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 باسالم و تجدید ارادت؛

کتاب کمک حافظه آیین  منتخبجویان و داوطلبان اهل تشخیص، به جهت کثرت تقاضای دانش

گردد تا انشاءاهلل کتب جامع در اسرع وقت، ه صورت رایگان تقدیم عزیزان میب دادرسی مدنی

 .تندرست باشید و نیک فرجام                   .                          خوانان گرامی عرضه گرددمحضر حقوق
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ی(در امور مدندادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ) آیینانون ق  

در امور مدنی -کتاب اول   

 كليات

 مقررات قانون آیین دادرسی مدنیو شمول  آیین دادرسی مدنی مفهوم

يه دعاوي مددني و باررگداني دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كلآيين - 1ماده 
موجد  ادانون مو ده بده رعايدت آن  عالي كشور و ساير مراجعدي كده بده عمومي، انقالب، تجديدنظر، ديوان در دادگاههاي

 .رودباشند به كار ميمي

 .نيست مدني دادرسي آيين تشريفات تابع شورا رسيدگي -ق.ش.ح.ا 19 ماده
 جلسده رسديدگي، اوادات تعيدين ابالغ، نحوه دادخواست، شکلي شرايط به نا ر مقررات ،ماده اين در تشريفات ار منظور -1 تبصره

 .است آن مانند و دادرسي
 مقدررات مطداب  دعدوت ايدن و نکند ارسال اياليحه يا و نشود حاضر رسيدگي جلسه در شورا دعوت با خوانده چنانچه -2 تبصره

 .كند دعوت اخطاريه ارسال با را او است مکله شورا نباشد، ابالغ به راجع مدني دادرسي آيين

 رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود. -ق.ح.خ  ۸ماده 

دگاه به طرق مقتضدي در هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي كند، بايد آخرين ااامتگاه او را به دادگاه اعالم كند. دا تبصره ـ
 اين باره تحقي  و تصميم گيري مي كند.

تشريفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات اانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امدور  -ق.ح.خ  9ماده 
کترونيک را براي اين منظور به مدني است، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري ار ابيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست ال

 دادگاه اعالم كنند، دادگاه مي تواند ابالغ را به آن طري  انجام دهد. در هر صورت، احرار صحت ابالغ با دادگاه است.

تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمدام ادلده و پس ار آنکه متهم تحت تعقي  ارار گرفت، ريان ديده ار جرم مي -ق.آ.د.ک  15ماده 
ک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقي  تسليم كند و تا ابل ار اعالم ختم دادرسدي، دادخواسدت ضدرر و ريدان مدار

  خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و ريان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است.

رفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبدي و پرداخدت هزينده تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي ط -ق.آ.د.ک  436ماده 
گيرد و نسبت به ضرر و ريان ناشي ار جدرم، مسدتلزم تقدديم دادخواسدت و پرداخدت هزينده دادرسدي دادرسي مقرر صورت مي

 .مطاب  اانون آيين دادرسي مدني است

به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مکله است تمام ادلده گاه در اثر واوع جرم، ضرر و ريان مادي هر -ق.آ.د.ک  5۷5ماده 
دادرسي، دادخواست ضرر و ريان خود را تسدليم دادگداه  ختم ار اعالم و مدارک خود را به مرجع تعقي  تسليم كند و نيز تا ابل

نيداري بده پرداخدت هزينده  كند. مطالبه ضرر و ريان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است امدا
 .دادرسي ندارد

 .دعواي اعسار ار پرداخت محکومٌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محکومٌ له دعواي اصلي ااامه شود -1بصره ت
يگان متضرر ار جرم، ح  طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطداب  مقدررات مربدوط  -2تبصره 
 .ارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيستد

هاي نظدامي مطدرح رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقواي كه به تبع امر كيفري در دادگاه -ق.آ.د.ک  5۷6ماده 
 .شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني استمي
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 جهت رسیدگی نفعدرخواست ذی

مقدام يدا نمايندده نفع يا وكيدل يدا اا متواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذيهي نميهيچ دادگا - 2ماده 

 .دعوا را برابر اانون درخواست نموده باشنداانوني آنان رسيدگي به

 

 تکلیف به رسیدگی

نمايندد. در  و يدا فصدل خصدومتاضات دادگاهها مو فند مواف  اوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حکدم مقتضدي صدادر  - 3ماده 

مطروحه وجود نداشته باشد، بدا اسدتناد  اانوني در اضيه "موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصالصورتي كه اوانين
انندد بده تواضيه را صادر نمايند و نمي حقواي كه مغاير با موارين شرعي نباشد، حکماصول به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر و

به دعوا و صدور حکم امتناع وررند واال مستنکه ار احقاق حد  شدناخته بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض اوانين ار رسيدگي
 شده و به مجارات آن محکوم خواهند شد

 .اهد شدچنانچه ااضي مجتهد باشد و اانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خو - تبصره

 علت و نحوه صدور رأی وحدت رویه

بودن اعالم  مطابق موازین شرعیشرط صدور رأي وحدت رويه را  270ي در اانون آيين دادرسي كيفري ساب  مقنن در ماده ❖

 اين ايد حذف شده است. 473و  472و  471كرده بود ولي در مواد جديد 

ها نسبت به موارد مشابه، اعدم ار حقدواي، كيفدري و امدور ي كشور يا دادگاههرگاه ار شع  مختله ديوان عال -ق.آ.د.ک  4۷1ماده 

حسبي، با استنباط متفاوت ار اوانين، آراي مختلفي صادر شود، رييس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، بده هدر طريد  

درخواست كنند. هر يدک ار اضدات  كه آگاه شوند، مکلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه

توانند با ذكر دليل ار طريد  ريديس ديدوان عدالي ها يا دادستانها يا وكالي دادگستري نيز ميشع  ديوان عالي كشور يا دادگاه

كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور بده رياسدت 

وان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور و يا نماينده او و حداال سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي رييس دي

شود تا موضوع مورد اختالف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريدت در مدوارد معاون تمام شع  تشکيل مي

االتباع اسدت  امدا نسدبت بده رأي و ساير مراجع، اعم ار اضايي و غير آن الرمها مشابه براي شع  ديوان عالي كشور و دادگاه

اثر است. در صورتي كه رأي، اجرا نشده يا در حال اجرا باشد و مطاب  رأي وحدت رويده هيدأت عمدومي ديدوان اطعي شده بي

باشد، رأي هيأت عمومي نسبت بده  عليهعالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محکومٌ

 شود.آراي مذكور اابل تسري است و مطاب  مقررات اانون مجارات اسالمي عمل مي

در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه اضدايي و يدا رسديدگي بده  -ق.آ.د.ک  4۷2ماده 

گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نمايندده وي باشدد. ابدل ار اتخداذ يل ميآراي اصراري و يا انجام ساير و ايه اانوني تشک

 كند.تصميم، دادستان كل يا نماينده وي ا هار نظر مي

آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موج  اانون يدا رأي وحددت رويده مد خري كده  -ق.آ.د.ک  4۷3ماده 

 شود، اابل تغيير است.مي ( اين اانون صادر471مطاب  ماده )

 صدور حکم خاص

 .صورت عام و كلي حکم صادر كنند طور خاص تعيين تکليه نمايند و نبايد بهدادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به - 4ماده 
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 اصل قطعیت آرا

موجد  سداير ادوانين اابدل  هآراي دادگاهها اطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين اانون يا در مواردي كه بد - 5ماده 

 .باشند نظر نقض يا تجديد

 قراردادهای مخل نظم عمومی

عقود و اراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خالف اخالق حسنه كه مغاير با موارين شرع باشد در دادگاه اابدل ترتيد   - 6ماده 

 .اثر نيست

دهاي خصوصي را كه بر خالف اخالق حسنه بدوده و يدا بده واسدطه محکمه نمي تواند اوانين خارجي و يا اراردا - ق.م 9۷5ماده 

گذارد اگر چه اجراي  جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخاله با نظم عمومي محسوب مي شود به مواع اجرا

 . اوانين مزبور اصوال مجار باشد

 رعایت ترتیب رسیدگی

حله باالتر رسيدگي نمود تا رماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حکمدي صدادر توان در مربه ماهيت هيچ دعوايي نمي - ۷ماده 

 .به موج  اانون نشده باشد، مگر

 دادرس فراغ

تواند حکم دادگداه را تغييدر دهدد و يدا ار اجدراي آن جلدوگيري كندد مگدر هيچ مقام رسمي يا سارمان يا اداره دولتي نمي - ۸ماده 

 .هم در مواردي كه اانون معين نموده باشدو يا مرجع باالتر، آننموده  صادر دادگاهي كه حکم

 )عطف به ماسبق شدن( فوری اثر

 .يابدرسيدگي به دعاويي كه ابل ار تاريخ اجراي اين اانون ااامه شده به ترتي  مقرر در اين اانون ادامه مي - 9ماده 

باشدد مگدر اينکده آن اوانين مجري در رمان صدور آندان مي آراي صادره ار حيث اابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع

ها صدادر نسبت به كليه ارارهاي عدم صالحيتي كه ابل ار تاريخ اجراي اين اانون ار دادگاه .شود اوانين، خالف شرع شناخته

 .شوداانون عمل مي يا فرجامي است به ترتي  مقرر در اين نظر شده و در رمان اجراي اين اانون در جريان رسيدگي تجديد
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 از قوانين آمره هستند. -1

رسيدگي در ديوان عالي كشور با شدركت سده ااضدي صدورت  )به عنوان نمونه اگر
سيدگي شود و در حالتي كه با يک گيرد، نمي توان تواف  كرد كه با يک ااضي رمي

 ااضي رسيدگي و رأي صادر شود، رأي صادره صورت اانوني ندارد.(
 

 )اثر فوري دارند( .شوندعطف به ماسبق می -2
اضات تجديد نظدر ار دو نفدر بده  )به عنوان نمونه اگر به موج  تصوي  يک اانون

 شود(ز مييک نفر تقليل يابد، اين موضوع شامل پرونده هاي مطروحه ني

 شوند.از قوانين آمره محسوب می -1

 )اثر فوری دارند(شوند. عطف به ماسبق می -2
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صالحيت محلی یا 
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 (نسبي)
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   .شـوندعلی االصول از قوانين مخيره محسوب می -1
 آ.د.م + سهولت دفاع خوانده( 371ماده  )مالک بند نخست

 

 ؛اصوالً عطف به ما سبق نمی گردند -2

ترتيبي ،مگر اينکه در خود اين اوانين يا اانون ديگري 
 .غير ار اين پيش بيني شده باشد

 شوند.از قوانين آمره محسوب می -1

 وري دارند()اثر ف  اصوالً عطف به ماسبق می شوند -2
مگر در مواردي كه عطه به ماسب  نمودن آنها، به حقوق مکتسبه ي افراد خلدل 

 وارد آورد.
چنانچه به موج  اانون جديد اابليت شکايت ار حکمدي رايدل يدا  به عنوان مثال

شود، چرا كه بده حقدوق مکتسدبه برعکس ايجاد شود، به اانون ساب  عطه نمي
 ق.آ.د.م( 9شود. )مستفاد ار ماده د ميله خلل وارمحکوم عليه يا محکوم
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اانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقالب  8اانون آيين دادرسي مدني و ماده ي  3مستفاد ار ماده ي 

 حکممو فند مواف  اوانين به دعاوي رسيدگي كرده  اضات دادگاه هااانون اساسي  167و  34و اصول 
 نمايند. فصل خصومتصادر و يا  مقتضي

 

درصورتي كه اوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده، يا متعارض باشند يا اصالً اانوني در اضيه مطروحه 
با مدوارين  مغايركه  منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر و اصول حقوايوجود نداشته باشد، با استناد به 

يدا اجمدال يدا تعدارض  صتوانند به بهانه سکوت يدا نقديند و نمياضيه را صادر نماحکم  نباشدشرعي 
اوانين ار رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع وررند والّا مستنکه ار احقاق حد  شدناخته شدده و بده 

 .مجارات آن محکوم خواهند شد
ي پيش بيني شده  دفعدهبه اين شکل ( 1375)اانون تعزيرات مصوب اانون مجارات اسالمي  597)مجارات فوق در ماده ي 

اوّل انفصال ار شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به انفصال دايم ار شغل اضايي محکوم مي شود و در هر صورت بده 
 تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.(

 

 سيدگيصدور ارار امتناع ار رآخر اينکه  چنانچه ااضي مجتهد باشد و اانون را خالف شرع بداند با  نکته
 پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

 ق.آ.د.م 3ي ق.ا در كنار ماده 167و  34بررسي اصول  –تکليف به رسيدگی 

 ق.آ.د.م 9الی  1مجموعه نکات برجسته مواد 

 
اانون آيين دادرسي مدني، آراي دادگاه هاي عمومي و انقالب، اطعي است مگر در  5به موج  ماده ي 

 اردي كه در خود اين اانون يا ساير اوانين اابليت نقض يا تجديد نظر پيش بيني شده باشد.مو
به عبارتي اصل بر اين است كه رسيدگي به هر دعوايي يک مرحله اي است و رسيدگي دو مرحله اي اسدتثنا  

ي يدک همحسوب مي شود، البته موارد استثنايي به ادري رياد است كده مدوارد ريدادي تحدت شدمول ااعدد
 اي بودن بااي نمي ماند و اصطالحاً تخصيص اكثر الرم مي آيد كه خود امري نکوهيده است. مرحله

 ق.آ.د.م( 369الي  367و  333الي  330)رجوع كنيد به مواد 

 
در  دنباشدبا موارين شرع  مغايركه  برخالف اخالق حسنهيا مخل نظم عمومي د و اراردادهايي كه وعق

 اانون مدني. 975اانون آيين دادرسي مدني و ماده ي  6ي ادهدادگاه اابل ترتي  اثر نيست. م

 آ.د.م 5ماده  –اصل قطعيت آرا 

 اصل مطابقت عقود با نظم عمومی و اخالق حسنه
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ي باالتر رسيدگي نمود تا رماني كه در مرحله ي نخسدتين در حلهتوان در مربه ماهيت هيچ دعوايي نمي

 اانون آيين دادرسي مدني( 7)ماده ي . آن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر به موج  اانون
 

علّت ممنوعيت فوق اينست كه صالحيت دادگاه باالتر نسبت به دادگاه پايين تر، صالحيت ذاتي اسدت و 
 دادگاه باالتر ذاتاً صالحيت رسيدگي به اين دعوا را ندارد.

 

جز  همان موارد ق.آ.د.م(  135)ماده و دعواي جل  شخص ثالث ق.آ.د.م(  130)ماده دعواي ورود شخص ثالث 
محسوب مي شوند چرا كه طرح آن ها در مرحله ي باالتر به ق.آ.د.م   7ي اانوني است كه استثناي ماده

 صورت بدوي اجاره داده شده است.

 
تغيير دهد و يا ار اجراي آن جلوگيري كندد  تواند حکم دادگاه راي دولتي نميهيچ مقام رسمي يا سارمان يا اداره

 .مواردي كه اانون معين نموده باشد، آن هم در مرجع باالترو يا  دادگاهي كه حکم صادر نمودهمگر 
كندد، ي فراغ دادرس، هنگامي كده دادرس رأي را صدادر ميمطاب  ااعدهاانون آيين دادرسي مددني(  8)ماده 

صرفي كرده يا تغييراتي بدهد. بر اساس اين ااعده، دادرس پس ار ديگر ح  ندارد نسبت به آن دخل و ت
 تواند رأي خود را تغيير دهد.صدور حکم حتي با رضايت اصحاب دعوا نمي

 
 شوند مگر اينکه: همانطور كه اشاره شد، مقررات آيين دادرسي به معناي اخص اصوالً عطه به ما سب  مي

 

 كنند وق مکتسبه افراد تعارض پيدا با حق( 1
ار اين رو آراي صادره ار حيث اابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع اوانين مجري در رمان صددور آندان 

 شوند.()مگر اينکه اوانين ساب  خالف شرع شناخته شود كه در اين حالت اوانين الح  همچنان عطه به ماسب  ميمي باشد. 
 

 یا
 

   موضوع در ديوان عالي كشور مطرح باشد( 2
ريرا ديوان عالي كشور اختالف را مورد اضاوت ارار نمي دهد بلکه به مطابقت موضوع با مقررات حاكم 
در آن رمان رسيدگي مي كند. بنابراين مقررات الح  در ديوان عالي مورد عنايت ادرار نمدي گيدرد امّدا 

 .چنانچه رأي نقض گردد، دادگاه مرجوع اليه مکله به اجراي مقررات جديد مي باشد

 ق.آ.د.م 8ماده  –قاعده فراغ دادرس 

 ق.آ.د.م 9ماده  –اثر فوری قوانين آیين دادرسی مدنی به معنی اخص 

 ق.آ.د.م 7ماده  –اصل رعایت ترتيب در رسيدگی 
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 شوند(استثنایی ذیل مشمول اصل نمیموارد )استثناء  مفهوم اصل

 شناسايي اصل: 1اصل 
 -)اضاوتيدادرسي )عنصر اوليه( يعني آيين 

 )فرعيات(ني مدسارشي(  -داوري

در صورتي كه در امري غيركيفدري، مقرراتدي در  ✓
رمينه آيين رسيدگي وجود نداشته باشد اعمال ادانون 

 آيين دادرسي مدني در آن امر ارجحيت دارد.
 حکومت در تمامي موارد -ترجيح بر عدم اانون

 تقاضا اصل :2اصل 
نفع رسيدگي به دعوا مستلزم درخواست ذي

 است.

وكالت، مدواردي  ي نص محور مثلهادر آرمون ✓
را به كار برده  به خود خوديا  رأساًكه اانون عبارت 

 نيار به درخواست ندارد.
مرتفع شددن در تأمين خواسته:  118ماده : 1مثال 

 موج  تأمين و شکست در اصل دعوا
 در دستور موات 324ماده  :2مثال 

اصل تکليه به  :3اصل 
 رسيدگي

يدگي، صدور حکم يا اضات دادگاه مکله به رس
 فصل خصومت هستند.

 اانون ✓
 منابع معتبر اسالمي ✓
 فتاوي معتبر ✓
اصول حقواي كه مغاير با موارين شرعي  ✓

 نباشد.

داند. ف شرع ميااضي مجتهد كه اانون را خال ✓
 (3)تبصره ماده 

 (92و  91)مواد  ايراد رد دادرس ✓

اصل تعيين : 4اصل 
  تکليه به طور خاص

 رسيدگي جداگانه نيست.تکليه  ≠
مستند ساختن تصميم به طور خاصي به  =

 اانون و شرع است.
-------- 

 + آراي شورا 441تا  330طرق شکايت  تمامي ها اطعي است.آراي دادگاه اصل اطعيت آرا :5اصل 
اصل رعايت  :6اصل 

اخالق نظم عمومي و 
 حسنه

 نظم عمومي = اوانين آمره
ر نظم عمدومي كده اخالق حسنه: چهره خاصي ا
 هنور در اوانين نفوذ نکرده

------ 

اصل رعايت : ۷اصل 
ترتي  و رسيدگي دو 

 ايدرجه

ي رسيدگي بده ماهيدت هدر دعدوايي در مرحلده
باالتر مستلزم رعايت ترتيد  و صددور حکدم در 

 تر است.ي پايينمرحله

 130ورود ثالث  -1
 135ثالث جل   -2
 417اعتراض ثالث  -3

راغ اصل ف :۸اصل 
 دادرس

همين كه دادرس رأي صادر كدرد و ار دادرسدي 
فارغ شد ديگر ح  ندارد به آن دخدل و تصدرف 

)نه ااضي، نه هيچ مقام رسمي، نه سارمان و نه كند. 
 اداره دولتي(

 مگر در موارد اانوني:
 رفع ابهام و اجمال -تصحيح -1
 :ي ار ابيلطرق شکايتي عدول -2
 305واخواهي د     
 417ض ثالث اعتراد     
 426د اعاده دادرسي     

اصل فوري  :9اصل 
 بودن و عطه شدن 

اصوالً مقررات اانون آ.د.م عطده بده مدا سدب  
ي آن، نسدبت روثر فشود چرا كه با توجه به امي

به تمامي موضوعات جاري نيز حکومدت خواهدد 
 كرد.

 حقوق مکتسبه 
 صالحيت محلي 
 ديوان عالي كشور 

 اصل آمره :10اصل 
 بودن

 نيست.ممکن تراضي  -1
 .نيستمستلزم ايراد  -2

 يح اانونيتصر 
 صالحيت محلي 

 ق.آ.د.م در قالب اصول ده گانه 9الی  1بررسی تطبيقی مواد 

http://www.dralifallah.com/


 

www.dralifallah.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، از قواعد آمره:      -1

 ف آن ها بي اثر است.( بوده و اثر فوري دارند و تواف  خال1   
 د و تواف  خالف آن ها بي اثر است.ن( بوده و اثر فوري ندار2   
 ( نبوده و اثر فوري دارند و تواف  خالف آن ها معتبر است.3   
 ( نبوده و اثر فوري ندارند و تواف  خالف آن ها معتبر است.4   
 

 

 های قواعد مربوط به سازمان قضاوتی كارگاه عملی ویژگی

 
 اگر در ارتباط با دعوی مطروحه حکم قانونی موجود نباشد، قاضی رسيدگی كننده چه تکليفی دارد؟ ( 2

     ( ار نظر اانوني تکليفي ندارد و مي تواند دعوي را رد كند.1   
 ( بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي و يا عرف، حکم اضيه را صادر نمايد.2   
 به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر و اصول حقواي حکم اضيه را صادر نمايد. ( بايستي با استناد3   
 ( بايستي با استناد به منابع معتبر اسالمي و فتاواي معتبر يا عرف مسلم حکم اضيه را صادر نمايد.4   
 

 

 كارگاه عملی تکليف به فصل خصومت 

  محتوا و ویژگی های آیین دادرسی مدنی

آیين دادرسی 

ه معنی مدنی ب

 اخص

 صالحيت ذاتی صالحيت محلی
قوانين سازمان 

 قضاوتی
 موضوع

 دارند +

 شوند()عطه مي

 -علي االصول ندارند 

 شوند()عطه نمي

 دارند +

 شوند()عطه مي 

 دارند +

 شوند()عطه مي 
 اثر فوری

 آمره هستند. +

تراضي بر خالفش  -1

 ممکن نيست.

 .نيار به ايراد ندارد -2

 -اندمخيرهاصوالً 
 

 تراضي ممکن است. -1

 نيار به ايراد دارد. -2

 آمره هستند. +

تراضي بر خالفش   -1

 ممکن نيست.

 .نيار به ايراد ندارد -2

 آمره هستند. +

تراضي بر خالفش  -1

 ممکن نيست.

 .نيار به ايراد ندارد -2

آمره یا 

 تخييری

گر در صالحيت محلي ويارماني شوند ماوانين آيين دادرسي مدني اصوالً عطه به ماسب  مي

 كه به حقوق مکتسبه خلل وارد نمايد.
 1نتيجه 

 2نتيجه  شوند مگر در صالحيت محلي.اوانين آيين دادرسي مدني اصوالً آمره محسوب مي
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 صالحیت عام

مواردي كه اانون  رسيدگي نخستين به دعاوي، حس  مورد در صالحيت دادگاههاي عمومي و انقالب است مگر در - 10ماده 
 .شدتعيين كرده با مرجع ديگري را

 

 اصل در صالحیت محلی
 اضايي آن ااامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران ااامتگداه نداشدته باشدد، در يدعوا بايد در دادگاهي ااامه شود كه خوانده ، در حوره - 11ماده 

اامتگداه و يدا محدل ايران محل سکونت موات داشته باشد، در دادگاه همان محدل بايدد ااامده گدردد و هرگداه درايدران ا در صورتي كه
شود كه مال غيرمنقول در حوره آن وااع اسدت و هرگداه غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي ااامه ميسکونت موات نداشته ولي مال

 .دادگاه محل ااامتگاه خود، ااامه دعوا خواهد كرد مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در
بندي حدوره اضدايي بده المرو يک بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن وااع اسدت. تقسديم حوره اضايي عبارت است ار -تبصره 

 .دهدمجتمع يا ناحيه ، تغييري در صالحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي واحدهايي ار ابيل
 

و نيز در آنجا مركز مهم امور ا  ااامتگاه هر شخصي عبارت ار محلي است كه شخص در آنجا سکونت داشته و -ق.م 1002ماده 
امور او ااامتگاه محسوب است . ااامتگاه اشخاص حقواي  باشد اگر محل سکونت شخصي غير ار مركز مهم امور او باشد مركز

 . عمليات آنها خواهد بود مركز
 

 ااامتگاه شخص حقواي محلي است كه اداره شخص حقواي در آنجاست. –ق.ت  590ماده 
 

 تعیین دادگاه مشخص –استثنائات بر اصل صالحیت محلی 
دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم ار دعاوي مالکيت، مزاحمت، ممانعت ار ح ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع  - 12ماده 

 .شود كه مال غيرمنقول در حوره آن وااع است، اگرچه خوانده در آن حوره مقيم نباشددادگاهي ااامه مي به آن در
 

 .شود كه داليل و امارات مورد درخواست در حوره آن وااع استأمين داليل و امارات ار دادگاهي ميدرخواست ت - 14ماده 
 :نمايد مي رأي صدور به مبادرت و رسيدگي شورا اعضاي مشورت با شورا ااضي رير، موارد درد 1394مصوب  ق.ش.ح.ا 9ماده 
 شددن االجراالرم تاريخ در كه مواردي بجز ريال( 200ر000ر000) ميليون دويست نصاب راجع به اموال منقول تا مالي دعاوي -اله
 .باشند مي مطرح دادگستري در اانون اين
 پيشه و كس  ح  و سرافلي به مربوط دعاوي جز به مستاجره عين تخليه به مربوط دعاوي تمامي -ب
 .باشد نداشته وجود اختالفي استيجاري رابطه در كه شرطي به بها اجاره تعديل دعاوي -پ
 آن رفع و تركه موم و مهر تركه، تحرير وراثت، حصر گواهي صدور -ت
 .باشد كرده رسيدگي دعوي اصل به نسبت شورا كه صورتي در بهمحکوم پرداخت ار اعسار ادعاي -ث
 حمايدت انوناد( 29) مداده مشدمول كده صورتي در ،(اله) بند در مقرر نصاب تا نفقه و مهريه جهيزيه، به راجع خانواده دعاوي -ج

 .نباشند 1/12/1391 مصوب خانواده
 دليل؛ تأمين -چ
 .باشد هشت درجه جزاي نقدي مجارات مستوج  صرفاً كه تعزيري جرايم -ح

 اخدتالف دعدوي اصدحاب بدين خواسدته بهاي به نسبت چنانچه. گردد مي تعيين آن وااعي نرخ اساس بر خواسته بهاي -1 تبصره
 باجلد  يدا رأسداً رسيدگي شروع ار ابل كند، ترديد آن به نسبت شورا ااضي يا باشد، شورا حيتصال در م ثر اختالف و شود حاصل
 .كند مي تعيين را خواسته بهاي كارشناس، نظر

 .باشد نمي حبس و شالق حکم صدور به مجار شوراي حل اختالف -2 تبصره
 .باشد مي سارش و صلح صرفاً روستا در مستقر روستا اختالف حل شوراهاي صالحيت -3 تبصره
شود كه مال غيرمنقول كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي ااامه دعوا ميدر صورتي - 15ماده 

 .است، به شرط آنکه دعوا در هر دو اسمت، ناشي ار يک منشا  باشد در حوره آن وااع
 
 

 در صالحيت دادگاهها

 ادر صالحيت ذاتی و نسبی دادگاهه
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به - 1۷ماده  ثناي رسيدگي  ا يي كه در  ر دعواهر دعوا ا ا  طرف خواهاني ديگر  ده  ي ن ا    خوا ثالث  ي  شخص 

ر  ا ا دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط  ،متداعيين اصلي بر ثالث ااامه شود طرفي

 .شده است شود كه دعواي اصلي در آنجا ااامهيا داراي يک منشا  باشد، در دادگاهي ااامه مي

 .نخواهد بود (17كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده )احتساب، تهاتر يا هر ا هاريعنوان  - 1۸ ماده 
شود، ليکن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي موج  دادخواست ااامه ميدعواي متقابل به - 142ماده 

 .نمي شود و نيار به تقديم دادخواست جداگانه ندارد شود، دعواي متقابل محسوباصلي ا هار ميدفاع ار دعواي
 
 

هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه ديگري است، رسديدگي بده  - 19ماده 
دادگاه صالح ااامده شود. دراين مورد، خواهان مکله است  رف يک ماه در ار مرجع صالحيتدار متواه ميدعوا تا اتخاذ تصميم

شدود و خواهدان رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت ادرار رد دعدوا صدادر ميدعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه
 .تواند پس ار اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً ااامه دعوا نمايدمي

 

كه تقسديم نشدده و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا رماني كه تَرَ ينكه متوفي اگر چه خواسته، دِدعاوي راجع به تَرَ - 20ماده 
شود كه آخرين ااامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخدرين ااامتگداه متدوفي معلدوم نباشدد، ميدر دادگاه محلي ااامه
 .ان، در حوره آن بوده استاست كه آخرين محل سکونت متوفي در اير شده در صالحيت دادگاهي رسيدگي به دعاوي ياد

 

دعواي راجع به تواه يا ورشکستگي بايد در دادگاهي ااامه شود كه شخص متواه يا ورشکسدته، در حدوره آن ااامدت  - 21ماده 
شود كه متواه يا ورشکسدته در حدوره آن بدراي انجدام چنانچه درايران ااامت نداشته باشد، در دادگاهي ااامه ميداشته است و
 .دارد خود شعبه يا نمايندگي داشته يامعامالت 

 

دعاوي راجع به ورشکستگي شركتهاي باررگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربدوط بده اصدل  - 22ماده 
كه شدركت شركت و شركا  و اختالفات حاصله بين شركا  و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا رماني شركت و دعاوي بين

 .شودتصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت ااامه مي كهاست و نيز درصورت انحالل تا واتيبااي 
 

رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتددا  - 24ماده 
 .نموده استبه آن رسيدگي

 

اعسار ار پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعدا ادعاي  - 505ماده 
خواهي بدا دادگداهي مورد اعسار ار هزينه تجديد نظرخواهي و يدا فرجدام دادخواست جداگانه نيز ممکن است. ا هارنظر در به موج 

 .فرجام را صادر نموده استدرخواست تجديد نظر و يا  باشد كه رأي موردمي
 

دعواي اصلي يدا دادگداه صدادركننده  كننده بهبه در دادگاه نخستين رسيدگيدعواي اعسار در مورد محکومٌ - ق.ن.ا.م.م 13ماده
 .شودله ااامه مياجرا يه و به طرفيت محکومٌ

ور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سدند اسدت و نفع مقيم خارج ار كشهرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي - 25ماده 
 .خارج ار كشور باشد در صالحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود  سند و ااامت خواهان هر دو اگر محل تنظيم
 

اختیار انتخاب دادگاه صالح –استثنائات بر اصل صالحیت محلی   

دادگداهي  تواندد بدهوال منقول كه ار عقود و اراردادها ناشي شده باشد، خواهان ميدر دعاوي باررگاني و دعاوي راجع به ام - 13ماده 
 .انجام شود بايست در آنجاعقد يا ارارداد در حوره آن وااع شده است يا تعهد مي رجوع كند كه

يدا راجدع بده امدوال غيدر منقدول  هاي اضا ي مختلده ااامدت دارنددهر گاه يک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوره - 16ماده 
 .شده مراجعه نمايد هاي يادتواند به هريک ار دادگاههاي حورهاند، خواهان ميهاي اضا ي مختله وااع شدهكه در حوره متعددي باشد

 

ي كده دعاوي ناشي ار تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج ار شركت، در محلي كه تعهد در آنجا وااع شده يا محلد - 23ماده 
شدود. اگدر شدركت داراي شدع  متعددد در جاهداي يتسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود ااامده م كاال بايد در آنجا

يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واادع اسدت مختله باشد دعاوي ناشي ار تعهدات هر شعبه
 .دعاوي در مركز اصلي شركت ااامه خواهد شد صورت نيزيده شده باشد كه در اينااامه شود، مگر آنکه شعبه يادشده برچ

 

 «دعوای ورود ثالث«   »دعوای متقابل«    »دعوای اضافی»

 «دعوای جلب ثالث»
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 دکترعلی فالحدکترعلی فالح

www.dralifallah.com 

Instagram:dr_ali.fallah 

Telegram:dr_ali_fallah 

 

 استثنایی عمومی

 (*)  جع اداریامر

  استثنایی  عمومی

 رجه )بدوی، باالتر(د              نوع )عمومی، استثنایی یا اختصاصی(              صنف )حقوقی، کیفری، اداری( *

 (*) كيفری قضایی جعامر (*) حقوقی قضایی جعامر

 استثنایی عمومی

 )تجديد نظر( باالتر بدوی

درجه 

بدددر  اصـــل

صددددددالحيت 
هددددداي دادگاه

 . عمومي است
 2و  1)مددددددواد 
 ق.ت.د.ع.ا(

 

 مانند:
 

هاي دادگاه -1
 نظامي

 

دادگدددددداه  -2
 انقالب.

 

دادگاه ويژه  -3
 روحانيت.

 

 

بددددر  اصــــل

صدددددددالحيت 
هدددددداي دادگاه

 عمومي است.
 مستفاد ار مدواد) 
 ق.ت.د.ع.ا  2و  1
 و 

 ق.آ.د.م( 10ماده 

 وابسته به دادگستری:
 دادگاه انقالب  د 1: مانند
ادگاه انقالب يکي ار مراجع استثنايي د

مداده  6كيفري است اما به موج  بند 
 581ق.ت.د.ع.ا و رأي وحدت رويه  5

در امور حقواي نيز عالوه بدر دعداوي 
ق.ا بده ادعدداي  49مربدوط بده اصددل 

اشخاص حقيقي يا حقواي نسدبت بده 
هاي انقالب مصدادره اموالي كه دادگاه

 نمايد.اند نيز رسيدگي مينموده
 د شوراي حل اختالف.2
 
 

 وابسته به دادگستري

غير وابسته به 

 دادگســـتری

 مانند:

 مراجع ثبتي. -1
مراجع پديش  -2

بيندددي شدددده در 
 اانون كار.

 

 

تنها مرجع عمدومي اداري، 

 ديوان عدالت اداري است.

مراجع رسيدگی كننـده  

 به اختالفات مالياتی

 اخددتالف  حددل هيئددت -1
 مالياتي.

 شوراي عالي مالياتي -2

ه مراجع رسيدگی كننده بـ

 اختالفات گمركی

كميسدديون رسدديدگي بدده  -1
 اختالفات گمركي.

 سيون تجديد نظريكم -2

مراجع رسيدگی كننده به اختالفات 

 بين شهرداری و سایر اشخاص

 كميسيون ماده صد اانون شهرداري. -1
 77كميسيون ماده -2
 99كميسيون الحااي به ماده  -3
 

 )تجديد نظر( باالتر بدوی

درجه 

 قضاوتی اجعمر
 )سارمان اضاوتي ايران(

 )تجديد نظر( باالتر بدوی

درجه 
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يدک االد  صنه، ندوع، درجده( ) اكنون كه با مشاهده ي چارت سارمان اضاوتي ايران، نسبت به صالحيت ذاتي
ظم پيدا كرديم، خوب است با طرح و حل يک مسئله اوالً اين اال  ذهني را منظم تر كرده و در ثاني ني منذه

 نکاتي را پيرامون دعواي افرار ملک بيان كنيم.

مشاعاً مالک است و اصد خروج  علي و محمدرا با در شهر همدان اطعه رميني  كوروش طرح یک مسئله:
نمايند. مرجع صالح بدراي رسديدگي با افرار ملک موافقت نمي (علي و محمد يعني)دارد. شركا   راار حالت اشاعه 

 كجاست؟ كوروشبه درخواست افرار 

 : جهت مشخص شدن صالحيت ذاتي بايستي صنه و نوع و درجه ي مرجع تعيين شود.حل مسئله

تواندد حقوق خصوصدي اسدت پدس صدنه اداري نمي: اختالف بين چندين شخص حقيقي و مبتني بر صنف
د مرجدع اضدايي كيفدري نيدز صدالح با افرار ملک جرم شمرده نمي شدوالح باشد و ار آنجايي كه مخالفت ص
 ار لحاظ صنه مرجع اضايي حقواي صالح است.باشد، بنابراين نمي

 : براي تعيين نوع در اين مسئله بايستي بين دو حالت اا ل به تفکيک شد نوع

 )عمومي(.  استمراجع عمومي   در صالحيت تي آن خاتمه نيافتهجريان ثبملکي كه  اردرخواست افر :حالت اول

 )استثنايي( است. واحد ثبتي محل واوع ملک  در صالحيت جريان ثبتي آن خاتمه يافتهدرخواست افرار ملکي كه  :حالت دوم

 ي مرجعي است كه بايد به اين امر رسيدگي نمايد.درجه تعيين  آخرين مرحله، درجه

مطرح نمايدد بندابراين در )بدوي(  ي ابتداييرا بايد در مرحله درخواست افرار كوروشخص ااعده اينست كه ش
د مراجعده نمايدد و شومحسوب مي بدويدگاه عمومي كه درجه حالت اول كه مرجع عمومي بود بايستي به دا

جع اسدتثنايي بدود است رجوع نمايد و در حالت دوم كه مر باالترتواند بدواً به دادگاه تجديد نظر كه درجه نمي
 بايد به مرجع بدوي اداره ي ثبت مراجعه نمايد.

 

 

 

 

 
شدده اسدت بده كليده ي ي ثبت، در دعواي افرار ملکي كه جريان ثبتي آن پايان يافتده، صدادر رأيي كه ار اداره

شركا  ابالغ مي شود تا چنانچه اعتراضي داشته باشند،  رف ده رور ار تاريخ ابالغ، در دادگاه محل وادوع ملدک 
اابدل تجديدد نظدر در  )دو ماه براي ساكنين خارج ار كشدور(طرح نمايند و حکم دادگاه عمومي  رف مهلت بيست رور 

 اانون مزبور.( 2آيين نامه اانون افرار و فروش امالک مشاع و ماده ي  6ي )ماده دادگاه تجديد نظر استان مي باشد. 

 

 

 قابليت اعتراض و تجدید نظر تصميم واحد ثبتی

 

 

 
ها كالً يا جز اً آن« اضات»مراجعي هستند كه نص  و عزل )غير وابسته به دادگستري( مراجع غير دادگستري 

ي اوه مجريه بوده و ار صالحيت اوه اضاييه خارج است. مراجع پيش بيني شده در اانون كدار و به عهده
رسد اصدطالح مراجدع غيدر هايي ار اين مراجع هستند. الرم به ذكر است كه به نظر مياجع ثبتي نمونهمر

 باشد.ق.آ.د.م همان مراجع غير وابسته به دادگستري مي 28اضايي به كاربرده شده در ماده 

 

 

 مالک تشخيص مراجع غير وابسته به دادگستری:
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ق.آ.د.م 11ماده  تحليل  

الحيت محلدي را در ص يک اصل و ااعده ،اين ماده؛ قانون آیين دادرسی مدنی 11ماده ی 
 كند و مواد بعدي تقريباً استثنا ات وارده بر اين اصل هستند.برارار مي

 ااامتگاه خوانده( اصل آن است كه خواهان دعواي خود را در محل 1
 مطرح كند.

خوانده در ايدران، در صدورتي  محل سکونت موات( ااامه دعوا در 2
 ممکن است. ه در ايران ااامتگاه نداشته باشد،كه خواند

مدال غيدر منقدول خواندده در ( ااامه ي دعوا در دادگاهي كه 3
شده باشد در صورتي كه خوانده ااامتگداه و  حوره ي آن وااع

 سکونت موادت در ايدران نداشدته باشدد، مجدار اسدت. محل 
ق.آ.د.م كه موضوع آن دعاوي مربوط به اموال غيدر منقدول  12ي )با ماده

 است اشتباه نشود.(

در  ااامتگداه خدودمه دعواي خواهدان در دادگداه محدل ااا -4
صورتي كه خوانده ااامتگاه و يا محل سکونت موات و يا مال 

 پذيرد.غير منقول در ايران نداشته باشد، صورت مي

كجاست؟ اقامتگاه  

 حقيقدي مركدز مهدم امدور شدخص اقامتگاه اشخاص حقيقی:
 اانون مدني( 1002)ماده ي است. 

 
 
 
 
 

 شخاص حقوقی:اقامتگاه ا

 مركز عمليات شخص حقوقی
 اانون مدني( 1002)ماده 

 مركز اداره شخص حقوقی
 اانون تجارت( 590)ماده 

 مركز اصلی شركت
 آيين دادرسي مدني( 22)ماده 

 

ااامتگداه  جمع بنـدی نهـایی:
اشخاص حقواي نيز همدان مركدز 
مهم امدور آن هاسدت و بدين سده 
 .ماده ي فوق تعارض وجود ندارد

اانون آيين دادرسي مدني كده يدک اصدل و ااعدده را در  11به غير ار ماده ي  ناء چيست؟استث
دارد مابقي مواد مربوط به صالحيت محلي استثنا اتي را نسدبت بده مداده صالحيت محلي بيان مي

صدالحيت  11ي مطرح مي كنند كه به موج  آن ها يا يک مرجعدي غيدر ار مرجدع مداده 11ي 
 چندين مرجع صالحيت دارند وخواهان مي تواند دست به انتخاب بزند.محلي دارد يا اينکه 

 

نا ات اصدل ثتدوان اسدتاانون آيين دادرسي مددني مي 25تا  12ار بين مواد  موارد استثناء:
 ها مي پرداريم صالحيت محل ااامتگاه خوانده را برداشت نمود كه در ادامه به تحليل آن
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 ادرسي مدني(اانون آيين د 12)ماده ي  دعاوی مربوط به اموال غيرمنقول؛: نخست

 .مقيم نباشد دادگاهي كه مال غير منقول در حوره ي آن وااع است صالح به رسيدگي است اگر چه خوانده در آن حوره
 

حد   دعاوي مالکيت، مزاحمت، ممانعت ار ح ، تصرف عدواني مربوط به غير منقول و همينطور ح  انتفداع و نمونه: -
د ودعاوي مطالبه ي وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت المثل آن، در غير مورد عقد ارتفاق نسبت به مال غيرمنقول،

اانون مدني، دعواي راجع به غير منقول شمرده شده و در صدالحيت دادگداه  20ي مفهوم ماده  به و اراردادها، با توجه
 محل واوع مال غير منقول است.

 

 اين موارد غير منقول تبعي محسوب مي شوند:  نکته ی تطبيقی؛  -
 اجرت المثل مال غيرمنقول. -1
 تعهد به انتقال مال غيرمنقول. -2
 تعهد به تسليم مال غيرمنقول.  -3
 ان خسارت مال غيرمنقول.جبر -4
 

اانون آيين دادرسي مدني در محل واوع مال غيرمنقول  12دعاوي مربوط به اين چهار مورد بايستي با توجه به ماده ي 
به خواسته ي الزام انجام عقد يا ارارداد كه موضوع آن حتدي بده طدور  بته به نظر يکي ار حقوادانان دعوا)ال ااامه شوند
 (716تر شمس، عبداهلل، جلد نخست، ش)رک. دك .شودول است، منقول محسوب ميال غيرمنقمستقيم، م

 

يدر منقدول باشدد، در دادگداهي در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقدول و غ اختالط منقول و غير منقول؛ -
مت ناشي ار يدک ي دعوا مي شود كه مال غير منقول در حوره ي آن وااع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو اسااامه

 اانون آيين دادرسي مدني( 15ماده ) منشا  باشد
 

 اانون آيين دادرسي مدني( 14)ماده ي  ـ درخواست تأمين دليل: دوم

  .شود كه داليل و امارات در حوره ي آن وااع استين داليل و امارات ار دادگاهي ميدرخواست تأم

 ده حکم فرما است.در خصوص درخواست تأمين گواهي گواهان نيز همين ااع

 : در محل هايي كه شوراي حل اختالف تشکيل شده درخواست تأمين دليل در صالحيت شوراي مزبور است.نکته
 

 اانون آيين دادرسي مدني( 17)ماده  ـ دعاوی طاری: سوم

بر دعدواي  شود كه دعواي طاري در صورتي كه با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يک منشا  باشد بايد در دادگاهي ااامه
نمايد، حتي اگر ار صالحيت ذاتي دادگاه خارج باشد چرا كه اين دادگاه بايد ار طرح دعواي طاري آگاه اصلي رسيدگي مي

 .نمايددور ارار عدم صالحيت به مرجع صالح ارسال النّهايه پرونده را با ص باشد و
دگي را تا حصول ايدن امدر ، رسيباشدطاري و چنانچه رسيدگي به دعاوي اصلي منوط به روشن شدن نتيجه ي دعواي 

 اانون آيين دادرسي مدني( 89د  28د  19د مالک ماده  17)مواد  .كندمتواه مي

شود.ن دادگاه مشخصی که استثناء بر اصل شمرده میـ تعییموارد متعدد صالحیت محل ی   
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 اانون آيين دادرسي مدني( 20)ماده  متوفی؛ع به تركه ـ دعاوی راج چهارم
 

 اين دعاوي را در دو حالت مي توان بررسي كرد:
ادانون آيدين دادرسدي مددني در  11كه طب  ااعده ي عمدومي مداده ي  :دچنانچه تركه تقسيم شده باش حالت اول:

 صالحيت ااامتگاه خوانده است.
 

بايد در دادگاه محلّ آخرين ااامتگاه متوفّي در ايران ااامده شدود و اگدر : مادام كه تركه تقسيم نشده باشد حالت دوم:
 شود.في در ايران ااامه ميآخرين ااامتگاه او معلوم نباشد در دادگاه محل آخرين سکونت متو

 

 اانون آيين دادرسي مدني( 21)ماده  )ورشکستگی(؛ ـ دعوای توقف پنجم
دعواي تواه اعم ار اين كه ار طرف خود باررگان يا ار طرف بستانکار ها و يا دادستان ااامه شود درصالحيت دادگداهي 

چه در ايران ااامت نداشته باشد، در دادگاهي ااامه است كه ااامتگاه باررگان ورشکسته در حوره ي آن وااع است و چنان
 شود كه متواه يا ورشکسته در حوره ي آن براي انجام معامالت خود شعبه يا نمايندگي داشته باشد.مي

 

 اانون آيين دادرسي مدني( 22)ماده  ـ دعاوی مربوط به شركت ها؛ ششم
وي بين شركت و شركا  و اختالفات حاصدله بدين دعاوي راجع به ورشکستگي شركت هاي تجاري، اصل شركت، دعا

 شود.شركا  و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت در مركز اصلي شركت ااامه مي
 

 اانون آيين دادرسي مدني( 24)ماده  دعوای اعسار؛د  هفتم
 

 دعوای اعسار از پرداخت:
 

 محکوم به؛ 
 24)ماده دارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است با دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را  -

 (ق.ن.ا.م.م 13)ماده دادگاه بدوي صادركننده حکم. اانون آيين دادرسي مدني( 
 

  هزینه دادرسی:

مي توان به موج  دادخواست جداگانه يا در ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح نمود و ا هار نظر 
ه ي تجديد نظر و يا فرجام با دادگاهي است كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يدا فرجدام را در مورد اعسار ار هزين
 اانون آيين دادرسي مدني( 505)ماده صادر نموده است. 

 
 

 اانون ثبت احوال( 4اانون آيين دادرسي مدني وماده 25)ماده  دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال؛د  هشتم

ناد ثبت احوال و شکايت ار تصميمات هيأت حل اختالف ثبت احدوال كده در صدالحيت رسيدگي به دعاوي راجع به اس
است. چنانچه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقديم ادگاه محل ااامت خواهان دادگاه عمومي است با د

هر دو خدارج ار كشدور  و اگر محل تنظيم سند و ااامت خواهان دادگاه محل صدور سندخارج ار كشور باشد رسيدگي با 
 خواهد بود. دادگاه عمومي شهرستان تهرانباشد در صالحيت 

 

 

 

تغييدر  1367براساس ماده واحده اانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري ار تزلدزل آنهدا مصدوب  ❖
سدال نيدز منحصدراً در  5باشد و رسديدگي بده بديش ار سال ممنوع مي 5تاريخ تولد اشخاص به كمتر ار 

 دانسته شده است. لكميسيون مستقر در ثبت احواصالحيت 

پس درست است كه تغيير به كمتر ار پنج سال در كميسيون ممنوع است اما طبد  نظدر هيئدت عمدومي 
 باشد.مي هاي دادگستريدادگاهديوان اابل طرح در 

 ويژه ماده واحده
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 ق.آ.د.م(13اده)م  دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد؛: نخست

 خواهد داشت: ذيلدادگاه  سهدر اين دعاوي خواهان اختيار انتخاب مرجع صالح را ار بين 
 قاد عقد يا ارارداددادگاه محل انع -1
 دادگاه محل اجراي تعهد -2
 دادگاه محل ااامتگاه خوانده -3
 

 ق.آ.د.م( 16اده)م  تعدّد خواندگان؛: دوم

تواندد بده هاي مختله ااامت دارند، مددعي مي چنانچه يک ادّعا عليه چند خوانده باشد كه در حوره ي دادگاه
 ق.آ.د.م(16اده)اسمت اوّل م. يددادگاه محل ااامت هر يک ار خواندگان مراجعه نما

 

 ق.آ.د.م( 16اده)م تعدّد اموال غيرمنقول؛: سوم

هرگاه يک ادّعا راجع به اموال غير منقولي باشد كه در حوره هاي اضايي مختلده واادع شدده و ار آن دسدته 
ادوع تواند به دادگاه محدل ودعاوي است كه در صالحيت دادگاه محل واوع مال غير منقول است، مدعي مي

 ق.آ.د.م(.16ادهوم م)اسمت د. ل غير منقول مراجعه نمايداهريک ار امو
 

 ق.آ.د.م(.23ماده)  دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت؛ :چهارم

 تواند ااامه شود.سه محل ميدعاوي ناشي ار تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج ار شركت در 
 در آنجا وااع شده.دادگاه محلي كه تعهد  -1
 پرداخت شود.بايد دادگاه محلي كه كاال بايد تسليم يا پول  -2
 )مركز اصلي شركت(. دادگاه محل ااامت شركت -3

با اشدخاص خدارج بايدد در )در صورت وجود شعبه براي شركت(  * نکته اينکه دعواي ناشي ار تعهدات هر شعبه
است ااامه شود مگر اينکه شعبه بر چيده شده باشد كه در  دادگاه محلي كه شعبه ي طرف معامله در آن وااع

 مركز اصلي شركت ااامه خواهد شد.

 اختیار انتخاب دادگاه صالح  –موارد متعدد صالحیت محلی 
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 اانون ا.ا.م( 27)ماده  اختالفات ناشی از اجمال یا ابهام احکام؛نخست: 
اختالفات راجع به مفاد حکم و نيز مربوط به اجراي احکام كه ار اجمال يا ابهام حکم يدا محکدوم بده حدادث 

مانندد اينکده حکدم اانون اجراي احکام مدني(  27ماده ) شودرسيدگي مي ر دادگاهي كه حکم را صادر كردهدشود، 
  مجمل ذكر شدن حدود آن در حکم، در رمان اجرا ايجاد اختالف بخلع يد ار ملکي صادر شده باشد كه به س

 نمايد.
 

