ـ  ۱/۴۱۱۲نظريه  - ۷۴

في الواقع رئيس اداره يا موسسه دولتي است و برفرض كه رئيس دفتر يا قائم مقام وي ۱/۱۲. م . د . 

اشته باشند ابالغ اوراق اخطاريه و تحويل آن به رئيس مربوط نه تنها صحيح به هر دليل در محل حضورند

است بلكه ابالغ واقعي محسوب است وحال آن كه ابالغ به رئيس دفتر يا قائم مقام وي ابالغ واقعي 

 . محسوب نمي شود 

 

قام او يا ـ در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير ياقائم م ۱۷ماده 

و  ۷۲،  ۷۱) دارنده حق امضاء و درصورت عدم امكان به مسوول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد 

 . ابالغ خواهد شد (  ۱۹

ـ در مورد اين ماده هرگاه ابالغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس  ۱تبصره 

 . ده ابالغ خواهد شد آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي ش

ـ در دعاوي مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امورورشكستگي يا  ۹تبصره 

 . مدير تصفيه ابالغ خواهد شد 

ـ در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و  /تبصره 

از انحالل در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ، ضمائم آن به آخرين مدير قبل 

 . ابالغ خواهد شد 

ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن  ۱۱ماده 

اشد دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابالغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نب

توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسالمي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابالغ مي 

. اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسوول اجراي صحيح امرابالغ و اعاده اوراق خواهند بود . شود 



اره زندان به درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسيله اد

 . نامبرده ابالغ خواهد شد 

 

ـ هريك از اصحاب دعوا يا وكالي آنان مي توانند محلي را براي ابالغ اوراق اخطاريه وضمايم آن  ۱۱ماده 

در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعالم كنند در اين صورت كليه برگهاي 

 . ابالغ مي گردد  راجع به دعوا در محل تعيين شده

 

ـ هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابالغ شده يا محلي راكه براي  ۱۲ماده 

ابالغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين درصورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد 

تاوقتي كه به اين ترتيب عمل . ع دهد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطال

 (  ۷۱. ) نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابالغ مي شود 

 : زيرنويس 

قانون آيين دادرسي (  ۱۱۱) سابقه موضوع ماده . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۲ - ۱/۱۱۱۲۷نظريه  - ۷۱

 . مدني در هر مرحله دادرسي براي همان مرحله قابل اعمال است 

 

ـ هيچ يك از اصحاب دعوا و وكالي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود راتغيير  ۱۱ماده 

اعالم . محل اقامت حساب كرده ، ابالغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند 

) ن مدني قانو(  ۱۱۱۴) مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده 

چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعالم تغيير محل اقامت . به طور واقعي تغيير يافته باشد (  ۷۷

 . برخالف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابالغ خواهد شد 

 : زيرنويس 

 . همين قانون درج شده است  ۱۱در پاورقي ماده . م . ق  ۱۱۱۴ماده  - ۷۷

 

 . و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابالغ مي گردد ـ تاريخ  ۱۱ماده 

و ندادن رسيد به شرح مندرج در (  ۷۱) تبصره ـ تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده 

 . ، تاريخ ابالغ محسوب خواهد شد (  ۷۱) ماده 

 

 : دوم ابالغنامه تصريح و امضاء نمايد  ـ مامور ابالغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و ۱۹ماده 

 . نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا  - ۱

نام كسي كه دادخواست به اوابالغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه  - ۹

 . دارد 

 . محل و تاريخ ابالغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف  - /

 : زيرنويس 

 

در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابالغ مي  /۱ -ماده 

شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطالع مخاطب رسيده است 

 . 

 (  ۷۱) مبحث سوم ـ ايرادات و موانع رسيدگي 

 : زيرنويس 

چنانچه ملك به نام خوانده ثبت نشده مادام كه مالكيت : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۲ - ۱/۴۹۱۹نظريه  - ۷۱

او احرازنگرديده است دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه نامبرده قابل رسيدگي نيست 

 . مگر آنكه به نام او به ثبت برسد 

ورتي مي تواند اوال ، هركس با سند عادي معامله كند ، در ص: ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۹۱ـ  ۱/۴۹۱۱نظريه 

از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله بخواهد كه در سند عادي 

مزبور يا سند ديگري ، طرف معامله به تنظيم سند رسمي متعهد شده باشد واال دعوي خواهان به 



له مسموع نخواهد بود خواسته اصدار حكم الزام طرف معامله به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معام

ثانيا ، در صورتي كه خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده باشد ، ملزم است كه طبق آن عمل . 

من جمله پرداخت بدهي مربوط به مكالمات ) نمايد و اين برعهده او است كه مقدمات انجام تعهد را 

 . فراهم سازد ( تلفن همراه 

 

  ۰۱۷تا  ۳۷يدگي و جلسه دادرسي مواد ايرادات و موانع رس -مبحث سوم *  

 

 : ـ در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند  ۱۴ماده 

 . دادگاه صالحيت نداشته باشد  - ۱

دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبالپ اقامه شده و تحت  - ۹

 . ان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد رسيدگي باشد و يا اگر هم

خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در  - /

 (  ۷۱. ) نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد 

 (  ۷۲. ) اشد ادعا متوجه شخص خوانده نب - ۴

) و سمت (  ۱۱) كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا واليت يا قيمومت  - ۱

 . او محرز نباشد (  ۱۱

دعواي طرح شده سابقاپ بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند  - ۷

 . باشد ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده 

 (  ۱۹) دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض  - ۱

 (  /۱. ) مورد دعوا مشروع نباشد  - ۱

 . دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد  - ۲

 (  ۱۴. ) خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد  - ۱۱

 (  ۱۱. ) ه شده باشد دعوا خارج از موعد قانوني اقام - ۱۱

 : زير نويس 

سند سجلي مادام كه با صدور حكم قطعي از اعتبار . : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۴/۱۱ - ۱/۱۱/۹نظريه  - ۷۱

سال  ۱۱نيفتاده است ، قانوني و معتبر است و لذا كساني كه شناسنامه آنان نمايانگر سن كمتر از 

اقامه دعوي نموده يا به طرفيت اشخاص اعم از تمام است نمي توانند به طرفيت اداره ثبت احوال 

كه مربوط به  ۱/۷۱/۱۱/۱۱ - ۱۱۱راي وحدت رويه . نمايند ( دادخواست ) مالي يا غيرمالي تقديم 

 . تقديم دادخواست از طرف ولي قهري است مويد مراتب فوق است 

بودن اهليت و دخالت رسيدن به سن بلوغ كافي براي دارا. : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۴/۱۹ - ۱/۹۱۴۱نظريه 

 . درامور مالي نيست 

محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده است تا : ق . ح . ا  /۱/۱۱/۱۱/۹ - ۱/۱۴/۱نظريه 

هنگامي كه حكم حجر او قطعي و الزم االجرا نشده باشد محرز و مسلم نيست ، بنابراين با چنين 

 . تار شود شخصي تا زمان قطعيت حكم بايد به مانند اشخاص رشيد رف

راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطع :  ۱۱/۱۱رديف  ۱/۱۱/۲/۷ - ۹۱راي اصراري  - ۷۲

جدا از ) نظر ازاينكه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده ، بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت 

 ۱۱۱و  /۱۱ب مواد مطرح گرديده و اصوال شركتهاي تجارتي به موج( مسووليتي كه در شركت دارند 

قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي 

اساسا هرگونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام با نام بايستي بر طبق مدلول مواد . باشند 

مي است تحقق پذيرد و اصالحي قانون مزبور كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمو ۱۴و  ۱۹و  ۴۱

اساسنامه شركت كه براساس مقررات قانون تجارت تنظيم گرديده  ۹۷الي  ۹۹دراين خصوص مفاد مواد 

نيز الزم الرعايه مي باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه به موقع اجراء درنيامده و همچنين 

موافقتنامه عادي مستند دعوي  قانون مدني نادرست بوده و /۹۹استدالل دادگاه در تمسك به ماده 

باوصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي تواند داللتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد 

بنائاعلي هذا دادنامه مورد تقاضاي تجديد نظربلحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدالل به اكثريت 



 . آرانقض مي شود 

حكم تجديدنظرخواسته و استدالل دادگاه صحيح نيست :  ۱۹/۱۱ديف ر ۴///۱/۱۹ - ۹۹راي اصراري 

يزد مي باشد كه  ۴بخش  ۱۲۱۹زيرا مغازه مورد دعوي به داللت محتويات پرونده جزء پالك يك فرعي از 

به نام بانو فاطمه در دفترامالك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پالك نبوده و از طرف مالك هم 

و چك هم ارتباطي با  ۹///۱/۷۱وش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ اجازه تعهد بر فر

استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد . تجديدنطرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست 

بتواند معامالت عادي را به جاي زن انجام دهد برخالف قوانين راجع به معامالت و تعهدات و مخالف با 

كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم  ۱/۷۱/۹/۱۷صورتجلسه مورخ . المي است احكام اس

 . اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند 

. . . راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا :  ۱۱/۱۱رديف  ۱/۱۱/۲/۷ - ۹۱از راي اصراري 

جدا از مسووليتي ) نشده بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت  دعوي عليه خود شركت اقامه

قانون تجارت  ۱۱۱و  /۱۱مطرح گرديده و اصوال شركتهاي تجارتي به موجب مواد ( كه در شركت دارند 

 . داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند 

پذيرفتن دادخواست آخرين خريدار خودرو مورد انتقال بر عليه : ق . ح . ا  /۱///۱/۱۱ـ  ۱/۱۱۱۱نظريه 

كليه فروشندگان قبلي داير به تنظيم سند رسمي انتقال و به خصوص بر عليه اولين فروشنده كه سند 

رسمي اتومبيل موردنظر به نام او مي باشد و معامالت بعدي هم به علت انتقال از ناحيه مشاراليه 

 . ت بالاشكال بوده و دادگاه بايد به موضوع رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم بنمايد انجام گرفته اس

در دعاوي مربوط به ابطال سند يا اعالم بي اعتباري اسناد . : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱۱/۹۱ - /۱/۱۴۴نظريه 

اسناد قانون اصالح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر (  ۱) و يادرخواست ابطال اجراييه موضوع ماده 

، طرح دعوي به طرفيت اداره ثبت توجيه قانوني ندارد زيرا وظيفه اداره ثبت  ۱/۹۹رسمي مصوب سال 

و دفاتر اسناد رسمي تنها ثبت واقعه ابطال سند يا ابطال اجراييه است كه پس از صدور حكم از طرف 

 . دادگاه عمل نمايد  قانون اجراي احكام مدني بايد به دستور(  ۴) دادگاه و قطعيت آن مطابق ماده 

هر خريداري فقط عليه كسي كه در برابر او تعهد به : اوال : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۴/۲ - ۱/۹/۷۹نظريه 

تنظيم سند رسمي كرده است مي تواند دادخواست بدهد و اگر چنين تعهدي نباشد حتي عليه 

به امري كه قانون آنان كسي كه به او فروخته است نمي تواند اقامه دعوي كند زيرا الزام اشخاص 

 . راملزم به انجام آن نكرده و خود نيز ملتزم به آن نكرده اند توجيه قانوني و قضايي ندارد 

نبودن اتومبيل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوي به او نيست ، معموال اشخاص با سند : ثانيا 

مله قرار مي دهند و گاهي اين عادي اتومبيلي را كه سند رسمي آن به نام ديگري است مورد معا

عمل چند بار متواليا انجام مي شود و در اين صورت اگر خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده 

من جمله ) باشد ملزم است كه طبق آن عمل نمايد و اين بر عهده او است كه مقدمات انجام تعهد را 

 . فراهم سازد ( رسمي فروش انتقال رسمي مورد معامله به نام خودش قبل از تنظيم سند 

براي امكان طرح دعوي قيم عليه صغار تحت قيمومت . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۹/۱۱ - ۱/۲/۹۷نظريه  - ۱۱

 . خويش بايداز سمت خود استعفا بدهد 

همين قانون مراجعه  ۱//مندرج در پاورقي ماده  ۱۹/۱۱رديف  ۴///۱/۱۹ - ۹۹به راي اصراري  - ۱۱

 . شود 

 . : م . از ق  -الف  - ۱۹

 . در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است  - ۴۱ماده 

اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد  - ۱۲ماده 

 . وقف تحقق پيدامي كند 

 . د اگر متعهد له اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بو - ۹۱۴ماده 

در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض  - ۷۴/ماده 

 . شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع 

مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده  - ۱۱۹ماده 

 . د ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست شو

هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد  - ۱۲۱ماده 



 . يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد 

 :  ۷/۹۲//۱/۴از قانون دريايي مصوب  -ب 

رهن كشتي در . تابع احكام اين قانون است  كشتي مال منقول و رهن آن: رهن كشتي  - ۴۹ماده 

حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره برداري نيز وسيله سند رسمي بايد صورت گيرد و قبض ، 

 . شرط صحت رهن نيست 

در صورتي كه كشتي در اسناد رهن توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه ، دكلها ، دوارها ، 

 . كليه وسايلي خواهد بود كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي شود لنگرها ، سكانها موتورها و

چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طالق متقبل حضانت و : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱ - ۹۱۲۱نظريه  -ج 

نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود 

 . درخواستي قابليت پذيرش ندارد  سلب تكليف نمايد چنين

الزام به انتقال رسمي مورد معامله به استناد تعهد فروشنده : ق . ح . ا  ۹/۹۱//۱/۱ـ  ۱/۱۹۱۱نظريه 

بالاشكال است مگر اين كه عدم مالكيت او محرز شده باشد كه در اين صورت بيع فاسد مي باشد و 

 . ام به آن بي مورد است چون شرايط ضمن عقد بيع فاسداعتباري ندارد ، الز

رسيدگي به دادخواست خواهاني كه ملكي را كه در گرو بانك : ق . ح . ا  /۱/۱۷/۱/۱ـ  /۱/۱۱۱نظريه 

بوده و با سندعادي خريداري نموده است و اينك تقاضاي الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي 

 . نموده بالمانع است 

ظيم سند انتقال شروع و ادامه عمليات اجرايي و صدور سند پس از صدور حكم بر الزام خوانده به تن

انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن مي باشد و در صورتي كه محكوم له مبادرت به پرداخت قرض 

. مراجعه نمايد ( راهن ) محكوم عليه نمود مي تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محكوم عليه 

راردادتنظيمي فيمابين بانك و مالك از او سلب شده باشد بديهي است چنانچه حق فروش ضمن ق

 . الزام به انتقال مورد نخواهد داشت و معامله صحيح نيست 

در صورتي كه زوجيت شرعي و قانوني ثابت نباشد و يا : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۱/۱۱۱۴نظريه 

ات نسب و واليت وجود ندارد و براساس اقرار مادر ، طفل متولد از زنا باشد ، اساسا موردي براي اثب

 . امري منتفي است 

قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۱/۱۷۲۲نظريه 

 . مقررقانوني باشد بالاثر است 

هرگاه مالك ، ملكي را براي مدت معين حبس نمايد تا منقضي : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۱/۴ - ۱/۱۱۱نظريه 

شدن تمام مدت حابس يا احدي از وراث او حق تصرف و يافروش مال محبوس را ندارد ، و بر چنين ن

 . معامله اي اثري بار نيست 

، در معامله الزم نيست كه . م . ق  ۹۱۱طبق ماده : ق . ح . ا  ۱/۷۴/۱۹/۱ - ۱/۱۱۱۱نظريه  - /۱

و گرنه معامله باطل است وبراين جهت آن تصريح شود وچنانچه تصريح شده باشد بايد مشروع باشد 

مشروع نيست چنين معامالتي اگر در دادگاه مطرح گردد و ( شرطبندي ) اساس چون جهت معامله 

 . مورد حكم قرار گيرد ، دادگاه به علت غيرمشروع بودن جهت معامله حكم به بطالن آن خواهدداد 

، حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از در صلح اموال : ق . ح . ا  ۱/۷۱/۷/۹۲ - ۲۱۹//۱نظريه  - ۱۴

انعقاد عقدصلح از ناحيه متصالح قابل مطالبه نيست مگر آنكه در صلحنامه در اين زمينه تصريح شده 

 . باشد 

 : به قوانين زير مراجعه شود ( شمول مرور زمان ) براي اطالع از پاره اي موارد  - ۱۱

 . در مورد اسقاط حق اعتراض  ۱/۱۲/۱/۱۴ثت مصوب الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار ورا

 . در مورد اعتراض به عالمت تجاري  ۱/۱۱/۴/۱قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب (  ۹۹) ب ـ ماده 

قانون تجارت  /۱۲،  ۴۹۴،  /۲/،  ۹۴/،  ۱۱/،  ۱۱/،  ۹۱۱،  ۹۱۷،  ۹۱۲،  ۱۱۱،  ۱۱۱،  ۲۲ج ـ مواد 

 .  ۱/۴۱قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  اليحه /۱۲و  ۱/۱و مواد ۱/۱۱مصوب 

 .  ۱/۱۱قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب (  ۷/و ۹۱) د ـ مواد 

 .  ۷/۹۲//۱/۴قانون دريايي ايران مصوب  /۱۱و ۱۱۱،  ۱۹۱،  ۲/،  ۹/ه ـ ـ مواد 

 .  ۱/۱۷/۹/۱قانون بيمه مصوب (  ۷/) و ـ ماده 

 .  ۱////۱/۱۱گمركي مصوب  قانون امور(  ۱/) ز ـ ماده 



قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص (  ۱۹) ح ـ ماده 

 .  /۱/۴۱/۱۱/۹ثالث مصوب 

 .  ۱/۱۴/۱۱/۱۴قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب (  ۱۱) ط ـ ماده 

 .  ۱/۷۱/۲/۱نون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب قا(  ۹۱) ي ـ تبصره ماده 

در مورد مدت مراجعه معترض به دادگاه  ۱//۱/۹۱/۱قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب (  ۱۱) ك ـ ماده 

 . 

عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن (  ۲) ل ـ ماده 

 .  ۱/۴۱/۴/۹۱بروكسل مصوب  ۱۲/۷آوريل ۱۱دريايي مورخ 

 . قانون مدني  ۱۱۷۹م ـ ماده 

مراجعه شود  ۱/۱۱. ك . د . آ . به بعد ق  /۱۱در خصوص شمول مرور زمان در امور كيفري به مواد  -ن 

 . 

 

ـ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا واليت يا قيمومت يا وصايت پاسخ  ۱۱ماده 

 . ست درصورتي كه سمت او محرز نباشد ، اعتراض نمايد دعوا را داده ا

 

نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعواامتناع (  ۱۷) ـ درصورتي كه خوانده اهليت  ۱۷ماده 

 . كند 

 : زيرنويس 

 . رجوع كنيد . م . به بعد ق  ۲۱۷همچنين به مواد . است ( استيفاء ) منظور اهليت قانوني  ۱۷ -

 

به عمل آيد مگر اينكه سبب (  ۱۱) ـ ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي  ۱۱ماده 

 . ايراد متعاقبا حادث شود 

 : زير نويس 

اولين جلسه دادرسي زماني است كه وقت رسيدگي . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۷/۱۱ - ۱/۱۱۱۱نظريه  - ۱۱

و اگر جلسه براي ابالغ وقت رسيدگي به  به خواهان وخوانده ابالغ و رسيدگي شروع شده باشد

 . طرفين يا يكي از آنها تجديد شود ، اولين جلسه رسيدگي محسوب نمي شود 

 

ـ دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصميم مي  ۱۱ماده 

 . يدگي خواهد نمود درصورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رس. نمايد 

 

هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم (  ۱۴) ماده (  ۱) ـ درمورد بند  ۱۲ماده 

هرگاه دعوا (  ۱۴) ماده (  ۹) عمل مي كند و در مورد بند (  ۹۱) صالحيت مي نمايد و طبق ماده 

اري كرده پرونده را به دادگاهي كه دردادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خودد

قرار رد دعوا صادرمي نمايد (  ۱۴) دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 

 . 

 

ـ هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعالم نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدااز  ۲۱ماده 

 . ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد 

 

نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند اورا رد (  ۱۱) ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع  ۲۱ ماده

 . كنند 

بين دادرس با يكي از اصحاب دعواوجود (  ۱۲) قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه  -الف 

 (  ۱۱. ) داشته باشد 

يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا  دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و -ب 

 . همسر او باشد 



 . ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد 

دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر  -د 

 (  ۱۱. ) كرده باشد 

كي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يادر بين دادرس و ي -ه ـ 

 (  ۱۹. ) سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد 

 (  /۱. ) دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند  -و 

 : زيرنويس 

قرار امتناع از : ق . ح . ا ( هفته دادگستري  ۱۱مندرج در شماره )  //۱/۴۲/۷ -. ش . نظريه ب  - ۱۱

رئيس دادگاه نمي تواند قرار امتناع رسيدگي صادره توسط . . . قابل عدول نيست . . . رسيدگي 

 . دادرس علي البدل را فسخ كرده يا آثارآن را لغو نمايد 

 . : م . ق  //۱۱الي  ۱۱/۱مواد  - ۱۲

 . ت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي قراب - ۱۱/۱ماده 

 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است  - ۱۱/۹ماده 

 . پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد : طبقه اول 

 . اجداد و برادر و خواهر واوالد آنها : طبقه دوم 

 . اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها : طبقه سوم 

جات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثال در طبقه در هر طبقه در

اول قرابت پدر و مادربا اوالد در درجه اول و نسبت با اوالد اوالد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه 

جد و جده در  دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اوالد برادر و خواهر و

درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از 

 . طبقه سوم و درجه اوالد آنها در درجه دوم از آن طبقه است 

هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و  - //۱۱ماده 

درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي به همان 

 . سببي درجه اول آن مرد و برادر وخواهر شوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهندبود 

 پدر صورتي:  ۱/۱۹////۱اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب (  ۱۹) به موجب ماده  ۱۱ -

كه وكيل دادگستري يا زوجه او يا دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه 

سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقيما يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا 

دادگستري مصوب شهريور ماه  از قانون متمم سازمان(  ۷) پ و ماده . داديار يا بازپرس ممنوع است 

پصاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري كه به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي :  ۱/۴۱

شوند در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه 

از اليحه قانوني راجع به منع (  /) سال حق اشتغال به وكالت دادگستري را نخواهند داشت پ و ماده 

پاز :  ۱/۱۱/۹۹//۱مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معامالت دولتي و كشوري مصوب 

تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و 

ه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده اند به قوت مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي ك

 . خود باقي است پ ممنوعيتهاي خاصي نيز براي وكالي دادگستري مقرر شده است 

امضاء برگ . : ق . ح . ا ( هفته دادگستري  ۱۱مندرج درشماره )  ۱/۴۲/۱/۱۱ -ش . نظريه ب  - ۱۱

 . به دعوي تلقي نمي شود +اجراييه رسيدگي 

اظهارنظر در حقوقي بودن موضوع موجب رد دادرس در : ق . ح . ا  ۱/۱۴/۱/۱ - ۱/۴۱۷۱نظريه 

 . رسيدگي بعدي نيست 

تبديل سمت دادرس به رئيس شعبه ، موجب رد او نسبت به : ق . ح . ا  //۱/۱۴/۱۱ - ۱/۷۲۴۷نظريه 

 . پرونده هايي كه اظهارنظر كرده نيست 

قانون آيين (  ۱۲۱) ماده >  ۴< سي انطباق مورد با بند برر: ق . ح . ا  ۱/۱۴/۱۹/۹۱ - ۱/۱۱۲۱نظريه 

در موردي كه قاضي قبال راي صادر كرده از موارد (  ۱/۱۲. م . د . آ  ۱۴فعالپ ماده ) دادرسي مدني 

 . رد قاضي است 

رسيدگي قبلي قاضي در سمت قاضي تحقيق موجب رد : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۹۷ - ۱/۹۴۱۲نظريه 



 . دادگاه نيست  قاضي در مقام حاكم

اظهارنظر قضات در پرونده هاي كميسيونها و هياتها كه نزد . : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۷/۱ - ۷۴۷//۱نظريه 

 . آنها در دادگاه عمومي مطرح شود از موارد رد است 

دخالت قاضي در صدور راي هيات تعيين تكليف اراضي . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۴ - ۱/۱۲۱۱نظريه 

 . رد قاضي در رسيدگي به اعتراض از راي مذكور در دادگاه عمومي و تجديدنظر است  اختالفي ، موجب

. د . آ . ق  ۴۷ماده ( د ) براي تحقق جهات رد مندرج در بند : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۱۹ - /۱/۱۱۲نظريه 

، اول علي االصول بايد دو شرط موجود باشد  ۱/۱۲م . د . آ . ق  ۲۱ماده ( د ) وهمچنين بند  ۱/۱۱ك 

 . رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد 

) ماده )  ۱/۱۱. م . د . آ . ق (  ۹۱۱) با توجه به ماده . : ق . ح . ا  ۱۱۱//۱ - ۱/۱۷/۹/۲نظريه  - ۱۹

شكايت انتظامي از قاضي ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور مدني (  ۲۱

ه به پرونده از جمله مواردرد مذكور در آن ماده نيست ولي شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كنند

 . رسيدگي كننده از موجبات رد دادرس است 

> ‘ ه < و بند  ۱/۱۱. م . د . آ . ق (  ۹۱۱) ماده >  ۷< بند . : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۴/۱۱ - ۹۹۲//۱نظريه 

، حكايت از  ۱/۱۱. ك . د . آ . ق (  ۴۷) ماده > ‘ ه  <و همچنين بند ۱/۱۲. م . د . آ . ق (  ۲۱) ماده 

اين دارد كه در زمان اعالم رد دادرس ، دعوي حقوقي ياكيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه 

دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس 

يفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد باتوجه به مفهوم مواد ، اقدام به شكايت ك

قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانونا حق دارد به رسيدگي ادامه 

ع مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتم. دهد 

 . مي رسد كه برحسب مصلحت اقدام نمايد 

. آ . ق  ۲۱ماده ( و ) نفع شخص موردنظر قانونگذار در بند : ق . ح . ا  ////۱/۱۹ - ۱/۱۴۱۱نظريه  - /۱

كه به استناد آن دادرس مي تواند از رسيدگي امتناع نمايد به نظر مي رسد بايد مستقيما  ۱/۱۲م . د 

 . بوده و امري قطعي باشد نه محتمل  متوجه دادرس و همسر و فرزند وي

در فرض فوق ، چنانچه دادرس دادگاه در صدور قرار امتناع از رسيدگي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده 

او جريان رسيدگي خارج نشده باشد چون قاضي در موضوع دعوي نفيا يا اثباتا اظهارنظر ننموده است ، 

رسيدگي ادامه دهد و در موردي كه با صدور قرار امتناع از  مي تواند از تصميم خودعدول نموده و به

رسيدگي پرونده از جريان رسيدگي خارج شده باشد رسيدگي مجدد دادرس تنها در صورت نقض قرار 

 . در مرجع باالتر امكان پذير خواهد بود 

 

ت ، رسيدگي دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جه(  ۲۱) ـ درمورد ماده  ۲۹ماده 

چنانچه دادگاه فاقددادرس به . نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد 

تعداد كافي باشد ، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال 

به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را 

 (  ۱۴. ) مي نمايد 

 : زيرنويس 

در صورت بالتصدي بودن شعب دادگاهها ، رئيس . : ق . ح . ا  ۱۹/۹۷//۱/۷ - ۱/۱۱۹۲نظريه  - ۱۴

مورد مشمول . دادگستري حق ارجاع پرونده هاي آن شعبه را به دادگاههاي شهرهاي مجاور ندارد 

از قاعده فوق مستثني بوده و در > ۱/۱۲م . د . آ . ق  ۲۹فعالپ ماده < . م .  د. آ . ق (  ۹۱۴) ماده 

صورت جمع بودن شرايط مقرر و عدم دسترسي به قاضي ودادرس ، پرونده با اعالم مراتب و علت 

 . ارسال به نزديكترين دادگاه رجوع مي گردد 

هرگاه دادرس . ي با خود او است تشخيص صالحيت هر قاض. : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۷ - ۱/۱۱۱۹نظريه 

ايراد راقبول و قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد ، دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است و حق 

اختالف درخصوص قبول ايراد را ندارد و نمي تواند براي آن قاضي كه خود را مردود دانسته است ، اعالم 

واند براي قاضي مردود اعالم صالحيت كرده و پرونده را رئيس حوزه قضايي نيز نمي ت. صالحيت نمايد 

بديهي است در صورت اعتقاد به تخلف مي تواند مراتب را به . مجددا جهت رسيدگي به او ارجاع نمايد 



همچنين درصورت تغيير قاضي مردود و آمدن قاضي ديگري به . دادسراي انتظامي قضات اعالم نمايد 

 . م صالحيت قاضي مرجوع اليه و اعاده پرونده نمي شود جاي وي ، تغيير قاضي موجب عد

 

 (  ۱۱) فصل چهارم ـ جلسه دادرسي 

 . ـ اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا اليحه ارسال نمايند  /۲ماده 

 : زيرنويس 

مشغول به  امكان اينكه يك دادرس همزمان در دو شعبه: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۱ - ۱/۱۱۹۹نظريه  - ۱۱

خدمت باشد ، وجودندارد مگر اينكه اوقات رسيدگي پرونده هاي مورد رسيدگي متفاوت باشد و چنانچه 

چند رئيس شعبه يا دادرس در مرخصي بوده و يا به هر علتي حضور نداشته باشند دادرس علي 

ي شعبه ديگر البدلي كه تصدي شعبه خاصي را به عهده داردنمي توان ملزم به رسيدگي به پرونده ها

نمود مگر در مورد پرونده هايي كه اقتضاي رسيدگي فوري و خارج از نوبت دارند و آن هم مشروط به 

 . اينكه در شعبه ديگر همزمان مشغول رسيدگي نباشد 

 

ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي درمواردي  ۲۴ماده 

خص خواهان يا خوانده يا هر دو را الزم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي كه دادرس حضور ش

 . دراين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود . شود 

 

ـ عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي واتخاذ  ۲۱ماده 

از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه  در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح. تصميم نيست 

تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين درصورتي كه 

با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوابدون اخذ توضيح 

 (  ۱۷. ) اهد شد راي صادر كند دادخواست ابطال خو

 : زيرنويس 

آ . ق  ۱۷۱مفادا با ماده  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۲۱ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۹۱ - ۱/۱۷/۱نظريه  - ۱۷

اختالفي ندارد و لذا چنانچه در جلسه اول رسيدگي طرفين يا خواهان دعوي حضور  ۱/۱۱. م . د . 

باشد ، بايستي جلسه ديگري تعيين و ضمن تذكر نداشته باشد و دادگاه نياز به اخذ توضيح داشته 

موارد توضيح در اخطاريه طرفين ، آنان را براي اخذ توضيح ازخواهان و رسيدگي به دادگاه دعوت كند و 

چنانچه طرفين در جلسه مقرر حاضر نشوند و يا خوانده حاضر شود مع ذلك دادگاه با اخذ توضيح از وي 

، دادخواست خواهان ابطال مي شود و به هر حال ابطال دادخواست نتواند در ماهيت دعوي راي بدهد 

 . بدون دعوت طرفين براي اخذ توضيح خالف قانون است 

 

ـ خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است درجلسه  ۲۷ماده 

واهد به آنها استنادنمايد در خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خ. دادرسي حاضر نمايد 

. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها بعالوه يك نسخه باشد . جلسه دادرسي حاضر نمايد 

 (  ۱۱. ) يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود 

نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا 

است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يانماينده خود براي 

ارايه در دادگاه و مالحظه طرف بفرستد واال در صورتي كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و انكار واقع 

عداد داليل او خارج مي شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وي مستند به شود ، اگر خوانده باشد از 

درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا داليل . ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد 

ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه رادرخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست 

 . ن به صحت دانست با تعيين جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد او را مقرو

 : زيرنويس 

نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۱ - ۱/۱۷۱۷نظريه  - ۱۱

دادرسي  قانون آيين ۱۴۷براساس ماده . باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد 



، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و مالحظه طرف (  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۲۷فعالپ ماده ) مدني 

صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست فاقد . دعوي به دادگاه ارسال نمايد 

ل انجام شده باشد لكن وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء نيت ارتكاب جع

چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيزاستفاده از آن 

 . جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است 

 

ـ درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي داليلي اقامه كند كه دفاع از آن براي  ۲۱ماده 

ناد جديد مقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن خواهان جز با ارايه اس

 . ازسوي دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد 

 

ـ خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم  ۲۱ماده 

رصورتي ممكن است كه با دعواي طرح كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست د

 . شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آنرا به دادگاه اعالم كرده باشد 

 

ـ دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك بار به  ۲۲ماده 

 . تاخير بيندازد 

 

وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشدبه ـ هرگاه در  ۱۱۱ماده 

 . دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد 

تبصره ـ در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد ، وقت رسيدگي حداكثرظرف مدت 

 . دوماه خواهدبود 

 

دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختالل نظم جلسه شوند باذكر نحوه ـ دادگاه مي تواند  ۱۱۱ماده 

اين حكم . اختالل درصورتجلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادرنمايد 

فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكالي آنان باشد به حبس ازيك تا پنج روز محكوم 

 . خواهد شد 

 

 : ـ درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود  ۱۱۹ ماده

 . ـ وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد  ۱

 . ـ وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد  ۹

 . ـ در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را الزم بداند  /

 

ـ اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ،  /۱۱ماده 

دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دريكي از 

 . شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد 

 . كلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند درمورد اين ماده وكال يا اصحاب دعوا م

 

ـ در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري الزم باشد ، علت  ۱۱۴ماده 

. مزبور ، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابالغ خواهدشد 

ط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد ، دادگاه نسبت به درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فق

 .همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد 

 ۰۱۱امور اتفاقي تامين خواسته مواد  -توقيف دادرسي و استرداد دعوي و دادخواست *  

  ۰۲۱تا 

 

 ت فصل پنجم ـ توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواس



شود يا سمت يكي از آنان كه به (  ۱۱) ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور  ۱۱۱ماده 

موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را 

ادامه مي  پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي. به طرف ديگر اعالم مي دارد 

يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران 

 (  ۱۲. ) نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت 

 : زيرنويس 

 : خود ممنوع هستند اشخاص ذيل محجور و از تصرف در امور و حقوق مالي . : م . ق  ۱۹۱۱ماده  - ۱۱

 صغار ،  ۱ -

 اشخاص غير رشيد ،  ۹ -

 . مجانين  / -

 : راجع به توقيف دادرسي به موارد زير نيز مراجعه شود  - ۱۲

راجع به  ۴۱/۱۹/۹۴اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب (  ۱) ـ قسمت اخير ماده  ۱

 . موقوف شدن درخواست انحالل 

در مورد دعاوي راجعه به تركه در مدت تحرير  ۱/۱۲/۴/۹قانون امورحسبي مصوب (  ۹۹۱) ـ ماده  ۹

 . تركه 

در مورد توقيف درخواست تنظيم  ۱/۱۷/۱/۹قانون روابط موجر و مستاجر مصوب (  ۱) ماده  ۱ـ تبصره  /

 . اجاره نامه 

 

ماموريت نظامي يا ـ درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل  ۱۱۷ماده 

لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين . ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود 

 . وكيل به آنان مي دهد 

 

 : ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد  ۱۱۱ماده 

در اين صورت . رد كند خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مست -الف 

 . دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد 

در اين صورت . خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند  -ب 

 . دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد 

ا خوانده راضي باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه ي -ج 

در اين صورت دادگاه قرار سقوطدعوا صادر خواهد كرد . يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند 

 . 

 

 فصل ششم ـ امور اتفاقي 

 مبحث اول ـ تامين خواسته 

 (  ۲۱) ـ درخواست تامين  ۱

راجع به اصل دعوا يا ـ خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست  ۱۱۱ماده 

درجريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تامين 

 (  ۲۱: ) خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است 

 . باشد (  ۲۹) الف ـ دعوا مستند به سند رسمي 

 . ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد 

كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول (  /۲) از قبيل اوراق تجاري واخواست شده  ج ـ در مواردي

 . درخواست تامين باشد 

د ـ خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداپ به صندوق دادگستري بپردازد 

 . 

به نظر دادگاهي است كه  تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته

 (  ۲۴. ) صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود . درخواست تامين را مي پذيرد 



 : زيرنويس 

ك مصوب . د . قانون آ  ۱۱و  ۱۴در خصوص تامين ضرر و زيان در امور كيفري رجوع كنيد به مواد  - ۲۱

۱/۱۱/۷/۹۱  : 

و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي شاكي  شاكي مي تواند تامين ضرر - ۱۴ماده 

مبتني بر داليل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرار قطعي و 

 . غيرقابل اعتراض است 

ن درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممك - ۱۱ماده 

نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر 

تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي 

 . قرار تامين به محض ابالغ به موقع اجرا گذاشته مي شود . نمايد 

صدور قرار تامين خواسته و به تبع آن توقيف اموال ورثه در : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۱۱ـ  ۱/۴۱۱۱نظريه 

ازاي دين متوفي به لحاظ اين كه تاثيري در پذيرش يا عدم پذيرش دعوي ماهيتي ندارد ، چنانچه با در 

تامين  .، صورت گرفته باشد منع قانوني ندارد  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱۱نظر گرفتن شرايط مقرر درماده 

خواسته به استناد چك صادره از متوفي كه درمهلت مقرر قانوني نيز برگشت خورده نسبت به ماترك 

 . متوفي هم فاقد اشكال است 

راجع به مواردي  ۱/۱۲م . د . آ . ق  ۱۱۱اگرچه ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۱۱/۱۱ - ۱/۷۱۱۱نظريه  - ۲۱

استه است اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خو

رسميت مستند دعوي و > الف < داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند 

مقررات قانون خاص ، > ج < وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و دربند> ب < در بند 

ن توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدو

به طوركلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي > د < بپذيرد ، درحالي كه بند 

> ب < براساس تبصره همان ماده نموده بنابراين ، درصورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند 

باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي ملزم > ج < و > الف < يامستند دعوي از مصاديق بندهاي 

است درخواست تامين خواسته را بپذيرد درغير اين موارد دادگاه درصورتي مكلف به صدور قرار تامين 

صرفا  ۱۱۱است كه خواهان خسارت احتمالي را نقدا توديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده 

 . ه مذكور مي باشد نه سايرموارد ماد> د < ناظر به بند 

 : از جمله به موارد زير رجوع شود  - ۲۹

 . م . ق (  ۱۹۱۲و  ۱۹۱۱) مواد : الف 

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين  - ۱۹۱۱ماده 

 . باشند رسمي است  رسمي در حدودصالحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده

 . ساير اسناد عادي است  ۱۹۱۱غير از اسناد مذكور در ماده  - ۱۹۱۲ماده 

با اصالحات  /۱/۴۱/۱۱/۹از قانون تقسيم و فروش امالك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب : ب 

 : بعدي 

 ( . . .  ۱/۷۹/۱۱/۹۱اصالحي )  ۱۱ماده 

نعقده شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي با وزارتخانه كليه اسناد و قراردادهاي عادي م -تبصره 

ها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، بانكها و نهادهاي انقالب اسالمي در حكم اسناد رسمي مي 

 . باشد 

 :  ۱/۷۹/۷/۱مصوب ( بهره ) از قانون عمليات بانكي بدون ربا : ج 

در اجراي اين قانون مبادله مي گردد به  ـ كليه قراردادهايي كه(  ۱/۷۱/۱۹/۹۱اصالحي )  ۱۱ماده 

موجب قراردادي كه بين طرفين منعقدمي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن 

 . طرفين اختالفي نداشته باشندالزم االجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد 

منقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد آن دسته از معامالت مربوط به اموال غير

 . در دفاتر اسنادرسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد 

 ( :  ۱///۱/۷۷اصالحي مصوب ) از قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب وبرق : د 

سهام آن متعلق به  ۱۱۵ازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از قراردادهايي كه از طرف س -ماده واحده 



دولت باشد بااستفاده كنندگان از آب درهر مورد منعقد مي شود درحكم اسناد رسمي بوده و در صورت 

 . . . عدم پرداخت بهاي آب به وسيله ثبت محل الزم االجرا است 

هاي تعاوني روستايي عشايري و صيادي به از قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركت: ‘ ه 

 :  ۱/۷۱/۱/۱۱اعضامصوب 

اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و قرض الحسنه هاي پرداختي اتحاديه ها و  -ماده واحده 

شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي عشايري و صيادي به اعضا مشروط براين كه اصل مبلغ وام از 

يد درحكم اسناد رسمي تلقي و از حيث اجرا تابع مفاد آيين نامه اجرايي يك ميليون لاير تجاوز ننما

 . اسناد رسمي است 

در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده ، اجراي آن موكول به راي  -تبصره 

 . دادگاه صالح است 

صنعتي جمهوري اسالمي  -ق آزاد تجاري از آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناط: و 

 :  /۱/۱۹/۱۹/۹ايران مصوب 

كليه بانكها . قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است  ۱۴ -ماده 

موظفند قراردادهاي مزبور را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيالت اعتباري و حقوقي مربوط را 

 . اعطا نمايند 

قانون  ۱۲/الي  ۱۱/و  ۱۲/الي  ۱۱/،  ۱۴/الي  /۹۹ور برات ، سفته و چك موضوع مواد منظ - /۲

 . است  ۱/۱۱تجارت مصوب 

چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران يا شعب آنها در خارج از : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۹/۱ - ۱۱//۱نظريه 

سته نسبت به صادر كننده نيز كشور در حكم اسناد الزم االجراست و از اين جهت صدور قرار تامين خوا

روز به  ۱۱مانند ساير اسناد الزم االجراءنيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف 

 . بانك آن را از الزم االجرا بودن خارج نمي كند 

راجع به  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱۱اگر چه ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۱۹/۱۱ - //۱/۱۹۱نظريه  - ۲۴

اردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است ، اما مقنن به مصاديق مو

رسميت ( الف ) متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند 

رات مقر( ج ) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و در بند ( ب ) مستند دعوي و در بند 

قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست 

به طور كلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت ( د ) در حالي كه بند . تامين را بپذيرد 

ب ) ن منطبق با بند احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراين در صورتي كه خواسته خواها

يامستند دعوي از مصاديق بندهاي الف و ج باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست ( 

در غيراين موارد دادگاه در صورتي قرار تامين را صادر خواهد كرد كه . تامين خواسته رامي پذيرد 

صرفا ناظر به بند  ۱۱۱بصره ماده خواهان خسارت احتمالي را نقداتوديع نمايد در نتيجه مي توان گفت ت

 . ماده مذكور مي باشد نه ساير موارد ( د ) 

 

ـ دركليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امورحسبي به  ۱۱۲ماده 

استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي 

كه ممكن است خواهان محكوم (  ۲۷) و حق الوكاله (  ۲۱) اديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي ت

دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و . شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد 

ندهد ، دادرسي ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين 

متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان 

 (  ۲۱. ) تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود 

يا ايذاي طرف يا غرض چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد  -تبصره 

ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه 

 . دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد 

 : زيرنويس 

قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب (  /) به ماده  - ۲۱



 . رجوع كنيد  /۱۱اورقي ماده مندرج در پ ۱۹/۹۱//۱/۱

رئيس قوه قضاييه به شرح  ۱/۱۱آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري مصوب  ۲۷ -

 : ذيل 

اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكالي (  ۱۲) با توجه به ماده 

 : سفر وكال به شرح ذيل تصويب شد دادگستري كشور ، آيين نامه حق الوكاله و هزينه 

اليحه قانون استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب (  ۱۲) قرارداد حق الوكاله طبق ماده (  ۱ماده 

اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص . ، بين وكيل و موكل معتبر است  ///۱سال 

 . يين نامه نباشد ثالث در صورتي است كه متجاوز ازمبلغ مندرج در اين آ

به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد در بين (  ۹ماده 

در صورت . نباشد ، و نيز درمورد محكوم عليه ، ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهد شد 

تر از مبلغ مندرج در اين آيين نامه را مقرر دارد اخير ، چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كم

 . مبلغ مذكور مالك عمل خواهد بود 

كليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري ، در مواردي كه طبق قانون تكليف به  -تبصره 

 تعيين حق الوكاله را 

 . براساس اين ماده محاسبه و در راي ذكر خواهند كرد 

مالي اعم از مدني يا كيفري ، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از در دعاوي (  /ماده 

حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته 

 : قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود 

 . تا مبلغ سي ميليون لاير يازده درصد از بهاي خواسته  -الف 

 . نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون لاير هفت درصد از بهاي خواسته  - ب

به مرحله نخستين و چهل (  ۹) شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده (  ۴ماده 

درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد ، حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل 

 . د پرداخت مي گرد

الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه (  ۱ماده 

مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث ، تقابل و (  ۹) در بندهاي الف و ب ماده 

د يا جلب شده يا اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وار

 . دعوي تقابل مطرح به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است 

 ۹) ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و يا اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده 

است ، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ( 

 . ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد 

حق الوكاله وكيل در دادسراها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف  -ج 

است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند عالوه بر (  ۹) ميزان حق الوكاله مذكور در ماده 

 . اله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد مبلغ مذكور ، حق الوك

در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي (  ۷ماده 

 : شود 

 . الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين 

قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر ب ـ براي 

 . نخستين 

 . ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديد نظر 

ه مرحله تجديد نظر د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكال

 . 

ه ـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي 

اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه ، تمام حق الوكاله كه براي حكم مقرر است 

 . 

ظر است ميزان حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقال قابل تجديد ن



صورتيكه اين نوع قرارها فسخ و نقص شود حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع 

قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي 

 . پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت 

 . حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است (  ۱ده ما

در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا الزم نيست از قبيل تخليه ملك ، تصرف عدواني و (  ۱ماده 

تقسيم و افراز وامثال آن ، يا خواسته مالي نيست مانند طالق ، تمكين ، اصالح شناسنامه ، موارد 

ه امور حسبي و در دعاوي كيفري ، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف مربوط ب

محكوم له را تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد ، ليكن حق 

مالي هم لاير باشد وحق الوكاله خواسته  ۱۱۱/۱۱۱الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ 

 . طبق اين آيين نامه به آن اضافه خواهد شد 

از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، ) حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي (  ۲ماده 

 ۴۱درصد آن به مرحله نخستين و ۷ ۱طبق اين آيين نامه است كه ( هياتهاي مندرج درقانون كار و غيره 

 . علق مي گيرد درصد به مرحله تجديد نظر ت

حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي (  ۱۱ماده 

گردد و منجر به صدور راي داور مي شود و نيز موردي كه دعوي ، در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح 

 . ختم مي شود ، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است 

در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت از جهاتي از جهات قانوني ديگر ، اگر كار وكيل (  ۱۱ ماده

تمام شده ياپرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت 

اده است به در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام د. 

 . تشخيص كانون وكال يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد 

در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانونا تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت (  ۱۹ماده 

در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، . ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود 

 . رزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و مالك حكم قرار مي دهد دادگاه ميزان واقعي ا

درصد نسبت به  ۴ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجرايي ثبت ، حداكثر (  /۱ماده 

در . محكوم به يا مورداجرا تعيين مي شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي شود دريافت شود 

 . ير اجراييه ها تعيين ميزان حق الوكاله به نظر دادگاه صالحيتدار است مورد سا

چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته (  ۱۴ماده 

باشدحق الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي 

تعيين مي شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوي ، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله لاير  ۹۱۱/۱۱۱

 . وكيل منظور خواهد شد 

وكالي دادگستري و كارگشايان موظفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي (  ۱۱ماده 

شايان و نيز يك بيست و مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكال وكارگ

پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف 

است سهم صندوق حمايت از وكال و كارگشايان رادر هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكالي 

 . لزحمه متصديان وصول خواهد بود دو درصد از آنچه وصول مي شودحق ا. دادگستري مربوطه بپردازند 

لاير رفت و برگشت مي باشد ، مگر هزينه هاي مذكور  ۱۱۱هزينه مسافرت وكال كيلومتري (  ۱۷ماده 

 . لاير تعيين مي گردد  ۱۱/۱۱۱/و فوق العاده روزانه مبلغ . از سوي موكل تقبل شود 

وآيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر * الزم االجراء  - - - - -اين آيين نامه از تاريخ (  ۱۱ماده 

 . از تاريخ فوق ملغي است  ۱/۴۱وكالي دادگستري مصوب تيرماه 

  ۱/۱۱/۱/۹۴ - ۱۱۱۷۴روزنامه رسمي  -* 

در اين خصوص از . در مواردي به موجب قوانين خاص خواهان از سپردن تامين معاف مي باشد  - ۲۱

مراجعه شود  ۱۱///۱/۴۱مصوب > بهاي زير زميني كشور قانون حفظ و حراست آ<  ۱۹جمله به ماده 

 . 

 

در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به  - ۱۱۱ماده 



، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي (  ۲۲) و دعاوي عليه متوقف (  ۲۱) اسناد رسمي 

  .خود تقاضاي تامين نمايد 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۱۱۱به پاورقي بندپالف پ ماده  - ۲۱

اليحه قانوني اصالح  ۹۱۱و ماده  ۱/۱۱قانون تجارت مصوب  ۱۴۹،  ۴۹۴،  ۴۱۴الي  /۴۱به مواد  - ۲۲

 . رجوع كنيد  ۱/۴۱قسمتي ازقانون تجارت مصوب 

 

 . دعوا را دارد  ـ درخواست تامين از دادگاهي مي شود كه صالحيت رسيدگي به ۱۱۱ماده 

 

ـ درصورتي كه درخواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا  ۱۱۹ماده 

 . دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامين را لغو مي نمايد 

 

 . يا عين معين باشد ـ درخواست تامين درصورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم  /۱۱ماده 

 

ـ نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است ، در صورتي كه حق  ۱۱۴ماده 

 . مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تامين نمود 

 

را فوري به نظر  ـ درصورتي كه درخواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده ۱۱۱ماده 

دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به داليل درخواست كننده رسيدگي نموده ، قرارتامين 

 . صادر يا آنرا رد مي نمايد 

 

ـ قرار تامين به طرف دعوا ابالغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قراراعتراض  ۱۱۷ماده 

 . سه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد دادگاه در اولين جل. نمايد 

 

درمواردي كه ابالغ فوري . ـ قرار تامين بايد فوري به خوانده ابالغ و پس از آن اجرا شود  ۱۱۱ماده 

ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا و سپس ابالغ مي 

 . شود 

 

درصورت صدور . ـ درصورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد  ۱۱۱ماده 

 . حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين خود به خودمرتفع مي شود 

 

 . ـ قرار قبول يا رد تامين قابل تجديد نظر نيست  ۱۱۲ماده 

 

كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطالن دعوا  ـ درصورتي ۱۹۱ماده 

شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ حكم قطعي ، 

 خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم داليل به دادگاه صادركننده قرار ، مطالبه

مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني وپرداخت هزينه دادرسي . كند 

 . صورت مي گيرد 

مفاد تقاضا به طرف ابالغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ باداليل آن 

 . سيدگي و راي مقتضي صادرمي نمايد دادگاه در وقت فوق العاده به داليل طرفين ر. راعنوان نمايد 

در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت . اين راي قطعي است 

 . خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود 

 

 ـ اقسام تامين  ۹

 (  ۱۱۱. ) م از منقول و غيرمنقول ـ تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اع ۱۹۱ماده 



 : زيرنويس 

ماده واحده اليحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني مصوب  ۹به تبصره : الف  - ۱۱۱

در خصوص عدم قابليت تامين عرصه و اعيان طرح و منابع مالي تا ميزان ارزش طلب پيش  ۱/۱۱/۱۱/۱۱

 . واحدهاي مسكوني به پيش خريداران مراجعه شود خريداران و بانك قبل از انتقال قطعي 

راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس اسالمي و مصونيت اموال و داراييهاي سازمان مذكور : ب 

موافقتنامه در خصوص مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس (  ۱۱الي  ۹) از ضبط وتوقيف به مواد 

اجازه الحاق  ۱۱///۱۱خارجه دولتهاي اسالمي كه در تاريخ  اسالمي مصوب هفتمين كنفرانس وزراي

كنوانسيون وين راجع به مصونيت قضايي (  ۱۱الي  ۱/) دولت ايران به آن داده شده و همچنين مواد 

اجازه الحاق دولت ايران به آن داده شده نيز مراجعه ۷۱/۴/۹۱ماموران و كارمندان ديپلماتيك كه در تاريخ 

 . شود 

 :  ۱//۱/۱۹/۱نون مناطق دريائي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب از قا: ج 

 : ـ صالحيت مدني  ۱۱ماده 

مقامات ذي صالح دولت جمهوري اسالمي ايران مي توانند در موارد زير به منظور اجراي قرار تامين و يا 

يف كشتي و بازداشت سرنشينان آن احكام محكوميت ، نسبت به متوقف كردن ، تغيير مسير و يا توق

 : اقدام نمايند 

 . الف ـ كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد 

 . ب ـ كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد 

ج ـ كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر آنكه منشا قرار تامين يا حكم محكوميت 

 . ات و ياالزامات ناشي از مسووليت مدني همان كشتي باشد تعهد

 

ـ اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به  ۱۹۹ماده 

 . عوض آن توقيف نمايد 

 

،  ـ درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد /۱۹ماده 

 . دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند 

 

ـ خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است ،  ۱۹۴ماده 

. وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد 

ي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايدمشروط به اينكه همچنين م

در . مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبالپ توقيف شده است كمتر نباشد 

 . مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است 

 

. از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است (  ۱۱۱) واست تبديل تامين ـ درخ ۱۹۱ماده 

 . دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده ، قرار مقتضي صادر نمايد 

 : زيرنويس 

 ۱/۱۲. م  .د . ا . ق  ۱۹۱مراد از تبديل تامين در ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۲ـ  ۱/۴۴۱۱نظريه  - ۱۱۱

 . موافقت با جايگزيني اموال جديد با اموال توقيف شده است 

 

ـ توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده  ۱۹۷ماده 

و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجوداست ، به ترتيبي 

 . پيش بيني شده است (  ۱۱۹) ون اجراي احكام مدني است كه در قان

 : زيرنويس 

 : رجوع كنيد به  - ۱۱۹

 .  ۱/۱۷/۱/۱مصوب . م . ا . ا . ق (  ۱۱۹الي  ۴۲) مواد : الف 

 :  ۷/۹۲//۱/۴قانون دريايي ايران مصوب : ب 



 ـ اخذ تضمين يا تامين  ۱۲ماده 

ين قانون مسووليت خودرا محدود كند و هنگامي كه ـ در كليه مواردي كه مالك مجاز است به موجب ا ۱

كشتي ياهر كشتي و يا هر مال ديگر متعلق به مالك در قلمرو ايران توقيف شده است و يا براي احتراز 

از توقيف تضمين يا تامين ديگر داده شده است دادگاه يا هر مرجع صالحيتدار ديگر مي تواند بر رفع 

ويا به فك تامين دستور الزم را صادر نمايد مشروط براينكه مالك تضمين  توقيف از كشتي يا از مال ديگر

يا تامين ديگري معادل با ميزان كامل مسووليت خودبه نحوي كه اين قانون مقرر مي دارد داده باشد و 

دراين مورد تضمين و تامين بايد طوري باشد كه عمال قابل استفاده بوده و تكافوي حقوق مدعي را 

 . بنمايد 

ـ در صورتي كه مطابق شرايط مذكور در بند يك اين ماده تضمين يا تاميني كافي در محلهاي ذيل  ۹

داده شده باشددادگاه يا مقام صالح ديگر به فك توقيف از كشتي يا رفع تضمين و يا تامين راي مي 

 . دهد 

 . الف ـ در بندري كه حادثه موجد طلب به وقوع پيوسته است 

 . در توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روي نداده است ب ـ در نخستين بن

 . ج ـ در بندر مقصد يا تخليه بر حسب آنكه خسارت بدني يا مربوط به كاال باشد 

در صورتي كه ميزان تضمين يا تامين به حد ميزان مسووليت مقرر دراين قانون نباشد احكام بند يك  - /

 . ن يا تامين كافي براي بقيه آن داده شود و دو درصورتي جاري خواهدبود كه تضمي

ـ هنگامي كه مالك مطابق مقررات اين قانون به ميزان مبلغي كه معادل مسووليت كامل او است  ۴

تضمين يا تاميني ديگر داده است كليه مطالبات ناشي از يك حادثه كه مالك مسووليت خود را نسبت 

 . تامين تاديه خواهدشد  به آن محدود نموده است از محل اين تضمين يا

قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب <  ۱۱ماده : ج 

درخصوص اجراي قرار تامين و يا احكام محكوميت در درياي سرزميني مندرج در بندپج >  ۱//۱/۱۹/۱

 . همين قانون  ۱۹۱پپاورقي ماده 

با عنايت به اين كه حسب اعالم : رييس قوه قضاييه  ۱/۱۱/۱۹/۹مورخ  ۱/۱۱/۱۹۱۴۷بخشنامه شماره 

وزارت امور خارجه در مواردي مراجع قضايي به منظور اجراي احكامي كه له كاركنان ايراني سفارتخانه 

هاي خارجي در جمهوري اسالمي ايران صادر گرديده به بانكهاي كشور دستور داده اند محكوم به را از 

دگي خارجي در ايران كسر و پرداخت كنند و اين دستورات واكنشهاي غيرمطلوب حساب بانكي نماين

سفارت مربوطه را در پي داشته ، بدين وسيله با جلب توجه مراجع قضايي و به خصوص دواير اجرا به 

كه ايران نيز در ) درباره روابط سياسي  ۱۲۷۱مفاد مصونيتهاي پيش بيني شده در كنوانسيون وين 

كه ايران ) درباره روابط كنسولي  /۱۲۷و نيز كنوانسيون وين ( به آن محلق گرديده  ۱/۹۱//۱/۴تاريخ 

تاكيد مي نمايد كه چنانچه حكم صادره از مستثنيات مقرر ( به آن ملحق شده  ۱۹/۴//۱/۱نيز در تاريخ 

سبت به نباشد ، پيش از هر اقدام اجرايي ن /۱۲۷كنوانسيون  ۴۹و ماده  ۱۲۷۱كنوانسيون  ۱/در ماده 

در صورت قابليت تجديدنظر واعمال اين حق ) آن مراتب را با تصويري از دادنامه بدوي و تجديدنظر 

به دفتر امور بين الملل قوه قضاييه اعالم و ارسال نمايند تا دفتر مزبور ضمن ( ازسوي محكوم عليه 

مناسب موضوع را فراهم هماهنگي با وزارت امور خارجه موجبات اجراي داوطلبانه احكام و حل و فصل 

 . آورد 

 

اگرمحصول جمع . ـ از محصول امالك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي شود  ۱۹۱ماده 

هرگاه محصول جمع آوري . آوري شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد 

خوانده . حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتاپ و يا به دفعات ، با

مامور اجراحق هيچ گونه دخالت در . مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد 

امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا 

 . قع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت خواهان يا نماينده او نيز در مو. خواهد كرد 

محصوالتي كه در معرض تضييع باشد فوراپ ارزيابي و بدون رعايت تشريفات باتصميم و نظارت  -تبصره 

 . دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد 

 



د ادعاي متقاضي تامين باشد ، ـ در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مور ۱۹۱ماده 

 . درخواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد 

 

ـ در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب  ۱۹۲ماده 

 . الزامي است (  /۱۱( ) مستثنيات دين ) هشتم اين قانون 

 : زيرنويس 

 . مين قانون رجوع كنيد ه /۱۹به ماده  /۱۱ -

  ۰۷۸تا  ۰۸۱دعوي متقابل از مواد  -ورود و جلب شخص ثالث *   

 

 مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث 

ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خودمستقالپ حقي  ۱/۱ماده 

د تا وقتي كه ختم قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ، مي توان

دادرسي اعالم نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اينكه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا درمرحله 

دراين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجامطرح است تقديم . تجديدنظر 

 (  ۱۱۴. ) و در آن منظور خود رابه طور صريح اعالن نمايد 

 : يس زيرنو

 :  //۱۱//۱/۷از قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب  - ۱۱۴

از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي  ۱ -ماده 

 : يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار مي گردد 

ت عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتيكه اداره امور موقوفا - ۱

 . مصلحت وقف و بطون الحقه و يا رفع اختالف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد 

اداره امور اماكن مذهبي اسالمي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است ، به استثناء  - ۹

 . رس ديني و تكايا مساجد ومدا

ـ اداره امور موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه ازطرف دولت يا ساير مراجع ذي صالح به سازمان  /

 . محول شده يا به شود 

تا تعيين ) اداره موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد  - ۴

ت و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل ، ضم امين در موسسا( تكليف از طرف دادگاه 

و همچنين است در صورت نبودن يا عدم ( تاتعيين تكليف از طرف دادگاه ) مدير آن فاقد صالحيت باشد 

 ( . در مواردي كه ناظر پيش بيني شده باشد ) صالحيت ناظر 

ين ندارد و اتخاذ تصميم الزم در انجام امور مربوطه به گورستانهاي متروكه موقوفه اي كه متولي مع - ۱

 . مورد آنها 

 . كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسالمي  - ۷

ـ سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه  ۱تبصره 

 . است باشد 

و حضرت معصومه ( شيراز ) ي ـ بقاع متبركه حضرت رضا عليه السالم و حضرت احمد بن موس ۹تبصره 

و موقوفات مربوطه به آنها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه ( ع ) و حضرت عبدالعظيم 

براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي فقيه نايب التوليه تعيين شده يا بشود از شمول اين قانون 

 . دبود مستثني است و در غير اين صورت اداره آنها با سازمان خواه

اين قانون به ( يك ) سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بندهاي ماده  ۲ -ماده 

عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امنا يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت و ساير 

 . اقدامات الزم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد 

ردي كه الزم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي همچنين مي تواند در موا

 . شده و به احكام صادره اعتراض كند 

در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ، موقوفات عام ، بقاع  -تبصره 

يادهاي خيريه از پرداخت مخارج متبركه ، اماكن مذهبي اسالمي ، مدارس علوم ديني و موسسات و بن



 . و هزينه هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند 

 

ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداداصحاب دعواي  ۱/۱ماده 

 . اصلي بعالوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود 

 

دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيزاعالم مي  ـ پس از وصول ۱/۹ماده 

درصورت . گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود 

 . نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد 

 

(  ۱۱۱) احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است ـ هرگاه دادگاه  //۱ماده 

و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث رااز دعواي 

 . اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي مي كند 

 : زيرنويس 

 //۱/۱۱/۱براي بردن مال غير تباني مي نمايندپ مصوب  ماده دوم پقانون مجازات اشخاصي كه - ۱۱۱

اشخاصي كه به عنوان ثالث در دعوايي وارد شده ويا به عنوان شخص ثالث بر حكمي اعتراض كرده : 

يا بر محكوم به حكمي مستقيمااقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب 

ق طرف ديگردعوي باشد كالهبردار محسوب و عالوه بر تاديه خسارات دعوي براي بردن يا تضييع ح

تباني هريك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق . وارده به مجازات كالهبرداري محكوم خواهندبود 

 . نيز در حكم كالهبرداري است و مرتكب به مجازات مذكوره محكوم مي گردد 

 

د دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر ـ رد يا ابطال دادخواست و يا ر ۱/۴ماده 

 . نخواهد بود 

ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظربرابرمقررات عمومي 

 . راجع به آن مرحله است 

 

 مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث 

بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول  ـ هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را الزم ۱/۱ماده 

دادرسي جهات و داليل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه 

 . درخواست جلب او را بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد ياتجديدنظر 

 

خص ثالث رابنمايد ، بايد ـ محكوم عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب ش ۱/۷ماده 

دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماپ به دفتر دادگاه تسليم كند ، معترض عليه نيز حق 

دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و داليل خود را اظهار كرده وظرف سه روز 

 . دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد 

 

است جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمايم بايد به تعداد اصحاب دعوا به ـ دادخو ۱/۱ماده 

 . عالوه يك نسخه باشد 

جريان دادرسي درمورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند 

 . دادخواست اصلي خواهد بود 

 

ادرسي ، مدت تعيين شده كافي براي ـ درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه د ۱/۱ماده 

فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي راتغيير داده و 

 . به اصحاب دعوا ابالغ مي نمايد 

 

ـ شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او  ۱/۲ماده 



دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند هرگاه . جاري است 

 . دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند 

 

 . ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است  ۱۴۱ماده 

له تجديدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي درصورتي كه قرار در مرح

 . ، در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد 

 

 مبحث چهارم ـ دعواي متقابل 

 چنين دعوايي درصورتي كه با. ـ خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمايد  ۱۴۱ماده 

دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و 

و چنانچه دعواي متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه (  ۱۱۷) تواماپ رسيدگي مي شود 

 . رسيدگي خواهد شد 

 . وثر در ديگري باشد بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك م

 : زيرنويس 

مطالبي كه متهم در مقام دفاع يا رد ادعا بيان مي . : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۴/۱۱ - ۲۲///۱از نظريه  - ۱۱۷

دارد با دعواي متقابل تفاوت دارد ، اما در مورد لزوم رسيدگي توام دعواي متقابل با دعواي اصلي ماده 

 .  صراحت دارد۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۴۱

چنانچه بين دعوي اصلي به خواسته الزام به تنظيم سند : ق . ح . ا  ۱۲///۱/۱۱ - ۱/۹۷۱۹نظريه 

رسمي انتقال ودعوي تقابل به خواسته ابطال معامله ، ارتباط كامل موجود باشد ، به نحوي كه 

بايد  رسيدگي در يكي از دعاوي فوق موثر درديگري است لذا در تمام مراحل دادرسي اين دو دعوي

تواما مورد رسيدگي واقع شوند ، هرچند بهاي خواسته دردعوي اصلي به ميزاني باشد كه حكم صادره 

در آن قطعي است و در دعوي تقابل بهاي خواسته به ميزاني باشد كه حكم صادره در آن قابل 

ي تقابل وبا بنابراين با توجه به مراتب ياد شده ، به منظور حفظ حقوق خواهان دعو. تجديدنظر باشد 

توجه به لزوم رسيدگي تواماپ به هر دو پرونده تقويم بهاي خواسته در دعوي اصلي به خواسته تنظيم 

سند رسمي انتقال به ميزاني كمتر از دعوي تقابل ، از حيث رسيدگي در مرحله تجديدنظر موثر در 

 . ي قراردهد مقام نبوده و دادگاه تجديدنظرمكلف است هر دو دعوي را تواما مورد رسيدگ

 

ـ دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود ، ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ،  ۱۴۹ماده 

كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل (  ۱۱۱) رد خواسته و امثال آن 

 . محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد 

 : زيرنويس 

دعاوي كه خوانده در مقام دفاع از دعواي اصلي اظهار : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۴/۱ - /۱۱//۱نظريه  - ۱۱۱

مي دارد ، ماننداينكه خوانده تمكين را موكول به دريافت مهريه نمايد يا زوجه از حق حبس استفاده 

 . نمايد ، دعواي متقابل محسوب نمي شود 

 

تقديم شود و (  ۱۱۱) ا پايان اولين جلسه دادرسي ـ دادخواست دعواي متقابل بايد ت /۱۴ماده 

اگرخواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله 

شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات . خود تاخير جلسه را درخواست نمايد 

 . دادخواست اصلي خواهد بود 

 :  زيرنويس

در رسيدگي به دعوي منتهي به صدور حكم غيابي ، : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۹/۷ - ۱/۲۲۴۱نظريه  - ۱۱۱

فرض براين است كه خوانده مطلع از جريان دادرسي نبوده بنابراين تقديم دادخواست واخواهي به 

 . شكال است منزله اولين جلسه خواهد بود و درنتيجه رسيدگي به دادخواست تقابل در اين مرحله بالا

 

  ۰۱۳تا  ۰۷۷اخذ تامين از ابتاع دولتهاي خارجي و تامين دليل واظهار نامه از مواد *   



 

 مبحث پنجم ـ اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي 

ـ اتباع دولت هاي خارج ، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارددعوا گردند  ۱۴۴ماده 

وا ، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله ، بنابه درخواست طرف دع

درخواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا . به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند 

 . پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود 

 

 : ادن تامين معاف مي باشند ـ درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از د ۱۴۱ماده 

 (  ۱۱۲. ) ـ در كشور متبوع وي ، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند  ۱

 . ـ دعاوي راجع به برات ، سفته و چك  ۹

 . ـ دعاوي متقابل  /

 . مي باشد (  ۱۱۱) ـ دعاوي كه مستند به سند رسمي  ۴

 . از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف ـ دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود  ۱

 : زيرنويس 

با اين توضيح كه ذكر اين موارد به منزله معتبر بودن : ) همچنين به موارد زير مراجعه كنيد  - ۱۱۲

براي اطالع بيشتر به مجموعه هاي توافقهاي تشريفاتي ايران و ساير . تمامي آنهانمي باشد 

 ( . ن المللي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود كشورهاپ و پكنوانسيونهاي بي

از قانون اجازه مبادله عهد نامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي منعقده بين دولتين : الف 

متن قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين  -پروتكل اختتاميه )  ۱/۱۱/۱۹/۱۱ايران و يونان مصوب 

 ( : ايران و يونان 

اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر در هر مورد نسبت به خود و  - ۴ماده 

اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالياتها و هرگونه عوارض وهمچنين راجع به كليه تحميالتي كه 

نسبت به اتباع  جنبه مالي دارند در پيشگاه مصادرامور و محاكم مالي از همان معامله و حمايتي كه

 . داخله مي شود بهره مند خواهند شد 

اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر راجع به حفظ و حمايت خود و  - ۱ماده 

اموالشان ازطرف محاكم و مصادر قضايي از همان معامله كه نسبت به اتباع داخله مي شود بهره مند 

 . خواهندشد 

وصا بدون هيچگونه مانعي به محاكم دسترس داشته مي توانند درتحت همان مشاراليهم مخص

شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند مع ذلك شرايط راجع به تعاون قضايي نسبت به 

اشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيها تاانعقاد قرارداد مخصوصي برطبق قوانين 

 . هد گرديد مملكتي حل و تسويه خوا

ولي واضح است كه در مسائل راجعه به احوال شخصيه اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك 

مملكت متعاهدديگر تابع مقررات قوانين مملكتي خود خواهند بود و دولت متعاهد ديگر نمي تواند از 

رويه علي العموم اعمال قوانين مزبوره منحرف بشود جزبه طريق استثناء و تا حدي كه يك چنين 

 . نسبت به كليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود 

 : احوال شخصيه متضمن مسائل ذيل مي باشد 

ازدواج ، وضعيت اموال بين زوجين ، طالق ، افتراق ، جهيزيه ، ابوت ، نسب ، تبني ، اهليت قضايي ، 

ت ، تفريغ و تقسيم ميراث رشد ، قيمومت وتوليت ، حجر ، حق ميراث در نتيجه وصيت يا ميراث بي وصي

يا دارايي و به طور عمومي كليه مسائل راجعه به حقوق خانوادگي و همچنين كليه مسائل راجعه به 

 . وضعيت اشخاص 

از قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت : ب 

 ( : د تعاون قضايي در مسايل حقوقي و تجاري قرادا)  ۱۱///۱/۱۷جمهوري تركيه مصوب 

اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت به حمايت قانوني و  - ۱ - ۱ماده 

 . قضايي شخص ودارايي خوداز همان معامله بهره مندخواهندگرديد كه براي اتباع داخله مقرراست 

به محاكم دسترس داشته و مي توانند مثل اتباع داخله با همان براي اين مقصود اتباع مزبور آزادانه  - ۹



 . شرايطومراسم اقامه دعوي نمايند 

به هيچ عنوان نمي توان اتباع يكي از دوكشور متعاهد را كه اقامتگاهشان دريكي از اين  - ۱ - ۹ماده 

اقامتگاه ويامحل دوكشور است مجبور نمود كه يا ازحيث خارجي بودن آنها ويا ازحيث اينكه دركشور 

 . توقف ندارند ضامن و ياوديعه دهند اعم ازاينكه آنها مدعي باشند ويا شخص ثالث 

همين قاعده به وجوهي كه از مدعيها واشخاص ثالث براي تضمين مصارف قضايي مطالبه مي  - ۹

 . شود شامل مي گردد 

دائر به پرداخت مصارف و مخارج  قرار اجراي احكام صادره درخاك يكي از دوكشور متعاهد - ۱ - /ماده 

محاكمه برعليه مدعي يا شخص ثالث كه از دادن ضامن ويا وديعه گذاشتن و يا پرداخت معاف مي 

 . باشند از طرف مقامات صالحيتدار دولت ديگر مجانا صادر خواهدشد 

حيتدار تقاضا ممكن است از مجراي سياسي و يا مستقيما به وسيله طرف ذي نفع از مقامات صال - ۹

 . دولت ديگربه عمل آيد 

 :  ۱۹/۴//۱/۱از قانون قرار وجه الضمانه و ارفاق قضايي منعقده بين ايران و سوئيس مصوب : ج 

ـ هيچ گونه حق الضمانه و وديعه به هر اسم و رسمي كه باشد نمي توان به اتباع يكي از  ۱ماده 

باشد اعم از اينكه در پيشگاه محاكم طرفين متعاهدين كه محل سكونتشان در ايران يا سوئيس مي 

طرف متعاهد ديگر سمت مدعي يا شخص ثالث داشته باشند به عنوان اينكه مشاراليهم تبعه خارجه 

 . بوده و يا اقامتگاه محل و سكونتشان در مملكت نيست تحميل نمود 

كن است همين قاعده در مورد وجهي كه از مدعي و يا شخص ثالث بابت تضمين مخارج محاكمه مم

 . مطالبه شوداعمال مي گردد 

 :  ۴/۱۱/۹۹//۱از قانون مربوط به عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت ايران و دولت هند مصوب : د 

نسبت به اتباع هريك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ دسترسي به  - ۱ماده 

ي و در مورد سپردن وجه الضمان يا وثيقه اي كه دادگاههاي دادگستري ومحاكم در كليه مراحل قضاي

) اتباع كشورهاي بيگانه بايستي در موقع تسليم دادخواست به عنوان مدعي يا به عنوان شخص ثالث 

تسليم نمايند همان رفتار معموله نسبت به اتباع كشور ديگر معمول خواهد گرديد و ( ضمانت قضايي 

  .اصول معامله متقابله رعايت خواهدشد 

 .  /۱/۴۴/۱/۹از قانون راجع به عهد نامه مودت و اقامت بين دولت ايران و جمهوري اتريش مصوب : ه ـ 

با اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ حمايت شخص يا  - ۱۱ماده 

د رفتار خواهدشد اموال ايشان به وسيله دادگاهها ومقامات مربوطه مانند اتباع دولت كامله الودا

مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هيچ گونه محدوديت حق دسترسي به محاكم را خواهند داشت 

ومي توانند تحت همان شرايطي كه اتباع دولت كامله الوداد از آن استفاده مي نمايند در دادگستري 

 . اقامه دعوي كنند 

اخذ وجه الضمان موضوع اعالميه مخصوص مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بي بضاعت و 

 . متقابلي است كه ضميمه اين عهدنامه خواهدبود 

اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر در امور مربوط به ازدواج و روابط مالي بين 

وني و زن و شوهرو طالق و متاركه و جهيزيه و ابوت و بنوت و فرزند خواندگي و اهليت و رشد قان

 . قيمومت و ارث و وصيت تابع مقررات قوانين ملي خود خواهندبود 

طرف متعاهد مقابل نمي تواند از اجراي اين قوانين امتناع ورزد مگر استثنائا و تا حدودي كه عموما اين 

 . قوانين نسبت به هر كشور خارجي ديگر نيز به مورداجرا گذارده نمي شود 

طبق تشريفات ظاهري قانون محل عقد و وصيتنامه طبق تشريفات  به عالوه چنانچه عقد ازدواج

ظاهري قانون محل تنظيم آن صورت بگيرد اين امر موجب آن نخواهدشدكه بر اعتبار اسناد مربوطه به 

 . آن خدشه وارد آيد 

از اعالميه در خصوص معاضدت قضايي مجاني و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستري ضميمه قانون 

 : ر مزبو

هرگاه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقيم ايران با اتريش در برابر دادگاههاي طرف  - ۱ماده 

ديگر خواهان باشند يا به عنوان شخص ثالث در دعوي دخالت نمايند تحت هيچ عنوان نمي توان ايشان 

ر كشور مي باشند ملزم به را به علت اينكه تبعه خارجه اند يا فاقد اقامتگاه قانوني يا محل اقامت د



مطالبه هرگونه وجوهي از خواهان يا شخص ثالث به عنوان تضمين . سپردن وجه الضمان يا وثيقه نمود 

 . هزينه دادرسي مشمول همين قاعده خواهدبود 

هرگاه طبق راي صادره از دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين خواهان يا شخص  - ۹ماده 

پرداخت هزينه دعوي محكوم گردند در صورتي كه نامبردگان طبق ماده يك و يا به  ثالث در دعوي به

موجب قانون دولتي كه دعوي در آن اقامه شده از وجه الضمان و وثيقه ويا پرداخت وجه معاف باشند 

احكام داير به محكوميت ايشان توسط مقام صالحيتدار دولت ديگر مجانا به مورد اجرا گذاشته 

 . خواهدشد 

 . تقاضاي مزبور مستقيما به وسيله طرف ذي نفع ويا از مجراي سياسي به عمل خواهدآمد 

ترتيب فوق همچنين در مورد تصميمات قضايي كه تعيين ميزان هزينه دعوي را موكول به بعد نمايند 

 . مجري خواهدبود 

 :  ۱/۲/۹۱//۱ران و ايتاليامصوب از قانون راجع به قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين اي: و 

اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و  - ۱ماده 

قضايي شخص و اموال و حقوقشان ازهمان معامله اي كه نسبت به اتباع داخله مي شود برخوردار 

 . خواهندبود 

كتهاي مدني و بازرگاني هريك از طرفين معظمين متعاهدين بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شر

در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبه حقوق و منافعشان وهم براي دفاع از آنها آزادانه و به 

سهولت به محاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و دراين باب از همان حقوق و مزاياي اتباع 

تباع مزبور ملزم به سپردن وجه الضمان قضايي نخواهندبود مع هذا بايد ا. داخله برخوردارخواهندبود 

مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم را رعايت نمايند و نيزمشاراليهم از معاضدت قضايي مجاني 

 . بهره مند خواهندشد 

 ۱۱مورخ  قرارداد الهه ۴و /طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي نمايند كه متقابال بين خود فصلهاي 

راجع به آيين دادرسي مدني را تا آنجا كه مربوط به موارد مصرحه دراين ماده است رعايت ۱۲۱۱ژوئيه 

 . نمايند 

 :  ۱/۴۱/۹/۱۱از قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و دولت فرانسه مصوب : ز 

رو طرف ديگر با همان حقوق و اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفين قرارداد در قلم -ماده پنجم 

امتيازات اتباع داخلي براي اقامه دعوي به هريك از مراجع قضايي و دادگاههاي حكميت ، خواه به 

عنوان شكايت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود ، آزادانه حق مراجعه دارند و براي اقامه 

داخلي مقررات معاضدت قضايي درباره آنان مجري دعوي تاميني از آنان مطالبه نخواهدشد و ماننداتباع 

 . خواهدبود 

را در  ۱۲۱۴طرفين قرارداد موافقت دارند كه فصلهاي سه و چهار قرارداد عمومي الهه مورخ اول مارس 

خصوص آيين دادرسي مدني در مورد موضوعهايي كه فصول مزبور ناظر برآن است بين خود مجري 

 . دارند 

امه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در از قانون موافقتن: ح 

 :  ۱/۱۱پرونده هاي مدني و جزايي مصوب 

 : حمايت حقوقي  ۱ -ماده 

ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد در خاك طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي ، شخصي و دارايي خود از  ۱

 . طرف متعاهد دارند همان حمايت برخوردارند كه اتباع اين 

اين امر در مورد شخصيتهاي حقوقي كه مطابق با قوانين يكي از طرفين متعاهد تاسيس شده اند نيز 

 . صحت دارد 

ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد حق دارند به طور آزاد و بالمانع به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت  ۹

و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر كه ( يده مي شوند كه درذيل پمراجع دادگستري پ نام) اسناد 

پرونده هاي مدني و جزايي در حدودصالحيت آنها هستند ، مراجعه كنند ، در خواست كنند و اقامه 

 . دعوا نمايند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات ديگر دادگستري استفاده كنند 

دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالمي از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين : ط 

 :  ۱/۱۱اذربايجان مصوب 



 : حمايت قضايي  ۱ -ماده 

ـ اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايتي  ۱

 . برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است 

 . كه مطابق با قوانين هر يك از طرفين تاسيس شده اند نيز مي شود  اين امر شامل اشخاص حقوقي

ـ اتباع هر يك از طرفين آزادانه حق دارند به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت اسنادكه از اين پس  ۹

پمراجع قضايي پ ناميده مي شوند و ساير مراجع صالحيتدار طرف متعاهد ديگر بدين منظور مراجعه و 

 . ي نمايند اقامه دعو

 . مراجعه شود  ۱۱۱به پاورقي بندپالف پ ماده  - ۱۱۱

 

ـ هرگاه در اثناي دادرسي ، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود ويا تابعيت  ۱۴۷ماده 

ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد ، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي 

 . خواست تامين نمايد تواند در

 

ـ دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين ، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را  ۱۴۱ماده 

درصورتي كه مدت مقرر . تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند 

نخستين به تقاضاي خوانده و در  براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله

 . مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادرمي گردد 

 

ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست ، مقداركافي را  ۱۴۱ماده 

رخواه از سپردن تامين تعيين شده درصورت امتناع خواهان يا تجديدنظ. براي تامين تعيين مي كند 

 . برابرماده فوق اقدام مي شود 

 

 

 فصل هفتم ـ تامين دليل و اظهارنامه 

 (  ۱۱۱) مبحث اول ـ تامين دليل 

ـ در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از داليل و مدارك دعواي  ۱۴۲ماده 

از مطلعين و استعالم نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا  آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطالع

استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا داليلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر 

 . درخواست تامين آنها را بنمايند (  ۱۱۹) يامتعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه 

 . حظه و صورت برداري از اينگونه داليل است مقصود از تامين در اين موارد فقط مال

 : زير نويس 

 ۱۴۲در خصوص صدور قرار تامين دليل موضوع مواد : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۹/۹۴ - ۱/۱۱/۱۱نظريه  - ۱۱۱

بايد بين مواردي كه درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي تقديم  ۱/۱۲م . د . آ . ق ۱۱۱الي 

ه تامين دليل هنگام دادرسي درخواست مي شود خصوصا مواردي كه دادگاه مي شود با مواردي ك

قانون مذكور به آن تصريح شده قائل به تفكيك  /۱۱فقط تامين دليل مبناي صدور حكم است ودرماده 

 . شد 

به اين ترتيب كه اگر درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي باشد يا حين دادرسي مطرح شده 

ه فقط تامين دليل مبناي صدور حكم قرار مي گيرد نباشد و مجري قرار تامين باشد اما از مواردي ك

قاضي صادركننده قرار نباشد در صورت جلوگيري طرف از اجراي قرار تامين دليل مجري قرار بايد مراتب 

را به دادگاه گزارش نمايد دادگاه در اين صورت باتكليف ديگري مواجه نيست ، اما چنانچه تامين دليل 

ن دادرسي درخواست شود و فقط تامين دليل مبناي صدورراي باشد و بدين لحاظ قاضي صادركننده حي

راي شخصا اجراي قرار تامين دليل را بر عهده بگيرد يا اجراي آن رابراي كشف حقيقت و اتخاذ تصميم 

ستناد به در دعوي ضروري بداند چون بدون اجراي قرار تامين دليل صدور حكم ممكن نيست دادگاه با ا

 . قانون مذكور بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت مخالفت طرف هم تامين دليل انجام شود  ۱۲۲ماده 

 . همين قانون مراجعه شود  ۱۴به ماده  - ۱۱۹



 

 . ـ درخواست تامين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعواباشد  ۱۱۱ماده 

 

 : دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد ـ درخواست تامين  ۱۱۱ماده 

 . ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او  ۱

 . ـ موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تامين دليل مي شود  ۹

 . ـ اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تامين دليل شده است  /

 

ار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع ازتامين ـ دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احض ۱۱۹ماده 

در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامين دليل مي نمايد . دليل نيست 

 . 

 

يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد (  /۱۱) ـ دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل  /۱۱ماده 

ط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده راي مگر در مواردي كه فق. 

 . بايد شخصاپ اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد 

 : زيرنويس 

دادرس علي البدل مي تواند با اختالف ساعات . : ق . ح . ا  ۱/۷۷/۹/۹ - ۱۱/۱/۱نظريه  - /۱۱

 . د پرونده مربوط به چند شعبه رسيدگي كند رسيدگي در يك روز درچن

فلسفه تعيين عضو علي البدل براي دادگاه آن است كه اگر . : ق . ح . ا  ۱/۷۲/۲/۱۱ - ۱۱/۱نظريه 

رئيس دادگاه به علت وجود معاذير قانوني قادر به انجام وظيفه نباشد دادرس علي البدل به جانشيني 

مانند تراكم ) ئيس دادگاه ، درمواردي كه اقتضا داشته باشد وي انجام وظيفه نمايد ، اما با حضورر

در ارجاع بعضي از پرونده ها به عضوعلي البدل منع قانوني وجود ندارد و در آن صورت ( كارهاي قضايي 

تشكيل دادگاه به تصدي علي البدل بالاشكال است ولي در صورت حضور رئيس دادگاه ، عضو علي 

نمي تواند مستقال در امر حكم محكمه مداخله نمايد و راسانسبت به البدل بدون ارجاع پرونده 

بديهي است پس از ارجاع پرونده به دادرس علي البدل و تصدي دادگاه به . رسيدگي اقدام كند 

 . وسيله او فرقي با رئيس دادگاه نخواهد داشت 

علي البدل جانشين او  در غياب رئيس دادگاه ، دادرس. : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱۹/۱۱ - ۱/۲۱/۹نظريه 

است و مي تواند به كليه پرونده ها اعم از اين كه به او ارجاع شده يا نشده باشد و رئيس دادگاه 

 . سابقه داشته يا نداشته باشد ، رسيدگي و راي صادر نمايد 

 

ـ درصورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تامين دليل ممكن نباشد ،  ۱۱۴ماده 

 . تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه جريان گذاشته خواهدشد  درخواست

 

ـ تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، بادادگاه مي  ۱۱۱ماده 

 . باشد 

 

 مبحث دوم ـ اظهارنامه 

ارنامه ازديگري ـ هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظه ۱۱۷ماده 

بطور كلي هركس حق دارداظهاراتي راكه . مطالبه نمايد ، مشروط براينكه موعد مطالبه رسيده باشد 

راجع به معامالت و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه 

 (  ۱۱۴. ) به طرف ابالغ نمايد 

 . مالك كشور يا دفاتر دادگاهها ابالغ مي شود اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و ا

تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابالغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خالف 

 . اخالق و خارج از نزاكت باشد خودداري نمايند 

 : زيرنويس 



به پاره اي از حقوق و يا اقامه دعوي عالوه بر كاربرد اظهارنامه به شرح ماده مذكور ، اجرا و مطال - ۱۱۴

در اين خصوص از باب . در خصوص آنهابرابر برخي از قوانين ابتداء منوط به ارسال اظهارنامه مي باشد 

 : مثال مراجعه كنيد به 

 ،  ۱/۱۷قانون موجر و مستاجر مصوب (  ۱۴) ماده  -الف 

 .  ۱/۱۱ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب  -ب 

 . همين قانون  ۴۷۱و  ۴۱۲،  ۱۱۱مواد  -ج 

 .  ۲/۹/۹۴//۱اليحه قانوني راجع به مطالبه ديون مصوب  -د 

 .  ۱۹/۱۷//۱/۴مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب  ۱۱ه ـ ـ ماده 

 .  ۱/۷/۱//۱ماده واحده راجع به اراضي دولت ، شهرداريها ، اوقاف و بانكها مصوب  ۹و ـ بند 

از جمله اظهارنامه ثبتي ، اظهارنامه ثبت ) ر پاره اي ديگر از قوانين از انواع ديگر اظهارنامه همچنين د

عالمت ، اظهارنامه تجديدثبت عالمت ، اظهارنامه ثبت نام دردفاتربازرگاني ، اظهارنامه پلمب تجارتي 

 . نام برده شده است ( واظهارنامه مالياتي 

رنامه ها به مجموعه هاي پمالياتهاي مستقيم پ ، پثبت اسناد و جهت اطالع از كاربرد اين نوع اظها

 . امالك پ و پ تجارت وثبت شركتها ، عاليم و اختراعات پ از انتشارات اين معاونت رجوع شود 

 

ـ درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده  ۱۱۱ماده 

ن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابالغ ، تحت نظر و به مخاطب باشد بايد آ

 .حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آنكه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري راتعيين كرده باشند 

  ۰۴۴ ۰۱۳دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت مواد *  

 

 (  ۱۱۱) ممانعت از حق و مزاحمت  فصل هشتم ـ دعاوي تصرف عدواني ،

 : دعواي تصرف عدواني عبارتست از (  ۱۱۷) ـ  ۱۱۱ماده 

ادعاي متصرف سابق مبني براينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و 

 (  ۱۱۱. ) اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد 

 : زير نويس 

وص دعاوي مندرج در اين فصل طرق ديگري را نيز قانونگذار براي احقاق حق و شكايت در خص - ۱۱۱

قانون اصالح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب  -الف : مراجعه كنيد به . مقرر نموده است 

هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل  -:  ۱/۱۱مصوب . ا . م . ق (  ۷۲۱) ماده  -، ب  ۱/۱۹/۱۹/۷

ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار  پي كني ،

و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها 

 و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها ، قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و

پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و 

سايراراضي و امالك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين 

يافته يا اراضي و امالك وموقوفات و محبوسات و اثالث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص 

اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا 

بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يامراجع ذي صالح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب 

يا ايجاد مزاحمت يا تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني 

دادگاه . ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود 

موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يااعاده وضع به حال 

 . سابق نمايد 

مل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم رسيدگي به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به ع - ۱تبصره 

 . صورتمجلس دستورمتوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهدداد 

در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد  - ۹تبصره 

لع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و ق

 . بنمايد 



مادام كه دعوي تنفيذ وصيتنامه با رسيدگي دادگاه به نتيجه : ق . ح . ا  ۹۹///۱/۱۷ـ  ۱/۱۲۱۷نظريه 

قطعي نرسيده يابه عبارت ديگر حكم قطعي به تنفيذ وصيتنامه و وصايت وصي صادر نشده باشد و 

يت مشخص نشده باشد به اين وصيتنامه آثاري از جهت متعاقب آن موضوع وضعيت اخراج مورد وص

طرح دعوي خلع يد عليه اشخاص مترتب نيست درمورد سوال كه ورثه متوفي در ادامه تصرف مورث 

خود كه وارث منحصربه فرد وصي اعالم شده است كه باغ ميوه را درتصرف دارد تا آنچه به شرح فوق 

باغ موروثي جايز است و قبول دعوي تصرف و خلع يد  بيان گرديد محقق نشود تصرف ورثه در مورد

 . توجيهي ندارد 

چنانچه خوانده دعوي متصرف ملك مشاعي باشد صدور حكم : ق . ح . ا  ۱/۷۲/۹/۱۲ - ۱/۱۴۱۲نظريه 

تسليط كه نتيجه آن وضع يد مالك مشاع ديگر به قدرالسهم خودش در ملك مشاع خواهد بود قانونا 

 . بالمانع است 

در مواردي كه حكم به رفع تصرف عدواني صادر مي شود و : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۹۲ـ  ۱/۱۹۴۲نظريه 

قبل از اجراي مدلول حكم ، ملك مورد تصرف عدواني به تصرف غير داده شده است بايستي حكم 

قانون اجراي احكام مدني  ۴۴ماده . صادره عليه هر كس كه متصرف فعلي است به مرحله اجرا درآيد 

 . ر اين خصوص تعيين تكليف نموده است نيز د

صدور حكم خلع يد عليه متصرف زمان دادخواست ، عليه : ق . ح . ا  ۱///۱/۱۲ - ۱/۹۱۱۷نظريه 

 . متصرفين بعدي نيز الزم االجرا خواهد بود 

دعوي تصرف عدواني در اموال غيرمنقول با استناد به : الف : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۷ - ۱/۱۱۱۷نظريه 

ا هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري و هم . م . ق  ۷۲۱و ماده  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱۱ ماده

: ب . چنين در مورد صدور حكم به مجازات احرازواقع يعني عدواني بودن الزمست نه صرف تصرف 

نمايد اين دعواي حقوقي محسوب . . . چنانچه شاكي يا مدعي صرفا درخواست رفع تصرف عدواني و 

قابل رسيدگي است و صدور حكم به مجازات برخالف  ۱/۱۲. م . د . آ . به بعد ق  ۱۱۱و وفق ماده 

درخواست تعقيب و رسيدگي . ا . م . ق  ۷۲۱موازين قانوني است لكن اگر شاكي با استناد به ماده 

ق  ۷۲۱ شكايت تصرف عدواني موضوع ماده: ج . رانمايد در اين صورت حكم به مجازات بالاشكال است 

 ۱۱۱موضوع ماده . . . مستلزم تقديم دادخواست نمي باشد لكن شكايت تصرف عدواني و . ا . م . 