 اانون ا.ا.م( 26)ماده  اختالفات ناشی از اجرای احکام؛دوم: 

 ادانون ا.ا.م( 26)ماده شود حکم توسط آن دادگاه اجرا ميفات ناشي ار اجراي احکام راجع به دادگاهي است كه اختال
مانند اينکه در جريان عمليات اجرايي مال شخص ثالثي به عنوان مال محکدوم عليده توايده گدردد كده ذينفدع 

 شود.بايستي به دادگاهي مراجعه نمايد كه حکم توسط آن اجرا مي
 باشد و نه دادگاه عمومي.يي ثبت در صالحيت اداره ي ثبت ميه اينکه دعاوي راجع به عمليات اجرانکت

 

 اانون اصالح بعضي ار مواد ق.ثبت و اسناد رسمي( 2و1اده )م  دعوای ابطال دستور اجرای سند الزم االجرا:سوم: 
ناد در حکم سند الرم االجرا در صالحيت يا اسو جرا االجراي اسناد رسمي، يا اسناد الرمدعواي ابطال دستور ا

 كه مي تواند محل ااامت خوانده)متعهد له سند( نباشد. دادگاه محل مرجعي است كه دستور اجرا صادر نموده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

احکاممراجع صالح در دعاوی مربوط به اجرای   

 
 رأی اداره ثبت، در دعوای افراز ملکی كه جریان ثبتی آن پایان یافته، تنها قابل؛         -4

 ( اعتراض هر يک ار شركا  در دادگاه عمومي است و رأي اين دادگاه اطعي است.1
 .( اعتراض هر يک ار شركا  در دادگاه عمومي است و رأي دادگاه عمومي اابل تجديد نظر است2
 تراض هر يک ار شركا ، اعتراض ثالث و اعاده ي دادرسي است.( اع3
 ( اعتراض هر يک ار شركا  و اعتراض شخص ثالث است.4

       دعوای ابطال دستور اجرای سند الزم االجرا در صالحيت .......  -5
 ( دادگاه عمومي محل مرجعي است كه دستور اجرا صادر كرده است.1
 ل ااامت خوانده است.( هيأت نظارت اداره ثبت مح2
 ( هيأت نظارت اداره ثبت محل تنظيم سند است.3
 ( دادگاه عمومي محل ااامت خوانده است.4

 

 

 كارگاه عملی تعيين صالحيت ذاتی 

 

 
 ............   و قراردادها دعوای مطالبه ی وجوه مربوط به اموال غير منقول، در غير عقود  -6
 ( منقول و در صالحيت محل واوع مال غير منقول است.1
 ( منقول و در صالحيت دادگاه محل ااامت خوانده است.2
 ( غير منقول و در صالحيت دادگاه محل ااامت خوانده است.3
 ( غير منقول و در صالحيت دادگاه محل واوع مال غير منقول است.4

 

 

 كارگاه عملی صالحيت محلی دعاوی راجع به اموال غير منقول 
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 اختالف در صالحيت و ترتيب حل آن

 

 مرجع تشخیص صالحیت

دعوايي كه به آن رجوع شده اسدت بدا همدان دادگداه اسدت. تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت هر دادگاه نسبت به  - 26ماده 

 .تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خالف آن مقرر شده باشد مناط صالحيت تاريخ

 نتيجه اختالف در صالحيت

دادگداه  هكننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور ارار عدم صالحيت، پروندده را بدصورتي كه دادگاه رسيدگي در – 2۷ماده 

نظر نمايد و چنانچده ادعداي  اليه مکله است خارج ار نوبت نسبت به صالحيت ا هارنمايد. دادگاه مرجوعمي صالحيتدار ارسال

نظدر در  كندد. راي دادگداه تجديددنظر استان ارسال مي حل اختالف به دادگاه تجديد جهت عدم صالحيت را نپذيرد، پرونده را

 .باع خواهد بوداالتتشخيص صالحيت الرم

 ترتيد  يداد اضايي ار دو استان باشد، مرجع حل اختالف بده يحوره درصورتي كه اختالف صالحيت بين دادگاههاي دو - تبصره

 .باشدكشور ميشده، ديوان عالي

 

 اختالف بين صالحيت مرجع عالی با مرجع تالی

رد صالحيت، اخدتالف محقد  شدود همچندين در مدواردي كده هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقالب در مو - 2۸ماده 

نظامي و انقالب به صالحيت مراجع غير اضايي ار خود نفي صالحيت كنند و يا خود را صدالح بدانندد، دادگاهها اعم ار عمومي،

، ارسال خواهد شد. رأي ديدوان عدالي كشدور در خصدوص تشدخيص صدالحيتپرونده براي حل اختالف به ديوان عالي كشور

 .باشداالتباع ميالرم

مدورد  نظدر اسدتان بدا دادگداه بددوي در نظر استان و يا دادگداه تجديدد هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد - 30 ماده

 .االتباع است الرم مورد، نظر مرجع عالي الف شود حس صالحيت اخت

 

 نحوه رسيدگی به قرار عدم صالحيت

 .عالي كشور، خارج ار نوبت خواهد بودنظر استان و ديوان رهاي عدم صالحيت در دادگاه تجديدارا رسيدگي به - 29 ماده
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 رد صالحیت دادگاه

 اختالف رد صالحیت و رتتیب حل آن فصل دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت دادگاه، تاريخ تقديم دادخواسدت مناط صالحي
در  دادخواست كهتاريخي است  هماناست، كه 

دفتر كل ثبت مدي شدود. مگدر در مدوردي كده 
خالف آن مقرر شدده باشدد. بندابراين در تمدام 
مواردي كه صالحيت دادگاه براسداس ااامتگداه 
خوانده تعيين مي شود، چنانچده پدس ار تداريخ 

ه محددل تقددديم دادخواسددت و ثبددت آن، خوانددد
ااامت خود را تغيير دهد، تدأثيري در صدالحيت 

 دادگاه نخواهد داشت.

 مناط صالحیت
 
 
 

 
تشخيص صالحيت يا عدم صالحيت هر دادگاه 
نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است بدا 

ي ادگاه است. اين حکم براساس ااعده همان د
« باشدااضي اصل، ااضي فرع هم مي»مشهور 

 تدوين يافته است.

 مرجع تشخیص صالحیت

 تشخيص صالحيت

ق.آ.د.م( 26)ماده ي   
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«مراحل تحقق اختالف در صالحیت»  

 

 (يمدن يدادرس ييناانون آ 27)ماده  شود؟ یچگونه محقق م يتاختالف در صالح

 

 

 

 

 

 

 

 

اانون آيين دادرسي مدني و با توجه به نمودار پلکاني بداال، چنانچده  27به موج  نص ماده ي  نکته اینکه:

)يعني فقددان  دادگاه مرجوع اليه خود را صالح نداند ولي در عين حال ادّعاي عدم صالحيت دادگاه اوّل را بپذيرد

بايست پرونده را بدا دگاه سومي را صالح تشخيص دهد، ميو دا مرحله ي چهارم ار مراحل تحق  اختالف در صالحيت(

 شود.حالت اختالف در صالحيت محق  نمي صدور ارار عدم صالحيت، به دادگاه سوم بفرستد و در اين

شدود و است كه متوجده عددم صدالحيت خدود مي : دادگاه عمومي اصفهان در حال رسيدگي به پروندهمثال

نده را بده دادگداه همددان داند. بنابراين با صدور ارار عدم صالحيت پرومي گيدادگاه همدان را صالح به رسيد

 شکل اادام نمايد. دو . دادگاه همدان ممکن است بهداردميارسال 

 

 

 

 

 

دادگاه صادر كننده خود را صالح به رسديدگي   -1
 .نداند و ارار عدم صالحيت صادر كند

پرونده را به همدراه ادرار عددم صدالحيت بده  -2
 دادگاه صالحيتدار ارسال نمايد.

 دادگاه مرجوع اليه خود را صالح به رسيدگي نداند. -3

ادّعاي عددم صدالحيت دادگداه ارجداع كنندده را  -4
 نپذيرد و همان دادگاه اوّل را صالح تشخيص دهد.

 دادگاه همدان

را صالح نداند ولي در عين حال دادگداه  خود -2
)ادّعداي عددم صدالحيت اصفهان را نيز صالح نداند 

بلکده دادگدداه تهدران را صددالح اصدفهان را بپدذيرد( 
تشخيص دهد، در ايدن حالدت بدين اصدفهان و 

 شود.همدان اختالف در صالحيت محق  نمي
 

 

خددود را صددالح ندانددد بلکدده همددان دادگدداه  -1
ن حالت اختالف اصفهان را صالح بداند كه در اي

ونده بده مرجدع شود و پردر صالحيت محق  مي
 شود.حل اختالف ارسال مي
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هداي حدوره همين كه اخدتالف در صدالحيت بدين دادگداه -
اضايي ار دو استان باشند ديگر نياري به بررسي هم عرض يا 
غير هم عرض بودن دادگاه ها نيست و حل اختالف با ديدوان 

 عالي كشور است.

 
 دادگاه:  -

ن ( اختالف در صالحيت بـي1
ــوزه ی  ــای ح ــاه ه دادگ

 قضایی دو استان 

( اختالف در صالحيت بـين 2
ــف از  ــای مختل ــاه ه دادگ

 حوزه قضایی یک استان

( اختالف در صالحيت بـين 3
ــور و  ــالی كش ــوان ع دی
 دادگاه تجدید نظر استان 

در صورتي كه اختالف در صالحيت بين دادگاه هاي حوره هداي 
غير هم عرض بدودن  اضايي يک استان باشد بايد هم عرض يا

بررسي شود چرا كه فقط در حالت غير هم عرض بدودن ديدوان 
عالي كشور مرجع حل اخدتالف اسدت و در حالدت هدم عدرض 

 باشد.بودن، دادگاه تجديد نظر استان، مرجع حل اختالف مي

در اين حالت نيز اختالف در صالحيت محق  مي شود و نظر مرجع 
 تباع است.الرم اال)ديوان عالي كشور( عالي 

اانون ديدوان عددالت اداري، در صدورت حددوث  22به موج  ماده 
اختالف در صالحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگسدتري 

 آيد.حل آن به وسيله ي ديوان عالي كشور به عمل مي

ــرض ــم ع اخددتالف بددين عمددومي و  :ه

 عمومي د انقالب با انقالب...

اخدتالف بدين عمدومي و  :غير هم عرض

 انقالب د نظامي با عمومي...

 

( اختالف در صالحيت بـين 4
دیــوان عــدالت اداری و 

 محاكم دادگستری 

 قانون آیين دادرسی مدنی پيش بينی گردیده است: دو مرجع حل اختالف در

 دادگاه تجدید نظر استان دیوان عالی كشور

وظيفه است.2دیوان عالی كشور در این راستا دارای  

در  ع صـال::تعيين مرجـ -2
مواردي بي آنکه اخدتالف در 
صالحيت محق  شود، ديوان 

شدور مرجدع صدالح را عالي ك
 ق.آ.د.م( 28)م تعيين مي نمايد. 

 حـل اخـتالف در موارد  -1
 تعيين شده:      

در مواردي پدس ار حددوث 
عالي كشدور اختالف، ديوان
 30تدا  27بر اسداس مدواد 

 كند.ق.آ.دم حل اختالف مي

فددده اش حدددل فقدددط و ي
اختالف در همان مدواردي 
است كه پيش بيندي شدده 

 است.
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 ي اضايي دو استان.( اختالف در صالحيت بين دادگاه هاي حوره1
عرض ار حوره ي اضدايي ( اختالف در صالحيت بين دادگاه هاي مختله و غير هم 2

 يک استان.
 ( اختالف در صالحيت بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان.3
 ( اختالف در صالحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري.4

مواردی كه دیوان 

عالی كشور حل 

 اختالف می كند.
 30و28و 27واد )م

 ق.آ.د.م(

مواردی كه دیوان 

ع عالی كشور مرج

صال: را تعيين 

 ق.آ.د.م( 28)مكند.می

اه مواردی كه دادگ

تجدید نظر استان 

حل اختالف 

  نماید.می
 ق.آ.د.م( 30و28واد )م

مواردی كه دیوان 

عدالت اداری 

مرجع تعيين كننده 

 است.

واتي كه دادگاه عمومي، انقالب و يا نظامي در رسيدگي به دعوا يا امدري كده در 
)مثل مراجدع ثبتدي و اعتقاد به صالحيت مراجع غير دادگستري آن مطرح گرديده، با 

ار خود نفدي صدالحيت نمايدد، ار ارسدال مسدتقيم مراجع پيش بيني شده در اانون كار( 
پرونده به مرجعي كه صالح تشخيص داده، ممنوع بوده و مي بايسدت آن را بدراي 

  .تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال نمايد
اي ار اوانين دادگستري و رأي وحدت رويده شدماره اانون اصالح پاره 16.آ.د.م و ماده ق 28)ماده 
 (19/1/1382مورخ  660

( در صورتي كه مراجع اختصاصي و بدوي اداري بده صدالحيت ديدوان عددالت 1
اداري ار خود نفي صالحيت كنند بايد پروندده را مسدتقيماً بده ديدوان عددالت 

 اداري بفرستد.
حل آن بدا ديدوان  اداري ختالف بين خود مراجع اختصاصي و بدوي( درصورت ا2

 عدالت اداري است.
( در صورت اختالف بين مراجع اختصاصي و بدوي اداري با ديوان عدالت اداري 3

 نظر ديوان عدالت اداري الرم االتباع است.

 اختالف در صالحيت بين دادگاه های هم عرض حوزه قضایی یک استان: -1

اختالف در يک استان باشد و بين دادگاه هداي هدم عدرض ايجداد  واتي كه -
مرجدع حدل )مثالً بين عمومي و عمومي د انقالب با انقالب د نظدامي بدا نظدامي ...( شود 

 اختالف دادگاه تجديد نظر استان است.
 

  اختالف در صالحيت بين دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان: -2

صالحيت محق  مي شدود نظدر دادگداه تجديدد در چنين حالتي كه اختالف در 
 نظر استان در مورد صالحيت الرم االتباع است.
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هرگاه دادگاه انقالب شيراز به صالحيت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صالحيت صـادر كنـد و ایـن  -۷

  قق:دادگاه نيز به صالحيت دادگاه انقالب تهران قرار عدم صالحيت صادر كند، اختالف در صالحيت مح
 ( نمي شود.1    
 ( مي شود و حل آن با ديوان عالي كشور است.2    
 ( مي شود و حل آن با شعبه ي تشخيص است.3    
 ( مي شود و حل آن با دادگاه تجديد نظر استان تهران است.4    

 

 

       در صورت حدوث اختالف درصالحيت بين دو دادگاه عمومی حقوقی در سط: یک استان: -۸

 ( حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مکله به رسيدگي است.1    
( حل آن با دادگاه تجديد نظر مركز استان است و دادگاه مرجوع اليه مکلده بده رسديدگي نبدوده و 2    

 پرونده را براي حل اختالف به ديوان عالي كشور مي فرستد.
 گستري مركز استان است.( حل آن با ر يس كل داد3    
 آن با ديوان عالي كشور است. حل( 4    
 

 

ایجاد اختالف در صالحيت و حل آن كارگاه عملی مراحل   
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 وكالت در دعاوی 
آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفریتعداد وکیل در   

 

 .توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايندهريک ار متداعيين مي - 31ماده 

هدا مشدمول مداده در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سارمان يافته كه مجارات آن ـ ق.آ.د.ک 4۸تبصره ماده 
يل يا وكالي خود را ار بين وكالي رسدمي دادگسدتري كده ( اين اانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وك302)

  گردد.س اوه اضاييه اعالم ميينمايند. اسامي وكالي مزبور توسط ريمورد تأييد ر يس اوه اضاييه باشد، انتخاب مي

اين ح  بايدد پديش ار تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. متهم مي -ق.آ.د.ک 190ماده 
-شروع تحقي  توسط بارپرس به متهم ابالغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين ح  در برگه احضاريه ايدد و بده او ابدالغ مدي

تواند با كس  اطالع ار اتهام و داليل آن، مطالبي را كه براي كشه حقيقت و دفاع ار متهم يدا اجدراي ادانون الرم شود. وكيل متهم مي
 شود.بداند، ا هار كند. ا هارات وكيل در صورتمجلس نوشته مي

  سل  ح  همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين ح  به متهم به ترتي  موج  مجارات انتظامي درجه هشت و سه است. ـ 1تبصره 

ل در مرحلده تحقيقدات در جرايمي كه مجارات آن سل  حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اادام بده معرفدي وكيد - 2تبصره 
  كند.مقدماتي ننمايد، بارپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي

 ( جاري است.191در مورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده ) ـ 3تبصره 

ود را معرفي كنند. در صورت تعددد وكيدل، توانند وكيل يا وكالي مدافع خدر تمام امور كيفري، طرفين مي ـ ق.آ.د.ک 346ماده 
 حضور يکي ار آنان براي تشکيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

 توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.در غير جرايم موضوع صالحيت دادگاه كيفري يک، هر يک ار طرفين مي تبصره ـ

تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل ميهر يک ار طرفين  1در دادگاه كيفری  ـ ق.آ.د.ک 3۸5ماده 
 شود.تعييني يا عزل وكيل پس ار تشکيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي

در جرايم عليه امنيت كشور يا در مواردي كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سدري و بده كلدي سدري اسدت و  - ق.آ.د.ک 625ماده 
يت سارمان اضايي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيدل يدا وكدالي خدود را ار بدين وكدالي رسدمي رسيدگي به آنها در صالح

 .نماينددادگستري كه مورد تأييد سارمان اضايي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي

 .تعيين وكيل در دادگاه نظامي رمان جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است -تبصره 

توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگدر اينکده در تعهددات وكالي داراي تابعيت خارجي نمي - ق.آ.د.ک 626ماده 
 .بين المللي به اين موضوع تصريح شده باشد

 وکالت تسخیری

هر گاه مرتک  جرم پيش ار صدور حکم اطعي مبتال به جندون شدود، تدا رمدان افااده، تعقيد  و  -ق.آ.د.ک  13ماده  2تبصره 
الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فااد هوشدياري در شود. مگر آنکه در جرايم ح درسي متواه ميدا

شدود كده  درف فرض افااه نيز نتواند ار خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا ايم يا سرپرست ادانوني وي ابدالغ مدي
مايد. در صورت عدم معرفي، صرف نظر ار نوع جرم ارتکابي و ميزان مجدارات آن مهلت پنج رور نسبت به معرفي وكيل اادام ن

  .يابدشود و تعقي  و دادرسي ادامه ميوف  مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي
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در جرايمي كه مجارات آن سل  حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اادام به معرفي وكيدل  ـق.آ.د.ک  190ماده  2تبصره 
 كند.مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بارپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي در

( اين اانون، جلسه رسديدگي بددون حضدور 302ماده )« ت»و « پ»، «ب»، «اله»در جرايم موضوع بندهاي  - ق.آ.د.ک 34۸ماده 
الم عدذر موجده در دادگداه حاضدر نشدود، شود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نکند يا وكيل او بدون اعدوكيل متهم تشکيل نمي

تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگداه ضدمن 
 شود.كند. ح  الوكاله وكيل تسخيري ار محل اعتبارات اوه اضاييه پرداخت ميعزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي

هرگاه وكيل بدون عذر موجه ار حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مرات  را به مرجع صالح به منظور تعقيد  وكيدل  ـ 1تبصره 
 دارد.متخله اعالم مي

 شود.هر گاه پس ار تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي ـ 2تبصره 

 وكيل تسخيري ار سوي متهم فقط براي يک بار اابل پذيرش است.تقاضاي تغيير  ـ 3بصره ت

مداده « ت»و « پ»، «ب»، «الده»پس ار ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يک، در جرايم موضوع بندهاي  - ق.آ.د.ک 3۸4ماده 
-يک رسديدگي مدي ( اين اانون و يا پس ار صدور ارار رسيدگي در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه كيفري302)

كند كه وكيل خود را حداكثر تدا ده شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نکرده باشد، مدير دفتر دادگاه  رف پنج رور به او اخطار مي
رور پس ار ابالغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نکند، مدير دفتر، پرونده را نزد رييس دادگداه ارسدال 

 ب  مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.كند تا طمي
 

 نمایندگی حقوقی

هاي دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و موسسات عمومي غيدر ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتورارتخانه - 32 ماده
گونه دعوا يا دفاع و تعقي  دعداوي توانند عالوه بر استفاده ار وكالي دادگستري براي طرح هرها ميها و بانکشهرداريدولتي،

 :حقدواي اسدتفاده نمايندد يكارمندان رسمي خود با داشتن يکي ار شرايط رير بعنوان نمايندده حقواي خود يا يمربوط ار اداره

 .كددار آمددوري در دفدداتر حقددواي دسددتگاههاي مربددوط يدارا بددودن ليسددانس در رشددته حقددوق بددا دو سددال سددابقه -1

 .مشدداغل اضدداوت يددا وكالددت شددرط عدددم محروميددت ار اشددتغال بدده كددار اضددايي يددا وكالددت بدده يدوسددال سددابقه -2

 .مقددام اددانوني وي خواهددد بددود بدداالترين مقدام اجرايددي سددارمان يددا اددا م يعهددده شددده بدده تشدخيص احددرار شددرايط يدداد

 .نامه نمايندگي حقواي به مراجع اضايي الزامي استارا ه معرفي
 

 شرایط وکال

 .موج  اوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده استوكالي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به - 33 ماده
 

 شکلی لحاظانواع وکالت از 

هاي تنظيمدي در نامده مدورد وكالدت وكالت ممکن است به موج  سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير، در - 34 ماده
ل شخصاً در حضور او امضا يا مهر كرده يدا انگشدت رده نامه را موكّنامه تأييد كند كه وكالت ذيل وكالت توانديل ميايران، وك
در صورتي كه وكالت در خارج ار ايران داده شده باشد بايد به گواهي يکي ار مدأمورين سياسدي يدا كنسدولي جمهدوري  .است

اشخاص مقيم در كشورهاي فااد مأمور سياسي يا كنسولي ايدران بده موجد   يمهنا وكالت اسالمي ايران برسد. مرجع گواهي
تصدوي   ورارت امور خارجه،  رف مدت سده مداه، تهيده و بدهاي خواهد بود كه توسط ورارت دادگستري با همکارينامه آ ين

رسدد و ايد و به امضاي موكل مي صورتجلسهر يس اوه اضا يه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مرات  در
 .چنانچه موكل در رندان باشد، ر يس رندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصدي  نمايند

 

 .انگشت خود را انکار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود درصورتي كه موكل امضا، مهر يا اثر - تبصره
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 دومباب 

 ویوکالت رد دعا
 

الرم است بدانيم كه ماهيت وكالت چيست و چه نوعي ار انواع نماينددگي  ،ابل ار ورود به بحث اصلي وكالت

 به حساب مي آيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايندگي نماينده در اين حالت، 
نسبت به اصديل، در ادانون بده 
طور مشخص تعيين گرديدده و 
بنابراين اراده ي طدرفين در آن 

 تأثيري ندارد. مانند:
ر و جدد پددري ار نمايندگي پد 

  فررند.
نماينددددگي وررا  و رؤسدددا و 
مديران ورارتخانه، سارمان ها، 
م سسات ... نمايندگي ادانوني 

 شود. محسوب مي

)البته انتخاب شخص معدين بده ايدن 
 ها اراردادي است.(سمت

نمایندگی 

 قراردادی

نمایندگــی واعـــان  

 

 نمایندگی قانونی نمایندگی قضایی

نيابدت و ، اصديل در اين حالدت
به موج  يک  خود رانمايندگي 

كندد اد به نماينده اعطا ميارارد
 :مانند
كه در وكالت وكيل دادگستري  

 آيد.ادامه شرح آن مي
 

نمايندگي نمايندده در اين حالت، 
به موج  رأي دادگداه تعيدين و 

 اعالم مي شود. مانند:
( نمايندگي اديم ار صدغير يدا 1 

 مجنون.
 مين جنين.( نمايندگي ا2
( نماينددددگي امدددين غايددد  3

 االثر.مفقود
 ( نمايندگي امين عاجز.4
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 :كشور عالی ديوان عمومی هيأت 11/12/1388 مورخ  714رأي وحدت رويه شماره  -1 

 رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

های توانـد به منظور دادخواهی به دادگاهدادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی» صل سـی و چهارم قانون اساسی: طبق ا

انتخاب وکیل هم « توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کردصـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی

های عمومی و انقالب در نجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاهبنا به حكم مقرر در اصل سی و پ

تواند به دعوایی رسیدگی کند هیچ دادگاهی نمی» مقرر داشته:  2امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 

م یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده نفع یا وکیل یا قائم مقامگر اینكه شخص یا اشخاص ذی

کند که در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطالع دهد، دادگاه به موکل اخطار می» تصریح کرده:  39و در ماده « باشند.

در فصل  1356ای از قوانین دادگستری مصوّب پاره همچنین قانون اصالح« شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...

یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به  34هشتم در قسمت اخیر ماده 

مومی دیوان عالی کشور ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عدادگاه

 .برای اقامه دعاوی حقوقی، شكایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست

 

  هاوكالت در دادگاه

 وكالت براساس قانون آیين دادرسی مدنی

 

 
 

اانون  33و 32واد به موج  م
ار اددوانين  اصددالح پدداره اي

ي دادگسددتري و آيددين نامدده
ااامه ي  1384مربوط مصوب 

دعاوي با دخالت وكيل خواهد 
ر بود مگر در مدوارد مصدرح د
آيين نامه كه نياري به تعيدين 

الزامددا بايددد   وكيددل ندددارد.
بادخالت وكيدل صدورت مدي 
گرفددت امددا بدده موجدد  راي 

ايدن  714وحدت رويه شماره 
 1الزام برداشته شد.

 تکليف تعيين وكيل
 

 

كساني كه ادرت تأديده حد  
الوكالدده ندارنددد مددي تواننددد ار 
كانون وكدال تقاضداي وكيدل 

ورت معاضدتي نمايند و در صد
احددرار شددرايط كددانون وكددال 
مکلدده بدده معرفددي وكيددل 
معاضدتي است. وكالي عدليه 

همه ساله در سه كه اند مکله
دعددواي حقددواي بدده عنددوان 
 معاضدت ابول وكالت نمايند.

 وكيل معاضدتی
 

 
توانند هر يک ار متداعيين مي

براي خود حدداكثر تدا دو نفدر 
وكيل انتخاب و معرفي نمايند.  

 .د.م(.ق.آ31)ماده 

 تعداد وكيل
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 اانون آيين دادرسي مدني( 32)ماده ي  نمایندگی حقوقی

بعضي ار اشخاص حقواي، به تجويز اانون عالوه بر امکان بهره مندي ار خدمت وكالي دادگستري مي توانند 
صي را به عنوان نماينده يا نماينده حقواي معرفي نمايند. وجود ايدن نماينددگي را در دعداوي حقدواي و اشخا

 كيفري با همديگر مقايسه مي نما يم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورارتخانه ها، م سسات دولتي و وابسته به دولت، شركت هاي دولتدي، 
دولتي، شهرداري هدا  نهادهاي انقالب اسالمي و م سسات عمومي غير

توانند عالوه بر استفاده ار وكالي دادگستري براي طدرح و بانک ها مي
اوي مربوط ار اداره ي حقواي خود يا هر گونه دعوا يا دفاع و تعقي  دع

كارمندان رسمي خود با داشتن يکي ارشرايط ريدر بده عندوان نمايندده 
 حقواي استفاده نمايند.

دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسدال سدابقه كدارآموري در  -1
 دفاتر حقواي دستگاه هاي مربوطه.

وميدت ار دو سال سابقه كار اضايي يا وكالت بده شدرط عددم محر -2
 اشتغال به مشاغل اضاوت يا وكالت.
 عهده ي بداالترين مقدام اجرايدي* تشخيص احرار شرايط ياد شده به 

 ق.آ.د.م(.32)م سارمان يا اا م مقام اانوني وي خواهد بود

(در دعاوي حقواي) نمایندگی حقوقی  
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 انگشت او را در وكالت نامه تصدي  نمايد.چنانچه موكل در رندان باشد، ر يس رندان يا معاون وي بايد امضا  يا اثر 

آمده است و تا كنون چندين بار منشا  طرح س ال بدوده، اينسدت كده در صدورتي  34نکته مهم كه در تبصره ماده
 كه موكل امضا ، مهر يا اثر انگشت خود را انکار نمايد دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.

 اعطای وكالت در زندان 

 

از دادگاهوكالت خارج  -2  

 ق.آ.د.م( 34انواع وکالت از لحاظ شکلی: )تحلیل ماده ی 

وكالت در دادگاه -1  

 2- وكالت به موجب سند غير رسمی

 1- وكالت به موجب  سند رسمی

وكالت ممکن است در جلسه ي دادرسي داده شود، كه در اين صورت مرات  در 
 د صورت جلسه ايد و به امضاي موكل مي رس

 اانون آيين دادرسي مدني( 34ده ي )اسمت آخر ما

نامه ل وكالت نامه تأييد كند كه وكالتوكيل مي تواند ذي وكالت تنظيمی در ایران: -

 را موكل شخصاً در حضور او امضا  يا مهر كرده يا انگشت رده است.
 

ي يدا وكالت نامه بايد به گواهي يکي ار مأمورين سياسد وكالت تنظيمی در خارج: -

 كنسولي جمهوري اسالمي ايران برسد.
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 حدود اختیارات وکیل دادگستری

 نامهموارد تصریحی در وکالت

راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثنا  كرده يا توكيل در آن وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات  - 35 ماده

 :نامه تصريح شودليکن در امور رير بايد اختيارات وكيل در وكالت خالف شرع باشد،

 .خواهي و اعاده دادرسي وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديدنظر، فرجام -1

 .وكالت در مصالحه و سارش -2

 .ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند وكالت در -3

 .وكالت در تعيين جاعل -4

 .داوري و تعيين داوروكالت در ارجاع دعوا به -5

 .وكالت در توكيل -6

 .وكالت در تعيين مصدق و كارشناس -7

 .وكالت در دعواي خسارت -8

 .وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا -9

 .ر جل  شخص ثالث و دفاع ار دعواي ثالثوكالت د -10

 .وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع ار دعواي ورود ثالث -11

 .وكالت در دعواي متقابل و دفاع درابال آن -12

 .وكالت در ادعاي اعسار -13

 .وكالت در ابول يا رد سوگند -14

 

 .شودن، تصريح محسوب نميهاي يادشده دراين ماده بدون ذكر موضوع آاشاره به شماره - 1 تبصره

 .باشدسوگند ، شهادت ، اارار ، لعان و ايال  اابل توكيل نمي - 2 تبصره

 

 نامهوكالتنياز به تصری: در  –وكالت در اجرای حکم 

وكيل در دادرسي، درصورتي ح  درخواست صدور برگ اجرايي و تعقي  عمليات آن و اخذ محکوم به و وجوه ايداعي  - 36 ماده

 .نامه تصريح شده باشد خواهد داشت كه در وكالت موكل را نامبه
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 حدود اختيارات وكيل دادگستری
ق.آ.د.م( 35)ماده ي   

 موارد مجاز وكالت موارد ممنوع وكالت

غيدددر ار مدددوارد مدددذكور در 

 35بندهاي چهارده گانه ماده 

كه حتماً بايد در وكالت نامده 

تصدريح شدوند و حتدي ذكدر 

شددماره بنددد نيددز كفايددت 

موارد نياري به  كند، سايرنمي

تصريح ندارند و لذا در اموري 

كه راجع به امر دادرسي باشد 

وكيل اختيار عمدل دارد ولدو 

اش اين كده در وكالدت نامده

تصددريح نشددده باشددد، البتدده 

مشروط بر اينکه جدز  مدوارد 

و  35ممنددوعي صدددر مدداده 

 آن نباشند. 2تبصره 

آنچه را كه موكل اسدتثنا  كدرده  -1

 است.

توكيدل در آن خدالف  آنچه كده -2

 شرع است.

 ق.م(. 1325الي  1320)مواد سوگند  -3

 ق.م(. 1320الي  1306)مواد شهادت  -4

 )اارار ااطع دعوا(اارار  -5

 ق.م(. 1283الي  1259)مواد  

لعان: نسدبت رندا دادن ار طدرف  -6

روج به روجه و نفي انتساب فررندي 

 كه ملح  به فراش اوست.

كه روج ياد ايال : سوگندي است  -7

ماه  4مي كند كه هميشه يا بيش ار 

با روجه ي دايمي خود مقاربت نکند 

كه اصدد روج ار ايدن سدوگند ايدذا  

و  35)صددر مداده ي وآرار روجه اسدت. 

 همان ماده(. 2تبصره 

مواردی كه نياز به تصری: 

 ؛در وكالت نامه دارد

ياز به تصری: مواردی كه ن

 در وكالت نامه ندارد؛

راض به رأي د تجديدد اعت -1
فرجام خدواهي و  ،نظر خواهي

 اعاده ي دادرسي.
 مصالحه و سارش. -2
ادعدداي جعددل يددا انکددار و  -3

 ترديد.
 تعيين جاعل. -4
 ارجدداع دعددوا بدده داوري و -5

 تعيين داور.
 وكالت در توكيل. -6
 تعيين مصدق وكارشناس. -7
 دعواي خسارت. -8
 استرداد دادخواست يا دعوا. -9
لت در دعاوي طاري وكا -10

 غير ار دعواي اضافي.
 ادعاي اعسار. -11
 ابول يا رد سوگند. -12

 
كه نيار به تصدريح در وكالتنامده  ق.آ.د.م اشاره شد، 35عالوه بر مواردي كه در بندهاي چهارده گانه ماده 

محکوم داشت، وكيل در دادرسي در صورتي ح  درخواست صدور برگ اجرايي و تعقي  عمليات آن و اخذ 
 ق.آ.د.م(. 36)م .وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشدو به 

 وكالت در اجرا
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 انقضای وكالت

عزل وكيدل مدانع ار جريدان  .دادگاه و وكيل معزول اطالع دهد اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مرات  را بايد به  - 3۷ماده   

 .جلسه ايد و به امضاي موكل برسد صورت دادرسي نخواهد بود. ا هار شفاهي عزل وكيل بايد در

عقد جايز آن است كه هر يک ار طرفين بتواند هر واتدي ق.م   186( و بر اساس ماده وكالت عقدي جايز است) -ق.م 1۸6ماده  

 . بخواهد آن را فسخ كند
 

ا عددم عدزل در ضدمن عقدد موكل مي تواند هر وات بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينکه وكالت وكيدل و يد -ق.م 6۷9ماده   

 . الرمي شرط شده باشد
 

هدايي كده ار طدرف اطالع او نرسيده است اادامات وي در حددود وكالدت، همچندين ابالغ تا رماني كه عزل وكيل به - 3۸ماده  

ر راجدع بده م ثر در ح  موكل خواهد بود، ولي پس ار اطالع دادگاه ار عزل وكيل، ديگر او را در امو شوددادگاه به وكيل مي

 .دادرسي، وكيل نخواهد شناخت
 

توسدط وكيدل كند كه شخصدا يدا موكل اخطار مي دادگاه اطالع دهد، دادگاه بهدرصورتي كه وكيل استعفاي خود را به - 39ماده  

 .رددگدموكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يک ماه متواده مي ينمايد و دادرسي تا مراجعه دادرسي را تعقي  جديد،
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفا ، مکله است آن را به اطدالع موكدل خدود برسداند و پدس ار آن موضدوع 

 .موكل است يشود، رفع نقص به عهدهنقص توسط دادگاه به موكل ابالغ مي استعفاي وكيل و اخطار رفع
 

توضديحي الرم  ن يا تعلي  ار وكالت يا بارداشت وي چنانچه اخدذ درصورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شد - 40ماده  

بدا ذكدر مدوارد  كندد و مجلدس ايدد مي افتد و درصورت نيار به توضيح، دادگاه مرات  را در صورتتأخير نميبهنباشد، دادرسي

 .رشودتوسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضدهد كه شخصا ياتوضيح به موكل اطالع مي
 

دادگداه نگدردد، درغيدر  يعزل يا استعفا  وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در رماني انجام شود كه موج  تجديد جلسه - 43ماده 

 .علت جلسه را تجديد نخواهد كردصورت دادگاه به ايناين
 

 تکليف وكال بر حضور در محاكمه

هي باشدند. جهدات ريدر عدذر موجده اشند مگر اينکه داراي عدذر مدوجّوكال  مکلفند در هنگام محاكمه حضور داشته ب - 41ماده  

 :شودمحسوب مي

 .دوم ياول ار طبقه يفوت يکي ار بستگان نسبي يا سببي تا درجه -1

 .ابتال  به مرضي كه مانع ار حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود -2

 .ادگاه باشدابيل سيل و رلزله كه مانع ار حضور در د حوادث اهري ار -3

 .واايع خارج ار اختيار وكيل كه مانع ار حضور وي در دادگاه شود -4

آن  دادگداه درصدورتي بده دادگاه ارسال دارد.وكيل معذور مو ه است عذر خود را به طور كتبي با داليل آن براي جلسه محاكمه به
دار بدراي رجدع صدالحيتم ن محاكمه را ادامه داده و مرات  را بهصورت جريا او را موجه بداند، درغير اين دهد كه عذرترتي  اثر مي

علت عذر وكيل تجديد شود، دادگداه بايدد علدت آن و وادت دادگاه به يكه جلسهصورتي تعقي  انتظامي وكيل اطالع خواهد داد. در

 .يل، تجديد نخواهد شدعلت عدم حضور وكصورت، جلسه بعدي دادگاه به اين موكل اطالع دهد. دررسيدگي بعدي را به
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 وكيل و جلسات متعدد

يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممکن نباشد، الرم است در دادگاهي كده  دو درصورتي كه وكيل همزمان در - 42ماده 

 بفرسدتد و يدا درهاي ديگر اليحه آيين دادرسي كيفري يا ساير اوانين الزامي باشد، حاضر شود و به دادگاهحضور او برابر اانون

 .نمايدصورت داشتن ح  توكيل، وكيل ديگري معرفي
 

 تعدد وكيل 

منفرد ح  اادام  طور يک ار آنها به نفر وكيل معرفي كرده و به هيچ درصورتي كه يکي ار اصحاب دعوا در دادرسي دو - 44ماده 

ار وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي اسدت و  اليحه توسط هر دو يا حضور يکي ار آنان با وصول اليحهنداده باشد، ارسال

دادگاه بدون توجه به ا هارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد. چنانچده  صورت عدم وصول اليحه ار وكيل غاي ، در

د و دادرسدي تجديد يباشد، درصورت ضدرورت، جلسده هر دو وكيل يا يکي ار آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعالم نموده

دادگاه به علت عدم حضدور  بعدي يصورت جلسه اين شود. درعلت تجديد جلسه و وات رسيدگي به موكل نيز اطالع داده مي

 .وكيل تجديد نخواهد شد

  

 حق اقدام وكيل در مراحل باالتر

عالي كشور را داشدته باشدد، واننظر و دي نامه ح  اادام يا ح  تعيين وكيل مجار در دادگاه تجديد وكيلي كه در وكالت - 45ماده 

موكل ابدالغ نمايدد در رأي يا در مواع ابالغ آن استعفا  و ار رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را بدههرگاه پس ار صدور

فا  ابالغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينکه موكل ثابت نمايد ار استع اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، رور

خواهد شد و چنانچه ار جهت ااددام وكيدل ضدرر و اطالع بوده در اين صورت ابتداي مدت ار رور اطالع وي محسوبوكيل بي

فرجدام وكيدل مسدتعفي ابدول باشد. درخصوص اين ماده، دادخواست تجديددنظر ومي مسئولرياني به موكل وارد شود، وكيل 

 موكل اخطار نمايد كه شخصاً اادام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و ياكتبي بهطور شود و مدير دفتر دادگاه مکله است بهمي

 .اگر دادخواست نااص باشد، نقص آن را برطرف نمايد
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اانون مدني، عزل وكيل يکدي ار مدوارد انقضداي  679و  186 واد( به موج  م1
ق.آ.د.م اگر موكل وكيدل خدود را عدزل نمايدد،  37س ماده وكالت است و براسا

 مرات  را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطالع دهد.
 

( عزل وكيل مانع ار جريان دادرسي نخواهد بود و چنانچه اخذ توضديحي الرم 2
 ق.آ.د.م(. 40و  37)ماده  نباشد، دادرسي به تأخير نمي افتد

 

ع او نرسديده اسدت ااددامات وي در حددود ( تا رماني كه عزل وكيل به اطدال3
 .وكالت و همچنين ابالغ هايي كه به وي شده م ثر در ح  موكدل خواهدد بدود

 ق.آ.د.م(. 38)م

 عزل وكيل

 استعفای وكيل

 جهات دیگر

اانون مدني استعفاي وكيل نيز يکي ار مدوارد انقضداي  678( به موج  ماده 1
 وكالت مي باشد.

 

ورتي كه به دادگاه اطالع داده شود، اگدر چده موجد  ( استعفاي وكيل در ص2
توايه حداكثر يک ماهه ي دادرسي مي شود امدا در عدين حدال ايدن توايده 

جلسه را باعث شود مگر اينکه ق.آ.د.م تجديد  43با توجه به ماده ي  دتواننمي
ق.آ.د.م براي اخذ توضديح ار وكيدل تعيدين  40ي مقرر، با لحاظ ماده ي جلسه

 .شده باشد

 ( فوت يا جنون وكيل يا موكل مطلقاً.1
 

كده حجدر مدانع ار  ( محجوريت )سفه و ورشکستگي( موكل، جز در امدوري2
باشد و نيز محجوريت وكيل )سفه( مگر در اموري كه حجدر توكيل آن ها نمي

 مانع اادام در آن نباشد.
 

 ( ممنوعيت ار وكالت وكيل دادگستري.3
 

مدانع  الت و بارداشت او نيز وكالت وكيل را بدا( تعلي  وكيل دادگستري ار وك4
 نمايد.اانوني و عملي رو به رو مي
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اانون آيين دادرسي مدني در صورت فوت وكيل يا عزل يا ممنوع شدن يا تعلي  ار  40به موج  ماده ي 

افتد و در صورت نيار بده باشد، دادرسي به تأخير نميالرم نوكالت يا بارداشت وي، چنانچه اخذ توضيحي 
دهد كه كر موارد توضيح به موكل اطالع ميكند و با ذاه مرات  را در صورت مجلس ايد ميتوضيح دادگ

 ق.آ.د.م(. 40)ماده . شخصاً يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود

 
به مدت يک ماه « توايه دادرسي»اانون آيين دادرسي مدني، علي رغم اينکه استعفاي وكيل موج   در

و آگاه ساختن موكّل براي تعقي  دادرسي شخصاً يا توسط وكيل جديد مي شود، امدا فدوت يدا عدزل يدا 
اردي كده نمايد مگدر در مدوتکليفي را براي دادگاه ايجاد نميجنون و ممنوع شدن وكيل ار وكالت چنين 

 ق.آ.د.م(. 43و  40و  39) مواد نيار به اخذ توضيح باشد 
شدود كده موجد  تجديدد و نکته آخر اينکه عزل يا استعفا  وكيل يا تعيين وكيل جديد بايدد در رمداني انجدام 

 ق.آ.د.م(. 43)ماده ي دادگاه نگردد، در غير اين صورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد. جلسه

 انقضای وكالت و تأثير آن در تأخير دادرسی

 

 انقضای وكالت و توقيف دادرسی

 

در صورتي كه دادگاه عذر وكيل را موجه بداند و جلسه دادگاه را به علدت 
عذر وكيل تجديد نمايد، بايستي علت آن و وات رسديدگي بعددي را بده 
موكل اطالع دهد. در اين صورت، جلسه ي بعدي دادگاه بده علدت عددم 

 حضور وكيل، تجديد نخواهد شد.

 

 اول ار طبقه دوم. ( فوت يکي ار بستگان نسبي يا سببي تا درجه1
 ابتال  به مرضي كه مانع حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود.( 2
 ( حوادث اهري ار ابيل سيل و رلزله كه مانع ار حضور در دادگاه باشد.3
 ( واايع خارج ار اختيار وكيل كه مانع ار حضور وي در دادگاه شود.4
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وكال مکله اند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند، مگر اينکده داراي 
د بددون داشدتن عدذر موجده در عذر موجهي باشند. بندابراين نمدي توانند

 ها حاضر نشوند.دادگاه

 ههمعاذیر موج

 تجدید جلسه

 قـــاعده
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 عمل به نحو اجتماع
 ق.آ.د.م( 44اده )م

 ( حضور هر دو و ارا ه ي دفاعيات.1
 يا 
 ( ارسال اليحه توسط هر دو.2
 يا 
( حضور يکي ار آنان با وصول اليحه ار وكيل ديگر براي رسيدگي دادگداه 3

 كافي است.
* در صورت عدم وصول اليحه ار وكيدل غايد ، دادگداه بددون توجده بده 

 اضر رسيدگي را ادامه خواهد داد.ا هارات وكيل ح
 عمل به نحو انفراد

 در حقوق مدني: اصل بر عمل به اجتماع است. -
 .در حقوق تجارت: اصل بر عمل به نحو انفراد است -

 

 عمل به نحو اطالق

 هريک ار وكال به تنهايي ح  و تکليه دفاع و طرح دعوا را دارند.

 
 ل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آن ها ممکن نباشد:در صورتي كه وكي

( الرم است وكيل در دادگاهي كه حضور او برابر اانون آيين دادرسي كيفدري يدا سداير ادوانين الزامدي باشدد 1
 حاضر شود.

 يد. ( به دادگاه هاي ديگر اليحه بفرستد و يا در صورت داشتن ح  توكيل، وكيل ديگري معرفي نما2
 اانون آيين دادرسي مدني( 42)ماده 

 كيل و تعدد جلسات دادگاهو   

 

 

 

وكيلي كه در وكالت نامه ح  اادام يا ح  تعيين وكيل مجار در دادگاه تجديد نظر و ديوان عدالي كشدور را 
 داشته باشد.

 هرگاه
 

پس ار صدور رأي يا در مواع ابالغ آن استعفا  و ار رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگداه رأي را بده موكدل 
 رور ابالغ به وكيل ياده شده محسوب است.ورت ابتداي مدت تجديد نظر و فرجام، ابالغ نمايد. در اين ص

 

 مگر اينکه
 

موكل ثابت نمايد ار استعفا  وكيل بي اطدالع بدوده كده در ايدن صدورت ابتدداي مددت ار رور اطدالع وي 
 محسوب خواهد شد.

نظدر و فرجدام وكيدل مسدتعفي * عبارت مبهم كه با صدر ماده هماهنگي ندارد اين است كه دادخواست تجديدد 
 شود و حال آنکه او پس ار صدور رأي يا در مواع ابالغ آن استعفا  و ار رؤيت رأي امتناع ورريده است.ابول مي

 ق.آ.د.م و طرح ابهامات آن 45بررسی ماده ی 
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 وضعيت ابالغ نسبت به وكيل

وكيلي كه ح  دادرسي در دادگاه باالتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگداه مجدار نباشدد و وكيدل در بهابالغ دادنامه  - 46ماده 

 .نخواهد بودتوكيل نيز نباشد، معتبر

 

خواهي فوت كند يا ممنوع ار وكالت شود يدا بده اگر وكيل بعد ار ابالغ رأي و ابل ار انقضاي مهلت تجديدنظر و فرجام - 4۷ماده 

 .به انجام و يفه وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض ار تاريخ ابالغ به موكل محسوب خواهد شدوه اهريه اادرواسطه ا

 

وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده ح  وكالت در مرحله باالتر را دارد كليه درمواردي كه طرح دعوا يا دفاع به -تبصره 

  .گرددوكيل محسوب مي ها و مواعد ار تاريخ ابالغ بها  مهلتابالغ شود و مبد او آراي صادره بايد به

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ل
کی
ه و

ت ب
سب
غ ن

بال
 ا

اد در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله ي وكيل جريان يافته و وكيدل يد
يد بده او ابدالغ ي آرا  صادره باشده ح  وكالت در مرحله ي باالتر را دارد كليه

)تبصدره  گرددوب ميها و مواعد ار تاريخ ابالغ به وكيل محسشود و مبدا  مهلت

 اانون آيين دادرسي مدني( 47ماده 

 معتبر است

و يدا بدراي  ابالغ دادنامه به وكيلي كه ح  دادرسي در دادگاه بداالتر را نددارد -
. وكالت در آن دادگاه مجار نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد، معتبر نخواهد بدود

 اانون آيين دادرسي مدني( 46ماده )
 

اگر وكيل بعد ار ابالغ رأي و ابدل ار انقضداي مهلدت تجديدد نظدر و فرجدام  -
 ي اهريده ادادر بدهخواهي فوت كند يا ممنوع ار وكالت شود يا به واسطه ي اوه

انجام و يفه ي وكالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض ار تداريخ ابدالغ بده موكدل 
 اانون آيين دادرسي مدني( 47ماده ). محسوب خواهد شد

 معتبر نيست
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            در صورتی كه وكيل استعفاء خود را به دادگاه اطالع دهد كدام گزینه صحي: است؟ -10

 نمايد.به طرفين ابالغ مي دادرسي صادر و( دادگاه ارار تواه 1  
 دهد و رسيدگي طب  روال ادامه مي يابد.ادگاه مرات  را به موكل اطالع مي( د2  
( دادگاه ارار تواه دادرسي صادر و به موكل ابالغ مي نمايد تا  رف دو ماه شخصاً حاضر يا وكيل 3   

 جديد معرفي كند.   
 درسي را تعقي  نمايد و دادرسدي تداوسط وكيل جديد داكند شخصاً يا ت( دادگاه به موكل اخطار مي4  

 گردد.كيل جديد حداكثر يک ماه متواه ميمراجعه به موكل يا معرفي و
 

 

 
نماینـد بایـد دارای كارمندانی كه به عنوان نماینده حقوقی مؤسسات دولتی، در دادگاه ها اقدام می -9

                       .شرایطی باشند. احراز این شرایط با ........... است
 ( ر يس دادگستري مربوط.2       ( ر يس دادگاه مربوط.1  
 ( كانون وكالي حوره مربوط.4      ( باالترين مقام اجرايي م سسه.3  
 
 

 
 كارگاه عملی استعفای وكيل

 كارگاه عملی احراز شرایط نماینده حقوقی 

 
 ؟       عذر موجه در دادگاه حاضر نشودتواند بدون داشتن آیا وكيل دادگستری می -11

 تواند.( نمي1    
 تواند.ه تجديد وات دادگاه منجر نشود ميب حضورش( اگر عدم 2    
 تواند.كه موكلش در دادگاه حاضر شود مي ( در صورتي3     
 تواند.( در همه حال مي4    
 

 

  ی دادرسیكارگاه عملی تکليف حضور وكال در جلسه
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 هيئت عمومی
 

 هيئت مدیره

 

 دادسرای انتظامی وكال

 
ره انتخداب و سال توسط هيأت مدديدادسراي انتظامي وكال  ار دادستان انتظامي و عده اي داديار كه براي د -
 شود.يل ميشوند تشکمي
ه عقيدده بدر تخلده داشدته باشدد دادسراي انتظامي وكال، پس ار رسيدگي به تخلفدات و شدکايات، چنانچد -

 خواست و در غير اين صورت ارار منع تعقي  صادر مي نمايد.كيفر
 باشد.ر دادگاه انتظامي وكال ميارار منع تعقي  ار طرف شاكي و ر يس كانون  رف ده رور پس ار ابالغ اابل شکايت د -

 «در اوانين خاصوكالت »
 اجزای کانون وکالی دادگستری

اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري، هيئت عمومي وكالي هر كانون ار وكالي پايه يک  3برابر ماده  -
و پايه دو كه در آن حوره اشتغال به وكالت دارند مشروط بر اينکه محکوميت انتظامي ار درجه ي چهار به باال 

 شود.ار وكالت نباشند تشکيل ميو در حال تعلي   نداشته
 

اليحه اانوني اسدتقالل كدانون وكدالي دادگسدتري مصدوب  7: به موج  ماده توجه داشته باشيم كه -

شود بلکه پدس ار دوره ي كدارآموري و ابدولي در ت پايه دو يا سه به كسي اعطا نميديگر پروانه وكال 1333
 شود.ميداده « کپروانه ي وكالت پايه ي»ار باخت

نفدر  5عضو علي البدل براي تهران و ساير كانون هدا ار  6عضو اصلي و  12هيأت مديره كانون وكال  ار  -
 شوند.سال انتخاب مي 2البدل براي مدت  نفر عضو علي 3عضو اصلي و 

 

 .دادگاه عالي انتظامي اضات استصالحيت آنها جهت نامزدي،  مرجع رسيدگي به -
 

ادانون كيفيدت اخدذ پروانده وكالدت  4مداده ي  2انتخاب اعضاي هيأت مديره كدانون، برابدر تبصدره ي  -
 ، به طور پياپي، براي بيش ار دو دوره ممنوع است.دادگستري
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دادگاه انتظامي وكال مرجع رسيدگي و صدور رأي نسبت بر تخلفات وكال مي باشد كه ار سده نفدر وكيدل  -
كده به باال نداشته باشدند(  3)بايد داراي شرايط عضويت هيئت مديره بوده و محکوميت انتظامي ار درجه پايه يک دادگستري 

هيئت مديره ي كانون انتخاب مي گردند، تشکيل مي شود. دو نفر وكيدل پايده  براي مدت دو سال، ار طرف
 يک نيز به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند.