مستلزم تقديم دادخواست و ابطال تمبر دادرسي مي باشد ، البته باستثناء  ۱/۱۲. م . د . آ . ببعد ق 

در مورد تصرف  ۱/۱۹سال  قانون فوق االشعار ، اضافه مي نمايد قانون ۱۱۱و  ۱۷۷موارد مذكور در مواد 

 . عدواني در اموال منقول به قوت خود باقي است 

تصرف . ا . م . ق  ۷۲۱با توجه به اينكه به موجب ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۹۹ـ  /۱/۱/۱نظريه 

آ . عدواني ، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق بدون ذكر مدت داراي وصف كيفري بوده است ، تصويب ق 

، در توصيف جنبه كيفري اين جرايم تغييري ايجاد ننموده و شكايات مطروحه بايد بر  ۱/۱۲. م . د . 

 . اساس قوانين موضوعه زمان ارتكاب آن مورد رسيدگي قرار گيرد 

اما در صورتي كه دعوي تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق مطرح شده باشد با الزم 

مقررات قانون اخيرالتصويب از جانب مراجع قضايي در رسيدگي به  ۱/۱۲. م . د . آ . االجرا شدن ق 

 . دعاوي مطروحه الزم االتباع است 

اين قانون ، قانون اصالح  ۱۹۲به بعد قانون مذكور به موجب ماده  ۱۱۱اضافه مي شود با تصويب مواد 

 . ه است در مورد اموال غيرمنقول نسخ شد ۱/۱۹قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 

. آ . به بعد ق  ۱۱۱ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد  -الف : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۱۴ - ۱/۹۱۴نظريه 

كه جنبه كيفري دارد از حيث نتيجه . ا . م . ق  ۷۲۱باماهيت تصرف عدواني موضوع ماده  ۱/۱۲. م . د 

رف عدواني و يا از يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تص

 -ب . طريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد 

موكول به احراز . ا . م . ق ۷۲۱رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده 

به نحومذكور  مالكيت شاكي است ولي نيازي به احراز سبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلتهاي مقرر

نيست و اساسا در قانون  ۱/۱۲م . د . آ . و ق  ۱/۱۹در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 

 . اخيرالذكربه مهلتي براي طرح شكايت تصرف عدواني اشاره نشده است 

دعاوي )  ۱/۱۲. م . د . آ . فصل هشتم از باب سوم ق : ق . ح . ا  //۱/۱۲/۱ - ۱/۱۲۹۱نظريه  - ۱۱۷



جايگزين قانون اصالح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ( تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت 

آن قانون و مدت  ۹در اين خصوص گرديده و لذا ماده  ۱/۱۱. م . د . آ . و مقررات ق  ۱/۱۹مصوب سال 

 . يك ماه موضوع آن منتفي است 

 :  ۱/۱۱/۱/۹۱وارده به امالك مصوب اليحه قانوني راجع به رفع تجاوز وجبران خسارات  ۱ -

ماده واحده ـ در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در امالك مجاور هرگاه 

محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا 

تي يا به علل ديگري كه ايجادكننده بنا يا مستحدثات تشخيص موقع طبيعي ملك ياپياده كردن نقشه ثب

از آن بي اطالع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع 

بناء و مستحدثات متوجه طرف مي شود به نظر دادگاه نسبتاجزئي باشد در صورتي كه طرف دعوي 

نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد ، دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق 

قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصالح اسناد مالكيت طرفين دعوي مي دهد ، در غيراين صورت 

 . حكم به خلع يد و قلع بناومستحدثات غيرمجاز داده خواهدشد 

يمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم ـ منظور از قيمت اراضي در اين ماده باالترين ق ۱تبصره 

 . خواهدبود 

ـ در صورتي كه تجاوز به اراضي مجاور موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب  ۹تبصره 

 . ضرر مالك اراضي ، منظور خواهدشد 

قانون به  ـ مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه اي كه تا تاريخ الزم االجراشدن اين /تبصره 

حكم قطعي منتهي نشده الزم الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجرا نشده باشد ذي 

نفع مي تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ الزم االجراشدن اين قانون تقاضاي اعاده 

 . دادرسي نمايد 

 

 : ـ دعواي ممانعت از حق عبارت است از  ۱۱۲ماده 

 . اضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد تق

 

 : ـ دعواي مزاحمت عبارت است از  ۱۷۱ماده 

دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي رامي نمايدكه 

 . تصرف خارج كرده باشد نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف م

 

ـ در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايدكه موضوع  ۱۷۱ماده 

دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يامزاحمت در تصرف و يا 

 . قانوني از تصرف وي خارج شده است مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله 

 

ـ در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل برسبق  ۱۷۹ماده 

تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طريق 

 . ديگر ثابت نمايد 

 

ت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند ـ كسي كه راجع به مالكي /۱۷ماده 

 . نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق طرح دعوا نمايد 

 

ـ هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني غرس اشجاريا احداث بنا  ۱۷۴ماده 

ف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصر

تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صالحيتدار 

 . دادخواست بدهد 

 

ـ درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت  ۱۷۱ماده 



. ري محصول را برداشت و اجرت المثل راتاديه نمايد محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فو

چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشدمحكوم له پس از 

جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و 

يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف  دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد

همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را . عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند 

 . به معدوم كردن زراعت و اصالح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد 

متصرف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز  در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه ، -تبصره 

 . محكوم مي نمايد 

 

ـ هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي ومنظر ضابطين  ۱۷۷ماده 

خواهان رسيدگي وبا حفظ وضع (  ۱۱۱) دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت 

نجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطالع داده ، برابر موجود از ا

 . نظر مراجع يادشده اقدام نمايند 

تبصره ـ چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود 

 . وع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند ، ضابطين بايد فورا از وقوع هرگونه درگيري و وق

 : زيرنويس 

به نظر مي رسد استفاده از لفظ پشكايت پ تحت تاثير و الهام از قانون اصالح قانون جلوگيري از  - ۱۱۱

كه همچنان در قسمتهايي كه اين قانون و يا ساير قوانين متعرض )  ۱/۱۹/۱۹/۷تصرف عدواني مصوب 

گري براي ان مقرر ننموده به قوت خود باقي است و بعض مواد آن در اين آن نشده و يا ترتيب دي

و نيز طرق مختلف موجود طرح دعوي در دعاوي ( قسمت از قانون با اصالحات عبارتي تكرار شده است 

 . باشد ( حقوقي ، انتظامي و كيفري ) تصرف 

 . مراجعه شود  ۱۱۱قي ماده مندرج در پاور. ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۷ - ۱/۱۱۱۷به قسمت اخير نظريه 

 

ـ درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را بطورمشترك در تصرف داشته يااستفاده مي  ۱۷۱ماده 

كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شودحسب مورد 

 . شمول مقررات اين فصل خواهد بود درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و م

 

از قبيل باالبر وپله ) ـ دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسايل تهويه و نقاله  ۱۷۱ماده 

كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشدمگر ( برقي و امثال آنها 

ربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستندبه قرارداد اينكه اقدامات باال از طرف موسسات م

 (  ۱۱۲. ) صورت گرفته باشد 

 : زير نويس 

واصالحات  ۱/۴۱/۴/۱وآيين نامه اجرايي آن مصوب  ۱۹/۱۷//۱/۴به قانون تملك آپارتمانها مصوب  - ۱۱۲

 . بعدي رجوع كنيد 

 

ي تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعوا ۱۷۲ماده 

حق در حدود مقررات يادشده خود را ذي نفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله 

مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم . بدوي يا تجديدنظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود 

 . مقتضي صادر خواهد كرد 

 

جر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف ـ مستا ۱۱۱ماده 

 . مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات باال شكايت كنند 

 

ـ سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هر امين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابالغ  ۱۱۱ماده 

يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن اظهارنامه مالك 



 (  ۱۹۱. ) رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود 

تبصره ـ دعواي تخليه مربوط به معامالت با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز درمواردي كه بين 

شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، صاحب مال و امين يا متصرف قرارداد و 

 . مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود 

 : زيرنويس 

 ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱۱به موجب نص صريح ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۹ـ  ۹۱۱//۱نظريه  - ۱۹۱

خ ابالغ اظهارنامه مالك يا سرايدار ، خادم ، كارگرو به طور كلي هر امين ديگري پس از ده روز از تاري

ماذون از طرف مالك از مال اماني رفع تصرف ننمايد ، يد متصرف عدواني تلقي و عمل او مشمول ماده 

 . است . ا . م . ق  ۷۲۱

 

ـ اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابرازي  ۱۱۹ماده 

مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد ، (  ۱۹۱) قانون مدني (  ۱۹۲۹) د ماده يكي از طرفين با رعايت مفا

چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطريق ديگري 

 . حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد 

 : زيرنويس 

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار  -. : م . ق  ۱۹۲۹ماده  - ۱۹۱

و ترديد مسموع نيست وطرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه 

 . اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني ازاعتبار افتاده است 

 

رف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه ـ به دعاوي تص /۱۱ماده 

 . ياموسسات وشركتهاي دولتي ياوابسته به دولت باشدنيزبرابرمقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد 

 

ـ دادگاه درصورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه بطور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك  ۱۱۴ماده 

 . اناتصرف ويامزاحمت ياممانعت از حق استفاده خواهان نموده است متصرفي خواهان راعدو

چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه داليل وي راموجه 

تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا ياغرس اشجار 

ا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك يا كشت و زرع ، ي

 . مورد دعوا صادر خواهد كرد 

اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اينكه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين 

 . خصوص صادر نمايد 

 

بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت ازحق باشد ، ـ درصورتي كه راي صادره مبني  ۱۱۱ماده 

خواهد (  ۱۹۹) بالفاصله به دستور مرجع صادركننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا 

در صورت فسخ راي در مرحله تجديدنظر ، اقدامات . شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد 

كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود ودرصورتي كه محكوم به اجرايي به دستور دادگاه اجرا

 . ، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد 

 : زيرنويس 

چنانچه در موردي كه حكم رد و يا خلع يد از ملكي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۱/۴۱۹۱نظريه  - ۱۹۹

كم صادره بايد عليه متصرف فعلي به موقع اجرا گذاشته شود اعم از اينكه متصرف فعلي صادر شود ح

زيرا در غير اين صورت تغيير متصرف امكان عملي اجراي حكم را . خود محكوم عليه باشد و يا فردديگر 

 . از بين مي برد 

 

ا ممانعت از حق ـ اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت ي ۱۱۷ماده 

دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدواني يا 

(  /۱۹) مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي 



 . محكوم خواهند شد 

 : زيرنويس 

اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال :  ۱/۱۱وب مص. ا . م . ق  /۷۲ماده  - /۱۹

غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا 

موردحكم را عدوانا تصرف يا مزاحمت ياممانعت از حق نمايد عالوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه 

 . شد تا دو سال محكوم خواهد

در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر (  /۷۲) و (  ۷۲۹) چنانچه جرايم مذكور در مواد  - ۷۲۱ماده 

 . مجازات محكوم مي شود 

 

و خارج از (  ۱۹۴) ـ رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده  ۱۱۱ماده 

 (  ۱۹۱. ) نوبت به عمل مي آيد 

 : زيرنويس 

 ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۴۱با عنايت به اين كه در ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۲/۱ - ۱/۱۱۷۲نظريه  - ۱۹۴

همان  ۱۱۱و ماده > شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد < مقرر شده 

 قانون رسيدگي به دعاوي موضوع فصل هشتم قانون آيين دادرسي ، مدني را تابع تشريفات آيين

دادرسي مدني ندانسته كه ظاهرا مراد مقنن مراحل دادرسي پس از اقامه دعوي بوده و به نظر مي 

رسد اقامه دعاوي مذكور مستلزم تقديم دادخواست مي باشد مگر مواردي كه به تصريح قانون با 

< فصل هشتم همان قانون و معني عبارت  ۱۱۱و  ۱۷۷تقديم شكايت قابل پيگيري است مانند مواد 

معافيت  ۱/۱۲م . د . آ . ق  ۱۱۱مذكور در ماده > . . . ابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده ت

همان قانون  /۱۱خواهان از پرداخت هزينه دادرسي نيست ، بلكه خواهان مكلف است طبق ماده 

 . هزينه دادرسي را پرداخت نمايد 

قضاييه به روساي كل دادگستري رييس قوه  ۱/۱۱/۷/۱۲مورخ  ۱/۱۱/۱۱۱۱۱بخشنامه شماره  - ۱۹۱

وزارت مسكن و شهرسازي اعالم كرده است ، پس از اجراي طرح جمع آوري نمايندگيهاي : استان ها 

سازمان مسكن و شهرسازي در شهرستانها ، اشخاص سودجو و فرصت طلب به تجاوز و تصرف 

 € اهم مي آورنداراضي موات و دولتي ، مبادرت ورزيده و موجبات تضييع حقوق عمومي را فر

تعدادي از استانها ، شعبه خاصي را مامور رسيدگي به اين نوع پرونده ها كرده اند ، كه موجبات 

در آن استان چنانچه تاكنون اقدامي . تسريع در رسيدگي وصدور احكام مقتضي فراهم گرديده است 

مرتبط با موارد مذكور ،  در خصوص مورد به عمل نيامده است ، اقتضا دارد به تناسب شكايات و دعاوي

 ۱۱۱شعبه اي از محاكم ، جهت رسيدگي به اين قبيل پرونده ها اختصاص داده شود تا براساس مواد 

تعزيرات و ساير مقررات ، به دعاوي و جرايمي كه مطرح . ا . م . ق  ۷۲۱ماده  ۱و تبصره . م . د . آ . ق 

 . قانوني اتخاذ نمايند  يا اعالم مي شود خارج از نوبت رسيدگي كرده و تصميم

  ۰۱۸تا  ۰۴۳سازش و درخواست آن مواد *   

 

 فصل نهم ـ سازش و درخواست آن 

 (  ۱۹۷) مبحث اول ـ سازش 

ـ درهرمرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه  ۱۱۱ماده 

 . دهند 

 : زيرنويس 

موارد ابتدائا و به موجب قانون طرفين موظفند قبل از اقامه غير از بحث سازش ، در برخي از  - ۱۹۷

از جمله به . دعوي و مراجعه به دادگاه تالش الزم جهت حل كدخدامنشانه موضوع را معمول دارند 

 . مراجعه شود  ۱/۷۱/۱۹/۱۷مصوب >قانون توزيع عادالنه آب <  ۴۹ماده 

تالف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اخ - ۴۹ماده 

برداشت وتقسيم و مصرف آب و همچنين اختالفاتي كه موجب تاخير آبرساني مي شود ابتدا بايد از 

طريق كدخدامنشي توسطسرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه وجود داشته 

 . به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختالف 



 

ـ درصورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند ، هركدام از آنان مي تواندجدا از  ۱۱۲ماده 

 . سايرين با طرف خود سازش نمايد 

 

ـ سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است  ۱۱۱ماده 

 . از دادگاه واقع شده و سازشنامه غيررسمي باشد  در خارج

 

ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب  ۱۱۱ماده 

سازشنامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاداسناد الزم 

 . خواهد بود (  ۱۹۱) االجرا 

 : س زيرنوي

 ۱/۱۷و اصالحات بعدي مصوب  ۱/۱۱به آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا مصوب  - ۱۹۱

 . مندرج در پمجموعه ثبت اسناد و امالك پ از انتشارات اين معاونت رجوع كنيد ۱/۱۱و 

 

شده در هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع  - ۱۱۹ماده 

 . صورتمجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد 

چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود ، سازشنامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار  -تبصره 

 . در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است 

 

ر رسمي باشد طرفين بايد هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غي - /۱۱ماده 

اقرار طرفين در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي . دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند 

دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون 

 . توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد 

 

دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور  - ۱۱۴ماده 

گزارش اصالحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين 

مي ووراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته 

 . شود ، چه اينكه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد 

 

ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به  ۱۱۱ماده 

 . عمل آورده اند الزم الرعايه نيست 

 

 مبحث دوم ـ درخواست سازش 

تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور كتبي درخواست نمايد كه ـ هركس مي  ۱۱۷ماده 

 . طرف او را براي سازش دعوت كند 

 

ـ ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي دردعوتنامه  ۱۱۱ماده 

 . بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود 

 

بعد از حضور طرفين ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكليف به سازش وسعي در  ـ ۱۱۱ماده 

درصورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را درصورتمجلس . انجام آن مي نمايد 

هرگاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضاكنند ، دادگاه . نوشته به امضاي طرفين مي رساند 

 . را در صورتمجلس قيد مي كند مراتب 

 

ـ درصورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا  ۱۱۲ماده 



 . ارشاد خواهد كرد 

 

ـ هرگاه بعد از ابالغ دعوتنامه طرف حاضر نشد يا به طوركتبي پاسخ دهد كه حاضر به  ۱۲۱ماده 

صورتمجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام سازش نيست ، دادگاه مراتب را در 

 . قانوني اعالم مي نمايد 

 

ـ هرگاه طرف بعد از ابالغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد ، برابر  ۱۲۱ماده 

 . ماده باال عمل خواهد شد 

 

بعد از حضور در هرحال مانع نمي  ـ استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش ۱۲۹ماده 

 . شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند 

 

ـ درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد  /۱۲ماده 

 . شد 

 ۱۹۲) و بدون تشريفات (  ۱۹۱) درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي  -تبصره 

 (  ۱/۱. ) مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت ( 

 : زيرنويس 

 . رجوع كنيد  ۹۱/ماده  ۹به پاورقي تبصره  - ۱۹۱

 . منظور پبدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني پ مي باشد  - ۱۹۲

اه نيز يك نوع تقاضاي درخواست سازش از دادگ. : ق . ح . ا  ۱/۷۷/۹/۱ - ۱/۱۱۱نظريه  - ۱/۱

الزم به ذكر است اين . ) دادرسي است ومستلزم پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي است 

 ( . صادر شده است ۱/۱۲. م . د . ا . نظريه قبل از تصويب ق 

 

تا  ۲۱۶انكار و ترديد جعليت صحت و اصالت سند مواد  -اسناد  -اقرار  -رسيدي به داليل *   

۲۲۳  

 

 هم ـ رسيدگي به داليل فصل د

 مبحث اول ـ كليات 

ـ دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استنادمي  ۱۲۴ماده 

 (  ۱/۱. ) نمايند 

 : زير نويس 

هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه هرگاه در  -. م . ق  ۱۹۱۱ماده  - ۱/۱

 . ع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است مقام دفا

 : داليل اثبات دعوي از قرار ذيل است  - ۱۹۱۱ماده 

 . ـ امارات  ۴. ـ اقرار  ۱

 . ـ قسم  ۱. اسناد كتبي  ۹ -

 . شهادت  / -

 . رجوع كنيد . م . ق  ۱//۱الي  ۱۹۱۲همچنين به مواد 

نوار ضبط صوت ، صرفنظر : ق . ح . ا ( هفته دادگستري  ۱/ج در شماره مندر) ش . ت وب . نظريه ب 

از قابل تقليدبودن آن ، وسيله مطمئني نمي باشد و نمي تواند به عنوان دليل در اثبات دعوي مورد 

 . استناد قرار گيرد 

 

ود ، تابع قوانيني ـ داليلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي ش ۱۲۱ماده 

است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است ، مگر اينكه داليل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه 

 . مجري نبوده و يا خالف آن در قانون تصريح شده باشد 



 

ـ داليلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و غيره اقامه مي شود ،  ۱۲۷ماده 

 . انوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد تابع ق

 

ـ اصل برائت است ، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني برديگري باشد بايد آنرااثبات كند  ۱۲۱ماده 

 (  ۱/۹. ) ، درغير اين صورت با سوگند خوانده حكم به برائت صادر خواهد شد 

 : زير نويس 

 . شود مراجعه . م . ق  ۱۹۱۱به ماده  - ۱/۹

 :  ۷/۹۲//۱/۴ـ از قانون دريايي ايران مصوب 

 : ـ دعاوي مربوط به خسارات  ۱۷۱ماده 

 . حق مطالبه خسارت ناشي از تصادم منوط به اعتراض قبلي يا انجام تشريفات خاصي نيست 

نفس تصادم بين دو يا چند كشتي به تنهايي مثبت تقصير نيست مگراينكه تقصير مسبب تصادم اثبات 

 .  گردد

ناظر به مسائل حقوقي است  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۲۱ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۷ - ۱/۲۴۱نظريه 

نه كيفري ، براي تسري قواعد مربوط به دعاوي حقوقي در دعاوي كيفري فعال مجوز قانوني موجود 

دليل كافي عليه بنابراين در كليه دعاوي بدون بينه و دليل اصل بر برائت است در صورت فقد . نيست 

 . متهم دادگاه بايستي حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پيگرد يا حكم برائت نمايد 

 

ـ درصورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اينكه  ۱۲۱ماده 

 . خالف آن ثابت شود 

 

اليل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه ـ در كليه امور حقوقي دادگاه عالوه بر رسيدگي به د ۱۲۲ماده 

 (  //۱. ) تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد 

 : زيرنويس 

 ( :  ۱/۱۷) قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري  ۱رجوع كنيد به ماده  //۱ -

اب دعوي همان است كه در در رسيدگي به كليه دعاوي حقوق ارزش و موعد اقامه دليل براي اصح

قانون آيين دادرسي مدني پيش بيني شده ولي دادگاه مي تواند هرگونه تحقيق و يا اقدامي را براي 

درمواردي كه بر دادگاه معلوم باشداستناد يا تقاضاي يكي از طرفين موثر در . كشف واقع به عمل آورد 

 . اثر دادن به آن خودداري كند  اثبات ادعا نيست دادگاه مي تواند با استدالل از ترتيب

 

ـ رسيدگي به داليلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختالف و موثر درتصميم نهايي باشد در  ۹۱۱ماده 

 . جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد 

 

مگر در مواردي كه قانون طريق  ـ تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطالع داده مي شود ۹۱۱ماده 

 . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود . ديگري تعيين كرده باشد 

 

 (  ۱/۴) مبحث دوم ـ اقرار 

ـ هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي  ۹۱۹ماده 

 (  ۱/۱. ) ثبوت آن الزم نيست 

 : زير نويس 

 . رجوع كنيد . م . ق  ۱۹۱۴الي  ۱۹۱۲به مواد  - ۱/۴

اگر محرز شود كه اقرار واجد شرايط صحت بوده و : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۱ - ۱۴//۱نظريه  - ۱/۱

اقراركننده بدون اكراه و اجبار اقرار كرده است طبق قاعده اقرار العقالء علي انفسهم جايز ، اقرار او 

ت و قاضي در صورتي كه اقرارمذكوررااستماع كرده است مي تواندبراساس اقرارحكم صحيح اس

نمايدواين موردازموارداقرارعندالحاكم المترافع اليه نيزمي باشد زيرا عبارت مذكور اعم است از اين كه 



 . اقرار نزد حاكم ، قبل از ارجاع پرونده به او باشد يا بعد از آن 

 

دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم  ـ اگراقرار در /۹۱ماده 

شده است به عمل آيد ، اقرار در دادگاه محسوب مي شود ، درغير اين صورت اقرار در خارج ازدادگاه 

 . تلقي مي شود 

 

درصورتي  ـ اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است ۹۱۴ماده 

 . كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد 

در اقرار شفاهي ، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه 

 . اقرار او در صورت مجلس قيد شود 

 

كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شوداعم از  ـ اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري ۹۱۱ماده 

 (  ۱/۷. ) اينكه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد 

 : زير نويس 

 . همين قانون رجوع كنيد  ۱/ماده  ۹به تبصره  ۱/۷ -

 

 (  ۱/۱) مبحث سوم ـ اسناد 

 الف ـ مواد عمومي 

گاه به عمل مي آيد و ممكن است در محلي كه اسناد ـ رسيدگي به حسابها و دفاتر در داد ۹۱۷ماده 

در هرصورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه . در آنجا قرار دارد انجام گيرد 

 . محول نمايد 

 : زير نويس 

 . رجوع كنيد . م . ق  ۱/۱۱الي  ۱۹۱۴به مواد  - ۱/۱

 

ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد ، دراين ـ سندي كه در دادگاه ابراز مي شود  ۹۱۱ماده 

صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس بگيرد و يا ازدادگاه 

 . درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد 

 

ربوط به ـ هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و م ۹۱۱ماده 

دادرسي باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين 

 . درخواست ترتيب اثر خواهد داد 

 

ـ هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد ، به  ۹۱۲ماده 

هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كندولي از  .درخواست طرف ، بايد آن سند ابراز شود 

 . ابراز آن امتناع نمايد ، دادگاه مي تواند آنرا ازجمله قراين مثبته بداند 

 

، دفاتر نامبرده بايد (  ۱/۱) ـ چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند  ۹۱۱ماده 

ه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصي را مامورمي درصورتي ك. در دادگاه ابراز شود 

 . نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه الزم است خارج نويسي نمايد 

هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر اينكه ثابت 

هرگاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است . شده يا دسترسي به آن ندارد نمايد كه دفتر او تلف 

از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آنرا هم نتواند ثابت كند ، دادگاه مي تواندآنرا از 

 . قراين مثبته اظهار طرف قراردهد 

 

براز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفادآن در ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ا ۹۱۱ماده 



دادگاه برخالف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشدرئيس دادگاه 

يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را كه الزم و راجع به مورد اختالف است 

  .خارج نويس مي نمايد 

 

ـ هرگاه سند يا اطالعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يابانكها يا  ۹۱۹ماده 

(  ۱/۲) شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه 

اداره يا سازمان  آنرا موثر در موضوع تشخيص دهد ، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به

اداره ياسازمان مربوط . مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطالع الزم را با ذكر موعد ، مقرر مي دارد 

مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا 

. ح الزم به دادگاه اعالم شود نظم عمومي منافات داشته باشد كه دراين صورت بايد مراتب با توضي

چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغيراين صورت بايد به نحو 

درصورت امتناع ، كسي كه مسووليت عدم ارائه سند متوجه او . مقتضي سند به دادگاه ارائه شود 

ال موقت ازخدمات دولتي از شش ماه تا است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفص

 . يك سال محكوم خواهد شد 

 (  ۱۴۱. ) در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد  - ۱تبصره 

ـ ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات يادشده در اين ماده درصورتي كه خود  ۹تبصره 

 . ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود  نيز طرف دعوا باشند

ـ چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطالعات الزم رابدهند ، بايد در  /تبصره 

 . پاسخ دادگاه با ذكر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطالعات را اعالم نمايند 

 : زير نويس 

ـ دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قراين و  .م . ق  ۱۹۲۱ماده  ۱/۱ -

ليكن اگر كسي به دفتر تاجر استناد كرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او . امارات قبول شود 

 . است قبول و آنچه كه برضرر او است رد كند مگر آنكه بي اعتباري آنچه راكه بر ضرر او است ثابت كند 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،  ۱۱۲طبق ماده : ق . ح . ا  /۱/۱۹/۱/۹ـ  ۱۱۲//۱نظريه  - ۱/۲

. . . < ، اختيارات شوراهاي حل اختالف به  ۱/۱۲اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

از پيچيدگي  رفع اختالفات محلي و نيزحل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن

، منحصر ومحدود است و لذا شامل اختياراتي كه دادگاهها براي > . . . كمتري برخوردار است 

رسيدگي و مراجع قضايي ذي صالح در تحقيقات مقدماتي ، مجاز به اعمال آن به شرح مذكور در مواد 

ري هستند نمي قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و كيف ۱۱۱و  ۹۱۹

به بيان ديگر ، تكليف قانوني بانكها به ارسال سند يا اطالعات ديگر ، در مقام اجابت . شود 

دستوردادگاه يا مراجع قضايي ذي صالح به شرح مذكور در مواد قانوني مزبور است و در مقابل ساير 

 . مراجع چنين تكليفي ندارند 

 . يز رجوع شود ن ۱/۱۱. ك . د . آ . ق  ۱۱۱به ماده  ۱۴۱ -

 

ـ در مواردي كه ابراز اصل سند الزم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور  /۹۱ماده 

فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه الزم . دادگاه ، اصل سند را بطور مستقيم به دادگاه مي فرستند 

 . داره گواهي شده باشد كافي است نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف ا

 

ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده  ۹۱۴ماده 

مرجع ذي ربط مكلف است پرونده درخواستي را . الزم باشد ، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند 

 . ارسال نمايد 

 

اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد ، دادگاه به  ـ چنانچه يكي از ۹۱۱ماده 

درخواست او خطاب به مرجع ذي ربط تقاضانامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي 

درصورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته ومالحظه . درمدت معيني به او داده شود 



 . نمايد 

 

 ار و ترديد ب ـ انك

ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا (  ۱۴۱) ـ كسي كه عليه او سند غيررسمي  ۹۱۷ماده 

اثرانگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب مي گردد اگر سند ابرازي منتسب 

 . به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند 

 : زير نويس 

اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و امالك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در . : م . ق (  ۱۹۱۱) ماده  - ۱۴۱

نزد ساير مامورين رسمي در حدود صالحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي 

 . است 

 . ساير اسناد عادي است  ۱۹۱۱غير از اسناد مذكور در ماده . : م . ق (  ۱۹۱۲) ماده 

 

ـ اظهار ترديد يا انكار نسبت به داليل و اسناد ارائه شده حتي االمكان بايد تا اولين جلسه  ۹۱۱ه ماد

دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت 

ون دفاع در مواردي كه راي دادگاه بد. نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد 

. خوانده صادرمي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعالم مي دارد 

نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورداستناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد ياانكار بايد تا اولين 

 . جلسه دادرسي بعمل آيد 

 

ر ، هرگاه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نمايد ، دادگاه به ـ درمقابل ترديد يا انكا ۹۱۱ماده 

استرداد سند دليل بر بطالن آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، . اسناد و داليل ديگر رجوع مي كند 

سند خود را استرداد نكرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سندرسيدگي 

 . نمايد 

 

 (  ۱۴۹) ج ـ ادعاي جعليت 

اين قانون با ذكر (  ۹۱۱) ـ ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده  ۹۱۲ماده 

دليل اقامه شود ، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد 

 (  /۱۴. ) ي دهد ، در غيراين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نم

 : زير نويس 

 . رجوع كنيد  ۱۱۹مندرج در پاورقي ماده . م . ق  ۱۹۲۹به ماده  ۱۴۹ -

 . همين قانون نيز رجوع شود  ۴۹۷ماده  ۷به بند  /۱۴ -

 

درصورتي كه . ـ ادعاي جعليت و داليل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابالغ مي شود  ۹۹۱ماده 

باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ ، اصل سند موضوع  طرف به استفاده از سند

مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه . ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد 

 . رسانيده و دادگاه آنرا فوري مهر و موم مي نمايد 

خودداري كند ، سند از عداد داليل اوخارج  چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر

 . خواهد شد 

تبصره ـ در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه 

دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل 

 . سند به او مي دهد 

 

گاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه درمورد آن ـ داد ۹۹۱ماده 

ادعاي جعل شده است ، تعيين تكليف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد ، دستورتحويل آنرا به 

صاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند ، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود 



. ) قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شودتعيين خواهد كرد  و يا

اجراي راي دادگاه دراين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه درماهيت دعوا و (  ۱۴۴

گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظرمي باشد و درصورتي كه 

جود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه الزم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و

 . و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد 

 : زير نويس 

 :  ۱/۱۴/۴/۹۱از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  - ۱۴۴

ر هر مورد كه راي بر بي اعتباري سند رسمي صادر مي كنند محاكم دادگستري مكلفند د - ۱۱ماده 

هرگاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك . مراتب را به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اعالم كنند 

ولي . باشد مفاد حكم در مالحظات ثبت دفتراسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد 

مالكيت موكول به صدور حكم نهايي و اعالم آن به سازمان  هرگونه اقدام نسبت به دفتر امالك و سند

در صورتي كه بي اعتباري سند ناشي ازتخلف سردفتر يا . ثبت اسناد و امالك كشور خواهد بود 

دفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور جهت تعقيب انتظامي او اقدام 

 . خواهد كرد 

اليحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب  ۷و  ۱،  ۴همچنين به مواد 

 . رجوع كنيد ۱۱/۱////۱

 

ـ كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنهاادعاي  ۹۹۹ماده 

، به اشخاص جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است 

تسليم نمايند ، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به 

 . اين سند ادعاي جعليت شده است 

 . تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهدبود 

 

 د ـ رسيدگي به صحت و اصالت سند 

ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل  /۹۹ماده 

 . شده باشد ، نمي توان اساس تطبيق قرار داد ، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد 

 

ت داده ـ مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسب ۹۹۴ماده 

. شده است ، اگردر حال حيات باشد ، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود 

 . عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سندتلقي شود 

 

ر يكي از ادارات ـ اگر اوراق و نوشته هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد د ۹۹۱ماده 

ياشهرداريها يا بانكها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد ، برابر 

چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد . آنها را به محل تطبيق مي آورند (  ۹۱۹) مقررات ماده 

يگري اقامت داشته باشد به موجب و يابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل د

 . قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها ، اوراق و مدارك يادشده قراردارد ، تطبيق بعمل آورد 

 

ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضا ، اثرانگشت يا مهر  ۹۹۷ماده 

و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص هويت 

اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعالم نظر به دادگاه ارجاع كننده ، بايد . ارجاع نمايد 

شخص . هويت و مشخصات كسي را كه در اعالم نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد 

 . مي باشد (  ۱۴۱) حكم كارشناس رسمي يادشده ازجهت مسووليت و نيز موارد رد ، در

 : زير نويس 

 . همين قانون رجوع شود  ۹۱۱به پاورقي ماده  - ۱۴۱

 



ـ چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سندمورد  ۹۹۱ماده 

 . استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي نمايد 

حقوقي درجريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت ياجعليت درصورتي كه دعواي 

اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت . سند ، براي دادگاه متبع خواهد بود 

شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده 

هرگاه درضمن رسيدگي ، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط . ده مي باشد دادرسي قابل استفا

بادعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطالع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا 

 . باتوجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد 

 

سبت به آن سند پذيرفته نمي شود ، ولي ـ پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انكار ن ۹۹۱ماده 

 . چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ، ادعاي جعل شود ، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد 

درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه 

ه نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه آن سند يا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذيرفت

با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهدرسيدگي 

 . خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد 

 

  ۲۶۱تا  ۲۲۱كارشناسي مواد  -معاينه و تحقيق محلي  -گواهي *  

 

 (  ۱۴۷) اهي مبحث چهارم ـ گو

ـ در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر موادزير اقدام  ۹۹۲ماده 

 . مي گردد 

 : زير نويس 

 . نيز رجوع شود . م . ق  ۱/۹۱الي  ۱/۱۹به مواد  ۱۴۷ -

د به سه ماه و يك روز هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بده -. ا . م . ق  ۷۱۱ماده 

 . تا دو سال حبس و يابه يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون لاير جزاي نقدي محكوم خواهدشد 

مجازات مذكور دراين ماده عالوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي  -تبصره 

 . شهادت دروغ ذكر گرديده است 

براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي اسالمي مجازاتي : ق . ح . ا  /۱//۱ - ۱/۷۷/۴/۱نظريه 

 . در نظر گرفته نشده و ظاهرا عمل مذكور جرم محسوب نمي گردد 

 

تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگندبه ( حقوقي ) در دعاوي مدني  - ۹/۱ماده 

 : ترتيب ذيل مي باشد 

و رجوع در طالق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، اصل طالق و اقسام آن  -الف 

 . جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصيت با گواهي دو مرد 

دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ، ثمن مبيع ، معامالت ، وقف ،  -ب 

طائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خ

 . دومرد يا يك مرد و دو زن 

چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به 

در موارد مذكور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايطشهادت . ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند 

 . د ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود مي ده

دعاوي كه اطالع بر آنها معموال در اختيار زنان است از قبيل والدت ، رضاع ، بكارت ، عيوب دروني  -ج 

 . زنان با گواهي چهار زن ، دو مرد يا يك مرد و دو زن 

 . اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مردو دو زن  -د 

 

به ( مالي و غيرآن ) دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني در كليه  ۹/۱ -ماده 



شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا 

 . متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود 

 . ايط مقرر براي گواه و گواهي باشد گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شر -تبصره 

 

ـ هريك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه  ۹/۹ماده 

 . دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند 

 

ر ـ صالحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امو //۹ماده 

 . اين قانون مي باشد (  ۱۴۱) كيفري ، 

 : زير نويس 

 : به شرح زير مي باشد  ۱/۱۱/۷/۹۱ك مصوب . د . قانون آ (  ۱۱۹) الي (  ۱۷۱) منظور مواد  ۱۴۱ -

جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و  - ۱۷۱ماده 

 . گيرد از ناحيه طرفين دعوا صورت مي 

جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت  - ۱۷۲ماده 

 . معلوم شود ودر هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد 

ه تعديل يا در اثبات جرح يا تعديل شاهد ، ذكر اسباب آن الزم نيست بلكه گواهي مطلق ب - ۱۱۱ماده 

 . جرح كفايت مي كند 

در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر براي  - ۱تبصره 

 . احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف ازعدالت باشد 

 چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد ، از - ۹تبصره 

 . اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد 

چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را  - ۱۱۱ماده 

مي پذيرد در غيراين صورت رد مي كند و اگر از وضعيت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و 

يد بيش ازده روز طول بكشد ، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد كشف وضعيت كه نبا

 . اتخاذ تصميم مي نمايد 

درصورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه ، مدعي مي تواند براي  - ۱۱۹ماده 

ست وي رسيدگي اثبات صالحيت شاهد ، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخوا

 . كند 

 

چنانچه پس . ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند  ۹/۴ماده 

از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه 

د از موارد نقض مي باشد وچنانچه مخفي مانده و راي صادره هم مستند به آن گواهي بوده ، مور

 . جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود 

در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثربه مدت يك  -تبصره 

 . هفته مهلت خواهد داد 

 

ه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كندو ـ دادگاه ، گواهي هر گوا ۹/۱ماده 

 . بعد از اداي گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد 

 

ـ قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسووليت مدني آن و مجازاتي كه براي  ۹/۷ماده 

گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام . ازد را به گواه خاطر نشان مي س(  ۱۴۱) آن مقرر شده است 

خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و 

 . غيراز حقيقت چيزي اظهار ننمايند 

در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشودالزام به  -تبصره 

 (  ۱۴۲. ) ممنوع است آن 



 : زير نويس 

 . در ذيل پاورقي مبحث چهارم از فصل دهم مراجعه كنيد . ا . م . ق (  ۷۱۱) به ماده  ۱۴۱ -

هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است ، . : ا . اصل سي و هشتم ق  - ۱۴۲

چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند ، مجاز نيست و 

 . و اعتبار است 

 . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود 

 

ـ دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضوراصحاب  ۹/۱ماده 

ا را ازاظهارات گواه مطلع دراين صورت پس از اداي گواهي بالفاصله اصحاب دعو. دعوا استماع نمايد 

 . مي سازد 

 

ـ هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از اداي گواهي مي توانند  ۹/۱ماده 

 (  ۱۱۱. ) توسط دادگاه سواالتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند 

 : زير نويس 

 ۱۲۲و  ۱۲۱طرح سوال از شاهد طرف مقابل در اموركيفري به مواد در رابطه با حق طرفين براي  - ۱۱۱

 . مراجعه كنيد ۱/۱۱. ك . د . آ . ق 

 

ـ دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي  ۹/۲ماده 

ه و او را در بيان مطالب راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نمود

 (  ۱۱۱. ) خود آزاد مي گذارد 

 : زير نويس 

رئيس قوه قضائيه به كليه قضات  ۱/۱۱/۱۱/۱۱مورخ  ۱/۱۱/۱۱۱۱۱بخشنامه شماره  - ۱۱۱

با آن كه كاركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش آموختگان : سراسركشور 

نان ، مظاهر ايثار و اخالق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خالف مجربي تشكيل داده اند كه بين آ

رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان 

 :  ، الزم ديدنظر همكاران قضايي را به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد

به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و عدم امتياز  ۱ -

آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي به پرونده هاي قضايي ، 

به تساوي رفتار  تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ، با طرفين دعوي

 . گردد 

شاغالن قضا عالوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ، در جريان تحقيقات  ۹ -

و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها و واژه هاي موهن كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه 

 . ورزند دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب 

در موارد اختالف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي عقيدتي يا  / -

 . گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد 

ا در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او قابل استماع ي ۴ -

ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج از محكمه بازتاب نامطلوب داشته 

 . اقدام كند * قانون آيين دادرسي مدني  ۹/۲يا دادگاه خالف مدلول ماده 

و فارغ از تعصبات و عوامل ) واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه  ۱ -

به دعاوي و اختالفات مطروح و صدور احكام متين و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق ( تاثيرگذار 

مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت اسالمي و مانع از بدبيني و بروز 

آنان ، به تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي 

 . وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه مطمئن سازد 

 

ـ اظهارات گواه بايد عينا درصورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگرگواه  ۹۴۱ماده 



 . نخواهد يا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد 

 

 . گاه است ـ تشخيص ارزش و تاثير گواهي با داد ۹۴۱ماده 

 

ـ دادگاه مي تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداند  ۹۴۹ماده 

 . گواهان را احضار نمايد 

تعيين شده رعايت مي گردد و (  ۱۱۹) در ابالغ احضاريه ، مقرراتي كه براي ابالغ اوراق قضايي 

 . يا گواهان ابالغ شود بايدحداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه 

 : زير نويس 

 . به بعد همين قانون مراجعه شود  ۷۱به مواد  - ۱۱۹

 

ـ گواهي كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نيابد ، دوباره احضار  /۹۴ماده 

 (  /۱۱. ) خواهد شد 

 : زيرنويس 

اگر گواه با يك بار  ۱/۱۲م . د . آ . ق  /۹۴ماده طبق : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۱/۱۷ - //۱/۱۱نظريه  - /۱۱

احضار كه مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نيابد براي بار دوم احضار مي شود و 

چون در اين ماده و ساير مواد اين قانون قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدني نداده است لذا در 

 . را جلب نمود امور مدني نمي توان گواه 

 

ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند  ۹۴۴ماده 

مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند 

 . 