 

دادگداه عدالي انتظدامي مرجع تجديد نظر نسبت به آراي اابل تجديد نظر صادره ار دادگاه انتظامي وكدال،  -
 مي باشد. اضات

 انتظامی وكال دادگاه

 

ندارند مي توانند ار كدانون تقاضداي معاضددت نمايندد. بدر همدين را  ه ادرت تأديه ي ح  الوكالهكساني ك
اساس در كانون وكال تشکيالتي به منظور بررسي درخواست هاي معاضدت و عند االاتضدا  تعيدين وكيدل 

ادگسدتري معاضدتي براي متقاضي تأسيس گرديده است، كه كاركنان آن بايد حتي المقدور ار بين وكالي د
 انتخاب شوند.

 كارآمور وكالت مکله است در دوره ي كارآموري تکاليفي ار ابيل، حضور در جلسدات دادرسدي دادگداه هدا
و تهيه گزارش، حضور در جلسات سخنراني، كارآموري نزد وكيل سرپرست ...  ي دادرسي()الاال هر ماه دو جلسه

بايسدت ريدر نظدر كميسديون كدارآموري انجدام دهدد. را انجام دهد. كارآمور وكالت و ايه مقدرره را مدي 
كميسيون كارآموري ار پنج نفر وكاليي كه واجد شرايط عضويت هيئت مديره باشند ار بين اعضداي هيئدت 

 شوند.ختلط ار طرف هيئت مديره تعيين ميمديره يا ار خارج اعضاي هيئت مديره يا به طور م

 

 كميسيون كار آموزی 

 

 اداره معاضدت
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 بده موجد  آن كالت اتفااي، وكالتي اسدت كدهو

اشخاصي كه اطالعات حقواي دارند مي توانند با 
اجاره كانون وكال براي بستگان خود انجام دهند. 
نحوه ي صدور جوار وكالت اتفااي براساس موارد 

آيدين نامده صددور جدوار وكالدت اتفدااي  7تا  1
 آيد.به عمل مي 3/3/78مصوب 

 وكالت اتفاقی
 

 
لت انتخابي، وكالتي است كه وكيل در موارد وكا

ف و در امور حقواي ار طر دادگاه جزايي ار طرف
 .گرددكانون وكالي دادگستري تعيين مي

 (.1315اانون وكالت مصوب  31)تبصره ماده

 وكالت انتخابی

 مقایسه تطبيقی

 
هتي ار جهات، اشدتغال وكيدل توانند چنانچه به جي كانون وكال ميرير دادگستري يا ر يس هيأت مديرهو

را به كار وكالت مقتضي نداند، در خواست تعلي  موات كنند. اين درخواست بايد بده  تحت تعقي  انتظامي
 اابليت اجرايي دارد ضمن اينکده رأي مزبدور دادگاه انتظامي وكال تقديم و رسيدگي شود. رأي صادره فوراً 

درخواست تعلي  ممکن اسدت توسدط ر ديس ادوه  .است اابل تجديد نظر در دادگاه عالي انتظامي اضات
 اضاييه نيز مطرح شود.

 
 

 
 وكالی دادگستری در تمام كشور حق فعاليت وكالت را دارند ولی نمی توانند:          

 : فعاليت خود را در غير محل ااامت وكالت متمركز نمايند.اوالً
 : در غير محل ااامت دفتر وكالت تأسيس نمايند.ثانياً

مستوج  مجارات انتظامي درجه سه در نوبت اول، درجه چهار در نوبت  موارد فوق: تخله ار 1 توجه
 دوم، درجه پنج در نوبت سوم خواهد بود.

رسيدگي به تخله تمركز فعاليت يا احداث دفتر در غير محل ااامتگاه در صالحيت دادسراي  :2توجه
 كانون محل تخله است.

 
 

 
، 1376اانون كيفيت اخدذ پروانده وكالدت دادگسدتري مصدوب  6ماده  3 يتبصرهبا توجه به اسمت اخير 

كارآموران وكالت ابل ار اخذ پروانه، ح  وكالت در دعاوي كه مرجع تجديد نظر ار احکدام آن هدا ديدوان 
 عالي كشور مي باشد را ندارند.

 
 

 قلمرو انجام وكالت

 

 حق وكالت كارآموز وكالت

 

 

 تعليق وكيل
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                  وكالی دادگستری علی االصول: -12
 چنانچه ار حوره ي مركز )تهران( پروانه دريافت نموده باشند، فقط در مورد محل دفتر محدوديت دارند.( 1
، دفتدر وكالدت تأسديس نمايندد و توانند در غير ار محلي كه براي آنجا پروانه دريافت كرده اند( نمي2

 خود را در محل ديگري متمركز نمايند. توانند فعاليت وكالتينمي
دفتدر وكالدت تأسديس نمايندد امدا توانند در غير ار محلي كه براي آنجا پروانه دريافت كرده اند ( مي3

 توانند فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند.نمي
د محل تمركدز امدور وكدالتي پروانه دريافت نموده باشند، فقط در مورتهران( ) چنانچه ار حوره مركز (4

 محدوديت دارند.

 
چنانچه وكيل دعوا را به طور مصانعه يا در  اهر به نام ديگدري و در بداطن بدراي خدود انتقدال بگيدرد، 

 3يعني ممنوعيت ار وكالدت ار سده مداه تدا  5 يدرجه ي شده است كه مجارات انتظامي آنمرتک  تخلف
يسدت و فقدط تخلده انتظدامي ين عمل وكيدل اصدوالً جدرم نسال مي باشد. البته شايان ذكر است كه ا

 .آ.ا.ل.ق.ا.ک.و.د(.81شود. )مادهمحسوب مي

 

 
 صالحيت دادگداه عدالي انتظدامي اضدات رسيدگي به تخلفات دادياران انتظامي وكالي دادگستري در -

 (1333د مصوب ل.ق.ا.ک.و. 21)ماده . انجام مي شود رياست اوه اضا يه يا دادستان كلاست كه با ارجاع 
هرگاه دادستان تخله وكيل دادگستري را به دادسري انتظامي كانون وكال اعدالم نمايدد، امدا دادسدرا  -

 دادگداه انتظدامي وكدالرسديدگي بده موضدوع را ار  رأسداًتخله را اابل تعقي  نداند دادستان مي تواندد 
 ل.ق.ا.ک.و.د( 15)ماده. درخواست نمايد

 

 

 

 
را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگيـرد،  چنانچه وكيلی دعوا -13

              به مجازات انتظامی درجه ........... محکوم می شود.

 )توبيخ با درج در رورنامه رسمي و مجله كانون( 3(  1
 )تنزل درجه( 4(  2
 )ممنوعيت ار وكالت ار سه ماه تا سه سال( 5 ( 3
 )محروميت دا م ار شغل وكالت( 6 ( 4

 به طور مصانعه طرح دعوا

 

 

 تخلف دادیاران انتظامی وكالء ـ تعقيب توسط دادستان

 

 

 محدودیت وكالت بر اساس پروانه وكالت  كارگاه عملی

 مجازات انتظامی وكال  كارگاه عملی
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 بخش دوم

نخستینی دعوا و ااقمه
داردسی   

 فصل اول:

اهی رایط دادخواست و  ضمانت اجرای  آن،  پیوستتقدیم دادخواست ، ش 

 دادخواست
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 دادخواست

 تقدیم دادخواست

 

 به دعوا شرط شروع رسيدگی، تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صال:

باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي - 4۸ماده 

 .گردددفتر شعبه اول تسليم مي است به نقاطي كه دادگاه داراي شع  متعدد

 
 ی دعواتاریخ اقامه

واست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، مدير دفتر دادگاه پس ار وصول دادخ - 49ماده 
كنندده دادخواسدت بدهدد و در بدرگ بدا ذكدر شدماره ثبدت بده تقديمسال(  رور و ماه و) خوانده، تاريخ تسليم

 .شوددفتر، تاريخ ااامه دعوا محسوب مي تاريخ رسيد دادخواست به .دادخواست تاريخ تسليم را ايد نمايد

 

 ادخواستارجاع د

 ي پس ار ثبت دادخواسدت، آن را جهدتهرگاه دادگاه داراي شع  متعدد باشد مدير دفتر بايد فور - 50ماده 

 .شعبه اول يا معاون وي برساند نظر ر يس يکي ار شع ، به ارجاع به
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درخواست بده معنداي عدام شدامل هرندوع مفهوم عام؛ 
تقاضا، استدعا و خواهش است كه حتي شامل دادخواست 

 ... (  248، 209، 175، 135، 124)ر.ک به مواد شود. نيز مي
 

درخواست در مفهدوم خداص ااددامي مفهوم خاص؛ 
ا بده رسديدگي بده معنداي خداص و است كه دادگاه ر

كندد، در ايدن ندوع درخواسدت صدور رأي مکله مدي
اصوالً رعايت تشريفات و شدرايط دادخواسدت الزامدي 

باشدد و نبوده و تمامي آثار دادخواست را نيز دارا نمي 
)جز در مدورد القاعده رأي صادره پيرامون درخواست علي

 ق.آ.د.م(  490ي صدور حکدم ابطدال رأي داوري، موضدوع مداده

و  108خواست در مواد تواند بيش ار ارار باشد. درنمي
 در همين مفهوم به كار رفته است. 310

 اقامه دعوا

 دادخواست

باشد شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي» ق.آ.د.م  48ماده  مقدمه؛
ي شروع كمه و نقطهاولين ضرورت در رسيدگي مدني كه به نوعي مبنا و پايه محا... « 

باشدد. در ابتددا شدناخت مفهدوم هاي مدني اسدت، تقدديم دادخواسدت مديدر رسيدگي
 دادخواست و تمييز آن با اصطالحات مشابه براي بررسي آثار آن الرم است.

 مفهوم

 دادخواست

دادخواست در لغت به معناي دادخواستن، عدالت طلبيدن و معنای لغوی؛ 
. در بعضي موارد مقنن دادخواست را به همين دادخواهي كردن آمده است

 ق.آ.د.م اشاره كرد.  48توان به ماده مفهوم آورده است. براي نمونه مي
 

دادخواست در اصطالح سدندي اسدت كده بدا شدرايط معنای اصطالحی؛ 
شددود. خاصدي تنظدديم گرديدده و بدده موجد  آن ار دادگدداه دادخدواهي مددي

... اانون آيين دادرسي مدني در  60 ،59، 57، 53دادخواست مذكور در مواد 
 همين معنا به كار رفته است.

 ارتباط

 دادخواست

 با درخواست

 مفهوم

 درخواست
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 نماید كه؛دادگاه در صورتی به دعاوی حقوقی رسيدگی می -22

 ( ذي ح  دادخواست تقديم نموده باشد.1
 ( به وجود ح  علم داشته باشد.2
 ( ح  مستند به سند رسمي باشد.3
 ( ح  مستند به داليل مصرح در اانون باشد.4

 انواع دادخواست بطور تطبيقی

 دادخواست اصلی

 دادخواست اصلی نخستين
 

ي سندي است كه به وسديله
آن خواهدددان، بدددا رعايدددت 
مقددررات، بددا تسددليم ادلدده و 

ي خددود بدده دادگدداه خواسددته
نخستين، درخواست رسيدگي 

نمايدد كده و صدور رأي مدي
دادرسددي بدده ي آن بوسدديله

مفهددوم اعددم كلمدده، در ايددن 
 گردد.مرحله آغار مي

 دادخواست اصلی شکایت
 

دادخواسددت شددکايت در مقابددل 
رود دادخواست نخستين به كار مي

كدده هدددف ار آن شددکايت ار آرا  
هداي واخدواهي، است. دادخواست

خواهي، تجديدددد نظدددر، فرجدددام
اعتددراض شددخص ثالددث و اعدداده 
دادرسدددي، دادخواسدددت اصدددلي 

 رود.يت به شمار ميشکا

دادخواست طاري در مقابل دادخواست 
ادرار )اعم ار نخستين و شدکايت( اصلي 

دارد. هددر دادخواسددتي كدده در جريددان 
دعدواي ااامده شدده تقدديم گدردد، در 
صورت وحدت منشا  و يا ارتباط كامل 
با دعدواي اصدلي، دادخواسدت طداري 

 شود.شمرده مي
 دادخواست ورود ثالث، دادخواست جل 

هدداي ثالددث دادخواسددت تقابددل نموندده
شدود. دادخواست طاري محسدوب مدي

 (143تا  130)مواد 

 كارگاه عملی تقدیم دادخواست به جای درخواست

 

 
شدود و يدا رسديدگي در ي دعدوا مطدرح مديخاص، پيش ار ااامدهدر تمام مواردي كه درخواست به معناي

صل دعواست، به لحاظ تشريفات ثبدت درخواسدت در صالحيت دادگاهي به جز  دادگاه رسيدگي كننده به ا
هداي چداپي مخصدوص ها و ارجاع آن، بايستي درخواست بطور كتبي و در روي بدرگدفتر ثبت دادخواست

 دادخواست تنظيم و ارا ه شود.

 تقدیم دادخواست به جای درخواست

 

 دادخواست طاری
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 شرایط دادخواست

 :فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نکات رير باشد ربان دادخواست بايد به - 51ماده 

 .االمکان شغل خواهاننام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، ااامتگاه و حتي -1

 .صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد در –تبصره 

 .دهنام، نام خانوادگي، ااامتگاه و شغل خوان -2

 .كه تعيين بها  ممکن نبوده و يا خواسته، مالي نباشدتعيين خواسته و بهاي آن مگر آن -3

طوري كده مقصدود واضدح و  داند بهموج  آن خواهان خود را مستح  مطالبه مي تعهدات و جهاتي كه به -4

 .روشن باشد

 .آنچه كه خواهان ار دادگاه درخواست دارد -5

خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، اراسناد و نوشتجات و اطدالع مطلعدين و  ذكر ادله و وسايلي كه -6

شود و اگر دليل، گواهي گواه باشدد، خواهدان بايدد اسدامي و ميترتي  و واضح نوشته غيره، ادله مثبته به

 .طور صحيح معين كندمشخصات و محل ااامت آنان را به

 .، اثر انگشت اوامضا صورت عجز ار  دهنده و درامضاي دادخواست -7

نحوي نوشته شود  ابيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به ااامتگاه بايد با تمام خصوصيات ار - 1تبصره 

 .سهولت ممکن باشد كه ابالغ به

چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقواي باشد، در دادخواست نام و ااامتگاه شدخص حقدواي، نوشدته  - 2تبصره 

 .خواهد شد

يک ار اصحاب دعوا، عنوان ايم يا متولي يا وصي يا مديريت شدركت و امثدال  صورتي كه هر در – 52اده م

 .شود آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح

 اخطار رفع نقصموارد 

 شود لکن براي به جريان افتدادن آن بايدد بدهدر موارد رير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي - 53ماده 

 :شرح مواد آتي تکميل شود

 .دادخواست و پيوستهاي آن برابر اانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشددرصورتي كه به -1 

 .اين اانون رعايت نشده باشد( 51)ماده ( 6و  5، 4، 3، 2)كه بندهاي واتي -2 
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 رد غير فوری دادخواست

ابل، مدير دفتر دادگاه  رف دو رور نقايص دادخواست را به طدور كتبدي و  شده در ماده در موارد ياد – 54ماده 

دهد تا نقدايص را رفدع نمايدد. مدت ده رور به او مهلت مي ابالغ به خواهان اطالع داده و ار تاريخ مفصل به

يبدت دفتدر و در غ موج  ادراري كده مددير چنانچه در مهلت مقرر اادام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به

تواندد  درف گردد. اين ارار به خواهان ابالغ مي شود و نامبرده ميكند، رد ميمشاراليه، جانشين او صادر مي

 .خصوص اطعي استهمان دادگاه شکايت نمايد. رأي دادگاه در اين ده رور ار تاريخ ابالغ به

 ی انتشار آگهیضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه

ماه ار تاريخ ابالغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، هزينه انتشار آگهي  رف يکدر هر مورد كه  – 55ماده 

 رف ده رور ار تاريخ ابالغ اابل شکايت در دادگاه وسيله دفتر رد خواهد شد. اين اراردادخواست به

صورت كه خواهان دادخواست اعسار ار هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراينباشد، جز در موارديمي

 .شده، ار تاريخ ابالغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد ت يک ماه يادمد

 فوری دادخواسترد 

هرگاه در دادخواست، خواهدان يدا محدل ااامدت او معلدوم نباشدد  درف دو رور ار تداريخ رسديد  - 56ماده 

كندد، صدادر ميدادگداه و در غيبدت مشداراليه جانشدين او  دادخواست به موج  ادراري كده مددير دفتدر

 .شوددادخواست رد مي

http://www.dralifallah.com/


 
 

www.dralifallah.com  

 

 

 
تنظيم دادخواست بده ربدان  -1

 (ق.آ.د.م 51)صدر ماده فارسي 

 
تنظدديم دادخواسددت در روي  -2

 هاي چاپي مخصوصبرگ
 ق.آ.د.م( 51)صدر ماده  

 
امضاي دادخواسدت دهندده و  -3

در صددورت عجددز ار امضددا، اثددر 
 ق.آ.د.م( 51ماده  7)بند انگشت او 

ق.آ.د.م 51شرایط دادخواست بر اساس ماده   

ايددد نددام، نددام خددانوادگي،  -1
 ااامتگاه و شغل خوانده 

 (51 ماده 2)بند 
 

تعيددين خواسددته و بهدداي آن  -2
مگرآنکه تعيين بها  ممکن نبوده 

 و يا خواسته مالي نباشد.
 (51ماده  3)بند  
 

ذكر تعهدات و جهاتي كه به  -3
موجددد  آن خواهدددان خدددود را 

داند بطدوري مستح  مطالبه مي
 كه مقصود واضح و روشن باشد.

)منظور مقنن ذكر سب  دعوا است( 
 (51ماده  4)بند 

 

تعيين آنچه كه خواهان ار دادگاه  -4
 (51ماده  5)بند درخواست دارد. 

 

ذكر ادله و وسايل اثبات دعوا  -5
)... اگدر دليدل، گدواهي گدواه باشدد، 
خواهان بايد اسدامي و مشخصدات و 
محل ااامت آندان را بطدور صدحيح 

 (51ماده  6)بند معين كند.( 
 

ايد نام، نام خانوادگي، ندام پددر، 
االمکددان ه و حتيسددن، ااامتگددا
 شغل خواهان

تبصره: در صورتي كده دادخواسدت 
توسط وكيل تقديم شود مشخصات 

 وكيل نيز بايد درج گردد.

 ق.آ.د.م( 51ماده  1)بند  

* درخصوص اينکه آيا نقدص در 
ااامتگاه وكيدل نيدز  مشخصات و

داراي ضمانت اجدراي رد فدوري 
 دادخواست است، اخدتالف نظدر
 ر ردوجددود دارد و پددذيرش اددرا

است در ايدن رمينده فوري دادخو
 رسد.بعيد به نظر مي

 در قانون فاقـد ضـمانتشرايط  اين

اجرا هسدتند، البتده نده بده دليدل كدم 
اهميت بودن آنها بلکه ار نظر اانونگذار 
اين شرايط، شرايط جوهري بده شدمار 

چه برگي اين شدرايط را آيند و چنانمي
تدوان آن را د اصدوالً نمدينداشته باشد

خواست شمرد و حتي شايسته ثبدت داد
 باشد.در دفتر ثبت دادخواست نمي

  رد غير فوری دادخواست
 

ق.آ.د.م فقددان  54و  53بر اسداس مدواد 
 شود كه:هريک ار شرايط فوق سب  مي

ــف ( دفتددر دادگدداه اادددام بدده اوالً توقي

 نمايد.اخطار رفع نقص و  دادخواست

( چنانچه  رف مهلت ده رور نسبت به ثانياً

رفع نقص اادام نگردد، ادرار رد دادخواسدت 
 گردد.توسط مدير دفتر صادر مي

 رد فوری دادخواست
ق.آ.د.م هرگداه  56بر اساس مداده 
محـل يدا  خواهاندر دادخواست، 

 درف دو  اقامت او معلوم نباشد
رور ار تدداريخ رسدديد دادخواسددت 
رد توسط مدير دفتر دادگداه، ادرار 

 گردد.ميدادخواست صادر 

ت اجراضمان  ضمانت اجرا ضمانت اجرا 
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 شرایط دادخواست بدوی از نگاهی دیگر

. مشخصات و ااامتگاه 1
 خواهان

 

 
 
 
 
 
 51ماده  1 بند

 

 . مشخصات و ااامتگاه خوانده1
 . تعيين خواسته و بهاي آن2

 . ذكر تعهدات و جهات3

 . تعيين درخواست خواهان ار دادگاه4

 . ذكر ادله و وسايل اثبات دعوا5

برابدر اصدل  )هزينه دادرسدي، . ابطال تمبر6

 ...( ،كردن
 53ماده  1و بند 51ماده  6تا  2بندهاي 

 

 . تنظيم به ربان فارسي1
. تنظدديم در بددرگ چدداپي 2

 مخصوص
. امضددا يددا اثددر انگشددت 3

 دادخواست دهنده
 
 

 51ماده  7و بند 51صدر ماده 

 

 ضمانت اجراي فقدان شرايط ضمانت اجراي فقدان شرايط
نت اجراي فقدان ضما

 شرايط

 قرار رد دادخواست

)بدون نيار بده اخطدار( رور  2 رف 

ارار رد فوري دادخواسدت صدادر 
 شود.مي
 

 

 
 
 

مورد به  داهر فاادد  3اين 
ضمانت اجرا هسدتند حدال 
آن كدده بدده واادددع داراي 
اددويترين ضددمانت اجددرا 
 هستند كه عبارت است ار:

عـــدم ثبـــت و عـــدم 

 پذیرش

 اابليت اعتراض يت اعتراضاابل اابليت اعتراض

 (-غيرقابل اعتراض)

 

 
 ق.آ.د.م( 56)عدم پيش بيني در ماده 

 (+قابل اعتراض  )

 

 
ارار رد دادخواست اابل اعتراض در همان 

باشد و رأي دادگاه،  رف ده رور مي
 دادگاه در اين خصوص اطعي است.

 

 (-غيرقابل اعتراض )

 

 
 )عدم پيش بيني در اانون(

 

 
 

 

توقيف 

 ادخواستد
 رور 10 رف  اخطار رفع نقص

 اخطار رفع شود

 به جريان 
 افتدمي

 اخطار رفع نشود

 ارار رد دادخواست
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 ریاست محترم دادگاه
 

 

 

 

 

 

 

تنظیم   ق.آ.د.م یعنی 51ی اعمال صدر ماده

)بییا  هییای پییا ی   بیی  ابییا   ار یییدر بیی  

عیدم بتیت در د  ی  بتیت  ←ضمانت اج ای( 

  هادادخوا ت

 

 ق.آ.د.م 56ماده  ←)با ضمانت اج ای(  ق.آ.د.م 51ماده  1اعمال بند 
 

 54مییاده  ←)بییا ضییمانت اجیی ای(  قییانو  آ.د.م 51مییاده  2اعمییال بنیید  

 ق.آ.د.م

 
 54میاده  ←)بیا ضیمانت اجی ای(  ق.آ.د.م 51میاده  1اعمال تتص ه بند 

 ق.آ.د.م

 
 ق.آ.د.م 54ماده  ←)با ضمانت اج ای(  ق.آ.د.م 51ماده  3اعمال بند 

 
 ق.آ.د.م 54ماده  ←)با ضمانت اج ای(  ق.آ.د.م 51ماده  6اعمال بند 

 

توانید میی( 51م  5)بند (   هممنطور درخوا ت خواها  51ماده  4اعمال ذک   تب دعوا )بند 

در این قسمت ش ح دادخوا ت قمد گ دد. الت   اشاره ب  این د  بنید میی توانید در د   ی و  

 ق.آ.د.م 54م  ←)با ضمانت اج ای(    دالیل نمز ق ار بگم د تعممن خوا   

 

قانو  آیمن دادر ی مدنی با ضمانت اج ای عدم بتت  51ماده  7اعمال بند 

 هادر د    بتت دادخوا ت
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 رد غير فوری دادخواست بدوی –اخطار رفع نقص 

شده در ماده ابل، مدير دفتر دادگاه  رف دو رور نقايص دادخواست را به طدور كتبدي و  در موارد ياد - 54ماده 

دهد تا نقدايص را رفدع نمايدد. مدت ده رور به او مهلت مي ابالغ به خواهان اطالع داده و ار تاريخ مفصل به

دفتدر و در غيبدت  موج  ادراري كده مددير چنانچه در مهلت مقرر اادام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به

تواندد  درف گردد. اين ارار به خواهان ابالغ مي شود و نامبرده ميكند، رد ميمشاراليه، جانشين او صادر مي

 .خصوص اطعي است همان دادگاه شکايت نمايد. رأي دادگاه در اينه رور ار تاريخ ابالغ بهد

 رد غير فوری دادخواست تجدید نظر –اخطار رفع نقص 

صورتي كه دادخواست خارج ار مهلت داده شود و يا در مهلت اانوني رفدع نقدص  در – 2تبصره  339ماده 

اين ارار  رف بيست رور ار تداريخ ابدالغ  .شودرد ميه رأي بدوينگردد، به موج  ارار دادگاه صادركنند

 .در مرجع تجديدنظر اابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر اطعي است

 رد غير فوری دادخواست فرجامی –اخطار رفع نقص 

آن پرداخت دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده ابل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي  - 3۸3ماده 

شدده  درف دو رور ار تداريخ رسديد  مدير دفتدر دادگداه در مدوارد يداد .افتدنگرديده باشد به جريان نمي

ابالغ ده رور به او  نمايد و ار روردهنده اخطار ميدادخواست طور مشخص به دادخواست، نقايص آن را به

 شده، يا در مددت يداد ج ارمهلت دادهصورتي كه دادخواست خار در .دهد كه نقايص را رفع كندمهلت مي

اين ارار  رف  .شودمي موج  اراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رده شده تکميل نشود، ب

 .باشد. رأي ديوان اطعي استعالي كشور مي بيست رور ار تاريخ ابالغ اابل شکايت در ديوان

 رد فوری دادخواست بدوی

است، خواهان يا محل ااامت او معلوم نباشد  رف دو رور ار تاريخ رسديد دادخواسدت بده هرگاه در دادخو - 56ماده 

 .شودكند، دادخواست رد ميدادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي موج  اراري كه مدير دفتر

 رد فوری دادخواست تجدید نظر

و معلوم نباشد كه دادخواست دهندده چده كسدي اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده  - 344ماده 

نباشد و ابل ار انقضاي مهلت، دادخواسدت تکميدل يدا تجديدد نشدود، پدس ار انقضداي باشد يا ااامتگاه او معلوممي

گدردد. ايدن ادرار نسدبت بده دريافت نموده رد ميموج  ارار دادگاهي كه دادخواست رامهلت، دادخواست يادشده به

 .رور ار تاريخ الصاق به ديوار دادگاه اابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود اصحاب دعوا  رف ده

 .( نخواهد بود326ماده ) ( شامل موارد نقض مذكور در336اين ماده و ماده ) مهلت مقرر در -تبصره 
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 رد فوری دادخواست فرجامی

نتيجده هويدت دادخواسدت  و درخواه در دادخواست فرجامي معدين نشدده اگر مشخصات فرجام - 3۸4ماده 

موجد  ادرار ه خواهي بدماند و پدس ار انقضداي مهلدت فرجداممي دهنده معلوم نباشد، دادخواست بالاثر

 الصداق بدهشده  رف بيسدت رور ار تاريخ شود. ارار ياددادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي

 .باشد. رأي ديوان اطعي استعالي كشور مي ديوار دفتر دادگاه صادركننده، اابل شکايت در ديوان
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 شرایط دادخواستاز يلی برخی صبررسی تف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مشخصات خواهان
ماده  1 تحليل بيشتر بند)

اانون  56و ماده  51
 مدني( دادرسيآيين 

 ق. آ.د.م 56ي هان در دادخواست، بدا توجده بده مدادهنوشتن نام پدر، سن و شغل خوا -1

 آيد.ضمانت اجرا ندارد و در رويه نيز نقص دادخواست به شمار نمي

ندااص ( 51مداده  1)تبصدره بندد رسد در صورتي كه مشخصات وكيل خواهان به نظر مي -2
 ق.آ.د.م اعمال خواهد شد.  54ي باشد ضمانت اجراي پيش بيني شده در ماده

 رد دادخواست( -رفع نقص  راخطا)
 

)ابهدام در  56ي در خصوص اابليدت اعتدراض بده ادرار رد دادخواسدت ناشدي ار مداده -3

در اانون موجود بر خالف اانون ساب  ابالغ ادرار ار طريد  مشخصات خواهان يا ااامتگاه وي( 

ا توجه ي بدوي پيش بيني نشده است اما بالصاق در دفتر دادگاه و شکايت ار آن در مرحله

اانون آ.د.م بايد به ترتي  سداب  عمدل نمدوده و بندابراين، رد  384و  344به مالک مواد 

تواندد  درف ده فوري دادخواست بايد در دفتر دادگاه الصاق گردد و دادخواست دهنده مي

 رور ار تاريخ الصاق آن، اعتراض نمايد.

شخصدي اسدت كده توسدط ق.آ.د.م  56و  54ي منظور ار جانشين مدير دفتر در مداده -4

  شود كه غالباً همان منشي دادگاه است.رياست شعبه تعيين مي

 

 

 

هـای حقـوقی را دارم در خصـوص تکليف من كه دانشجوی حقوق هستم و قصد شركت در آزمـون             

 چيست؟  3ی شماره نکته
 

هداي اسدتداللي همچدون در آرمون براي آماده ساري خود جهت امتحانات پايان ترم دانشگاه يا شركت راهکار؛

آرمون كارشناسي ارشد بهترين راهکار پذيرفتن همان نظر اابليت اعتدراض داشدتن اسدت كده بيدان شدد امدا در 
)وكالدت، اضداوت...( و همينطور جهت انجام كارهاي حقواي )مانند آرمون كانون وكال ( هاي اانون محور خصوص آرمون

وع نمود و پذيرفت كه ارار رد فوري دادخواست بدوي اابل اعتراض نيست چرا ق.آ.د.م رج 56ي بايد به نص ماده
 بيني ننموده است.ي فوق آنرا پيشكه ماده
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            كدام مورد، از موارد توقيف دادخواست نيست؟ -23
 ( خواسته در دادخواست تعيين نشده باشد.1
 دادخواست ايد نشده باشد. ( نشاني خوانده در2
 ( به دادخواست تمبر هزينه دادرسي الصاق نشده باشد.3
 ( نشاني خواهان در دادخواست ايد نشده باشد.4

 كارگاه عملی شرایط دادخواست 

 

بايسدت در مشخصات و ااامتگاه تمامي خوانددگان مدي
 دادخواست آورده شود.

ت 
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ذكر نام پدرِ خوانده در دادخواست بدوي ار اصول مهمه نيست تا عدم رعايدت آن حکدم را ار اعتبدار  -1

در عمل، عددم ديوان عالي كشور( 14/8/1328مورخ  1447)حکم شماره اانوني بيندارد و موج  نقض حکم شود. 

 ذكر شغل خوانده نيز همينطور است.

دادخواست الزامي است اما در صورتي كه خواهدان نتواندد نشداني خواندده را  درج ااامتگاه خوانده در -2

كند، در اين حالت بندابر معين نمايد در ستون مربوط به ااامتگاه خوانده عبارت مجهول المکان را ايد مي

االنتشدار بده هداي كثيدردرخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يک نوبت در يکي ار رورنامه

ي خواهان آگهي خواهد شد. در حالتي كه نشاني خوانده كه توسط خواهان اعالم گرديده شناسايي ينههز

خواهان ار تعيين نشاني اعالم نداتواني نمايدد نيدز  54ي نگردد و پس ار اخطار رفع نقص بر اساس ماده

 ق.آ.د.م( 73و  72)مواد عمل نمود. )انتشار آگهي( بايستي مطاب  ااعده فوق 

ابالغ دادخواست ار طري  انتشار آگهي، به علت مجهدول المکدان بدودن خواندده، تنهدا در مدورد  نکته؛

  باشد چرا كه فرض اشخاص حقواي مجهول المکان مشکل است.اشخاص حقيقي الرم الرعايه مي

 

 

 تعدد خواندگان  -3

 

 

 

 خواندگان غير محصور معين

 )غير احصایی(

 خواندگان محصور معين

(احصاء قابل)  

در صورتي كه خواندگان دعوا، اهالي محل معين، اعم ار ده 
ي آنها غير محصور يا شهر و يا بخشي ار شهر كه عده

 است باشند، ستون خوانده بايد اينگونه تنظيم گردد:
 

ايد عنوان كلي )اهالي محل ...( + ايد نام چند شخص 
 معارض و دهدار و شهردار ...
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در  ي غيدر انتفداعي، اداره، ورارت خانده و ...()شدركت، م سسدهخص حقواي باشدد چنانچه خواهان يا خوانده، ش

بدراي نمونده در ق.آ.د.م(  51مداده  2)تبصدره دادخواست نام و ااامتگاه شخص حقواي نوشته خواهدد شدد. 
صورتي كه شركت طرح دعوا كند يا طرف دعوا ارار بگيرد بايد نام شركت به عنوان خواهان يا خواندده 

 خواست ايد گردد و نه نام مدير عامل شركت.در داد

 دعاوی اشخـــــاص حـــقوقــی

 

 
، عندوان اديم يدا متدولي يدا وصدي يدا )شركت كنندگان در دادرسي( در صورتي كه هريک ار اصحاب دعوا 

 ق.آ.د.م( 52)ماده مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود. 

نمايد، چرا كده در هدر ين ماده فااد ضمانت اجرا است و عدم درج آن نيز خللي ايجاد نميالبته مقررات ا
 حال بايد دليل سمت اشخاص مزبور پيوست دادخواست باشد.

 تعيين عنوان و مشخصات نمایندگان در دادرسی

 

 
دم رفع در مواردي كه نقص دادخواست سب  توايه دادخواست و اخطار رفع نقص و نهايتاً در صورت ع

توان  رف ده رور ار تاريخ مي)ار جمله نقص در مشخصات خوانده( شود نقص مواجه با ارار رد دادخواست مي
ابالغ ارار رد دادخواست در همان دادگاه نسبت به آن ارار شکايت نمود. رأي صادره در دادگاه در اين 

 ق.آ.د.م( 54)مستفاد ار ماده خصوص اطعي است. 

 قرار رد دادخواست غيرفوریقابليت شکایت از 

 

 
  نقص دادخواست نخستين در قسمت آدرس خوانده؛ -24

( در صورت عدم رفع نقص با ارار رد دادخواست دفتر مواجه شده و ايدن ادرار  درف بيسدت رور در 1
 همان دادگاه اابل اعتراض است و رأي دادگاه در اين خصوص اابل تجديد نظر است.

رفع نقص شده و در صورت عدم رفع نقص با ارار رد دادخواست دفتر مواجده شدده و  ( منجر به ارسال اخطاريه2
 اين ارار  رف ده رور در همان دادگاه اابل اعتراض است و رأي دادگاه در اين خصوص اطعي است.

( در صورت عدم رفع نقص با ارار رد دادخواست دفتر مواجه شده و اين ارار  رف ده رور در دادگداه 3
 ر اابل تجديد نظر است.تجديد نظ

شده و ايدن ادرار  درف بيسدت رور در  مواجه( در صورت عدم رفع نقص با ارار رد دادخواست دفتر 4
 دادگاه تجديد نظر اابل تجديد نظر است.

 شرایط دادخواست  كارگاه عملی
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 بخش دوم

داردسی نخستینی دعوا و ااقمه  

 فصل دوم:

 بهای خواسته
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 الزام در تعيين خواسته و بهای آن

 د:ه و حاوي نکات رير باشص نوشته شدربان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصودادخواست بايد به - 51ماده 

 .كه تعيين بها  ممکن نبوده و يا خواسته، مالي نباشدتعيين خواسته و بهاي آن مگر آن -3بند 

  اثر تعيين بهای خواسته

ايد  بهاي خواسته ار نظر هزينه دادرسي و امکان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست - 61ماده 
 .ترتي  ديگري معين كرده باشدنشده است، مگر اين كه اانو

 ی تعیین بهای خواستهنحوه

 :بهاي خواسته به ترتي  رير تعيين مي شود - 62ماده 

اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است ار مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشدد، ارريدابي آن  -1
 .شودم دادخواست بهاي خواسته محسوب ميدر تاريخ تقديجمهوري اسالمي ايران  به نرخ رسمي بانک مركزي

نمايد بهاي خواسته مسداوي اسدت بدا حاصدل يک اسمتي ار كل را مطالبه مي در دعواي چندخواهان كه هر  -2
 .شودمي جمع تمام اسمتهايي كه مطالبه

ود، بهاي خواسته عبارت است در دعاوي راجع به منافع و حقواي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت ش -3
ندامبرده صورتي كده ح  در .داندح  در مطالبه آن ميمنافعي كه خواهان خود را ذيحاصل جمع تمام ااساط و ار

العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچده محدود به رمان معين نبوده و يا مادام
 .ا كندده سال بايد استيفرا كه  رف

در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده و خواندده تدا اولدين  -4
 .اعتراض نکرده مگر اينکه اانون ترتي  ديگري معين كرده باشد آن ايراد و ياجلسه دادرسي به

 اعتراض به بهای خواسته

مد ثر در مراحدل بعددي اصحاب دعوا اختالف حاصل شود و اخدتالف چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين  - 63ماده 
 .جل  نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد شروع رسيدگي بادادگاه ابل ار رسيدگي باشد،
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نتعیین خواسته و بهای آ  
ق.آ.د.م( 63الي  61و مواد  51ماده  3)بررسي تطبيقي بند   

 

تعيين 

 خواسته

 توجه اوّل:
ي رسديدگي ... تعيين خواسته با اهدافي چون مکله نمودن دادگاه به رسيدگي، تعيدين محددوده

است  جبران خسارتباشد و آن تکليه خواهان است. البته اين تکليه با استثناي مهمي روبرو مي
توان آن را ضمن دادخواست يا در اثنداي رسديدگي مطالبده نمدود يدا بطدور مسدتقل  ميكه اوالً

 خواستار آن شد. ثانياً دادگاه ميزان خسارت را پس ار رسيدگي بطور داي  معين خواهد نمود 
 ق.آ.د.م( 515)م 
 

 توجه دوّم:
« دخواستشرح دا»با خواسته مذكور در « اسمت مخصوص»ي مندرج در در صورتي كه خواسته
صدور اخطار رفع نقدص، توسدط ي يد و دومي خلع يد باشد( )براي نمونه اولي تخليه تعارض داشته باشد 

التفاوت هزينده دادرسدي و در صدورت مدير دفتر جهت تعيين خواسته و عندالزوم پرداخدت، مابده
 اهمال دفتر، گرفتن توضيح ار خواهان ار سوي دادگاه الزامي است.

 

تعيين بهای 

 استه یا خو

تقویم 

 خواسته

اانون آيين دادرسي مدني اين  62ماده  4و بند  61و ماده  51ماده  3بند ار جمع 
 شود كه نتيجه حاصل مي

 اصل بر ضرورت و لزوم تقويم خواسته است.اوالً؛ 
 

اين تقويم ار اختيارات خواهان است و دادگاه در آن دخالتي نخواهد كرد ولو ثانياً؛ 

اعي بودن آن مشهود باشد مگر اينکه مواجه با ايراد خوانده گردد كه اينکه غير وا
 شرايط آن توضيح داده خواهد شد.

 قاعده

 استثناء

تقويم آن  خواسته مالي پولي ار نوع وجه رايج كشور باشد( در صورتي كه 1
موضوعاً منتفي است چرا كه تعيين بهاي خواسته، در وااع، به مفهوم مشخص 

 يالي است كه در اين مورد حاصل است.نمودن اررش ر
 

)غير مالي اعم  آن منتفي است.تقويم در صورتي كه خواسته دعوا، غير مالي باشد ( 2

 است ار غير مالي ذاتي مانند تمکين و غير مالي اعتباري مانند تخليه يد ار عين مستأجره(
 

 بده تقدويم، نيداري در صورتي كه خواسته مالي است ولي تقويم آن ممکن نيسدت -3
تمبر به عندوان كل كشور  1396طب  اانون بودجه ريال  1.500.000باشد و مبلغ نمي

 اانون وصول( 14)بند  شود.هزينه دادرسي بطور موات پرداخت مي
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را درخواست نمايد بهاي خواسته برابدر اسدت بدا حاصدل  اسمتي ار كلها متعدد بوده و هريک چنانچه خواهان
ق.آ.د.م اشدتباه  65با مداده  62ماده  2شود.البته بايد توجه داشت تا بند مي در خواستكه هايي جمع تمام اسمت

نشود. در حقيقت در صورت طرح دعاوي متعدد كه ارتباط كامل ندارندد... خواسدته و بهداي خواسدته هريدک ار 
 شود.ظ ميدعاوي جداگانه نوشته خواهد شد همينطور ار حيث اابليت شکايت وضعيت هر دعوا مستقل لحا

 تعدد خواهان و تعيين بهای خواسته

 

آثار تعیین بهای خواسته و فلسفه  

ءبررسی یک استثنا مهمترین آثار  

ق.آ.د.م دو اثدر مهدم را  61اانونگذار در ماده 

بيندي در خصوص تعيين بهاي خواسدته پيش

 نموده است كه عبارتند ار:

و خلدع يدد ار  دعاوی مالی غير منقـولدر 

ير منقوله بهاي خواسته، ار حيث امکدان اعيان غ

تجديد نظر و فرجام خدواهي، همدان اسدت كده 

نمايد اما ار نظدر خواهان در دادخواست تعيين مي

اررش معددامالتي هزينده دادرسدي بايددد مطداب  

تقدويم و بدر اسداس آن  امالک در هدر منطقده

)اسمت اخيدر مداده هزينه دادرسي پرداخت شود. 

اانون وصدول برخدي ار  3ده ما 12ق.آ.د.م + بند  61

 (73آمدهاي دولت و مصرف آن مصوب در

بهاي خواسته تعيين  (1

 مأخذ احتساب 

 خواهد بود. هزينه دادرسي

 ( مبنا تشخيص2
اابليت تجديد نظر و 

عنداالاتضا  اابليت 

 خواهد بود. فرجام

 تعيين بهای خواسته

 مالی پولی

 ق.آ.د.م( 62ماده  1)بند 

بهاي آن عبارت است ار مبلغ مدورد مطالبده. در واادع در ايدن پول رایج ایران: 

خصوص تعيين بهاي خواسته منتفي است چرا كه اررش ريالي آن مشخص اسدت، 
تواندد مصدداق داشدته باشدد و بنابراين اعتراض به بهاي خواسته در اين مورد نمي

معنداي  دفاع بدهچنانچه خوانده به ميزان وجه تعيين شده اعتراض نمايد اادام وي 
 شود.شمرده مي اخص

 

باندک  رسمي باشد، ارريابي آن به نرخچنانچه خواسته پول خارجي پول خارجی: 

مركزي جمهدوري اسدالمي ايدران در تداريخ تقدديم دادخواسدت، بهداي خواسدته 
شود. البته پس ار رسيدگي و در صدورت اسدتحقاق خواهدان، خواندده محسوب مي

ي پول خارجي خواهد شد و چنانچده تهيده محکوم به پرداخت اصل خواسته يعني
ي رور دلدهاپول خارجي ار رمان اجراي حکم ممکن نباشد بايد ايمت آن به ندرخ ع

 پرداخت شود. 
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 ( اعتراض بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آمده باشد. 1
 

در اابليددت تجديددد نظددر و )اخددتالف حاصددل شددده( ( اعتددراض 2
 ر باشد. درصورت ااتضا  فرجام خواهي م ث

 )تأثير در اطعيت يا عدم اطعيت حکم داشته باشد(
 

 ( خوانده بهاي خواسته مورد نظر خود را اعالم كند.3
 

ی تعيين بهای خواسته

 منافع و حقوق

 ق.آ.د.م( 62ماده  3)بند 

 منافع محدود به زمان معین؛

ود را كه خواهان خ حاصل جمع تمام ااساط و منافعي بهاي خواسته برابر است با 
 داند.ذي ح  در مطالبه آن مي

 

 )يا مادام العمر(منافع نا محدود به زمان معین؛ 

يا آنچه را كه  رف ده سال  حاصل جمع منافع ده سالبهاي خواسته برابر است با 
 بايد استيفا  گردد.

 اعتراض به بهای خواسته
(63و 62)تحليل مواد   

 شرایط اعتراض موضوع اعتراض

اي خواسته فقط در دعاوي اعتراض به به

مربوط به اموال، به جز پول مصداق دارد، 

در دعاوي راجع به پول خارجي نيز 

اعتراض به بهاي خواسته امکان پذير 

نيست ريرا بر اساس نرخ رسمي بانک 

شود. مركزي محاسبه مي  

 
عبارت اسـت از « تهبهای خواس»العمر پرداخت شود هرگاه خواسته دعوا، حقوقی باشد كه باید مادام -25

       حاصل جمع؛
 شود.ده ساله حقوق و هزينه دادرسي و امکان تجديد نظرخواهي بر همين مبنا تعيين مي (1

 شود.( بيست ساله حقوق و هزينه دادرسي و امکان تجديد نظرخواهي بر همين مبنا تعيين مي2
 شود.نه دادرسي بر مبناي محکوم به تعيين مي( ده ساله حقوق و امکان تجديد نظرخواهي بر همين مبنا اما هزي3
 شود.ي دادرسي برهمين مبنا  اما امکان تجديد نظر خواهي بر مبناي محکوم به تعيين مي( ده ساله حقوق و هزينه4

 كارگاه عملی بهای خواســـته 
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 بهای خواسته )ارزش خواسته(

ض به بهای قابل اعترا

 خواسته

 نحوه تعيين بهای خواسته

 

آیا الزام در تعيين بهای 

 خواسته هست؟

 اابليت اعتراض ندارد 

 شرط 3مگر به 

 

 

. تا اولين جلسه دادرسي 1

 به عمل بيايد.

. اختالف موثر در 2

مراحل بعدي رسيدگي 

باشد )در اطعيت حکم اثر 

 داشته باشد(

. معترض ميزان مد نظر 3

قام اعتراض خود را در م

 بيان نمايد.

 

 

 

 

 خواسته

 

 مالي 
 
 

 
 
 
 

 غيرمالي نياري به تقويم ندارد.

 پولي
 

 
 
 

 غيرپولي

 داخلي تقويم نمي خواهد.
 

: خارجي تقويم مي خواهد
 

توسط خواهان 

 تقويم مي شود

 

به نرخ رسمي بانک مركزي در رمان 

 تقديم دادخواست تقويم مي شود.

 
 منقول

 
 غيرمنقول

 ميزان جمع منافع)مدت معين( رابي 

 عمري

 ح  مطل  

 

 ساله10جمع منافع 

 خواسته

 

عين:  

توسط خواهان تعيين مي شود.نمودار باال 
درخصوص خواسته هاي مالي عين بود 

 كه شرح آن گذشت.

  
 

 منفعت
 
 
  

البته در خصوص تقويم دعاوي راجع به غيرمنقدول، تقدويمي 

كه خواهان انجام داده است فقط به لحاظ اابليت تجديدنظر 

خواهي كارآيي دارد و ار جهت هزينه دادرسي مالک نيسدت 

چرا كه در خصوص هزينه دادرسي راجع به غيرمنقول ايمت 

 .اي ملک، مالک استمنطقه

 

 بلددي حتددي در غيرمنقددول

اصل بر ضرورت و لزوم 

 تقویم خواسته است.

 

 علت الزام ار نظر :

 هزينه دادرسي و

 اابل تجديدنظر بودن

 

 عدم الزام)استثنا ات(

. خواسته مدالي پدولي ار 1

 نوع وجه رايج 

 .خواسته غير مالي2

. خواسته مالي كه تقدويم 3

 آن ممکن نيست.
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 واستسایر شرایط دادخ

 :ربان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نکات رير باشددادخواست بايد به - 51ماده 

 .روشن باشد طوري كه مقصود واضح و داند بهموج  آن خواهان خود را مستح  مطالبه ميتعهدات و جهاتي كه به -4بند 

 .آنچه كه خواهان ار دادگاه درخواست دارد -5بند 

ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خدود دارد، اراسدناد و نوشدتجات و اطدالع مطلعدين و غيدره، ادلده مثبتده  -6 بند

طور شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل ااامدت آندان را بدهميترتي  و واضح نوشتهبه
 .صحيح معين كند

 های دادخواستپیوست

خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايدد خواندا و مطابقدت آن بدا  - 5۷ماده 

شدود يدا دفتدر يکدي ار باشد. مقصود ار گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواسدت بده آنجدا داده مي اصل گواهي شده
اسناد رسمي و در جا ي كه هيچيک ار آنها نباشد بخشدار محل يا يکي ار  ت اسناد يا دفتردادگاههاي ديگر يا يکي ار ادارات ثب

تصوير سند در خارج ار كشدور تهيده شدده بايدد ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا

هرگاه اسنادي ار ابيدل دفداتر  .ايران گواهي شده باشدهاي ها و يا كنسولگريخانهمطابقت آن با اصل در دفتر يکي ار سفارت
هايي كده مددرک ادعاسدت خدارج ندويس شدده پيوسدت باررگاني يا اساسدنامه شدركت و امثدال آنهدا مفصدل باشدد، اسدمت

هاي تقديمي خود را توانند مطابقت رونوشتگردد. عالوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكالي اصحاب دعوا نيز ميميدادخواست

 .تمبر مقرر در اانون به مرجع صالح تقديم نمايندااصل تصدي  كرده پس ارالصاقب

درصورتي كه اسناد به ربان فارسي نباشد، عالوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوسدت دادخواسدت  - 5۸ماده 

 .ورين كنسولي حس  مورد گواهي خواهند نمودصحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأم شود.

اگر دادخواست توسط ولي، ايم، وكيل و يا نماينده اانوني خواهان تقدديم شدود، رونوشدت سدندي كده م ثبِدت سِدمَت  - 59ماده 

 .گرددپيوست دادخواست تسليم دادگاه مياست، بهدهندهدادخواست

در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنهدا بده عدالوه يدک نسدخه دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد  - 60ماده 

 .تقديم دادگاه شود

 
 ( مالک رسيدگی دادگاه به اختالف در بهای خواسته؛ 26

 ي كننده است.( تعيين صالحيت دادگاه رسيدگ1
 ( تعيين هزينه دادرسي و تأثير در اطعيت و يا عدم اطعيت حکم است.2
 ( تأثير در اطعيت و يا عدم اطعيت حکم است.3
 ( هزينه دادرسي است.4

 كارگاه عملی اعتراض به بهای خواســـته
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 بررسی سایر شرایط دادخواست 

 (.د.مق.آ 60تا  5۷و مواد  51ماده  6الی  4های تحليل بند)
 

باشدد و تنهدا نوشدتن در دادخواست و دفاعيات خواندده ضدروري نمدي)استناد به ماده يا مواد ادانوني( نوشتن جهات حکمي 
ي ق.آ.د.م، خواهدان بايدد رابطده 51مداده  4كند. در حقيقت بده موجد  بندد جهات موضوعي و اثبات آن كفايت مي

هاي خالصه و مفيد شرح داده و منشدا  حد  خدود را با عبارتحقواي خود را با خوانده كه موج  اختالف شده است 
ار جمله اسباب تملدک مانندد ارث  –يا جهات ديگر  –يعني عقود و معامالت  –توضيح بدهد كه ممکن است تعهدات 

 يا الزامات خارج ار ارارداد باشد.

ذكر تعهدات یا جهات دیگر استحقاق 

 خواهان

 

شددود را نيددز الرم دانسددته هددايي كدده خواسددته شددمرده نمددي.د.م ايددد درخواسددتق.آ 51مدداده  5اانونگددذار در بنددد 
هزينده دادرسدي، حد  است چرا كده صددور حکدم افدزون بدر خواسدته، نسدبت بده متفرعدات ادانوني آن ار ابيدل 

-مسدتلزم درخواسدت مدي خسدارت تدأخير در انجدام تعهدد و همچندين سداير خسدارات دادرسديو  ي وكيلالوكاله
 شوند.مي 51ماده  5بند  تأمين دليل نيز مشمول و دستور موات، تأمين خواستههاي باشد. درخواست

 قيد آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد

 

)اادرار، سدند، گدواهي، امدارات و ق.آ.د.م، ايد داليل اثبات دعدوا  51ماده  6مقصود ار ذكر داليل و وسايل اثبات دعوا در بند 

ق.آ.د.م چندين اسدتنباط  97است. ار  داهر مداده  )كارشناسي، تحقي  محلي و معاينه محلي(بات دعوا و وسايل اثارا ن و سوگند( 
شود كه اصوالً خواهان نبايد پس ار تقديم دادخواست دليدل جديددي ارا ده دهدد و پدذيرش ادلده پدس ار تقدديم مي

ي دليدل جديدد عدالوه ، چرا كه ارا هاي باشد كه در پاسخ به دفاع خوانده ضروري استدادخواست بايد منحصر به ادله
 شود.ي دادرسي نيز ميدهد، موج  اطالهبر اينکه فرصت دفاع به خوانده را نمي

 ذكر دالیل و وسایل اثبات دعوا
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های پيوست

 دادخواست
 (60تا  5۷مواد )

 ق.آ.د.م

اسناد خود را كه مطابقت آن با اصل  )فتوكپي(( خواهان بايد رونوشت يا تصوير 1*
گواهي شده است پيوست دادخواست نمايد. بنابراين الرم نيست و نبايد اصل 

 سند پيوست دادخواست شود.
 

( فرض دادخواست بدون پيوست منتفي نيست چرا كه ممکن است خواهان 2*
استناد به هيچ سندي را الرم نداشته و يا اگر به سندي استناد نموده، آن سند نزد 

 ثي باشد.طرف مقابل و يا نزد شخص ثال

 تکـــليـف

مراجع صال: جهت 

گواهی مطابقت با 

 اصل

 هاي ديگرشود يا دفتر يکي ار دادگاه( دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي1
 ( يکي ار ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي2
 ( بخشدار محل يا يکي ار ادارات دولتي در صورت فقدان موارد باال.3
 حاب دعوي( وكالي اص4
هاي ايران در صورتي كه تصوير گريها و يا كنسول( دفتر يکي ار سفارتخانه5

 سند در خارج ار كشور تهيه شده باشد.
مراجع فوق جهت تصدي  و گواهي مطابقت با اصل اينست كه  شرط مهم*

 خودشان خواهان يا خوانده دعوي نباشند.

 ضمانت اجرا

ني نشده است اما بر اساس دكترين و پيش بي 57گرچه ضمانت اجراي ماده 
ها، توايه دادخواست و اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع رويه دادگاه

 باشد.هاي دادخواست مينقص، ارار رد دادخواست ضمانت اجراي پيوست

 
 كه مثبت سمت رونوشت سندياگر دادخواست توسط ولي، ايم، وكيل و يا نماينده اانوني خواهان تقديم شود، 

 ق.آ.د.م( 59)ماده شود. دادخوست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي

 تقدیم دادخواست توسط نماینده

 

 
بعالوه  )خواندگان(ها تعداد آنو در صورت تعدد خوانده  به  دو نسخههاي پيوست آن بايد در دادخواست و كليه برگ

 م(ق.آ.د. 60)ماده تقديم دادگاه شود.  يک نسخه 

 هاتعداد نسخ دادخواست و پيوست

 

 

آن نيز بايد  ی گواهی شدهترجمهدر صورتي كه اسناد به ربان فارسي نباشد، عالوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، 
 مأمورین كنسولیيا  مترجمين رسمیپيوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را 

 ق.آ.د.م( 58ده )ماحس  مورد گواهي خواهند نمود. 

 تصدیق توسط مترجمين رسمی
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 های حقوقی دردعاوی مالیهزینه های دادرسی

 الف( هزینه دادرسی دعاوی مالی که درموقع تقدیم دادخواست قیمت خواسته اش مشخص است

 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

1 
اررش خواسته تا دويست  خواسته يا

 ميليون ريال 

 خواسته يا دو و نيم درصد

 اررش خواسته

اانون وصول برخي ار  3ماده  12بند 

 درآمدهاي دولت

2 
اررش خواسته بيش ار خواسته يا 

 دويست ميليون ريال 

سه و نيم درصد خواسته يا 

 اررش خواسته

انون وصول برخي ار ا 3ماده  12بند 

 درآمدهاي دولت

 

 
 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

 واخواهي و تجديدنظر خواهي 1
چهار و نيم درصد اررش 

 بهمحکوم
 اانون وصول برخي ار درآمدهاي دولت 3ماده  12اسمت ب بند 

 

 
 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

1 
راض ثالث، اعاده خواهي، اعتفرجام

 دادرسي

پنج و نيم درصد اررش 

 بهمحکوم

اانون وصول  3ماده  12اسمت ج بند 

 برخي ار درآمدهاي دولت

 مرحله نخستيندعاوی مالی در های دادرسی هزینه

 

خواهی، مرحله فرجامدعاوی مالی در های دادرسی هزینه

 اعتراض ثالث، اعاده دادرسی
 

 مرحله واخواهی و تجدیدنظردعاوی مالی در های دادرسی هزینه
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 اش مشخص نیستهزینه دادرسی دعاوی مالی که در موقع تقدیم دادخواست قیمت خواستهب( 
 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

1 

ميليون ريال تمبر ابطال و  الحساب مبلغ يکبه صورت علي

گردد و بقيه بعد ار تعيين خواسته و صدور حکم الصاق مي

 گردددريافت مي 1-1وف  بند 

و مبلغ يک ميليون 

 ريالپانصد هزار 

اانون وصول برخي ار  3ماده  14بند 

و اانون بودجه سال  درآمدهاي دولت

1396 

 

 مالیغیرهای حقوقی دردعاوی های دادرسیهزینه

 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

 هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي 1

بسته به نوع دعوي ار 
هزار ريال تا  چهارصد

 هشتصديک ميليون و 
 هزار ريال

اانون وصول برخي ار درآمدهاي  3ماده  13بند 
 1396و اانون بودجه سال  دولت

 هزينه درخواست تأمين دليل 2
ن وصول برخي ار درآمدهاي اانو 3ماده  13بند 

 1396و اانون بودجه سال  دولت

 خواست تأمين خواستههزينه در 3
اانون وصول برخي ار درآمدهاي  3ماده  13بند 

 1396و اانون بودجه سال  دولت

 هزينه دستور موات 4
و اانون  اانون آيين دادرسي مدني 325ماده  2تبصره 

 1396بودجه سال 

 رشهزينه درخواست سا 5
و اانون  اانون آيين دادرسي مدني 193تبصره ماده 

 1396بودجه سال 

 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

1 
هاي هزينه تجديدنظرخواهي در دادگاه

 تجديدنظر
بسته به نوع دعوي ار چهارصد هزار ريال 
 تا يک ميليون و هشتصد هزار ريال

اانون وصول  3ماده  13بند 
و  درآمدهاي دولت برخي ار

 1396اانون بودجه سال 

 

 در مرحله بدویهای دادرسی دعاوی غيرمالی هزینه

 
 

 های دادرسی دعاوی غيرمالی در مرحله تجدیدنظرهزینه

 
 

http://www.dralifallah.com/


 

www.dralifallah.com  

 

 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

 خواهيهزينه فرجام 1

 چهارصد نوع دعوي ار سيصدبسته به 

 هزار ريال تا يک ميليون و پانصد

 هزار ريال هشتصد

اانون وصول  3ماده  13بند 

 برخي ار درآمدهاي دولت

 

یفریک هایهای دادرسیهزینه  

 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

 هزار ريال شصت تا مبلغ يک ميليون ريال 1
و اانون  اانون وصول برخي ار درآمدهاي دولت 3ماده  19بند 

 1396بودجه سال 

2 
نسبت به ماراد تا ده ميليون 

 ريال
 هزار ريال سيصد

و اانون  اانون وصول برخي ار درآمدهاي دولت 3ماده  19بند 
 1396بودجه سال 

3 
نسبت به ماراد تا يکصد 

 ميليون ريال
 هزار ريال چهارصد

و اانون  اانون وصول برخي ار درآمدهاي دولت 3ماده  19بند 
 1396بودجه سال 

 اانون وصول برخي ار درآمدهاي دولت 3ماده  19بند  يک در هزار ماراد بر يکصد ميليون ريال 4

 

 

 مستند قانونی عرفه مصوبت بهای خواسته ردیف

1 
درخواست تعقي  كيفري به مراجع 
 اضايي عالوه بر حقوق مقرر

 هزار رياليکصد 
اانون وصول  3ماده  4بند 

و  برخي ار درآمدهاي دولت
 1396اانون بودجه سال 

 هزار ريالبيست  بابت بهاي هر برگ ار اوراق دادخواست 2
اانون وصول  3ماده  6بند 

و  ي دولتبرخي ار درآمدها
 1396اانون بودجه سال 

 

 های دادرسی دعاوی غيرمالی در مرحله فرجامهزینه

 
 

 هزینه شکایت كيفری عليه صادركننده چک بالمحل

 
 

 های كيفری در مرحله بدویهای دادرسیهزینه

 
 

http://www.dralifallah.com/


 
 

www.dralifallah.com  

 

 
 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

1 
هاي هزينه تجديدنظرخواهي در دادگاه

 تجديدنظر
 هزار ريالسيصد 

اانون وصول  3ماده  21بند 
و  برخي ار درآمدهاي دولت

 1396اانون بودجه سال 

2 
هزينه درخواست تجديدنظر ار ارارهاي 

 ظر در دادگاهاابل تجديدن
 سيصد هزار ريال

اانون وصول  3ماده  16بند 
 برخي ار درآمدهاي دولت

 هزار ريالبيست  بابت بهاي هر برگ ار اوراق دادخواست 3
اانون وصول  3ماده  6بند 

و  برخي ار درآمدهاي دولت
 1396اانون بودجه سال 

 

 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

 هزار ريالسيصد دويست  خواهي در ديوان عالي كشورمهزينه فرجا 1

اانون وصول  3ماده  21بند 

 برخي ار درآمدهاي دولت

و مالک اانون بودجه سال 

1396 

2 
هزينه درخواست تجديدنظر ار ارارهاي 

 اابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور
 سيصد هزار ريال

اانون وصول  3ماده  16بند 

 برخي ار درآمدهاي دولت

 بيست هزار ريال بابت بهاي هر برگ ار اوراق دادخواست 3

اانون وصول  3ماده  6بند 

و  برخي ار درآمدهاي دولت

 1396اانون بودجه سال 

 

 های كيفری در مرحله تجدیدنظرهای دادرسیهزینه

 
 

 های كيفری در مرحله فرجامیهای دادرسیهزینه
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 های مرتبطهزینه

 

 

 1396تعرفه سال  سابق تعرفه موجود عنوان ردیف

 ريال 000/000/8 ريال 000/000/7 1پروانه وكالت پايه  1

2 
سمي، كارشناس رسمي، كارآموران وكالت و كارگشايي پروانه مترجم ر

 مقيم مركز هر استان در هر مورد
 ريال 000/000/5 ريال 000/500/4

 ريال 000/850 ريال 000/750 هاپروانه كارآموران وكالت و كارگشايي در ساير شهرستان 3

 ريال 000/600 ريال 000/500 پروانه وكالت اتفااي 4

 

 
 

 

 مستند قانونی تعرفه مصوب ستهبهای خوا ردیف

 سيصد هزار ريال هزينه تقديم شکايت به دادسراي انتظامي اضات 1

اانون وصول برخي ار  3ماده  5بند 

درآمدهاي دولت و اانون بودجه 

 كل كشور 1396سال 

2 

بهاي اوراق دادخواست و ا هارنامه و برگ اجراييه 

 هاي حل اختالف موضوعها و هيأتاحکام دادگاه

 اانون كار براي هر برگ

 بيست هزار ريال

اانون وصول برخي ار  3ماده  6بند 

درآمدهاي دولت و اانون بودجه 

 كل كشور 1396سال 

3 

هزينه گواهي امضا  توسط مترجم دادگستري 

براي هر مورد، هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده 

توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ 

ابقت رونوشت و گواهي صحت ترجمه يا مط

 تصوير با اصل در هر مورد

 سيصد هزار ريال

اانون وصول برخي ار  3ماده  9بند 

درآمدهاي دولت و اانون بودجه 

 كل كشور 1396سال 

4 
تقديم دادخواست به 

 ديوان عدالت اداري

اانون وصول برخي  3ماده  11بند  دويست هزار ريال اله( شع  ديوان

ودجه ار درآمدهاي دولت و اانون ب

 كل كشور 1396سال 
 چهارصد هزار ريال ب( شع  تجديدنظر

 

 های مرتبطسایر هزینه

 

 

 

 هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری 

 1396و تمدید آن در سال 
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 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

 سيصد هزار ريال هزينه اجراي موات احکام در كليه مراجع اضايي 5

اانون وصول  3ماده  15بند 

برخي ار درآمدهاي دولت و اانون 

 كل كشور 1396بودجه سال 

6 

ها، اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاههزينه تطبي  

ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اضايي و گواهي 

 صادره ار دفاتر كليه مراجع مذكور در هر مورد

 پانزده هزار ريال 

اانون وصول  3ماده  17بند 

برخي ار درآمدهاي دولت و اانون 

 كل كشور 1396بودجه سال 

 يکصد هزار ريال نامه در هر مورد هزينه ابالغ ا هارنامه و واخواست 7

اانون وصول  3ماده  17بند 

برخي ار درآمدهاي دولت و اانون 

 كل كشور 1396بودجه سال 

8 
هزينه صدور گواهي 

 عدم سو  پيشينه كيفري

اانون وصول  3ماده  20بند  دويست هزار ريال اله( براي نسخه اول

برخي ار درآمدهاي دولت و اانون 

 كل كشور 1396بودجه سال 
 يکصد و پنجاه هزار ريال هاي بعديب( براي نسخه

 سي درصد بهاي يک ماه هزينه اجراي احکام تخليه اعيان مستأجره 9

اانون وصول برخي  3ماده  22بند 

ار درآمدهاي دولت و اانون بودجه 

 كل كشور 1396سال 

10 

هزينه اجراي احکام دعاوي غيرمالي و احکامي كه 

تقويم نشده است و هزينه اجراي آرا  و  به آنمحکومٌ

 تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري

ار چهارصد هزار ريال تا يک 

ميليون و هشتصد هزار ريال 

طب  بخشنامه رياست اوه 

 اضاييه

اانون وصول برخي  3ماده  22بند 

ار درآمدهاي دولت و اانون بودجه 

 كل كشور 1396سال 

11 

اانون بودجه سال  19رديه  پنجاه هزار ريال امور حسبي در مرحله بدوي طرح دعواي غيرمالي و

كل كشور )جدول شماره  1395

 1396( و اانون بودجه سال 16

 كل كشور

طرح دعواي غيرمالي و امور حسبي در مرحله 

 تجديدنظر
 يکصد هزار ريال
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 مستند قانونی تعرفه مصوب بهای خواسته ردیف

12 

طرح پرونده در 

راي حل شو

 اختالف

اانون بودجه سال  19رديه  يکصد و پنجاه هزار ريال حقواي

كل كشور )جدول  1395

( و اانون بودجه 16شماره 

 كل كشور 1396سال 

 پنجاه هزار ريال كيفري

❖ های مطروحه در شورای حل  اخلف، ب بلدو دو ولانو  های دادرسی پروندهرسد در خصوص هزینهبه نظر می 

 حسل تعارض وجود دارد بله نولوی کله  1394ک  کشور و وانو  شورای ح  اخف،  مصوب  1395بودجه سال 

های شورای ح  اخف،  تعرفه ثابت یکصد و پنجاه هلزار ریلال در تعرفه پرونده 1395وانو  بودجه سال  19ردیف 

ولانو  شلورای  23 دعاوی حقووی و پنجاه هزار ریال در دعاوی کدفری تعددو شده است و حال آ  که حس  ملاده

مواکم دادگسلفری و  %50بدو  تعددو تعرفه ثابتب هزینه دعاوی حقووی مالی را معادل  1394ح  اخف،  مصوب 

 هزینه دعاوی حقووی غدرمالی و دعاوی کدفری را معادل هما  هزینه دادرسی مواکم دادگسفری ولرار داده اسلت 

كل كشور كه م خرالتصوي  است لذا ناسخ اانون  1395بودجه برخي ار حقوادانان و اضات بر اين نظرند كه اانون 

باشد و مالک در اخذ هزينده دادرسدي در شدوراي حدل در اين مورد مي 16/9/1394شوراهاي حل اختالف مصوب 

كدل  1395اي ديگر بر اين نظرند كه آنچه در ادانون بودجده كل كشور است. اما عده 1395اختالف، اانون بودجه 

گردد و لذا هزينه دادرسي بر اسداس صرفاً مربوط به طرح پرونده است و هزينه دادرسي را شامل نميكشور ايد شده 

ار خواهان يا شاكي دريافت و جهت طرح دعوي در شورا  16/9/1394اانون شوراهاي حل اختالف مصوب  23ماده 

هت ايجاد رويه واحدو رفع ابهامات رسد جگردد. به نظر ميكل كشور اخذ مي 1395نيز مبالغ مندرج در اانون بودجه 

تواند راهگشا باشد.  لکن تا تعيدين تکليده در ايدن موجود اخذ استفساريه در اين مود ار مجلس شوراي اسالمي مي

رمينه مي اانون شوراي حل اختالف را حاكم دانست. 23توان نظر دوم را مالک عمل ارار داده و همچنان ماده   

هزينه رسيدگي شوراي حل اختالف در كليده مراحدل، در : »16/9/1394حل اختالف مصوب اانون شوارهاي  23ماده  ❖

( آن 50دعاوي كيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعداوي مدالي معدادل پنجداه درصدد ) 

 «( اين اانون بدون هزينه دادرسي است.8است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده )
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 مستند قانونی تعرفه مصوب ای خواستهبه ردیف

13 
هزينه دادرسي اعتراض به آراي شوراي 

 حل اختالف

هزينه دادرسي در مراحل تجديدنظر 

خواهي بر اساس هزينه دادرسي 

 طرح دعوي در آن مرجع است

شوراهاي حل  27ماده  3تبصره 

و اانون  1394اختالف مصوب 

 كل كشور 1396بودجه سال 

14 
اانون آيين  477اده تعرفه اجراي م

 1392دادرسي كيفري مصوب 
 سيصد هزار ريال

اانون بودجه سال  19رديه 

كل كشور )جدول شماره  1395

 1396( و اانون بودجه سال 16

 كل كشور

15 

در هر مورد كه در اوانين حداكثر 

مجارات كمتر ار نود و يک رور حبس و 

يا مجارات تعزيري موضوع تخلفات 

 ت جايگزين حبس باشدرانندگي يا مجارا

ار سه ميليون و سيصد هزار ريال تا 

 سي و سه ميليون ريال

اانون وصول برخي  3ماده  1بند 

ار درآمدهاي دولت و اانون 

 كل كشور 1396بودجه سال 

16 

هر گاه حداال مجارات كمتر ار نود و 

يک رور حبس و حداكثر آن يک سال 

يا مجارات جايگزين حبس باشد و به 

دادگاه جزاي نقدي مورد حکم اختيار 

 وااع شود

ار سي و سه ميليون ريال تا نود و 

 نه ميليون ريال

اانون وصول برخي  3ماده  2بند 

ار درآمدهاي دولت و اانون 

 كل كشور 1396بودجه سال 

17 

هر گاه حداال مجارات كمتر ار نود و 

يک رور حبس و حداكثر آن يک سال 

به يا مجارات جايگزين حبس باشد و 

 اختيار دادگاه

ار نود و نه ميليون ريال تا نهصد و 

 نود ميليون ريال

اانون وصول برخي  3ماده  3بند 

ار درآمدهاي دولت و اانون 

 كل كشور 1396بودجه سال 
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 1396تعرفه سال  تعرفه سابق عنوان ردیف

18 

هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي، درخواست تأمين 

كليه مراجع اضايي بسته به  دليل و تأمين خواسته در

 نوع دعوي

ريال تا  000/300ار 

ريال طب   000/500/1

 بخشنامه رييس اوه اضاييه

ريال تا  000/400ار 

ريال طب   000/800/1

 بخشنامه رييس اوه اضاييه

 ريال 000/50 ريال 000/10 هزينه صدور گواهي ار دفاتر مراجع اضايي 19

 ريال 000/300 ريال 000/200 نظر ار احکام كيفريهزينه دادرسي در مرحله تجديد 20

 ريال 000/200 - اعتراض شخص ثالث به اجراي احکام مدني 21

 ريال 000/200 - هزينه اعتراض به ارارهاي اابل اعتراض دادسرا 22

 ريال 000/50 - هزينه درخواست تصوير ار اوراق پرونده 23

 ريال 000/500 - لي كشورهزينه اعاده دادرسي كيفري در ديوان عا 24

25 
اانون آيين دادرسي  230درآمد حاصل ار اجراي ماده 

 4/12/1392كيفري مصوب 
 مطاب  ماده اانوني مربوطه -
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 های دادرسیهزینهدر اخذ سازی یکنواخت هبخشنام
ماره بخشددنامه شدد 4/3/1395هاي دادرسددي در مددورخ سدداري در اخددذ هزيندده اابددل ذكددر اسددت در جهددت يکنواخددت

 10/3/1395مورخ  20747ار سوي رياست محترم اوه اضاييه صادر و در رورنامه رسمي به شماره  100/12397/9000
صادر و در رورنامه رسدمي شدماره  12/4/1395مورخ  100/20641/9000 به شماره ايهمنتشر گرديد و مجدداً اصالحي

 كشور ابالغ گرديد. هاي سراسرمنتشر و به دادگستري 15/4/1395به تاريخ 20776
 

 به واحدهای قضایی سراسر كشور هبخشنام
 

 و 1373 مصدوب معين، درموارد اانون وصول برخي ار درآمدهاي دولت و مصرف آن 22،13،12در اجراي بندهاي  -1
 :گردد مي اعالم اجرا جهت رير موارد دادرسي، هزينه اخذ در ساري يکنواخت منظور به و آن اصالحات

   5/5)ادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطاب  هزينه آن در مرحله فرجام خواهي اله( هزينه د
 است.به( محکومٌ   5/4)و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديدنظر به( محکومٌ

ر مالي، درخواست تأمين دليدل، تدأمين خواسدته و دسدتور اانون مذكور در دعاوي غي 3ماده  13ب( هزينه دادرسي بند 
 باشد.موات به شرح جدول ذيل پيوست مي

  

 عنوان ردیف 
 بدوی
 )ريال(

 واخواهی
 )ريال(

 تجدیدنظر
 )ريال(

 خواهیفرجام
 )ريال(

اعاده دادرسی 
و اعتراض 

 )ريال( ثالث

1 
 دعدداوي مربددوط بدده امددوال

 غيرمنقول
000/000/1 000/200/1 000/200/1 * 000/500/1 

2 
دعاوي مربوط به امور 
 تجاري و شركتها

000/000/1 000/200/1 000/200/1 * 000/500/1 

 000/500/1 * 000/200/1 000/200/1 000/750 دعاوي راجع به اسناد سجلي 3
 000/500/1 000/200/1 000/200/1 000/200/1 000/750 امور حسبي 4

5 

دعاوي مربوط به امور 
وضوع صالحيت )مخانواده 

 تأمين و دادگاه خانواده( 
 راجع موات دستور خواسته
 دعاوي استثنا  به آن به

 فرجام اابل

000/300 000/600 000/000/1 * 000/500/1 

6 
درخواست تأمين خواسته و 

 امور دستور موات، به استثنا 
 خانواده

000/750 * 000/200/1 * 000/500/1 

7 
غير  اعتراض به آرا  مراجع

 دگستريدا
000/200/1 000/200/1 000/200/1 * 000/500/1 

 000/500/1 000/200/1 000/200/1 000/200/1 000/750 دعاوي اابل فرجام 8
 000/500/1 * 000/200/1 000/000/1 000/750 ساير دعاوي 9

  

 12/4/95و اصالحی  4/3/95های دادرسی مورخ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه
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ادانون مدذكور  3مداده  22قرر در بند ج( هزينه اجراي آرا  و تصميمات مراجع غير دادگستري در دادگستري و هزينه اجراي احکام م
 به شرح رير است:

 ريال 000/300: ( )موضوع صالحيت دادگاه خانواده آرا  مربوط به خانواده -

 ريال 000/500/1ريال تا  000/750تصميمات و ساير آرا  :  -

ادانون  3مداده 12ر بند د( هزينه دادرسي در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد ار اعيان غير منقول، موضوع اسمت اخي
  مذكور، اررش خواسته مطاب  اررش معامالتي امالک در منطقه، تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي اخذ شود.

 و اسدناد ثبدت مسدئوالن طريد  ار موردنظر، دعاوي در دادرسي هزينه اانوني و داي  محاسبه منظور به است الرم لذا
مي باشدند، آخدرين  1366( اانون مالياتهاي مستقيم مصوب 64وع ماده )امالک موض تقويم كميسيون عضو كه امالک

 مصوبه كميسيون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

هد( مبناي محاسبه هزينه دادرسي در مورد سکه طال و ارر، مبلغ وااعي حس  اعالم بانک مركزي جمهدوري اسدالمي 
 ايران مي باشد.

اانون بودجه كدل  140101اانون آ ين دادرسي كيفري به حساب درآمد خدمات اضايي رديه  230ده آمد حاصل ار اجراي مادر -2
 كشور واريز شود.

 شددماره بخشددنامه بدده تصددوي  ر دديس اددوه اضدداييه رسدديده و جددايگزين 04/03/1395ايددن بخشددنامه در تدداريخ 
 ت.االجرا اس الرم تصوي  تاريخ ار و گرددمي 18/5/1394 مورخ 9000/35739/100

 

ي دادرسي در دعاوي مالي و غيرمالي، درخواست كل كشور و ضما م آن، هزينه 1396به موج  اانون بودجه 
تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع اضايي بسته به نوع دعوا طب  بخشنامه رييس اوه اضاييه كه در 

صادر خواهد شد مبلغي ار چهارصد هزار ريال تا يک ميليون و هشتصد هزار ريال خواهد بدود كده  1396سال 
 شود.ا يک ميليون و پانصد هزار ريال ميجايگزين سيصد هزار ريال ت

كل كشور و ضمائم آن  1396قانون بودجه   
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 دعوای اعسار
رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا  - 24ماده 

 .نموده استابتدا به آن رسيدگي
 

ر موات طومعسر ار هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به - 504ماده 
 .اادر به تأديه آن نيست

 

ادعاي اعسار ار پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح  - 505ماده 
خواهي با دادخواست جداگانه نيز ممکن است. ا هارنظر درمورد اعسار ار هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجاماين ادعا به موج 

 .درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده استباشد كه رأي موردي ميدادگاه
 

باشد بايد برابر شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي ميار تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي - 512ماده 
 .د بوددادخواست ورشکستگي دهد. كسبه جز  مشمول اين ماده نخواهنمقررات اانون تجارت

  یدر صورت  صل دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقووی پذیرففه نمی شود  ایو اشخا1394ق ا   م م   15 ماده

 .که مدعی اعسار باشند باید رسددگی به امر ورشکسفگی خود را درخواست کنند

 طرح است مسلم دگاهدا نزد آنها بود  تاجر که اشخاصی یا حقووی اشخاص سوی از اعسار دادخواست اگر ل تبصره

کند می صادر را وی دادخواست ردّ ورار خواها ب به اخطار بدو  دادگاه شودب . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 504ي دادرسدي كده بدر اسداس مداده يعني ناتواني ار پرداخت هزيندهاعسار از هزینه دادرسی؛ 
دعواي اعسار به موج  دادخواست جداگانه و نيز در ضمن دادخواست نخستين يا تجديدد نظدر يدا 

ي بدوي باشد، در صالحيت همدان دادگداه بددوي ست كه اگر مربوط به مرحلهفرجام اابل طرح ا
رأي شدود كده ي تجديد نظر يا فرجام باشد، در دادگاهي رسيدگي مدياست و اگر مربوط به مرحله

 ق.آ.د.م( 505+  24)مواد مورد درخواست تجديد نظر يا فرجام را صادر نموده است. 

رسيدگي به ايدن  24به كه بر اساس ماده ار پرداخت محکوميعني ناتواني به؛ اعسار از محکوم
بده آن اسدت كده ار پرداخدت محکدوم ي حکمديدادگاه بددوي صدادر كننددهدر صالحيت  ٬دعوا

 شود. درخواست اعسار مي

 انــــواع

 هزینه دادرسی
ي هزينده جهت طرح دعدواي اعسدار ار پرداخدتبده( )اعم ار هزينه دادرسي يا محکوممدعي دعواي اعسار 
 دادرسي معاف است.

 ی اعسار رابطه
 و تاجر

بايد بر اساس اانون تجارت دادخواسدت ورشکسدتگي  شود بلکهار تجّار دعواي اعسار پذيرفته نمي
 ق.ت( 512)ماده بدهند. 

ار
عس
ی ا

وا
دع

 

 ی اعساررابطه
 و تأمين

بنياد مستضدعفان، بنيداد شدهيد،  )مثلاشخاص معسر و همچنين بنيادهاي معاف ار پرداخت هزينه دادرسي 

در صورت درخواسدت تدأمين خواسدته يدا « تأمين»اند وجوهي را كه به صورت مکلهكميته امدداد ... ( 
مربوط به حقوق اشدخاص بدوده و دولدت در آن « تأمين»شود بسپارند، ريرا دستور موات تعيين مي
 نفع و تکليفي ندارد.

 اثر حکم اعسار
تواندد درسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسدر مديي دامعافيت ار هزينه

 در تمام مراحل مربوط به همان دعوا ار معافيت استفاده كند.

http://www.dralifallah.com/


 

www.dralifallah.com  

 

 1394سايرتشريفات  به موج  اانون جديد نحوه ي اجرا محکوميت هاي مالي  مصوب 

 

 غدرمنقولب و منقول اموال کلده ودمت و مقدار یا تعداد شام  خود اموال کلده صورت باید اعسار مدعی ✓
 و مالی مؤسسات یا و ها بانک نزد عنوا  هر به وی که نقدی وجوه مدزا  بر مشفم  مشروحب طور  به

 هر به او که اموالی کلده ندز و مذکور های حساب دودق مشخصات همراه به داردب خارجی و ایرانی اعفباری
 نوع هر و انفقاالت و نق  فهرست ندز و ثثال اشخاص از او مطالبات کلده و دارد ثالث اشخاص نزد نوو
 اعسار دادخواست ضمدمه را بعد به اعسار دعوای طرح از وب  سال یک زما  از مذکور اموال در دیگر تغددر
 اثبات او م،ئت سابقه که مواردی در ندز و است مدیو  برعهده اعسار اثبات بار که مواردی در  کند خود
 دو حداو  کفبی شهادتنامه باید کند ثابت شهود شهادت با را خود ادعای بخواهد مدیو  هرگاه باشد شده
 اعسار دادخواست به باشند داشفه کافی اط،ع فرد معدشت وضعدت به نسبت بفوانند که مدتی به را شاهد
 موارد و اط،عات منشأ مفضمو شاهدب اوامفگاه و هویت بر ع،وه باید مذکور شهادتنامه  نماید ضمدمه خود
 (8 باشد )ماده وانو  ایو( 9) ماده در رجمند

 

شاهد بايد عالوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه اانوني امرار معاشِ مدعي اعسار، به اين امر  ✓

تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطالع كافي داشته باشد، 

هيچ مال اابل دسترسي ندارد كه بتواند به وسيله آن دين خود  معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين

 (9 )ماده را بپردارد

 ديگر نحو هر به و ربط ذي مراجع ار استعالم با فوراً است مکله دادگاه اعسار دادخواست ثبت ار پس ✓

 اادام او ايسار يا اعسار شدن روشن جهت عليه محکومٌ مالي  وضعيت بررسي به نسبت باشد ممکن كه

 (10 )ماده .كند

 وارد خسارات پرداخت به را اعسار مدعي دعوي، ردّ به حکم ضمن در دادگاه شود، ردّ اعسار دعواي اگر ✓

 (12 )ماده .كند مي محکوم وي درخواست به مشروط اعسار دعواي خوانده بر شده
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 بخش دوم

 داردسی نخستین ی دعوا وااقمه

 فصل سوم:

 جریان دادخواست، ابالغ، اریادات

 و موانع رسیدگی 
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 ی دادگاه بطور تطبیقیی بین ابالغ وقت و جلسهرعایت فاصله

 

مدير دفتر دادگاه بايد پس ارتکميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه ارار دهد. دادگاه پرونده را مالحظه و درصدورتي  - 64ماده 

ساعت و رور و ماه و سال( را تعيدين نمايد تا وات دادرسي )پرونده رابا صدور دستور تعيين وات به دفتر اعاده ميكه كامل باشد
صادرنمايد. وات جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابدالغ وادت بده اصدحاب دعدوا و رور ادخواست راو دستور ابالغ د

 .جلسه كمتر ار پنج رور نباشد

 .بود كه نشاني طرفين دعوا يا يکي ارآنها درخارج ار كشور باشد فاصله بين ابالغ وات و رور جلسه كمتر ار دوماه نخواهدمواردي در

ورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده ابل پس ار اخطار رفع نقص ار تعيين نشاني درص - ۷3ماده 

هاي كثيراالنتشار به بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يک نوبت در يکي ار رورنامهاعالم ناتواني كند

 .آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر ار يک ماه باشدارهزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتش

درخواست يکي ار اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در تواند بهدادگاه مي - 242ماده 

ابل ار تشکيل دادگاه  هفتهگردد و بايد حداال يکمقرراتي كه براي ابالغ اوراق اضايي تعيين شده رعايت ميابالغ احضاريه،

 .به گواه يا گواهان ابالغ شود

شود شامل ترين موعدي كه در مورد يک نفر ار آنان رعايت ميچنانچه دريک دعوا خواندگان متعدد باشند، طوالني - 44۷ماده 

 .شدديگران نيز خواهد

 تکالیف دادگاه در جریان دادخواست

متعددي ااامه شود كه با يکديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند موج  يک دادخواست دعاوي اگر به - 65ماده 

آنها رسيدگي كند، دعاوي ااامه شده را ار يکديگر تفکيک و به هريک درصورت صالحيت جداگانه بهضمن يک دادرسي
رونده را به مراجع صالح صالحيت ندارد با صدور ارار عدم صالحيت، پآنچهصورت نسبت بهكند و در غير اينرسيدگي مي

 .نمايدارسال مي

درصورتي كه دادخواست نااص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را ايد نموده، پرونده را به دفتر اعاده  - 66ماده 

عالم شود، خواهان مکله است  رف ده رور ار تاريخ ابالغ، نوااص اطي اخطاريه به خواهان ابالغ ميدهد. موارد نقصمي
صدور ارار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين ارار  رف ده رور ار تاريخ ابالغ موج شده را تکميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به

 .استخصوص اطعيباشد، رأي دادگاه درايناابل شکايت در همان دادگاه مي
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 جلسهی بين ابالغ وقت و برگزاری جدول تطبيقی رعایت فاصله
 استناد قانونی موضوع هامهلت

ي بدين ابدالغ و تمدامي جلسدات االصدول فاصدلهعلي كمتر ار پنج رور نباشد.
 دادرسي

 ق.آ.د.م 64ماده 

 ق.آ.د.م 242ماده  در صورتي كه موضوع احضار گواه باشد. كمتر ار هفت رور نباشد.
 ق.آ.د.م 73ماده  ي رسيدگيتاريخ انتشار آگهي وات جلسه تا جلسه كمتر ار يکماه نباشد.

در مواردي كه نشاني اصحاب دعوا يا يکي ار آنها خدارج ار كشدور  تر ار دو ماه نباشد.مك
 باشد.

 ق.آ.د.م 64ماده 

 ق.آ.د.م 447ماده  )تعدد هريک ار اصحاب دعوا( دعوا متعدد باشند. خواندگانچنانچه  طوالني ترين موعد

 

تواند ضمن دعواي غير مرتبط هستند اما چون دادگاه مي هرچند دو ٬اجاره طرح دعاوي تخليه و خسارات وارده به مورد
  مان  آن صحيح است.ست و رسيدگي توأضمن يک دادخوا وادعاين يک دادرسي به آنها رسيدگي نمايد لذا طرح 

 ق.آ.د.م( 65ي )مفهوم ماده

 طرح دعاوی تخليه و خسارات وارده

 

 
در صددورتي  كدده دادخواسددت 

و دادگدداه نتوانددد نددااص باشددد 
رسيدگي كندد جهدات نقدص را 

پروندده را بده دفتدر ٬ايد نمدوده
دهددد. مددوارد دادگدداه اعدداده مددي
بده خواهدان  هنقص طي اخطاري

در صدورت  شدود كدهابالغ مدي
عدم رفدع نقدص  درف ده رور، 
دفتر دادگاه ادرار رد دادخواسدت 

 نمايد.صادر مي

 

 دستور رفع نقص

ق.آ.د.م( 66 – 65 – 64)مواد واست دادخ تکالیف دادگاه در جریان  

 
 

پرونده در  مالحظهدادگاه پس ار 

پرونده را ٬صورتي كه كامل باشد

با صدور دستور تعيين وادت بده 

دهددد تددا واددت دفتددر اعدداده مددي

)ساعت و رور و مداه وسدال( دادرسي 

تعيين شود. وات دادرسي توسط 

منشي دادگاه با توجده بده دفتدر 

دور شدود. صدتعيدين مدي٬اواات

دستور وات توسط دادگاه گوياي 

ايددن اسددت كدده دادگدداه نيددز 

درخواسددت را كامددل تشددخيص 

 .است داده

  دستور تعيين وقت و ابالغ
 

اگر به موجد  يدک دادخواسدت 
)خالف دعاوي متعددي ااامه شود 

 كه:ااعده و اصول آيين دادرسي است( 
بددا يکددديگر ارتبدداط كامددل  -1

يک )اتخاذ تصميم در هرنداشته باشد 
  موثر در ديگري نباشد(
 و یا

دادگدداه نتوانددد ضددمن يددک  -2
 دادرسي به آنها رسيدگي كند.

دعاوي ااامه شدده را ار يکدديگر 
تفکيک و به هر يک در صدورت 

جداگانددده  ٬وجدددود صدددالحيت
كند و در صورتي كه رسيدگي مي

صالحيت رسيدگي بده بعضدي را 
نداشته باشد با صدور ادرار عددم 

بده مرجدع پروندده را  ٬صالحيت
 .نمايدصالح ارسال مي

رسيدگی توأم یا تفکيک در صورت طرح 
 دعاوی متعدد
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 گیمصادیقی برای انواع اوقات رسید

 وقت عادی

مدير دفتر دادگاه بايد پس ارتکميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه ارار دهد. دادگاه پرونده را مالحظده و درصدورتي  – 64ماده 

سداعت و رور و مداه و سدال( را نمايد تا وادت دادرسدي )با صدور دستور تعيين وات به دفتر اعاده مي پرونده را كه كامل باشد
صادرنمايد. وات جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابالغ وات به اصدحاب دعدوا و دستور ابالغ دادخواست را تعيين و

كه نشاني طرفين دعوا يا يکي ارآنها درخارج ار كشور باشد فاصله بين ابدالغ وادت درمواردي .رور جلسه كمتر ار پنج رور نباشد

 .و رور جلسه كمتر ار دوماه نخواهدبود

 قت خارج از نوبتو

د بده دسدتور دادگداه نزديکتدرين هرگاه در وات تعيين شده دادگاه تشکيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باش – 100ماده 

 .معين خواهد شد رسيدگي ممکنت وا

 .هدبوددر مواردي كه عدم تشکيل دادگاه منتس  به طرفين نباشد، وات رسيدگي حداكثر  رف مدت دوماه خوا – تبصره

 .آيددعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج ار نوبت بعمل ميرسيدگي به – 1۷۷ماده 

 العادهوقت فوق

نظر دادگاه برسداند، دادگداه بددون درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مکله است پرونده را فوري به - 115ماده 

 .نمايديل درخواست كننده رسيدگي نموده، ارار تأمين صادر يا آنرا رد ميدالبهطرف،اخطار به

موج  رأي اطعي محکوم به بطالن دعوا شود و يا حقي براي او بده درصورتي كه ارار تأمين اجرا گردد و خواهان به - 120ماده 

او وارد شدده اسدت بدا كه ار ارار تأمين بدهخوانده ح  دارد  رف بيست رور ار تاريخ ابالغ حکم اطعي، خسارتي را اثبات نرسد،
دادرسدي مددني و مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشدريفات آيينتسليم داليل به دادگاه صادركننده ارار،

تداريخ  شود تا چنانچه دفاعي داشته باشدد  درف ده رور ارميطرف ابالغگيرد. مفاد تقاضا بهپرداخت هزينه دادرسي صورت مي
نمايدد. ايدن رأي مقتضي صدادر ميداليل طرفين رسيدگي و رأيالعاده بهابالغ با داليل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وات فوق

به اطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايدد وجهدي كده بابدت خسدارت احتمدالي سدپرده شدده

 .شوددرخواست خواهان به او مسترد مي
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 جدول تطبيقی انواع اوقات رسيدگی

 

 وقت 

()معموليعادی   

واتي است كه با هدف رعايت عدالت به ترتي  دفتر اواات  ٬منظور ار وات عادي

حاب دعوا يا وكالي ار ابل تعيين و به اص٬رور و ساعت معيني براي رسيدگي٬دادگاه
اانون آيين دادرسي  64شود . تعيين وات پيش بيني شده در ماده آنان ابالغ مي

 مدني مصدااي براي وات عادي است.

 وقت 

 خارج از نوبت

تر ار اواات عادي واتي است كه ار لحاظ رماني مناس ٬منظور ار وات خارج ار نوبت
شود و بنابراين دادگاه تعيين مي است چرا كه بدون توجه به ترتي  دفتر اواات

البته بايد توجه داشت كه هر ٬دهدار واتي است كه دفتر اواات نشان مي ترنزديک
باشد ترين وات نمينزديکتر ار وات عادي است اما الزاماً چند خارج ار نوبت نزديک

لزاماً تر ار وات عادي ااانون آ.د.م كه نزديک 100ي مگر در مواردي ار ابيل ماده
 باشد.نزديکترين وات نيز مي

 ق.آ.د.م وات رسيدگي به دعاوي تصرف مصدااي براي وات خارج ار نوبت است.( 177)ماده 

 وقت 

 فوق العاده

واتي است كه دادگاه خارج ار اوااتي كه در دفتر  منظور از وقت فوق العاده؛
االصول بدون و علي  كندتعيين مي)چه بصورت عادي يا خارج ار نوبت( مخصوص اواات 

  نمايد.حضور طرفين نسبت به پرونده رسيدگي و اادام به صدور رأي مي
 باشد.(مصاديقي براي وات فوق العاده مي 120 – 115)موضوع مواد 

 وقت 

(نظارت)احتياطی   

واتي است كه با هدف عدم ركود رسديدگي بدراي وصدول  ٬منظور ار وات احتياطي

 به پرونده داده  ٬هاامري توسط طرفين و يا يکي ار آنپاسخ استعالم يا انجام 
شود. وات احتياطي يا وادت نظدارت در ادانون پديش بيندي نشدده اسدت و ايدن مي

هاست كه سدب  پيددايش آن گرديدده اسدت. هرچندد وادت ضروريات عملي دادگاه

 حتي اگر وات٬ي اادامشود اما با روشن شدن نتيجهاحتياطي در دفتر اواات ثبت مي
پس ار صددور ارارهداي )معمدوالًالعداده رأي صدادر كدرد. توان بطور فوقنرسيده باشد مي

 شود.(ي اسناد .... وات احتياطي تعيين ميمطالبه ٬تحقي  و معاينه محل٬كارشناسي
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 كدام گزینه صحي: نيست؟ -30

ت معيني براي رسديدگي ار رور و ساع٬واتي است كه با توجه به ترتي  دفتر اواات دادگاه ٬( وات عادي1
 شود.آنان ابالغ ميوكالي ابل تعيين و به اصحاب دعوا يا 

 شود.( وات احتياطي در دفتر اواات ثبت مي2

 شود و الزامداًواتي است كه بدون توجه به ترتي  دفتر اواات دادگاه تعيين مي ٬( وات خارج ار نوبت3
 باشد.ترين وات دادگاه مينزديک

كندد و وادات تعيدين مديواتي است كده دادگداه خدارج ار اوادات دفتدر مخصدوص ا ٬عادهال( وات فوق4
 .گرددمياالصول بدون حضور طرفين رسيدگي علي

 
  اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یکدیگر ارتباط نداشته باشند: -29

           

يحدده رسديدگي و به هر يدک در صدورت صدالحيت عل( دادگاه دعاوي  مطروحه را ار يکديگر تفکيک 1
نمايد تا مدير دفتر رفع نقص را به خواهان اخطدار نمدوده و نمايد واال دادخواست را به دفتر اعاده ميمي

 سپس به تکليه اانوني خود عمل نمايد.

ام دعاوي را ار يکديگر تفکيک و بده هركدد٬( دادگاه در صورت عدم امکان رسيدگي ضمن يک دادرسي2
نمايد تا مدير دفتر كند و نسبت به آن اسمت كه صالحيت ندارد  به دفتر اعاده ميجداگانه رسيدگي مي

 به تکليه اانوني خود عمل نمايد.

دعاوي را تفکيک و با صدور ٬( دادگاه در صورتي كه اادر نباشد ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي كند3
هاي ديگر رسيدگي نمدوده و بليت استماع را ندارد به اسمتارار عدم استماع نسبت به آن اسمت كه اا

  نمايد.رأي مقتضي صادر مي
دعاوي مطروحه را ار يکديگر تفکيک و بده هدر يدک در ٬ها رسيدگي كند( دادگاه اگر نتواند ضمن يک دادرسي به آن4

 نمايد.الحيت صادر ميكند واال نسبت به آنچه صالحيت ندارد ارار عدم صصورت صالحيت جداگانه رسيدگي مي

 كارگاه عملی طرح و رسيدگی به دعاوی متعدد 

 

 كارگاه عملی اوقات رسيدگی
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 ابالغ
 اانون آيين دادرسي مدني( 83الي  67)تحليل مواد 

 

 معنای ابالغ

 ابالغ در لغت به معناي رسانيدن نامه يا پيام و ايصال آمده است. معنای لغوی؛
 

تن مخاط  ار مفاد وراه اضايي طب  تشريفات اانوني را مطلع ساخ معنای اصطالحی؛
 ابالغ گويند.

 

 اقسام ابالغ
بر اساس مواد 

 306و  303
 ق.آ.د.م

غ
ال
 اب
ت
لی ا
ک

 

در صورتي ابالغ وااعي است كه، مأمور ابالغ اوراق اضايي را طبد  تشدريفات  ابالغ واقعی؛
كه صدالحيت وصدول  اانوني به شخص مخاط  در مورد اشخاص حقيقي و يا به شخصي

 برگ را دارد در مورد اشخاص حقواي، تحويل داده و رسيد دريافت كند.
 

در صورت عدم امکدان ابدالغ اوراق اضدايي بده اشدخاص مخاطد  و  ابالغ قـانونی؛
دار در وصول اوراق اضايي، ابالغ طب  تشريفات ديگري كه در اانون پديش صالحيت

هت كه اانون چنين ابالغي را معتبر دانسدته آيد و ار آن جبيني شده است به عمل مي
 بدان ابالغ اانوني گويند.