 

اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند ازدادگاه محل در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري  - ۹۴۱ماده 

 . توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند 

 

چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و (  ۹۴۱) و (  ۹۴۴) درموارد مذكور در مادتين  ۹۴۷ -ماده 

ده به گواهي فقطمي از حضور در دادگاه معذور باشد استنادكنن(  ۹/۱) آن گواه طبق مقررات ماده 

 . تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد 

 

ـ هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا  ۹۴۱ماده 

 (  ۱۱۴. ) بنمايد ، دادگاه ميزان آن را معين و استنادكننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد 

 :  زير نويس

قابليت اجرايي  ۱/۱۱م مصوب . د . آ (  ۴۹۱) آيين نامه ذيل الذكر با توجه به نسخ صريح ماده  - ۱۱۴

ندارد و ذكر آن صرفااز باب آشنايي با چارچوب كلي و ضوابط مربوط به تعيين هزينه هاي آمد و رفت مي 

 . باشد 

 :  /۱/۹آيين دادرسي مدني مصوب  ۴۹۱آيين نامه تعرفه هزينه آمد ورفت و خسارات مرقوم در ماده 

ـ در نقاطي كه خط آهن وجود دارد با توجه به شئونات گواه از طرف دادگاه هزينه سفر برابر  ۱ماده 

قيمت بليط درجه دوم يا سوم راه آهن ايابا و ذهابا خواهدبود و در نقاط اتوبوس رو هزينه سفر كرايه 

 . مي باشد اتوبوس گواه ايابا وذهابا مطابق نرخ معمولي 

ـ در نقاطي كه وسايل نقليه وجود ندارد ارزانترين كرايه وسايل نقليه به نظر دادگاه كه بايد سند  ۹ماده 

 . خرج داشته باشدبابت اياب و ذهاب تاديه مي شود 

ـ هزينه توقف در مقر دادگاه و عرض راه ايابا و ذهابا از طرف دادگاه با توجه به شئونات و شغل  /ماده 

 . روزي چهل تا دويست لاير مقرر مي گردد  گواه

ـ گواهاني كه مي بايست به امر دادگاه بيش از سه روز در مقر دادگاه توقف نمايند هزينه تمام  ۴ماده 



مدت توقف آنها به شرط مقرر در ماده سوم اين تعرفه تعيين مي شود و در غيراين صورت بيش از سه 

 . داشت روز حق دريافت هزينه توقف رانخواهند

 

 (  ۱۱۱) مبحث پنجم ـ معاينه محل و تحقيق محلي 

. ـ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل راصادر نمايد  ۹۴۱ماده 

 . موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابالغ شود 

 : زير نويس 

 ۱۱همان طور كه از منطوق تبصره الحاقي به ماده : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۲/۱۱ - ۱/۱۱۲۱۹نظريه  - ۱۱۱

برمي آيد جواز اجراي قرار معاينه محلي و تحقيق  ۱/۱۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 

محلي به وسيله مديران دفاتردادگاهها ، امري خالف قاعده است كه به علت كمبود قاضي و تراكم 

به دادگاه اختيار داده كه  /۱در ماده  ۱/۱۲م . د . آ . ق پرونده برحسب ضرورت پذيرفته شده بود اما

قانون مذكور و نيز  ۹۱۱فقط اجراي قرار تامين دليل را به مديران دفاتر دادگاهها ارجاع نمايند و در ماده 

و تبصره آن ، نه تنها چنين ارجاعي را درمورد قرارهاي معاينه وتحقيق محلي مجاز ندانسته  ۱۴/ماده 

رمواردي نظارت بر اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادركننده را تاكيد نموده است بلكه د

و قبل از آن به وسيله قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب  ۱/۱۲م . د . آ . بنابراين با تصويب ق 

 منسوخ گرديده و دادگاهها ۱/۱۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب  ۱۱تبصره الحاقي به ماده 

 . نمي تواننداجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي را به مديران دفاتر ارجاع نمايند 

 

ـ درصورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطالعات اهل محل استناد نمايند ، اگرچه بطور  ۹۴۲ماده 

چنانچه . كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد 

قرار تحقيق محلي به درخواست يكي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند درموقع تحقيقات 

 . ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطالع آنها نيز استماع شود 

 

ـ اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا  ۹۱۱ماده 

درصورتي كه . وقت و محل تحقيقات بايد ازقبل به طرفين اطالع داده شود . حقيق به عمل آيد قاضي ت

محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را ازدادگاه محل درخواست 

بايد اجراي مگر اينكه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه دراين صورت . نمايد 

. ) قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده راي صورت گيرد ياگزارش مورد وثوق دادگاه باشد 

۱۱۷  ) 

 : زيرنويس 

 ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۹۱۱قرار معاينه محلي طبق ماده : ق . ح . ا  ۹۴///۱/۱۹ - ۱/۹۱۱۲نظريه  - ۱۱۷

ذكور در اجراي قرار با مشكلي روبرو شود مجاز چنانچه دادرس م. توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود 

است با حفظ حقوق خوانده وارد مورد اجاره شده و قرار صادره را اجرا نمايد ، در اين صورت كارشناس 

تعيين شده از طرف دادگاه نيز مي تواندهمراه دادرس دادگاه از محل بازديد به عمل آورده نظريه خود را 

 . اعالم دارد 

 

متصدي اجراي قرار از معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي ـ  ۹۱۱ماده 

 . مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند 

 

ـ ترتيب استعالم و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده درماده قبل به نحوي است كه براي  ۹۱۹ماده 

) گر را برابر مقررات جرح گواه هريك از طرفين مي تواند مطلعين طرف دي. گواهان مقرر گرديده است 

 . رد نمايد (  ۱۱۱

 : زير نويس 

 . همين قانون رجوع كنيد  //۹به پاورقي ماده  ۱۱۱ -

 



ـ طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطالع از آنان در محل معرفي وبه گواهي  /۹۱ماده 

دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب . آنها تراضي نمايند 

 . امضاي طرفين مي رساند 

 

ـ عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد  ۹۱۴ماده 

 . بود 

 

ـ اطالعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن  ۹۱۱ماده 

 . طمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد است موجب علم يا ا

 

ـ عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج  ۹۱۷ماده 

و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه الزم بداند تهيه وسائل اجراءدر مرحله . آن از عداد داليل وي مي باشد 

درصورتي كه به علت عدم . ه تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي باشد بدوي با خواهان دعوا و در مرحل

تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاي راي نمايددادخواست بدوي 

 . ابطال و در مرحله تجديدنظر تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود 

 

 (  ۱۱۱) ناس مبحث ششم ـ رجوع به كارش

ـ دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را  ۹۱۱ماده 

در قرار دادگاه ، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن الزم است و نيزمدتي كه . صادر نمايد 

 (  ۱۱۲. ) كارشناس بايد اظهار عقيده كند ، تعيين مي گردد 

 :  زير نويس

رييس نهاد قوه قضاييه به روساي كل  ۱/۱۱/۲/۱مورخ  ۱/۱۱/۱۷۲۱۱بخشنامه شماره * از  - ۱۱۱

 : دادگستري استان ها 

 با سالم 

رياست محترم سازمان پزشكي قانوني  ۱/۱۱/۱/۱۱مورخ  ۱/۱/۱۱/۱بدينوسيله تصويرنامه شماره 

گي استفاده قضات محترم از اين و چگون DNAكشور درخصوص امكانات آن سازمان در كاربرد آزمايش 

الزم است ضمن تكثير به كليه واحدهاي تابعه . روش پيشرفته علمي به پيوست ارسال مي گردد 

 . ابالغ گردد تا در موقع لزوم بتوانند از اين امكانات در سازمان پزشكي قانوني كشور استفاده نمايند 

 محمود شيرج 

 رييس نهاد قوه قضاييه 

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور به رياست محترم  ۱/۱۱/۱/۱۱مورخ  ۱/۱/۱۱/۱نامه شماره 

در خصوص آزمايش  ۱/۱۱/۱/۱۴مورخه  ۱/۱۱/۱۲۱۴احتراما بازگشت به نامه شماره : نهادقوه قضاييه 

DNA مراتب به شرح ذيل تقديم مي گردد . 

موارد كاربرد آن در  و DNA TYPINGامكانات سازمان پزشكي قانوني كشور در خصوص آزمايش  -الف 

مسائل قضايي در راستاي كمك به تشخيص هويت افراد يا اجزاي به جا مانده از بدن انسان در صحنه 

 : عمده فعاليتهايي كه در بخش فوق الذكر صورت مي گيرد عبارتند از . هاي جرم مي باشد 

نكه آيا فردي كه به عنوان تعيين هويت والدين و فرزندان جهت شناسايي پدر بيولوژيك و تشخيص اي ۱ -

پدراحتمالي يك فرزند معرفي شده واقعا پدر بيولوژيك وي مي باشد يا خير ؟ اين روش هم در مورد 

افراد زنده و هم درمورد بقاياي اجساد جنين سقط شده انجام مي گيرد در صورتي كه درگذشت به 

 . نده هايي الينحل باقي مي ماند علت فوت يكي از طرفين با استفاده ازروشهاي سرولوژيك چنين پرو

فرزندي ، مواردي  -و مادر ( فرزندي  -پدر ) تعيين هويت والدين ادعايي و اثبات وجود رابطه ابويت  ۹ -

كه افراداشخاص خاصي را به عنوان پدر و مادر خود معرفي مي نمايند مانند بچه هاي سر راهي 

 . . . مان و تعويض احتمالي نوزاد دربيمارستان در هنگام زاي

تعيين و تشخيص هويت فردي و اثبات و يا رد وجود رابطه خويشاوندي با اشخاص ديگر مثل افرادي  / -

همچنين . كه ادعاي وجود رابطه خواهر و برادري مي نمايند و پدر و مادر در قيد حيات نمي باشند 



ل افراد مفقود شده خود مي تعيين هويت اجسادمجهول الهويه در رابطه با خانواده هايي كه به دنبا

 . باشند 

 . . . . 

در . چنانچه پدر و مادر فرد مدعي در قيد حيات باشند احتمال جوابگويي به صددرصد خواهدرسيد 

صورتي كه پدردر قيد حيات نباشد نياز به بررسي فاميلي از طريق خواهران و برادران و ساير اعضاي 

(  DNA TYPING) ه شرايط خاص هر فرد ، ميزان كارآيي وابسته با هويت ايراني است كه باتوجه ب

 . متغير است كه تمامي موارد فوق در سازمان موجودنمي باشد 

 . . . 

سازمان پزشكي قانوني كشور در ستاد سازمان مستقر مي  DNAدر حال حاضر تنها آزمايشگاه  -د 

استفاده شود كه هم  DNAايشگاه باشد ليكن در نظراست در برخي استانهاي كشور نيز از امكانات آزم

در مراكز پزشكي قانوني استانهاي اصفهان و مازندران انجام  DNAاكنون مقدمات راه اندازي آزمايشگاه 

و مراحل بعدي در دست اقدام بوده و به محض بهره برداري به مراجع محترم قضايي اعالم خواهد شد 

 . 

ويرايش  -چاپ هفتم ) وعه آيين دادرسي كيفري متن كامل نامه پزشكي قانوني در جلد اول مجم* 

 . ازانتشارات اين معاونت درج شده است ( چهارم 

 : به موارد ذيل نيز توجه فرماييد  - ۱۱۲

 :  ۹۷///۱/۱۱الف ـ از قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 

كم قضايي مي اين قانون باشد محا ۱ـ در دعاوي كه موضوع آنها امور ساختماني موضوع ماده  ۱ماده 

محل دادگاه خواستار معرفي يك كارشناس يا > سازمان استان < توانند جهت انجام كارشناسي از 

مكلف است حداكثر ظرف > هيات مديره سازمان استان < هيات كارشناسي خبره و واجدشرايط شوند

 . مدت يك ماه نسبت به معرفي كارشناس ياكارشناسان ذي صالح اقدام نمايد 

 :  ۱/۷۱/۱۹/۱۷انون توزيع عادالنه آب مصوب ب ـ از ق

 . . . ـ  ۱۱ماده 

تبصره ـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع ، محاكم 

 . صالحه پس ازكسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهندنمود 

 :  ۱/۷۴/۲/۱در تصادفات مصوب ج ـ قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي 

ماده واحده ـ به جاي استفاده از كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين جهت تسهيل امور مردم ، 

دادگستري هر محل مي تواند از يك يا چند نفر افسر كاردان فني شهرباني و ژاندارمري كه وارد بر امور 

 . يد تصادفات وسايط نقليه مي باشند ، مجانا استفاده نما

 

ـ دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صالحيت در رشته مربوط به  ۹۱۱ماده 

درصورت لزوم . انتخاب نمايد و درصورت تعدد آنها ، به قيد قرعه انتخاب مي شود (  ۱۷۱) موضوع است 

ظراكثريت مالك عمل قرار تعدد كارشناسان ، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختالف نظر ، ن

 . گيرد 

 . تبار نظر اكثريت در صورتي است كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند  -تبصره 

 : زير نويس 

براي اطالع از مقررات مربوط به كارشناسان به قوانين زير مندرج در جلد دوم مجموعه آيين  - ۱۷۱

 . تشارات اين معاونت نيز مراجعه شود دادرسي مدني و نيزمجموعه كارشناسان رسمي از ان

 .  /۱/۱۱/۱۱/۹ـ قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب  ۱

 .  ۲/۹/۱۴//۱ـ قانون راجع به اصالح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب  ۹

 .  ۱/۱۱/۱/۱ـ اليحه قانوني مربوط به استقالل كانون كارشناسان رسمي مصوب  /

در صورت نبودن كارشناسان رسمي در محل دادگاه مي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۹/۷ - ۱/۱۱۱۱۱نظريه 

جهت اجراي امر  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۹۱۱تواند از خبرگان محلي معتمد و مورد وثوق با رعايت ماده 

 . كارشناسي دعوت نمايد 

 



ظرف مدت يك  است و هرگاه(  ۱۷۹) به عهده متقاضي (  ۱۷۱) ـ ايداع دستمزد كارشناس  ۹۱۲ماده 

 . هفته از تاريخ ابالغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسي از عداد داليل وي خارج مي شود 

هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي انشاي راي 

ر به عهده نمايد ، پرداخت دستمزد كارشناسي مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديدنظ

تجديدنظرخواه است ، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند 

نيز حكم صادر نمايد دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديدنظر باشدتجديدنظرخواهي 

 . متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود 

 : زير نويس 

اليحه قانوني  ۱۲موضوع ماده ) بوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي به پمصوبه مر - ۱۷۱

به تصويب رئيس  ۱/۱۲/۱/۱۹شوراي انقالب اسالمي پ كه در تاريخ  ۱/۱۱مصوب ( استقالل كانون 

قوه قضاييه رسيده و در مجموعه كارشناسان رسمي ازانتشارات اين معاونت درج گرديده است مراجعه 

 . شود 

راجع به نحوه پرداخت دستمزد  ۱/۱۲م . د . آ . در ق : ق . ح . ا  ۱////۱/۱۱ - ۱۱۱//۱نظريه  - ۱۷۹

كارشناس درمواردي كه جلب نظر كارشناس بنابه تقاضاي متداعيين باشد تعيين تكليف نشده است ، 

لذا به نظر مي رسد چنانچه خواهان براي اثبات دعوي خود جلب نظر كارشناس را تقاضا نموده است 

ينكه خوانده نيز به ارجاع امر به كارشناس متوسل شده باشد ، توديع حق الزحمه كارشناس ولوا

 . قانون مذكور به عهده خواهان دعوي مي باشد  ۹۱۲باتوجه به ماده 

 

ـ پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس  ۹۷۱ماده 

وصول نظر . تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد  اخطار مي كند كه ظرف مهلت

كارشناس به طرفين ابالغ خواهد شد ، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ به دفتر دادگاه 

مراجعه كنند و با مالحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفياپ يا اثباتاپ بطور كتبي اظهار نمايند 

از انقضاي مدت يادشده ، دادگاه پرونده را مالحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشاي راي پس . 

 . مي نمايد 

 

ـ كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد ، مگراين  ۹۷۱ماده 

صورت بايد قبل ازمباشرت كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود ، در اين 

موارد معذور بودن كارشناس همان موارد . به كارشناسي مراتب را بطور كتبي به دادگاه اعالم دارد 

 . است (  /۱۷) معذور بودن دادرس 

 : زير نويس 

 . همين قانون و پاورقيهاي آن رجوع كنيد  ۲۱درباره موارد رد و معذوريت دادرس به ماده  - /۱۷

 

كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد ، مگراينكه موضوع ازاموري باشد كه  ـ ۹۷۹ماده 

دراين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري . اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد 

 . درهرحال اظهارنظر كارشناس بايدصريح وموجه باشد . تعيين وبه كارشناس وطرفين اعالم مي كند 

هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتبا تقديم دادگاه ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي 

چنانچه قبل ازانتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه . شود 

 . به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صالحيت دار اعالم مي دارد 

 

ـ درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس ، دادگاه موارد تكميل و توضيح را  /۹۷ماده 

. در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعالم و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد 

 . درصورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد 

رشناسي را ناقص تشخيص دهد ، قرار تكميل آن را صادرو به هرگاه پس از اخذ توضيحات ، دادگاه كا

 . همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد 

 



. ـ دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند  ۹۷۴ماده 

سب نبوده است ، هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متنا

 . مقدارآن را بطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد 

 

ـ درصورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت  ۹۷۱ماده 

 (  ۱۷۴. ) نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد 

 : زير نويس 

كارشناس بايد طبق قرار دادگاه كارشناسي و . : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۱/۱۲ - ۱/۷۷۱۱نظريه  - ۱۷۴

اظهارنظر كند مضافا به اينكه فتوكپي سند غير از اصل سند است و اظهارنظر براساس آن فاقد ارزش 

كارشناسي و قضايي است و اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت 

 . نمي كند نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت 

چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه عقيده كارشناس با اوضاع و : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۹/۱ - /۱/۱۱نظريه 

احوال محقق ومعلوم مساله موافقت ندارد ، از آن متابعت نمي كند و اگر نظريه را ناقص بيابد و يا اخذ 

رشناسي ، با اخذ توضيح از توضيح درباره تحقيقات كارشناس را ضروري تشخيص دهد ، قرار تكميل كا

دادگاه عنداالقتضاء مي تواند . كارشناس را صادر و پس از تكميل يااخذ توضيح ، اتخاذ تصميم مي كند 

 . كارشناس ديگري را تعيين و يا كار را به هيات كارشناسي ارجاع كند 

 

ون عذرموجه ـ اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بوده ولي بد ۹۷۷ماده 

ازاظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد ، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با 

عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظريا امضاي . هم مساوي باشند مالك عمل خواهد بود 

 . راي ، بايد ازطرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضا برسد 

 

ر گاه يكي از اصحاب دعوا كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ، در صورتي كه تخلف ـ ه ۹۷۱ماده 

. كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارات به متضرر باشد مي توانداز كارشناس مطالبه ضرر نمايد 

 . ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست 

 

ع به كارشناس صادر مي شود ، مي توانند قبل ازاقدام ـ طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجو ۹۷۱ماده 

كارشناس يا كارشناسان منتخب ، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي انتخاب وبه دادگاه 

دراين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي . معرفي نمايند 

شناسي كه به تراضي انتخاب مي شود ممكن است غير از كار. قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد 

 . كارشناس رسمي باشد 

 

ـ اگر الزم باشد كه تحقيقات كارشناسي درخارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجراشود و  ۹۷۲ماده 

طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند ، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس رابه طريق قرعه 

 .دگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجراء مي شود واگذار نمايد به دا

  ۲۱۷تا  ۲۴۱نيابت قضائي مواد  -سوگند * 

 

 (  ۱۷۱) مبحث هفتم ـ سوگند 

ـ درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد ، دادگاه به درخواست  ۹۱۱ماده 

آن ، موضوع سوگند و شخصي را كه بايدسوگند يادكند متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در 

 . تعيين مي نمايد 

 : زير نويس 

 . رجوع كنيد . م . به بعد ق  ۱/۹۱به مواد  - ۱۷۱

هركس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ  -. ا . م . ق  ۷۴۲ماده 

 . دشد ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواه



كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء سوگند . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۷/۱ - ۱/۹۹/۴نظريه 

عاقل و بالغ بوده ومتوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند هرچند اتفاق در 

 . زمان صغر وي روي داده باشد 

 

از قبيل نكاح ، طالق ، رجوع در طالق ، نسب ،  دركليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس ۹۱۱ -ماده 

وكالت و وصيت كه فاقد دالئل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند 

 . مالك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد 

 

( عليه مدعي ) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده ( مدعي ) هرگاه خواهان  ۹۱۹ -ماده 

منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان ، منكر ، اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعاساقط 

 . خواهد شد 

 

چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، باسوگند  - /۹۱ماده 

 . و به موجب آن حكم صادرمي گردد وي ادعايش ثابت مي شود و درصورت نكول ادعاي او ثابت 

 

چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نكول نمايد دادگاه سه بار جهت اتيان  - ۹۱۴ماده 

 . سوگند يا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار مي كند ، در غيراينصورت ناكل شناخته خواهد شد 

ند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگ

و به موجب آن حكم صادر مي شود و درصورت نكول خواهان از اداي سوگند ، ادعاي اوساقط خواهد 

 . شد 

 

هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يادريافت مال  - ۹۱۱ماده 

به نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد ، دعوا منقلب مورد ادعا يا صلح و ه

 . شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقي مي شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد 

 

هرگاه خوانده درجلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت  - ۹۱۷ماده 

الل بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مرادوي را كشف  زبان يا

يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد وايذاء باشد دادگاه 

جه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت سه بار به خوانده اخطارمي نمايد كه در نتي

استنكاف ، ناكل شناخته مي شود ، دراين صورت با سوگند خواهان دعوي ثابت و حكم بر محكوميت 

 . خوانده صادر خواهد شد 

 

در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي گيرد از قبيل قرض ، ثمن  - ۹۱۱ماده 

همچنين دعاوي كه مقصود  -به تلف يا اتالف  معامله ، مال االجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان

از آن مال است از قبيل بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد 

چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا  -موجب ديه 

 . خود را اثبات كند دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي 

درموارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجدشرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگندتوسط  -تبصره 

 . خواهان اداء مي شود 

 

در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز الزم است و در صورت امتناع از  - ۹۱۱ماده 

 . سوگند ، حق وي ساقط مي شود 

 

هرگاه خواهان در دعواي بر ميت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خوداقامه بينه  - ۹۱۲ماده 

 . درصورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد . كند عالوه بر آن بايد اداي سوگند نمايد 



ضي اداي درصورت تعدد وراث هريك نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بع - ۱تبصره 

سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت ونسبت به نكول 

 . كنندگان ساقط خواهد شد 

چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط  - ۹تبصره 

 . خواهان اداي يك سوگند كفايت مي كند 

حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي در - ۹۱۱ماده 

 . آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد 

 

يا نام خداوندمتعال به ( تاهلل  -باهلل  -وهللا ) سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله  - ۹۱۱ماده 

صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ ساير زبانها ادا گردد و در 

در هرحال فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوندمتعال . تعيين مي نمايد 

 (  ۱۷۷. ) مراتب اتيان سوگند صورت جلسه مي گردد . نخواهد بود 

 : زير نويس 

گرديده كه به موجب ماده  ۱/۱۱. م . د . آ  ۴۷۲جانشين ماده  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۹۱۱ماده  - ۱۷۷

 : اخير ترتيب اتيان سوگند به ترتيب مقرر در آيين نامه مصوب وزير دادگستري به شرح ذيل بود 

 : وزير دادگستري  ۱/۹۱آيين نامه ترتيب اتيان سوگند مصوب 

 : يين دادرسي مدني مقرر گرديده است آ ۴۷۲آيين نامه ترتيب اتيان سوگند كه به موجب ماده 

 : ترتيب اتيان سوگند در دادگاهها به طريقي است كه در مواد ذيل مقرر مي شود  ۱ -

 ۴//۱و  ۱/۹۷و  ۱/۹۱ماده ) تكيلف اتيان سوگند ممكن است به درخواست اطراف گفتگو باشد  ۹ -

 ( قانون مدني  ///۱ماده ) و ممكن است به نظر خود دادگاه باشد ( قانون مدني 

در مواردي كه به درخواست اطراف دعوي سوگند ياد مي شود دادگاه نمي تواند بدون درخواست  / -

 . سوگند دهدو اگر سوگند داد ، اثري نداشته و بعد از آن اگر درخواست شد بايد سوگند تجديدشود 

ت مجلس درخواست شفاهي درصور. درخواست سوگند ممكن است كتبي باشد يا شفاهي  ۴ -

 . نوشته شده به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را تا آخر محاكمه مي توان كرد 

سوگند ممكن است بر سبب باشد يعني وقوع امري يا عدم آن مثل معامله يا تعهد كه منشاء  ۱ -

قاء آنها و نيز گفتگو است و ممكن است بر نتيجه باشد مثل وجود يا عدم دين يا ملكيت يا بقاء و عدم ب

ممكن است بر نفي علم باشد و دردرخواست بايد معين شود كه مقصود درخواست كننده سوگند به 

 . كدام يك از اين امور است 

كسي كه از او سوگند خواسته شده مي تواند اعتراض كند كه سوگند مورد درخواست مربوط به  ۷ -

 . اه اگر اعتراض را وارد ديد مي تواند اجازه سوگند ندهد ادعا نبوده ياقابل قبول نيست و نحو اينها و دادگ

در صورتي كه براي اثبات دعوي يا اثبات بطالن آن ادله كافي موجود باشد دادگاه مي تواند  ۱ -

 . درخواست سوگندرا نپذيرد 

ه دادگاه بايد قراري راجع به اتيان سوگند بدهد خواه به موجب درخواست يك طرف باشد و خواه ب ۱ -

 . نظر خوددادگاه و سوگندي كه بدون قرار داگاه اتيان شود اثري نداشته و بعد از قرار بايد تكرار شود 

بعد از قرار سوگند در صورتي كه دو طرف حاضر باشند دادگاه مي تواند در همان جلسه سوگند  ۲ -

 . دهد يا جلسه ديگري براي اين كار معين نمايد 

سوگند مقرر شده يك طرف حاضر نشود دادگاه وقت ديگري معين كرده  هر كه در جلسه كه براي ۱۱ -

به آنهااطالع مي دهد و اگر در وقت مقرر نيز يك طرف حاضر نشود و عذر موجهي براي عدم حضور خود 

نداشته باشد در صورتي كه حاضر نشده درخواست كننده باشد دادگاه در غياب او طرف را سوگند مي 

 . ه بايد سوگند يادكند ممتنع از اتيان سوگند محسوب مي شود دهد و اگر كسي باشد ك

اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند يك بار مهلت بخواهد دادگاه مي تواند  ۱۱ -

 . به او مهلت دهدبه اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود 

رجوع كرده يا طرف را از اتيان هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از درخواست خود  ۱۹ -

سوگند ابراءيا اسقاط كند مثل آنست كه درخواست سوگند نكرده باشد و قطع نظر از اين درخواست 

 . دادگاه رسيدگي كرده حكم مي دهد 



قانون  ///۱ماده ) در موردي كه سوگند بدون درخواست طرف به نظر خود حاكم واقع مي شود  /۱ -

 . بعد از احضار حاضر نشود حاكم در غياب او سوگند مي دهد درصورتي كه طرف ( مدني 

 . وكيل حق قبول يا رد سوگند ندارد مگر اينكه اين اختيار از طرف موكل به او داده شده باشد  ۱۴ -

اگر يك طرف اقرار تام به حق طرف ديگر كند اقرار در صورتمجلس درج و بر طبق آن حكم داده مي  ۱۱ -

 . وگند ترتيب اثر داده نمي شود شود و به درخواست س

سوگند بايد به نام خداي تعالي و صفات مختصه او باشد و دادگاه مي تواند به مناسبت مليت  ۱۷ -

 . كسي كه سوگندياد مي كند كيفيت سوگند را از حيث زمان و مكان و غيره تعيين كند 

ادكرده و طرف اگر حاضر بعد از سوگند صورتمجلس نوشته شده به امضاي كسي كه سوگند ي ۱۱ -

 . بوده و حاكم ومنشي مي رسد 

قانون مدني كه بر حسب نظر دادگاه مدعي بايد سوگند ياد كند اگر مدعي  ///۱در مورد ماده  ۱۱ -

 . متعدد باشد هريك از آنهابايد علي حده سوگند ياد كند و نسبت به حق خود او موثر است 

اگر حاكم الزم بداند كه مدعي بر بقاء حق خود قسم ياد كند يك در دعوي يك نفر بر ورثه متعدد ،  ۱۲ -

 . قسم براي تمام دعوي كافي است و براي هر يك از ورثه قسم علي حده الزم نيست 

اگر دعوي بر شخص زنده و مرده هر دو باشد دعوي نسبت به زنده به شاهد ثابت مي شود و  ۹۱ -

 . هد كه بر بقاء حق سوگند ياد كند نسبت به متوفي ممكن است حاكم از مدعي بخوا

كسي كه بايد سوگند ياد كند (  ///۱ماده ) در مواردي كه سوگند به نظر حاكم داده مي شود  ۹۱ -

 . نمي تواند آن را به طرف رد كند 

در خصوص سوگند اقليتهاي مذهبي و فرقه بهائيت با توجه به : ق . ح . ا  ۹۴///۱/۱۹ - ۱/۹۱۱۲نظريه 

فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان در اداي سوگند به نام  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۹۱۱ه مقررات ماد

خداوند متعال نيست و لذا در موردكساني كه اعتقاد به وحدانيت خدا داشته باشند سوگند بايد به نام 

 . خداوند متعال اتيان شود 

 

ند ، تعيين وقت نموده وطرفين ـ درصورتي كه طرفين حاضر نباشند ، دادگاه محل اداي سوگ ۹۱۹ماده 

 . دراحضار نامه علت حضور قيد مي گردد . را احضار مي نمايد 

 

ـ دادگاه نمي تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن  /۹۱ماده 

 .  مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديدگردد

 

درخواست . ـ درخواست سوگند ازسوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد  ۹۱۴ماده 

شفاهي در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي درخواست كننده مي رسد و اين درخواست را 

 . تاپايان دادرسي مي توان انجام داد 

 

جود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ـ درصورتي كه سوگند از سوي منكر باشد ، سوگند بر عدم و ۹۱۱ماده 

، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد ، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به 

به هرحال بايد مقصود درخواست كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك از . عمل خواهد آمد 

 . اين امور است 

 

گند ، درصورتي كه شخصي كه بايد سوگند ياد كند حاضرباشد ، ـ بعد از صدور قرار اتيان سو ۹۱۷ماده 

دادگاه درهمان جلسه سوگند مي دهد و درصورت عدم حضور تعيين وقت نموده ، طرفين رادعوت مي 

اگر كسي كه بايد سوگند يادكند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور ازسوگند امتناع . كند 

يان سوگند را به طرف دعوا رد مي كند و با اتيان سوگندحكم صادر نمايد نكول محسوب و دادگاه ات

دربرگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد گردد . خواهد شد وگرنه دعوا ساقط مي گردد 

 . 

 

ـ اگر كسي كه بايد سوگند يادكند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه مي تواند  ۹۱۱ماده 



 . ي كه موجب ضرر طرف نشود به او يكبار مهلت بدهد به اندازه ا

 

درصورتي كه ادا . ـ اتيان سوگند بايد درجلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود  ۹۱۱ماده 

كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد ، دادگاه ، حسب اقتضاي مورد ، وقت 

د يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي شود يا به قاضي ديگرنيابت مي ديگري براي سوگند معين مي نماي

 . دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن راي صادرمي نمايد 

 

ـ هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايددادگاه با  ۹۱۲ماده 

 . ت به دعوا رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد توجه به ساير مستندا

 

 مبحث هشتم ـ نيابت قضايي 

ـ در هر موردي كه رسيدگي به داليلي از قبيل تحقيقات از مطلعين وگواهان يا معاينه محلي  ۹۲۱ماده 

اشرت و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد ومب

دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صالحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورداقدام الزم 

اقدامات مذكوردر صورتي . معمول و نتيجه را طي صورتمجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد 

 . معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد 

 

ت بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد ، دادگاه در حدودمقررات معهود ـ در مواردي كه تحقيقا ۹۲۱ماده 

، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود (  ۱۷۱) بين دولت ايران و كشور مورد نظر 

ترتيب اثر برتحقيقات معموله . نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد 

 . ر خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات ميباشد د

 : زير نويس 

 : به موارد زير مراجعه كنيد (  ۱۴۱با رعايت تذكر مندرج در پاورقي ماده  - ۱۷۱

از قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها وموافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت : الف 

قرارداد تعاون قضايي درمسائل حقوقي و تجارتي بين دولت ايران )  ۱۱///۱/۱۷ه مصوب جمهوري تركي

 ( : و دولت جمهوري تركيه 

 تعاون متقابل مقامات قضايي  -فصل دوم 

درمسائل حقوقي وتجارتي ابالغ اوراق صادره ازطرف مقامات يكي از دوكشور متعاهد  - ۱ - ۲ماده 

 . گر از مجراي سياسي صورت خواهدگرفت خطاب به اشخاص مقيم خاك كشور دي

تقاضانامه بايد مقامي را كه سند ازناحيه آن صادرگرديده واسم وسمت طرفين و آدرس مخاطب ونوع 

سند موضوع بحث را معين كرده وبه زبان كشور موردتقاضا ويابه زبان فرانسه تنظيم گردد ترجمه 

 . اشد مصدق سندي كه ابالغ مي شود بايدضميمه تقاضانامه ب

مقامي كه تقاضا به آن ارسال مي شود سندي مبني برابالغ آن يا دائر به تعيين علت عدم آن به  - ۹

 . نماينده سياسي خواهدفرستاد 

ابالغ به وسيله مقام صالحيتدار كشور مورد تقاضا به ترتيبي كه درقوانين كشور مزبور  - ۱ - ۱۱ماده 

 . مقرر است صورت مي گيرد 

غ خواه به وسيله رسيد مورخ و ممضي از طرف مخاطب وخواه به وسيله تصديقنامه صادر مدرك ابال - ۹

 . ازمقامات كشور مورد تقاضا مشعر بر وقوع امر و تاريخ وشكل ابالغ صورت مي گيرد 

درمسائل حقوقي و تجارتي مقام قضايي يكي از دوكشور متعاهد مي تواند برطبق  ۱ - - ۱۱ماده 

صالحيتدار كشور متعاهد ديگر رجوع نموده و ازآن تقاضا كند كه درحوزه خود اقدام  قوانين خود به مقام

 . به تحقيقي ويا ساير اقدامات قضايي بنمايد 

 . نيابت قضايي از مجراي سياسي ابالغ خواهدگرديد  - ۹

ه و صحت به نيابت قضايي مزبور بايد ترجمه به زبان كشور مورد تقاضا ويا به زبان فرانسه ضميمه گرديد

ترجمه ازطرف نماينده سياسي و يا قونسولي دولت تقاضا كننده يا به وسيله مترجم رسمي كشور 

 . تقاضاكننده يا مورد تقاضاتصديق شده باشد 



مقامي كه نيابت قضايي به آن ارسال شده سندي مشعر براجرا يا مشعر برامري كه مانع اجرا  - /

 . شت شده براي نماينده سياسي ارسال خواهددا

درصورت عدم صالحيت ذاتي مقام مزبور راسا نيابت قضايي را به مقام صالحيتدار ابالغ نموده و نماينده 

 . سياسي راازآن مطلع خواهدساخت 

مقام قضايي كه نيابت قضايي به آن محول مي شود بايد همان وسايل قانوني را به كار  - ۱ - ۱۹ماده 

 . صادره ازمقامات كشور خود اتخاذ مي نمايد برد كه درمورداجراي يك نيابت قضايي 

 . درصورتي كه موضوع راجع به حضور شخص متداعيين باشد اتخاذ وسايل مزبور اجباري نيست 

راجع به اصول محاكمه كه درموقع اجراي نيابت قضايي بايد معمول گردد مقام قضايي كشور مورد  - ۹

 . تقاضاقوانين كشور خودرا اجرا خواهدنمود 

مقام تقاضاكننده هرگاه درخواست كرده باشد ازتاريخ ومحل اجراي نيابت قضايي مطلع خواهدگرديد  - /

 . تاطرف ذي عالقه بتواند درآنجا حضور بهم رسانند 

 :  ۱/۷/۱۱//۱از قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بين دولت ايران و جمهوري اتريش مصوب : ب 

از طرفين معظمين متعاهدين در موضوعات حقوقي و تجارتي از هرگاه دادگاههاي يكي  - ۱۹ماده 

جمله در مورداستماع شهود و اظهارات طرفين دعوي ويا كارشناسان و يا ابالغ احكام صادره از 

دادگاههاي طرف معظم متعاهدمقابل نيابت قضايي بدهد طرف اخير مكلف است نيابت قضايي مزبور را 

يد با ترجمه به زبان دولت متقاضي عنه ويا ترجمه به زبان فرانسه قبول كندواگذاري نيابت قضايي با

همراه باشد و برابري ترجمه با اصل نيز بايد توسط مترجم سوگندخورده دولت متقاضي تصديق گردد در 

صورتي كه اسناد قابل ابالغ از طريق تسليم مستقيم و قبول اختياري گيرنده به رويت نرسد و به نحو 

 . دبايستي با ترجمه هاي مذكور همراه باشد ديگر ارسال گرد

از قبول نيابت قضايي نمي توان امتناع نمود مگر اينكه انجام تقاضاي مزبور از حدود اختيارات دادگاههاي 

دولت متقاضي عنه خارج باشد و يا تشخيص دهد كه اين امر به حاكميت و امنيت او لطمه وارد مي 

م نيابت قضايي را به استثناي حق الزحمه اي كه به شهود و يا سازد عوارض و مخارج ناشيه از انجا

 . كارشناسان تاديه مي گردد نمي توان از طرف متقاضي مطالبه نمود 

 :  ۱۹/۴//۱/۱از قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب : ب 

 . . . ـ وظايف كنسولي  ۱ماده 

يابت قضايي برطبق موافقتنامه هاي بين المللي ارسال اسناد قضايي و غيرقضايي يا اجراي ن: ي 

معتبر يا درصورتي كه چنين موافقتنامه هايي موجود نباشد به هر نحو ديگري كه با قوانين و مقررات 

 . دولت پذيرنده منطبق باشد 

از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالمي : ج 

 :  ۱/۱۱ن مصوب اذربايجا

 ـ معاضدت حقوقي  ۹ماده 

ـ مراجع قضايي طرفين معاضدتهاي متقابل قضايي را در پرونده هاي مدني و جزايي مطابق با مفاد  ۱

 . اين موافقتنامه انجام مي دهند 

(  ۱) ـ مقامات قضايي هر يك از طرفين معاضدتهاي الزم قضايي در مورد پرونده هاي ذكر شده در بند  ۹

 . ماده را كه به مراجع غير قضايي دولت متبوع خود مربوط مي شود ، انجام خواهدداد اين 

اين ماده نزد آنان مطرح است ، تقاضاي (  ۱) ـ مراجع ديگري كه پرونده هاي ذكر شده در بند  /

 . معاضدت قضايي رااز طريق مراجع قضايي ارسال مي كنند 

 ـ محدوده معاضدت حقوقي  /ماده 

ايي شامل نحوه اجراي اعمال دادرسي مطابق با قوانين طرف تقاضاشونده مي باشد ، از معاضدت قض

جمله تحقيق ازطرفين ، متهمين و محكومين ، متضررين ، محكومين ، شهود ، اجراي تحقيق و معاينه 

محلي ، كارشناسي ، رسيدگي دردادگاه ، ارائه اسباب و آالت جرم ، پيگرد جزايي ، شناسايي 

قضايي در پرونده هاي مدني و اجراي آنها ، تسليم و ارسال اسناد و مدارك و ارايه اطالعات تصميمات 

 . به طرف ديگر 

از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت كنفدراسيون روسيه جهت معاضدت : د 

 :  ۱/۱۱قضايي درپرونده هاي مدني و جزايي مصوب 



 ـ معاضدت حقوقي  ۹ماده 

ـ مراجع دادگستري طرفين متعاهد معاضدتهاي متقابل حقوقي در پرونده هاي مدني و جزايي  ۱

 . مطابق با مفاد اين قرارداد ارائه مي كنند 

ـ مراجع دادگستري به مراجع ديگري هم معاضدت حقوقي ارائه مي كنند كه پرونده هاي ذكر شده  ۹

 . اشند اين ماده در حدود صالحيت آنان مي ب(  ۱) در بند 

اين ماده در حدود صالحيت آنها قراردارند ، (  ۱) ـ مراجع ديگري كه پرونده هاي ذكر شده در بند  /

 . تقاضاي معاضدت حقوقي را از طرفين مراجع دادگستري ارسال مي كنند 

 ـ دامنه معاضدت حقوقي  /ماده 

تعاهد مورد تقاضا ، از معاضدت حقوقي شامل نحوه اجراي اعمال دادرسي مطابق با قوانين طرف م

جمله تحقيق ازطرفين ، متهمين و محكومين ، شهود ، كارشناسان ، اجراي تحقيق و معاينه محلي و 

رسيدگي در دادگاه ، ارايه آالت مادي جرم ، تشكيل پرونده ، پيگرد جزايي و استرداد مجرمين ، 

رسال اسناد و مدارك و ارايه شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در پرونده هاي مدني ، تسليم و ا

 . اطالعات به طرف ديگر درباره سابقه جزايي متهمين مي باشد 

 : در خصوص معاضدت قضايي در امور كيفري مراجعه كنيد به 

قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي : الف 

 .  ۱///۱/۱۹كشوري مصوب 

سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي  ۱۲۱۱نون الحاق به كنوانسيون قا: ب 

  //۱/۱۱/۲روانگردان مصوب 

قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها وموافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت : ج 

اون قضايي در امور جزايي بين عهدنامه استرداد مقصرين و تع)  ۱۱///۱/۱۷جمهوري تركيه مصوب 

 ( . دولت ايران و دولت جمهوري تركيه 

 

ـ دادگاههاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل ، نيابتي كه ازطرف دادگاههاي  ۹۲۹ماده 

 . كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده مي شود قبول كنند 

 

يقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند ، لكن چنانچه ـ دادگاههاي ايران نيابت تحق /۹۲ماده 

دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معين كرده باشد ، دادگاه ايران مي تواندبه شرط 

معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسالم و قوانين مربوط به نظم عمومي واخالق حسنه 

 . ايد نباشد برابر آن عمل نم

 

ـ در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابرقوانين ايران  ۹۲۴ماده 

تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده مي شود مي خواهد كه براساس آن كارتحقيقات را 

و تحقيق نمايداعتبار آن  درصورتي كه دادگاه يادشده به طريق ديگري اقدام به بررسي. انجام دهد 

 . منوط به نظر دادگاه خواهد بود 

 

راي و ابالغ آن حكم حضوري و غيابي واخواهي و اصالح راي دادرسي  -فصل يازدهم *  

  ۸۲۱تا  ۲۱۱فوري مواد 

 

 (  ۱۷۱) فصل يازدهم ـ راي 

 (  ۱۷۲) مبحث اول ـ صدور و انشاي راي 

درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاي راي (  ۱۱۱) ـ پس از اعالم ختم دادرسي  ۹۲۱ماده 

نموده و به اصحاب دعوا اعالم مي نمايد در غيراينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعالم راي مي 

 (  ۱۱۱. ) كند 

 : زير نويس 

رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها  ۱/۱۱/۱/۹۴مورخ  ۹//۱/۱۱/۱۴از بخشنامه شماره  - ۱۷۱



 : مقرر مي دارد : . . . هاي قضايي مربوط  ومجتمع

صرفا آراي محاكم ، اعم از احكام و قرارهاي نهايي مجوز ثبت در دفتر دادنامه دارد و ثبت ساير  ۴ -

 . تصميمات ودستورها مثل قرار ممنوع الخروجي و ساير قرارهاي غيرنهايي مجوز ثبت مذكور را ندارد 

دنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرفا جهت حفظ سابقه و ثبت درخواست يا دادخواست تجدي ۱ -

اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست شعب 

دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي است در 

 . ستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بالمانع است صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه م

هر صورتجلسه اجراي احكام كه متضمن تقاضاي صدور حكم واحد ( ادغامي ) براي صدور راي واحد  ۷ -

باشدصرفا مجوز ثبت يك پرونده و يك شماره ثبت دادنامه است و لذا ثبت به تعداد پرونده ها يا شماره 