 

 شموليت

 قواعد ابالغ

مقررات ابالغ آيين دادرسي مدني تشکيل دهنده ااعده عام ابدالغ اوراق اسدت و  قاعده؛
بنابراين جز در مواردي كه صراحتاً اسدتثنا  شدده باشدد، مقدررات مزبدور در ابدالغ اوراق 

توان به ع اضاوتي و اوراق رسمي الرم الرعايه است. ار موارد استثنايي ميمربوط به مراج
 ي صادره ار مراجع ثبتي اشاره كرد كه داراي ترتيبات خاصي است.ابالغ اجرايّيه

 به بعد آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي( 14)ماده  
 

ه جلسده دادرسدي ي دعوت بددادخواست و اخطاريه های مشمول مقررات ابالغ؛مصادیق برگ
دادنامده و سداير ق.آ.د.م( 242)مداده احضداريه گدواه ق.آ.د.م( 156)مفهوم ماده ا هارنامه ق.آ.د.م(  67)مواد 

 بددرگ اجراييدده ق.آ.د.م(  361)مدداده  ي تجديددد نظددررأي مرحلددهق.آ.د.م(  302)مدداده  اوراق رسددمي

 ت اسناد تجاري ....اوراق ديوان عدالت اداري، ابالغ اوراق واخواس ق.ا.ا.م( 8)ماده 
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)اعم از واقعی یا قانونی( بالغ نسبت به اشخاص حقیقیا   
مأمور ابالغ مکله است حداكثر  رف دو رور اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگدر اخطاريده رسديد  - 6۸ماده 

 .نمايدده ار گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه ايد و اعاده ميامتناع خوان صورت بگيرد. در
آيد. براي ابالغ درمحدل كدار كاركندان دولدت و موسسدات عمل ميابالغ اوراق در هريک ار محل سکونت يا كار به - 1تبصره 

شدود. اشدخاص ط ارسدال ميمربدوو شركتها، اوراق به كارگزيني اسمت مربوط يا نزد ر يس كارمندد مأمور به خدمات عمومي
مدت ده رور اوراق را اعاده نمايند، درغيراين صورت به مجدارات مقدرر در بهباشند و بايد حداكثرول اجراي ابالغ ميئيادشده مس

 .گردنداانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي
 .آيدعمل ميل سکونت يا محل كار او بهدر مواردي كه رن در منزل شوهر سکونت ندارد ابالغ اوراق در مح - 2تبصره 

 )اعم از واقعی یا قانونی( ابالغ نسبت به اشخاص حقوقی
دولت و موسسات مأمور خدمات عمدومي و شدهرداريها و نيدز در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سارمانهاي وابسته به - ۷5ماده 

اوراق اخطاريه و ضمايم به ر يس دفتر مرجع مخاط  يا ادا م  يا بخشي ار سرمايه آنها متعل  به دولت استموسساتي كه تمام
مقدام او ار اخدذ اوراق، مراتد  در بدرگ شود. در صورت امتناع ر ديس دفتدر يدا اا مميمقام او ابالغ و در نسخه اول رسيد اخذ

ادن رسيد تخله ار انجام و يفه اوراق اخطاريه و ضمايم و ندشود. دراين مورد استنکاف ار گرفتناخطاريه ايد و اوراق اعاده مي
رسيدگي بده تخلفدات اداري محکدوم مراجع صالحه اعالم و به مجارات مقرر در اانونوسيله مدير دفتر دادگاه بهخواهد بود و به

 .خواهد شد
 .غ خواهد شددفتر شعبه مربوط يا اا م مقام او ابالول ئمسدر دعاوي مربوط به شع  مراجع باال يا وابسته به دولت به  -تبصره 

مقام او يدا دارندده حد  امضدا  و در در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقواي دادخواست و ضما م آن به مدير يا اا م - ۷6ماده 
 .( ابالغ خواهد شد72و  69، 68مس ول دفتر م سسه با رعايت مقررات مواد )صورت عدم امکان به

دعوا در محل تعيين شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخدرين محلدي كده بده در مورد اين ماده هرگاه ابالغ اوراق  - 1تبصره 
 .شده ابالغ خواهد شداداره ثبت شركتها معرفي

 .در دعاوي مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضما م آن به اداره تصفيه امور ورشکستگي يا مدير تصفيه ابالغ خواهد شد - 2تبصره 
هاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضما م آن به آخرين مدير در دعاوي مربوط به شركت - 3تبصره 

 .ابالغ خواهد شدآخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،ابل ار انحالل در
ویژه در اجرای ابالغ ينمسئول  

خوانده تسليم كند و در برگ ديگدر اخطاريده رسديد مأمور ابالغ مکله است حداكثر  رف دو رور اوراق را به شخص  - 6۸ماده 
 .نمايدامتناع خوانده ار گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه ايد و اعاده ميبگيرد. درصورت

آيد. براي ابالغ درمحدل كدار كاركندان دولدت و موسسدات عمل ميابالغ اوراق در هريک ار محل سکونت يا كار به - 1تبصره 
شدود. اشدخاص و شركتها، اوراق به كارگزيني اسمت مربوط يا نزد ر يس كارمندد مربدوط ارسدال ميدمات عموميمأمور به خ
مدت ده رور اوراق را اعاده نمايند، درغيراين صورت به مجدارات مقدرر در بهباشند و بايد حداكثراجراي ابالغ ميول ئمسيادشده 

 .گردنداانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي
آيد. مأموران يادشده دادخواسدت و عمل ميوسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران بهابالغ دادخواست درخارج ار كشور به - ۷1ماده 

فرسدتند و مراتد  را ار طريد  ورارت اي كه امکان داشته باشد براي خوانده ميوسيله مأمورين سفارت يا هر وسيلهبه  را ضمايم آن
درصورتي كه در كشور محل ااامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند ايدن ااددام را رسانند.طالع دادگاه ميا امور خارجه به
 .دهدطريقي كه مقتضي بداند انجام ميخارجه به ورارت امور

اي هر وسديلهه بدهاگر خوانده درحوره دادگاه ديگري ااامت داشته باشد دادخواست و ضما م آن توسط دفتر آن دادگدا  - ۷۷ماده 
شود و اگر در محل ااامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظدامي يدا بخشدداري يدا شدوراي ميكه ممکن باشد ابالغ

برابر مقررات، مس ول اجراي صحيح امرابالغ و اعداده شود. اشخاص يادشدهمياسالمي محل يا با پست سفارشي دوابضه ابالغ
وسيله اداره رنددان بده ندامبرده دادخواست و اوراق دعوا به رتي كه خوانده در بارداشتگاه يا رندان باشد،اوراق خواهند بود. درصو

 .ابالغ خواهد شد
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مأمور ابالغ مکلّه است حداكثر  رف » ؛6۸ماده 

و  اوراق را به شخص خوانده تسدليم كندددو رور 

در ايدن « در برگ ديگدر اخطاريده رسديد بگيدرد

حالت كه ابالغ به خود شخص مخاط  صدورت 

 گيرد ابالغ وااعي است.مي

صددورتي كدده مخاطدد  ابددالغ  در ؛اولبرداشــت 

جنون و ... باشدد حسد  مدورد اشخاص صغير، م

 بايد به ولي يا ايّم و ... ابالغ شود.
 

اوراق در هريدک ار محدل  ابدالغ برداشت دوّم؛

آيدد. سکونت يا محل كار مخاط  به عمدل مدي

چنانچه مخاطد  اوراق را در غيدر محدل تعيدين 

شده دريافت داشته و رسديد دهدد ابدالغ وااعدي 

ليه انجام شده است، امدا در صدورتي كده مشدارا

حاضر به ابول اوراق در غير محدل تعيدين شدده 

تواندد، امتنداع او را ايدد نگردد، مأمور ابالغ نمدي

 نموده و اوراق را ابالغ شده تلقي نمايد.
 

ق.آ.د.م. در مدواردي  68ماده  2تبصره ؛ برداشت سوم

كه رن در منزل شوهر سکونت نددارد ابدالغ اوراق در 

 آيد.يمحل سکونت يا محل كار او به عمل م
 

مکله بودن مأمور ابالغ براي ابدالغ  برداشت چهارم؛

به شخص خوانده به معناي آن نيست كه مأمور بايدد 

به هر شکلي كه ممکن اسدت خواندده را پيددا كندد و 

اصرار داشته باشد كه حتمداً بده خواندده ابدالغ نمايدد 

تواند با رور داخل خانه شدود يدا در بنابراين مأمور نمي

 بنشيند تا به او ابالغ كند.كمين خوانده 

 

 

در موارد ذيل نسبت به اشخاص حقواي ابالغ 
 شود.وااعي محق  مي

 
 
 

در دعاوي راجع به ادارات دولتي و  ؛۷5ماده 
هاي وابسته به دولت و م سسات مأمور سارمان

ها و نيز م سساتي خدمات عمومي و شهرداري
ها متعل  به كه تمام يا بخشي ار سرمايه آن

 لت است اوراق اضايي به دو
 ( رئيس دفتر مرجع مخاطب )یا(؛1

 ( قائم مقام او ابالغ خواهد شد.2

 
 

در دعاوي راجع به ساير اشخاص  ؛۷6ماده 
 حقواي به اشخاص رير ابالغ خواهد شد.

 ( مدیر شخص حقوقی )یا(1

 ( قائم مقام مدیر شخص حقوقی )یا(2

 ( دارنده حق امضاء3

 

 
ي اين حالت ابالغ به ادارهدر  ؛۷6ماده  2تبصره 

تصفيه امور ورشکستگي يا مدير تصفيه انجام 
 خواهد شد.

 

 
در دعاوي مربوط به  ؛۷6ماده  3تبصره 
هاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه شركت

در  آخرین مدیر قبل از انحاللنباشند، اوراق به 
ها معرفي آخرين محلي كه به اداره ثبت شركت

 د شد.شده است، ابالغ خواه

های ابالغ واقعی شيوه  

 )بطور تطبيقی(

 نسبت به اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقيقی

ی حقوق عمومیـــخاص حقوقـــاش  

اشـــخاص حقوقـــی حقوق 

 خصوصی

دعاوی مربوط به شركت 

 ورشکستــــه

 دعاوی مربوط به شركت منحــــله
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 1تحليل تبصره

 6۸ماده 

 ق.آ.د.م

 زینی یا رئيس كارمند مربوط؛ابالغ توسط كارگ

بايست در محل كار كاركنان دولت و م سسات مأمور بده در صورتي كه ابالغ مي
ها انجام شود، اوراق به كارگزيني اسمت مربوط يا ندزد خدمات عمومي و شركت

شدود و اشدخاص مدذكور مسدئول اجدراي ابدالغ ر يس كارمند مربوط ارسال مي
دت ده رور اوراق را اعاده نمايند، در غيدر اينصدورت باشند كه بايد حداكثر به ممي

 گردند.به مجارات مقرر در اانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي
 

 تحليل ماده

 ق.آ.د.م ۷1

غ
ال
 اب
ی
را
اج
ر 
 د
ژه
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 ابالغ توســط مأموران كنسـولی یا سياسی؛

بايست در خارج ار كشور بده عمدل آيدد، مدأموران كنسدولي يدا در صورتي كه ابالغ مي
اي كه امکان داشته باشدد ي مأمورين سفارت يا هر وسيلهسياسي ايران، اوراق را بوسيله

-فرستند و مرات  را ار طري  ورارت امور خارجه به اطدالع دادگداه مديبراي خوانده مي
ر محل ااامت خوانده مأموران كنسولي يا سياسي نباشدند رسانند. در صورتي كه در كشو

 دهد.اين اادام را ورارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي
 

 ۷۷تحليل ماده 

 ق.آ.د.م

 ابالغ توسـط دفتر دادگاه محل اقامت مخاطب؛

ي دادگاه ديگري ااامدت داشدته باشدد، اوراق توسدط دفتدر چنانچه خوانده در حوره
شدود تدا ادگاه رسيدگي كننده به دفتر دادگاه محدل ااامدت مخاطد  ارسدال مديد

 ابالغ شود.)محل ااامت مخاط ( اليه ي دفتر دادگاه مرجوعبوسيله
 

ابالغ توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شـورای اسـالمی محـل یـا پسـت 

 سفارسی دو قبضه؛

باشد ابدالغ توسدط مسدئولين چنانچه در محل ااامت خوانده دادگاهي وجود نداشته 
 آيد.ي دو ابضه به عمل ميشپست سفار يافوق 

 

 ی زندان؛ابالغ توسط اداره

ي رندان بده ي ادارهدر صورتي كه خوانده در بارداشتگاه يا رندان باشد اوراق بوسيله
 نامبرده ابالغ خواهد شد.
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 شود؟واست به چه كسی ابالغ میاگر شركتی منحل شده باشد و دارای مدیر تصفيه نباشد، دادخ -31

 شود.هاي محل ابالغ ميي ثبت شركت( دادخواست به اداره1
 شود.( دادخواست به آخرين مدير ابل ار انحالل ابالغ مي2
 شود تا براي شركت منحله مدير تصفيه تعيين شود.( دادخواست ابالغ نمي3
 .شودميرد ابالغ ( دادخواست به شخصي كه بيشترين سهام شركت منحله را دا4

 

  كارگاه عملی ابالغ نسبت به شركت منحله

 
 هرگاه ورقه قضایی توسط بخشداری به مخاطب تسليم و رسيد دریافت شود، این ابالغ: -32

 ( اانوني است ريرا بخشداري اانوناً مسئول اجراي امر ابالغ است.1
 نيست.( صحيح نيست ريرا بخشداري اانوناً مسئول اجراي امر ابالغ 2
 ( در صورتي صحيح است كه بخشداري مجور مخصوص ار اوه اضاييه داشته باشد.3
 ( وااعي است ريرا بخشداري اانوناً مسئول اجراي امر ابالغ است.4

 

 كارگاه عملی ابالغ توسط بخشداری 

 
 ی مربوط به پرونده:های حقوقی معرفی كرده باشد، برگهرگاه یکی از اصحاب دعوا وزارتخانه باشد و نماینده -33

 

 ي حقواي ابالغ شود.( در هر حال بايد به نماينده1
 ( در هر حال بايد به ورارتخانه ابالغ شود.2
 هاي اانوني باشد.( تنها در صورتي بايد به ورارتخانه ابالغ شود كه براي پرداخت هزينه3
 ي دادرسي باشد.سه( تنها در صورتي بايد به ورارتخانه ابالغ شود كه براي دعوت به جل4

 

 كارگاه عملی ابالغ به شخص حقوقی 
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 )ابالغ قانونی(ابالغ به بستگان یا خادمان 

بستگان يا خادمدان او  ص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يکي ارهرگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخ - 69ماده 

 اهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد، ابالغ نمايد و ندام و سدمت گيرندده اخطاريده را در كه سن و وضعيت

 .نسخه دوم ايد و آنرا اعاده كند

 اهاستنکاف بستگان یا خادمان و یا حاضر نبودن آن

شده در ماده ابل در محل نباشند يا ار گدرفتن برگهداي اخطاريده اسدتنکاف  چنانچه خوانده يا هريک ار اشخاص ياد - ۷0ماده 

كند و بدرگ اول را بدا موضوع را در نسخ اخطاريه ايد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي كنند، مأمور ابالغ اين
دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسديد، اوراق  تواند تا جلسه رسيدگي بهخوانده مي صورت اين در دهد.ساير اوراق دعوا عودت مي

 .مربوط را دريافت نمايد

 ابالغ نسبت به اشخاص مجهول المکان

ر كدرده هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا ابل ار ابالغ تغيي - ۷2ماده 

نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نکته را در برگ ديگر اخطاريه ايدد كنددو  درف دو رور اوراق را عدودت  باشد و مأمور هم

( ادانون مددني تعيدين 1010كه ااامتگاه خوانده برابر مداده )خواهد شد مگر در مواردي( رفتار54صورت برابر ماده )دهد. در اين

 .ان محل ابالغ خواهد شدهم شده باشد كه در

صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده ابدل پدس ار اخطدار رفدع نقدص ار تعيدين  در – ۷3ماده 

هاي بده درخواسدت خواهدان و دسدتور دادگداه مفداد دادخواسدت يدک نوبدت در يکدي ار رورنامده بنا نشاني اعالم ناتواني كند

 .آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر ار يک ماه باشدهزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار كثيراالنتشار به

 ابالغ نسبت به مخاطبین غیر محصور معین

در دعاوي راجع به اهالي معين اعم ار ده يا شهر يا بخشي ار شهر كه عده آنها غير محصور اسدت عدالوه بدر آگهدي  - ۷4ماده 

ماده ابل، يک نسخه ار دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهدان آنهدا را معدارض خدود معرفدي مفاد دادخواست به شرح

 .شودكند ابالغ ميمي
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)بطور تطبيقي(های ابالغ قانونی حالت  

 نسبت به اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقيقی

 خــــودداری مخـــــاطب

در صورتي كه مخاط  شخصي حقيقي بوده و ار گرفتن اوراق در همدان نشداني تعيدين  ق.آ.د.م؛ ۸2و  6۸مواد 

ي نخسدت داري نمايد، مأمور ابالغ امتناع را با نوشتن مشخصات خود و تاريخ و محل اادام در نسدخهشده خود

 شود.گرداند. تاريخ مزبور تاريخ ابالغ اانوني محسوب مينامه گزارش و اوراق را به دفتر دادگاه بر ميابالغ

 ابالغ به یکــی از بستگان یا خادمـــان

به يکي ار بستگان يا خادمان شخص مخاط  با وجود شرايط ذيل صحيح و ابالغ  ؛69مستفاد از ماده 
 شود:اانوني محسوب مي

 شدن او با مأمور ابالغ(نبرو  )بعلت عدم حضور مخاط  يا رو( مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص مخاط  برساند 1

 ورت گيرد.( تحويل اوراق به بستگان يا خادمان در همان نشاني تعيين شده مخاط ، ص2
 ( سن و وضعيت  اهري بستگان يا خادمان براي تمييز اهميت اوراق كافي باشد.3
 دارد تعارض منفعت وجود نداشته باشد.( بين مخاط  و شخصي كه اوراق را دريافت مي4

 
 

هااستنکاف بستگان یا خادمان و یا حاضر نبودن آن  

 ق.آ.د.م ۷0و  6۸جمع بين مادتين 

ان يا خادمان مخاط  در محل حضور نداشته و يا در صورت حضور داشدتن ار گدرفتن در صورتي كه بستگ
نشداني ي دوم را در اوراق استنکاف كنند، مأمور ابالغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه ايد نمدوده و نسدخه

ه عودت ي نخست را با ساير اوراق دعوا، همراه گزارش امر به دفتر دادگاو نسخهكند. تعيين شد، الصاق مي
ي رسيدگي به دفتر دادگداه مراجعده و بدا دادن رسديد، اوراق تواند تا جلسهدهد. در اينصورت خوانده ميمي

 مربوط را دريافت نمايد.
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 ابــــالغ نسبت به اشــخاص مجهول المـــکان

 ق.آ.د.م. ۷3و  ۷2مواد 

ورتي كه خوانده در نشاني اعالم شده در صورتي كه خواهان نتواند، نشاني خوانده را معين نمايد و يا در ص
توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشاني دايد  او را تعيدين و اعدالم نمايدد. بنابده درخواسدت 

شود. بدين ترتي  كه مفاد دادخواسدت خواهان و دستور دادگاه، اوراق ار طري  رورنامه به خوانده ابالغ مي
هداي نوبدت در يکدي ار رورنامدهطري  به مخاط  ابدالغ شدود، يدک يا هر اوراق ديگري كه بايد ار اين 

 ي خواهان آگهي خواهد شد.كثيراالنتشار و به هزينه
 

 شود.تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابالغ قانونی محسوب می

ي بين تاريخ انتشدار تدا ي دادرسي باشد، فاصلهدر صورتي كه ابالغ متضمن دعوت به جلسه ؛1توجه ویژه
 )ر.ک به جدول تطبيقي اواات...(ي رسيدگي نبايد كمتر ار يکماه باشد. رور جلسه

ق.آ.د.م تنهدا در  76ي يدک مداده ابالغ اوراق ار طري  آگهي در رورنامه، با توجه به تبصدره ؛2توجه ویژه
 مورد اشخاص حقيقي پيش بيني شده است.

 

 ابــــالغ نسبت به مخاطـبين غيرمحصور معين

 ق.آ.د.م؛ ۷4ماده 

ها غيدر محصدور اسدت، ي آندر دعاوي راجع به اهالي معين اعم ار ده يا شهر يا بخشي ار شهر كه عده
 شود.تشريفات ابالغ در دو مرحله انجام مي

ها را معارض خدود معرفدي هاي آن به شخص يا اشخاصي كه مدّعي، آناول اينکه: دادخواست و پيوست
 شود.كند ابالغ ميمي

ار طريد  انتشدار آگهدي در رورنامده  73ي هداي آن طبد  مدادهادخواسدت و پيوسدتدوم اينکه  مفداد د
 شود.كثيراالنتشار ابالغ مي

 

ي خوانددگان، بده هدر صورتي كه مخاطبين محصور باشند بايدد بده همده دردر خاتمه باید دقت داشت؛ 
ن در دادخواسدت و ي آناتعدادي كه باشند، دادخواست ابالغ شود كه اين امر مستلزم درج مشخصات همه

 ي دادخواست به تعداد آنان است.ي نسخهتهيه
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)بطور تطبيقي(های ابالغ قانونی حالت  

 نسبت به اشخاص حقيقی نسبت به اشخاص حقوقی

 
 ق.آ.د.م؛ ۷5ی تحليل قسمت اخير ماده

در خصددوص ابددالغ بدده ادارات دولتددي و .... در 
صورت امتناع ر يس دفتر يا اا م مقام او ار اخدذ 

ي دوّم اوراق، بدددون نيددار بدده الصدداق نسددخه
بايست مرات  أمور ابالغ مياخطاريه به محل، م

را در برگ اخطاريه ايد و اوراق را اعداده نمايدد 
 شود.كه در اينصورت ابالغ اانوني محق  مي

 جای خالی در قانون:

در اانون فعلي همانند اانون اديم، فرض حاضر 
نبودن ر يس دفتر يا اا م مقدام او در محدل در 

 نظر گرفته نشده است.
 اعالم تخلف؛

دادگدداه و يفدده دارد كدده تخلدده و مدددير دفتددر 
خودداري مسدئولين مزبدور را ار دريافدت اوراق 
اخطاريه به مراجدع صدالح اعدالم نمايدد تدا بده 
مجارات مقرر در ادانون رسديدگي بده تخلفدات 

 اداري محکوم شوند.

 ابالغ قانونی نسبت به اشخاص حــقوقی
  حقوق عمومی 

 .مآ.دق. ۷2و  69 – 6۸با توجه به مواد  ۷6ماده 

در دعاوي راجع به اشخاص حقواي حقوق خصوصدي 
 گردد.در موارد ذيل ابالغ اانوني محق  مي

 

كده مدددير يددا ادا م مقددام يددا  در صددورتي حالـت اوّل؛
ي ح  امضا  ار گرفتن اوراق خودداري نمايندد، دارنده

امتناع در بدرگ اخطاريده ايدد و اعداده  68طب  ماده 
-نوني محسوب ميگردد. ابالغ انجام شده ابالغ اامي
 شود.

 

در صورت عدم امکان ابدالغ بده مددير يدا  حالت دوم؛
ي ح  امضا ، اوراق بده مسدئول اا م مقام و يا دارنده

 شود.دفتر بطور اانوني ابالغ مي
 

در صورت امتناع و خدودداري مسدئول  حالت سوم؛
اسدتنکاف در  70دفتر ار گرفتن اوراق، طبد  مداده 

دوم در محل الصاق و ي نسخ اخطاريه ايد و نسخه
شود و بدين طري  ابالغ ادانوني مرات  گزارش مي

 گيرد.انجام مي
 

 ابالغ قانونی نسبت به اشخاص حــقوقی
 حقوق خصوصی 

 
 ضایی از گرفتن برگ خودداری نماید، مأمور ابالغ باید؛هرگاه مخاطب برگ ق -34

 ( برگ را به كسان يا خادمان مخاط  تسليم نمايد.1
 ( مرات  را گزارش داده و برگ را به دفتر دادگاه برگرداند.2
 ي دوم برگ را به محل الصاق و مرات  را گزارش نمايد.( نسخه3
 حاضرند تسليم نمايد. ( برگ را به كسان يا خادمان مخاط  كه در محل4

 

 )خودداری مخاطب(  كارگاه عملی ابالغ قانونی 
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 (68ماده  )استثنائاتمحل ابالغ اوراق 

 توانند محلي را بدراي ابدالغ اوراق اخطاريده و ضدمايم آن در شدهري كده مقدري آنان ميهريک ار اصحاب دعوا يا وكال - ۷۸ماده 
نموده، به دفتر دادگاه اعالم كنند در اين صورت كليده برگهداي راجدع بده دعدوا در محدل تعيدين شدده ابدالغ  دادگاه است انتخاب

 .گرددمي

كرده ابالغ اوراق انتخابر آن محل ابالغ شده يا محلي راكه برايهرگاه يکي ار طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه د - ۷9ماده 
در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايدد فدوري محدل جديدد و مشخصدات صدحيح را تغيير دهد وهمچنين

 .شودعمل نشده است، اوراق درهمان محل ساب  ابالغ مياين ترتي كه بهدفتر دادگاه اطالع دهد. تاواتيبه

توانند مسافرتهاي مواتي خود را تغيير محل ااامت حسداب كدرده، يک ار اصحاب دعوا و وكالي دادگستري نميهيچ - ۸0ماده 
شدود مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند. اعالم مربوط به تغيير محل ااامت واتي پذيرفته ميابالغ اوراق دعواي

مدني به طور وااعي تغيير يافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلدوم شدود كده اعدالم تغييدر ( اانون1004كه محل ااامت برابر ماده )
 .خواهد شدهمان محل اوليه ابالغمحل ااامت برخالف وااع بوده است اوراق به

مهدم امدور او بر اينکه مركز  تغيير ااامتگاه به وسيله سکونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط -ق.م 1004ماده 
 .نيز به همان محل انتقال يافته باشد

 ابالغ به خواهان

 .گرددتاريخ و وات جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين اانون ابالغ مي - ۸1ماده 
غ ( ، تاريخ ابال68( و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده )67تاريخ امتناع خوانده ار گرفتن اوراق يادشده در ماده ) -تبصره  

 .محسوب خواهد شد

 تکالیف مأمور ابالغ
 :نامه تصريح و امضا  نمايدمأمور ابالغ بايد مرات  رير را در نسخه اول و دوم ابالغ - ۸2ماده 

 .طور روشن و خوانانام و مشخصات خود به -1 
 .دارد او ابالغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاط  اخطاريهنام كسي كه دادخواست به  -2 
 .محل و تاريخ ابالغ با تعيين رور، ماه و سال با تمام حروف  -3 

 اعتبار ابالغ قانونی
صدورتي داراي اعتبدار  در كليه مواردي كه به موج  مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاط  ابالغ شدود در - ۸3ماده 

 .تمحرر شود كه اوراق به اطالع مخاط  رسيده اس است كه براي دادگاه

 
 تواند؛( در ابالغ قانونی به بستگان و خادمين، مأمور ابالغ می35
( اخطاريه را به كسي كه داراي ادرت تمييز است، ابالغ نموده به شرط اينکه داراي خويشاوندي تا 1

 ي دوم مخاط  باشد.ي سوم ار طبقهدرجه

ندي به كسي ابالغ كند كه رشيد باشد و درساير دعاوي به ي خويشاو( در دعاوي مالي، بدون احرار رابطه2
 كسي كه بالغ باشد.

 كند.ي خويشاوندي احرار سن بلوغ كفايت مي( در كليه دعاوي، بدون احرار رابطه3
( در كليه دعاوي، بدون احرار فاميلي به كسي كه ار نظر سن و وضعيت  اهري داراي ادرت تمييز، 4

 د.تشخيص داده شده ابالغ كن

  كارگاه عملی ابالغ به بستگان و یا خادمان

، چنانچه به نشاني 76ابالغ به اشخاص حقواي، حقوق خصوصي مورد اشاره در ماده 
ها معرفي ي ثبت شركتتعيين شده ابالغ نامه ممکن نگردد در آخرين محلي كه به اداره

 1)تبصره راق است. شده انجام خواهد شد كه اين حالت استثنايي بر ااعده محل ابالغ او

 ق.آ.د.م( 76ماده 
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 قاعده

شود كده ايدن نشداني ممکدن نشاني اصحاب دعوا و ااامتگاه آنان در دادخواست نوشته مي
 68مداده  1است محل كار و يا سکونت اصحاب دعوا باشد. ابالغ اوراق بر اسداس تبصدره 

 اانون آ.د.م ممکن است در هر يک ار محل سکونت يا كار به عمل آيد.

 جمع مادتين

 ۸0و  ۷9

 ق.آ.د.م

توانند محلي را بدراي ابدالغ هر يک ار اصحاب دعوا يا وكالي آنان مي ق.آ.د.م؛ ۷۸ماده 
بده دفتدر دادگداه  ،انتخاب نموده در شهري كه مقر دادگاه استاوراق اخطاريه و ضمايم آن 

 گردد.اعالم كنند. در اينصورت كليه اوراق در محل تعيين شده ابالغ مي

هرگاه اصحاب دعوا يا وكالي آنان بي آنکه شهر يا روستاي  تغيير نشانی؛
محل ااامتشان تغيير كند، در همان محل تغيير نشاني دهندد بايدد فدوري 
 اهدمحل جديد را به دادگاه اطالع دهند و دفتر دادگاه بايد ار آن پس، برگ

 را به نشاني جديد ابالغ نمايد. 
 

كه اصحاب دعوا يا وكالي آنان تغيير شدهر يدا  در صورتي تغيير اقامتگاه؛
شدود كده در صورتي پذيرفته مي روستاي محل ااامتشان را اعالم بنمايند،

اانون مدني بطور وااعي تغيير يافتده باشدد و ( 1004)ل ااامت برابر ماده حم
چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعالم تغيير محل ااامت بر خدالف واادع 

 به همان محل اوليه ابالغ خواهد شد. بوده است اوراق

ق
ورا

غ ا
ال

 اب
حل

م
 

 استثنائات

 

 
ابالغ اوراق در نشاني تعيدين ، چنانچه 76حقوق خصوصي مورد اشاره در ماده  در ابالغ به اشخاص حقواي

  .ها معرفي شده انجام خواهد شدي ثبت شركتدر آخرين محلي كه به ادارهابالغ اوراق ممکن نگردد شده 
 آ.د.م( 76ماده  1)تبصره حالت استثنايي بر ااعده محل ابالغ اوراق است. اين 

 استثنایی دیگر بر محل ابالغ اوراق
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ي مواردي كه به موج  مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاط  ابدالغ شدود در صدورتي در كليه

ي تنظيم مداده سيده است. شيوهداراي اعتبار است كه براي دادگاه محرر شود كه اوراق به اطالع مخاط  ر
)ابدالغ ادانوني( شود ه اوراق به غير شخص مخاط  ابالغ  هور بر اين معنا دارد كه دادگاه، در هر مورد ك 83

ي است كه عدم اعتراض مخاط  به امدر البته در هر حال بديهحرار نمايد،بايد آگاهي مخاط  ار مفاد آن را ا
 شود.ي آگاهي او محسوب ميموده باشد، ارينهابالغ، حتي اگر به موضوع آن عمل نن

ق.آ.د.م ۸3تحليلی بر ماده   

 
 ابالغ دادخواست از طریق انتشار آگهی در روزنامه: -36

 د رعايت شود.( تنها در مورد اشخاص حقيقي باي1
 ( تنها در مورد اشخاص حقيقي و حقواي عمومي بايد رعايت شود.2
 واي خصوصي بايد رعايت شود. ( تنها در مورد اشخاص حقيقي و حق3
 ( در مورد تمامي اشخاص اعم ار حقيقي و حقواي بايد رعايت شود.4

 كارگاه عملی ابالغ از طریق انتشار آگهی 

 
و دعوا راجع به اموال غير منقول  هرگاه خواندگان، محصور اما بيش از پانزده نفر باشند -3۷

 دادخواست باید؛باشد،

 د.( در رورنامه آگهي شو1
 ها ابالغ شود.ي آن( به تعداد خواندگان به عالوه يک نسخه تنظيم و به همه2
 در رورنامه آگهي شود. نيزكند ابالغ و مفاد آن ( به دو نفر ار اشخاصي كه مدعي معرفي مي3
 ود.كند ابالغ و در محل ملک آگهي و مفاد نيز در رورنامه آگهي ش( به دو نفر ار اشخاصي كه مدعي معرفي مي4

  محصور مخاطبينكارگاه عملی ابالغ بر 
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 و ارتباط آن با مواد دیگر 84ایرادات ماده 

 :تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كنددر موارد رير خوانده مي - ۸4ماده 

 .دادگاه صالحيت نداشته باشد -1بند

 ایراد عدم صالحیت و ضمانت اجرای آن

نمايدد و طبد  عددم صدالحيت مي ( هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور ارار84ده )( ما1درمورد بند ) - ۸9ماده 

 ...كندمي( عمل27) ماده

دادگاه كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور ارار عدم صدالحيت، پروندده را بدهدرصورتي كه دادگاه رسيدگي - 2۷ماده 

اليه مکله است خارج ار نوبت نسبت به صالحيت ا هارنظر نمايد و چنانچه ادعداي ه مرجوعنمايد. دادگاميدار ارسال صالحيت
كندد. راي دادگداه تجديددنظر در حل اختالف به دادگداه تجديددنظر اسدتان ارسدال ميعدم صالحيت را نپذيرد، پرونده راجهت

 .االتباع خواهد بودتشخيص صالحيت الرم

ترتي  يادشدده، بين دادگاههاي دوحوره اضايي ار دو استان باشد، مرجع حل اختالف به درصورتي كه اختالف صالحيت -تبصره 

 .باشدكشور ميديوان عالي

 ایراد امر مطروحه و ضمانت اجرای آن

ااامه شده و تحدت رسديدگي باشدد و يدا اگدر  "دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري ابال -2بند

 .باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل داردست دعواييهمان دعوا ني

( هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، ار رسيدگي به دعوا خدودداري كدرده 84( ماده )2در مورد بند )...  - ۸9ماده 

 ... فرستددر آن مطرح است ميپرونده را به دادگاهي كه دعوا

تباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنهدا يکجدا دعاوي ديگري كه ار گرا - 103ماده 

 .چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يکي ار شع  با تعيين ر يس شدعبه اول يکجدا رسديدگي خواهدد شددنمايد ورسيدگي مي
 .گاه را مستحضر نماينددرمورد اين ماده وكال يا اصحاب دعوا مکلفند ار دعاوي مربوط، داد

 ایراد عدم اهلیت

خواهان به جهتي ارجهات اانوني ار ابيدل صدغر، عددم رشدد، جندون يدا ممنوعيدت ار تصدرف درامدوال در نتيجده حکدم  -3بند

 .براي ااامه دعوا نداشته باشدورشکستگي، اهليت اانوني

گي به آن در صالحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيد - 19ماده 

شود. دراين مورد، خواهان مکله است  رف يک ماه در دادگاه صالح ااامده ار مرجع صالحيتدار متواه ميدعوا تا اتخاذ تصميم
شدود و خواهدان يرسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت ادرار رد دعدوا صدادر مدعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه

 .تواند پس ار اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً ااامه دعوا نمايدمي

 

 

 دعوا ایراد عدم توجه
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 .ادعا متوجه شخص خوانده نباشد -4بند 

 ایراد عدم احراز سمت
 .اشدكسي كه به عنوان نمايندگي ااامه دعوا كرده ار ابيل وكالت يا واليت يا ايمومت و سمت او محرر نب -5بند 

 ایراد امر قضاوت شده
بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا اا م مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به  "دعواي طرح شده سابقا -6بند 

 .شده باشد آن حکم اطعي صادر

 دادگاه در امور حسبی واجد اعتبار امر قضاوت شده نیست. تصمیمات
تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصدميم اابدل پدژوهش  ييا بر حس  تذكر به خطاگاه رأساً هر گاه داد -ق.ا.ح 40ماده 

 .تواند آن را تغيير دهدنباشد مي

 .تصميمي كه در رمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است -ق.ا.ح 41ماده 

 ایراد عدم ترتیب آثار قانونی

 .بدون ابضانوني نداشته باشد ار ابيل واه و هبهدعوا بر فرض ثبوت، اثر ا  -۷بند 

 ایراد عدم مشروعیت
 .مورد دعوا مشروع نباشد  -۸بند 

 ایراد جزمی نبودن دعوا
 .دعوا جزمي نبوده بلکه  ني يا احتمالي باشد -9بند 

 بی نفعی خواهانایراد 
 .نفع نباشدخواهان در دعواي مطروحه ذي -10بند 

مقام يدا نمايندده نفع يا وكيل يا اا متواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذيهيچ دادگاهي نمي - 2ماده 
 .دعوا را برابر اانون درخواست نموده باشنداانوني آنان رسيدگي به

 ایراد خارج از موعد بودن دعوا
 .دعوا خارج ار موعد اانوني ااامه شده باشد -11بند 

اد ابل دعوي نفي ولد بايد در مدتي كه عادتا پس ار تاريخ اطالع يافتن شوهر ار تولد طفل بدراي در مورد مو -ق.م 1162ماده 
امکان ااامه دعوي كافي مي باشد ااامه گردد و در هر حال دعوي مزبور پس ار انقضاي دو ماه ار تاريخ اطالع يافتن شدوهر ار 

  . تولد طفل مسموع نخواهد بود

براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد ار حقدي كده مداده اگر دارنده  -ق.ت  2۸6ماده 
 ي دعوي نمايد.براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در  رف يک سال ار تاريخ اعتراض ااامه 249

هاي مقيم ايدران ات دهنده و يا  هرنويستأديه شود ااامه دعوا بر عليه بر هدر مورد برواتي كه بايد در خارج –ق.ت  2۸۷ماده 
  رف دو سال ار تاريخ اعتراض بايد به عمل آيد.

رور ااامده  90هركس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد ار تاريخ نشر اولين اعالن  نوبتي تدا  – ق.ث 16ماده 
ثبتي كه در ضمن اعدالن ندوبتي معدين شدده اسدت تسدليم به اداره يا دايره يا شعبه  دعوي نمايند. عرض حال مزبور مستقيماً

 شود. در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود ...مي

 11الی  3ضمانت اجرای ایرادات بند 
 .نمايدارار رد دعوا صادر مي  84در ماده (3،4،5،6،7،8،9،10،11)بند  و در ساير موارد يادشده ... -۸9ماده 
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 و موانع رسيدگی ایرادات
 ق.آ.د.م 92الي  84د تحليل موا

 

ها سبب ایراداتی كه پذیرش آن

 شود؛تغيير مرجع رسيدگی می

 (84ماده  1)بند  ( ایراد عدم صالحيت ذاتی1
 (84ماده  1)بند  ( ایراد عدم صالحيت نسبی )محلی(2
، دعدوا بدين همدان اشدخاص در 84ماده  2)بند  وحه( ایراد امر مطر3

ااامده شدده و تحدت همان دادگاه يا دادگداه هدم عدرض ديگدري ابالً
رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعدوايي باشدد كده بدا ادعداي 

 خواهان ارتباط كامل دارد.(

ها ایراداتی كه پذیرش آن

سبب ایجاد مانع موقتی در 

 ؛شودرسيدگی به دعوا می

ت
دا
را
 ای
ع 
وا
ان

 

 خواهان به جهتي ار جهات ادانوني ار 84ماده  3)بند ( ایراد عدم اهليت 1
ي ابيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت ار تصدرف در امدوال در نتيجده

 حکم ورشکستگي، اهليت اانوني براي ااامه دعوا نداشته باشد.(
 

عنوان نماينددگي   كسي كه به 84ماده  5)بند  ایراد عدم احراز سمت( 2
 و سمت او محرر نباشد( -ار ابيل وكالت يا واليت يا ايمومت  -ااامه دعوا كرده. 

 

ها ایراداتی كه پذیرش آن

سبب ایجاد مانع دایمی در 

 ؛شودرسيدگی به دعوا می

   ادعا متوجه شخص خوانده نباشد( 84ماده  4)بند  ( ایراد عدم توجه دعوا1
 

  دعواي طرح شده سابقاً بدين 84ماده  6)بند  ( ایراد امر قضاوت شده2

همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا اا م مقدام آندان هسدتند، 

 نسبت به آن حکم اطعي صادر شده باشد( و رسيدگي شده
 

: دعوا بدر فدرض ثبدوت 84ماده  7)بند  ( ایراد عدم ترتب آثار قانونی3

 ابض(اثر اانوني نداشته باشد ار ابيل واه وهبه بدون 
 

 مورد دعوا مشروع نباشد( 84ماده  8)بند  اد عدم مشروعيت( ایر4
 

  دعوا جزمي نبدوده بلکده 84ماده  9)بند  ( ایراد جزمی نبودن دعوا5

  ني يا احتمالي باشد(

 ( 84ماده  10)بند  نفعی خواهان( ایراد بی6

 (84ماده  11)بند  .ی دعوا خارج از موعد قانونیایراد اقامه( ۷
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طرح ایرادات و ضمانت اجرای آن مهلت  

 .حادث شود "كه سب  ايراد متعااباعمل آيد مگر اينايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به - ۸۷ماده 

 ی رسیدگی به ایراداتنحوه

 .ماهيت دعوا نسبت به آن رأي دهدهرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعالم نشده باشد دادگاه مکله نيست جدا ار  - 90ماده 

نمايدد. درصدورت مدردود دادگاه ابل ار ورود در ماهيت دعوا، نسبت به ايدرادات و اعتراضدات وارده اتخداذ تصدميم مي - ۸۸ماده 

 .ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود شناختن ايراد، وارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ي اول دادرسي اعالم شدده باشدد دادگداه مکلده ه ايرادات تا پايان جلسههرگا
( 90)مفهدوم مداده است، پيش ار ورود به رسيدگي ماهوي، در مورد آن رأي دهد. 

ولي اگر پس ار مهلت اانوني مطرح شده باشد دادگاه تکليفي در رسيدگي جددا 
ا يددا ضددمن توانددد جدددا ار ماهيددت دعددوار ماهيددت دعددوا ندددارد بنددابراين مي

 گيري نسبت به ماهيت دعوا، رسيدگي كرده و اتخاذ تصميم نمايد.تصميم
 

دكتر شمس در اين رمينه اا ل به تفکيک هسدتند  ،استاد عزيز قائل به تفکيک؛
اانون آيين دادرسي مدني تنها شدامل ايراداتدي  90و معتقدند كه مقررات ماده 

 ايراد عددم صدالحيت نسدبي،وند مانند شاست كه ار اواعده مخيره شمرده مي
ايراد امدر مطروحده ايدراد تدأمين دعدواي واهدي، ايدراد تدأمين اتبداع بيگانده. 

روند، مانندد عددم صدالحيت ذاتدي و موضوعاتي كه ار اواعد آمره به شمار مي
بايد مدورد توجده دادگداه ادرار  84ماده  11تا  3هاي ايرادهاي ياد شده در بنده

ننموده باشد يا به طريد  اولدي، بدا تدأخير ايدراد  گيرند. حتي اگر ذي نفع ايراد
 نموده باشد.

 

 زمان طرح ایرادات

 ق.آ.د.م 88و  87مواد 

دادرسي به عمدل آيدد مگدر  يتا پايان اولين جلسهايرادات و اعتراضات بايد 
حادث شود. دادگداه ابدل ار ورود در ماهيدت دعدوا، اينکه سب  ايراد متعااباً 
نمايد. در صدورت مدردود اضات وارده اتخاذ تصميم مينسبت به ايراد و اعتر

شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده و رسيدگي خواهد نمود. منظور ار اولين 
اي است كه موجبات اانوني طرح و استماع دعوا فراهم جلسه دادرسي جلسه

 (3031ي شماره )رأي وحدت رويهباشد. 

 

 ضمانت اجرا 

 ق.آ.د.م 90ماده 
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 دادرس رد ایراد

 .توانند او را رد كنندر موارد رير بايد ار رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز ميدادرس د - 91ماده 

 .ارابت نسبي يا سببي تا درجه سوم ار هر طبقه بين دادرس با يکي ار اصحاب دعوا وجود داشته باشد - الف

 .ر دادرس يا همسر او باشددادرس ايم يا مخدوم يکي ار طرفين باشد و يا يکي ار طرفين مباشر يا متکفل امو - ب

 .دادرس يا همسر يا فررند او، وارث يکي ار اصحاب دعوا باشد - ج

 .دادرس سابقاً در موضوع دعواي ااامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه ا هارنظر كرده باشد - د

جزايي مطرح باشد و يا در ساب  مطرح بوده و ار بين دادرس و يکي ار طرفين و يا همسر يا فررند او دعواي حقواي يا  -هـ

 .دو سال نگذشته باشدتاريخ صدور حکم اطعي

 .دادرس يا همسر يا فررند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند - و

 

 ضمانت اجرای ایراد رد دادرس

، رسيدگي نسبت به مورد را بده دادرس يدا ( دادرس پس ار صدور ارار امتناع ار رسيدگي با ذكر جهت91درمورد ماده ) - 92ماده 

پرونده را براي تکميل دادرسان يدا ارجداع نمايد. چنانچه دادگاه فااد دادرس به تعداد كافي باشد،محول ميدادرسان ديگر دادگاه

زديکتدرين دادگداه كه دادگاه فااد شعبه ديگر باشد، پرونده را به ندارد و در صورتيميبه شعبه ديگر نزد ر يس شعبه اول ارسال

 .نمايدعرض ارسال ميهم

 قرابت وکیل با دادرس

د در صورتي كه وكيل دادگستري يا روجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يدا بدارپرس ارابدت نسدبي يدا  ل.ق.ا.ک.و 12ماده 

ه يا نزد آن دادستان يا داديدار يدا سببي تا درجه سوم ار طبقه دوم داشته باشند مستقيما يا با واسطه ار ابول وكالت در آن دادگا

 بارپرس ممنوع است .

 

 

 

 

 ایراد رد دادرس 
ق.آ.د.م 92و  91مواد   

 ایراد تأمين اتباع بيگانه
ق.آ.د.م 148الي  144مواد   

 ایراد دعوای واهی
ق.آ.د.م 110و  109مواد   

 بررسی سایر ایرادات
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دعدوا نيدز .آ.د.م دادرس در موارد رير بايدد ار رسديدگي امتنداع نمدوده و طدرفين ق 91بر اساس ماده 
 توانند او را رد كنند:مي
 

 ت نسبي يا سببي تا درجه سوم ار هر طبقه بين دادرس با يکي ار اصدحاب دعدوا وجدود بارا"         
 "داشته باشد

 گيرد.هاي خويشاوندي، دادرس محور ارار ميبراي تعيين رابطه ←توضي: 
 

 طرفين مباشر يا متکفل امور دادرسي ار دادرس ايم يا مخدوم يکي ار طرفين باشد و يا يک"         

 "يا همسر او باشد
 ي اموال او را به عهده دارد. مباشر يا پيشکار شخصي است كه ار طرف مالک اداره ←توضي: مباشر 
 دار مخارج ديگري است.شخصي است كه عهده ← توضي: متکفل

 
 «باشددادرس يا همسر يا فررند او، وارث يکي ار اصحاب دعوا »         

 
 

ا هار  به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواهدر موضوع دعواي ااامه شده دادرس سابقاً»         
 «نظر كرده باشد

 
 در خصوص اين بند، با بررسي ❖

 آرا  وحدت رويه و نظرات مشورتي

 توان به مواردياداره حقواي مي

 اشاره كرد كه مشمول اين بند

 (استثنا اتشوند. )نمي
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 د

ي محل  صدور ارار عدم صالحيت يا ارار تحقي  و معاينه -1
 90ماده « د»و يا  استعالم وضع ثبتي ار موارد مندرج در بند 

 گردد.نبوده و ار موجبات رد دادرس تلقي نمي
 

نيست تا  نظر ماهوي صدور ارار تأمين خواسته ا هار -2
 باشد. 90ماده « د»مشمول بند 

بين دادرس و يکي ار طرفين و يا همسر يا فررند او دعواي حقواي يا جزايي مطرح باشدد »          

 «و يا در ساب  مطرح بوده و ار تاريخ صدور حکم اطعي دو سال نگذشته باشد
موج  رد شود و همينطور صرف شدکايت شکايت انتظامي ار دادرس، دعواي حقواي يا كيفري نيست كه  ←توضي: 

 توان دعواي جزايي دانست.كيفري را نمي
 

 «موضوع مطروحه باشند نفع شخصي درهمسر يا فررند او داراي دادرس يا »         
 

باشدد، اضديه در صورت طرح دعوا عليه يک شركت سهامي كده دادرس سدهامدار آن مي؛ توضي:

تواند رسيدگي نمايد چرا كه شركت داراي درس ميشود و دانمي 91ماده « و»مشمول بند 
 شخصيت حقواي مستقل ار شخصيت سهامداران است.

 

 هـ

 و
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 )تأمین دعوای واهی(ایراد دعوای واهی 

در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستتاای مببتوب بته امتور  بت ی بته استتثنای  - 109ماده 

تواند ببای تادیته خبتارات ناشتی از ه را مقبر داشته است، خوانده میمباجعه به دادگامواردی كه قانون امور  ب ی

دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگتاه در صتورتی الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود ازهزینه دادرسی و  ق

وقتی كته د و تتانمایتكه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایب جاات موجه بداند، قبار تامین صادر می

كه متدت مقتبر در قتبار دادگتاه بتبای دادن تتامین خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صتورتی

 .شتتودندهتتد بتته درخواستتت خوانتتده قتتبار رد دادخواستتت خواهتتان صتتادر میمنقضتتی شتتود و خواهتتان تامین

أخیب در انجام تعاد یتا ایتءاط طتبا یتا وتبي ورزی چنانچه بب دادگاه محبز شود كه منظور از اقامه دعوا ت -ت صبه 

صدور  كم یا قبار، خواهان را به تأدیه سه ببابتب هزینته دادرستی بته نوتع دولتت بوده، دادگاه مكلف است در ضمن

 .محكوم نماید

 ممنوعیت دریافت تأمین دعوای واهی

در مورد دعاوی مبتند به اسناد رستمی و  در دعاویی كه مبتند آناا چك یا سوته یا ببات باشد و همچنین - 110ماده 

 .تواند ببای تأمین خبارات ا تمالی خود تقاضای تأمین نمایدنمیخواندهدعاوی علیه متوقف،
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 معنی و مفهوم

هميشه اينگونه نيست كه ارار تأمين به نفع خواهان صادر شود بلکه خواندده نيدز 
ي دادرسي و ح  الوكالده كده ممکدن تواند براي تأديه خسارات ناشي ار هزينهمي

خواهان محکوم شود ار دادگاه تقاضاي تأمين نمايد كه به آن تأمين دعدواي است 
 واهي گويند.
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ي دعداوي مددني تأمين مزبور، اختصاص به دعاوي خاصي ندارد و در كليه
ت و صددور اعم ار اصلي يا طاري وحتي در امور حسبي نيز اابليت در خواس

را دارد، البته در خصوص امور حسبي جز در مواردي كده ادانون تأمين ارار 
)مانند در خواست مهدر و مدوم امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است. 

 تركه، برداشتن مهروموم تركه، تحرير تركه ...(

 قابليت طرح

 قاعده

تأمين خسارات احتمدالي خدود  تواند براياستثنا اً، در موارد ذيل خوانده نمي
 تقاضاي تأمين نمايد 

 ها چک يا سفته يا برات باشد.( در دعاوي كه مستند آن1
 ( در دعاوي كه مستند به اسناد رسمي باشند.2
 ( در دعاوي كه عليه متواه )ورشکسته( باشد.3
 

 

 استثناء

 شرایـــط

دعدوا و سداير جهدات موجده  نوع و وضع( دادگاه تقاضاي تأمين را بايد، با توجه به 1
 تشخيص دهد.

ي درخواست ارار تأمين ار سوي خوانده نياري به دادخواست و پرداخدت هزينده(  اهرا2ً
 اضايي و توديع خسارت احتمالي ندارد. دادرسي و ارجاع ار سوي ر يس حوره

 

گردد و مدير دفتر دادگاه مو ه با صدور ارار تأمين دعواي واهي دادرسي متواه مي
است به خواهان ابالغ نمايد تا  رف مهلت مقرر در ارار، تأمين مذكور را بسپارد. اگدر 
تأمين مذكور سپرده شد دادرسي ادامه پيدا خواهد كرد و اگدر سدپرده نشدد، دادرسدي 

 شد. متواه و با درخواست خوانده، ارار رد دادخواست خواهان صادر خواهد

 
 

 ضمانت اجرا
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واهي دانستن دعواي خواهان، در خواست تأمين كرده و خواهدان نيدز تدأمين داده و  در مواردي كه خوانده با

چه بر دادگاه محرر شود كه منظور ار دادگاه به دعواي او رسيدگي نموده و رأي عليه او صادر كرده باشد، چنان
ضدمن صددور  مکلده اسدت دري دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذا  طرف يا غرض ورري بوده،  دادگاه ااامه

 نفع دولت محکوم نمايد. تأديه سه برابر هزينه دادرسي بهحکم يا ارار، خواهان را به 
 

 ق.آ.د.م 109تبصره ماده  –پرداخت جریمه 

 
هایی كه برای تأدیه حق الوكاله)كه وكيل دارد( شود، خوانده دعوایی به استناد یک فقره سفته مطرح می -49

 كند، در اینصورت:آن محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمين میممکن است خواهان به پرداخت 

 كند.( دادگاه ارار تأمين صادر و دادرسي ادامه پيدا مي1
 شود.كند و دادرسي متواه مي( دادگاه ارار تأمين صادر مي2
 تواند براي تأمين خسارت احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.( خوانده نمي3
شود و در صورتي كه مدت مقرر در ادرار دادگداه منقضدي صادر و دادرسي متواه مي( دادگاه ارار تأمين 4

 شود.شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده ارار رد دادخواست خواهان صادر مي
 

 
 

 كارگاه عملی ایراد دعوای واهی 
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 ایراد تأمین اتباع بیگانه

الث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طدرف دعدوا، عنوان شخص ثهاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا بهاتباع دولت - 144ماده 

آن محکوم گردند بايد تأمين مناس  بسدپارند. درخواسدت  الوكاله بهخسارتي كه ممکن است بابت هزينه دادرسي و ح  براي تأديه

 .شودايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مياخذ تأمين فقط ار خوانده تبعه

 باع بیگانهمعافیت از تأمین ات

 :باشندموارد رير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند ار دادن تأمين معاف مي در – 145ماده 

 .در كشور متبوع وي، اتباع ايراني ار دادن چنين تأميني معاف باشند -1

 .دعاوي راجع به برات، سفته و چک -2

 .دعاوي متقابل -3

 .باشددعاوي كه مستند به سند رسمي مي  -4

 .شود ار ابيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متواهعاوي كه بر اثر آگهي رسمي ااامه ميد  -5

 شمولیت تأمین اتباع بیگانه

هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشه شود و يا تابعيت ايران ار او سل  و يا سب   - 146ماده 

 .وانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايدتأمين ار او رايل گردد، خمعافيت ار

 رسیدگی به درخواست تأمین اتباع بیگانه

دادگاه مکله است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا واتي تدأمين داده  - 14۷ماده 

ي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گدردد و خواهدان تدأمين ندداده باشدد در دادرسي متواه خواهد ماند. درصورتنشده است

 .گرددو در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، ارار رد دادخواست صادر ميمرحله نخستين به تقاضاي خوانده

 افزایش تأمين

 كندد. درده كافي نيست، مقدار كافي را براي تدأمين تعيدين ميچنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گردي - 14۸ماده 

 .شودخواهان يا تجديدنظرخواه ار سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اادام مي صورت امتناع
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 قرار تأمين اتباع بيگانه
 ق.آ.د.م( 149الي  144)تحليل مواد 

ه در ايرادات بايد بررسي گردد ايراد تأمين اتباع خارجي است كه يکي ار طواري دادرسي آخرين موضوعي ك
ي وضع تأمين بدراي اتبداع بيگانده رعايدت اصدل سارد. فلسفهو امور اتفااي است و دادرسي را متواه مي

ه اتبداع به دادگستري است ريرا اگر اين تأمين اخذ نشود، اتبداع خدارجي نسدبت بد تساوي مردم در مراجعه
تواندد رأي را آورند، چرا كه اگر خواهان بيگانه حاكم شود به راحتدي ميايراني امتيار ناروايي را به دست مي

ها را در كشور متبوعش ار تواند اين خسارتنمايد اما اگر دعواي او رد شود خوانده ايراني نميدر ايران اجرا 
 ي يک كشور در كشور ديگر اابل اجرا نيست.تصميمات اضاي وي بگيرد به اين دليل كه اصوالً
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 های خارجه باشد.( خواهان از اتباع دولت1

 ←خواهان در اينجا اعم است ار   
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 ول دادرسي ي اتقديم درخواست تا پايان جلسه ی بدوی؛در مرحله

 ي تبادل لوايح رف مهلت ده رورهی تجدید نظر؛ در مرحله

اي كه پس ار ايجداد سدب  تدأمين جلسه اولين در اثنای دادرسی؛ 

 شود.تشکيل مي

( در كشور متبوع وي، اتباع ايراني ار دادن چنين تأميني 1
 معاف باشند.

 ( دعاوي راجع به برات، سفته و چک 2
 ( دعاوي متقابل3
 باشند.عاوي كه مستند به سند رسمي مي( د4
شدود ار ابيدل ( دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي ااامه مي5

 اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متواه
 

اتباع  ،در مواردی استثنایی

بيگانه اگر خواهان باشند از 

 اند؛دادن تأمين معاف

 ( خواهان دعوي اصلي1
 ( تجديد نظر خواه2
خواهددان  ( وارد ثالددث كدده در نقددش3

 است.

ی دادرسی و ای كه از بابت هزینهخوانده( 2

كند الوكاله درخواست تأمين میحق

 ی ایران باشد.باید تبعهحتماً
 ←   ار در اينجا اعم است خوانده

 
 

 ي دعواي اصليخوانده( 1
 ( تجديد نظر خوانده2
 ( طرف مقابل وارد ثالث3
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 ت مهلت( رعای3
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دادگاه مکله است نسبت به درخواست تأمين اتباع بيگانده رسديدگي، مقددار و مهلدت سدپردن آن را 
تعيين نمايد و تا واتي كه تأمين داده نشده است دادرسي متواه خواهد ماندد. در صدورتي كده مددت 

تقاضداي  ي نخسدتين بدهمقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحلده
 گردد.ي تجديد نظر به درخواست تجديد نظر خوانده ارار رد دادخواست صادر ميخوانده و در مرحله

 

 ضمانت اجرا
 ق.آ.د.م 147ماده 

باشدد امدا ادرار رد اگرچه اصل تعيين تأمين، ميدزان و مهلدت سدپردن آن اابدل شدکايت نمي
د ار حيث شدکايت مشدمول اواعدد كندادخواستي كه دادگاه در صورت نسپردن تأمين صادر مي

 تواند اابل تجديد نظر، فرجام وحتي اعتراض ثالث باشد. عمومي است يعني مي
 )ارار مزبور اابل واخواهي و اعاده دادرسي نيست(

 

 قابليت شکایت

 
 مستقالًد ميليون ریال است، تصميم دادگاه ی آن یکصدر دعوایی كه خواسته« تأمين اتباع بيگانه»در  -50

 نسبت به اصل تأمين .....

 باشد.( ميزان و مهلت سپردن آن اابل شکايت نمي1
 باشد.( ميزان و مهلت سپردن آن اابل شکايت مي2
 باشد.( اابل شکايت است، اما نسبت به ميزان و مهلت سپردن آن اابل شکايت نمي3
 ت.( اابل شکايت نيست اما نسبت به ميزان و مهلت سپردن آن اابل شکايت اس4
 

 
 

 كارگاه عملی اخذ تأمين از اتباع بيگانه 
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واهدي و دات تأميني و غيرتأميني. ايراد تدأمين نموديم. ايرابندي دسته كلي تقسيمدو بعد ار اين كه وارد ايرادات شديم، ايرادات را به 
اتباع بيگانه ار سويي ايراد بودند كه در عمومات ايرادات مطرح شد و ار سويي تأمين هستند كه بايد در تأمينات آن را بررسي نماييم. 

 ت تلخيصي مورد بررسي تطبيقي ارار دهيم.ار اين روي خالي ار لطه نيست كه انواع تأمين در اانون آيين دادرسي مدني را به صور
 بررسی تطبیقی اقسام تأمین

    
 (149-155) تأمين دليل (144-148) تأمين بيگانه (109-110) تأمين واهی (108-120) تأمين خواسته
 

 مفهوم
جهت  ايمن كردن خواسته

 تسهيل اجراي حکم بعدي

 
 مفهوم
 و جبران حفظ كردن

 خسارات 
 و جبران

 ي ار هزينه دادرسيناش
 الوكاله وكيلو ح 

 به علت واهي بودن

 
 مفهوم

و جبران خسارات  حفظ كردن
ناشي ار هزينه دادرسي و 

الوكاله وكيل به علت واهي ح 
 بودن و بيگانه بودن

 
 مفهوم

ار  برداريفقط مالحظه و صورت
داليل براي جلوگيري ار متعذر يا 

 هامتعسر شدن آن

 
 شرایط

 ار دادگاه واهاندرخواست خ

 
 شرایط
 ايراني درخواست خوانده
 خواهان ايرانيار دادگاه نسبت به 

 
 شرایط
ايراني ار دادگاه  درخواست خوانده

 نسبت به خواهان خارجي

 
 شرایط

ار  خوانده( -نفع )خواهاندرخواست ذي
 دادگاه )شوراي حل اختالف(

 
 هزينه دادرسي )غيرمالي( با
رت سپردن تأمين و خسا با

 االصول(احتمالي )علي

 
 هزينه دادرسي بی

 سپردن تأمين و خسارات احتمالي بی

 
 هزينه دادرسي با
 سپردن تأمين یب

 
ابل، ضمن و بعد درخواست 

 اصلي
 )مقطع تا صدور رأي(

 بدوي و تجديدنظرمرحله 
(108) 

 
 و مالک آن( 144مقطع: تا پايان اولين جلسه دادرسي )

 و مالک آن( 148و  147ظر )مرحله: بدوي + تجديدن

 
مقطع و مرحله: هر وات كه الرم باشد 

توان و احتمال تعذر داليل برود مي
تقاضاي تأمين داليل نمود )ابل 
 دادرسي بعد دادرسي در هر مرحله(

 (150)ماده 
 
 
 

 استثنائا در
 دعاوي اسناد تجاري ✓
 دعاوي اسناد رسمي ✓
 تضييع تا يا تفريط ✓
 

بر صدور  خسارت تکليه بی
 تأمين خواسته است

 
 

 )صدور تأمين حتمي است(
 

 علت حتميت دعوا

 
 
 

 استثنائا در
 دعاوي اسناد تجاري ✓
 دعاوي اسناد رسمي ✓
 ورشکستگي ✓
 در صدور تأمين واهي يا بيگانه وجود دارد ممنوعيت

 )صدور تأمين غيرممکن است(
 

 علت فقدان واهي بودن
 

ها كه بين دو ايراد تأمين واهي و بيگانه ن* عالوه بر موارد فوق و حکم آ
حکم ممنوعيت  فقط در تأمين بيگانهمشترک است، در چند مورد ذيل 

 شود:صدور تأمين اعمال مي
 ي متقابل خارجي با ايراني در عدم پرداخت تأمين در كشور متبوع ويوجود رابطه ✓
 وجود دعواي تقابل ✓
 اعتراض به ثبت ✓     

 
استه دعوا علي نوع و موضوع خو

االصول تأثيري در جوار يا عدم 
جوار تأمين داليل ندارد بلکه هر 
دليلي را مستند به رسمي يا 

 توان تأمين نمود.غيررسمي مي
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 بخش دوم

داردسی نخستینی دعوا و ااقمه  

 فصل چهارم:

 جلسه داردسی
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 فراهم بودن موجبات مقدماتی رسيدگی

 کامل بودن دادخواست 

ه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را ايد نموده، پرونده را به دفتر اعاده درصورتي كه دادخواست نااص باشد و دادگا - 66 ماده

شود، خواهان مکله است  رف ده رور ار تاريخ ابالغ، نوااص اعالم طي اخطاريه به خواهان ابالغ ميدهد. موارد نقصمي
اين ارار  رف ده رور ار تاريخ ابالغ  صدور ارار، دادخواست را رد خواهد كرد.موج شده را تکميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به

 .استخصوص اطعيباشد، رأي دادگاه درايناابل شکايت در همان دادگاه مي

 های قانونی آنحضور اصحاب دعوا، وکال یا نماینده

ه وكال  مکلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراي عذر موجهي باشند. جهات رير عذر موج - 41ماده 

 :شودمحسوب مي
 .فوت يکي ار بستگان نسبي يا سببي تا درجه اول ار طبقه دوم -1
 .ابتال  به مرضي كه مانع ار حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده شود -2 
 .حوادث اهري ارابيل سيل و رلزله كه مانع ار حضور در دادگاه باشد -3
 .در دادگاه شود واايع خارج ار اختيار وكيل كه مانع ار حضور وي -4

دادگداه درصدورتي دادگاه ارسدال دارد.وكيل معذور مو ه است عذر خود را به طور كتبي با داليل آن براي جلسه محاكمده بده
مرجع صدالحيتدار صورت جريان محاكمه را ادامه داده و مرات  را بهاو را موجه بداند، درغير ايندهد كه عذرآن ترتي  اثر ميبه

علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايدد علدت آن و كه جلسه دادگاه بهانتظامي وكيل اطالع خواهد داد. درصورتيبراي تعقي  
 .علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد شدصورت، جلسه بعدي دادگاه بهموكل اطالع دهد. دراينوات رسيدگي بعدي را به

 .ر يافته يا اليحه ارسال نمايندتوانند در جلسه دادرسي حضواصحاب دعوا مي - 93ماده 

كه دادرس حضدور شدخص خواهدان توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در موارديهريک ار اصحاب دعوا مي - 94 ماده

 .بودصورت شخصاً مکله به حضور خواهند شود. دراينيا هر دو را الرم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه ايد مي يا خوانده
 

 )بطور تط یقی(ی دادرسی رعایت فاصله بین ابالغ وقت و روز جلسه

مدير دفتر دادگاه بايد پس ارتکميل پرونده، آن را فوراً دراختيار دادگاه ارار دهد. دادگاه پرونده را مالحظده و درصدورتي  - 64 ماده

ساعت و رور و ماه و سال( را تعيدين يد تا وات دادرسي )نماپرونده رابا صدور دستور تعيين وات به دفتر اعاده ميكه كامل باشد
صادرنمايد. وات جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابدالغ وادت بده اصدحاب دعدوا و رور و دستور ابالغ دادخواست را
ه بدين ابدالغ وادت و كه نشاني طرفين دعوا يا يکي ارآنها درخارج ار كشور باشد فاصدلدرمواردي .جلسه كمتر ار پنج رور نباشد

 .بود رور جلسه كمتر ار دوماه نخواهد

درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده ابل پس ار اخطار رفع نقص ار تعيدين نشداني  - ۷3ماده 

هاي كثيراالنتشدار بده رورنامدهبنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يک نوبت در يکدي ار اعالم ناتواني كند
 .آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر ار يک ماه باشدهزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار

درخواست يکي ار اصحاب دعوا همچنين درصورتي كه مقتضي بداندد گواهدان را احضدار نمايدد. در تواند بهدادگاه مي - 242ماده 

هفته ابل ار تشدکيل دادگداه گردد و بايد حداال يکراي ابالغ اوراق اضايي تعيين شده رعايت ميمقرراتي كه بابالغ احضاريه،
 .به گواه يا گواهان ابالغ شود

. شدامل دشوترين موعدي كه در مورد يک نفر ار آنان رعايت ميچنانچه دريک دعوا خواندگان متعدد باشند، طوالني - 44۷ماده 

 ديگران نيز خواهد شد.
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 ی دادرسییت نظم جلسهرعا

جلسه صادر تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موج  اختالل نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختالل درصورتدادگاه مي - 101ماده 

شود و اگر مرتک  ار اصحاب دعوا يدا بيست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نمايد. اين حکم فوري اجرا مي كند و يا تا
 .پنج رور محکوم خواهد شدباشد به حبس ار يک تاوكالي آنان 

شود، بلکده بايدد بده اخالل در نظم دادگاه ار طرف متهم يا ساير اشخاص، موج  غيرعلني شدن محاكمه نمي ق.آ.د.ک ـ 354ماده 

شدوند، صدادر كندد، تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخالل در نظم دادگاه مديمقتضي نظم برارار شود. رييس دادگاه مي گونه
كندد. مگر اينکه اخالل كننده ار اصحاب دعوي باشد كه در اين صورت رييس دادگاه دستور حبس او را ار يک تا پنج رور صدادر مي

كننده ار وكالي اصحاب دعوي باشد، دادگاه بده وي در خصدوص شود. اگر اخاللاين دستور پس ار جلسه رسيدگي، فوري اجرا مي
كندد. چنانچده اعمدال دهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكال معرفي ميه تذكر ميرعايت نظم دادگا

ارتکابي، واجد وصه كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع ار اعمال مجارات اانوني نيست. دادگاه پديش ار شدروع بده رسديدگي، 
 دهد.گاه حضور دارند، تذكر ميمفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه داد

 آن بدودن ، علنديدادگداه تشدخيص بده كه مگر آن شود و حضور افراد بالمانع است مي انجام ، علنيمحاكمات -ق.ا  165اصل 

 .نباشد علني محاكمه دعوا تقاضا كنند كه طرفين خصوصي باشد يا در دعاوي عمومي يا نظم عمومي عفت منافي

تحقي  ار شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرايم اابل گذشت كه به آنها در دادسرا  ـق.آ.د.ک  192اده م

شود و بارپرس مکله است در صورت امکان، سعي در ايجاد صلح و سارش و يا االمکان به صورت ترافعي رسيدگي ميحتي
  ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.

( اين اانون به طور علني در دادگاه كيفري يک مركز 352به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده ) ـق.آ.د.ک  305ماده 

 شود.استان محل واوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي

 نامه اجرايي آن است.احکام و ترتيبات هيأت منصفه، مطاب  اانون مطبوعات و آيين تبصره ـ

دادگاه علني است، مگر در جرايم اابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بدودن دادگداه را درخواسدت  محاكمات ـق.آ.د.ک  352ماده 

 كند:كنند. همچنين دادگاه پس ار ا هارعقيده دادستان، ارار غيرعلني بودن محاكم را در موارد رير صادر مي
 اله( امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت يا خالف اخالق حسنه است.

 علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا اومي باشد. ب(

 منظور ار علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است. تبصره ـ
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ي دادرسدي اختيار دارند در جلسده( اصحاب دعوا 1

حاضددر شددده يددا اليحدده ارسددال نماينددد. همچنددين 

توانند به جاي خدود وكيدل بده دادگداه معرفدي مي

وند، مگر اينکه در مواردي و شخصاً حاضر نش نمايند

دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را 

الرم بداند و اين موضوع را در بدرگ اخطاريده ايدد 

مکله بدده حضددور نمايدد كدده در اينصددورت شخصدداً

 خواهند بود.

ق.آ.د.م  93ي ( اصحاب دعوا بر خالف  اهر ماده2

ي دادرسدي حضدور هدم در جلسدهاختيار دارند كده 

 د و هم اليحه ارسال نمايند.بيابن

ي دادرسدي بده معنداي ( تکليه حضور در جلسده3

 امکان جل  در صورت عدم حضور نيست.

ق.آ.د.م تنهدا وكيدل  59و  52( با توجه بده مدواد 4

تواندد طدرح دعدوي نيست كه ار سوي ديگري مي

 )اعم ار ادانوني يدا ادراردادي(كند بلکه ساير نمايندگان 

و مشمول مقدررات  وي نمايندتوانند طرح دعنيز مي

 گردند. 94ماده 

بايد با مقدررات ديگدر جمدع  94و  93( مفاد مواد 5

شوند. مثالً در مواردي كه دخالت وكيل دادگستري 

ضددرورت دارد، موكددل حدد  ندددارد بدده تنهددايي در 

 ي دادگاه حضور پيدا كند يا اليحه بفرستد.جلسه

 حضور اصحاب دعوا
 

هداي ق.آ.د.م، اختيدار طرف 41ي ( با توجه به ماده1

ي دادرسي دعوا براي حضور يا عدم حضور در جلسه

در هنگدام  و وكدال مکلفنددشدود وكال را شامل نمي

محاكمه حضور داشته باشند مگر اينکه داراي معاذير 

 باشند. 41ي موجهّه مذكور در ماده

 

( ار وكاليي كه حد  وكالدت در توكيدل دارندد هديچ 2

ي مقدرر پذيرفتده در جلسده عذري براي عددم حضدور

شددود و بايسددتي بدده جدداي خددود وكيددل بفرسددتند. نمي

همينطور در صدورت داشدتن حد  توكيدل و برگدزاري 

همزمددان دو يددا چنددد جلسدده دادگدداه الرم اسددت در 

 هاي ديگر به جاي اليحه وكيل ديگري بفرستد.دادگاه

 ق.آ.دم( 42ق.وكالت + م  29)م 

 

ابالغ  باشند  اهراً ( اگر طرفين پرونده وكيل داشته3

كندد امدا در مدورد وات دادرسي به وكيل كفايت مي

ي اضدايي هاي دولتي و عمومي كه نماينددهدستگاه

هاي مربوطه صدورت دارند ابالغ بايد به خود دستگاه

 پذيرد چرا كه نمايندگان ممکن است تغيير نمايند. 

 

توانددد در كنددار وكيددل در ( موكددل حدد  دارد و مي4

 ضر شود يا اليحه بفرستد.دادگاه حا

 حضور وكالی اصحاب دعوا
 

 بررسی تطبيقی
 انیا عدم اجبار در حضور اصحاب دعوا و وكالی آن اجبار

 (94 – 93 – 41)جمع بين مواد 

 
 

(41)ماده  (94 – 93)مواد    
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فراهم بودن  -1

مقدماتی  موجبات

 رسيدگی

دگي فراهم باشد. ايدن تواند تشکيل شود كه موجبات رسيدادگاه در صورتي مي
 اند:موجبات ار ارار ذيل

  ( حضور متصدی دادگاه1

 البدل()حضور ر يس دادگاه يا در صورت معذوريت حضور دادرس علي     
 ق.آ.د.م(66)ماده ودن دادخواست ( كامل ب2

  در صورت لزومها ( حضور اصحاب دعوا یا وكال یا نماینده قانونی آن3

  د.م(ق.آ. 94، 93)مواد      
 ها ( احراز ابالغ صحي: وقت به طرفين دعوا یا وكالی آن4

 ق.آ.د.م( 41)     

 ی دادرسی.( احراز رعایت فاصله بين ابالغ وقت و روز جلسه5

 ق.آ.د.م( 447 – 242 – 73 – 64)مواد      
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علنی بودن  -2

 جلسه دادرسی

رعایت نظم  -3

 ی دادرسیجلسه

 قـــاعده

اصل بر علندي بدودن جلسدات دادرسدي اسدت. اانونگدذار در اصدل 
ق.آ.د.ک جديد بده ايدن اصدل تصدريح  352و  305ق.ا و مواد 165

اي دارد. اين اصل ار اصول دادرسي و ار اواعد آمره بوده و در درجده
انددارد لدذا داردكه، عدمش رأي را ار اعتبار اانوني مي ار اهميّت ارار

باشد. البته اين ااعده فسخ يا نقض رأي به جهت فوق اابل دفاع مي
 با استثنا اتي مواجه است.

 
 

 استثنائات

ي بودن جلسات را در سه دسته تجويز نموده اسدت كده ار مقنن سرّ
 اند:ارار ذيل

 .ت عمومي باشد( علني بودن منافي عف1
 باشد.( علني بودن منافي نظم عمومي 2
دعوا تقاضا نمايند كه محاكمه  ( در دعاوي خصوصي، اصحاب3

 .ني نباشدعل
ي دادرسي به دادگاه محول شده است، ار اين رو بدر مسئوليت حفظ نظم جلسه 
تواند دستور اخراج اشخاصي را كده موجد  ق.آ.د.م دادگاه مي 101اساس ماده 

ي اختالل در صورت جلسه صادر كندد شوند، با ذكر نحوهمياختالل نظم جلسه 
و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نمايد. اين حکم فوري اجدرا  و يا بيست

شود و اگر مرتک  ار اصحاب دعوا يا وكالي آنان باشد به حبس ار يدک تدا مي
 پنج رور محکوم خواهد شد.
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 ری را باید بپذیرم؟چه نظ !!باز هم كه بحث اختالفی شد         
 

در خصوص اين موضوع، در صورتي كه سوال و بحث بر مبناي نص اانون باشد، دانشجويان و داوطلبان عزيز 
هدايي كده ارارداده و تکليه حضور وكال را بپذيرند. علي الخصدوص در آرمون 41ي بايست مالک را مادهمي

اين نظر شايسته است. امدا در صدورتي كده مبنداي نص محور هستند مانند آرمون كارآموري وكالت، پذيرفتن 
بحث، رويه اضايي و دكترين حقواي باشد، پذيرفتن نظر اختيار در حضور يا فرستادن اليحه شايسته است. لذا 

 شود.هاي استداللي همچون آرمون كارشناسي ارشد، پذيرفتن اين نظر توصيه ميدر خصوص آرمون

 

 

 
گونه عذري بدراي عددم اينکه ار وكاليي كه ح  وكالت در توكيل دارند هيچ اانون وكالت داير بر 29ماده 

مکرر  69است و شامل حکم كلي ماده  28ي شود نا ر به مورد مذكور در مادهحضور در جلسه پذيرفته نمي
شته ولو آنکه وكيل ح  توكيل هم دا 41نيست و در موارد مذكور در ماده اانون جديد آ.د.م(  41)م اانون اديم 

 باشد.ي مزبور اابل پذيرش ميباشد درخواست تجديد جلسه براي يک دفعه به ترتي  مقرر در ماده
 
 
 

 (24/2/42)مورخ ق.وكالت  29نظریه مشورتی اداره حقوقی در خصوص ماده 

 
ی دادرسی به خواهانی كه دارای وكيـل در پرونـده اسـت ابـالغ در صورتی كه اخطار دعوت به جلسه -52

 جلسه حاضر نگردند؛ درشود اما اصيل و وكيل هيچ یک واقعی 

 ( در جلسه مقرر موجبات رسيدگي فراهم است.1
 ( در جلسه مقرر، فراهم بودن موجبات رسيدگي بستگي به تقاضاي خوانده دارد.2
 ( در جلسه مقرر موجبات رسيدگي فراهم نيست.3
 دادگاه دارد. ( در جلسه مقرر، فراهم بودن موجبات رسيدگي بستگي به نظر4
 
 
 

 كارگاه عملی موجبات رسيدگی

 
وكال مکلفند در هنگام دادرسي حضور يابند مگر اينکه داراي عدذر مدوجهي  41ي درست است كه بر اساس ماده

 ي دادرسي حضور يافته يا اليحه بفرستند.توانند در جلسهق.آ.د.م وكال مي 93ي باشند اما با توجه به ماده
 
 
 

 (382ش – 2ج – دكتر عبداهللشمس، )م الزام حضور وكال از نگاهی دیگر: الزام یا عد
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 جریان دادرسی

و يا وكيل آندان در جلسده دادرسدي مدانع رسديدگي و اتخداذ تصدميم نيسدت. در عدم حضور هريک ار اصحاب دعوا  - 95ماده 
توضيح ار خواهان نيار داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح ار خواندده كه دادگاه به اخذموردي

دعوا حاضدر نشدوند، و دادگداه نتواندد در يک ار اصحاب درصورتي كه با دعوت ابلي هيچهم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين
 .خواهد شدماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال

 :درموارد رير عين ا هارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود - 102ماده 

 .واتي كه بيان يکي ار آنان مشتمل براارار باشد -1

 .ت طرف ديگر استفاده نمايدواتي كه يکي ار اصحاب دعوا بخواهد ار ا هارا -2

 .در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را الرم بداند -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشدد و ممکدن ي دادرسي الزامي نميحضور در جلسه
ي اول دادرسدي است هيچ يدک ار طدرفين در جلسده

حاضر نشوند، اين عدم حضور مانع رسديدگي و اتخداذ 
تصميم نيست. البته در صورتي كده داليدل و مددارک 

باشد كه امکان صدور حکدم فدراهم پرونده به نحوي 
نباشد و دادگاه نيار به اخذ توضيح ار خواهان يا خوانده 
داشته باشد دستور تجديد وادت رسديدگي را صدادر و 

 كند.اي را جهت اخذ توضيح تعيين ميجلسه
ي تعيين شده طرفين حضور پيدا نکردندد اگر در جلسه

 و دادگاه نيز نتوانست بددون اخدذ توضديح در ماهيدت
ي تعيين دعوا رأي صادر كند و همچنين اگر در جلسه

شده، خواهان حاضر نشود و بدا فدرض وجدود خواندده 
توضيحات او كمکي در تصميم گيدري دادگداه نکندد، 

را  ارار ابطال دادخواستدادگاه با اعالم ختم رسيدگي 
 كند.صادر مي

رسد حتي اگر خواهان يا وكيل او بر به نظر مي توجه:
ق.آ.د.م براي اداي توضيح دعوت شده  95اساس ماده 
تواند توضيح مورد نظر دادگداه را بده موجد  باشد مي

 اليحه ادا نمايد.

ی حضور اصحاب دعوا و وكال در جلسه  
 

كندد كده كتبي بودن دادرسي ااتضا  مي اصلقاعده: 
تمامي مذاكرات و مطال  ضروري به صدورت مکتدوب 

شود. لدذا ار يده ميجلسه نامدر آيد كه اصطالحاً صورت
توان اينگونه برداشدت نمدود نيز مي 102ي مفهوم ماده

نوشتن عدين  102ي كه در غير موارد ذكر شده در ماده
ا هارات الرم نيست، اما در هدر صدورت، صورتجلسده 

 كردن مضمون مطال  طرفين الرم است.
جلسده كدردن در چند مدورد صورت اانونگذاراستثناء: 

 دعوا را اجباري كرده است.  عين ا هارات اصحاب
( در صورتي كه بيان يکي ار اصحاب دعوا مشتمل بر 1

 اارار باشد. 
دات شود كه اارار اابل توكيدل نيسدت و اادرار وكيدل 
عليه موكل خود نسبت به اموري كده اداطع دعواسدت 

عدين  نوشدتنشود بنابراين اجباري بدودن پذيرفته نمي
مدورد پيددا  لاادرار عليده موكد بيان وكيل در خصوص

 ق.آ.د.م( 205و ماده  35ماده  2)بند  كندنمي

( واتي كه يکي ار اصحاب دعوا بخواهدد ار ا هدارات 2
 طرف ديگر استفاده نمايد.

( در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبدارت را 3
 الرم بداند.

ی دادرســیتــنظيم صـــورت جــلسه  
 

 جـــــــریان دادرســـــی
 ق.آ.د.م( 102و  95د )تطبي  موا

 

 دادرسی
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 حقوق و تکاليف اصحاب دعوا

 توسط خواهان تغيير درخواسته

زودن آن يدا تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كندد ولدي افدخواهان مي - 9۸ماده 

صورتي ممکن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد  خواسته يا درخواست در تغيير نحوه دعوا يا

 .كرده باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعالم

 ی اصول مستنداتارائه

دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز  خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه - 96ماده 

خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد بده رونوشت اسنادي را كه مي بايد اصل و

طدرف تسدليم  اني و نسخه ديگر بدهشده در پرونده بايگ باشد. يک نسخه ار رونوشتهاي ياد عالوه يک نسخهتعداد خواهانها به

مورد اين ماده هرگاه يکي ار اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصدل  در .شودمي

فرستد اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و مالحظه طرف ب اسناد خود را، و اگر خوانده است

شدود و اگدر انکار وااع شود، اگر خوانده باشد ار عداد داليل او خدارج ميمورد ترديد و كه آن سند عادي باشد وو اال در صورتي

صورتي كه خواندده بده واسدطه  گردد. درابطال مي خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص

چنانچه دادگاه درخواسدت او  ند اسناد خود را حاضر كند ح  دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،كمي مدت يا داليل ديگر نتوا

 .نمايد، نسبت به موضوع رسيدگي ميج ار نوبتصحت دانست با تعيين جلسه خار را مقرون به

 تکليف اصحاب دعوا در خصوص دعاوی مرتبط

اي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشدد، دادگداه بده تمدامي آنهدا اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعو - 103ماده 

چند شعبه مطرح شده باشد در يکي ار شع  با تعيين ر ديس شدعبه اول يکجدا رسديدگي  چنانچه در نمايد ويکجا رسيدگي مي

 .نمايند مورد اين ماده وكال يا اصحاب دعوا مکلفند ار دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر در .خواهد شد
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به طور تطبيقي« تا پایان اولين جلسه دادرسی» حقوق اصحاب دعوا مصاديقي ار    

 

 ( طرح ایرادات:1

 ق.آ.د.م 84ي اله( ايرادات ماده
 (110و109)م واهي ب( ايراد تأمين دعواي 

 (144ج( ايراد تأمين اتباع بيگانه )م 
 (91د( ايراد رد دادرس )م 

 

اگرچه براي ايراد تأمين دعواي واهدي در  توضي::

ست امدا مهلتي پيش بيني نشده ا 110و  109مواد 

ايسدت تدا پايدان اولدين بمي 144ي مداده به ارينه

ي دادرسي مطرح شود. ايراد رد دادرس نيز با جلسه

بايستي تا پايان اولدين  87ي توجه به عمومات ماده

 ي دادرسي به عمل آيد.جلسه

 ی متقابل:ا( طرح دعو2

تواند در مقابدل ادعداي خواهدان تدا پايدان خوانده مي

 ي دادرسي دعواي تقابل طرح كند. اولين جلسه

 ق.آ.د.م( 143، 141)ماده 

 
 ( جلب شخص ثالث:3

نددد تددا پايددان تواخوانددده نيددز هماننددد خواهددان مي

ي اول دادرسي جهات و داليل خود را ا هدار جلسه

كددرده و  ددرف سدده رور پددس ار آن بددا تقددديم 

 دادخواست، جل  شخص ثالث را تقاضا نمايد.

 

 

 

 

 

 

  ( طرح ایرادات؛1

اابليددت طددرح را ار سددوي  84ي غالدد  ايددرادات مدداده

خواندده دارد، در عددين حددال بخشددي ار ايددرادات كدده ار 

ي تدذكر دارد شوند و ايراد جنبهمحسوب مي اواعد آمره

ار سوي خواهان نيز اابل طدرح اسدت. ار سدوي ديگدر 

 . تواند ايراد رد دادرس نيز بنمايدخواهان مي

 ق.آ.د.م( 91و  84)مواد 
 

 

قانون آیين دادرسی  9۸( اعمال ماده 2

 مدنی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( جلب شخص ثالث:3
ي يدان جلسدهتواند تدا پاخواهان، مانند خوانده مي 

دادرسي، جهدات و داليدل خدود را ا هدار كدرده و 
 رف سه رور پس ار آن با تقديم دادخواست، جل  

 شخص ثالث را تقاضا نمايد.
 

 

 

 موارد تغيير

 ( افزايش خواسته1
 ي دعوا( تغيير نحوه2
 ( تغيير خواسته3
 ( تغيير درخواست4

 شرايط تغيير

 اعمال هريک ار تغييرات فوق مشروط به
 وجود سه شرط است:

 ( وجود ارتباط كامل با دعواي مطروحه1
 ( وجود وحدت منشا با دعواي مطروحه2
 ي دادرسي( اادام تا پايان اولين جلسه3
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دکترعلی فالحدکترعلی فالح  

www.dralifallah.com 

Instagram:dr_ali.fallah 

Telegram:dr_ali_fallah 
 

 
به طور تطبيقي« اولين جلسه دادرسی تا» اب دعوا حقوق اصحمصاديقي ار   

 

  ( اعتراض به بهای خواسته؛1

در دعاوي راجع به اموال غير پدولي، بهداي 
خواسددته مبلغددي اسددت كدده خواهددان در 

كند. خوانده ح  دارد با دادخواست معين مي
ي دادرسدي بده آن دو شرط تا اولين جلسده
 ايراد نمايد كه عبارتند ار: 

در بهاي خواسته موثر در مراحل  ( اختالف1
 بعدي رسيدگي باشد.

( خوانده معترض بهاي خواسته مورد نظدر 2
 خود را اعالم كند.

 
 

 ( تعرض به اصالت اسناد خواهان؛2

تواند نسبت بده اسدنادي كده خوانده نيز مي
خواهان پيوست دادخواسدت تقدديم نمدوده، 
حس  مورد، ا هار ترديد، انکدار يدا ادعداي 

. تعرضات مزبور نيدز بده اسدتناد جعل نمايد
ق.آ.د.م بايسددتي حتددي  219و  217مددواد 

ي دادرسي به عمدل االمکان تا اولين جلسه
بيايد. تعرضات نسدبت بده اصدالت اسدناد ار 

مسبوق بده درخواسدت جان  طرفين معموالً
هاست كه بايستي تا اولين ي اصول آنارا ه
 ي دادرسي اعالم شود.جلسه

 

 

  خواست؛( استرداد داد1

، خواهدان 107ي به موجد  بندد الده مداده
ي دادرسدددي، توانددد تدددا اولددين جلسدددهمي

دادخواسددت خددود را مسددترد نمايددد، بنددابراين 
تواندد ار رمدان تقدديم استرداد دادخواست مي

دادخواست تا پاسخ خواهان به اولين خطدابي 
نمايد و يدا به او مي كه دادگاه در اولين جلسه

ه حدداكثر در ابتدداي اي كدبه موج  اليحده
 شود، مطرح گردد.جلسه تقديم مي

 
 ( تعرض به اصالت اسناد خوانده2

ق.آ.د.م، ا هدار   219و  217به موجد  مدواد 
ترديد يا انکار يا ادعاي جعل نسبت به داليل 

اولدين بايد تا  و اسناد ارا ه شده حتي االمکان
ي دادرسي به عمل آيد. مقصود ار حتي جلسه

نسدت كده چنانچده اسدنادي، بده االمکان اي
تجويز دادگاه و با رعايت اانون، پس ار اولين 
جلسه ارا ه گرديد، ا هار انکار و ترديد نسبت 

ها بايد در همان جلسه، به ايد استمهال به آن
 ق.آ.د.م( 97مطرح شود. )ماده 
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 ی دادرسیتکاليف اصحاب دعوا در اولين جلسه 

 «اانون آيين دادرسي مدني 103و  96  مواد تطبي»
 

خوانده نيز بايد اصل و رونوشت يا رو گرفت اسدنادي 

هدا اسدتناد نمايدد بده تعدداد را كه مايل است بده آن

ي ها افزون بر يدک نسدخه در اولدين جلسدهخواهان

 دادرسي حاضر نمايد. 

در صورتي كه خوانده به تکداليه فدوق  ضمانت اجرا؛

مستند وي يک سند عدادي باشدد كده عمل ننمايد و 

مورد ترديد يا انکار وااع شده است، آن سند ار عدداد 

 شود.داليل او خارج مي

هددا را كدده رونوشددت آن خواهدان بايددد اصددل اسدنادي

ي ضددميمه دادخواسددت كددرده اسددت در اولددين جلسدده

 دادرسي  حاضر نمايد.

در صورتي كه خواهان به تکليده فدوق  ضمانت اجرا:

ايد و مستند وي يک سدند عدادي باشدد كده عمل ننم

مددورد ترديددد يددا انکددار خوانددده وااددع شددده اسددت و 

ي ديگدري نباشدد ادرار دادخواست وي مستند به ادله

 گردد.ابطال دادخواست صادر مي

 اصحـــاب دعــوا

 

ورد انکار تواند مدر صورتي كه سند مورد استناد هريک ار طرفين رسمي باشد چون نمي ضمانت اجرای مشترک:

ي اول دادرسي خطري را متوجه طرفي كه بده ي اصل آن در جلسهعدم ارا هق.م(  1292)مداده  و ترديد ارار گيرد.

نمايد. همينطور است، در صورتي كه سند مورد استناد عادي باشد امدا مدورد ادعداي آن استناد نموده است، نمي

 220ادعاي جعل شود، دادگاه به موجد  مداده يا رسدمي(  )عاديجعل ارار گيرد. در حقيقت چنانچه نسبت به سند 

نمايد، چنانچه به استفاده ار سند بااي است،  رف ده رور اصل سند را به دفتر ق.آ.د.م به استناد كننده اخطار مي

دادگاه تسليم كند تا به ادعاي جعل رسيدگي شود. چنانچه در موعد مقدرر صداح  سدند ار تسدليم آن بده دفتدر 

 نمايد، سند ار عداد داليل او خارج خواهد شد.خودداري 

 
  حل برای جلوگيری از ابطال دادخواست خواهان؛راه 

به بعد اانون آيدين  270تواند با لحاظ مواد در صورتي كه دادخواست خواهان مستند به داليل ديگري نباشد، مي

 دادرسي مدني به سوگند متوسل شود و مانع ابطال دادخواست است گردد.

 

 ق.آ.د.م(96)م ی اصول مستندات به عنوان اولين تکليف ارائه
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 مصادیق تأخیر جلسه

خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيدز  - 96ماده 

وانده بايد بده خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خرونوشت اسنادي را كه مي بايد اصل و

طدرف تسدليم  باشد. يک نسخه ار رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر بده عالوه يک نسخهتعداد خواهانها به

مورد اين ماده هرگاه يکي ار اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصدل  در .شودمي

اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و مالحظه طرف بفرسدتد ر خوانده استاسناد خود را، و اگ

شدود و اگدر انکار وااع شود، اگر خوانده باشد ار عداد داليدل او خدارج ميكه آن سند عادي باشد ومورد ترديد وو اال در صورتي

گردد. درصورتي كده خواندده بده واسدطه ابطال مييگري نباشد در آن خصوصخواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله د

چنانچه دادگاه درخواست او را كمي مدت يا داليل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند ح  دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،

 .دنمايصحت دانست با تعيين جلسه خارج ار نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي ميمقرون به

  .بار به تأخير بينداردتواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يکدادگاه مي - 99ماده 

  عدم تشکیل دادگاه  

دسدتور دادگداه نزديکتدرين  هرگاه در وات تعيين شده دادگاه تشکيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد بده - 100ماده 

 .معين خواهد شدنرسيدگي ممک وات

 .ماه خواهدبود در مواردي كه عدم تشکيل دادگاه منتس  به طرفين نباشد، وات رسيدگي حداكثر  رف مدت دو - تبصره

 دعوای قابل تجزیه و صدور رأی نسبت به آن -داق تجدید جلسه مص

، علت مزبور، رير صورتجلسه ايدد و رور در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات اانوني جلسه ديگري الرم باشد - 104ماده 

اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا اابل تجزيه بوده و فقط اسمتي ار آن مقتضدي بعد تعيين و بهو ساعت جلسه

 .دهد و نسبت به اسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داداسمت رأي ميصدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان

درصورتي كه دعوا اابل تجزيه بوده و فقط اسمتي ار آن مقتضي صددور رأي باشدد بدا درخواسدت خواهدان، دادگداه  - 29۸ماده 

 .دهدباشد و نسبت به اسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مينسبت به همان اسمت ميمکله به انشاي رأي
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ي دادرسي تشکيل شده و دادگداه در اين حالت جلسه
كندد به دستور جلسه به طور جز ي يا كلي عمدل مي

ي ديگر را به هدر علدت ضدروري ولي تشکيل جلسه
داند به عبدارت ديگدر در مدواردي كده موجبدات مي

ولي به علتي عمل به مقدماتي رسيدگي فراهم است 
دستور جلسه امکان ناپذير شده و جلسه مورد نظر به 

ي دادرسدي بده افتد در وااع تجديدد جلسدهتأخير مي
مفهوم اخص صورت گرفته است. در صورت تجديدد 

ي دادرسي به مفهوم خاص با توجه بده اينکده جلسه
ي جديدي خواهد داشت ي بعدي دستور جلسهجلسه
ي پيش را بر آن مترت  كرد مگر توان آثار جلسهنمي

ي بعدد همدان دسدتور در مواردي كه دسدتور جلسده
 ي پيش باشد.جلسه

 مصداقی برای تجدید نظر جلسه؛ 104 ماده

ي دادرسدي چنانچده بده جهدات در پايان هر جلسه
ي ديگري الرم باشد، علت مزبور، رير اانوني جلسه

ي بعدد صورت جلسده ايدد و رور و سداعت جلسده
 و به اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد. تعيين 

در صددورتي كدده دعددوا اابددل تجزيدده بددوده و فقددط 
اسددمتي ار آن مقتضددي صدددور رأي باشددد دادگدداه 

دهدد و نسدبت بده نسبت به همان اسمت رأي مي
)نسبت بده اسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد. 

 اسمت ديگر تجديد جلسه خواهد شد.(

 

 

 

رغددم فددراهم بددودن در ايددن حالددت دادگدداه علددي 
موجبات مقدماتي رسيدگي به عللي، امکان عمدل 

باشدد به دستور جلسه را نه جز اً و نه كالً دارا نمي
اندارد. در صدورتي و بنابراين جلسه را به تأخير مي

هاي دعدوا ي دادگاه به تأخير افتد، طرفكه جلسه
ي ي تجديد شده بده مفهدوم عدام همدهدر جلسه

ي به تأخير افتاده ط به جلسهحقوق و تکاليه مرتب
 را دارند.

 اینکه؛  قابل توجه

تغيير وات دادرسي و تجديد جلسه به علت فراهم 
نبودن موجبات مقدماتي رسيدگي نيز همدان آثدار 

 تأخير جلسه را دارد.
 

 مصداقی برای تأخير جلسه 99ی ماده

ي دادرسدي را بده درخواسدت و تواند جلسدهدادگاه مي
 ا فقط براي يکبار به تأخير بيندارد.رضايت اصحاب دعو

 
 مصداقی دیگر؛ 96ی قسمت اخير ماده

ي كمدي در صورتي كه خواندده بده واسدطه» ... 
مدت يا داليل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند 

 « ح  دارد تأخير جلسه را در خواست نمايد ...

 ی دادرسیتأخير جلسه

 )تجديد جلسه به مفهوم عام(

 ی دادرسیجلسهتجدید 

 ) به مفهوم خاص(

 مقایسه تطبيقی تأخير و تجدید جلسه
 ق.آ.د.م( 104. 100. 99. 96)اشاره به مواد 
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عالوه بر انقضاي مدت جلسه و عدم امکدان عمدل 

به دستور جلسه به خاطر كمي وات، رسديدگي بده 

استناد به ق.آ.د.م(،   219)م ادعاي جعل و اصالت سند 

 225، 212، 210، 209، 208)مددواد اه اسددناد خددارج دادگدد

)مواد هاي كيفري يا حقواي استناد به پرونده ق.آ.د.م(

 230و  229)مدواد تمسک به گواهي  ق.آ.د.م( 215، 214

 ق.آ.د.م( 250تدا  248)مدواد  تحقي  و معاينه محدلق.آ.د.م(
ق.آ.د.م(  97)م ي خوانده ي پاسخ خواهان به ادلهارا ه

 ق.ا.د.م( 98)م وا و درخواسدت تغيير در خواسدته، دعد

 ق.آ.د.م( 95)م اداي توضيح خواهان 

اندد كده در ايدن مدوارد، مصاديقي ار تجديد جلسده

مقدمات رسيدگي فدراهم اسدت و دادگداه نيدز وارد 

شود اما تکميل دستور رسيدگي به دستور جلسه مي

ي كند كه جلسدهجلسه و يا علت ديگري ااتضا مي

 ديگري تشکيل شود.

 

 
توان بده مدوارد ذيدل مصادي  تأخير جلسه ميار 

 اشاره كرد:

 تأخير جلسه به دليل ااامه دعاوي طاري  (1

 ق.آ.د.م( 143و  138-132)مواد     

 ( تأخير جلسه به دليل استعفا  يا عزل وكيل 2

 ق.آ.د.م( 41 -39)مواد      

تجديد »اانونگذار در مواردي عبارت  توجه بيشتر:

را بده « تمديد مهلت»و « سهتأخير جل»و « جلسه

هاي كند كه بايد ار ارينهجاي يکديگر استفاده مي

خارجي پي به منظدور اانونگدذار بدرد. اصدوالً در 

ي اول محسوب ي بعد جلسهتجديد جلسه، جلسه

شود امدا در تمديدد جلسده يدا تدأخير جلسده، نمي

 شود.ي اول محسوب ميي بعد نيز جلسهجلسه

 

 مصادیق تأخير جلسه
 

 مصادیق تجدید جلسه به مفهوم اخص 
 

 اشاره به مصادیق بيشتری از تأخير و تجدید جلسه
 

 
 قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد؛ در صورتی كه دعوا -62

 باشد.با درخواست خواهان، دادگاه مخير به انشا  رأي نسبت به همان اسمت مي (1
 تواند نسبت به همان اسمت انشا  رأي نمايد.، دادگاه نمي( با درخواست خواهان2
 باشد.( با درخواست خواهان، دادگاه مکله به انشا  رأي نسبت به آن اسمت مي3
 باشد.( با درخواست خوانده، دادگاه مکله به انشا  رأي نسبت به آن اسمت مي4
 
 
 

 كارگاه عملی تجدید جلسه 
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 دعوا بررسی تطبيقی مقاطع دادرسی و حقوق اصحاب
 مقطع شروع انتها اصحاب دعوا حقوقمصادیق 

)حدد  مخددتص  اسددترداد دادخواسددت. 1
 (107ي بند اله مادهخواهان 

بدده بهدداي خواسددته)ح   اعتددراض .2
 (62ماده 4مختص خوانده بند

) مشترک بين تعرض به اصالت اسناد .3
جمدددع مدددواد  -خواهدددان و خواندددده

 (219و217

 اولين اادام ذينفع تا -   
)جلسده واتي كه دادرسي  تا -

 شده است.نشروع دادگاه( 

تقديم با 
 تدادخواس

 تا اولين جلسه دادرسي
 تا جلسه اول دادرسي

 ،ي دعدواتغيير نحوه ،افزايش خواسته .1
) حد   تغييدر درخواسدت ،تغيير خواسدته
 (98ماده  -مختص خواهان

ح  )ايراد تأمين دعواي واهي . 2
 (110و109 مواد - مختص خوانده

حدد   ايددراد تددأمين اتبدداع بيگاندده )  .3
 (144 ماده -مختص خوانده

. طرح دعواي متقابل)ح  مختص 4
 ق.آ.د.م( 143، 141ماده  - خوانده

) مشترک بين 84. طرح ايرادات ماده 5
 خوانده( خواهان و

. جل  شخص ثالث ) مشترک بين 6
 (135ماده  -خوانده خواهان و

 
 

 فرصت و تا واتي كه خوانده
در برابر اع امکان دف

داشته دادخواستخواهان را
 دفاع نکند.اينکه باشد ولو 

 
تقديم با 

 دادخواست

 تا پايان اولين جلسه
 دادرسي

 تا پايان جلسه اول
 دادرسي

 دادرسي ين جلسهدر اول

 دادرسياول در جلسه 

 در جلسه دادرسي

 
ي استرداد دعوا در مرحله

نخستين و پيش ار ختم مذاكرات 
 ر است با:براب اصحاب دعوا

 ارار رد دعوا
 107بند ب ماده          

دادگاه هنور بده تحقيقدات در 
ماهيت امر مشغول است. و در 
حال استماع مذاكرات طرفين 

 باشد.مي

تقديم با 
 دادخواست

تا واتي كه دادرسي 
 تمام نشده

 )تا ختم دادرسي(

پرونده به حد كفايت مدذاكرات 
رسدديده وصورتجلسدده تنظدديم 

 شده است.