 . نيست  دادنامه هاي قبلي مجاز

با شروع هر ماه جديد شماره دادنامه با تاريخ واقعي در دفتر دادنامه ثبت و باقي گذاردن جاي  ۱ -

 . خالي در دفترثبت دادنامه ممنوع است 

اعالم آمار ماهانه منطبق با دفتر ثبت دادنامه باشد و از جابجا نمودن آمار هر ماه ولو اينكه در پايان  ۱ -

 . صحيح باشد خودداري گردد  فصل ياسال جمع آمار

 . از اعالم آمار موهوم و خالف واقع جدا خودداري كه موجب مسووليت كيفري و انتظامي است  ۲ -

سرپرست واحد قضايي هر ماهه نسبت به كنترل برابري تعداد پرونده هاي وارد به شعب با آنچه  ۱۱ -

 . يد ارجاع گرديده و در دفتر ثبت كل منعكس مي باشد اقدام نما

پرونده هاي مختومه هر ماه با توجه به تاريخ صدور دادنامه بايگاني و بدل پرونده هاي ارسالي به  ۱۱ -

اجراي احكام و مرجع تجديدنظر و غيره به نحوي كه شماره دادنامه در آن منعكس باشد با توجه به 

 . لت ميسر باشد تاريخ صدور دادنامه حفظو نگهداري تا امكان دسترسي بعدي و نظارت به سهو

روساي دادگستريها و سرپرستان مجتمع هاي قضايي مسوول نظارت و اجراي دقيق بخشنامه مي 

 . باشند 

در هر پرونده اي كه از طريق متعارف علم براي قاضي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۷/۹ - ۱/۹۹۱۱نظريه  - ۱۷۱

 . صدور راي براين اساس بالاشكال است +حاصل گردد

در موردي كه راي صادره قبل از ماشين شدن يا ابالغ : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۱ - ۱۴۱//۱نظريه  - ۱۷۲

به طرفين در موقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس الزم اميدي به پيدا كردن 

قات و آن نباشد ، دادگاه بايد با توجه به محتويات پرونده و براساس خالصه و نتيجه راي كه در دفاتر او

احكام ثبت شده و يا در صورت عدم ثبت خالصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مراجع 

انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي با تشكيل مجددپرونده انشاء راي نمايد ، بديهي است كه 

و نحوه استدالل با اين راي از حيث نتيجه نبايد مخالف با راي گم شده باشد هر چند كه از لحاظعبارت 

 . آن متفاوت باشد 

منظور از ختم دادرسي در اصطالح حقوقي به معني . : ق . ح . ا  ۱/۷۷/۴/۹۱ - ۱/۱۱۴نظريه  - ۱۱۱

اعالم پايان تحقيقات و دادرسي و رسيدگيهاي الزم درخصوص موضوع دعوي مي باشد به طوري كه 

 . پس از آن هيچ اقدامي جزصدور راي صورت نگيرد 

قاضي صادركننده راي پس از صدور راي حتي اگر راي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۱ - ۱/۱۱۱۹نظريه  - ۱۱۱

فارغ از رسيدگي است و لذا نمي تواند از تصميم خود ( آراي قطعي ) صادره غيرقابل تجديدنظر باشد 

نده اما درخصوص دستورات و تصميمات كه حكم يا قرار محسوب نمي شود قاضي صادركن. عدول كند 

مي تواند پس از آن كه به اشتباه خود پي برد ، از دستور يا تصميم غلط عدول و آن را كان لم يكن 

بنابراين تغيير راي تخلف است ولي عدول ازدستور في نفسه تخلف نيست مگر اين كه دستور . نمايد 

 . قبلي يا بعدي خالف قانون باشد 

 

يد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و ـ راي دادگاه پس از انشاي لفظي با ۹۲۷ماده 

 : نكات زير در آن رعايت گردد 

 . ـ تاريخ صدور راي  ۱

 . ـ مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه  ۹



 . ـ موضوع دعوا و درخواست طرفين  /

 . ه راي براساس آنها صادر شده است ـ جهات ، داليل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني ك ۴

 (  ۱۱۹. ) ـ مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه  ۱

 : زير نويس 

رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي  ۱/۱۱/۱/۱مورخ  ۱/۱۱/۱۹۴۷۱بخشنامه شماره  - ۱۱۹

امل خود ، بنابر اعالم ديوان عالي كشور ، بعضي قضات محاكم ، از درج مشخصات ك: سراسركشور 

ذيل دادنامه هاخودداري و امضاي آنان ، خوانا نمي باشد و در نتيجه تنظيم پرونده هاي مربوط به نقض 

 € و ابرام آرا ، با اشكال روبروشده است 

در تعدادي از پرونده هاي رسيده به نهاد قوه قضاييه نيز ذيل برگهاي تحقيقاتي ، صورتمجلس ها ، 

در شده ، امضايي ديده نمي شود يا به گونه اي مخدوش و مبهم امضاء دستورهاي قضايي يااداري صا

شده اند كه خوانده نمي شود و معلوم نيست كه محقق يا رسيدگي كننده ، چه كسي است ؟ و 

 . مراجعه كننده به پرونده را دچار زحمت و اشكال مي نمايد 

ا و داراي تاريخ و امضاي مقام اقدام انتظار دارد ، هر اقدامي كه در پرونده اي به عمل مي آيد خوان

كننده باشد و نكات قانوني الزم و از جمله نكاتي كه مورد امعان نظر ديوان عالي كشور مي باشد 

 : مانند 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  /۹۱تبصره ماده ( ب ) بند 

در نوشتن آرا  ۱/۱۲سي مدني دادگاههاي مذكور مصوب قانون آيين دادر ۹۲۷ماده  ۱و بند  ۱/۱۱

نيز تذكر داده  ۱/۱۷/۷/۹۱ ۱/۱۷/۱۱۱۱ -بخشنامه شماره (  ۴) رعايت گردد و همان طور كه در بند 

شده است ، نام و نام خانوادگي ، سمت دادرس يادادرسان و مشخصات دادگاه رسيدگي كننده در 

 . ذيل دادنامه ها قيد و امضا گردد 

 

ـ راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يادادرسان  ۹۲۱ه ماد

 . صادركننده راي برسد 

 

ـ درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد  ۹۲۱ماده 

ي باشد و نسبت به بادرخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت م

 . قسمت ديگر رسيدگي را ادامه مي دهد 

 

ـ چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم ، و  ۹۲۲ماده 

 . در غير اين صورت قرار ناميده مي شود 

 

 مبحث دوم ـ ابالغ راي 

رونوشت آن را به (  /۱۱) مضاي دادنامه ، ـ مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از ا ۱۱/ماده 

تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاپ يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان 

 (  ۱۱۴. ) ابالغ نمايد واال به مامور ابالغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابالغ گردد 

 : زير نويس 

 . مراجعه شود همين قانون  ۹۲۱به ماده  - /۱۱

قانون اصول تشكيالت  /۱و  ۱۱به استناد مواد : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۷ - ۱/۱۱۱/۴نظريه  - ۱۱۴

بنابراين . مديردفتر دادگاه تحت رياست و به دستور رييس دادگاه انجام وظيفه مي نمايد +دادگستري ، 

ر به دستور رييس دادگاه صورت مي توسط مدير دفت ۱/۱۲. م . د . آ . ق ۱۱/ابالغ دادنامه موضوع ماده 

پذيرد لذا به طريق اولي دادگاه مجاز است راي دادگاه را پس از صدور في المجلس به متداعيين به 

 . همان قانون ابالغ نمايد  ۹۲۱استناد ماده 

 

يد ـ مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه راي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس هابرسد ، نبا ۱۱/ماده 

درصورت تخلف مرتكب به حكم هياتهاي رسيدگي به تخلفات . رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند 



ـ و  ۱/۱۹ـ مصوب (  ۱۱۱) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (  ۲) ماده ( ب ) اداري به مجازات بند 

 . باالتر محكوم خواهد شد 

 : زير نويس 

 . درج شده است  ۷۱در پاورقي ماده  ۱/۱۹/۲/۱مصوب  قانون رسيدگي به تخلفات اداري ۲ماده  - ۱۱۱

 

ـ هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت  ۱۹/ماده 

 . دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابالغ شده باشد 

(  ۱۱۷) وط به ابالغ دادخواست و ساير اوراق رسمي نحوه ابالغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مرب

 . خواهد بود 

تبصره ـ چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد ، مفاد راي بوسيله آگهي 

در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابالغ 

 . تاريخ انتشار آگهي ، تاريخ ابالغ راي محسوب مي شود  .خواهد شد 

 

 مبحث سوم ـ حكم حضوري و غيابي 

ـ حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در  /۱/ماده 

) ابالغ واقعي هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه 

 (  ۱۱۱. ) نشده باشد (  ۱۱۱

 : زير نويس 

 . به بعد همين قانون مراجعه شود  ۷۱به مواد  - ۱۱۷

منظور از ابالغ واقعي در امور حقوقي و كيفري ابالغ به : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱ - ۱/۴۴۱۱نظريه  - ۱۱۱

چنانچه مخاطب از رويت . دد شخص مخاطب و يا وكيل وي مي باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گر

 . اخطاريه استنكاف ورزد ابالغ اخطاريه واقعي محسوب مي گردد 

منظور از ابالغ واقعي ، ابالغ به شخص مخاطب است به : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۹۱ - ۱/۱۱۷۱۲نظريه 

م . د . آ .  ق ۱۱بنابراين در ابالغ اوراق اخطاريه موضوع ماده . نحوي كه از مفادابالغنامه مطلع گردد 

چون مخاطب رييس اداره ياموسسه است نه رييس دفتر ، لذا ابالغ به رييس دفتر نمي تواند  ۱/۱۲

چون شخص حقوقي مستقيما نمي تواند طرف خطاب واقع  ۱۷مصداق ابالغ واقعي باشد ولي در ماده 

ه شخص شود ، مدير شخص حقوقي يا كسي كه حق امضاء دارد ، مخاطب محسوب مي شود و اگر ب

با توجه به شرح فوق مي . مدير يا كسي كه حق امضا دارد ابالغ شود ، اين ابالغ واقعي خواهد بود 

همان قانون آمده ، انجام شده  ۷۱توان گفت ، اگر ابالغ به شخص مخاطب و به نحوي كه در ماده 

قررات قانون باشدابالغ واقعي است ، اما اگر به شخص خوانده ابالغ نشده باشد ، ولي براساس م

 . مذكور ابالغ صورت گرفته باشد ، چنين ابالغي قانوني تلقي خواهد شد 

 

ـ درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و يا  ۱۴/ماده 

 اليحه دفاعيه تسليم نمايند ، دادگاه نسبت به دعواي مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده

سپس مبادرت به صدور راي مي نمايد ، راي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و 

 . اليحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه ، ابالغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است 

 

 (  ۱۱۲) مبحث چهارم ـ واخواهي 

اين اعتراض واخواهي ناميده  .ـ محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد  ۱۱/ماده 

 (  ۱۱۱. ) دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است . مي شود 

 : زير نويس 

 . در رابطه باامورمدني منسوخه است (  ۱/۱۱) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي (  ۹۲) ماده  - ۱۱۱

) مختص احكام غيابي و تجديدنظر ( اعتراض ) اخواهي و. : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۱/۷ - ۱/۱۱/۱نظريه  ۱ -

مختص احكام حضوري يا احكام غيابي كه مدت واخواهي آنها منقضي شده باشد ، ( پژوهشخواهي 

بنابراين واخواهي و تجديدنظرخواهي دو مرحله رسيدگي جداگانه و منفك از يكديگر مي باشد . است 



، پس از رسيدگي به اعتراض حسب مورد حكم غيابي ، درصورت واخواهي دادگاه صادركننده حكم 

صادره را فسخ يا تاييد مي نمايد ليكن درصورت تجديدنظرخواهي مرجع تجديدنظر حكم مورداعتراض را 

 . حسب مورد تاييد يا نقض و در صورت نقض مبادرت به صدور حكم خواهد نمود 

خواست قبل از رسيدگي واخواهي باشد چنانچه استرداد داد: ق . ح . ا  ۹۷///۱/۱۱ـ  ۱/۱۱۱نظريه 

 . قرار ابطال دادخواست واخواهي صادر مي شود 

نظر به اينكه در نحوه رسيدگي به واخواهي در احكام : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۷۱///۱نظريه  - ۱۱۲

ساكت مي باشد ، بهتر است كه مانند مرحله بدوي در آن مورد عمل  ۱/۱۲. م . د . آ . حقوقي ، ق 

 . ود ش

با توجه به اينكه راي صادره نسبت به خواهان هميشه : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱ - ۱/۲۷۴۱نظريه 

 . حضوري محسوب است لذا صدور راي قابل واخواهي در مورد خواهان صحيح نيست 

رجوع  ۱۹/و پاورقي ماده . ت . ق  ۱/۱الي  ۱/۷ح و مواد . ا . ق (  //۹) همچنين به ماده  - ۱۱۱

  .كنيد 

 

ـ مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني  ۱۷/ماده 

كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ ابالغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت 

صورت بايد داليل دراين . نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است 

اگر دادگاه . موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده راي اعالم نمايد 

. ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود 

 : جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد 

 . است ـ مرضي كه مانع از حركت  ۱

 . ـ فوت يكي از والدين يا همسر يا اوالد  ۹

ـ حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر  /

 . ممكن نباشد 

 . ـ توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد  ۴

به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابالغ قانوني به عمل آيد (  ۱۱۱) الغ واقعي ـ چنانچه اب ۱تبصره 

، آن ابالغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاي مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراي گذارده 

 . خواهد شد 

دمي درصورتي كه حكم ابالغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطالع از مفاد راي باش

دادگاه بدوا خارج ازنوبت در . تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد 

قرار قبول دادخواست مانع . اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند 

 . اجراي حكم خواهد بود 

بر يا اخذ تامين متناسب ازمحكوم له خواهد اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معت - ۹تبصره 

مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابالغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از . بود 

 (  ۱۱۹. ) تاريخ ابالغ دادنامه واخواهي نكرده باشد 

درمرحله تجديدنظر  تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي - /تبصره 

 . برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد 

 : زير نويس 

مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۹۱ - ۱/۱۱۷۱۲و  ۱/۱۱/۱/۱ - ۱/۴۴۱۱به نظريات  - ۱۱۱

 . مراجعه شود /۱/

جراي حكم غيابي چنانچه محكوم له نتواند براي ا. : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۲/۹۹ - ۱/۴۱/۲از نظريه  - ۱۱۹

 . ضامن معرفي نمايد و يا نتواند تاميني مناسب توديع نمايد حكم غيابي قابل اجراء نخواهد بود 

نسبت به كليه احكام  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۷/ماده  ۹تبصره : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۷ - ۲///۱نظريه 

ق نيز مشمول حكم مزبور است غيابي دادگاهها اعم ازمالي و غيرمالي تسري دارد و حكم غيابي طال

باتذكر اينكه در مورد طالق تامين متناسبي نمي توان گرفت و مصلحت نيست كه حكم غيابي طالق . 

قبل از ابالغ واقعي و قطعيت اجراء شود زيرا ممكن است بعدا فسخ شود و تالي فاسد داشته باشد 



ه اوضاع واحوال پرونده و شرائط اصحاب بهر حال تشخيص نوع و ميزان تامين يا ضامن معتبر با توجه ب

 . دعوي با دادگاه صادركننده حكم است 

اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر با اخذ تامين : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۱۱ - ۱/۲۱۱نظريه 

مناسب ازمحكوم له خواهد بود و دليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تامين مذكور را محدود به زمان معيني 

كرده باشد در دسترس نيست ، ناگزير تامين يا تضمين ماخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي و 

صدور حكم قطعي و يا ابالغ واقعي به او و مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي 

 . بماند 

 

رسيدگي بعدي حكم  ـ چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم ، واخواهي نمايد و در ۱۱/ماده 

به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد 

 . 

 

ـ رايي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر  ۱۱/ماده 

اي صادره قابل تجزيه وتفكيك است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد ، مگر اينكه ر

نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز 

 . تسري خواهد داشت 

 

 (  /۱۱) مبحث پنجم ـ تصحيح راي 

ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يازياد  ۱۲/ماده 

شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظرنشده ، 

راي تصحيحي به طرفين (  ۱۱۴. ) دادگاه راساپ يا به درخواست ذي نفع ، راي را تصحيح مي نمايد 

 . تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحيحي ممنوع است . ابالغ خواهد شد 

 . گاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجرا خواهد شد حكم داد

در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن  - ۱تبصره 

 . نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود 

واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گرددراي تصحيحي چنانچه راي مورد تصحيح به  - ۹تبصره 

 . نيز از اعتبار خواهد افتاد 

 : زير نويس 

قانون نحوه وصول  ۹قوانين در موارد ديگري نيز به تصحيح راي اشاره دارد كه از آن جمله به ماده  - /۱۱

 : به شرح ذيل مراجعه شود  ۱/۷۱/۱۱/۱مطالبات بانكها مصوب 

رخصوص دعاوي كه قبال راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور ـ د ۹ماده 

حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تاخير تاديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه كه وصول 

آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است ، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع 

صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام 

مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي . صادره را تصحيح نمايد 

 . است نيز اعمال مي گردد 

تباه قاضي در صدور راي هرگونه حكم منظور از اش: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۱ - //۱/۱۷نظريه  - ۱۱۴

غيرصحيح و مغايربا ضوابط قانوني است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نيست و هرگاه 

باشد در اين صورت موضوع از مصاديق  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۲/مورد مطروحه از موارد مذكور درماده 

م بايد مراتب را جهت تصحيح راي به قاضي تصحيح راي محسوب و ذي نفع يا قاضي مجري حك

قانون مورد بحث  ۹۷/مورداز مصاديق ماده  ۱۲/صادركننده حكم اعالم دارد و درغيرموارد مذكور در ماده 

 . در دعاوي جزايي مي باشد  ۱/۱۱. ك . د . آ . ق  ۹/۱در امور حقوقي يا ماده 

 

 مبحث ششم ـ دادرسي فوري 

ن تكليف آن فوريت دارد ، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور ـ دراموري كه تعيي ۱۱/ماده 



 . موقت صادر مي نمايد 

 

ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه  ۱۱/ماده 

اصل خواهد بود و درغيراين صورت مرجع درخواست ، دادگاهي مي باشد كه صالحيت رسيدگي به 

 . دعوا را دارد 

 

ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در  ۱۹/ماده 

ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد ، اگرچه صالحيت رسيدگي به 

 . اصل دعوا را نداشته باشد 

 

درخواست شفاهي . است كتبي يا شفاهي باشد  ـ درخواست دستور موقت ممكن /۱/ماده 

 . درصورتمجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد 

 

ـ براي رسيدگي به امور فوري ، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين رابه دادگاه  ۱۴/ماده 

دعوت ازطرفين و درمواردي كه فوريت كار اقتضا كند مي توان بدون تعيين وقت و . دعوت مي نمايد 

 . حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود 

 

ـ تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صالحيت رسيدگي به  ۱۱/ماده 

 . درخواست را دارد 

 

 . منع از امري باشد ـ دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا  ۱۷/ماده 

 

 . ـ دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت  ۱۱/ماده 

 

ـ پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست كننده  ۱۱/ماده 

به دادگاه صالح مراجعه و بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعواي خود

در . دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد 

 . غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد كرد 

 

ستور موقت حاصل مي شود ـ دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از د ۱۲/ماده 

دراين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد . ازخواهان تامين مناسبي اخذ نمايد 

 . 

 

ـ دستور موقت پس ازابالغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار ، دادگاه مي تواند مقرردارد كه  ۹۱/ماده 

 . قبل از ابالغ اجراء شود 

 

ه طرف دعوا تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه ـ درصورتي ك ۹۱/ماده 

 . درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود 

 

ـ هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادركننده دستور  ۹۹/ماده 

اشد ، دادگاه رسيدگي كننده دستوررا لغو موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح ب

 (  ۱۱۱. ) خواهد نمود 

 : زير نويس 

مي  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۹۹/با استفاده از مالك ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۴/۲ - ۱/۹۹۱۱نظريه  - ۱۱۱

توان گفت ، چنانچه متقاضي دستور موقت ظرف مهلت مقرر در ماهيت دعوي دادخواست تقديم ننمايد 



مي تواند دستور موقت صادره را لغو و كان ( يا قائم مقام قانوني آن ) اه صادركننده دستور موقت دادگ

 . لم يكن نمايد 

 

اقامه دعوا نشود و يا درصورت اقامه دعوا ، ادعاي خواهان (  ۱۱/) ـ درصورتي كه برابر ماده  /۹/ماده 

ا در اجراي دستورمتحمل شده رد شود ، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعو

 . است محكوم خواهد شد 

 

ـ درخصوص تامين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف يك ماه  ۹۴/ماده 

از تاريخ ابالغ راي نهايي ، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامين 

 . رفع توقيف خواهد شد 

 

لكن . ـ قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقال قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست  ۹۱/ماده 

متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض ودرخواست رسيدگي 

 . ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست . نمايد 

 . اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي مي باشد  - ۱بصره ت

درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي  - ۹تبصره 

 (  ۱۱۷. ) است 

 : زير نويس 

ه دادرسي در هزين: . . .  /۱/۱مصوب . . . قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت (  /) از ماده  ۱۱۷ -

) لاير  ۱۱۱۱دعاوي غيرمالي ودرخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه مراجع قضايي مبلغ 

 . تعيين مي شود ( پنجهزار لاير 

 

  ۸۶۱تا  ۸۲۶تجديدنظر موارد مهلت مقدمات رسيدگي جهات تجديدنظر مواد * 

 

 (  ۱۱۱) باب چهارم ـ تجديدنظر 

 بل نقض و تجديدنظر فصل اول ـ احكام و قرارهاي قا

صريحا  ۱/۱۱/۱/۹۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي  ۲/ـ به موجب ماده  ۹۷/ماده 

 . نسخ گرديده است 

 : زير نويس 

در حال حاضر تجديدنظر فوق العاده در امور مدني و كيفري بر عهده پشعبه تشخيص پ ، : الف  - ۱۱۱

الحاقي به قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و  ۱۱وجب ماده مستقر در ديوانعالي كشور كه به م

 . تشكيل شده است ، مي باشد  ۱/۱۱/۱/۹۱انقالب مصوب 

 : ماده منسوخه به شرح زير بود : ب 

 : ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقالب در موارد زير نقض مي گردد  ۹۷/ماده 

 . الف ـ قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود 

ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد ، ب 

 . متنبه شود 

دادگاه صادركننده راي يا قاضي ، صالحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداپكشف شود كه قاضي  -ج 

 . فاقد صالحيت براي رسيدگي بوده است 

عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان ( ب ) مذكور در بند منظور از قاضي ديگر  - ۱تبصره 

كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار 

 . مي گيرد 

درصورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب  - ۹تبصره 

  را به

 . دادستان كل كشور اعالم مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد 



 

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و  ۲/به موجب ماده  ۹۷/با توجه به نسخ صريح ماده  - ۹۱/ماده 

 (  ۱۱۱. ) اين ماده بطور ضمني منسوخ است  ۱/۱۱/۱/۹۱انقالب الحاقي 

 : زير نويس 

 : ه شرح زير بود ماده منسوخه ب - ۱۱۱

ـ چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدال پرونده را به دادگاه  ۹۱/ماده 

 . تجديدنظر ارسال مي دارد 

 . دادگاه يادشده باتوجه به دليل ابرازي راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد 

 

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و  ۲/ب ماده به موج ۹۷/با توجه به نسخ صريح ماده  - ۹۱/ماده 

 (  ۱۱۲. ) اين ماده بطور ضمني منسوخ است  ۱/۱۱/۱/۹۱انقالب الحاقي 

 : زير نويس 

 : ماده منسوخه به شرح زير بود  - ۱۱۲

پي به اشتباه راي (  ۹۷/) ماده (  ۱) ـ درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره  ۹۱/ماده 

 . ذكراستدالل پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارند صادره ببرند با 

دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدالل تذكردهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد واال 

 . راي را تاييد وبراي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد 

 

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و  ۲/ به موجب ماده ۹۷/با توجه به نسخ صريح ماده  - ۹۲/ماده 

 (  ۱۲۱. ) اين ماده بطور ضمني منسوخ است  ۱/۱۱/۱/۹۱انقالب الحاقي 

 : زير نويس 

 : ماده منسوخه به شرح زير بود  - ۱۲۱

در صورتي كه عدم صالحيت قاضي صادركننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتدا به  - ۹۲/ماده 

 . احراز ، راي رانقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد  اصل ادعارسيدگي و درصورت

 

 (  ۱۲۱) فصل دوم ـ آراء قابل تجديدنظر 

در امور حقوقي قطعي است ، مگر درمواردي كه (  ۱۲۹) ـ آراء دادگاههاي عمومي و انقالب  ۱//ماده 

 (  /۱۲. ) طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد 

 : زير نويس 

چنانچه در دادگاه عمومي ، دادگاه در موردي راي داده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۲ - ۱/۱۱۴۱نظريه  - ۱۲۱

و پرونده براثرتجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر برود و در اين دادگاه توافق به عمل آيد ، دادگاه 

فسخ تجديدنظر بايد بر مبناي توافق حاصله گزارش اصالحي تنظيم و راي صادره از دادگاه بدوي را كال 

 . نمايد 

با فسخ راي دادگاه عمومي موردي براي طرح دعوي مجدد و اعتبار امر مختوم باقي نمي ماند توافق 

 . حاصله در دادگاه تجديدنظر مالك اقدام براي اجراي احكام خواهد بود 

ن قانو ۱۲ماده  ۹در امور حقوقي باتوجه به صراحت تبصره . : ق . ح . ا  ۹۲///۱/۱۱ - ۱۲۷//۱نظريه 

درصورتي كه طرفين ( امور مدني ) تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب ، درموارد مذكور در اين ماده 

دعوي كتبا حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظرخواهي آنان مسموع 

 . نيست ، دراين صورت مهلت اعتراض و يا باقي مانده آن منتفي تلقي مي شود 

از  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱با عنايت به تعريفي كه در ماده : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۹/۴ـ  ۱/۱۲۷۱نظريه 

دعوي طاري شده وويژگي دعوي مزبور مرتبط بودن آن با دعوي اصلي يا داراي يك منشا بودن آن با 

دعوي اصلي مي باشد چنانچه به تشخيص دادگاه شرايط قانوني رسيدگي توام به هر دو دعوي 

. . . اعم از اينكه دعوي طاري تحت عنوان ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعوي متقابل يا ) طاري  اصلي و

قانون مزبور اتخاذ  ۱۴۱فراهم باشد از جهت اين كه با عنايت به اينكه قسمت اخيرماده ( طرح شده 

دعوي  تصميم در هر يك از دو دعوي موثر در ديگري است ، قابليت تجديدنظر خواهي دعوي طاري به



اصلي كه دعوي اخير كمتر از سه ميليون لاير تقويم شده تسري پيدا مي كند و دعوي اصلي به تبع 

 . دعوي طاري قابل تجديدنظر خواهي خواهد بود 

صالحيت دادگاههاي انقالب را  /۱/۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  ۱ماده  - ۱۲۹

 : كرده است * به شرح ذيل احصاء 

 . كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في االرض  ۱ -

 . توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري  ۹ -

توطئه عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات بمنظور مقابله با  / -

 نظام 

 . ب جاسوسي به نفع اجان ۴ -

 . كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر  ۱ -

 . : ا . ق  ۴۲دعاوي مربوط به اصل  ۷ -

 ۱/۱۱//۱/۷جمهوري اسالمي ايران در تاريخ . ا . ق  ۴۲در خصوص مورد اخير قانون نحوه اجراي اصل 

عالوه بر . ا . ق  ۴۲به تصويب رسيده و احكام صادره از دادگاهاي انقالب اسالمي در رابطه با اصل 

 - ۱۱۱در اين خصوص راي وحدت رويه . جنبه كيفري خود مي تواندواجد جنبه حقوقي نيز باشد 

 : به شرح ذيل مالحظه شود  ۱/۱۱/۱۹/۹

پدادگاههاي انقالب اسالمي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان هللا تعالي عليه و مصوبه بيست و 

. ا . شده اند بر طبق اصل يك صدو شصت و يكم ق شوراي انقالب تشكيل  ۱/۱۱هفتم خردادماه 

. ا . جمهوري اسالمي ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم ق 

جمهوري اسالمي ايران و قانون حدود صالحيت دادسراها و دادگاههاي انقالب مصوب يازدهم 

سيدگي مي نمايند و صالحيت آنها نسبت مجلس شوراي اسالمي معين شده ر ۱/۷۹ارديبهشت ماه 

 . به صالحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صالحيت ذاتي است 

احكام صادره از دادگاههاي انقالب در بعضي موارد عالوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه 

 . مي شود حقوقي هم مي باشد و اموال نامشروع او را نيز شامل 

در چنين موردي هرنوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان 

شود ولو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشروع محكوم عليه باشد رسيدگي آن بر حسب 

 ۱۱مصوب . ا . قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم ق  ۱وتبصره ماده ۱شكايت شاكي و طبق ماده 

با دادگاه صادر كننده حكم مي باشد و دادگاه انقالب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا  /۱/۷مردادماه 

واال به بيت المال . مال را به صاحبش رد مي كند . ا . راتشخيص دهد بر طبق ذيل اصل چهل و نهم ق 

 . مي دهد 

اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت  بنا به مراتب مزبور هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر

تجديدنظر نموده و  ۱۱۱ - ۱۱/۹/۹۲در راي وحدت رويه شماره  ۱/۹۱تيرماه  ۱رويه قضايي مصوب 

باتغيير راي مزبوررسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاههاي 

. اههاي انقالب تشخيص مي دهد انقالب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صالحيت دادگ

ديوان عالي كشور كه با اين نظرمطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني  ۹۴بنابراين راي شعبه 

براي شعب ديوان عالي  ۱/۹۱اين راي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب . است 

 پ . كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 

اصالحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و (  /) ماده  ۷همچنين به موجب تبصره  -* 

، دادگاههاي انقالب اسالمي صالح به رسيدگي به  ۱/۱۴/۱/۹۲مواد خوراكي وآشاميدني مصوب 

 . جرائم مندرج در قانون مذكور نيزمي باشند 

در خصوص آراء حقوقي  /۱/۱مي و انقالب مصوب قانون تشكيل دادگاههاي عمو(  ۱۲) ماده  /۱۲ -

در خصوص آراء كيفري نيز وضع به همين ترتيب بوده و . جانشين آن شده است (  ۱//) نسخ و ماده 

 . در طول مدت اجراي آزمايشي جانشين ماده مزبور مي باشد ۱/۱۱ك . د . آ . ق (  //۹) ماده 

 

 : مي باشد  احكام زير قابل درخواست تجديدنظر - ۱//ماده 

. ) متجاوزباشد (  ۱۲۴) لاير (  //۱۱۱/۱۱۱) الف ـ دردعاوي مالي كه خواسته ياارزش آن ازسه ميليون 



۱۲۱  ) 

 . ب ـ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي 

 . ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد 

به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي احكام مستند  -تبصره 

آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صالحيت دادگاه يا 

 . قاضي صادر كننده راي 

 : زير نويس 

قانون وصول  /ماده  ۱۹سمت اخير بند با عنايت به ق: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۱۴ - ۱/۷۴۱۹نظريه  - ۱۲۴

كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه  /۱/۱برخي ازدرآمدهاي دولت مصوب 

نظر صالحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است ، قطعيت يا عدم 

ين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر ا

و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد مالك 

 . قطعيت خواهد بود 

 . مراجعه شود  ۱۴۱مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۱۲///۱/۱۱ - ۱/۹۷۱۹به نظريه  - ۱۲۱

 

ابل تجديدنظر است ، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست ـ قرارهاي زير ق ۹//ماده 

 : تجديدنظر باشد 

 . الف ـ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود 

 . ب ـ قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا 

 . ج ـ قرار سقوط دعوا 

 (  ۱۲۷. ) د ـ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا 

 : زير نويس 

شده  /۱/۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  ۱۲اين ماده جانشين بند ب ماده  - ۱۲۷

 . رجوع كنيد  ۱//همچنين به پاورقي ماده . است 

 

ـ درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند  ///ماده 

. ) نخواهد بود مگر در خصوص صالحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي  تجديدنظرخواهي آنان مسموع

۱۲۱  ) 

 : زير نويس 

 . همين قانون رجوع كنيد  ۹۷/به ماده  ۱۲۱ -

 

ـ مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقالب هر حوزه اي ، دادگاه تجديدنظر مركز  ۴//ماده 

 . همان استان مي باشد 

 

 : ير حق درخواست تجديدنظر دارند ـ اشخاص ز ۱//ماده 

 (  ۱۲۱. ) طرفين دعوا يا وكال و يا نمايندگان قانوني آنها  -الف 

 (  ۱۲۲. ) در حدود وظايف قانوني خود (  ۹۷/) ماده (  ۱) مقامات مندرج در تبصره  -ب 

 : زير نويس 

دالل دادگاه صحيح حكم تجديدنظرخواسته و است:  ۱۹/۱۱رديف  ۴///۱/۱۹ - ۹۹راي اصراري  - ۱۲۱

يزد مي  ۴بخش  ۱۲۱۹نيست زيرامغازه مورد دعوي به داللت محتويات پرونده جزء پالك يك فرعي از 

باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتر امالك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پالك نبوده و از طرف 

و چك هم ارتباطي با  ۹///۱/۷۱خ مالك هم اجازه تعهد برفروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مور

استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد . تجديدنطرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست 

بتواند معامالت عادي را به جاي زن انجام دهد برخالف قوانين راجع به معامالت و تعهدات و مخالف با 

به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم  كه ۱/۷۱/۹/۱۷صورتجلسه مورخ . احكام اسالمي است 



 . اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند 

منتقل اليه مورد دعوي ، قائم مقام ناقل و از اين باب در . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۷ - ۱/۱۱۹۹۱نظريه 

محسوب است و لذا ظرف مهلت  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱//ماده ( الف ) رديف اشخاص مذكور در بند 

همان قانون ، در رديف  ۱۱/ماده  ۱قانوني حق درخواست تجديدنظردارد و به همين جهت مقنن در بند 

كساني كه مي توانند رسيدگي فرجامي رادرخواست كنند ، بعد از طرفين دعوي ، قائم مقام آنان را 

 . نيز صريحاپ ذكر كرده است 

ح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يك ماده و يك تبصره از قانون اصال - ۱۲۲

قانون مقررات استخدامي و اداري سازمان بازرسي  /ماده  /و اصالح تبصره  ۱/۷۱/۱/۱۲به آن مصوب 

 :  ۹/۱۱//۱/۷كل كشور مصوب 

اتهاي رسيدگي به گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هي -(  ۱/۱۱/۱/۱اصالحي مصوب )  ۷ماده 

تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي 

كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست 

يد نظر بوده و اين رسيدگي روز پس از ابالغ قابل تجد ۹۱سازمان مذكور در مراجع ذي صالح ظرف مدت 

 . نيز خارج از نوبت خواهد بود 

 

 فصل سوم ـ مهلت تجديدنظر 

ـ مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روزو براي  ۷//ماده 

 . اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ ابالغ يا انقضاي مدت واخواهي است 

 

يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ـ هرگاه  ۱//ماده 

ورشكسته يا محجور يا فوت شود ، مهلت جديد از تاريخ ابالغ حكم يا قرار در موردورشكسته به 

مديرتصفيه تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وارث يا قائم مقام يانماينده قانوني وارث 

 . شود شروع مي 

 

ـ اگرسمت يكي از اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از قبيل واليت يا قيمومت و ياوصايت در  ۱//ماده 

دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي زايل گردد ، مهلت مقرراز تاريخ ابالغ حكم 

وال اين سمت بواسطه يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين مي شود ، شروع خواهد شد و اگر ز

رفع حجر باشد ، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابالغ حكم يا قرار به كسي كه ازوي رفع حجر شده 

 . است شروع مي گردد 

 

 

 فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسيدگي 

ي ـ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده را ۲//ماده 

 . يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است ، تسليم نمايد 

هريك از مراجع يادشده در باال بايد بالفاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر 

ده تسليم و درروي كليه نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كنن

اين تاريخ ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي . برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند 

 . گردد 

ـ درصورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح باال اقدام  ۱تبصره 

 . مي دارد  و دادخواست را به دادگاه صادركننده راي ارسال

چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از 

 (  ۹۱۱. ) تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد 

، به  ـ درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد ۹تبصره 

 . موجب قرار دادگاه صادركننده راي بدوي رد مي شود 

اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديدنظر 



 . قطعي است 

ـ دادگاه بايد ذيل راي خود ، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين  /تبصره 

اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن راقطعي اعالم . ايد نم

 . كند ، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد 

 : زير نويس 

 . همين قانون رجوع كنيد  ۴۷/به پاورقي ماده  - ۹۱۱

و تبصره  ۹۴۹و  ۹/۱و  ۹/۱رات مذكور در مواد با توجه به مقر: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۹ - ۱/۲۹۴۲نظريه 

. م . د . آ . ق  ۴۱/ماده  ۹و ۱و تبصره هاي  ۲//و ماده  ۱/۱۱. ك . د . آ . ق  ۹۴۱و  ۹۴۴يك آن و

اگر چه مقنن تقديم دادخواست يا درخواست تجديدنظر را به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه  ۱/۱۲

نموده ، اما به لحاظ اينكه تكميل درخواست يا دادخواست مذكور  يا دادگاه صادركننده راي پيش بيني

قوانين مذكور ،  ۲۲/ماده  ۱و تبصره ۹۴۴وظيفه دفتر دادگاه صادركننده راي مي باشد ، در تبصره ماده 

ارسال درخواست يادادخواست به دفتر دادگاه صادركننده راي بدوي ، درصورتي كه اين درخواست يا 

دادگاه صادر كننده راي تقديم نشده باشد مقرر گرديده است ، بنابراين منظور دادخواست به دفتر 

، دفتر دادگاه صادركننده راي و منظور از دادگاه نيز همان دادگاه  ۹۴۱مقنن از دفتر در قسمت اخير ماده 

است زيرا تكميل دادخواست يا درخواست با دفتر دادگاه مذكور است همان طور كه اتخاذ تصميم در 

ورد رددرخواست يا دادخواست ، در صورت عدم تكميل آن در مهلت مقرر ، با دادگاه صادر كننده راي م

، كه در واقع آخرين اراده مقنن در  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۲//ماده  ۹اين معني در تبصره . بدوي است 

 . اين خصوص مي باشد با وضوح بيشتري بيان شده است 

 

مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم  درصورتي كه در - ۴۱/ماده 

نشده باشد ، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده راي 

دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم دادخواست در . تقديم مي نمايد 

وده رسيدگي و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ مهلت مقرر ب

 . تصميم مي نمايد 

 . مي باشد (  ۱۷/) جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده  -تبصره 

 

 : ـ در دادخواست بايد نكات زير قيد شود  ۴۱/ماده 

ر مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه و ساي(  ۹۱۱) ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه  ۱

 . دادخواست را وكيل داده باشد 

 . ـ نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده  ۹

 . ـ حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است  /

 . ـ دادگاه صادركننده راي  ۴

 . ـ تاريخ ابالغ راي  ۱

 . تجديدنظرخواهي ـ داليل  ۷

 : زير نويس 

(  ۱/۴و  ۱/۱،  ۴۲۷،  ۴۲۱) مستنبط از مقررات مواد :  ۱/۷۱/۴/۷ - /۹راي وحدت رويه  - ۹۱۱

اصالحي قانون آيين دادرسي مدني اين است كه قانونگذار سابقه ابالغ در مرحله بدوي دادرسي را 

تضي دانسته است كه در هريك از براي ابالغ دادخواستهاي پژوهشي و فرجامي كافي ندانسته و مق

مراحل دادرسي نشاني اقامتگاه طرف دعوي تعيين شودو از همين نظر است كه قانونگذار پژوهشخواه 

و فرجامخواه را مكلف به تعيين محل اقامت پژوهش خوانده وفرجام خوانده كرده و عدم انجام اين 

ستهاي پژوهشي وفرجامي قرار داده است تكليف را در ظرف مدت معين از موارد صدور قرار رد دادخوا

شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحيح ومطابق با  ۹///۱/۱۷مورخ  ۹۱۲بنا به مراتب مزبور دادنامه 

 . موازين قانوني است 

و در  ۱/۱/۱//۱از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب (  /) اين راي برمبناي ماده 

هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر گرديده و از طرف دادگاهها بايد درمورد  ۱/۷۱/۴/۷جلسه مورخ 



 . مشابه پيروي شود 

 

ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا واليت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و  ۴۹/ماده 

پيوست  امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت او مي باشد ،

 . دادخواست نمايد 

 

ـ دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها  /۴/ماده 

 . بعالوه يك نسخه باشد 

 

ـ اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست  ۴۴/ماده 

ه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگا

تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قراردادگاهي كه دادخواست را 

اين قرار نسبت به اصحاب دعوي ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار . دريافت نموده رد مي گردد 

 . گاه تجديدنظر ، خواهد بود دادگاه قابل اعتراض در داد

 . نخواهدبود (  ۹۷/) شامل مواردنقض مذكور در ماده (  ۷//) مهلت مقرردراين ماده و ماده  -تبصره 

 

) و مواد (  ۴۱/) ماده  ۷۲و  ۱،  ۴،  /،  ۹) ـ هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي  ۴۱/ماده 

ان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روزاز در آن رعايت نشده باشد به جري(  /۴/) و (  ۴۹/

تاريخ وصول دادخواست نقايص را بطور تفصيل به دادخواست دهنده بطور كتبي اطالع داده و ازروز ابالغ 

ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد 

 . اقدام خواهد شد (  ۲//) ماده (  ۹) برابر تبصره نمايد ، در غيراين صورت 

 

ـ مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و ياپس از رفع  ۴۷/ماده 

نقص ، يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ 

قضاي مهلت يادشده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده ابالغ پاسخ دهد ، پس از ان

 (  ۹۱۹. ) را به مرجع تجديدنظر مي فرستد 

 : زير نويس 

چنانچه ... ـ  ۱پتبصره : كه مقرر مي نمايد  ۲//ماده  ۱اين ماده با قسمت اخير تبصره  - ۹۱۹

ر دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، دادخواست تجديدنظر درمهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدي

به هر حال . پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظرارسال مي داردپ متضاد و متناقض بنظر ميرسد 

، قبل از ارسال پرونده به  ۴۷/روال معمول در حال حاضر آن است كه دفتر دادگاه بدوي طبق ماده 

از تقاضاي تجديدنظرخواه به تجديدنظرخوانده مي نمايد دادگاه تجديدنظر ، مبادرت به ارسال نسخه اي 

اين . پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال ميشود (  ۴۷/با رعايت ساير موارد مندرج در ماده ) و سپس 

 . مشهور است « تبادل لوايح » امر به 

 

اجراي حكم خواهد ـ تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع  ۴۱/ماده 

بود ، هرچند دادگاه صادركننده راي آن را قطعي اعالم نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون 

 . استثناء شده باشد 

 

 فصل پنجم ـ جهات تجديدنظر 

 : جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است  - ۴۱/ماده 

 . ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه  -الف 

 . دان شرايط قانوني شهادت شهود ادعاي فق -ب 

 . ادعاي عدم توجه قاضي به داليل ابرازي  -ج 

 . ادعاي عدم صالحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي  -د 



 . ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني  -ه ـ 

ماده به عمل آمده باشد اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين  -تبصره 

 . درصورت وجود جهات ديگر ، مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد 

 

مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد  - ۴۲/ماده 

 . حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد 

 

و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در  ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست ۱۱/ماده 

در اين موارد دادگاه (  /۹۱. ) مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نخواهد بود 

تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ نسبت به رفع نقص 

ين درصورتي كه سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه درصورت عدم اقدام و همچن. اقدام نمايد 

 . راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد 

 : زير نويس 

نقض يا فسخ حكم بدوي در مرحله تجديدنظر به لحاظ . : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۹۱ - ۱/۹۴۱نظريه  - /۹۱

انوني ندارد ، مرجع تجديدنظر بايد دستور وصول عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي موقعيت ق

 . هزينه دادرسي را ازخواهان صادر نمايد 

 

ـ چنانچه دادگاه تجديدنظر در راي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ،  ۱۱/ماده 

ديگري  مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال

 . مالحظه نكند ضمن اصالح راي آن را تاييد خواهد كرد 

 

ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر ، دادگاه بدوي را فاقد صالحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را  ۱۹/ماده 

 . نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد 

 

مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد ـ دادگاه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را  /۱/ماده 

درغير اين صورت پس از نقض ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه . ، آن را تاييد مي كند 

 . صادركننده قرار عودت مي دهد 

 

قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور اوتوسط  - ۱۴/ماده 

ن شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد يكي از مستشارا

دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي 

قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل ، درخواست اجراي قرار 

 . خواهد نمود را 

در مواردي كه مبناي راي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر  -تبصره 

 . كننده راي انجام خواهد شد مگر اينكه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد 

 

به جهت ـ درصورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا  ۱۱/ماده 

يادشده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا را مردود يا غير قابل استماع تشخيص 

 . دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد كرد 

 

ـ مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر  ۱۷/ماده 

 . ب ديگري مقرر شده باشد اينكه به موجب قانون ترتي

 

ـ غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنان ، كس ديگري نمي تواند در مرحله تجديدنظر  ۱۱/ماده 

 . وارد شود ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد 



 

وي را ـ چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد ، راي دادگاه بد ۱۱/ماده 

درغير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي ، پرونده را به دادگاه . نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد 

 . بدوي اعاده خواهد كرد 

 

ـ راي دادگاه تجديدنظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديدنظر خواهي قرارگيرد ، مگر  ۱۲/ماده 

تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه در مواردي كه راي صادره قابل تجزيه و 

 . مشمول راي بدوي بوده و تجديدنظرخواهي نكرده اند تسري خواهد داشت 

 

ـ هرگاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه تجديدنظر ، سهو يا اشتباهي رخ دهد ، همان دادگاه  ۷۱/ماده 

 . آن را اصالح خواهد كرد (  ۱۲/) با رعايت ماده 

 

 . ـ تنظيم دادنامه و ابالغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد  ۷۱/ماده 

 

ـ ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب  ۷۹/ماده 

 : نمي شود 

ه قيمت آن در ـ مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن ، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي ك ۱

 . مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است 

ـ ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن درجريان  ۹

رسيدگي بدوي ، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد ازصدور راي 

تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد ازصدور راي بدوي به خواسته اصلي 

 . رسيده باشد 

 . ـ تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس  /

 

چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديدنظر  - /۷/ماده 

 . ت تجديدنظر را صادر مي نمايد ، قرار ابطال دادخواس

 

در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده ياوكيل او در  - ۷۴/ماده 

هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و اليحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشندراي دادگاه 

به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و (  ۹۱۴) اقعي تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ و

 . رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد ، راي صادره قطعي است 

 

 . قطعي مي باشد (  ۹۷/) ـ آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده  ۷۱/ماده 

 : زير نويس 

مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۹۱ - ۱/۱۱۷۱۲و  ۱/۱۱/۱/۱ - ۱/۴۴۱۱به نظريات  - ۹۱۴

 .مراجعه شود /۱/

فرجام خواهي در امور مدني آراي قابل فرجام مواد نقض ترتيب رسيدگي مهلت فرجام * 

  ۷۰۶تا  ۸۶۶تبعي مواد 

 

 باب پنجم ـ فرجامخواهي 

 (  ۹۱۱) فصل اول ـ فرجامخواهي در امور مدني 

 راي قابل فرجام مبحث اول ـ فرجامخواهي و آ

رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورددرخواست  - ۷۷/ماده 

 . فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني 

 : زير نويس 



( فرجام خواهي در امور كيفري  -فصل دوم ) فصلي تحت عنوان فرجام خواهي در امور كيفري  - ۹۱۱

 . وجود ندارد و از آن تحت عنوان تجديدنظر نام برده شده است  ۱/۱۱ك . د . آ  .دراين قانون و درق 

 

ـ آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام  ۷۱/ماده 

 : خواهي نيست مگر در موارد زير 

 : الف ـ احكام 

 . لاير باشد (  ۱۱۱/۱۱۱/۹۱) ـ احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون  ۱

. وقف ، ثلث ، حبس وتوليت (  ۹۱۷) ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طالق ، نسب ، حجر ،  ۹

 (۹۱۱  ) 

 . ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد 

 . باشد ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده  ۱

 . ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا  ۹

 : زير نويس 

 :  ۱/۱۴/۴/۹۱از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب  - ۹۱۷

محاكم دادگستري در هر مورد كه راي به حجر اشخاص ميدهند بايد مراتب را به سازمان  ۱۹ -ماده 

 . كشور اعالم نمايند  ثبت اسناد و امالك

قانون تشكيل دادگاههاي  ۹۱ماده  ۱و  ۷،  ۱بندهاي يك و دو اين ماده ، جانشين بندهاي  ۹۱۱ -

 . شده است  /۱/۱عمومي و انقالب مصوب 

 

 : ـ آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير  ۷۱/ماده 

 : الف ـ احكام 

 . اصل نكاح و فسخ آن ، طالق ، نسب ، حجر و وقف  احكام راجع به

 . ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد 

 . ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد  ۱

 . ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا  ۹

 

در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل ( الف ) ـ احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي  ۷۲/ماده 

 : رسيدگي فرجامي نخواهد بود 

 . ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه  ۱

ـ احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين بطور كتبي راي آنها را قاطع دعواقرار  ۹

 . د داده باشن

 . ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد  /

 . ـ احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند  ۴

ـ احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود ،  ۱

 . نباشد درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي 

 . ـ احكامي كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است  ۷

 

 (  ۹۱۱) مبحث دوم ـ موارد نقض 

ـ شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض راي فرجام  ۱۱/ماده 

پرونده باشدضمن ابرام آن  چنانچه راي مطابق قانون وداليل موجود در. خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد 

 . ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد واال طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد 

 : زير نويس 

تصميم شعبه ديوان عالي كشور ناظر به دادگاه است : ق . ح . ا  ۹۱///۱/۱۹ - ۱/۹۱۱۱نظريه  - ۹۱۱

ننده راي موضوع تصميم ديوان عالي كشور ، قاضي نه قاضي آن ، بنابراين با فرض تغيير قاضي صادرك

 . جانشين مكلف به رفع نواقص مورد نظر شعبه ديوان عالي كشور و اخذ تصميم مي باشد 



 

 : در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد  - ۱۱/ماده 

ردعدم ـ دادگاه صادركننده راي ، صالحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مو ۱

 . رعايت صالحيت محلي ، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد 

 . ـ راي صادره خالف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود  ۹

ـ عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت  /

 . باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد 

 . ـ آراي مغاير با يكديگر ، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادرشده باشد  ۴

 . ـ تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به داليل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد  ۱

 

 . دد ـ چنانچه راي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمي گر ۱۹/ماده 

 

ـ چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجيهي  /۱/ماده 

 . آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده ، راي يادشده نقض مي گردد 

 

قانون ياآيين نامه ـ در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صريح سند يا  ۱۴/ماده 

مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده راي داده شود ، راي صادره 

 . در آن خصوص نقض مي گردد 

 

ـ چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد و نوشته هاي مبناي راي كه طرفين درجريان دادرسي  ۱۱/ماده 

 . ي صادره نقض مي گردد ارايه نموده اند ثابت شود ، را

 

ـ چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اينكه طرفين و ياصورت  ۱۷/ماده 

اختالف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي راي دادگاه نقض شود ، راي موخر بي 

همچنين راي اول درصورت . گردد اعتبار بوده و به در خواست ذي نفع بي اعتباري آن اعالم مي 

مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اينكه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر 

 (  ۹۱۲. ) شده باشند 

 : زير نويس 

از دو راي صادره در يك موضوع از دو دادگاه ، راي . : ق . ح . ا  //۱/۱۱/۹ - ۱/۱۹۱۱نظريه  - ۹۱۲

 . دور معتبراست سابق الص

 

ـ درصورت وجود يكي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شوداگرچه  ۱۱/ماده 

 . فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد 

 

 مبحث سوم ـ ترتيب فرجامخواهي 

 : فرجامي نمايند ـ افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي  ۱۱/ماده 

 . ـ طرفين دعوا ، قائم مقام ، نمايندگان قانوني و وكالي آنان  ۱

 . ـ دادستان كل كشور  ۹

 

مديردفتر . ـ فرجامخواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده راي به عمل مي آيد  ۱۲/ماده 

رجامخواه و طرف او وتاريخ دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام ف

تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم 

 . تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجامخواهي محسوب مي شود . را قيد نمايد 

 

 : در دادخواست بايد نكات زير قيد شود  - ۱۱/ماده 



ي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجامخواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را نام و نام خانوادگ - ۱

 . وكيل داده باشد 

 . نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده  - ۹

 . حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است  - /

 . دادگاه صادركننده راي  - ۴

 . تاريخ ابالغ راي  - ۱

 . داليل فرجام خواهي  - ۷

 

 : ـ به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود  ۱۱/ماده 

 . ـ رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود  ۱

 . ـ اليحه متضمن اعتراضات فرجامي  ۹

امي درصورتي كه خود يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرج(  ۹۱۱) ـ وكالتنامه وكيل  /

 . فرجامخواه دادخواست را نداده باشد 

 : زير نويس 

قانون  ۱/۴با ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل به حكم ماده :  ۱/۲/۱//۱ - ۱۱۱۱راي وحدت رويه  - ۹۱۱

 . آيين دادرسي مدني ، دادخواست فرجامي قابل رد است 

 

نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به  ـ دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو ۱۹/ماده 

تعداد آنها به عالوه يك نسخه باشد ، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه 

 . مي شود 

 

ـ دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن  /۱/ماده 

 . ي افتد پرداخت نگرديده باشد به جريان نم

مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست ، نقايص آن را بطورمشخص به 

 . دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابالغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص رارفع كند 

كميل نشود ، به موجب درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، يا در مدت يادشده ت

 . قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود 

راي ديوان قطعي . اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد 

 . است 

 

واست ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخ ۱۴/ماده 

دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بالاثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار 

قرار يادشده ظرف بيست روزاز تاريخ الصاق . دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مي شود 

اي ديوان قطعي ر. به ديوار دفتر دادگاه صادركننده ، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد 

 . است 

 

ـ درصورتي كه دادخواست فرجامخواهي تكميل باشد ، مدير دفتر دادگاه يك نسخه  ۱۱/ماده 

ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا ، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي 

ده باشد ، پرونده پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسي. پاسخ دهد 

 . راهمراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته ، به ديوان عالي كشور مي فرستد 

 

ـ درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تاخيرنمي اندازد  ۱۷/ماده 

 : لكن به ترتيب زير عمل مي گردد 

لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامين  چنانچه محكوم به مالي باشد ، در صورت -الف 

 . مناسب اخذ خواهد شد 



چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم عليه تامين  -ب 

 (  ۹۱۱. ) مناسب بدهد ، اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد 

 : زير نويس 

 ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۷/مطابق مقررات ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۹۹ـ  ۹۲۷//۱ه نظري - ۹۱۱

درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه نقض نشده است به تاخير نمي اندازد ولي طبق تبصره 

هاي ماده مرقوم اگر محكوم به مالي باشد قبل از اجراي حكم تامين مناسب از محكوم له اخذ و حكم 

ره به اجرا در مي آيد و چنانچه محكوم به غيرمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم عليه تامين صاد

بنابراين باتوجه به عموم و اطالق . مناسب اخذ و اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير مي افتد 

اهي و اين كه در خصوص تاخير در اجراي احكام صادره يا اجراي آن پس ازفرجام خو ۱۷/مقررات ماده 

م . د . آ . ق  ۱۷/طالق نيز امري است كه به موجب حكم دادگاه محقق مي شود مي توان مفاد ماده 

را در خصوص طالق الزم الرعايه دانست و بدين ترتيب از بروز توالي فاسده مترتب بر فسخ  ۱/۱۲. 

 . احتمالي طالق جلوگيري نمود 

 

فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجامخواهي نشده ، يا به هرگاه از راي قابل (  ۹۱۹)  - ۱۱/ماده 

مدعي (  /۹۱) هرعلتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع 

خالف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي 

تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است  تقاضاي يادشده مستلزم. فرجامي بنمايد 

 ( .۹۱۴  ) 

مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاي مهلت فرجامخواهي يا قطعي  -تبصره 

شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابالغ راي ديوان عالي كشور درخصوص تاييد قرار رددادخواست 

 . فرجامي مي باشد 

 :  زير نويس

و مواد  ۱۱/به نظر مي رسد ماده (  ۱/۱۱) با اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب  - ۹۱۹

 . به طور ضمني نسخ شده باشد  ۱۲/و  ۱۱/بعدي ذي ربط دراين خصوص يعني مواد 

قانون تشكيل (  ۱/) مقصود قانونگذار از وضع ماده :  ۱/۱۱/۱۱/۱۱ - /۷۱راي وحدت رويه  - /۹۱

مجلس شوراي اسالمي به قرينه عبارات مذكور درآن  ۴/۱۱//۱/۱اههاي عمومي و انقالب مصوب دادگ

ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور 

مغاير قانون ويا موازين شرع انوراسالم صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم 

سترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشدويا آنان را برخالف حق به تاديه مال و يا انجام امري د

مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطالح و رويه متداول قضايي نيست و براين اساس 

ز مي مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او ردشده باشد ني

ديوان عالي كشوركه بااين نظرمطابقت داردصحيح وقانوني تشخيص مي ۲علي هذاراي شعبه . شود 

 . شود 

منسوخه مي  /۱/۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  ۱/الزم به ذكر است كه ماده ) 

 . ( باشد ، نقل راي به منظور استفاده از مفهوم محكوم عليه مي باشد 

رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  ۱/۱۱/۱۱/۱۱مورخ  ۱/۱۱/۱۲۷۹۲خشنامه شماره به ب - ۹۱۴

 . مراجعه شود  ۹۱/

 

ـ دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن  ۱۱/ماده 

ه پرونده اصلي به آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميم

 . نظر دادستان كل كشور مي رساند 

دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به 

درصورت نقض راي در . صحت تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد 

 ۹۱۷. ) اقدام خواهد شد (  ۹۱۱) در مبحث ششم اين قانون ديوان عالي كشور ، برابر مقررات مندرج 

 ) 



چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست  -تبصره 

هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود . ابالغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند 

 . دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثرنيست . نخواهد بود  دادخواست قابل ترتيب اثر

 : زير نويس 

 . به بعد مي باشد  ۴۱۱منظور مبحث ششم از باب پنجم ، مواد  - ۹۱۱

قانون تشكيل دادگاههاي (  ۱/) مذكور در مورد آراء مدني جانشين ماده  ۱۱/و  ۱۱/مواد  - ۹۱۷

ت و مواد بعدي نيز ترتيب اجرا و اعمال آن را مشخص مي گرديده اس /۱/۱عمومي و انقالب مصوب 

 . كند 

 

ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم عليه راي يادشده مي تواند باارايه  ۱۲/ماده 

 . گواهي الزم به دادگاه اجرا كننده راي ، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد 

دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور  دادگاه مكلف است پس از اخذ تامين مناسب

 (  ۹۱۱. ) صادر نمايد 

 : زير نويس 

رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  ۱/۱۱/۱۱/۱۱مورخ  ۱/۱۱/۱۲۷۹۲به بخشنامه شماره  - ۹۱۱

 . مراجعه شود  ۹۱/

در صورتي كه از  ۱/۱۲م .  د. آ . ق  ۱۲/با توجه به ماده : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۱/۴ - ۷۱۱//۱نظريه 

طرف دادسراي ديوانعالي كشور ، تقاضاي نقض دادنامه به علت اشتباه قاضي شده باشد ، محكوم 

عليه مي تواند با ارائه گواهي مبني برطرح دعوي در ديوانعالي كشور ، از دادگاه تقاضاي توقيف 

 . عمليات اجرايي را بنمايد 

قيف اجراييه پس از اخذ تامين مقتضي در صالحيت دادگاه است و با توجه به مندرجات ماده مرقوم تو

 . دايره اجراراسا حق اقدام در اين مورد را ندارد 

 

 مبحث چهارم ـ ترتيب رسيدگي 

پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا  - ۲۱/ماده 

ي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رعايت نوبت و ترتيب وصول به يك

رسيدگي مي كند مگر در موارديكه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور ، 

 . رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد 

 

كرد  پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع - ۲۱/ماده 

. ، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است (  ۹۱۱) مگر به تجويز قانون 

 (۹۱۲  ) 

 : زير نويس 

 . همين قانون  /و تبصره ذيل ماده  ۲۹و  ۲۱مثالپ موارد رد دادرس موضوع مواد  - ۹۱۱

 . مالحظه شود  ۲۹ي ماده ق مندرج در پاورق. ح . ا  ۱۹/۹۷//۱/۷ - ۱/۱۱۹۲نظريه  ۹۱۲ -

ارجاع پرونده هاي موجودي شعبه قديمي به شعبه هم عرض . : ق . ح . ا  ۱/۱۴/۲/۱۱ - ۲۲۱نظريه 

جديدالتاسيس ممنوع است حتي رئيس كل دادگاهها نيز نمي تواند بدون وجود علت موجهي پرونده 

دادگاه عالي . گر ارجاع كند اي را كه به يكي از شعب دادگاههاارجاع گرديده بگيرد و به شعبه دي

انتظامي قضات نيز در بعضي از آراي خود به اين استدالل كه اين اقدام قانونا ممنوع و به عالوه موهم 

شائبه هايي است كه متصديان امور قضايي نبايد خود را در معرض آن واقع سازند ، اخذ پرونده و ارجاع 

مورخ  ۱۲۱و ۱/۱۱/۱/۱۴مورخ  ۱۱۱شماره حكم ) به شعبه ديگر را تخلف تشخيص داده است 

۱/۱۱///۹۱  . ) 

هرچند ارجاع يك پرونده از يك شعبه به شعبه ديگر مگر به . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۷ - ۱/۴۴۲۹نظريه  -

لحاظ ضرورت و با اعالم مراتب به رئيس قوه قضاييه ممنوع است ولي شعبه مرجوع اليه در هرحال به 

لطفاپ دقت شود نظريه < . ق اصحاب دعوي مكلف به رسيدگي است منظور جلوگيري از تضييع ح



بوده وغرض از ذكر آن استفاده از قسمت اخير نظريه مي  ۱/۱۲. م . د . آ . مربوط به قبل از تصويب ق 

 . باشد 

 

ـ رئيس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يابه نوبت ، به  ۲۹/ماده 

 . عضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد يكي از ا

گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و 

 . جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدالل باشد 

از قضات كه در آن  عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش ، چنانچه از هريك

پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني ، يا اعمال غرض و بي اطالعي از مباني قضايي 

به دستور رئيس شعبه . مشاهده نمود ، آن را بطور مشروح و با استدالل درگزارش خود تذكر دهد 

 . رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد 

 

ـ رسيدگي در ديوان عالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر درموردي كه  /۲/ماده 

 . شعبه رسيدگي كننده ديوان حضور آنان را الزم بداند 

 

آن دادگاه . ـ برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي شود  ۲۴/ماده 

 . محض وصول ، ابالغ ورسيد آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد مكلف است احضاريه رابه 

 

ـ در موقع رسيدگي ، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه الزم است قرائت مي  ۲۱/ماده 

نمايد و طرفين يا وكالء آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود رااظهار نمايند 

 . نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد و همچنين 

عضو مميز باتوجه به . اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورتجلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد 

 . اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور راي گزارش خود را اصالح نمايد 

 

، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت درابرام يا پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق  - ۲۷/ماده 

نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد اگر راي مطابق قانون و داليل موجود درپرونده باشد 

 . ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد واال طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد 

 

 م خواهي مبحث پنجم ـ مهلت فرجا

ـ مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص  ۲۱/ماده 

 . مقيم خارج دو ماه مي باشد 

 

 : ـ ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است  ۲۱/ماده 

 . الف ـ براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابالغ 

ـ براي احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از ب 

 . تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر 

 

ـ اگر فرجامخواهي بواسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت ، تاريخ آخرين ابالغ هريك  ۲۲/ماده 

 . از دو حكم خواهد بود 

 

اين قانون در مورد فرجامخواهي از احكام و قرارها نيز الزم (  ۱//) و (  ۱//)  ـ مقررات مواد ۴۱۱ماده 

 . الرعايه مي باشد 

 

 مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض 

ـ پس از نقض راي دادگاه در ديوان عالي كشور ، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح  ۴۱۱ماده 



 : اليه مكلف به رسيدگي مي باشد  زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع

الف ـ اگر راي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است 

 . ، رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود 

ح ب ـ اگر راي به علت عدم صالحيت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهي كه ديوان عالي كشورصال

 . بداند ارجاع مي گردد 

ج ـ در ساير موارد نقض ، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوض را صادرنموده 

ارجاع مي شود و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر 

 . ارجاع مي شود 

 

نقص تحقيقات ، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به ـ درصورت نقض راي به علت  ۴۱۹ماده 

 . صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد 

 

ـ اگر راي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يامشخصات طرفين  /۴۱ماده 

دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نكند ، ديوان عالي كشورآن را 

همچنين اگر راي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث . اصالح و راي را ابرام مي نمايد 

استدالل و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد ، ديوان عالي كشور آن را قرار 

شده باشد ، تلقي و تاييد مي نمايد و نيز آن قسمت از راي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر 

 . نقض بالارجاع خواهد شد 

تبصره ـ هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در راي فرجامي واقع شود ، تصحيح آن باديوان عالي 

 . كشور خواهد بود 

 

ـ راي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجامخواهي قرارگيرد  ۴۱۴ماده 

راي يادشده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر  ، مگر در مواردي كه

 . هم كه مشمول راي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسري خواهد داشت 

 

 : ـ دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد  ۴۱۱ماده 

ات مورد نظر ديوان عالي كشور راانجام داده ، الف ـ درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، تحقيق

 . سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور راي مي نمايد 

ب ـ در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر راي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كندمگر 

دراين خصوص . د اينكه بعد از نقض سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گرد

چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي 

شود و اگر در تاييد قرار دادگاه بدوي بوده ، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد 

 . 

 

م ، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ راي ديوان عالي ـ درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حك ۴۱۷ماده 

كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام ديگري را الزم نداند ، بدون تعيين وقت ، رسيدگي كرده و مبادرت 

به انشاء راي مي نمايد و اال با تعيين وقت و دعوت از طرفين ، اقدام الزم را معمول وانشاء راي خواهد 

 . نمود 

 

رگاه يكي از دو راي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده ، موافق قانون بوده وديگري ـ ه ۴۱۱ماده 

) نقض شده باشد ، راي معتبر الزم االجرا مي باشد و چنانچه هر دو راي نقض شود برابر ماده قبل 

 . اقدام خواهد شد (  ۴۱۷ماده 

 

ن عالي كشور دادگاه با ذكراستدالل ـ درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوا ۴۱۱ماده 

نمايد و اين راي مورد درخواست رسيدگي فرجامي (  ۹۹۱) طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري 



واقع شود ، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدالل راي دادگاه را ابرام ، درغيراين صورت 

ه نظر شعبه ديوان عالي كشورمورد ابرام قرار پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچ

دادگاه مرجوع اليه طبق استدالل . گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد 

اين حكم در غير موارد مذكور در ماده . هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد 

 . قطعي مي باشد (  ۹۷/) 

 : زير نويس 

آن باتعريف ضمني در  ۱۱۷به صراحت نامي از راي اصراري نبرده لكن ماده  ۱/۱۱. م . د . آ . ق  ۹۹۱ -

پهرگاه حكمي در ديوان : خصوص اين نوع آراء تعيين تكليف كرده كه ماده مزبور عينا نقل مي شود 

به  كشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي به دعوي پس از نقض به آن ارجاع شده مستند

علل و اسبابي كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است باشدو يكي از طرفين نقض آن را بخواهد 

رسيدگي به اين درخواست بايد درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوان كشوربه عمل آيد و اگر آن حكم 

مستندا به همان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي شده بود نقض شود دادگاهي كه 

 . عوي به آن ارجاع مي شود مكلف است از نظر هيات مذكور تبعيت نمايد رسيدگي د

در ضمن قانون حاضر اشاره اي به آراي وحدت رويه ندارد و ظاهرا مشكل از آنجا ناشي مي شود كه 

ماده به  ۱۱۱در يك اليحه قانوني واحد مشتمل بر حدود ( مدني و كيفري ) درابتداء كل آيين دادرسي 

در صحن ( آيين دادرسي مدني ) المي تقديم شدوسپس در دو قسمت كتاب اول مجلس شوراي اس

براي دوره . ) ا . ق  ۱۱دركميسيون به موجب اصل ( آيين دادرسي كيفري ) علني مجلس و كتاب دوم 

به شرح زير درباره آراي وحدت  ۱/۱۱ك . د . قانون آ  ۹۱۱ماده . به تصويب رسيد ( آزمايشي سه ساله 

 : ارد حقوقي ، كيفري و امور حسبي تعيين تكليف كرده است رويه در مو

هرگاه درشعب ديوان عالي كشور ويا هريك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از  - ۹۱۱ماده 

حقوقي ، كيفري و امورحسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور 

يقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به يا دادستان كل كشور به هر طر

همچنين هريك ازقضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه ها . منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند 

نيز مي توانند با ذكر داليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي 

هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا . وع كسب كنند را در خصوص موض

معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و 

اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختالف را بررسي ونسبت به آن اتخاذ 

آراي هيات عمومي . ريت كه مطابق موازين شرعي باشد مالك عمل خواهد بود راي اكث. تصميم نمايد 

ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي 

 . شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها الزم مي باشد 

و  ۱/۱۱/۱/۴تا) زم االجرا شدن قانون لكن بايد توجه داشت كه اعتبار ماده مذكور سه سال از زمان ال

مي باشد و در ظرف اين مدت قوانين ذيل الذكر در رابطه با وحدت (  ۱/۱۹/۱/۹۲سپس تمديدشده تا 

رويه موقوف االجرامي باشند و پس از آن بنظر ميرسد مجددا واجد قدرت اجرايي قبلي شوند مگر اينكه 

 . حدود در صحن علني مجلس به تصويب برسد دوره آزمايشي قانون تمديد ويابراي مدت غير م

 :  ۱/۹۱قانون مربوط به وحدت رويه مصوب : الف 

پهرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به 

تقاضاي وزيردادگستري يا رئيس ديوان مزبور ويا دادستان كل هيات عمومي ديوان عالي كشور كه 

مورد الاقل با حضورسه ربع از روساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف  دراين

فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذنظرمي نمايد دراين صورت نظر اكثريت هيات مزبور براي شعب 

يات ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است و جز به موجب نظر ه

 پ . عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهدبود 

 :  ۱//۱از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب (  /) ماده : ب 

پهرگاه از طرف دادگاههاي اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ 

هيات عمومي ديوان كشور مطرح  شده باشددادستان كل پس از اطالع مكلف است موضوع را در

نموده راي هيات عمومي را درآن باب بخواهد راي هيات عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر 



 پ . است ولي از طرف دادگاهها بايد در موردمشابه پيروي شود 

 :  ۱/۱۲قانون امور حسبي مصوب (  /۴) ماده : ج 

ه سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع ب

به اختالف نظردادگاهها راجع به امور حسبي اطالع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي 

ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطالع مي دهد كه به دادگاهها ابالغ شود و دادگاهها 

 . فتار نمايند مكلفند بر طبق نظر مزبور ر

نيز به شرح زير مراجعه  ۱/۱۷قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب (  ۹۱) همچنين به ماده 

 . شود 

پدر موارد مذكور در ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني دادستان كل مي تواند بنا به اعالم وزير 

در . مومي ديوان عالي كشور مطرح كند دادگستري و يا راساموضوعات مشمول آن ماده را در هيات ع

اين صورت هيات عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضايي تشكيل و نسبت به موضوع 

رسيدگي و راي صادر خواهد نمود ، طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور رافع وظايف 

از قانون آيين ) پ . نمي باشد دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ماده سه آيين دادرسي مدني 

دادگاههاي دادگستري مكلفند به دعاوي  - /ماده :  ۱/۱۱شهريور ماه  ۹۱دادرسي مدني مصوب 

موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يافصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري كامل يا 

ه وجود نداشته باشد دادگاههاي صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصال قانوني در قضيه مطروح

 . ( دادگستري بايد موافق روح ومفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند 

 

 . ـ براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض ، تقديم دادخواست جديد الزم نيست  ۴۱۲ماده 

 

ل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن ـ در راي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و مح ۴۱۱ماده 

فرجام خواسته شده است و خالصه اعتراضات و داليلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرارمي شود 

به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت 

 . خواهد شد 

 

صريحا  ۹۱/۱/۱/۱۱تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي  قانون ۲/به موجب ماده  - ۴۱۱ماده 

 (  ۹۹۱. ) نسخ گرديده است 

 : زير نويس 

 : ماده منسوخه به شرح زير بود  - ۹۹۱

نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي (  ۹۷/) مقررات ماده  - ۴۱۱ماده 

 . كشور الزم الرعايه مي باشد 

 

صريحا  ۱/۱۱/۱/۹۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي  ۲/به موجب ماده  - ۴۱۹ماده 

 (  ۹۹۹. ) نسخ گرديده است 

 : زير نويس 

 : ماده منسوخه به شرح زير بود  - ۹۹۹

نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر ، ديوان (  ۹۷/) مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده  - ۴۱۹ماده 

چنانچه پس از رسيدگي آن را نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب  عالي كشور است كه

دادگاه تجديدنظر همان استان و يا درصورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر 

 . استان ديگر ارسال مي دارد 

كشور  مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان عالي

است كه پس ازرسيدگي و نقض آن ، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع 

 . مي نمايد 

 

 فرجام تبعي  -مبحث هفتم 



فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهداز  - /۴۱ماده 

ن را به ضرر خود يا خالف موازين شرعي حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آ

و مقررات قانوني مي داند تبعا درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام 

تبعي به طرف ابالغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد ، هرچند مدت مقرر 

 . براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده باشد 

 

فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده  - ۴۱۴ماده 

 . پذيرفته مي شود 

 

اگر فرجامخواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او ردشود حق  - ۴۱۱ماده 

 . ثرمي گردد درخواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بالا

 

 . در فرجام تبعي جاري نيست (  ۱۱/) و (  ۱۱/) هيچيك از شرايط مذكور در مواد  - ۴۱۷ماده 

اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي مهلت ترتيب درخواست رسيدگي اعاده دادرسي *   

  ۷۷۰تا  ۷۰۴مواد 

 

 (  /۹۹) فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث 

ي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي واردآورد و آن ـ اگر درخصوص دعوايي راي ۴۱۱ماده 

شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته 

 (  ۹۹۴. ) باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد 

 : زير نويس 

ناظر به احكام قطعي است و مرجع  اعتراض ثالث: ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۹۱ـ  ۱/۴۱۷۱نظريه  - /۹۹

تقديم اعتراض هم ، دادگاه صادركننده حكم قطعي است در مورد احكام غيرقطعي چون متضرر از آن 

، حق تجديدنظرخواهي ندارد ، بنابراين بايستي منتظر بماند كه  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱//طبق ماده 

قانون ياد شده ، به عنوان وارد ثالث  ۱//ماده  يا با اعتراض و تجديدنظرخواهي احد از اشخاص موضوع

طرح دعوا كند يا اينكه در صورت عدم تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم دادگاه بدوي به عنوان معترض 

 . ثالث به آن اعتراض كند 

 ۱۱/۹//۱/۷به موادي از قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب  - ۹۹۴

 . مراجعه شود  ۱/۱رقي ماده مندرج درپاو

. م . د . آ . ق  ۴۱۱در دعوي اعتراض ثالث باتوجه به ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۷/۱۷ - ۱/۱۱۱۹نظريه 

، دادگاه بايداوال احراز كند كه معترض ثالث در دعوي منتهي به صدور حكم به عنوان اصحاب  ۱/۱۲

. به حقوق وي خللي وارد شده است يا نه دعوي دخالت داشته است يا خير ؟ و اگر دخالت نداشته 

حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد آن . احراز قسمت اخير نياز به ورود در ماهيت دعوي دارد 

قسمت از حكم را كه به زيان شخص ثالث صادر شده فسخ مي نمايدو چنانچه راي صادره قابل تجزيه 

 . و تفكيك نباشد تمام راي را فسخ مي كند 

 

ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه راي صادره از دادگاههاي عمومي ،  ۴۱۱ماده 

اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در (  ۹۹۱) انقالب و تجديدنظر 

 . تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند 

 : يس زير نو

 . همين قانون رجوع كنيد  ۴۴۱به ماده  - ۹۹۱

 

 : ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است  ۴۱۲ماده 

 . اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد  -الف 

ريك عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقاپد( غيراصلي ) اعتراض طاري  -ب 



. دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود ، در اثناي دادرسي آن راي را ابرازنموده است 

 (۹۹۷  ) 

 : زير نويس 

 ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۴۱۲با توجه به بندالف از ماده : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۹/۹ - ۱/۱۱۱نظريه  - ۹۹۷

رام گرديده و مختومه شده باشد اعتراض بعدي از چنانچه اعتراض ثالث اصلي در ديوان عالي كشور اب

قانون مذكور تلقي نمي  ۴۱۲ناحيه اشخاص ثالث ديگر از موارداعتراض ثالث طاري موضوع بند ب ماده 

از همان قانون بايد اقامه گردد و (  ۴۹۱) شود بلكه اعتراض ثالث مستقل ديگري است كه وفق ماده 

 . ت بايد به آن رسيدگي نمايد مرجعي كه راي قطعي را صادر نموده اس

 

ـ اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه راي مورد  ۴۹۱ماده 

اين دادخواست به دادگاهي تقديم مي شود كه راي قطعي معترض عنه راصادر كرده . اعتراض باشد 

 . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود . است 

 

ـ اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل  ۴۹۱اده م

خواهد آمد ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، 

، در  معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول

 . آن دادگاه رسيدگي خواهدشد 

 

ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد ازاجراي آن  ۴۹۹ماده 

درصورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از 

 . جهات قانوني ساقط نشده باشد 

 

صول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه ـ درصورت و /۴۹ماده 

درخصوص اعتراض يادشده صادر مي شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتيجه اعتراض ، 

در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده راي مي . رسيدگي به دعوا را به تاخير مي اندازد 

با دادگاه ديگري باشدبه مدت بيست روز به اعتراض (  ۴۹۱) اعتراض برابر ماده دهد و اگر رسيدگي به 

 . كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد 

 . چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد 

 

در مواردي كه جبران ضرر و زيان . جراي حكم قطعي نمي باشد ـ اعتراض ثالث موجب تاخير ا ۴۹۴ماده 

ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث 

 . پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند 

 

اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد ، آن قسمت ازحكم را  ـ چنانچه دادگاه پس از رسيدگي ، ۴۹۱ماده 

كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد ، تمام آن الغاء خواهد 

 . شد 

 

 فصل سوم ـ اعاده دادرسي 

 (  ۹۹۱) مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسي 

مكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي ـ نسبت به احكامي كه قطعيت يافته م ۴۹۷ماده 

 : شود 

 . ـ موضوع حكم مورد ، ادعاي خواهان نبوده باشد  ۱

 . ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد  ۹

 . ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد  /

صوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبال توسط همان دادگاه صادر ـ حكم صادره با حكم ديگري درخ ۴



 (  ۹۹۱. ) شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد 

ـ طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثربوده  ۱

 . است 

 دي بوده كه پس از صدور حكم جعلي بودن آنها ثابت شده باشد ، ـ حكم دادگاه مستند به اسنا ۷

ـ پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده  ۱

دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيارمتقاضي 

 . نبوده است 

 : زير نويس 

قانون آيين دادرسي (  ۹۱۷الي  ۹۱۹) در خصوص جهات اعاده دادرسي در امور كيفري به مواد  ۹۹۱ -

الحاقي به ق  ۱۱و نيز ماده ) به شرح زير  ۱/۱۱مصوب ( در امور كيفري ) دادگاههاي عمومي و انقالب 

 . مراجعه شود (  ۱/۱۱مصوب . ا . ع . د . ت . 

كام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء موارد اعاده دادرسي از اح - ۹۱۹ماده 

 : گذاشته شده يانشده باشد به قرار زير است 

درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز  - ۱

 . شود و ياثابت شود كه در حال حيات است 

ب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكا - ۹

 . نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد 

درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي  - /

د از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفا

 . دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود 

جعلي بودن اسناد يا خالف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است ثابت  - ۴

 . گردد 

درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا داليل جديدي ارائه  - ۱

 . بات بي گناهي محكوم عليه باشد شود كه موجب اث

 . درصورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد  - ۷

درصورتي كه قانون الحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين صورت  - ۱

 . پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد 

گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب  -تبصره 

 . اعاده دادرسي نخواهد بود 

 : اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند  - /۹۱ماده 

محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث  - ۱

 . وني ووصي او قان

 . دادستان كل كشور  - ۹

 . رئيس حوزه قضايي  - /

تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود ، مرجع يادشده پس از  - ۹۱۴ماده 

رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه (  ۹۱۹) احراز انطباق با يكي ازموارد مندرج درماده 

 . مي نمايد  صادركننده حكم قطعي ارجاع

راي ديوان عالي كشور درخصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم را درصورت عدم  - ۹۱۱ماده 

اجراء تا اعاده دادرسي وصدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا 

اخوذه منتفي شده مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب ازمتهم اخذنشده باشدياتامين م

 . باشدتامين الزم اخذمي شود 

مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي  -تبصره 

 . مي نمايد 

پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه داليلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد  - ۹۱۷ماده 

فوري متوقف و تخفيف الزم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي آثار و تبعات حكم اولي ، 



 . تخفيف يادشده نبايد باعث فرارمحكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود 

 . همين قانون مراجعه شود  ۱۷/به ماده  - ۹۹۱

 

 مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي 

اي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي بر ۴۹۱ماده 

 : مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي باشد 

 . ـ نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابالغ  ۱

 . ـ نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر  ۹

(  ۱۷/) درسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده در مواردي كه درخواست كننده اعاده دا -تبصره 

 . اين قانون عمل مي شود 

 

ـ چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دوحكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابالغ  ۴۹۱ماده 

 . هريك از دو حكم است 

 

مقابل باشد ،  ـ درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف ۴۹۲ماده 

 . ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابالغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد 

 

ـ هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از  ۴/۱ماده 

تاريخ يادشده بايد دردادگاهي كه . د تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطالع از وجود آن محاسبه مي شو

 . به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد 

 

 . اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود (  ۱//) و (  ۱//) ـ مفاد مواد  ۴/۱ماده 

 

 مبحث سوم ـ ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي 

 : ـ اعاده دادرسي بر دو قسم است  ۴/۹ماده 

 . اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد  -الف 

طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه  -ب 

 . حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد 

 

دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه صادركننده همان حكم ـ  //۴ماده 

بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان 

 . دليل ابراز شده است 

تردادگاه تقديم پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست الزم ظرف سه روز به دف -تبصره 

 . گردد 

 

ـ دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به  ۴/۴ماده 

دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه داليل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهدحكمي كه 

شد ، رسيدگي به دعواي درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي با

مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده 

 . دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد 

دادرسي نسبت تبصره ـ چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده 

درصورت قبول درخواست يادشده . به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد 

 . از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهدشد 

 

 : ـ در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد  ۴/۱ماده 



 . محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او  ـ نام و نام خانوادگي و ۱

 . ـ حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است  ۹

 . ـ مشخصات دادگاه صادركننده حكم  /

 . ـ جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است  ۴

است ذكر و در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخو

 . وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد 

دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار الزم را صادرمي نمايد و در  -تبصره 

 . صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود 

 . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است 

 

ـ در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت  ۴/۷ده ما

 . ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد 

 

 : ـ با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام ميگردد  ۴/۱ماده 

 . ف خواهد شد چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوق -الف 

چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص  -ب 

 . دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد 

در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب موردمطابق  -ج 

 (  ۹۹۲. ) اقدام مي گردد ( ب ( و  (الف ) بندهاي 

 : زير نويس 

رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  ۱/۱۱/۱۱/۱۱مورخ  ۱/۱۱/۱۲۷۹۲به بخشنامه شماره  - ۹۹۲

 . مراجعه شود  ۹۱/

 

ـ هرگاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حكم  ۴/۱ماده 

درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي . نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد  مورد اعاده دادرسي را

اين حكم ازحيث . راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصالح مي گردد 

 (  ۹/۱. ) تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود 

 : زير نويس 

چنانچه رايي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر : ق  .ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۴ـ  ۱۱۱//۱نظريه  - ۹/۱

شده از دادگاه بدوي باشد همانند رايي كه بدوا صادر شده از لحاظ قابل تجديدنظر بودن و يا عدم آن ، 

به منزله راي بدوي در آن دعوي است و اگر از دادگاه تجديدنظر صادر شده از حيث قابل فرجام بودن و 

 . رايي است كه درمرحله تجديدنظر صادر شده است يا عدم آن ، به منزله 

 

ـ اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم  ۴/۲ماده 

 . دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود 

 

دادرسي ازهمان  ـ نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد ، ديگر اعاده ۴۴۱ماده 

 . جهت پذيرفته نخواهد شد 

 

ـ در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا  ۴۴۱ماده 

 . شود 

 

  ۷۱۸تا  ۷۷۲مواعد تعيين و حساب مهلت و تجديد موعد مواد *  

 

 باب ششم ـ مواعد 



 فصل اول ـ تعيين و حساب مواعد 

موعد دادگاه بايد به . مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد ـ  ۴۴۹ماده 

موعد به سال يا ماه يا هفته و يا . مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد 

 . روزتعيين خواهد شد 

 

روز ، هفته هفت روز و شبانه ـ از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي  /۴۴ماده 

 . روز بيست و چهار ساعت است 

 

ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه  ۴۴۴ماده 

قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر موعد ، روزي خواهد بود كه 

 . تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند ادارات بعد از 

 

ـ موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابالغ يا اعالم ذكر شده است ، روز ابالغ و اعالم وهمچنين روز  ۴۴۱ماده 

 . اقدام جزء مدت محسوب نمي شود 

 

ـ كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افرادمقيم خارج از  ۴۴۷ماده 

 . كشور دو ماه از تاريخ ابالغ مي باشد 

 

ـ چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طوالني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان  ۴۴۱ماده 

 . رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد 

 

اي ـ چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي بر ۴۴۱ماده 

 . رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند 

 

مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهدشد  - ۴۴۲ماده 

 . 