تقديم ا ب
 دادخواست

اصحاب  مذاكرات  ختم
 دعوا

ي استرداد دعوا در مرحله  
نخستين و پس ار ختم مذاكرات 

دعوا با رضايت خوانده  اصحاب
 و برابر است باصدور ارار رد دعوا

 دعوا در صرفنظر كردن كلي ار
اين مقطع سب  صدور ارار 
 سقوط دعوا خواهد شد.

 

تنظديم وپس ار ختم مذاكرات 
 و درصدورت نيدارلسه صورتج

تحقي  محل و  -معاينه محل
...دادرسي به اتمام كارشناسي 

رسيده وختم دادرسي اعالم و 
منتهي به صدور پرونده نهايتاً 

 شد.خواهد رأي 

تقديم با 
 دادخواست

دادرسي تمام شده 
 )ختم دادرسي(
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 بخش دوم

سی نخستینداردی دعوا و ااقمه  

 فصل پنجم:

 توقیف داردسی، استرداد دعوا      

 و    دادخواست
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 توقيف دادرسی

موج  آن سمت، داخل دادرسي ور شود يا سمت يکي ار آنان كه بههرگاه يکي ار اصحاب دعوا فوت نمايد يا محج - 105ماده 

دارد. پدس ار تعيدين جانشدين و طرف ديگدر اعدالم مديدادگاه رسيدگي را به طور موات متواه و مرات  را به شده رايل گردد

دعدوا تدأثيري در يابد مگر اين كه فوت يا حجدر يدا روال سدمت يکدي ار اصدحاب مينفع، جريان دادرسي ادامهدرخواست ذي

 .به ديگران ادامه خواهد يافتصورت دادرسي نسبتدادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين

درصورت توايه يا رنداني شدن يکي ار اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يدا مأموريدت دولتدي يدا  - 106ماده 

 .دهدمهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي شود. لکن دادگاهدادرسي متواه نميمسافرت ضروري،

 استرداد دعوا و دادخواست

 :گيرداسترداد دعوا و دادخواست به ترتي  رير صورت مي - 10۷ماده 

 .نمايدتواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه ارار ابطال دادخواست صادر ميخواهان مي - الف

 .نمايدكه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه ارار رد دعوا صادر ميتواند ماداميخواهان مي - ب

استرداد دعوا پس ار ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممکن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان ار دعواي خود  - ج

 .ين صورت دادگاه ارار سقوط دعوا صادر خواهد كردنظر كند. در اصرفبه كلي
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 توقيف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

 «اانون آيين دادرسي مدني 107، 106، 105تحليل مواد »

 یـــــــف دادرســـتوقي
 توان در دو دسته طبقه بندی كردموارد توقيف دادرسی را می

 

 الف( فوت )یا(

 حجر )یا(        
 

  زوال سمت یکی از اصحاب دعوا

ار موارد توايه دادرسي است. البته در صورتي موج  توايه كل دادرسي است كه نسبت به ديگران م ثر باشدد، 
تواند يابد. معيار تشخيص ميدر غير اينصورت دادرسي نسبت به او توايه و نسبت به ديگران طب  روال ادامه مي

در تمام مواردي كه دعوا اابل تجزيه است و خواهان ها يا خواندگان متعدد هستند، فوت، حجر يا  اينگونه باشد كه
 شود.روال سمت يکي ار خواهان ها يا خواندگان تنها موج  توايه دادرسي نسبت به او مي

 
   ؛ب( فوت یکی از اصحاب دعوا

تقال باشدد، در غيدر اينصدورت دادرسدي در صورتي موج  توايه دادرسي است كه دعواي مورد رسيدگي اابل ان
 گردد، مانند فوت روج يا روجه در دعواي تمکين يا طالق.شود بلکه را ل ميتوايه نمي

 

 نکته تکميلی؛

تواند دادرسي را متواه نمايد ريرا فوت مدير شركت و حتي انحالل شركت خواهان يا خوانده تا پايان تصفيه نمي
 نمايد.كه تصفيه به پايان نرسيده حفظ مي شركت شخصيت حقواي خود را مادام

 

  ل شدن سمت شخصی كه به آن سمت داخل دادرسی شدهیج( زا

در صورتي موج  توايه دادرسي است كه در ساير مواد اانوني اثري براي آن روال، پيش بيني نشده باشدد. لدذا 
ميت يا وصايت صغير، مجنون و غيدر تنها نا ر به واليت، ايمو 105هاي مورد اشاره در ماده توان گفت سمتمي

ي تصفيه ار ورشکسته است و روال سمت وكالت را بايد ار شمول اين ماده رشيد و همچنين سمت نمايندگي اداره
ي فوت، عزل، استعفا ، ممنوعيت يدا ق.آ.د.م براي روال سمت وكيل بواسطه 40و  39خارج نمود چرا كه در مواد 

 بيني شده است. تعلي  ار وكالت آثار خاصي پيش
 
 

 

 توقيف دادرسی ناشی از وضعيت اصحاب دعوا یا نماینده آنان

ق.آ.د.م( 106و  105)مواد   
 توقيف دادرسی ناشی از سایر موارد قانونی

 -109 -259 -256 -248 -434 -423 -19مواد  
 ق.آ.د.م 480 -478 -491 -487 -147 
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متواه « به خودي خود»موارد توايه دادرسي روي دهد، دادرسي اگر يکي ار  (1
گردد بلکه توايه دادرسي مستلزم اعالم آن ار سوي دادگاه است، بنابراين تا نمي

رماني كه دادگاه ار سب  توايه باخبر شده و ارار توايده صدادر نمايدد، جريدان 
 يابد.دادرسي ادامه مي

 

ا بايد ار اواعد آمره دانست در نتيجده اگدر مقررات مربوط به توايه دادرسي ر (2
دادگاه سب  توايه را بدون اعالم يکي ار طرفين احرار نمايد ارار توايه دادرسي 

كند. پس ار صدور ارار مدير دفتر دادگاه مرات  را به طرف ديگر پرونده صادر مي
دادگداه  نمايد و تا رماني كه اا م مقام يا نماينده طرف با ايد آدرس بدهاعالم مي

 اعالم نشود دادرسي متواه خواهد ماند.
 

فوت، حجر يا روال سمت در صورتي موج  توايه دادرسي است كه دادرسي شدروع  (3
شده باشد و به مرحله صدور رأي ااطع نيز نرسيده باشد. )ار اين حيث شدروع دادرسدي ار 

ين تفاسير اگدر شود( با ارمان تقديم دادخواست، ولو تقديم دادخواست نااص محسوب مي
در رمان ااامه دعوا خوانده در ايد حيات نبوده باشد، دادگاه ادرار عددم اسدتماع دعدوا بايدد 

اگر تجديدنظر خوانده در تاريخ تقديم دادخواسدت تجديددنظر فدوت نمدوده  اماصادر كند 
 نمايد.باشد دادگاه تا معرفي وراث او ارار توايه دادرسي صادر مي

 

)نظريه مشورتي(در مورد غاي  مفقود االثر امکان پذير نيست  105ه اعمال مقررات ماد (4  
 

 شرایط توقيف
 

 آثار توقيف
 

كده مقدرر 105توايه دادرسي ار موجبات فراغ دادرس نيست و به داللدت مداده 
كند، دادگاه علي القاعده تا متواه مي« طور موات»دارد دادگاه رسيدگي را به مي

ماندد و ايدن يکدي ار انجامدد مشدغول مديبه طدول رفع توايه دادرسي هر ادر 
 تفاوتهاي بارر توايه دادرسي با روال دادرسي است. 

 

توايه دادرسي، مواعد اانوني اعم ار اينکه در اانون آيين دادرسي مدني و يا ساير 
 آورد.اوانين پيش بيني شده باشد و نيز مواعد اضايي را به حالت تعلي  درمي
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 توقیف دادرسی ناشی از اناطه

خصدوص اعتدراض  صورت وصول اعتراض طاري ار طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حکمدي كده در در – 423ماده 

 ... انداردتأخير مي به دعوا را بهشود م ثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي مي شده صادر ياد

دارد مکله است آن را به دادگاه صادركننده حکدم ارسدال دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي - 434ماده 

گدردد داليل درخواست را اوي بداند و تشخيص دهد حکمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي نمايد و چنانچه

دعواي مطروحه را در اسمتي كه حکم راجع به اعاده دادرسدي در آن مد ثر اسدت تدا صددور باشد، رسيدگي بهدر دعوا ميم ثر 

 .دهدصورت به رسيدگي خود ادامه مياندارد و در غير اينتأخير مي حکم نسبت به اعاده دادرسي به

واست اعاده دادرسي نسدبت بده آن شدود، درخواسدت بده عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخچنانچه دعوايي در ديوان - تبصره

عدالي كشدور تدا گردد. درصورت ابول درخواست يادشده ار طدرف دادگداه، رسديدگي در ديوانحکم ارجاع ميدادگاه صادركننده

 .صدور حکم متواه خواهد شد

 ی وسایل اجرای قرارتوقیف دادرسی ناشی از عدم تهیه

درخواست هريک ار اصحاب دعوا ارار معاينه محدل را صدادر نمايدد. موضدوع ادرار و وادت اً يا بهتواند راسدادگاه مي - 24۸ ماده

 .طرفين ابالغ شوداجراي آن بايد به

 

عدم تهيه وسيله اجراي ارار معاينه محل يا تحقي  محلي توسدط متقاضدي، موجد  خدروج آن ار عدداد داليدل وي  - 256 ماده

ر را دادگاه الرم بداند، تهيه وسا ل اجرا  در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر ارار مذكو باشد. و اگر اجرايمي

علت عدم تهيه وسيله، اجراي ارار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشدا  رأي باشد . درصورتي كه بهبا تجديدنظرخواه مي

 .خواهي متواه، ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بودديد نظرنمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تج

ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه  رف مدت يک هفته ار تداريخ ابدالغ آندرا پرداخدت نکندد،  - 259 ماده

 .شودداليل وي خارج ميكارشناسي ار عداد

كارشناسي انشا  رأي نمايد، پرداخدت دسدتمزد كارشناسدي انجامنتواند بدون باشد ودادگاه نيزنظر دادگاههرگاه ارار كارشناسي به

كه در مرحلده بددوي دادگداه عهده تجديدنظر خواه است، درصدورتي مرحله تجديدنظر به خواهان و درمرحله بدوي به عهده در

اگدر در مرحلده تجديددنظر باشدد  وگردد ميصدادرنمايد، دادخواسدت ابطدالسوگند نيز حکم نتواند بدون نظر كارشناس حتي با

 .حکم بدوي نخواهد بود تجديدنظرخواهي متواه ولي مانع اجراي
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 توقيف دادرسی جهت دادن تآمين

در كليه دعاوي مدني اعم ار دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به اسدتثناي مدواردي كده  - 109 ماده

تواندد بدراي تاديده خسدارات ناشدي ار هزينده دادرسدي و را مقرر داشدته اسدت، خواندده مي مراجعه به دادگاهاانون امور حسبي

دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجده  الوكاله كه ممکن است خواهان محکوم شود ارح 

واتي كه خواهان تدامين ندهدد، دادرسدي متواده د و تانمايبه نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، ارار تامين صادر مي

ندهد به درخواست خواندده كه مدت مقرر در ارار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامينخواهد ماند و در صورتي

 .شودارار رد دادخواست خواهان صادر مي

خير در انجام تعهد يا ايذا  طدرف يدا غدرض ورري بدوده، دادگداه چنانچه بر دادگاه محرر شود كه منظور ار ااامه دعوا تأ - تبصره

 .صدور حکم يا ارار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محکوم نمايدمکله است در ضمن

ا واتي تدأمين داده دادگاه مکله است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و ت - 14۷ ماده

دادرسي متواه خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهدان تدأمين ندداده باشدد در  نشده است

 .گرددو در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، ارار رد دادخواست صادر ميمرحله نخستين به تقاضاي خوانده

 ی داوریينهتوقيف دادرسی در زم

لي كشه شود كه مربوط به واوع جرمي باشد و در رأي داور م ثر بوده و تفکيک جهات يهرگاه ضمن رسيدگي مسا - 4۷۸ ماده

ممکن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نکاح يا طالق يا نس  بوده و رفع اخدتالف در امدري كده مدني ار جزايي

اصل نکاح يا طالق يا نس  باشد، رسيدگي داوران تا صدور حکم نهدايي ار دادگداه  يدگي بهرجوع به داوري شده متواه بر رس

 .گرددمي صالحيتدار نسبت به امر جزايي يا نکاح يا طالق يا نس  متواه

ب كدرده كننده دعوا به داوري يا دادگداهي كده داور را انتخدا( توسط دادگاه ارجاع478شده در ماده ) حکم نهايي ياد - 4۸0ماده 

شود و آنچه ار مدت داوري در رمان تواه رسيدگي داوران بدااي بدوده ار تداريخ ابدالغ حکدم يادشدده ميداوران ابالغاست به

او ابدالغ خواهدد باشد، حکم نهايي وسيله طرفين يا يک طرف بده انتخاب شده شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاهحساب مي

 .ف مفاد حکمي كه در امر جزايي يا نکاح يا طالق يا نس  صادر شده رأي بدهندتوانند برخالداوران نمي .شد

( اين اانون ابل ار انقضاي مدت داوري راساً بدا داور يدا داوران اسدت و پدس ار 309تصحيح رأي داوري در حدود ماده ) - 4۸۷ ماده

ار آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهدد بدود. مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يکي  انقضاي آن تا پايان

طرفين ابدالغ خواهدد  تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به داور يا داوران مکلفند  رف بيست رور ار

 .مانداه ميشده متو داور يا انقضاي مدت ياد صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم اين شد. در
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 «:اناطه»توقيف دادرسی ناشی از  -1

: هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشدد كده رسديدگي بده آن در صدالحيت 19ماده 
 شود.دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم ار مرجع صالحيتدار متواه مي

ق.آ.د.م در خصوص اعتدراض شدخص ثالدث طداري و 434و  423ترتيبات پيش بيني شده در مواد 
 اعاده دادرسي طاري مشمول همين توايه است.

 

 توقيف ناشی از عدم تهيه وسایل اجرای قرار: -2

ي وسدايل اجدراي ي عدم تهيهق.آ.د.م كه در هر كدام بواسطه 259، 256، 248رجوع كنيد به مواد 
 ارار، با توايه دادرسي مواجه خواهيم بود.

 

 توقيف جهت دادن تأمين: -3

در مهلت هايي كه خواهان مکله به دادن تامين است در خصوص تأمين دعدواي واهدي و تدنمين 
 ق.آ.د.م( 147 -109اتباع بيگانه دادرسي متواه خواهد بود. )مواد 

 

 ی داوری:توقيف دادرسی در زمينه -4

 نيز مواجه با توايه دادرسي هستيم. 487، 480، 478در مواد 
ي آيدين جهت بررسي تفصيلي هر كدام ار موارد فوق رجوع كنيد به جلد دوم كتاب كمک حافظه *

 دادرسي مدني در نظم تطبيقي ار نگارنده.
 

 
اگر خوانده در روز تقدیم دادخواست نخستين در قيد حيـات نباشـد، دادگـاه بایـد .......... صـادر كنـد، اگـر  -65

 ادخواست تجدیدنظر در قيد حيات نباشد، دادگاه باید ............ صادر كند.تجدیدنظر خوانده در روز تقدیم د

 ارار عدم استماع دعوا، ارار توايه دادرسي تجديدنظر.  (1
 ( ارار توايه دادرسي، ارار توايه دادرسي تجديدنظر.2
 ( ارار توايه دادرسي، ارار عدم استماع دعواي تجديدنظر.3
 رار عدم استماع دعواي تجديدنظر.( ارار عدم استماع دعوا، ا4
 
 
 

 كارگاه عملی شرایط توقيف دادرسی 
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 توقيف یا زندانی شدن، -1

 عزیمت به محل مأموریت نظامی یا دولتی، -2

شود، بلکه دادگاه در اين مدوارد مهلدت سب  توايه دادرسي نميو یا مسافرت ضروری یکی از اصحاب دعوا،  -3
 دهد. البته نبايد تصور شود كه در اين موارد گرفتن وكيل الزامي است.نان ميكافي براي تعيين وكيل به آ

 
 
 

 ق.آ.د.م( 106)تحليل م  شود؛كه مشمول توقيف دادرسی نمیمواردی 
 

 
 فوت خوانده ... -66

 درهر حال موج  توايه دادرسي است. (1
 ( جز در موارد استثنا ي موج  روال دعوا است.2
 روال دعوا است.( درهر حال موج  3
 ( جز در موارد استثنا ي موج  توايه دادرسي است.4
 

 در دعوای طالق، با فوت خواهان؛ -6۷

 يابد.( رسيدگي ادامه مي2   شود.دعوا متواه مي (1
 شود.( دعوا منتقل مي4   شود.( دعوا را ل مي3
 

 كارگاه های عملی توقيف دادرسی
 

 
 ز اصحاب دعوا:در موقع زندانی شدن یکی ا -6۸

 شود تا مشاراليه بتواند براي خود وكيل تعيين نمايد.دادرسي پرونده حقواي متواه مي (1
تواندد كليده تواند باشدد و مشداراليه مدي( رنداني شدن يکي ار اصحاب دعوا سب  توايه دادرسي نمي2

 ا هارات خود را به دادگاه منعکس كند يا براي خود وكيل تعيين نمايد.
تواند باشد ولي دادگاه مهلت كافي براي داني شدن يکي ار اصحاب دعوا موج  توايه دادرسي نمي( رن3

 دهد.تعيين وكيل به مشاراليه مي
( رنداني شدن يکي ار اصحاب دعوا موج  توايه دادرسي است تا مشاراليه بتواند، ا هارات خود را كتباً 4

 اي خود وكيل تعيين نمايد.ي رندان به دادگاه بفرستد يا برار طري  اداره
 

 اه عملی استثنائات توقيف دادرسیكارگ
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 استرداد دادخواست 
 اانون آيين دادرسي مدني 363و ماده  107تحليل تطبيقي بند اله ماده 

 

 مفهوم و شرایط؛

استرداد به معني پس گرفتن است و در اصطالح به مفهوم اعراض ار آثدار دادخواسدت اسدت، در نتيجده بدا  
شود بلکه تقديم دادخواست كدان لدم ترداد، دادخواست و پيوستهاي آن به دادخواست دهنده پس داده نمياس

 ي دادرسدياولدين جلسدهبايسدت تدا شود. همانطور كه ابالً نيز بيان شد اين ح  خواهان مدييکن تلقي مي
 (107 اده)بند ب مدعوا است.  اعمال شود و الّا ديگر با استرداد دادخواست مواجه نيستيم بلکه موضوع استرداد

 تصميم محکمه؛

نمايد كه مي دادگاه ارار ابطال دادخواست را صادردر صورت استرداد دادخواست با رعايت شرايط اانوني آن،  
اين ارار بر خالف ارار سقوط دعوا داراي اعتبار امر مختومه نيسدت. ضدمناً الرم بده ذكدر اسدت كده هرگداه 

 تواند پيش ار صدور ارار ابطال دادخواست ار آن منصرف شود.شود، خواهان مياسترداد دادخواست مطرح 

 استرداد در سایر مراحل؛

ق.آ.د.م اابليت استرداد دارد كده پدس ار اسدترداد مرجدع  363ي دادخواست تجديد نظر نيز بر اساس ماده (1
روال دعدواي تجديدد نظدر، رأي تجديد نظر ارار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر كدرده و در نتيجده بدا 

 شود.ميتجديد نظر خواسته كه عليه تجديد نظر خواه بوده اطعي 
 

دادخواست فرجامي، دادخواست اعتراض شخص ثالث و دادخواست ، اانونگذار استرداد دادخواست واخواهي (2
ق.آ.د.م بايد پدذيرفت  363ي اعاده دادرسي را پيش بيني ننموده است اما با توجه به اصول كلي و مالک ماده

 كه در اين مراحل نيز دادخواست اابل استرداد است.
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 استرداد دعوا

 در خصوص استرداد دعوا  107ي ماده «ج»و  «ب» تسلط بيشتر نسبت به بندهايجهت 
 الرم است بين سه مقطع ذيل اا ل به تفکيک شويم:

 

 

 
 

 

 ی اول دادرسی مقطع جلسه

 تا ختم دادرسی
 

هنور به تحقيقدات  يعني دادگاه
در ماهيت امر مشغول اسدت. و 
در حدددال اسدددتماع مدددذاكرات 

 باشد.طرفين مي
 

 مقطع دوم
 

 

 مقطع ختم دادرسی 

 تا صدور رأی
 
 

يعنددي پرونددده بدده حددد كفايددت 
مددذاكرات رسدديده ولددي هنددور 
 دادگاه رأي صادر نکرده است. 

 ي صدور حکم نشده است()وارد مرحله
 

 مقطع سوم
 

 
 م دادخواست مقطع تقدی

 ی اول دادرسیتا جلسه
 

ي اول هندددور يعندددي جلسددده
 برگزار نشده است.

 

 مقطع نخست

تواند در دو حالت )دو مقطع( دعواي خدود را اسدترداد كندد كده در هدر دو خواهان مي (1
 شود. اين دو حالت عبارتند ار :حالت نيز تصميم واحدي ار سوي دادگاه اتخاذ مي

 

 استرداد دعوا
  بند ب و ج تطبي
 ق.آ.د.م 107ماده 

 

 
ی نخستين و استرداد دعوا در مرحله

 پيش از ختم مذاكرات اصحاب دعوا

 
 )مقطع دوم( 107بند ب ماده 

 

 

ی نخستين استرداد دعوا در مرحله

 و پس از ختم مذاكرات اصحاب

 دعوا با رضایت خوانده

 
 )مقطع سوم( 107صدر بند ج ماده 

 

 صدور قرار رد دعوا
 

 صدور قرار رد دعوا
 

ي اعتراف به ناروا بودن دعواي ااامه شدده اسدت و بده هر چند استرداد دعوا به منزله (2
درخواست خوانده، دادگاه بايد خواهان را محکوم به پرداخت خسارات دادرسي نمايد ليکن 

 ارار رد دعواي صادر شده بر خالف ارار سقوط دعوا واجد اعتبار امر مختومه نيست.
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 ق.آ.د.م؛ 10۷الف( نگاهی دوباره به بند ج ماده 

ق.آ.د.م با اشکاالت نگارشي مواجه است كه سب  برور اشکال در ضمانت اجراهداي  107متأسفانه بند ج ماده 
 استرداد دعوا گرديده است. جهت تفهيم شايسته اين بند الرم است به تفکيک هاي ذيل خوب دات كنيد:

 

 10۷ ادهصدر بند ج م
 

ترداد دعدوا پدس ار خدتم اس
مذاكرات اصدحاب دعدوا بدا 

 رضايت خوانده
 

ارار سقوط دعوا عالوه بر اينکه سند شکست خواهان در دعواي ااامه شده است، امکان طرح مجدد همان ب( 
 )دكترين و نظر مشورتي(.گيرد چرا كه داراي اعتبار امر مختومه است دعوا را نيز براي هميشه ار وي مي

 

ست كه ارار سقوط دعوا به معني شکست خواهان بوده و واجد اعتبار امر مختومه است اما با حکم درست اج( 
شود خواهان ار دعواي خود انصراف دهدد و آن محکوميت خواهان داراي يک تفاوت عمده است كه سب  مي
يا بي حقي خواهدان شود و راجع به ذي حقي اينست كه در ارار سقوط دعوا تنها به انصراف ار دعوا استناد مي

شود در حالي كه در حکم محکوميت، به بي حقي خواهان در اصل در ماهيت دعوا تصميم يا نظري اعالم نمي
 ق.م( 266)م شود لذا ديگر خواهان نه ح  اانوني خواهد داشت و نه ح  طبيعي. ح  مورد مطالبه استناد مي

 

 ي عمومي تعهدات، ج اول، نشر يلدا(مدني نظريهحقوق  -)جهت بررسي بيشتر ر.ک دكتر ناصر كاتوريان   
 

 (107 ادهتحليل داي  اسمت اخير بند ج م)صرفنظر كردن از دعوا  

 زیر ذره بين در  10۷ ج ماده بند
 

 10۷مفهوم مخالف صدر بند ج ماده 
 

استرداد دعدوا پدس ار خدتم 
مددذاكرات اصددحاب دعددوا 

 بدون رضايت خوانده
 

 10۷قسمت اخير بند ج ماده 
 

صدرفنظر نمدودن خواهددان ار 
دعواي خود بطور كلي پس ار 
 ختم مذاكرات اصحاب دعوا

 

 قرار رد دعوا

 شود.صادر می
 

دادگاه باید به رسيدگی ادامه داده و 

 .رأی مقتضی صادر نماید
 قرار سقوط دعوا

 شود.صادر می
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 ست، ارار رد دعوا و ارار سقوط دعواكه عبارتند ار ارار ابطال دادخوا 107ارارهاي صادره ناشي ار ماده 

 332ب و ج ماده  –ار لحاظ اابليت تجديدنظر خواهي مشمول اواعد عمومي بوده وبه استناد بندهاي اله 
اابليدت فرجدام خدواهي دارندد.  369و  367اابل تجديدنظر خواهي هستند. همچنين به استناد بند ب مواد 

 ليت فرجام ارار رد دعوا در اانون پيش بيني نگرديده است...البته با توجه به  اهر و نص مواد فوق ااب
 
 
 

 10۷قابليت تجدیدنظر از قرارهای صادره ناشی از ماده 
 

 
 استرداد دعوا؛ -69

 پيش ار ختم مذاكرات اصحاب دعوا در هر حال مجار است و دادگاه بايد ارار رد دعوا صادر كند. (1
 هر حال مجار است و دادگاه بايد ارار رد دعوا صادر كند. ( پس ار ختم مذاكرات اصحاب دعوا در2
 ( پيش ار ختم مذاكرات اصحاب دعوا در هر حال مجار است و دادگاه بايد ارار سقوط دعوا صادر كند.3
 ( پيش ار ختم مذاكرات اصحاب دعوا در هر حال مجار است و دادگاه بايد ارار ابطال دادخواست صادر كند.4
 

 سترداد دعواكارگاه عملی ا
 

 
 شود؛رأیی كه بر اساس انصراف كلی خواهان از دعوا صادر می -۷0

 شود و حتي در صورت اطعيت، اعتبار امر اضاوت شده ندارد.ارار سقوط دعوا خوانده مي (1
 شود و در صورت اطعيت، داراي اعتبار امر اضاوت شده است.( ارار سقوط دعوا خوانده مي2
 شود.شود و با صدور آن، اعتبار امر اضاوت شده حاصل ميا خوانده مي( حکم بر سقوط دعو3
 شود و در صورت اطعيت داراي اعتبار امر اضاوت شده است.( حکم بر سقوط دعوا خوانده مي4
 

 عملی انصراف كلی خواهان از دعواكارگاه 

 
 خوانده نيز راضی باشد؛ی خود را مسترد نموده و ااگر خواهان بعد از اعالم ختم دادرسی، دعو -۷1

 شود و اين ارار اابل تجديدنظر است.ارار رد دعوا صادر مي (1
 شود و اين ارار اطعي است.( ارار رد دعوا صادر مي2
 شود و اين ارار اابل تجديدنظر است.( ارار سقوط دعوا صادر مي3
 شود و اين ارار اطعي است.( ارار سقوط دعوا صادر مي4
 

 استرداد دعوا كارگاه عملی  
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 بخش دوم

داردسی نخستینی دعوا و ااقمه  

 فصل ششم:

اهی تأمین خواسته رسیدگی هب ردخواست  

 و  دستور موقت 
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 بررسی تطبيقی دو درخواست مهم؛ 

 ق.آ.د.م( 120الي  108ارار تامين خواسته )مواد  اله(

 ق.آ.د.م( 325الي  310ارار دستور موات )مواد ب( 

 

« محاكمات عاجلده»يا به تعبير اانون اصول محاكمات « دادرسي فوري»يا همان « دستور موقت»

دو سدالح آتشدين در آيدين « تدأمين مددّعي بده»يا به عبارت اديمي آن « تامين خواسته»در كنار 

دادرسي مدني هستند كه با هدف رسيدن سريع و البته مواتي به مقصود و همچندين همدوار كدردن 

ي مواد توسط اانونگذار پيش بيني شده است. با نگاهي عمي  به مجموعهمسير اجراي حکم اطعي 

مرتبط در تقنين اين دو تأسيس مهم حقواي، متوجده خدواهيم شدد كده اانونگدذار مدوارد مشدابه و 

متفاوت و يا موارد به  اهر مشابه ولي به وااع متفاوت را وضع نموده است كه البته بعضاً با ماهيدت 

 است.آن تأسيس ناسارگار 

اينک در راستاي شناسايي اين دو نهاد مهم و تأثيرگذار و ايجاد يک ذهن شفاف و منظم حقواي بدا 

بده  (Comparative Studyي تطبيقي) مطالعهپرداخته ايم.  همان روشي كه تاكنون به تحليل مباحث

 بررسي تطبيقي دو ارار مهم تامين خواسته و دستور موات با كشه ارتباط بين 

 پرداريم.ار اانون آيين دادرسي  مدني مي  325الي 310و  120الي 810 مواد
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 ارتباط مواد قانونی قرار تأمين خواسته و قرار دستور موقت

 ی درخواست تأمین خواسته و دستور موقتهنحو

كده يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسدي تدا واتي تواند ابل ار تقديم دادخواستخواهان مي - 10۸ماده 
 :نشده است درموارد رير ار دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مکله به ابول آن استحکم اطعي صادر

 .دعوا مستند به سند رسمي باشد - الف
 .خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد - ب
 .موج  اانون، دادگاه مکله به ابول درخواست تأمين باشدر ابيل اوراق تجاري واخواست شده كه بهدر مواردي ا - ج
 .صندوق دادگستري بپرداردبه "طرف مقابل وارد آيد نقداخواهان، خساراتي را كه ممکن است به - د

پدذيرد. است كه درخواسدت تدأمين را مي نظر دادگاهيتعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به -تبصره
  .موكول به ايداع خسارت خواهد بودصدور ارار تأمين

 .نمايدنفع برابر مواد رير دستور موات صادر ميدرخواست ذياموري كه تعيين تکليه آن فوريت دارد، دادگاه به در – 310 ماده

اشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس ايد و بده امضداي درخواست دستور موات ممکن است كتبي يا شفاهي ب - 313 ماده
 .رسدمي كنندهدرخواست

كننده بايدد حدداكثر  درف بيسدت رور ار كه ار ابل ااامه دعوا نشده باشدد، درخواسدتپس ار صدور دستور موات در صورتي - 31۸ ماده
ادخواسدت خدود را تقدديم و گدواهي آن را بده دادگداهي كده دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و د تاريخ صدور

صورت دادگاه صادركننده دستور موات بده درخواسدت طدرف، ار آن رفدع اثدر خواهدد  نمايد. در غير اين دستور موات صادر كرده تسليم
 .كرد

 مرجع صالح برای درخواست تأمین خواسته و دستور موقت

 .شود كه صالحيت رسيدگي به دعوا را داردميدرخواست تأمين ار دادگاهي  - 111 ماده

 ايدن غيدر چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موات، همان دادگاه خواهد بدود و در - 311 ماده
 .باشد كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارددرخواست، دادگاهي مي صورت مرجع

دستور موات، در مقر دادگاهي غير ار دادگاههاي يادشده در مداده ابدل باشدد، درخواسدت هرگاه موضوع درخواست  - 312 ماده
 .آيد، اگرچه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشدعمل ميدادگاه بهدستور موات ار آن

 ی قابل تأمین خواسته و دستور موقتخواسته

 .ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشدشود كه درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي - 113 ماده

 .دستور موات ممکن است داير بر توايه مال يا انجام عمل و يا منع ار امري باشد - 316 ماده

 لی و استثنائات آن در قرار تأمین خواسته و دستور موقتاصل پرداخت خسارت احتما

كده خواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسدي تدا واتيتواند ابل ار تقديم دادخواست يا ضمن دادخواهان مي - 10۸ ماده
 :نشده است درموارد رير ار دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مکله به ابول آن استحکم اطعي صادر

 .دعوا مستند به سند رسمي باشد -اله 
 .خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد -ب 
 .موج  اانون، دادگاه مکله به ابول درخواست تأمين باشدق تجاري واخواست شده كه بهدر مواردي ار ابيل اورا - ج
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ي براتي كه به علدت عددم تأديده اعتدراض ي دعوا محکمه مکله است به مجرد تقاضاي دارندهپس ار ااامه-ق.ت  292ماده 
 .عليه به عنوان تأمين توايه نمايدشده است معادل وجه برات را ار اموال مدعي

 .الرعايه استطل  نيز الرم در مورد فته )ار مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب(تمام مقررات راجع به بروات تجارتي  - ق.ت 309 ماده

صدور چک ولو اين كه ار محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليکن مقدررات ايدن ادانون ار  -ق.ت 314 ماده
 .ي دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نيز خواهد بودها و اعتراض و ااامه هرنويس ضمانت صادركننده و

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده داليل ااامه نمايد كه مديون براي فدرارار ديدن اصدد فدروش  - مق. مکرر 21۸اده م
را به ميزان بدهي او صادرنمايد كه دراين صورت بدون اجداره دادگداه اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند ارارتوايه اموال وي 

 . ح  فروش اموال رانخواهد داشت

خود را ار بارپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله اابدل ابدول باشدد، « ضرر و ريان»تواند تأمين شاكي مي ـ ق.آ.د.ک 10۷ماده 
 كند.صادر مي« ارار تأمين خواسته»بارپرس 

چنانچه با صدور ارار تأمين خواسته، اموال متهم توايه شود، بارپرس مکله است هنگام صدور ارار تأمين كيفري ايدن  بصره ـت
 موضوع را مدنظر ارار دهد.

شود ولي به درخواست مدعي ممکدن دعاوي راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توايه مي -ق.ا.ح 221ماده 
 .ين شوداست خواسته تأم

شود ارخواهان تدأمين مناسدبي اخدذ دادگاه مکله است براي جبران خسارت احتمالي كه ار دستور موات حاصل مي - 319 ماده
 .باشدصدور دستور موات منوط به سپردن تأمين مي صورت اين نمايد. در

كند خواندده، ملدک متصدرفي خواهدان را عددواناً طور مقتضي احرار دهد كه بهادگاه درصورتي رأي به نفع خواهان ميد - 1۷4 ماده
چنانچه ابل ار صددور رأي، خواهدان تقاضداي صددور دسدتور  مزاحمت يا ممانعت ار ح  استفاده خواهان نموده استتصرف و يا

حداث و يا تکميل اعياني ار ابيل اموات نمايد و دادگاه داليل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري ار ايجاد آثار تصرف
ملدک بنا يا غرس اشجار يا كشت و ررع، يا ار بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري ار ادامه مزاحمت و يدا ممانعدت ار حد  را در

 . مورد دعوا صادر خواهد كرد
 .كه مرجع تجديدنظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايدشود مگر ايناين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي

 ت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و دستور موقتوق

نظر دادگاه برساند، دادگاه بددون درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مکله است پرونده را فوري به - 115 ماده
 .نمايدداليل درخواست كننده رسيدگي نموده، ارار تأمين صادر يا آنرا رد ميبهطرف،اخطار به

كده نمايدد. درموارديدادگاه دعدوت ميبراي رسيدگي به امور فوري، دادگاه رور و ساعت مناسدبي را تعيدين و طدرفين را بده - 314 ماده
توان بدون تعيين وات و دعوت ارطرفين و حتي در اواات تعطيل و يا در غير محل دادگداه بده امدور يداد شدده كند ميفوريت كار ااتضا 
 .رسيدگي نمود

 وا پس از صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقتاقامه اصل دع

كننده تأمين تا ده رور ار تاريخ صدور ارار تأمين نسبت بده اصدل دعدوا دادخواسدت ندهدد، درصورتي كه درخواست - 112 ماده
 .نمايدخوانده، ارار تأمين را لغو ميدرخواستدادگاه به

كننده بايد حدداكثر  درف بيسدت ابل ااامه دعوا نشده باشد، درخواست كه ارپس ار صدور دستور موات در صورتي - 31۸ ماده
دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خدود را تقدديم و گدواهي آن را بده رور ار تاريخ صدور

ور موات به درخواست طرف، ار آن صورت دادگاه صادركننده دستنمايد. در غير ايندادگاهي كه دستور موات صادر كرده تسليم
 .رفع اثر خواهد كرد

 فوریت اجرای قرار تأمين خواسته و دستور موقت
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كه ابالغ فوري ممکن نباشدد و تدأخير اجدرا ارار تأمين بايد فوري به خوانده ابالغ و پس ار آن اجرا شود. درمواردي - 11۷ ماده

 .شودن اجرا و سپس ابالغ ميخواسته گردد ابتدا ارار تأميباعث تضييع يا تفريط

 .تواند مقرر دارد كه ابل ار ابالغ اجرا  شودفوريت كار، دادگاه مي دستور موات پس ارابالغ اابل اجراست و نظر به - 320 ماده

 شود. در مواردي كه ابالغ فوري ممکدن نيسدت و تدأخير درارار تأمين خواسته به محض ابالغ، اجرا مي ق.آ.د.ک ـ 109ماده 

رسدد. ادرار شود. اين موارد، فوراً به اطالع دادسدتان ميشود، ابتدا ارار تأمين، اجرا و سپس ابالغ مياجرا موج  تضييع خواسته مي

 شودتأمين خواسته مطاب  مقررات اجراي احکام مدني در اجراي احکام كيفري دادسراي مربوط اجرا مي

 هزینه دادرسی درخواست دستور موقت

 .درخواست صدور دستور موات مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است -325ه ماد 2تبصره 

 قابلیت شکایت قرار تأمین خواسته و دستور موقت

اين ارار اعتراض نمايدد. دادگداه در اولدين شود، نامبرده ح  دارد  رف ده رور بهارار تأمين به طرف دعوا ابالغ مي – 116ماده 

 .نمايدآن تعيين تکليه ميرسيدگي نموده و نسبت بهراضجلسه به اعت

 .ارار ابول يا رد تأمين، اابل تجديدنظر نيست – 119 ماده

تواندد ابول يا رد درخواست دستور موات مستقالً اابل اعتراض و تجديددنظر و فرجدام نيسدت. لکدن متقاضدي مي – 325 ماده

نيز اعتراض و درخواسدت رسديدگي نمايدد. ولدي در هرحدال رد يدا ابدول  اصل رأي نسبت به آنتجديدنظر به ضمن تقاضاي

 .نيستدرخواست دستور موات اابل رسيدگي فرجامي

 .باشداجراي دستور موات مستلزم تأييد ر يس حوره اضايي مي – 1 تبصره

 .درخواست صدور دستور موات مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است – 2 تبصره

 دستور موقتو غو یا رفع اثر قرار تأمین خواسته ل

درصورتي كه موج  تأمين مرتفع گردد دادگاه ارار رفع تأمين را خواهد داد. درصدورت صددور حکدم اطعدي عليده  - 11۸ ماده

 .شودخود مرتفع مي و يا دادخواست، تأمين خود به خواهان يا استرداد دعوا

أميني بدهد كه متناس  با موضوع دسدتور موادت باشدد، دادگداه درصدورت مصدلحت ار درصورتي كه طرف دعوا ت - 321 ماده

 .خواهد نموددستور موات رفع اثر

نمايدد و هرگاه جهتي كه موج  دستور موات شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موات آن را لغدو مي - 322 ماده

 .نمود خواهدكننده، دستور را لغو گيدادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيداگر اصل دعوا در

در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نيار دارد، چنانچده شداكي تدا ابدل ار خدتم دادرسدي،  ق.آ.د.ک ـ 112ماده 

 شود.دادخواست ضرر و ريان خود را به دادگاه كيفري تقديم نکند، به درخواست متهم، ار ارار تأمين خواسته رفع اثر مي
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در صورتي كه به جهتي ار جهات اانوني، تعقي  متهم مواوف يا ارار منع تعقي  صادر و يا پرونده به هر  ـق.آ.د.ک  113ه ماد

 شود.كيفيت مختومه شود، پس ار اطعيت رأي و اجراي آن، ار ارار تأمين خواسته رفع اثر مي

 وقتقرار تأمین خواسته و دستور م تعیین تکلیف نسبت به خسارات احتمالی

موج  رأي اطعي محکوم به بطالن دعوا شود و يا حقدي بدراي او درصورتي كه ارار تأمين اجرا گردد و خواهان به - 120 ماده

او وارد شده است با  خوانده ح  دارد  رف بيست رور ار تاريخ ابالغ حکم اطعي، خسارتي را كه ار ارار تأمين بهبه اثبات نرسد،

دادرسدي مددني و مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشدريفات آيين دركننده ارار،تسليم داليل به دادگاه صا

شود تا چنانچه دفاعي داشته باشدد  درف ده رور ار تداريخ ميطرف ابالغگيرد. مفاد تقاضا بهپرداخت هزينه دادرسي صورت مي

نمايد. ايدن رأي مقتضي صادر مي داليل طرفين رسيدگي و رأي اده بهالععنوان نمايد. دادگاه در وات فوق ابالغ با داليل آن را

به مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهدي كده بابدت خسدارت احتمدالي سدپرده شدده اطعي است. در صورتي كه خوانده در

 .شوددرخواست خواهان به او مسترد مي

رفع اثر ار آن، چنانچه  درف يدک مداه ار تداريخ ابدالغ رأي درخصوص تأمين اخذ شده ار متقاضي دستور موات يا  - 324 ماده

 .خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، ار مال مورد تأمين رفع توايه خواهد شد نهايي، براي مطالبه
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 بررسی تطبيقی دو درخواست مهم؛ 

 
 

جهت رسديدگي بده دادرسدي فدوري يدا  (1
همان دستور موادت وجدود تمدامي شدرايط 

 -)اهليدت، ذي نفعددي، ذي سددمتيي دعددوا ااامده

 رم و ضروري است.المنجز بودن...( 

 
صدور ارار دستور موات، مستلزم تقدديم  (2

تواندد ابدل ار درخواست ذينفع است كه مي
تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجدع 
به اصل دعوا يدا در جريدان دادرسدي طدرح 

 گردد.
 ق.آ.د.م( 318+313+310)مواد  

 
در صددورت طددرح درخواسددت دسددتور  (2-1

بدل ار تقدديم دعدوا )اي موات پديش ار ااامده

دفتــر ثبــت »ار لحدداظ ثبددت در  دادخواسددت(

ــت هدداي دفتددر كددل و ارجدداع « دادخواس
ضددروري اسددت بددر روي بددرگ چدداپي 
 مخصوص دادخواست تنظيم و تقديم شود.

 
درخواست دستور موات اابليت طدرح  (2-2

 در مراحل بدوي و تجديدنظر را دارد.
 

 

 
 

با توجه به اينکه ارار تدأمين خواسدته ار  (1
باشددد وجددود دادگداه مددي)تصددميمات( اعمدال 
نفعدي، ت، ذي)اهليي دعوا ي شرايط ااامههمه

براي درخواست تأمين سمتي، منجز بودن...( ذي
 ضروري است.

 

صدور ارار تأمين خواسته مستلزم تقديم  (2
تواند ابل ار درخواست خواهان است كه مي

تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجدع 
به اصل دعوا يدا در جريدان دادرسدي طدرح 

 ق.آ.د.م( 108)ماده گردد. 

 
درخواسددت تددأمين  در صددورتي كدده (2-1

دعدوا )ابدل ار تقدديم ي خواسته پيش ار ااامده

مطدرح شدود بده لحداظ ثبدت در دادخواست( 
هاي دفتدر كدل و  «دفتر ثبت دادخواست»

ارجدداع الرم اسددت بددر روي بددرگ چدداپي 
 مخصوص دادخواست تنظيم و تقديم شود.

 
درخواست تأمين خواسته اابليت طرح  (2-2

 دارد.در مراحل بدوي و تجديدنظر را 
 

 

 قرار دستور موقت
 

 ق.آ.د.م 325الي  310مواد 
 

 

 قرار تأمين خواسته
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دادگاهي اسدت كده نسدبت بده  دادگاه صالح، (3
اسدت مگدر اينکده به رسيدگي صالح  اصل دعوا

موضوع درخواست خارج ار حوره دادگاه باشد كه  
در اين صورت درخواست ار دادگاهي خواهد شدد 

ي آن دادگداه ورهكه موضوع دستور موات در حد
حيت رسيدگي بده اصدل اگر چه صال وااع است

دعوا را ندارد، البته مشروط بدر اينکده صدالحيت 
ذاتي رعايت شود، لذا براي نمونه، چنانچه اصدل 
دعوا در دادگاه انقالب رسيدگي شود و در محل، 

توان ار دادگاه عمومي دادگاه انقالب نباشد ، نمي
 العکسدستور موات گرفت و همينطور ب

 ق.آ.د.م( 312و  311)مواد 

جهت صدور ادرار دسدتور موادت، دادگداه  (4
عالوه بر احرار شرايط عمدومي ااامده دعدوي 
بايد فوريت موضوع را نيز احرار نمايدد كده در 

تواندد اين راستا عالوه بر ا هارات طرفين مي
ار كارشناسي يدا تحقيد  و معاينده محدل ... 

 ق.آ.د.م( 310)صدر ماده استفاده نمايد. 
 

موضوع دستور موات ممکن است داير بدر  (5
توايه مال يا انجام عمل و يا مندع ار امدري 

بنابراين موضوع دستور موات، برخالف باشد. 
 زاماً توايه مال نيست.تأمين خواسته ال

 ق.آ.د.م( 316)ماده 

 
 

 

دادگاه صالح، جهت رسيدگي به درخواست  (3
ت بده تأمين خواسته دادگاهي است كده نسدب

اصل دعوا صالح به رسيدگي است ولو اينکده 
ي مال مورد درخواست تأمين، خدارج ار حدوره

 دادگاه صالح باشد. 
 ق.آ.د.م( 111)ماده 

 
 
 
 

جهت طرح و صدور ادرار تدأمين خواسدته  (4
تنها احرار شرايط عمومي ااامده دعدوا كدافي 

 است و نياري به احرار فوريت امر نيست.
 ن پيش بيني نشده است()احرار فوريت در اانو

 )عدم پيش بيني در اانون(

 

 
خواسته اي اابل تأمين است كه ميزان آن معلوم يا  (5

عين معين باشد. به عبارتي، خواسته بايد اابل بارداشت 
 باشد. بنابراين در تأمين خواسته الزاماً مال توايه 

شود و الزام به فعل يا ترک فعل اابل تأمين نيست مي
 ق.آ.د.م( 113)ماده باشد.  ل بارداشت نميچرا كه ااب
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دادگدداه مکلدده اسددت بددراي جبددران  (6
خسارت احتمدالي كده ار دسدتور موادت 

شود ار خواهان تأمين مناسبي حاصل مي
نمايد، بندابراين صددور ادرار دسدتور  اخذ

موات در هر حال نيار به سپردن تدأمين 
 دارد مگر در يک مورد شبه استثنايي.

دستور موادت در دعداوي و شبه استثناء: 

تصرف جهت جلوگيري ار ايجاد آثار تصرف و 
 ق.آ.د.م( 174)ماده يا تکميل اعياني... 

بايد توجه داشدت كده در دسدتور موادت 
مفهوم اخص دستور موادت  ي فوق،ماده

مورد نظر اانونگدذار نيسدت بلکده مدراد 
دستوري اسدت كده بطدور موادت اجدرا 

گردد لذا صدور آن موكدول بده دادن مي
 تامين نيست.

 ق.آ.د.م( 174و  319مواد )

 

ممکن است وجه  )تأمين( خسارت احتمالی (۷
و تنهدا  )اعدم ار وجده نقدد و مدال اسدت(نقد باشد 

ت كه تشخيص آن با متناس  بودن شرط اس
االاتضددا  بدده صددندوق دادگدداه اسددت و عند

 شود.دادگستري تسليم يا تأديه مي
 ق.آ.د.م( 319ماده )

 
 

 

 

صدور ارار تأمين خواسته نيدار بده سدپردن  (6
دارد بده اسدتثناي )تدأمين( « خسارت احتمالي»

 ق.آ.د.م( 108بندهاي اله تا ج ماده )موارد ذيل  

 دعوا مستند به سند رسمي باشد:( الف
ميددان سددند رسددمي الرم االجددرا و سددند 
رسمي غيدر االرم االجدرا تفداوتي ار ايدن 
حيث نيست ولي اسناد عدادي كده اعتبدار 

و ق.م.(  1292)م اسددناد رسدددمي را دارندددد 
همينطور اسناد عادي الرم االجرا مشمول 

 شوند.ياين امتيار نم
 خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد. ب(
در مواردي كه به موج  اانون نيار به  ج(

 ابيل: اخذ تأمين نيست، ار
اوراق تجدداري واخواسددت شددده بددر  (1ج

 ق.ت. 314+309+293+292اساس مواد 
 ق.آ.د.ک 107ماده  (2ج
 ق.ا.ح 221ماده  (3ج
 مکرر ق.م 218ماده  (4ج
خسارت احتمدالي در مواردي كه تأديه  (۷

نيار است، الزاماً بايد وجه نقد باشد كه بده 
گدردد و صندوق دادگستري پرداخدت مدي

 ميزان آن به نظر دادگاه بستگي دارد.
 و تبصره آن( 108ماده « د»)بند 
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كده  جهت رسيدگي، اصل بر اين است  (۸
دادگاه رور و سداعت مناسدبي را تعيدين و 
طرفين را بده دادگداه دعدوت نمايدد مگدر 

توان اينکه فوريت كار ااتضا  نمايد كه مي
بدون تعيين وادت و دعدوت ار طدرفين و 
حتي در اواات تعطيل و يا در غيدر محدل 

 دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود. 
   رسيدگي بطور عادي اصل

 گي بطور فوق العاده   رسيد استثناء
 ق.آ.د.م( 314)ماده  )ناسارگاري با روح دستور موات(

ي در دستور مواتي كده ابدل ار ااامده (9
دعوا مطرح شده است، خواهان بايد  رف 
بيسددت رور ار تدداريخ صدددور اددرار دسددتور 
موات، دعواي اصلي را ااامه كند، در غيدر 
اينصورت دادگاه صادر كننده به درخواست 

 ار آن رفع اثر خواهد كرد.انده( )خوطرف 
 ق.آ.د.م( 318)ماده 

اصل بر اين اسدت كده ادرار دسدتور  (10

موات پس ار ابدالغ اابليدت اجرايدي دارد  

تواندد اما نظر به فوريت كدار، دادگداه مدي

 مقرر دارد كه ابل ار ابالغ اجرا شود.