 

 فصل دوم ـ دادن مهلت و تجديد موعد 

دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجازخواهد بود ـ مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي  ۴۱۱ماده 

، مگر درصورتي كه در اعالم موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايدكه عدم 

 . انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است 

 . شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد 

 

ـ تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي وفرجام خواهي و  ۴۱۱ماده 

 . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد . اعاده دادرسي ممنوع است 

 

رغير موارد يادشده درماده فوق ـ مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، د ۴۱۹ماده 

درصورتي مجاز است كه دراعالم موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه 

اين قانون بوده (  ۱۷/) عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 

 . است 

 

متناسب با رفع عذر كه در هرحال ازمهلت قانوني  ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جديدي /۴۱ماده 

 .بيشتر نباشد تعيين مي شود 

  ۱۱۰تا  ۷۱۷داوري مواد  -باب هفتم *  

 



 (  ۹/۱) باب هفتم ـ داوري 

ـ كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختالف  ۴۱۴ماده 

ده يا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي ازرسيدگي باشد ، خود را خواه در دادگاهها طرح ش

 (  ۹/۹. ) به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند 

 : زير نويس 

براي (  ۱/۱۷) قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري  ۱۱نوع خاصي از داوري به موجب ماده  - ۹/۱

انجاميده بود پيش بيني گرديده كه در صورت  پرونده هايي كه رسيدگي آن بيش از پنج سال به طول

عنايت قانونگذار مي تواندقسمتي از مشكالت پرونده هاي جرياني با مدت طوالني در دادگستري را 

 . حل نمايد 

ارجاع امر به داوري چه ناشي از روابط بين دو سهامدار : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۷ - ۱/۷۱۱۱نظريه  - ۹/۹

پيش بيني شده و چه ناشي از روابط حقوقي ديگر افراد باشد تابع  باشد كه دراساسنامه شركت

محاكم دادگستري مادام كه قضيه از طريق داوري حل و فصل نشده . كليات و عمومات قانوني است 

. باشد يا به هر حال طرفين از طريق داوري به نتيجه نرسيده باشند حق ورود به موضوع را ندارند 

 . ن براي حل مرافعه از طريق داوري موجبي براي مراجعه به دادگاه نيست امتناع هر كدام از طرفي

 

ـ متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند  ۴۱۱ماده 

بعد  كه درصورت بروز اختالف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور ياداوران خود را قبل يا

 . از بروز اختالف تعيين نمايند 

تبصره ـ دركليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه 

 . واگذار كنند 

 

ـ درمورد معامالت و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختالفي  ۴۱۷ماده 

طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروزاختالف حل آن ايجادنشده است 

هر . را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد 

خواهد بود معامله وقراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشددرقسمتي كه مخالفت دارد باطل و بالاثر 

 ( .۹//  ) 

 : زير نويس 

حسب : دادنامه تجديدنظر خواسته مخدوش است زيرا اوال :  ۱/۱۱/۱۹/۹۴ - /۹راي اصراري  - //۹

مستند دعوي تنظيمي فيمابين شركت توليدي نوشاب و  ۱/۱۹/۷/۴موافقتنامه وام مورخ ۲ـ  ۱بند 

يرنده و دومي به عنوان ضامن از يك طرف شركت توليدي و صنعتي مليكا به ترتيب اولي به عنوان وام گ

و شركت كنكوليميتد به عنوان وام دهنده از طرف ديگر موافقت گرديده كه هرگونه اختالف ناشي از 

موافقتنامه مذكور يا در ارتباط با آن از جمله هر مساله مربوطبه موجوديت ، اعتبار يا فسخ آن به داوري 

ثانيا . . . لندن ارجاع و نهايتا توسط آن دادگاه حل و فصل شود  تحت مقررات دادگاه داوري بين المللي

قانون آيين دادرسي مدني *  //۷موافقتنامه وام فوق التوصيف كامال بر اساس مقررات ماده  ۲ـ  ۱بند 

مجلس ۱/۱۷/۷/۹۹مورد توافق قرار گرفته و به موجب مقررات قانون داوري تجاري بين الملل مصوب 

ثالثا دعوي خواهان كه به ادعاي قائم مقامي . مورد خدشه واقع نشده است شوراي اسالمي نيز 

موافقتنامه  ۲ـ  ۱شركت كنكوليميتد اقامه شده از زمره دعاوي و اختالفات پيش بيني شده در بند 

مذكور مي باشد كه طرفين مكلف به رعايت آن مي باشند و چون دليلي هم مبني بر رضايت خواندگان 

ل از داوري مورد توافق باشددرپرونده امرمشهودنيست لهذانظربه مراتب فوق دادنامه كه مشعر بر عدو

. . . تجديدنظرخواسته كه مغاير با موازين قانوني و داليل ومستندات ابرازي اصداريافته به اكثريت آرا 

توجه نقض وتجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شودتادادگاه مرجوع اليه با

 . به استدالل هيات عمومي ديوان عالي كشوروبه اقتضاي آن حكم مقتضي صادرنمايد 

  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۴۱۷فعال ماده * 

 

و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران (  ۹/۴) ـ ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي  ۴۱۱ماده 



در مواردي كه طرف دعوا خارجي و (  ۹/۱. ) و اطالع مجلس شوراي اسالمي صورت مي گيرد 

ياموضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسالمي 

 (  ۹/۷. ) نيز ضروري است 

 : زير نويس 

كه صلح دعاوي و يا . ا . ق  ۱/۲به صراحت اصل  -الف . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۴ - ۱/۱۱۱نظريه  - ۹/۴

ن به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي ، موكول به تصويب هيات وزيران و اطالع ارجاع ا

مجلس ميداند صلح و يا ارجاع دعاوي به داوري در مورد اموال شهرداري هم موكول به تصويب هيات 

 شرط داوري در قراردادهاي. ا . ق  ۱/۲چنانچه بدون رعايت اصل  -ب . وزيران و اطالع مجلس است 

اين نظريه مربوط به . ) منعقده توسط شهرداريها درج شود ، شرط باطل بوده واثري بر آن بار نيست 

 . ( ميباشد  ۱/۱۲. م . د . قبل از تصويب آ 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  ۹۱به موجب ماده  - ۹/۱

و اتخاذ تصميم در خصوص شكايت اشخاص حقيقي و ، رسيدگي ، اظهار نظر  ۱/۱۲ايران مصوب 

به بعد قانون در صالحيت هيات  ۲حقوقي از هر يك از تصميمها درامر واگذاري سهام موضوع ماده 

پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني و حقوقي ، ) داوري مركب از هفت نفر 

راي پهيات داوري پ قابل . مي باشد ( صنايع و معادن  رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني و

به آيين نامه اجرايي . ) اعتراض در دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مي باشد 

 ( . هيات وزيران نيز در اين خصوص مراجعه شود  ۱/۱۲/۱۱/۴قانون برنامه سوم توسعه مصوب  ۹۱ماده 

عاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد صلح د. : ا . ق  ۱/۲اصل  ۹/۷ -

در مواردي كه طرف دعوي . ، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسد 

موارد مهم را قانون تعيين مي . خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد 

 . كند 

 

در هر مورد كه داور تعيين مي شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و  ـ ۴۱۱ماده 

درصورتي كه تعيين داور بعد ازبروز اختالف . داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد 

غ شود باشد ، موضوع اختالف كه به داوري ارجاع شده بايد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابال

 . 

قانون (  ۱/۲) تبصره ـ قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل 

 . اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند 

 

ـ درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور ياداوران خود را  ۴۱۲ماده 

و در موقع بروز اختالف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داوراختصاصي خود اقدام و يا  معين نكرده باشند

در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك 

ست طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخوا

دراين صورت طرف مقابل مكلف است . تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند 

هرگاه تا . ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفي ويا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد 

داور به دادگاه مراجعه  انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذي نفع مي تواندحسب مورد براي تعيين

 . كند 

 

ـ در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختالف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند  ۴۷۱ماده 

يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز درصورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود ، يا استعفا دهد 

ن كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معي

شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد ، هريك از طرفين 

مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده 

الغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعالم كندو يا حسب مورد در تعيين جانشين روز از تاريخ اب

درصورتي كه با . داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذرگرديده اقدام نمايد 



 . انقضاي مهلت اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد 

 

ـ هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختالفي باشددادگاه  ۴۷۱ ماده

 . ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد 

 

ـ درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند ، دادگاه  ۴۷۹ماده 

 . هي خواهد بود كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد صالحيتدار براي تعيين داور ، دادگا

 

ـ هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختالف بين آنها شخص معيني داوري  /۴۷ماده 

نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيزتراضي 

 . ف درصالحيت دادگاه خواهد بود ننمايند ، رسيدگي به اختال

 

ـ درصورتي كه در قرارداد داوري ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند درتعيين داور  ۴۷۴ماده 

يا داوران توافق كنند ، هريك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفربه عنوان داور سوم 

 . به اتفاق تعيين نمايند 

 

ـ در هر مورد كه داور يا داوران ، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي شود ، انتخاب كننده  ۴۷۱ماده 

ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و . مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد 

  .موضوع اختالف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابالغ شده باشد 

 

 : ـ اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود  ۴۷۷ماده 

 . ـ اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند  ۱

 . از داوري محروم شده اند (  ۹/۱) ـ اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن  ۹

 : زير نويس 

محكوميت قطعي كيفري در جرايم :  ۱/۱۱/۹/۹۱ي مصوب الحاق. ا . م . مكرر ق  ۷۹ماده  - ۹/۱

عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاي مدت 

 : تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد 

 . محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم  ۱ -

 . الق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم محكومان به ش ۹ -

 . محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دوسال پس از اجراي حكم  / -

حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسالمي ايران  ۱ -تبصره 

سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح و ساير افرادمقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و 

 : مي باشد از قبيل 

 . . . 

 . انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي  -ز 

 . . . 

 

ـ در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند ، بايد حداقل ازبين  ۴۷۱ماده 

الزم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران الزم را به طريق قرعه دو برابر تعدادي كه براي داوري 

 . معين نمايد 

 

ـ دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي ، نام و نام خانوادگي و سايرمشخصات  ۴۷۱ماده 

ابالغ مي  طرفين و موضوع اختالف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتبا به داوران

 . دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابالغ به همه داوران مي باشد . نمايد 

 



 : ـ دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين  ۴۷۲ماده 

 . ـ كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد  ۱

 . اشند ـ كساني كه در دعوا ذي نفع ب ۹

ـ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند  /

 ( .۹/۱  ) 

ـ كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند يا يكي از اصحاب  ۴

 . دعوا مباشر امور آنان باشد 

 . وارث يكي از اصحاب دعوا باشند  ـ كساني كه خود يا همسرانشان ۱

ـ كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه  ۷

 . سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند 

سبي تا درجه دوم از طبقه سوم او ـ كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا ن ۱

بايكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او 

 . دادرسي مدني دارند 

 . ـ كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان  ۱

 : زير نويس 

 . همين قانون رجوع كنيد (  ۲۱) به پاورقي ماده  ۹/۱ -

 

و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند (  ۹/۲) كليه قضات  ـ ۴۱۱ماده 

 (  ۹۴۱. ) هرچند با تراضي طرفين باشد 

 : زير نويس 

كليه قضات  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۴۱۱به صراحت ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۱ - ۱/۱۱/۱نظريه  - ۹/۲

ضوع اختالف در دادگاه مطرح شده يا نشده باشد و اعم از حتي با تراضي طرفين ، اعم از اينكه مو

اينكه قاضي در دادگاه شاغل باشد يا درادارات قوه قضاييه مثل اداره كل حقوقي و تدوين قوانين ، فني 

 . ممنوع از داوري هستند . . . ، عفو و بخشودگي و 

دادگاههاي صادر  ۱ -: يه رييس قوه قضاي ۱/۱۲/۱۱/۱مورخ  ۱/۱۲/۱۷۱۱۱از بخشنامه شماره  - ۹۴۱

كننده قرار ارجاع امر به داوري ، براساس قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب 

كليه قضات و كارمندان اداري < : اين قانون مبني بر  ۴۱۱بالحاظ منع صريح ماده  ۱/۱۲/۱/۹۱مصوب 

از ارجاع حكميت > . اضي طرفين باشد شاغل در محاكم قضايي نمي توانندداوري نمايند ، هرچند با تر

( حتي در مواردي هم كه داوري تابع شرايط مقرر در قانون مذكور نباشد ) و داوري به اشخاص مذكور 

خودداري ورزند و در هر مورد صالحيت و شرايط داور ، طبق مقررات مربوط به آن احراز و از دخالت دادن 

 . كنند كارمندان اداري ، در اين امور ، احتراز 

: رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور  ۱/۱۱/۱/۱مورخ  ۱/۱۱/۴۱بخشنامه شماره 

گزارش ها و شكايتهاي رسيده به مركز حفاظت  ۱/۱۲/۱۱/۱مورخ  ۱/۱۲/۱۷۱۱۱پيروبخشنامه شماره 

ه بخشنامه مذكور ب ۱و اطالعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابالغ بند 

واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي ازمراجع قضايي هنوز هم از وجود كاركنان اداري در امور 

، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ، تصفيه امور ورشكستگي استفاده ( خبره ) كارشناسي 

كه براي آن مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد و بازداشتن آنان از انجام وظايفي 

استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب ارتباط غيراداري و نامتعارف مراجعان و كاركنان و 

ايجادزمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني 

 . مردم به قضات وعوارض سوء ديگر خواهد شد 

م به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت اطالعات هر اقتضاء دارد قضات محاك

و تخلف از آن را اعالم كنند تا . واحد ، برحسن اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند 

 . اقدام مقتضي معمول گردد 

 

وانند پس از اعالم در ـ درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي شود ، هريك از طرفين مي ت ۴۱۱ماده 



جلسه ، درصورت حضور و درصورت غيبت از تاريخ ابالغ تا ده روز ، داور تعيين شده را رد كنند ، مگر 

. اينكه موجبات رد بعداپ حادث شود كه دراين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت ردحادث گردد 

ض را وارد تشخيص دهد داور ديگري دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعترا

 . تعيين مي كند 

 

 . ـ بعد از تعيين داور يا داوران ، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي  ۴۱۹ماده 

 

ـ چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري وامثال آن در  /۴۱ماده 

ا دهد و يا از دادن راي امتناع نمايد ، عالوه بر جبران خسارات جلسات داوري حاضر نشده يا استعف

 . وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود 

 

ـ نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع مي شود اگريكي از داوران استعفادهد  ۴۱۴ماده 

وري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگربه موضوع يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه دا

چنانچه بين آنان در صدور راي اختالف حاصل شود ، دادگاه به جاي داوري . رسيدگي و راي خواهند داد 

كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضورپيدا نكرده ظرف مدت 

ري به قيد قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اينكه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفين ده روز داور ديگ

 . دراين صورت مدت داوري ازتاريخ قبول داور جديد شروع مي شود . داور ديگري معرفي كرده باشند 

و  درصورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند راي بدهند

طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني 

 . رسيدگي و راي صادر مي نمايد 

تبصره ـ در موارد فوق راي اكثريت داوران مالك اعتبار است ، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر 

 . شده باشد 

 

انون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختالف به داوري ـ شخص ثالثي كه برابر ق ۴۱۱ماده 

وارد دعوا شده باشد ، مي تواند با طرفين دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داوريا داوران 

تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد ، به دعواي او برابر مقررات به طورمستقل 

  .رسيدگي خواهد شد 

 

داوران نيز مي توانندتوضيحات . ـ طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند  ۴۱۷ماده 

الزم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد ، كارشناس انتخاب 

 . نمايند 

 

يين دادرسي نيستند ولي بايدمقررات مربوط ـ داوران در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آ ۴۱۱ماده 

 . به داوري را رعايت كنند 

 

ـ هرگاه ضمن رسيدگي مسائلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور  ۴۱۱ماده 

موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوطبه نكاح يا 

و رفع اختالف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طالق يا نسب بوده 

طالق يا نسب باشد ، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي ازدادگاه صالحيتدار نسبت به امر جزايي يا 

 . نكاح يا طالق يا نسب متوقف مي گردد 

 

و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از  ـ ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن ۴۱۲ماده 

 . جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد 

 

توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يادادگاهي (  ۴۱۱) ـ حكم نهايي يادشده در ماده  ۴۱۱ماده 



ن توقف رسيدگي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابالغ مي شود و آنچه از مدت داوري در زما

هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب . داوران باقي بوده از تاريخ ابالغ حكم يادشده حساب مي شود 

 . شده باشد ، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابالغ خواهد شد 

راي بدهند داوران نمي توانند برخالف مفادحكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طالق يا نسب صادر شده 

 . 

 

 (  ۹۴۱: ) ـ در موارد زير داوري از بين مي رود  ۴۱۱ماده 

 . ـ با تراضي كتبي طرفين دعوا  ۱

 . ـ با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا  ۹

 : زير نويس 

حضور طرفين در دادگاه بدون ايراد به اينكه داور . : ق . ح . ا  ۱/۱۱۱۱ - ۱/۱۱/۲/۱۱نظريه  - ۹۴۱

 . براي فصل اختالفات تعيين نموده اند ، بر عدول از ارجاع امر به داوري داللت دارد مرضي الطرفين 

 

 . ـ راي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد  ۴۱۹ماده 

 

. ـ در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند  /۴۱ماده 

 . ورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست دراين ص

 

ـ داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل مي  ۴۱۴ماده 

شودمطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با 

مراتب . ي شود مناط اعتبار است مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد اكثريت صادر م

ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، . نيز بايددر برگ راي قيد گردد 

در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به . توسطداوران تعيين خواهد شد 

 . ضوردر جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه به عمل مي آيد ح

درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختالف بين آنان شخص  -تبصره 

يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه وابتداي آن از روزي 

اين مدت با توافق طرفين . ام داوري به داور يا تمام داوران ابالغ مي شود است كه موضوع براي انج

 . قابل تمديد است 

 

ـ چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابالغ راي داوري پيش بيني نكرده  ۴۱۱ماده 

اهي كه صالحيت باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا دادگ

 . رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد 

دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب 

 . دعوا ارسال مي دارد 

 

ي ـ هرگاه طرفين راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند ، آن را ۴۱۷ماده 

 . درقسمت مردود بالاثر خواهد بود 

 

اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساپ با (  ۱۲/) ـ تصحيح راي داوري در حدود ماده  ۴۱۱ماده 

داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور ، به درخواست طرفين يا 

داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ . نده راي خواهد بود يكي از آنان با داور يا داوران صادر كن

دراين صورت . راي تصحيحي به طرفين ابالغ خواهد شد . تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند 

 . رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند 

 

م عليه تا بيست روز بعد ازابالغ ، راي داوري را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع كننده ـ هرگاه محكو ۴۱۱ماده 



دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست 

مي باشد (  ۹۴۹) اجراي راي برابر مقررات قانوني . طرف ذي نفع طبق راي داور برگ اجرايي صادركند 

 . 

 : زير نويس 

 . رجوع شود  ۱/۱۷/۱/۱م مصوب . ا . ا . به ق  - ۹۴۹

 

 (  /۹۴: ) ـ راي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد  ۴۱۲ماده 

 . ـ راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد  ۱

 . ـ داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است  ۹

دراين صورت فقط آن قسمت ازراي كه خارج از . ر خارج ازحدود اختيار خود راي صادر نموده باشد ـ داو /

 . اختيارات داور است ابطال مي گردد 

 . ـ راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد  ۴

بت شده و داراي اعتبار ـ راي داور با آنچه در دفتر امالك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ث ۱

 . قانوني است مخالف باشد 

 . ـ راي به وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدور راي نبوده اند  ۷

 . ـ قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد  ۱

 : زير نويس 

 :  ۱/۱۷/۷/۹۷از قانون داوري تجاري بين المللي مصوب  - /۹۴

 :  درخواست ابطال راي // -ماده 

قابل ابطال (  ۷) راي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده  ۱ -

 : است 

 . يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد  -الف 

موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين بر آن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در  -ب 

 . حاكم ، مخالف صريح قانون ايران باشد صورت سكوت قانون 

مقررات اين قانون در خصوص ابالغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد  -ج 

 . 

درخواست كننده ابطال ، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده موفق به ارايه داليل و مدارك خود  -د 

 . نشده باشد 

 . ج از حدود اختيارات خود راي داده باشد خار> داور <  -‘ ه 

چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد ، فقط آن قسمتي از راي كه خارج از حدود 

 . بوده ، قابل ابطال است >داور < اختيارات 

دم تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا ع -و 

 . وجودموافقتنامه داوري ، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد 

(  ۷) راي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده  -ز 

 . پذيرفته شده است 

د راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باش -ح 

 . 

پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن  -ط 

 . مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است 

اين ماده ، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم ( ط ) و ( ح ) در خصوص موارد مندرج در بندهاي  ۹ -

> داور < مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورد ، از  متضرر شده است ،

 . تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد ، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند 

اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ راي داوري اعم از راي (  ۱) درخواست ابطال راي موضوع بند  / -

تقديم شود ، واال (  ۷) ي ، تكميلي يا تفسيري به معترض ، بايد به دادگاه موضوع ماده تصحيح

 . مسموع نخواهد بود 



 بطالن راي  ۴/ -ماده 

 : اساسا باطل و غيرقابل اجرا است > داور < در موارد زير راي 

 . ق داوري نباشد در صورتي كه موضوع اصلي اختالف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طري ۱ -

در صورتي كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخالق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون  ۹ -

 . باشد 

راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسالمي ايران و  / -

حق سازش داشته باشد > داور < در مورد اخير  يا بامفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد ، مگر آنكه

 . 

 

ـ درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابالغ راي داوراز  ۴۲۱ماده 

دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، 

خواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي را ب(  ۹۴۴) حكم به بطالن راي داور 

كرده ، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطالن آن دهد و تا رسيدگي به اصل 

 . دعواو قطعي شدن حكم به بطالن ، راي داور متوقف مي ماند 

كه مقيم خارج از كشورمي  نسبت به اشخاصي(  ۴۱۱) تبصره ـ مهلت يادشده درماده فوق و ماده 

براي اشخاصي كه (  ۴۱۱) شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده . باشند دو ماه خواهدبود 

آن بوده اند پس از رفع عذر (  ۱) اين قانون و تبصره (  ۱۷/) داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 

 . احتساب خواهد شد 

 : زير نويس 

تقاضاي ابطال راي داور ، اعم از اينكه دادگاه دعوا را به : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۲/۱۹ - ۱/۱۷۱۱نظريه  - ۹۴۴

داوري ارجاع كرده يا راي داور خارج از دادگاه صادر شده باشد در هر دو صورت درخواست ابطال آن با 

 . غيرمالي تلقي مي شود  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۴۲۱و  ۴۱۲عنايت به مادتين 

 . دعوي ابطال راي داور غيرمالي است : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۹۱ - ۱/۱۷۱نظريه 

 

ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد ، درصورت  ۴۲۱ماده 

اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطالن آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطالن راي داور 

 . متوقف مي ماند 

تبصره ـ درمواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد ، رسيدگي به 

 . دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد 

 

ـ درصورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را  ۴۲۹ماده 

 . اين قرار قطعي است . صادر مي نمايد 

 

دراين . ـ اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آنكه داليل اعتراض قوي باشد  /۴۲ماده 

آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي (  ۹۴۱) « توقف منع اجراي » صورت دادگاه قرار 

 . معترض اخذ خواهد شد صادر مي نمايد و در صورت اقتضاء تامين مناسب نيز از 

 : زير نويس 

» به نظر مي رسد اشتباه تايپي در اين قسمت وجود دارد و منظور از عبارت داخل گيومه ،  - ۹۴۱

 . باشد « توقف و منع اجرا » يا « منع اجرا » يا « توقيف اجرا 

 

امر به داوري را  ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع ۴۲۴ماده 

بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي كشور پرونده رابراي ارجاع به 

 . داوري به دادگاه صادركننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد 

 

شته اند و ـ راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوردا ۴۲۱ماده 



 . قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت 

 

 : ـ دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست  ۴۲۷ماده 

 . ـ دعواي ورشكستگي  ۱

 . ـ دعاوي راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طالق و نسب  ۹

 

مگرآنكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است  ۴۲۱ماده 

 . مقرر شده باشد 

 

ـ ميزان حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسطوزير  ۴۲۱ماده 

 (  ۹۴۷. ) دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد 

 : زير نويس 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب  ۴۲۱ه آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماد - ۹۴۷

 : رييس قوه قضاييه  ۱/۱۱/۲/۹۱مصوب  ۱/۱۲در امور مدني مصوب فروردين ماه 

لاير خواسته پنج  ۱۱/۱۱۱/۱۱۱حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا  ۱ -ماده 

لاير سه درصد و مازاد برآن دو درصد  ۹۱۱/۱۱۱/۱۱۱درصد و نسبت به مازاد از پنجاه ميليون لاير تا 

 . خواسته خواهد بود مگراينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد 

حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي  ۹ -ماده 

حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق هر داور پانصد هزارلاير و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي 

 . نظر دادگاه تعيين مي شود 

چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق  / -ماده 

 . تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود . محاسبه و تعيين مي گردد 

 . ان انتخاب داوران تعيين مي شود حق الزحمه داوري طبق تعرفه در زم ۴ -ماده 

چنانچه در اثناي كار داوري ، طرفين سازش نمايند ، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه  ۱ -ماده 

 . به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود 

طبق حق الزحمه داوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري  ۷ -ماده 

 . مقررات به آنهاپرداخت شود 

چنانچه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي  ۱ -ماده 

لاير و براي هر روز مقطوعا دويست هزار لاير تعيين مي گردد كسر  ۱۱۱هر كيلومتررفت و برگشت 

 . كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد 

هزينه هاي امر داوري از قبيل هزينه انجام آزمايشها و تهيه نمونه هاي الزم و گمانه زني كه  ۱ -ماده 

 . طبق نظر داورضروري باشد به عهده طرفين خواهدبود 

در صورتي كه انجام امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد اخذ رواديد و هزينه  ۲ -ماده 

برابر مصوبه هيات وزيران ) هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه  هاي مربوطه اعم از پرداخت هزينه

 . به عهده متقاضيان داوري مي باشد ( همرديف مديركل 

چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجي باشد در صورت ترجمه آن توسط  ۱۱ -ماده 

 . ن مي گردد تعيي* داور ، هزينه براساس آيين نامه تعرفه مترجمين رسمي 

به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده  ۱/۱۱/۲/۹۱ماده تهيه و در تاريخ  ۱۱اين آيين نامه در  ۱۱ -ماده 

 . است 

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر (  /) از آيين نامه اجرايي اصالح ماده * 

رئيس قوه قضاييه با اصالحات  ۱/۱۱ و الحاق چند ماده به آن مصوب مرداد ۱/۱۷رسمي مصوب سال 

 بعدي 

 : حق الزحمه مترجم رسمي به قرار زير است  - /۱ماده 

 . براي ترجمه از زبان بيگانه به فارسي و بالعكس هر كلمه هشتاد لاير  - ۱

 . لاير  ۱۹۱براي ترجمه هاي فوري هر كلمه  - ۹



بيگانه به فارسي يا بالعكس و به  براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني غيرفوري از زبان - /

 . تناسب تعدادكلمات فني و تخصصي هر كلمه از يكصدلاير تا يكصد و شصت لاير 

براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني فوري از زبان بيگانه به فارسي يا بالعكس هر كلمه  - ۴

 . لاير به تشخيص اداره فني يا دادگستري محل  ۱۱۱لاير تا ۱۹۱

 . مركب از قبيل كتابخانه و دهكده يك كلمه محسوب مي شود كلمات  - ۱

 . حروف ربط و اضافه يك كلمه محسوب خواهد شد  - ۷

 . رقم مستقل يك كلمه به شمار مي رود  ۱در ترجمه اعداد تا  - ۱

چنانچه متقاضي از ترجمه اي بيش از يك نسخه بخواهد بابت نسخ اضافي تا سه نسخه اول دو  - ۱

اي نسخ بعدي به ازاي هر سه نسخه اضافي پانزده درصد بر مبلغ قبل آن اضافه خواهد شد هزالاير بر

 . و حق امضاي مترجم براي نسخه هاي اضافي تا سه نسخه هزار و پانصد لاير است 

در حال ) ) م . د . آ . ق (  ۱۱) حق الزحمه گواهي مطابقت رونوشت سند با اصل كه طبق ماده  - ۲

وسيله مترجم رسمي انجام شود هر صفحه هزار و پانصد لاير ( (  ۱/۱۲. م . د . آ  .ق ۱۱حاضر ماده 

 . است 

هزارلاير و مازاد بريك ساعت به ازاي  ۱۱حق الزحمه مترجم براي ترجمه شفاهي تا يك ساعت  - ۱۱

 هزارلاير خواهد بود كه متقاضي بايد قبل از تشكيل جلسه حداقل حق الزحمه را ۱۱هر ساعت اضافه 

 . به طور علي الحساب درصندوق دادگستري توديع و قبض آن را ارائه نمايد 

هزينه سفر مترجمان رسمي برطبق تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري مندرج در آيين نامه  - ۱۱

 . مربوطه واصالحات بعدي خواهد بود 

 . پول تمبر ترجمه و نسخ اضافي و هزينه پلمپ به عهده متقاضي است  - ۱۹

 

 . ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي شود  ۴۲۲ده ما

 

ـ چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق الزحمه منعقدشده باشد ،  ۱۱۱ماده 

 . برابر قرارداد عمل خواهد شد 

 

ن ضرر مالي متوجه يك طرف يا ـ هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داورا ۱۱۱ماده 

 . طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود 

 

تا  ۱۱۲هزينه دادرسي اعسار مطالبه خسارت اجبار به انجام تعهد مستثنيات دين مواد *   

۱۲۱  

 

 باب هشتم ـ هزينه دادرسي و اعسار 

 (  ۹۴۱) فصل اول ـ هزينه دادرسي 

 (  ۹۴۱: ) ـ هزينه دادرسي عبارتست از  ۱۱۹ماده 

 . ـ هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم مي شود  ۱

 . ـ هزينه قرارها و احكام دادگاه  ۹

 : زير نويس 

است هزينه دادرسي و هزينه دفتر دو موضوع مختلف : ق . ح . ا  ۱/۱۴/۷/۱۱ - /۹۱//۱نظريه  - ۹۴۱

 . و داراي مقررات جدا از هم مي باشند 

با  ۱/۱۱. م . د . آ . ق (  ۷۲۱) معافيت دولت موضوع ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۴/۷ - ۱/۱۴۱۱نظريه 

 . ، منتفي شده است  ۱/۱۲. م . د . آ . اجراي ق 

دخواست است پرداخت هزينه دادرسي مربوط به زمان تقديم دا: ق . ح . ا  ۱/۱۹/۴/۱ـ  /۱/۹۱۷نظريه 

. . داده شده و در آن زمان شركت  ۱/۱۲. م . د . آ . و چنانچه دادخواستي قبل از الزم االجرا شدن ق 

از پرداخت هزينه دادرسي معاف بوده كماكان از پرداخت آن معاف است هر چند كه رسيدگي تاكنون . 

 . ادامه پيدا كرده باشد 



 : درسي به موارد زير نيز مراجعه شود راجع به معافيت از پرداخت هزينه دا - ۹۴۱

 .  ۱/۴۲/۱۹/۲قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري مصوب  ۴ماده  - ۱

  //۱/۱۴/۴قانون تامين اجتماعي مصوب  ۱۱۱ـ ماده  ۹

 با اصالحات بعدي  ۱۷///۱/۱۱قانون شركتهاي تعاوني مصوب  ۱/۱ماده  - /

ازمان تامين خدمات درماني عائله درجه يك افسران و همافران و قانون تاسيس س(  ۱) ـ ماده  ۴

 .  ۱/۱۱/۱۹/۹۱كارمندان ارتش وژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب 

  ۱/۱۱/۴/۹۱اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب  ۱ماده  - ۱

هزينه دادرسي در تمام مراجع قضايي ـ اليحه قانوني راجع به معافيت بنياد مستضعفان از پرداخت  ۷

  /۱/۱۱/۱۱/۱مصوب 

 .  ۱/۷۱/۱۹/۱۷قانون توزيع عادالنه آب مصوب (  ۹/) ـ ماده  ۱

 .  ۱/۱۱//۱/۷ـ قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب  ۱

 ۱۱/۹//۱/۷وقاف و امور خيريه مصوب قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و ا(  ۲) ـ تبصره ماده  ۲

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (  ۲) وپقانون استفساريه تبصره ذيل ماده 

در خصوص معافيت بقاع متبركه و موقوفات حضرت  /۱/۱۲/۷/۹و  ۱/۱۲/۹/۹۱پ مصوب /۱/۷مصوب 

ومه عليهاسالم از پرداخت مخارج و هزينه هاي و حضرت معص( ع ) ، حضرت عبدالعظيم ( ع ) امام رضا 

 . دادرسي و ثبتي و اجرايي 

آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و (  ۱۱) ماده  /ـ تبصره  ۱۱

 .  ۱/۷۱/۹/۱۱امورخيريه مصوب 

  . //۱/۷۷/۱قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسالمي ايران مصوب (  ۱۱) ماده  - ۱۱

 .  ۱/۷۷/۲/۱۱قانون اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي مصوب (  ۱۱) ـ ماده  ۱۹

پ ۱/۷۱/۹/۱پقانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصوب (  ۹۱) ـ ماده  /۱

 .  ۱/۱۲/۹/۹۱اصالحي 

ات دولت مصوبه هي)  ۱/۷۱/۱۱/۱۴اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب (  ۱۲) ـ ماده  ۱۴

 . ) 

و اصالحات  ۱/۷۱/۱/۱۱اساسنامه شركتهاي اقماري عمران شهرهاي جديد مصوب  ۹۱ماده  - ۱۱

 بعدي 

  ۱/۷۲/۱۱/۱۱قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب مصوب  ۱۱ماده  - ۱۷

قانون اساسنامه سازمان تامين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري (  /۱) ـ ماده  ۱۱

 .  ۱/۱۹/۱۱/۹۲ن مصوب اسالمي ايرا

ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و (  ۱) تبصره  - ۱۱

از پرداخت هزينه دادرسي ( ره ) معافيت بنياد شهيد انقالب اسالمي و كميته امداد امام خميني 

  /۱/۱۲/۹/۱و اصالحيه  ۱///۱/۱۴مصوب 

 با اصالحات بعدي  ۱/۱۱سنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب اسا(  ۹۱) ماده  - ۱۲

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (  ۱۱۲) از آيين نامه اجرايي ماده  ۹۱ -

 : هيات وزيران و اصالحات بعدي  ۱/۱۱/۹/۱۱جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات  ۱۱ -ماده 

رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را  ۱ -

دعوت نموده واظهارات و مدافعات آنان را استماع و خالصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و 

 . طرفين مي رساند 

 . در هر مرحله مجاني خواهد بود  طرح شكايت يا دعوي ، اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي آراء ۹ -

هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز به شرح ذيل مراجعه  ۲/۷۱/ضمنا به راي وحدت رويه شماره 

 . شود 

پنظر به اينكه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به طور كلي 

يه هزينه دادرسي امري است استثنايي و موظف به پرداخت هزينه دادرسي هستند و معافيت از تاد

مخالف با اصل و قاعده كلي مذكوراست و نظر به اينكه در موارد خالف اصل بايستي به قدر متيقن از 



مواد اكتفا شود واز تفسير موسع كه مستلزم شمول حكم به غير موارد منصوص است خودداري گردد 

انحصارا ناظر به موردي كه دستگاههاي دولتي به آيين دادرسي مدني  ۷۲۱بنابراين قسمت اخير ماده 

اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوي كنند و شركتهاي وابسته به دولت كه داراي شخصيت 

حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جدا از بودجه عمومي دارند برطبق قاعده كلي موظف به پرداخت 

مي تهران كه مشعر است بر الزام هزينه دادرسي هستند علي هذا راي شعبه سوم دادگاه عمو

 . پ . . . شركت برق منطقه اي به پرداخت هزينه دادرسي موجه و منطبق با موازين قانوني مي باشد 

قانون مدني مصوب (  ۱۱۱۹) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (  ۷) در ضمن ماده 

 : هيات وزيران مقرر مي داشت  /۱/۱۱/۹/۱

كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به  پدر صورتي

ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي ، زوج 

عالوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسوول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار 

پ كه اين بند آيين نامه به موجب راي . ل تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهدبود مهرالمسمي و ابطا

مندرج در روزنامه رسمي شماره ) هيات عمومي ديوان عدالت اداري  ۱/۱۱/۱/۹مورخ  ۹۹۷شماره 

 . ابطال شده است (  ۱/۱۱/۱۱/۹۷مورخ  ۱۷۱۱۴

داخت هزينه دادرسي معاف است ولي بنياد مستضعفان از پر: ق . ح . ا  ۱/۷۷/۱/۹۴ - ۱/۹۲۷۲نظريه 

 . شركتهاي وابسته به آن معاف نيستند 

سازمان صنايع ملي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف : ق . ح . ا  ۱/۹۱//۱/۱ - ۱/۱۱۱۷نظريه 

 . نيست 

وزارت  ۱/۷۱قانون توزيع عادالنه آب مصوب (  ۹/) برطبق ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۲ - ۱/۹۱۲نظريه 

نيرومي تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي را به صورت شركت بازرگاني راسا يا با مشاركت 

شركتهاي . سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند 

 . موضوع اين ماده از پرداخت حق الثبت و تمبر وهزينه دادرسي معاف خواهند بود 

 . بانك مركزي ايران از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۱/۱۱ - ۱/۴۹۴۱نظريه 

شركتهاي بازرگاني وابسته به دولت ازپرداخت هزينه : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۱/۹۱ - ۱/۴۱۷۷نظريه 

 . دادرسي معاف نيستند 

نه دادرسي معاف است در مواردي كه خواهان از پرداخت هزي: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۱ - ۱/۱/۱۹نظريه 

 > . و حكم به نفع او صادر مي شود صدور حكم به پرداخت هزينه دادرسي به نفع دولت منعي ندارد 

قانون سازمان تامين اجتماعي مصوب (  ۱۱۱) طبق ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۹۷ - ۱/۱۱۴۷نظريه 

سازمان  ۱/۱۱جتماعي مصوب اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل سازمان تامين ا(  ۱) و ماده  ۱/۱۴

 . تامين اجتماعي از پرداخت هزينه دادرسي معاف ولي از پرداخت هزينه دفتر معاف نيست 

دعوي چه به وسيله اداره اوقاف طرح شود و چه به وسيله : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۹ - /۱/۹۴۱نظريه 

و تبصره ذيل آن از قانون (  ۲) متولي ، از نظرپرداخت هزينه دادرسي فرقي نمي كند و به موجب ماده 

كليه مواردي كه در بندهاي ماده  ۱۱/۹//۱/۷تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 

اين قانون ذكر شده سازمان حج واوقاف و امور خيريه ، موقوفات عام ، بقاع متبركه ، اماكن (  ۱) 

. زپرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند مذهبي اسالمي ، مدارس علوم ديني و بنيادهاي خيريه ا

آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و (  ۱۱) ماده (  /) با توجه به مراتب فوق و عنايت به تبصره 

هيات وزيران ، معافيت هزينه دادرسي  ۱/۷۱/۱۹/۱۱اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 

چنانچه در يك مورد وقف عام و خاص توام باشد .  شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد

اگرقابل تفكيك نباشد ، هزينه دادرسي شامل آن نمي شود و چنانچه قابل تفكيك باشد ، به آن 

قسمت كه وقف عام است هزينه دادرسي تعلق نمي گيرد و به آن قسمت كه وقف خاص است هزينه 

 . دادرسي تعلق خواهد گرفت 

بنياد تعاون سپاه پاسداران از پرداخت هزينه دادرسي معاف : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۴/۷ - ۱/۱۴۱۱نظريه 

 . نيست 

 

ـ هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و  /۱۱ماده 



متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام واعاده دادرسي و 

قانون وصول برخي از درآمدهاي (  /) ه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده هزين

ـ و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به (  ۹۴۲)  /۱/۱دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 

 . پرداخت مي گردد (  ۹۱۱) صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه 

 : زير نويس 

قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب (  /) از ماده  - ۹۴۲

۱/۱//۱۹/۹۱  : 

  ۱۱۱۱۱۱ـ  /ماده 

قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت وبه 

 : حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايد 

دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي عالوه برحقوق مقرر مستلزم الصاق  ـ تقديم ۴

 . * لاير مي باشد  ۱/۱۱۱و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار 

لاير  ۱/۱۱۱ـ تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق وابطال تمبر به مبلغ يكهزار ۱

 خواهدبود 

اظهارنامه و برگ اجراييه احكام دادگاهها و هياتهاي حل اختالف موضوع  ـ بهاي اوراق دادخواست و ۷

 . لاير تعيين مي گردد  ۱۱۱قانون كار كه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي شود هر برگ يكصد 

لاير و هزينه پلمپ  ۱۱۱۱ـ هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار  ۲

توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت اوراق ترجمه شده 

 . لاير تعيين مي شود  ۹۱۱۱رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد دوهزار 

 . ـ هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي گردد  ۱۹

 : مرحله بدوي  -الف 

لاير تقديم شده باشد معادل يك ونيم درصد  ۱۱/۱۱۱/۱۱۱ه ميليون دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ د

 ۹۵لاير به نسبت مازاد برآن دودرصد  ۱۱/۱۱۱/۱۱۱ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون  ۱/۱۵

 . ارزش خواسته 

به نسبت  ۵/ب ـ مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدوا يا غيابا صادر شده باشد سه درصد 

 ارزش 

 * * م به محكو

 : ج ـ مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحكم 

ارزش محكوم به و  ۵/لاير باشد سه درصد  ۱۱/۱۱۱/۱۱۱ـ احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون 

 . ارزش محكوم به  ۴۵مازاد برآن به نسبت اضافي چهاردرصد 

نقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صالحيت ارزش خواسته همان ـ در دعاوي مالي غيرم

لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش . است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد 

 . * * * معامالتي امالك در هر منطقه تقويم وبراساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود 

و درخواست تامين دليل و تامين خواسته در كليه * * * * وي غيرمالي ـ هزينه دادرسي در دعا /۱

 . لاير تعيين مي شود  ۱۱۱۱مراجع قضايي مبلغ پنجهزار 

ـ در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ  ۱۴

ي بعد از تعيين خواسته و صدور لاير تمبر الصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرس۹۱۱۱دوهزار 

 . حكم دريافت خواهدشد ودادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد 

 . لاير تعيين مي شود  ۱۱۱ـ هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضايي پانصد  ۱۱

وان عالي كشور يك هزار ـ هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و دي ۱۷

 . لاير تعيين مي شود  ۱۱۱۱

ـ هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي و  ۱۱

لاير تعيين كه به صورت تمبر الصاق  ۹۱۱گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در هر مورد دويست 

 . و ابطال مي شود 

اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي  ۱۵/هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستاجره سي درصد  ـ ۹۹



لاير تا پنجاه  ۱۱/۱۱۱احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار 

تري در لاير به تشخيص دادگاه مي باشد هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غيردادگس ۱۱/۱۱۱هزار 

 . دادگستري به ماخذ فوق محاسبه ووصول خواهدشد 

ـ در مواردي كه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقالب از معافيت قانوني  /۹

پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها 

ق از محكوم عليه درصورتي كه مقصر باشد وصول و به مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فو

 . . . حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند 

دعوي الزام به تنظيم سند اعم از سند انتقال يا سند اجاره : ق . ح . ا  ۴////۱/۷ـ  ۱/۱۱۱۴نظريه  -* 

 . از جمله دعاوي مالي محسوب است و بايستي تقويم گردد 

دعوي الزام به تنظيم سند اعم از سند انتقال و سند اجاره از : ق . ح . ا  ۱/۷۴/۲/۹۱ـ  ۱/۱۱۱۱نظريه 

 . جمله دعاوي مالي محسوب است و بايستي تقويم گردد 

مالك تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي ، نتيجه حاصله : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۱ـ  ۱/۲۱/۲نظريه 

لزام به تنظيم سند رسمي اجاره محل كسب پيشه و يا تجارت كه از آن است بنابراين در مواردي نظير ا

محل در تصرف مستاجراست لكن اجاره نامه تنظيم نشده يا عين مستاجره با سند عادي در تصرف 

دعوي  ۱/۱۷قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ۱مستاجر است و ساير مصاديق مشمول ماده 

 . به تنظيم سند رسمي انتقال ملك ، دعوي مالي است مطروحه غيرمالي و در مواردي نظير الزام 

مطالبه سهم االرث و سهم التركه در زمره دعاوي مالي بوده و : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۹ - //۱/۴نظريه 

 . بايد تقويم شود 

هزينه دادرسي درخواست تقسيم تركه و افراز مبلغ پانصد لاير : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۹ - //۱/۴نظريه 

 . است 

دريافت هزينه دادرسي مربوط به دادخواست يا درخواست : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۷/۱ - ۱/۹۱۱۱نظريه 

در جايي است كه  /۱/۱قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب (  /) ماده > ۴< موضوع بند 

متضمن يك يا چند دعوي باشد كه قانونا قابل جمع در دادخواست يا درخواست واحد است اگرچه 

هان يا شاكي متعدد باشد ليكن در صورتي كه شكات تحت عناوين مختلف از يك يا چند نفر خوا

جداگانه شكايت داشته باشند ، حسب نوع شكايت بايد تمبر اضافي به همان معيار الصاق و ابطال 

 . نمايند 

ادرسي در مرحله تجديدنظر مبناي محاسبه هزينه د: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۱ - ۱/۹/۹۹نظريه  -* * 

 . ميزان محكوم به يا آن قسمت از محكوم به است كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته است 

قانون (  /) ماده > <  ۱۹< با توجه به قسمت اخير بند : ق . ح . ا  ////۱/۱۱ - /۱/۴۱نظريه  -* * * 

هر منطقه توسط  وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، ارزش معامالتي امالك در

تعيين مي شود و  ۱/۷۷قانون مالياتهاي مستقيم مصوب (  ۷۴) كميسيون تقويم امالك موضوع ماده 

 . كارشناسان دراين مورد نقشي ندارند 

دعوي قلع بنا مالي بوده و بهاي بنايي كه قلع آن : ق . ح . ا  ۱/۷۱/۴/۱۹ - ۱/۷۱۴نظريه  -* * * * 

 . خواسته است خواسته شده مالك تعيين بهاي 

 . دعوي استرداد اسناد ، غيرمالي تلقي مي شود : ق . ح . ا  ۱/۷۱/۱/۹۴ - ۱/۱۲۲۱نظريه 

مطالبه حق كسب و پيشه چنانچه مستقال طرح شود از : ق . ح . ا  ۱/۷۱/۱۱/۱۱ - ۱/۱۱۴۲نظريه 

 . دعاوي مالي محسوب مي شود 

درخواست صدور حكم رشد همانند دعاوي هزينه دادرسي : ق . ح . ا  /۱/۷۱/۹/۱ - ۱/۱۱۴۹نظريه 

 . غيرمالي است 

چنانچه خواسته دعوي مطالبه تعدادي سكه باشد بهاي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۴ - ۱/۷۱۴۷نظريه 

 . خواسته همان است كه در دادخواست ذكر شده است 

 . دعوي ابطال راي داور غيرمالي است : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۹۱ - ۱/۱۷۱نظريه 

 . مندرج در همين پاورقي مراجعه شود . ق . ح . ا  ۱///۱/۱۹ - ۱/۱۱۱۱خصوص به نظريه  در اين

قانون ثبت اسناد و (  ۱۷) دعاوي اعتراض بر ثبت موضوع ماده : ق . ح . ا  //۱//۱/۱ - ۱/۱/۱۱نظريه 

 ۱/۱۱قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب سال  ۱۴۱و  ۱۴۱امالك و نيزدعاوي موضوع مواد 



 . ، به لحاظ اين كه درحقيقت اعتراض به مالكيت است از جمله دعاوي مالي محسوب مي شود 

 . هزينه دادرسي در امور حسبي پانصد لاير است : ق . ح . ا  ۱/۱۴/۱/۱۱ - ۱/۹/۱۱نظريه 

هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي در مرحله تجديدنظر برابر : ق . ح . ا  ۱/۱۴/۱۱/۹۴ - ۱/۷۱۱۲نظريه 

 . هزينه دادرسي مرحله نخستين است 

هزينه دادرسي در دعوي خلع يد از اموال غيرمنقول همانند : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۱۲ - ۱۱//۱نظريه 

 . دعاوي مالي غيرمنقول بوده و اختالف در مالكيت تاثيري در هزينه دادرسي ندارد 

التركه در زمره دعاوي مالي بوده و  مطالبه سهم االرث و سهم: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۹ - //۱/۴نظريه 

 . بايد تقويم شود 

هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي در مرحله بدوي و تجديدنظر : ق . ح . ا  //۱/۱۱/۱ - ۱/۹۱۱نظريه 

 . يكسان است 

مطالبه مهريه از جمله دعاوي مالي بوده و مطالبه آن از : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۲ - ۱/۱۱۱۷نظريه 

 . ع الخروج شدن زوج نمي شود دادگاه سبب ممنو

قانون نحوه وصول برخي از (  /) ماده >  ۹۱< تسري حكم بند : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۹۱ - ۱۱۱۹نظريه 

 . در مورد هزينه ده هزارريالي براي تجديدنظرخواهي به احكام غيابي نادرست است . . . 

اموال غيرمنقول ، هزينه دادرسي بايد با در دعاوي خلع يد و : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۹/۹۱ - ۱/۱۹/۷نظريه 

 . توجه به ارزش معامالتي محل تعيين گردد و مبلغ مندرج در قرارداد مالك عمل نيست 

دعوي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اتومبيل مالي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۷/۹۲ - ۱/۴۱۱۱نظريه 

 . است 

(  ۱۹) ي به اعتراض بر تصميم كميسيون ماده دعوي رسيدگ: ق . ح . ا  ۱//۱/۱۱/۷ - ۱/۴۱۷۴نظريه 

 . قانون زمين شهري غيرمالي است 

مالك تشخيص مالي بودن يا غيرمالي بودن دعوي حقوقي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۱ - ۱/۹۹۷۴نظريه 

اصالحي قانون ثبت كه (  ۱۴۱و  ۱۴۱) نتيجه حاصله ازآن است بنابراين در مورد دعوي راجع به مادتين 

براثر عدم توافق ، متقاضي را به طرح دعوي در دادگاه صالح هدايت مي نمايد با طرح دعوي  كميسيون

اما درمورد دعوي رسيدگي به اعتراض . چون خواسته اثبات مالكيت است دعوي مالي خواهد بود 

) ه قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و ماد(  ۱۷) برتصميمات هيات ماده واحده نحوه اجراي ماده 

 . قانون زمين شهري چون اعتراض به تشخيص است دعوي غيرمالي است (  ۱۹

چنانچه منظور از ابطال سند مالكيت ، ابطال نقل و انتقاالتي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۱/۷۱۱۱نظريه 

باشد كه درسند مالكيت قيد گرديده دعوي مالي است و در صورتي كه منظور ابطال دفترچه مالكيت 

شد كه بودن نقل وانتقال و به جهاتي دراختيار خوانده قرار گرفته است دعوي غيرمالي تلقي خاصي با

 . مي شود 

 . دعوي تعديل مال االجاره از مصاديق مالي محسوب است : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۹۷ - ۱/۱۱۱۲نظريه 

آن بايد تمبر هزينه مطالبه زمين معوض ، مالي بوده و معادل : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۱ - ۱/۱۹۱۴نظريه 

مالك تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي ، نتيجه حاصله از دعوي . . . دادرسي ابطال شود ، 

 . مطروحه است 

دعوي ابطال اجراييه در صورتي كه موضوع آن وجه نقد باشد : ق . ح . ا  ۱۱///۱/۱۱ - ۱/۱۷۱۱نظريه 

 . مالي است وبه آن هزينه دادرسي مالي تعلق مي گيرد 

دعوي ورشكستگي غيرمالي بوده و هزينه دادرسي غيرمالي : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۹ - ۱/۱۱۱۴نظريه 

 . به آن تعلق مي گيرد 

 . دعوي اعسار از پرداخت ديه يا محكوم به مالي است : ق . ح . ا  /۱/۱۱/۴/۹ - ۱/۱۱۱۷نظريه 

الي بوده و هزينه دادرسي مالي نفقه ايام گذشته م: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۱/۱۷۱۷نظريه شماره 

 به آن تعلق 

 . مي گيرد 

) و مادتين (  ۷۹) ماده >  ۴< و بند (  ۷۱) با عنايت به ماده : ق . ح . ا  /۹///۱/۱۲ - ۱/۱۲۹۱نظريه 

قانون وصول (  /) ماده >  ۱۹< بند > ج < و حصر قسمت اخير شق  ۱/۱۲م . د . آ . ق (  /۱۱و  /۷

اوال بهاي خواسته در دعاوي  ۱۹/۹۱//۱/۱ت و مصرف آن در موارد معين مصوب برخي از درآمدهاي دول



راجع به اموال منقول ، همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين 

جلسه دادرسي به آن ايراد و اعتراض نكرده است و هزينه دادرسي برهمين اساس بايد محاسبه شود 

چنانچه در مورد بهاي  -ثانيا . ن بهاي خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد ولو اين كه ميزا

خواسته مزبور بين اصحاب دعوي اختالف شود و اختالف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه 

 . قبل از شروع به رسيدگي با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد 

ضابطه تشخيص دعاوي مالي از غيرمالي ، نتيجه حاصله  -اوالپ : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۱ - ۱/۴۱۱نظريه 

از دعوي است چنانچه خواهان درصدد اثبات ، مالكيت خود بوده يا خواستار رفع تصرف غاصبانه باشد و 

دادهاي يا خوانده ادعاي مالكيت نمايد دعوي مالي تلقي مي شود ولي اگر روابط طرفين بر مبناي قرار

رهني ، اماني ، استيجاري و اذن درتصرف و امثال آن باشد دعوي غيرمالي تلقي مي شود در دعاوي 

مالي غير منقول از نظر هزينه دادرسي مالك قيمت منطقه اي است هر چند خواهان خواسته خود را 

در دادخواست به كمتر از آن تقويم كرده باشد ولي در مورد تجديدنظرخواهي ، مالك تقويم خواسته 

است ، مگر اينكه خوانده به آن اعتراض كرده باشد كه در اين صورت نظريه كارشناس مورد عمل قرار 

ادعاي اعسار از هزينه دادرسي مالي است و مالك قابليت تجديدنظر بودن يا نبودن  -ثانياپ . مي گيرد 

 . آن مبلغي است كه خواهان نسبت به آن مبلغ مدعي اعسار است 

 . دعاوي رفع مزاحمت يا ممانعت از حق غيرمالي است : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۱ـ  ۱۷۹//۱ نظريه

چنانچه منظور از دعوي تخليه ، تخليه اعيان مستاجره و : ق . ح . ا  /۱/۱۱/۱/۹ - /۱/۷۱۲نظريه 

وي مرهونه و اعياني باشد كه با اجازه مالك به تصرف خوانده درآمده و مالكيت مورد نزاع نيست ، دع

تخليه غيرمالي تلقي مي شود ، ولي اگر تصرفات خوانده غاصبانه و بدون اجازه مالك بوده و يا مالكيت 

 . مورد نزاع باشد دعوي مذكور مالي خواهد بود 

دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و محكوم به ، مالي : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۹/۱۷ - ۱/۱۱/۱نظريه 

 . سته و محكوم به تمبر الصاق و ابطال شود است و الزم است به ميزان خوا

دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اعم از منقول يا : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۹/۱۱ - ۱/۲۱۱نظريه 

غيرمنقول به استنادسند عادي هر چند كه اختالفي در اصل مالكيت نباشد مالي بوده و با رعايت 

 . مقررات موجود هزينه دادرسي بايدپرداخت شود 

اگر ارجاع امر به داور از طريق دادگاه انجام شده باشد  -الف : ق . ح . ا  ۱///۱/۱۹ - ۱/۱۱۱۱نظريه 

اعتراض بر راي داور هزينه اي ندارد ، زيرا هزينه دادرسي در آن دعوي قبال پرداخت شده و تا صدور 

يا بر حسب قرارداد منعقد  اگر اظهارنظر داور طبق توافق طرفين -ب . حكم هزينه ديگري نبايد اخذشود 

بين آنان و بدون ارجاع دادگاه به عمل آمده باشد درخواست ابطال آن مانند درخواست ابطال اجراييه 

ثبتي در صورتي كه مفاد راي مالي باشد ، دعوي مالي محسوب مي شود و چنانچه مفاد راي داور 

 . غيرمالي باشد دعوي ابطال آن غيرمالي خواهد بود 

براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي بايد نتيجه آن را : ق . ح . ا  ۹۹///۱/۱۹ - ۱/۱۷۱۴نظريه 

مورد توجه قرارداد ، چون در دعوي اثبات فقدان دارايي مورث و ديون زائد بر ماترك متوفي حسب ماده 

اخت ديون زائد برتركه نياز به اثبات دارد و اثبات اين موضوع مالزمه با معافيت وراث از پرد. ح . ا . ق  ۹۴۱

دارد ، لذا نتيجتا دعوي در مالكيت طرفين موثر است و بنابه مراتب دعوي مذكور مالي است و مطابق 

 . مقررات بايد تمبر هزينه دادرسي آن ابطال گردد 

قانون وصول برخي از  /ماده  ۱۹با توجه به قسمت اخير بند : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۴/۹ - ۱/۹۱۱۲نظريه 

دولت و نحوه مصرف آن منظور از ارزش معامالتي امالك در هر منطقه تعيين قيمت بوسيله  درآمدهاي

كارشناس نيست بلكه منظور قيمتي است كه براي هرمنطقه توسط كميسيون تقويم امالك موضوع 

 . تعيين مي شود  ۱/۷۷قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  ۷۴ماده 

جمهوري اسالمي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني از پقانون صالحيت دادگستري : الف  - ۹۱۱

 :  ۱/۱۲/۱/۱۱و اصالحيه آن مصوب  ۱/۱۱/۱/۱۱عليه دولتهاي خارجي پ مصوب 

هزينه دادرسي و ماليات وكالي خواهان اين نوع دعاوي پس  -(  ۱/۱۲/۱/۱۱الحاقي مصوب )  ۹تبصره 

 . از اجراي حكم به حساب خزانه داري كل واريز خواهدشد 

خواهان و يا شاكي هنگام طرح دعوي و يا اعالم . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۱/۱۱ - ۱/۱۷/۲نظريه  :ب 

بنابراين اخذ هزينه دادرسي براي . شكايت مكلف است هزينه دادرسي را وفق مقررات پرداخت كند 



بار دوم ، آن هم از شخصي كه نقشي درآتش سوزي و يا از بين رفتن پرونده نداشته است مجوز 

 . وني ندارد قان

در جاهايي كه تمبر وجود نداشته باشد مي توان هزينه . : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۹۷ - ۱/۱۱۱۱نظريه 

 . دادرسي را نقدادريافت نمود 

چنانچه حكمي قبل از مشخص شدن بهاي خواسته دعوي . : ق . ح . ا  ۱/۱۷/۱/۹۱ - ۱/۱۱۱۱نظريه 

 . خواسته رفع ابهام شود  صادر شودمبهم بوده و بايد از جهت ميزان قيمت

 . استرداد هزينه دادرسي زائد بر تعرفه قانوني اشكالي ندارد . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۹ - ۱۱//۱نظريه 

هريك از وراث فقط به ميزان سهم االرث خود بايد هزينه . : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۲/۱۱ - ۱/۷۷۱۲نظريه 

 . دادرسي بپردازند 

قانون اساسي ، اخذ هر هزينه اي (  ۱۱) با عنايت به اصل . : ق . ح .  ا /۱/۱۱/۲/۹ - ۱/۴۱۱۱نظريه 

بايد به موجب قانون باشد و نظر به اين كه براي رسيدگي به شكايت از قرارهايي كه مديران دفاتر 

دادگاهها و جانشين آنها صادر مي كننددر قانون هزينه اي مقرر نشده است ، اخذ آن فاقد مجوز 

 . قانوني است 

در هر محل كه پرداخت هزينه دادرسي به صورت الصاق تمبر : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۹/۷ - ۱/۱۱۹ظريه ن

امكان پذيرنباشد مي توان اين هزينه را به حساب درآمد دادگستري واريز و قبض آن را ضميمه 

 . دادخواست نمود 

 

 (  ۹۱۱) فصل دوم ـ اعسار از هزينه دادرسي 

درسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي ـ معسر از هزينه دا ۱۱۴ماده 

 (  ۹۱۹. ) به مال خود به طورموقت قادر به تاديه آن نيست 

 : زير نويس 

دعوي اعسار از پرداخت محكوم به جزء دعاوي مالي : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۱/۱ـ  ۷۷۱//۱نظريه  - ۹۱۱

چنانچه دادگاه بدوي بدون اخذ . اخت شود محسوب و برمبناي محكوم به بايد هزينه دادرسي پرد

دادگاه تجديدنظر به لحاظ . هزينه دادرسي حكم داده و حكم صادره مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد 

عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله بدوي ، مجاز به نقض حكم صادره نيست بلكه بايد به استناد 

به خواهان بدوي اخطارنمايد كه ظرف مهلت ده روز از  از طريق دفتر ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱/ماده 

تاريخ ابالغ اخطاريه نسبت به پرداخت هزينه دادرسي اقدام نمايد در صورت عدم اقدام دادگاه تجديدنظر 

 . ، راي صادره را نقض و قرار رد دعوي بدوي را صادر مي نمايد 

نه دادرسي و اعسار از پرداخت محكوم به دعوي اعسار از هزي: ق . ح . ا  /۱/۱۹/۱/۹ـ  ۱/۴۹۱۷نظريه 

دعوي مالي است و ميزان آن با توجه به هزينه دادرسي الزم براي رسيدگي به دعوي مطروحه تعيين 

 . بدين استدالل باتوجه به ميزان خواسته ، قطعي و يا قابل تجديدنظرخواهي است . مي گردد 

ات مربوط به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مقرر: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱۹/۷ - ۱/۱۱۱۱۹نظريه  - ۹۱۹

بنابراين . فقط شامل اشخاص حقيقي حقوق خصوصي است و شامل اشخاص حقوقي نمي شود 

دعوي اعسار از اشخاص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني مسكن و مصرف از پرداخت هزينه 

 . دادرسي ، قابل پذيرش نيست 

 

ينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يافرجام ـ ادعاي اعسار از پرداخت هز ۱۱۱ماده 

اظهارنظردرمورد . طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است . مطرح خواهد شد 

اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجامخواهي با دادگاهي مي باشد كه راي مورددرخواست 

 (  /۹۱. )  تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است

 : زير نويس 

در دعواي اعسار ازمحكوم به به طرفيت محكوم له و در : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۱/۴ - /۱/۹۲۱نظريه  - /۹۱

دعوي اعساراز هزينه دادرسي به طرفيت خوانده يا طرف دعوي اصلي اقامه دعوي مي شود و در هر 

 . ان نظامي نيست حال نيازي به طرح دعوي به طرفيت رييس دادگستري و يا دادست

 



ـ درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد ، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر  ۱۱۷ماده 

 . ازاشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود 

 در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي

تاديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده و شهود منشا اطالعات و مشخصات كامل 

 . واقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمايند 

 

ـ مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضي دادگاه  ۱۱۱ماده 

جلسه دادرسي الزم بداند به مدعي اعسار اخطارشود كه در مي رساند تا چنانچه حضور شهود را در

 (  ۹۱۴. ) روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد 

مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را 

 . به هرحال حكم صادره درخصوص اعسار حضوري محسوب است . تعيين و ابالغ مي نمايد 

 : زير نويس 

نيازي به ابالغ  ۱/۱۲م . د . آ . ق  ۱۱۱با توجه به ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۱/۹۱ - ۱/۱۱۱۲نظريه  - ۹۱۴

 . منسوخ است  ۱/۱۱م . د . آ . و ق . وقت به رييس دادگستري و دعوت مشاراليه نيست 

. د . آ . ق  ۱۱۱و ماده . ا .  ع. د . ت . ق  ۱۷با توجه به ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۹/۴/۱۷ـ  /۱/۹۲۴نظريه 

مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف اصلي ارسال و در . . . پ : كه مقرر داشته  ۱/۱۲. م 

ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابالغ مي نمايدپ دعوي اعسار به طرفيت طرف اصلي دعوي 

 . دستان نيست اقامه مي گردد و نياز به طرح آن عليه رئيس دادگستري يا دا

 

ـ معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي  ۱۱۱ماده 

 . تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند 

 

ـ درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي نمايد حكم اعساري  ۱۱۲ماده 

 . كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز موثر خواهد بود 

 

ـ اگر معسر فوت شود ، ورثه نمي توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده  ۱۱۱ماده 

نمايند ، لكن فوت مورث در هريك از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در 

حله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي شود ، مگرآنكه ورثه نيز اعسار خودرا ثابت آن مر

 . نمايند 

 

ـ هرگاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزينه  ۱۱۱ماده 

 . دادرسي از او دريافت خواهد شد 

 

تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه . ته نمي شود ـ از تاجر ، دادخواست اعسار پذيرف ۱۱۹ماده 

كسبه جزء . دهد (  ۹۱۱) دادرسي مي باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي 

 . مشمول اين ماده نخواهند بود (  ۹۱۷) 

 : زير نويس 

براي مالحظه ساير  .با اصالحات بعدي رجوع كنيد  ۱/۱۱و بعد قانون تجارت مصوب  ۴۱۹به مواد  - ۹۱۱

قوانين ومقررات مربوط به ورشكستگي به مجموعه پقانون تجارت و ثبت شركتها ، عاليم و اختراعات پ 

 . از انتشارات اين معاونت مراجعه شود ( ويرايش اول  -چاپ دوم ) 

 : مصوب رييس قوه قضاييه «  /۱/۱۱/۹/۱قانون تجارت مصوب  ۱۲نظامنامه جديد ماده »  - ۹۱۷

* قانون مالياتهاي مستقيم  ۲۷افراد حقيقي زير كه از مصاديق اشخاص مذكور در ماده : اده واحده م< 

 : نباشد ، با دارابودن شرايط زير كسبه جزء محسوب مي شوند 

كسبه ، پيشه وران ، توليدكنندگان ونظاير آنهاكه ميزان فروش ساالنه آنان از مبلغ يكصد ميليون لاير  ۱ -

 . تجاوز نكند 



ارائه دهندگان خدمات در هر زمينه اي كه مبلغ دريافتي آنهادر قبال خدمات ارائه شده در سال از  ۹ -

 . مبلغ پنجاه ميليون لاير تجاوز نكند 

 > . وزير عدليه لغو مي شود  ۱۱///۱/۱۱مورخ  ۱۱۴۴از تاريخ اجراي اين نظامنامه ، نظامنامه شماره 

 : با اصالحات بعدي (  //۱/۷۷/۱۹ب مصو) از قانون مالياتهاي مستقيم * 

اين قانون (  ۲۱) ماده ( الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند  -الف  -(  ۱/۱۱/۱۱/۹۱اصالحي )  ۲۷ماده 

 : عبارتند از 

 . دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان  - ۱

ز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جوا - ۹

 . ذي ربط صادر شده يا مي شود 

 . بهره برداران معادن  - /

صاحبان موسسات حسابرسي ، حسابداري و دفترداري ، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات  - ۴

 . و طراحي سيستم مديريتي ، مشاوره اي ، انفورماتيك ، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري 

صاحبان مراكزآموزشي وپرورشي ، آموزشگاه هاي آزاد ، مدارس غيرانتفاعي ، دانشگاه  - ۱

 . هاومراكزآموزش عالي 

 . صاحبان بيمارستان ها ، زايشگاه ها ، آسايشگاه ها ، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان  - ۷

 . صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و باالتر  - ۱

بنكداران ، عمده فروش ها ، فروشگاه هاي بزرگ ، واسطه هاي مالي ، نمايندگان توزيع كاالهاي  - ۱

 . داخلي ووارداتي و صاحبان انبارها 

 . نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي ، اعم از داخلي و خارجي  - ۲

 . مسافري يا باربري  صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي اعم از - ۱۱

 . صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور  - ۱۱

 . صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي  - ۱۹

 : اين قانون عبارتند از (  ۲۱) ماده ( ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند  -ب 

 . صاحبان كارگاه هاي صنعتي  - ۱

، نقشه كشي ، نقشه برداري ، صاحبان مشاغل ساختماني ، تاسيسات فني و صنعتي  - ۹

 . محاسبات فني و نظارت 

 . چاپخانه داران ، ليتوگراف ها ، صحاف ها ، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها  - /

 . صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي  - ۴

وكال ، كارشناسان ، مترجمان رسمي دادگستري ، مشاوران حقوقي ، حسابداران رسمي و  - ۱

 . اي سازمان هاي نظام مهندسي اعض

 . محققان ، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند  - ۷

 . دالالن ، حق العمل كاران و كارگزاران  - ۱

هنري ، فرهنگ سراها ، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و  -صاحبان مراكز فرهنگي  - ۱

 . تخصصي 

 . صاحبان سينماها ، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي  - ۲

 . صاحبان مشاغل فيلم برداري ، دوبالژ ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي  - ۱۱

پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال  - ۱۱

 . دارند 

راديولوژي ها ، فيزيوتراپي ها ، سونوگرافي ها ، الكتروانسفالوگرافي ها ، صاحبان آزمايشگاه ها ،  - ۱۹

 . سي تي اسكن ها ، سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غيرطبي 

 . صاحبان ميهمان سراها ، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها  - /۱

تهيه كنندگان غذاهاي آماده ، ارايه دهندگان خدمات صاحبان تاالرهاي پذيرايي ، رستوران ها ،  - ۱۴

 . پذيرايي وكرايه دهندگان ظروف 

 . صاحبان دفاتر اسناد رسمي  - ۱۱

 . صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها  - ۱۷



صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معامالت امالك و آژانس هاي كرايه  - ۱۱

 . اتومبيل 

 . سازندگان و فروشندگان طال و جواهر  - ۱۱

 . عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت  - ۱۲

سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند  -(  ۱/۱۱/۱۱/۹۱اصالحي )  ۱تبصره 

نمايد اين ماده ملزم ( الف ) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند ( ب ) هريك ازمشموالن بند 

موديان اخيرالذكر از . مشروط بر آن كه مراتب كتبا تاپايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابالغ گردد 

 . اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند 

منظورازصاحبان مذكوردراين ماده اشخاصي است كه بهره برداري ازموسسات به حساب  - ۹تبصره 

 . آنان انجام مي شود 

مشموالن اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي  -(  ۱/۱۱/۱۱/۹۱اصالحي )  /تبصره 

شغلي ديگرموضوع اين فصل مي باشند مكلفند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين 

 . قانون عمل كنند 

 

 : ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد  /۱۱ماده 

معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوايي كه براي معافيت ازهزينه ـ  ۱

 . آن ادعاي اعسار شده است 

 (  ۹۱۱. ) ـ حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله  ۹

 : زير نويس 

واهان طالق را بي بضاعت تشخيص چنانچه دادگاه خ: ق . ح . ا  ۱/۱۱/۷/۱ - ۱/۱/۱۱نظريه  - ۹۱۱

از  -دهد مي تواندوي را از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها 

معاف كند ، در اين صورت آگهي در روزنامه ، بايد به هزينه دولت  -جمله هزينه نشر آگهي درروزنامه 

 . منتشر شود 

 

م يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد ، ملزم به تاديه آن ـ هرگاه معسر به تاديه تما ۱۱۴ماده 

خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه 

بادرنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مدت 

 . تعيين خواهد كرد  پرداخت هزينه دادرسي را

 

 باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد 

 فصل اول ـ كليات 

ـ خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران  ۱۱۱ماده 

نسبت به خسارات ناشي از دادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده 

اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظعدم تسليم 

 (  ۹۱۱. ) خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتالف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد 

ر دادرسي به خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمداپ از طرف خواهان با علم به غير محق بودن د

 . او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد 

دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا 

 . يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود 

ن منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفي

 . شد 

در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقال يا بعد از ختم دادرسي مطرح شودمطالبه  ۱ -تبصره 

 . خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست 

تاديه در مواردقانوني قابل خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير  ۹ -تبصره 

 . مطالبه مي باشد 



 : زير نويس 

مالك مشاعي در صورت ورود خسارت به ملك فقط به : ق . ح . ا  ۱/۷۱/۱/۹۴ - ۱/۱۷۲۲۱نظريه  - ۹۱۱

 . نسبت سهم خود حق مطالبه خسارت را دارد 

 

ليه باشنددرصورت ـ چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم له و از جهتي ديگر محكوم ع ۱۱۷ماده 

تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شددرغير اين صورت 

 . نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي گردد 

 

ـ دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن  ۱۱۱ماده 

بت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده دعواصادرنخواهدشد ، مگر اينكه ضمن سازش نس

 . باشد 

 

ـ در مواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد ، ميزان  ۱۱۱ماده 

 . آن را دادگاه تعيين مي نمايد 

 

 فصل دوم ـ خسارات 

و هزينه هاي (  ۹۱۲) ـ خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل  ۱۱۲ماده 

ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع الزم بوده است از قبيل حق 

 . الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي 

 : زير نويس 

رئيس قوه قضاييه مندرج  ۱/۱۱به آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكالي دادگستري مصوب  - ۹۱۲

 . رجوع كنيد  ۱۱۲قي ماده در پاور

دادگاه بدوي منحصرا بايستي حكم به پرداخت خسارت . : ق . ح . ا  ۱/۱۲/۱۱/۴ - ۱/۱۱۱۷۱نظريه 

زيرا ممكن است وكيل در مرحله تجديدنظر شركت نكند و تا . حق الوكاله همان مرحله صادر نمايد 

ا نمي كند و نتيجتا نمي توان زماني كه شركت نكرده است استحقاق حق الوكاله آن مرحله را پيد

محكوم عليه به پرداخت خسارتي كه هنوز وارد نشده است محكوم نمود ، لذا صدور حكم به پرداخت 

خسارت حق الوكاله مرحله تجديدنظر ، به عهده مرجع تجديدنظراست و مطالبه خسارت حق الوكاله 

، ادعاي جديد  ۱/۱۲. م . د . آ .  ق ۷۹/ماده  ۹مرحله تجديدنظر از دادگاه مذكور باعنايت به شق 

 . محسوب نمي شود 

و  ۱۹۱، بارعايت موارد مذكور در ماده  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۱۲مطالبه خسارات دادرسي موضوع ماده 

همان قانون بايد به عمل آيد و چون اين مواد به تاييد شوراي نگهبان رسيده است فقط برطبق آنها  ۱۱۱

 . بايد عمل شود 

حق الوكاله وكيل جزء هزينه دادرسي نيست ولي جزء : ق . ح . ا  ۱/۷۷/۱/۱۱ - ۱/۴/۲۲ه نظري

 . خسارات دادرسي است 

به متداعيين اجازه  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱/هر چند در ماده : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۴/۱۱ - ۱/۱۱۹۷نظريه 

ن موضوع بدان معني نيست كه داده شده كه حداكثرتا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند ليكن اي

دادگاه در مقام تعيين خسارات دادرسي از جمله حق الوكاله وكيل ، دو خسارت حق الوكاله وكيل در 

حق خواهان منظور نمايد و در اين مورد دادگاه منحصرابراساس تعرفه حق الوكاله خسارت يك حق 

  .الوكاله را كه خواهان متحمل شده است در حكم مقرر مي دارد 

 

درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده  - ۱۹۱ماده 

بالواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است درغيراين صورت 

 . دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد 

 

 . ثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي توان مطالبه نمود ـ هزينه هايي كه براي ا ۱۹۱ماده 



 

بوده و با مطالبه داين (  ۹۷۱) و از نوع وجه رايج (  ۹۷۱) ـ در دعاويي كه موضوع آن دين  ۱۹۹ماده 

وتمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت ساالنه اززمان 

) اخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص ساالنه سررسيد تا هنگام پرد

محاسبه و مورد حكم (  /۹۷) كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي گردد (  ۹۷۹

 (  ۹۷۴. ) قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند 

 : زير نويس 

درخصوص رد وجه يا مال مورد اختالس در قسمت اخير : ق . ح . ا  ۱/۱۱/۹/۱۴ - ۱/۱/۷۲نظريه  - ۹۷۱

مجمع  ۱/۷۱/۲/۱۱قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مصوب ۱ماده 

كه موضوع آن دين  ۱/۱۲. م . د . آ . ق  ۱۹۹تشخيص مصلحت نظام ، تعيين تكليف شده است و ماده 

 . ت ، ضرر و زيان مذكور تسري ندارد از نوع وجه رايج اس

ديني مشمول مقررات اين ماده . م . د . آ . ق  ۱۹۹در ماده : ق . ح . ا  ۱//۱/۱۱/۷ - ۱/۱۲۷۱نظريه 

است كه مديون متمكن بوده و با مطالبه داين از پرداخت دين خود امتناع نموده است ، در حالي كه 

ون است و دين محسوب نمي شود لذا وجه مورد حكم استرداد اصل مال در كالهبرداري به حكم قان

 . قانون مذكورنيست  ۱۹۹كالهبرداري مشمول ضوابط ماده 

پنظر به اينكه پرداخت وجه برات با پول خارجي بنا به مدلول :  ۱۱/۴//۱/۱ - ۲۱راي وحدت رويه  - ۹۷۱

قانون پولي (  ۹) ماده > ج < تجويز شده است و مطابق قسمت آخر بند * قانون تجارت (  ۹۱۹) ماده 

(  ۱) پرداخت تعهدات به ارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي باشد و نظر به بند * * و بانكي كشور 

قانون آيين دادرسي مدني راجع به ارزيابي خواسته در مورد پول رايج ايران و پول ( * * *  ۱۱) ماده 

ادرسي به دعاوي كه خواسته آن پول رايج قانون آيين د( * * * *  ۱۱۲) خارجي تخصيص دادن ماده 

ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد مذكور دراين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول خارجي 

و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخير تاديه شامل دعاوي نيز كه خواسته آن 

 پ . پول خارجي است مي شود 

 . پرداخت برات با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل مي آيد  - ۹۱۹ماده  -* 

 . ـ الف ـ پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه هاي فلزي قابل انتشار است  ۹ماده  -* * 

ب ـ فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون 

 . قانوني و قوه اجرا دارد  انتشار مي يابدجريان

ج ـ تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است ، مگر آن كه با رعايت 

 . مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد 

 : ه عمل مي آيد ـ ارزيابي خواسته به ترتيب ذيل ب ۱/۴۲/۲/۲اصالحي (  ۱۱) ماده  -* * * 

ـ اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول  ۱

 . خارجي باشدارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب است 

ع به معامالت يا حق در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راج - ۱۱۲ماده  -* * * * 

استرداد يا سايرمعامالت استقراضي يا غير معامالت استقراضي باشد خسارت تاخير تاديه معادل 

صدي دوازده محكوم به دو سال است واگر عالوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال 

ز صدي دوازده سال نسبت به الصلح يا مال االجاره و هرعنوان ديگري شده باشددر هيچ مورد بيش ا

مدت تاخير حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت كمتر ازصدي دوازده معين شده باشد به 

 . همان مبلغ كه قرارداد شده است حكم داده مي شود 

بكار رفته در > وجه رايج < عده اي از حقوقدانان معتقدند كه راي وحدت رويه مزبور با توجه به عبارت 

> وجه رايج خارجي < و نه > وجه رايج داخلي < مزبورمنسوخ و كاربرد اين ماده صرفاپ به  ماده

قانون پولي و  ۹و نيز بند ج ماده . ت . ق  ۹۱۹لكن با توجه به معتبر بودن ماده . محدود مي شود 

ين و ج ـ تعهد پرداخت هرگونه د< با اصالحات بعدي كه مقرر مي دارد  ۱/۱۱/۴/۱۱بانكي كشور مصوب 

يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است ، مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب 

بدون قيد > وجه رايج < و نيز استفاده از عبارت > ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد 

به وجه رايج داخلي يا خارجي بودن آن توسط قانونگذار ، به نظر مي رسد دامنه شمول اين ماده 



 . داخلي و نيزخارجي تسري داشته و راي وحدت رويه مذكور همچنان از قوت اجرايي برخوردار باشد 

تعييني > ( شاخص تورم ) شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران <  - ۹۷۹

 ۱/۱۱/۹/۱۴مورخ  ۱/۱۱/۹۴۱۱توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه به ضميمه بخشنامه 

 . رئيس نهاد قوه قضاييه به واحدهاي قضايي ابالغ شده است 

 شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران 

  ۱/۱۱ - ۱/۱۱اعداد ساالنه شاخص در سالهاي 

 (۱۱۱=۱/۱۷  ) 

سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال عددشاخص سال 

 عددشاخص 

۱۱/۹۷۱/۱۱۷/۷۱۱/۷/۱/۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱//۲۱/۴۲۱/۹۱۱/۱۱۱/۱۱  

۱۱۱/۱۱۱/۱۷۱/۱/۱/۷۴۱/۹۱۱/۱۹۱/۱۲۱/۴۱۱/۱۱۱/۹۱۱/۱۱۱/۱۷  

۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱/۱۹۱/۷۱۱/۴۱۱/۱/۱/۲۱۱/۴۱۱/۴۹۱/۹۲۱/۱۱۱/۱۱  

۱۴۱/۱/۱/۱۱۱۱/۹۷۱/۷۷۱/۷/۱/۱۴۱/۲۱۱/۴۹۱/۴۷۱//۱۱/۱۱۱/۱۱  

۱۱۲/۱۱۱/۱۲۱۴/۱۹۱/۷۱۱/۲۱۱/۱۱۱/۲۱۱/۴/۱/۴۲۱//۱۱/۱۲۱/۱۲  

۱۱۱/۲۱۱/۱۱۱۱/۱۱۱/۷۱۹//۱۱/۱۷۱/۲۱۱/۴۴۱/۱/۱//۹۱/۱/۱/۹۱  

۹۱۱/۲۱۱/۱۱۱۱/۱۱۱/۷۲۹/۷۱۱/۱۱۱/۲۷۱/۴۱۱/۷۹۱///۱/۹۱۱/۹۱  

۱/۱۹۹۹/۴/۱/۱۱۹/۲۱۱/۱۱۱/۲۷۱/۴۷۱/۷/۱//۴۱/۱۴۱/۹۹  

۱/۱/۹۱/۲۱۱/۱۱//۱۲۱/۱۲۱/۲۱۱/۴۱۱/۷۱۱//۱۱/۱۱۱/۹/  

۱/۱۴/۴/۹۷۱/۱۹۴/۴۹۱/۷۱۱/۱۱۱/۴۱۱/۱۱۱//۷۱/۴۱۱/۹۴  

۱/۱۱۴۷//۹۱/۱/۱/۹۷۱/۷۱۱/۱/۱/۴۲۱/۱۹۱//۱۱/۴۹۱/۹۱  

۱/۱۷۷۲/۱۲۱/۱۴۷/۱۴۱/۷۹۱/۱۲۱/۱۱۱/۱۱۱//۱۱/۴۴۱/۹۷  

 نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج 

قانون مدني مصوب مورخ  ۱۱۱۹آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (  ۹) براساس ماده 

 : يه به ترتيب ذيل مي باشد هيات محترم وزيران ، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهر/۱/۱۱/۹/۱

ارزش = عددشاخص در سال وقوع عقد عدد شاخص در سال قبل ‚ مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه 

 مهريه در حال حاضر 

تحقق يافته و قرار باشد مبلغ  ۱/۱۹لاير در سال  ۹۱۱/۱۱۱به طور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 

از رابطه ذيل (  ۱/۱۱سال ) اسبه مبلغ مهريه در حال حاضر مذكور در حال حاضر تاديه گردد ، براي مح

 : استفاده مي گردد 

مبلغ مهريه =  ۱/۱۱عدد شاخص در سال  ۱/۱۹عددشاخص در سال ‚ مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه 

 (  ۱/۱۱سال ) در حال حاضر 

 : براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است 

 ( لاير ) مبلغ مهريه در حال حاضر =  ۱۱۱/۲۱ ۱/۹۱‚ لاير  ۹۱۱/۱۱۱= ۹۱/۱۲۱/۴/۱ لاير

 . لاير مي باشد  ۹۱/۱۲۱/۴/۱معادل ( زمان تاديه )  ۱/۱۱در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 

يعني عدد  ۱/۱۱به پايان نرسد ، صورت كسر فوق ، شاخص سال  ۱/۱۱بديهي است كه تا سال 

جايگزين  ۱/۱۱شاخص سال  ۱/۱۹و ورود به سال  ۱/۱۱ود وبعد از اتمام سال خواهد ب ۱۱۱/۲۱

 . خواهد گرديد  ۱/۱۱شاخص 

آيين نامه مذكور در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود (  /) براساس ماده 

 . تاريخ فوت مبناي محاسبه و به شرح مثال فوق و به ترتيب ذيل خواهد بود 

عدد شاخص در سال وقوع عقد عدد شاخص در سال قبل از سال فوت ‚ غ مهريه مندرج در عقدنامه مبل

 ارزش مهريه در حال حاضر = 

 نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه در چك 

قانون اصالح موادي از قانون صدور چك مصوب  ۹براساس قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 

ت نظام و نظريه مجمع درخصوص محاسبه خسارت تاخير تاديه بر مجمع تشخيص مصلح۱/۱۱/۹/۱۱

مبناي نرخ تورم محاسبه خسارت تاخير تاديه چك از تاريخ چك تا زمان وصول آن در نظر گرفته شده 



 . است اصل و خسارت تاخير تاديه به صورت زير قابل محاسبه مي باشد 

( صدور ) مات مصرفي در تاريخ چك شاخص بهاي كاالهاو خد‚ مبلغ چك = مبلغ و خسارت تاخير

 شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در تاريخ تاديه چك 

شايان ذكراست كه آمار شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي فقط به صورت ماهانه در دسترس مي 

 . باشد 

 شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران 

 (۱۱۱  =۱/۱۷  ) 

سال * رديبهشت خردادتيرمردادشهريورمهرآبان آذردي بهمن اسفندمتوسطدرصدتغيير ماه فروردين ا

 ( نرخ تورم ) ساالنه 

۱۱/۴۱/۷۲ ۱۱/۹ ۱۱/۹ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۱۱/۱ ۲/۱۱۱/۷۹۱/۱۱۲/۷۱۲/۱۱۱/۲۱۱/۴  

۹۱/۴۱/۱۱ ۹۱/۲ ۹۱/۱ ۹۱/۱ ۹۱/۱ ۹۹/۱ ۹۹/۴ ۹۱/۱۹۹/۴۹۱/۱۹۴/۱۹//۱۹//۱۹۹/۱  

۹۷/۱۱/۱۱ ۹۷// ۹۷/۲ ۹۱/۱ ۹۱/۱ ۹۱/۷ ۹۱/۱ ۹۱/۱ ۹۴/۴۹۱/۲/۱/۲۹۲/۱۹۱/۱۹۱/۹  

 

/۱/۱۱/۱۹ /۱/۱ /۹// /۹// /۹/۷ ///۴ ///۲ /۴/۹ ۹۹/۲/۴///۲/۴/۱/۷/۷/۱/۱/۷  

۴۱//۱/۱/ ۴۱/۱ ۴۱/۲ ۴۹/۷ ۴//۱ ۴۴/۱ ۴۱/۱ ۴۷/۲ /۱/۹۴۷//۱۱/۱۱//۴۴۲/۱۴۱/۱  

۷۱/۱۱/۱۴ ۷۱/۹ ۷۱/۷ ۷۱/۱ ۷۱/۱ ۷۱// ۷۱/۱ ۱۱/۴ ۴۲/۴۷۲/۹۱۱/۱۱۷//۱۴/۱۱۹/۱  

۱۹/۴۱/۱۱ ۱۹/۴ ۱۱/۲ ۱۹/۹ ۱۹/۴ ۱//۱ ۱۴/۷ ۱۱/۱ ۹//۹۱۱/۹۲۱/۱۲۱/۹۱۱/۱۱۱/۱  

۱۱//۱۱۱/۱۱۱۱/۹۱۱۷/۱۱۱//۱۱۱۱//۲۲/۱۲۱/۲۲۱/۱۲۱/۱۲۷/۲۲۷/۲۲۷/۱۲۴/۱۱/۱۷  

۱۱/۱۱۱۱/۱۱۹۱/۱۱۹۱/۱۱۹//۷۱۹۱/۱۱۱۱/۱۱۱۷/۲۱۱۱/۱۱۱۴/۷۱۱//۲۱۱۹/۱۱۱۹/۱۱۱۹//۱/۱۱  

۹۱/۱۱۴۱/۱۱۱۱/۲۱۴۲/۱۱۴۱/۱۱۴۱/۱۱۴۱/۱۱۴۱/۱۱/۲/۱۱/۱/۱۱/۱/۱۱/۱/۹۱/۱/۱۱/۱/۱۱/۱۱  

۱۹/۷۱۱۲/۱۱۷۲/۱۱۷۷/۹۱۷۴/۱۱۷//۷۱۷۱/۱۱۱۱/۱۱۱۱/۱۱۱۷/۴۱۱۴/۲۱۱۷/۱۱۱۴/۹۱۱//۲۱/۱۲  

۱۱/۴۱۱۱/۲۱۱۱/۲۱۱۱/۱۱۱//۱۱۱۱/۱۱۱۱/۷۱۱۷/۱۱۱۱/۱۱۱۴/۲۱۱//۱۱۱۹/۴۱۱۹/۹۱۱۹/۹۱/۱۱  

۱۱/۱۹۱۷/۱۹۹۱/۲۹۱۲/۱۹۱۱/۱۹۱۱/۱۹۱۷/۷۹۱//۱۹۱۴//۹۱۱/۱۹۱۱/۴۱۲۲/۱۱۲۷/۲۱۲۹/۴۱/۱۱  

 . درصدتغييراز اعدادكامل محاسبه شده است  -*  ۹/۹/۹۹۹۲/۱۹۹۷/۱۱/۱۹

به نظر مي رسد جاافتادگي تايپي در اين قسمت وجود داشته باشد و قبل از واژه پمحاسبه پ  /۹۷ -

 . مي بايستي عبارت پميزان خسارت راپ اضافه شود 

م . د . آ . ق (  ۱۱۲و  ۱۱۹) مواد شوراي نگهبان در خصوص  ۱/۱۲. م . د . آ . قبل از تصويب ق  - ۱

دريافت خسارت تاخير تاديه . . . پ : اظهار نظر نموده بود  ۱/۷۹/۱/۹۱مورخ ۲//۲طي نظريه  ۱/۱۱

قانون آيين دادرسي به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته (  ۱۱۲و  ۱۱۹) موضوع مواد 

اب جبران خسارات و خارج كردن آن از زمره ربا در حقيقت ماده حاضر نوعي نگرش جديد در ب. > شد 

در همين راستا اداره حقوقي قوه قضاييه نيز طي نظريه اي خطاب به رئيس كانون وكالي . مي باشد 

مطالبه خسارت تاخير تاديه مستند به قراردادفاقد . . . پ : دادگستري مركز از جمله اعالم نموده 

تشخيص مصلحت نظام خسارت تاخير تاديه را ربا تلقي مجمع . . . اشكال قانوني و شرعي است 

ننموده زيرا مبناي محاسبه نرخ تورم اعالمي از جانب بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين شده 

درصد خسارت تاخير  ۱۹كه به تعبيري نرخ تورم ، شاخص ميزان كاهش ارزش پول مي باشد كه با 

به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغي بر  تاديه كه در نظريات قبلي شوراي نگهبان

مبناي نرخ تورم به مبلغ اسمي دين جز تاديه اصل دين ، در فرض عدم تاخير در تاديه ، ماهيت حقوقي 

ديگري ندارد ، بدين لحاظ متفاوت از ربا تلقي و دريافت ان تجويز گرديده و با توجه به اينكه در مورد 

چك با ساير مطالبات تفاوت ماهوي وجود ندارد و هيچ خصوصيتي نيست كه مطالبه  مطالبات مستند به

خسارت تاخير تاديه را در مطالبات مستند به چك جايز و در ساير مطالبات نامشروع بدانيم و با عنايت 

 قانون اصالح موادي از قانون صدور چك ۹اشاره به استفسار ماده ) به اينكه قانون استفساريه مذكور 

فقهاي شوراي نگهبان به  ۱/۱۷/۱/۹۱و بعد از نظريه مورخ  ۱/۱۱/۲/۹۱درتاريخ (  ۱۱///۱/۱۷مصوب 

تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه با رعايت جايگاه حقوقي مجمع و زمان تصويب آن بايد 

به تاييد شوراي  ۱/۱۲/۱/۹۱. م . د . آ . ق  ۱۱۱ماده  ۹مورد توجه قرار گيرد ، و با توجه به اينكه تبصره 



نگهبان رسيده ، مطالبه خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني پيش بيني نموده به نظر ميرسد 

 .خسارات تاخير تاديه غير قراردادي نيز بر مبناي نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است 