 ق.آ.د.م( 320)ماده 

 
 

 

مددير دفتدر  ،پس ار تقدديم درخواسدت (۸
است پرونده را فوري به نظر دادگاه مکله 

 ،برساند و دادگاه بايد بدون اخطار به طرف
 رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد. 

 العاده()رسيدگي بطور فوق
 ق.آ.د.م( 115)ماده 

 

تددأمين خواسددته اي كدده ابددل ار در  (9
ي دعوا مطرح شدده اسدت، خواهدان ااامه

بايددد  ددرف ده رور ار تدداريخ صدددور اددرار 
خواسته، دعواي اصلي را ااامه نمايد تأمين 

و الّا دادگاه به درخواست خوانده ارار تأمين 
 نمايد. را لغو مي

 ق.آ.د.م( 112)ماده 
 

كده ادرار تدامين  ايدن اسدت( اصل بر 10
خواسته به خوانده ابالغ و سپس اجرا شود 
اما اجراي ابل ار ابالغ نيز ممکن است. در 
د و مواردي كه ابالغ فدوري ممکدن نباشد

تأخير اجرا  باعث تضييع يا تفريط خواسته 
گردد ابتدا ارار تأمين اجرا و سدپس ابدالغ 

 ق.آ.د.م( 117)ماده  شود.مي
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رسيدگي بده درخواسدت دسدتور موادت، ( 11
مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي 

 ق.آ.د.م( 325م  2)تبصره غيرمالي است. 

اجراي ادرار دسدتور موادت مسدتلزم ( 12
 ي اضايي است.تأييد ر يس حوره

 ق.آ.د.م( 325م  1)تبصره 

بعد ار طرح درخواست دسدتور موادت بدا ( 13
يط گفته شده، ذينفع با ارار ابول يا رعايت شرا

رد دستور موات مواجه خواهد بود كده در ايدن 
 گردد.بخش اابليت شکايت آن بررسي مي

ابددول يددا رد درخواسددت دسددتور مواددت 
مسددتقالً اابددل تجديدددنظر نيسددت. يعنددي 
ضمن تقاضاي تجديدنظر بده اصدل رأي، 

تدوان نسدبت بده دسدتور موادت نيدز مدي
ارار مزبدور اابدل تجديدنظر خواهي كرد. 

اعتراض نيست و اعتراض پيش بيني شده 
در خصدوص دسدتور موادت  116در ماده 

 پيش بيني نشده است.
 ؛دستور موقتقرار قبول یا رد 

ي اابل واخواهي، فرجام خدواهي و اعداده
دادرسي نيست ولي اابل اعتراض شخص 

 تواند باشد.ثالث مي
واد عدم پيش بيني در مد ،ق.آ.د.م 418+325 مواد)

 ق.آ.د.م( 367و  332و  305

 
 

 

رسيدگي به درخواست تدأمين خواسدته ( 11
ي دادرسدي معدادل مستلزم پرداخدت هزينده
 ق.و.د.د.و...( 3م  13)بند دعاوي غيرمالي است. 

بددراي اجددراي اددرار تددأمين خواسددته ( 12
 موافقت ر يس حوره اضايي شرط نيست. 

 )عدم پيش بيني در اانون(

خواست تأمين خواسته پس ار آنکه در( 13
بددا رعايددت تمددامي شددرايط طددرح گرديددد 
متقاضي مواجه با ارار ابول يدا رد تدأمين 
خواهد بود كه در اينجا اابليدت شدکايت و 

  گردد.اعتراض به آن بررسي مي
ارار ابول يدا رد تدأمين اابدل تجديددنظر 

البته در صدورتي كده ادرار تدأمين   نيست
 ابول و صادر شود اابدل اعتدراض هسدت

تواندد  درف ده رور ار كه طرف دعوا مدي
تاريخ ابالغ، در همان مرحلده و در همدان 
دادگاه اعتراض نمايدد و دادگداه در اولدين 
جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و تعيين 

 كند. تکليه مي
  قرار قبول یا رد تأمين خواسته؛

اابدل واخدواهي، فرجددام خدواهي و اعدداده 
ثالدث ولي اابل اعتدراض  دادرسي نيست.

 تواند باشد.مي
، عدم پيش بيني در ق.آ.د.م 418+119+116)مواد 
 ق.آ.د.م( 367و  332 ،305مواد 
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( هرگاه جهتي كه موجد  دسدتور موادت 14
ي شده است مرتفع شود، دادگاه صادر كنندده

نمايد و اگر اصدل ارار دستور موات را لغو مي
دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگداه رسديدگي 
كننددده دسددتور مواددت را لغددو خواهددد نمددود. 
شکست ذي نفع در دعوا نيدز چده بده حکدم 

ي هددر يددک ار اطعددي باشددد و چدده بواسددطه
ارارهاي ااطع دعدوا باشدد كده البتده نهدايي 

شود. عالوه بر موارد اند سب  لغو ارار ميشده
فوق در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهدد 
كه متناس  با موضوع دسدتور موادت باشدد، 
دادگاه در صورت مصلحت ار دسدتور موادت 

 ق.آ.د.م( 322و  321)مواد رفع اثر خواهد نمود.  

تطبيد  تعيدين  آخرين موضدوع بدراي (15
 تکليه تأمين اخذ شده است 

در صورتي كه دستور موات اجرا شده باشد  
و خواهان به موج  رأي نهايي محکوم بده 
بطالن دعوا يدا بدي حقدي شدود )شکسدت 
خواهان(، خوانده ح  دارد  درف يکمداه ار 
تاريخ ابالغ رأي نهايي و با رعايت تشريفات 

 دادرسي طرح دعوا نمايد.
ي خسدارت توسدط مطالبدهدر صورت عدم 

خوانده با تشريفات و شرايط فوق، به دستور 
-دادگاه ار مال مورد تأمين رفع توايه مدي

شود. الرم به توضديح اينکده جهدت صددور 
ق.آ.د.م نيدار  2دستور دادگاه با مالک مداده 
 ق.آ.د.م( 324)ماده به درخواست خواهان است. 

 
 

 

در صورتي كه موج  تدأمين خواسدته  (14
تفع گردد دادگاه ارار رفع تأمين را خواهد مر

داد. در صورت شکست خواهان در دعوا چه 
با حکم اطعي و چه با هر يدک ار ارارهداي 

خواسدت، ابطدال دادخواسدت، رد )رد دادااطع دعوا 

ادرار تدأمين دعوا، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا( 
 شود.خواسته خود به خود مرتفع مي
مين به ارار تأ * مرتفع شدن خود به خودي

اين معني نيست كه دسدتور دادگداه در ايدن 
خصددوص الرم نيسددت بلکدده اوالً نيددار بدده 
دستور دادگداه اسدت و ثانيداً صددور دسدتور 

 باشد دادگاه مستلزم درخواست ذينفع مي
 ق.آ.د.م( 118ي )ماده - ق.آ.د.م( 2)مالک م 

آخرين موضوع تطبيقي، تعيدين تکليده  (15
  در صورتي كده ادرار خسارات احتمالي است

تأمين اجرا شده باشد و خواهدان بده موجد  
رأي اطعي محکوم به بطدالن دعدوا يدا بدي 

خواندده حد  دارد )شکست خواهدان( حقي شود 
 رف بيست رور ار تاريخ ابالغ حکم اطعدي، 
بدددون رعايددت تشددريفات و بدددون پرداخددت 

ي خسارت هزينه تنها با تسليم داليل، مطالبه
العداده رسديدگي و وادت فدوقكند. دادگاه در 

نمايد. در صورت عددم رأي مقتضي صادر مي
ي خسارت توسدط خواندده بدا شدرايط مطالبه

بده درخواسدت )خسدارت احتمدالي( فوق، تأمين 
 شود. خواهان به خودش مسترد مي

 ق.آ.د.م( 120)ماده 
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 هتحليل تکميلی قرار تأمين خواست
 

 تأمين خواسته خسارت احتمالي(تأمين )

 نوع تأمين؛ ❖

سپرده شود و ابض آن به دادگداه )حساب بانکي مربوط( تأمين بايد بصورت وجه نقد در صندوق دادگستري  

تسليم شود و هيچ مال ديگري اعم ار منقول و غيرمنقول، برگ هاي بهادار و حتي ضدمانت نامده هداي 

 شود.تواند جايگزين آن بانکي نمي
 

 ؛قابليت اعتراض ❖

 قاعده؛

ي گرفتن تأمين ار خواهان و ميزان تأمين تواند نسبت به تصميم دادگاه دربارههيچ يک ار اصحاب دعوا نمي

 تعيين شده شکايت نمايد.

تأمين خواسته با اابليت اعتراض به ارار ابول يا رد )خسارت احتمالي( اابليت اعتراض به تأمين، بيشتر دقت كنيد؛ 

ي تطبيقي شرح داده شده ارار ابول يا رد تدأمين خواسدته ود. همانگونه كه در مقايسهتأمين خواسته اشتباه نش

 ق.آ.د.م اابليت اعتراض را دارد. 116اابل تجديدنظر نيست و تنها ارار ابول تأمين خواسته طب  ماده 

بدوده اسدت، در صورتي كه بعدها بر دادگاه محرر شود كه وجه توديع شده بيش ار مقدار الرم  بيشتر بدانيد؛

تواند دستور استرداد بخشي ار آن را صادر كند. البته، گرفته است، نميليل اينکه متعل  ح  خوانده ارار به د

تواند مبلغ تعيدين در صورتي كه هنور ارار تأمين صادر نشده باشد يا هنور وجه توديع نشده باشد، دادگاه مي

 شده را كاهش دهد.

مدورد ار  آن خواسته صادر شده باشد و بعداً براي دادگداه محدرر شدود كده چنانچه ارار تأمين قضاوت كنيد؛

 تواند به درخواست خواهان دستور رد آن را صادر كند.نبوده است، مي)خسارت احتمالي( موارد گرفتن تأمين 
 

 ميزان تأمين؛ ❖

تعيين ميزان خسارات احتمالي با درنظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواسدت  

-پذيرد. در عمل دادگاه هاي ما ميزان تأمين را در مواردي كه خواسته عين معين نمديتأمين را مي

ي ايمدت هدا كده ص سداالنهق.آ.د.م و در نظر گرفتن تغيير شاخ 522باشد با توجه به مالک ماده 

 نمايند.درصد تعيين مي 20تا  15گردد بين توسط بانک مركزي اعالم مي
 تأمين؛ سپردن مهلت ❖ 

مقنن مهلت سپردن تأمين را محدود نکرده است، اما در عمل دادگاه ها ضمن تعيين ميزان تأمين مددّت  

 نمايند.آن را نيز )معموالً ده رور( مشخص مي
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ممکن است دادگاه پس ار صدور ارار تأمين خواسته بدون اخذ تأمين، تشخيص دهد 

نمود و يدا ميدزان آن را بيشدتر تعيدين منوط به دادن تأمين ميكه بايد صدور ارار را 

كرد. در اين صورت بايد گفت ار آنجايي كه موارد فسخ ارار، رفع اثر ار آن و رفدع مي

ق.آ.د.م پيش بيندي شدده و تکميدل  118و  116، 112تأمين و سب  هريک درمواد 

اي ادرار بده ايدن سدب  باشد، فسخ يا الغدي اسباب مزبور نمينکردن تأمين در رمره

اانوني نيست. البته اگر ارار بر خالف اانون، بدون گرفتن تأمين صدادر شدده باشدد، 

ق.آ.د.م در مهلت مقرر نسبت به ارار، بده ايدن  116تواند با استناد به ماده خوانده مي

باشدد ادانون آ.د.م نمدي 108علّت كه مستند به هيچ يک ار شقوق )اله تا ج( مداده 

 فسخ آن را درخواست نمايد.اعتراض و 
 

ن
می
 تأ
ی
ها
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حت
ت ا
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)خ

 

هاي دادرسي بده مفهدوم گيرند، اگر چه ار پرداخت هزينهاشخاصي كه حکم اعسار مي

بنيادهداي معداف ار پرداخدت  باشند. اما اين اشخاص معسر بده همدراهاعم، معاف مي

در صدورت درخواسدت تدأمين « تأمين»هزينه دادرسي، مکلفند وجوهي را كه بصورت 

مربدوط بده حقدوق « تدأمين»شدود بسدپارند، ريدرا خواسته يا دستور موات تعيين مي

 اشخاص بوده و دولت در آن نفع و تکليفي ندارد.
 

معافيت از 

 پرداخت
 

 نظر تجدید

 در اخذ تأمين:
 

 
 ر صندوق دادگستری بسپارد:مبلغی كه خواهان به عنوان تأمين برای صدور قرار تأمين خواسته باید د -۷2

 ( ده درصد خواسته است.2  پانزده درصد خواسته است. (1

 ( اانونگذار در هر مورد آن را تعيين كرده است.4  ( منوط به نظر دادگاه است.3
 

 :هرگاه خواهان دعوایی كه حکم اعسار تحصيل نموده، درخواست تأمين خواسته نماید، دادگاه -۷3

 ند به علت اعسار، او را ار دادن تأمين معاف كند كه طرف مقابل دولت باشد.توادرصورتي مي (1

 ( در هرحال بايد به علت اعسار، او را ار دادن تأمين معاف كند.2

 تواند به علت اعسار، او را ار دادن تأمين معاف كند.( در هيچ صورت نمي3

 عاف كند كه طرف مقابل دولت نباشد.تواند به علت اعسار، او را ار دادن تأمين م( در صورتي مي4

 

 گاه عملی تأمين در تأمين خواستهكار
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تصميم دادگاه در رسيدگی به درخواست تأمين خواسته اگر به صورت قرار تأمين خواسته باشد ... اگـر بـه  -۷4

 .صورت قرار رد درخواست باشد... اگر به صورت تعيين تأمينی باشد كه خواهان باید بدهد ... است

  اابل اعتراض، اابل اعتراض، غيراابل اعتراض (1

 ( اابل اعتراض، غيراابل اعتراض، غير اابل اعتراض2

  ( اابل اعتراض، غيراابل اعتراض، اابل اعتراض3

 ( غيراابل اعتراض، غيراابل اعتراض، غيراابل اعتراض4
 

رند اقامه شـود و در هـر دو دعـوا درخواسـت هرگاه به موجب یک دادخواست دو دعوایی كه با هم ارتباط كامل دا -۷5

تأمين خواسته شود اما دادگاه در دعوای نخست درخواست تأمين را رد نماید و در دعوای دیگر، صدور قرار را منـوط 

 سنگين نماید، تصميم دادگاه:« تأمين»به دادن 

 در دعواي نخست اابل شکايت و در دعواي ديگر غيراابل شکايت است. (1

 واي نخست غيراابل شکايت و در دعواي ديگر اابل شکايت است.( در دع2

 ( در هر دو دعوا اابل شکايت است.3

 ( در هر دو دعوا غير اابل شکايت است.4

 

 
 از دادگاه درخواست تأمين شده و دادگاه آن را رد كرده است تصميم دادگاه؛ -۷6

 اابل اعتراض نيست. (1

 بل تجديدنظر در مرجع تجديدنظر است.(  رف بيست رور ار تاريخ ابالغ اا2

 كند.(  رف ده رور ار تاريخ ابالغ اابل اعتراض است و دادگاه در اولين جلسه به آن رسيدگي مي3

 شود.العاده به آن رسيدگي مي(  رف ده رور ار تاريخ ابالغ اابل اعتراض است و درجلسه فوق4
 

 
 
 چنانچه قرار تأمين خواسته صادر شود؛ -۷۷

 ارار صادره اطعي است. (1

 ( ارار صادره  رف ده رور ار تاريخ ابالغ اابل اعتراض در همان دادگاه است.2

 ( ارار صادره  رف بيست رور ار تاريخ ابالغ اابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است.3

 ( ارار صادره همراه با اصل دعوا اابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است.4
 

 

 ليت تجدیدنظر قرار تأمين خواستهكارگاه عملی قاب
 

 كارگاه عملی قابليت اعتراض تأمين در تأمين خواسته 
 

 اعتراض به قرار رد تأمين خواسته كارگاه عملی قابليت
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 ای قابل تأمين است؟چه خواسته

 ق.آ.د.م؛ 121و  113تحليل مواد              

)درصورتي كه خواسته اي اابل تأمين است كه ميزان آن خواسته معلوم باشد خواسته ق.آ.د.م 113ي بر اساس ماده

يا اينکه خواسته عين معين باشد. همانطور كه مشخص است دسته بندي دعاوي در تشخيص اين امر  كلي است(

بدراي  تأثير است، مالي يا غيرمالي بودن دعوا، منقول يدا غيرمنقدول بدودن آن... ضدابطه و مدالک دايقديبي

اي اابل تأمين است ق.آ.د.م خواسته121ي تشخيص خواسته هاي اابل تأمين نيست. در حقيقت با مالک ماده

كه اابل بارداشت باشد. بنابراين اگر خواسته براي مثال تحويل خودرويي با مشخصات معدين و يدا خلدع يدد ار 

شود مجار كه منتهي به بارداشت آنها مي ملکي كه مالکيت آن مورد نزاع است، باشد صدور ارار تأمين خواسته

است. اما در دعواي ابطال سند مالکيت ملک، چون خواسته اعالم مالکيت ملک و خلع يد ار آن نيست، صددور 

 باشد.ارار تأمين خواسته مجار نمي

 

 بررسی مهمترین مالک؛            

ت بودن آن است. ار ايدن رو در صدورتي كده ي اابل تأمين، اابل بارداشمهمترين مالک در تشخيص خواسته

ي خصوصي باشد اگر چه دعوا غيرمالي است اما صدور ي دعوا يک اطعه عکس خانوادگي يا يک نامهخواسته

ي دعوا الدزام بده باشند. اما هر گاه خواستهارار تأمين خواسته مجار است، ريرا اشياي مزبور اابل بارداشت مي

اشد، صدور ارار تأمين خواسته مجار نيسدت چدرا كده اابليدت بارداشدت را نددارد، انجام عمل يامنع ار امري ب

ي دعوا براي نمونه الزام به انجام تعمير يک دستگاه خودرو يا الزام بده تنظديم بنابراين در صورتي كه خواسته

با دستور موات توان سند رسمي انتقال مال باشد صدور ارار تأمين خواسته مجار نيست. البته در اين حالت مي

 ق.آ.د.م( 316)ماده  مانع نقل و انتقال رسمي ملک شد. 

 

 الف

 ب

 

ی دعوا، برای مثال یک عکس خانوادگی باشد، به درخواست خواهان صدور قـرار تـأمين هرگاه خواسته -۷۸

 خواسته...

 ( مجار است، چون دعوا مالي است.2  ممنوع است چون دعوا غيرمالي است. (1

 ( ممنوع است.4    ( مجار است.3

 

 ی قابل تأمينارگاه عملی خواستهك
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 در دعوای الزام به تنظيم سند رسمی اجاره، صدور قرار تأمين خواسته؛ -۷9

   ممکن نيست. (1

 ( ممکن است.2

 ( فقط درصورتي ممکن است كه خواهان تأمين دهد.3

 تي ممکن است كه دادگاه به مصلحت تشخيص دهد اما خواهان بايد تأمين دهد.( در صور4
 

 

 ی الزام به تنظيم سند رسمیاستهكارگاه عملی تأمين خو
 

ه  در این زمينه توجه به دو نکته ضروری است:
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 قاعده

ي مسدتند بده صدور ارار تدأمين خواسدته

منوط به سپردن تدأمين نيسدت  114ماده 

اينکده مسدتند حد ، سدند  ريرا عالوه بدر

رسمي است خواسته نيز در معرض تضييع 

 يا تفريط بايد تشخيص داده شود.

 

)حکدم  114)حکم عام( با ماده  112ماده 

خدداص( معددارض نيسددتند بلکدده در جمددع 

مادتين مذكور بايد گفت: درحالتي كه ارار 

پديش ار  114تأمين خواسته به موجد  م 

راي گدردد جهدت اجدااامه دعوا صادر مي

، خواهان بايد پس ار رسديدن 112ي ماده

موعد تسليم مال يا طل  حداكثر  رف ده 

ي دعوا نمايد و الّا ابل ار رسيدن رور ااامه

موعد تسليم تکليفي بر تقديم دادخواسدت 

  رف ده رور نيست.

 

ي ح ، منجز بودن آن است. بندابراين حد  مشدروط و حد  يکي ار شرايط مهم مطالبه

ورد پيش ار تحق  شرط و رسيدن اجل اابل مطالبه و تأمين نيست. البتده م جّل حس  م

در خصوص ح  م جل، مقنن برخالف ح  معل  و مشروط با شرايطي امکان صدور ارار 

 شود.تأمين خواسته را پيش بيني نموده است، كه در ذيل به عنوان استثنا  بررسي مي

 
ق.آ.د.م با لحاظ دو شرط نسدبت بده  114ه ي فوق، اانونگذار بر اساس مادبا وجود ااعده

طل  يا مال معيني كه هنور موعد تسليم آن فرا نرسيده، صددور ادرار تدأمين خواسدته را 

 مجار شمرده است. شرايط مذكور عبارتند ار اينکه:

 در معرض تضييع يا تفريط باشد. (2 ح  مستند به سند رسمي    و    (1 

 

 استثناء
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 آثار قرار تأمين خواسته

  ایجاد حق تقدم

مأمور اجرا( بايد ح  تقدم هدر يدک هاي متعدد به اسمت اجرا  رسيده باشد، دادورر )در هر مورد كه اجراييه -ق.ا.ا.م 14۸ماده 

 :رير رعايت نمايدبه ترتي  لهم راار محکوم

له رهن يا وثيقه يدا مدورد معاملده شدرطي و امثدال آن يدا در توايده عليه نزد محکوماگر مال منقول يا غير منقول محکوم -1

 .لهم ح  تقدم خواهد داشتبه بر ساير محکومله نسبت به مال مزبور به ميزان محکوممحکومتأميني يا اجرايي باشد

 .عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خودكارگر و مستخدم محل كار محکوم خدمه خانه و -2

 .عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار يالنفقه رن و هزينه نگهداري اوالد صغير محکوم  -3

 .بستانکاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طل  خود و ساير بستانکاران -4

 ای که عین معین استثیر ورشکستگی و مستثنیات دین نسبت به خواستهتأ

در ورشکستگي چنانچه مال توايه شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تدأمين بدر  – 12۸ماده 

 .تقدم داردساير طلبکاران ح 

مسدتثنيات )دد رعايت مقررات فصل سوم ار باب هشدتم ايدن ادانون در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گر – 129ماده 

 .استديِن( الزامي

 .چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود – 52۷ماده 

 مصونیت مال از تضییع و تفریط

گدردد و شود. حافظ با تواف  طرفين تعيدين ميده مياموال توايه شده براي حفا ت به شخص مسئولي سپر -ق.ا.ا.م ۷۸ ماده

مأمور اجرا( شخص اابل اعتمدادي توايه حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورر )در صورتي كه طرفين حين

 .شودميدر صورت ااتضا در يکي ار بانکها به امانت گذاشته كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنهارا معين مي

 ممنوعیت نقل و انتقال و ایجاد هرگونه تعهد نسبت به اموال توقیفی

 .هر گونه نقل و انتقال اعم ار اطعي و شرطي و رهني نسبت به مال توايه شده باطل و بالاثر است -ق.ا.ا.م 56ماده 

لده منعقدد شدود نافدذ به ضرر محکومهر گونه ارارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توايه شده بعد ار توايه  – ق.ا.ا.م 5۷ماده 

 .كتباً رضايت دهدلهنخواهد بود مگر اين كه محکوم

 اثر توقیف نسبت به شخص ثالث

عليه بدهد و مکلده اسدت شخص ثالث پس ار ابالغ اخطار توايه نبايد مال يا طل  توايه شده را به محکوم ق.ا.ا.م ۸۸ ماده

 .له خواهد بودخله مسئول جبران خسارت وارده به محکومنمايد، در صورت تطب  دستور مدير اجرا عمل
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اندده ندزد او ثالثي كه مال خوالف( 

بارداشت شده ح  ندارد آن مال را 

به خوانده بدهد ضمن اينکده خدود 

تواند طلبي را كه خود ار او نيز نمي

خواندددده دارد ار محدددل آن مدددال 

 ق.ا.ا.م( 88)ماده وصول نمايد. 

ي اشخاص در مقابل حقوق ثابته ب(

 ثالث تهاتر م ثر نخواهد بود...

چرا كه بده موجد  ايدن حد  ثابتده 

ين خواسته( مال بارداشدت شدده )تأم

گيرد كه متعل  ح  شخصي ارار مي

 مال به نفع او بارداشت شده است.

پس ار بارداشت وجه نزد ثالدث  ج(

نه تنهدا تهداتر آن ممکدن نيسدت 

بلکه ابدراي آن نيدز امکدان پدذير 

اي كده بنابراين اگر خواندده ،نيست

ارار تأمين خواسته عليده او صدادر 

ر باشدد و شده ار شخصي بسدتانکا

را نزد بددهکار  وجه مزبور ،خواهان

 چدون آن وجده او بارداشت نمايدد،

)خواهدان( ثالدث متعل  ح  شخص 

تواند آن را خوانده نمي ،ارار گرفته

ابرا  كند. تبديل تعهد مال تدوايفي 

 نيز به همان سب  ممکن نيست.

 

 نسبت به ثالث
 

الف( ممنوعيـت نقـل و انتقـال و 

نسـبت بـه ایجاد هرگونه تعهـد 

 ق.ا.ا.م( 57و  56)مواد  توقيفیاموال 

مهمترين اثر حتمدي ادرار تدأمين 
اي كه اجرا شده است بده خواسته

موج  مدواد مدذكور اينسدت كده 
خوانده نه تنها ح  نقل و انتقدال 
اموال بارداشت شده و يا بستن هر 
گونه تعهد يا ادراردادي را نسدبت 

)كده بده دهدد به آن ار دسدت مدي

رخالف آنها سدب  بطدالن ترتي  عمل ب

بلکه در مدورد گردد...( يا عدم نفوذ مي
وجوه نقد و اموال منقول حد  بده 
كارگيري و اسدتفاده ار آن نيدز ار 

  . رودبين مي
عالوه بر آثار فدوق بده موجد  م 

ق.م.ا دخالددت يددا تصددرف  663
منافي با توايه ولو ار سوي مالک 

شدود و داراي جرم محسدوب مدي
مدداه تددا  مجددارات حددبس ار سدده

 يکسال است.
ی خسـارت ب( استحقاق مطالبه

 ناشی از اجرا

اثر احتمالي كه براي خوانده وجود 
ي خسدارات احتمدالي دارد مطالبه

وارد شده به وي بر اثر اجراي ارار 
تأمين خواسته است كه با كيفيدت 

 120پدديش بينددي شددده در مدداده 
 اابليت تحق  دارد.

 

 

 الف( ایجاد حق تقدم:

ق.ا.ا.م پدس ار  148ي ادهبه موج  مد
اجراي ارار تأمين خواسدته، خواهدان در 
استيفاي طلبش ار مال مورد تأمين، بدر 

به ها( )بستانکاران، خواهانساير محکوم لهم 
تا حددّي كده )محکوم بده( ميزان خواسته 

 كند.بارداشت نموده ح  تقدّم پيدا مي
ــدانيم: در خصددوص حدد   بيشــتر ب

تداجر  تقدم ناشدي ار تدأمين امدوال
آرا  وحددت بده ورشکسته با توجده 

بايد گفت  561و  3271رويه شماره 
بستانکار تاجر ورشکسته به موجد  
اجراي ارار تأمين خواسته ح  تقدم 

كند مگر اينکه بده موجد  پيدا نمي
ق.آ.د.م مال توايده شدده 128ماده 

تاجر ورشکسته عين معدين بدوده و 
مورد ادعاي متقاضي تدأمين باشدد. 

ي اين حالت كده خواسدته ضمناً در
مورد تأمين عدين معدين اسدت بده 

ق.آ.د.م  527و  129اسدددتناد مدددواد 
عددين مددال يددا خواسددته مشددمول 

 گيرد.مستثنيات دين ارار نمي
 

 ب( مصونيت مال از تضييع و تفریط :

با توجه به سپردن اموال به امين يا 
حافظ، اموال ار تضييع و تفريط در 

 (ق.ا.ا.م 78ماده ). امان خواهد ماند
 
 

 نسبت به خوانده
 

 نسبت به خواهان
 

 آثار قرار تأمين خواســــــته
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مبلغ ده ميليون ریال به جواد بپردازد، در چـه صـورتی و بـا چـه  10/10/۸1رضا متعهد است در تاریخ  -۸0

 اید؟تواند قبل از سررسيد پرداخت از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمين خواسته نمشرایطی جواد می

 تواند ابل ار سررسيد چنين تقاضايي مطرح نمايد.اساساً نمي (1

 ( در صورتي كه ح  مستند به مدرک عادي بوده و در معرض تضييع، يا تفريط باشد.2

 ( در صورتي كه ح  مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد.3

 ( هرگاه ح  در معرض تضييع يا تفريط باشد.4
 

 

 عملی تأمين خواسته مؤجل كارگاه
 

 
ي پس ار اجراي ارار تدأمين تمامي آثاري كه نسبت به اصحاب دعوا و ثالث مطرح گرديد مربوط به مرحله

 خواسته بود. صدور ارار تأمين خواسته به خودي خود و ابل ار اجراي آن، فااد اثر است.

يد و هر نوع نقل و انتقال و ايجاد ارارداد آي ارار به وجود نميهيچ گونه ح  تقدمي براي درخواست كننده

يا تعهد نسبت به مال موضوع تأمين خواسته مجار است. در حقيقت صرف صدور رأيي كه مفهوم آن وجود 

 كند.تعهدات مالي اشخاص است، خسارات مادّي يا معنوي اابل مطالبه، به آنها وارد نمي
 

 

 آثار قرار تأمين خواسته پيش از اجرا
 

 
 ا صدور قرار تأمين خواسته برای خواهان:ب -۸1

 آيد.ح  تقدم به وجود مي (1

 آيد.( هيچ ح  تقدمي به وجود نمي2

 آيد.( تنها در اموال منقول ح  تقدم به وجود مي3

 آيد.( تنها در اموال غيرمنقول ح  تقدم به وجود مي4
 

 

 ار تأمين خواسته نسبت به خواهانكارگاه عملی آث
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توانند ق.آ.د.م هر يک ار خواهان و خوانده مي 124ق.ا.ا.م و ماده  53ده بر اساس ما

 گيرد درخواست تبديل تأمين نمايند.مورد بررسي ارار مي تحت شرايطي كه ذيالً 
 

 كليات

شرایط و 

های ویژگی

 تبدیل تأمين

 ( تبدیل تأمين تنها یکبار مجاز است؛1

آن هر يک  ار خواهدان يدا خواندده  يق.ا.ا.م و ارينه 53ي به موج  نص ماده
توانند تنها براي يکبار، تا ابل ار شروع به عمليات راجع به فروش، درخواست مي

 تبديل مالي را كه توايه شده است به مال ديگري بنمايند.
 

 (مال بازداشتی عين خواسته نباشد؛2

ي دهدر مواردي كه مال توايفي عين معين نباشد تبديل آن با لحاظ شدرايط مدا
ق.آ.د.م ميّسر است امّا در صورتي كه عين خواسته توايه شدده باشدد، نده  124

اينکه تبديل تأمين ممکن نيست بلکه تبديل تأمين منوط بده رضدايت خواهدان 
 است. 

 دار؛دیل مال به وجه نقد یا اوراق بها( تب3

 تواندد بدهمال توايفي يا مال در شرف توايه در صورتي كه عين معين نباشدد مي
 شود.ميهاي بهادار تبديل گردد كه به صندوق دادگستري سپرده وجه نقد يا برگ

 

بايدد بده ميدزان  124ميزان وجه نقد يا اوراق بهادار بر اساس نص مداده  (3-1
 همان مالي باشد كه بارداشت شده است و يا در شرف بارداشت است.

 

بايدد  ،124فته در ماده به كار ر« وجه نقد»ي هاي بهادار را به ارينهبرگ (3-2
هايي دانست كه داراي اررش معين و به ندوعي تضدمين شدده صرف به برگمن

)بدين هدا هداي صدادره ار بانکمانندد چک ،باشدندبوده و اابل نقل و انتقدال مي

 ها و ... ضه، سهام شركتاراوراق  تضميني، مسافرتي(بانکي،
ي بانکي ار جملده بدا ت نامهبنابراين با اين توضيحات بايد دات داشت كه ضمان

 باشد.كه در اين ماده به كار رفته اابل پذيرش نمي« وديعه»ي توجه به واژه
 

ها نيز مجار است البته هاي بهادار در يکي ار بانکسپردن وجه نقد يا برگ (3-3
 تحت اختيار دادگاه در آيد. همشروط بر اينکه بانک مربوط

 

 تبدیل تأمین
 )بررسي مواد 

 129الي  121
 ق.آ.د.م(
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تواند مال بارداشتي را به وجه ه بر اينکه خوانده ميعالو( تبدیل مال توقيفی به مال دیگر: 4
تواند درخواست تبديل مال بارداشتي را به مالي ديگر هاي بهادار تبديل كند، مينقد يا برگ

 به دو شرط است: بنمايد. تبديل مال مشروط
 

 ادامه شرایط 

 تبدیل تأمین

 

 شرط دوم؛
  

ي مدال مال معرفي شده بايدد بده اندداره
بده فدروش « سدهولت»بارداشت شده به 

يددز ار نظددر برسددد در ايددن خصددوص ن
شدود. البتده بايدد كارشناسي اسدتفاده مي

پذيرفت تأميني كه بصورت وجده نقدد يدا 
باشد اابل تبديل بده شمش طال مي مثالً

نيست چدرا )منقول يا غير منقول( اموال ديگر 
 كه عدم سهولت در فروشش محرر است.

 

 شرط اول؛
 

اررش مال معرفي شده نبايد ار اررش مال 

بارداشت شده كمتر باشد كه در اين رمينه 

القاعده بايد ار نظر كارشناسدي دادگاه علي

 استفاده نمايد.

 

 
ه د كه خواستشودرخواست تبدیل تأمين، در تأمين خواسته، از سوی خوانده در صورتی پذیرفته می -۸2

 معين؛ عين

 ( باشد و تنها يک بار مجار است.1
 ( نباشد و تنها يک بار مجار است.2
 ( باشد يا نباشد و تنها يکبار مجار است.3
 ( باشد يا نباشد و اگر مصالح خواهان رعايت شود محدوديت ندارد.4

 

 

 كارگاه عملی شرایط تبدیل تأمين 
 

 
 بر تبدیل تأمين ؛و بازداشت شده باشد، درخواست خوانده مبنیده هرگاه خواسته عين معين بو -۸3

 ( فقط به نظر دادگاه بستگي دارد.1
 پذير نيست.( در هيچ صورت امکان2
 ( منوط به رضايت خواهان است.3
 پذير است مشروط به اينکه معادل اررش آن، وجه نقد توديع شود.( بدون رضايت خواهان امکان4
 

 

 عين معين  كارگاه عملی تأمين
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 اانون اجراي احکدام مددني، 53ي همانگونه كه در ابتداي شرايط تبديل تأمين اشاره شد، به موج  ماده (1
ها را به عدوض مدال تواند وجه نقد يا مال ديگري را ار مدعي عليه معرفي كرده و توايه آنخواهان نيز مي

 ت دو نکته ضروري است.توايه شده درخواست كند. در اين خصوص نيز توجه به رعاي
 

 تبدیل تأمين به درخواست خواهان ❖
 

ي مواردي كه خواسته عين در همهاوالً: 
تبديل تأمين  معين بوده و توايه شده باشد،

 آيد.ميفقط با تواف  طرفين به عمل 
 

ها فقط براي يک هريک ار طرف ثانيًا:
 بار ح  درخواست تبديل تأمين را دارند.

 

بيندي ي ديگري براي تبديل تأمين به درخواسدت خواهدان پيششرايط ويژه غير ار شرايط فوق، اانونگذار (2
گيرد، ار ايدن رو خواهدان در انتخداب مدالي كده نکرده و با توجه به شرايط عمومي، تبديل تأمين صورت مي

 خواهد به عوض مال بارداشت شده معرفي كند آراد است.مي
 

رسد كه تبديل تأمين ار سدوي خواهدان در صدالحيت اجدرا بدوده و .م به نظر ميق.ا.ا 53با توجه به ماده  (3
 كند.االصول دخالت دادگاه را ايجاب نميعلي

 

 مرجع درخواست تبدیل تأمين؛ ❖
 

  دادگاه صادر كننده قرار تأمين؛الف( 

يدات اجرايدي درخواست تبديل مالي كه در اجراي ارار تأمين خواسته بارداشت شده است، تا رمداني كده عمل
 ق.آ.د.م( 125)ماده حکم شروع نشده باشد در صالحيت دادگاه صادر كننده ارار تأمين است. 

 

  حکم؛ب( بخش اجرای 

باشد و در صالحيت اجرا مي يپس ار شروع عمليات اجرايشود( )يا مالي كه بارداشت ميتبديل مال بارداشت شده 
توانند به دادگاه صميم اسمت اجرا معترض باشند ميله به تعليه يا محکومكه محکوم در اينصورت تنها واتي

 ق.ا.ا.م( 53)ماده ي اجراييه مراجعه نمايند. صادر كننده
 

اند. در خصوص ق.ا.ا.م نيست چرا كه اين دو ماده به شکل فوق اابل جمع 53ق.آ.د.م ناسخ ماده  125ماده 
اينست كه دادگاه مکلّه است  رف دو رور  باشد،مي ي رسيدگي به درخواست تبديل تأمين نيز آنچه مسلمشيوه

ه به پذيرش درخواست و يا رّد آن بايد به صورت ارار صادر ابه درخواست تبديل رسيدگي نمايد، تصميم دادگ
 باشد.شود. اين ارار شکايت پذير نمي
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 ی موضوع دعوی در تأمين خواسته توقيف شده باشد؛چنانچه عين خواسته -۸4

مدال كمتدر ( در فرضي كه درخواست كننده مالي را پيشنهاد دهد كه ار نظر ايمت و سهولت فروش ار عين 1
 نباشد نياري به رضايت خواهان نيست.

بر فرض ورشکسدتگي بددهکار داخدل در سداير  ( تبديل مال منوط به رضايت خواهان است و توايه كننده2
 گردد.طلبکاران گرديده ولي عين مال مشمول مستثنيات دين نمي

ستگي بدهکار داراي حد  تقددم بر فرض ورشک  ( تبديل مال منوط به رضايت خواهان است و توايه كننده3
 گردد.گرديده و عين مال نيز هرگز مشمول مستثنيات دين نمي

( تبديل مال منوط به رضايت خواهان است و توايه كننده بر فرض ورشکستگي بدهکار داراي حد  تقددم 4
 شود.گرديده و مقررات مستثنيات دين شامل عين معين نيز مي

 

  ی عين معيناه عملی تأمين خواستهكارگ
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 مدالتواندد در صورتي كه خواسته، عين معين بوده و توايه آن ممکن باشدد، دادگداه نمي          
ممکن نباشد و يدا در ديگري را به عوض آن توايه نمايد. البته در مواردي كه بارداشت عين معين 

 شود.ال خوانده بارداشت ميمعادل ايمت خواسته ار ساير امو مواردي كه خواسته عين معين نباشد.
 

كندد مگدر تقدم پيدا نميبستانکار تاجر ورشکسته به موج  اجراي ارار تأمين خواسته ح            
ق.آ.د.م مال توايه شده عين معين بوده و مورد ادعاي متقاضي تأمين  128ي موج  مادهاينکه به 

 کاران ح  تقدم دارد.ي تأمين بر ساير طلبباشد كه در اين حالت درخواست كننده
 

 ي گردد رعايت مقررات مستثنيات دينمنته در تمامي مواردي كه تأمين مالي به فروش آن          
ق.آ.د.م بايدد بددانيم كده  527 هاددين بدا عنايدت بده مد الزامي است. در بررسي مقررات مستثنيات

مستثنيات دين در مورد آن اجدرا چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد، ديگر مقررات 
در تدأمين خواسدته  ي موضوع دعدوات چنانچه عين خواستهشود، بنابراين با توجه به اين مقدمانمي

يگدر اگدر گردد، بده عبدارت دتوايه شده باشد، عين مال هرگز مشمول اوانين مستثنيات دين نمي
حتي اگر  أمين خواسته مجار است،باشد، بارداشت آن در اجراي ارار ت ي دعوايي عين معينخواسته

 ار مستثنيات دين باشد.
 

 الف

 ب

 ج
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های عملی باقيمانده از قرار تأمين خواستهكارگاه   

 

 

 ين باشد، بازداشت آن در اجرای قرار تأمين خواسته؛ اگر خواسته دعوایی عين مع -۸5

 ( تنها اگر مال منقول باشد، مجار است.1
 مجار است. ( تنها اگر مال غير منقول باشد،2
 ( مجار است، حتّي اگر ار مستثنيات دين باشد.3
 ( تنها اگر ار مستثنيات دين نباشد، مجار است.4
 

 ای قرار تأمين خواستهكارگاه عملی بازداشت عين معين در اجر
 

 

 نشود: خواسته ظرف مهلت مقرر اقامه دعوا چنانچه پس از صدور قرار تأمين -۸6

 ( چنانچه مستند صدور ارار تأمين سند رسمي باشد مجار به رفع اثر نيست.1
 كند.( دادگاه به درخواست خوانده ار ارار تأمين رفع اثر مي2
 أمين نيست.( دادگاه مجار به رفع اثر ار ارار ت3
 كند.ار ارار تأمين رفع اثر مي ( دادگاه رأسا4ً
 

 ا پس از صدور قرار تأمين خواسته وی دعكارگاه عملی ضمانت اجرای عدم اقامه
 

 

در صورتی كه قرار تأمين خواسته اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم بـه بطـالن دعـوا  -۸۷

 ده چيست؟شود، تکليف خسارت احتمالی تودیع ش

 ( خسارت احتمالي را هر رمان كه خوانده در خواست كند بايد به وي پرداخت گردد.1
 رور ار تاريخ ابالغ حکم اطعي مطالبه نمايد. 20شود كه  رف ( خسارت احتمالي در صورتي به خوانده پرداخت مي2
ابالغ حکم اطعدي آن را  رور ار تاريخ 20( خسارت احتمالي واتي اابل پرداخت به خوانده است كه  رف 3

 با داليل مثبت مطالبه كند و نسبت به آن رأي صادر شود.
( چنانچه خوانده  رف يکماه خسارت احتمالي را مطالبه نکند به درخواست خواهان پدس ار انقضدا  ايدن 4

 گردد.مهلت خسارت سپرده شده به وي پرداخت مي
 

 ه كارگاه علمی تعيين تکليف خسارت احتمالی تودیع شد
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 )دادرسي فوري(تحليل تکميلی قرار دستور موقت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كه اگر آن اادام صورت نگيرد دسترسي به خواسته متعذر  دستور موقت اقدامی موقتی است (1
شود يکي ار تفاوت شود. مواتي بودن ترتيباتي كه به موج  دستور موات مقرر مييا متعسّر مي

در »و يدا « خدارج ار نوبدت»و « بدون تشريفات دادرسدي»هاي هاي بارر اين نهاد با رسيدگي
 به ماهيت اختالفات است.« العادهفوقوات 

 

تور موادت بدين مفهوم كه اگر درخواست دس موضوع دستور موقت باید فوریت داشته باشد؛ (2
نکه حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضي دستور، خسدارتي خطيدر و پذيرفته نشود، پيش آ

ه بايد اضافه كرد اين تهديد غيراابل جبران كه فوري يا اري  الواوع است وارد خواهد شد. البت
بايد يک ح  موجود خواهان را تهديد نمايد. دادگاه در تشخيص فوريت بايد امور را با توجه بده 
وضعيتي مورد ارريابي ارار دهد كه در رمان رسديدگي بده درخواسدت در آن ادرار دارندد و نده 

 وضعيت آنها در رمان تقديم درخواست.
 

ابدل، « اصدل دعدوا»دستور موات اادامي است كه به تبدع  ست؛دستور موقت اقدامی تبعی ا (3
گيرد. در وااع اصل دعوا بايد مطرح شدده يدا اابدل طدرح ي دعوا صورت ميضمن يا بعد ار ااامه

دايدر ،) 316ي دعوا باشد. مدواد ي دستور موات بايد متفاوت ار خواستهباشد. عالوه بر اين خواسته
 دستور موات در اصل دعوا( همگي م يد مفهوم فوق است. )عدم تأثير 317بر توايه مال( و 

 

 
به موج   ( صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمين است؛4

دادگاه براي جبران خسارت احتمالي كه ار دسدتور  319ماده 
 شود مکله به گرفتن تأمين مناس  است.موات حاصل مي

 

ی نخسـتين مرتفـع ور رأی مرحلـه( دستور موقت بـا صـد5

ق.آ.د.م دستور موات بدا  325و  324به داللت مواد  د؛شونمی
صدور رأي نخستين حتّي اگدر عليده خواهدان باشدد، منتفدي 

 ماند.القاعده پابرجا ميشود بلکه تا صدور رأي نهايي علينمي
 

ی ( اجرای دستور موقـت مسـتلزم تأیيـد رئـيس حـوزه6

 قضایی است.
 

ویژگی های 

دستور موقت 

 )دادرسی فوری(

 

 كنيم: دقت

همانگونه كه ابالً نيز اشاره شد 
ي دستور موات مذكور در مداده

هددددددف »ق.آ.د.م بدددددا  174
جلوگيري ار ايجاد آثار تصرف و 
يا تکميدل اعيداني... يدا ار بدين 
بردن آثار موجود و يا جلوگيري 

ي مزاحمت يا ممانعت ار ار ادامه
دستور موات به معندي « ح ...

اخص نيست و هيچکدام ار اين 
 ه ويژگي را ندارد.س
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و « خارج ار نوبت»دستور موات يا دادرسي فوري با نهادهاي رسيدگي به اختالفات ماهيتي كه بصورت 

شود متفاوت اسدت. در مدوارد مزبدور برگزار مي« بدون تشريفات دادرسي»و يا « وات فوق العاده»يا در 
پديش ار « دستور موادت»نفع نياري به گرفتن  اوالً اتخّاذ تصميم، مواتي نيست و ثانياً در اين موارد ذي

شدود ي دعوا ندارد چرا كه به اصل دعواي او فوراً و بدون رعايت تشريفات دادرسدي رسديدگي مديااامه
اانون روابط م جر و مستأجر  24و  22، 21بنابراين، براي نمونه در صورتي كه نسبت به موضوعات مواد 

ار نوبت يدا بددون رعايدت تشدريفات دادرسدي رسديدگي شدود  كه حس  مورد بايد بطور فوري يا خارج
درخواست دستور موات گردد، دادگاه بايد ارار رد درخواسدت را بده علّدت عددم انطبداق آن بدا تأسديس 

 دادرسي فوري صادر كند.
 

 تمييز دادرسی فوری با اصطالحات مشابه

 

 
باید امور را با توجه به وضـعيتی  دادگاه در رسيدگی به درخواست دستور موقت و تشخيص فوریت -۸۸

 ارزیابی كند كه در زمان...

 ثبت درخواست در دفتر كل، در آن ارار دارند. (1
 ( ابالغ درخواست به خوانده، در آن ارار دارند.2
 ( رسيدگي به درخواست، در آن ارار دارند.3
 ( ثبت درخواست در دفتر دادگاه در آن ارار دارند.4

 

 ص فوریت در دستور موقتعملی تشخيكارگاه 

 

 

ی مزاحمـت در دعوای مزاحمت، صدور دستور موقت از سوی دادگاه مبنی بـر جلـوگيری از ادامـه -۸9

 .........امکان پذیر ...

 باشد.ي اضايي اابل اجرا مياست و مستلزم اخذ تأمين نبوده و بدون تأييد ر يس حوره (1

 ي اضايي.حوره ( نيست، حتي با دادن تأمين و تأييد ر يس2

 ي اضايي است.( است و مستلزم اخذ تأمين نبوده اما اجراي آن مستلزم تأييد ر يس حوره3

 شود.ي اضايي اجرا مي( است و مستلزم اخذ تأمين است اما بدون تأييد ر يس حوره4

 

 ق.آ.د.م 1۷4لی دستور موقت ماده كارگاه عم
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 كارگاه های عملی باقيمانده از بحث دستور موقت

  
 ه متناسب با موضوع دستور موقت باشد:در صورتی كه طرف دعوی تأمينی بدهد ك -90

 دادگاه مکلّه به رفع اثر ار دستور موات است. (1

 تواند ار دستور موات رفع اثر نمايد.( دادگاه در صورت مصلحت مي2

 تواند در هيچ حالتي ار دستور موات رفع اثر كند.( دادگاه نمي3

 كند.رفع اثر مي ( دادگاه فقط در صورت رضايت خواهان دستور موات، ار آن4

 

 رگاه عملی رفع اثر از دستور موقتكا

 

 
 هرگاه پس از صدور دستور موقت ادعای خواهان رد شود: -91

 ي خسارت طرح دعوا طرح كند.تواند  رف يک ماه ار تاريخ ابالغ رأي نهايي براي مطالبهخوانده مي (1

ي خسدارت كندد و ايدن درخواسدت تدابع ي مطالبدهتواند  رف يک رور ار تاريخ ابالغ رأي نهاي( خوانده مي2

 تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.

 ي خسارت دعوا طرح كند.تواند  رف بيست رور ار تاريخ ابالغ رأي نهايي براي مطالبه( خوانده مي3

ع ي خسارات كند و ايدن درخواسدت تدابتواند  رف بيست رور ار تاريخ ابالغ رأي نهايي مطالبه( خوانده مي4

 تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.

 

 خسارات تودیع شده در دستور موقتكارگاه عملی تعيين تکليف 

 

 

 كدام یک از قرارهای ذیل مستقالً قابل تجدیدنظر نيست؟ -92

 ( دستور موات2  ابطال دادخواست (1

 ( عدم اهليت يکي ار طرفين دعوي4   ( رد دعوي3

 

 قرار دستور موقتابليت تجدیدنظر كارگاه عملی ق

 

 

 رد درخواست دستور موقت: -93

   مستقالً اابل فرجام است. (1

 ( مستقالً اابل اعتراض و رسيدگي است.2

    ( ضمن تقاضاي فرجام نسبت به اصل دعوا اابل فرجام است.3

 ( ضمن تقاضاي تجديد نظر نسبت به اصل رأي اابل اعتراض و رسيدگي است.4

 

 

 شکایت رد دستور موقتت كارگاه عملی قابلي
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 بخش دوم

داردسی نخستینی دعوا و ااقمه  

 فصل هفتم:

 دعاوی طاری            
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ی طرح دعاوی طاری و مهلت آننحوه  

حقي اايل باشد و يا خود را در  "براي خود مستقال ،هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي - 130ماده 

كه رسيدگي در ايندادرسي اعالم نشده است، وارد دعوا گردد، چهتواند تا واتي كه ختم نفع بداند، ميذي ،طرفينمح  شدن يکي ار

صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تجديدنظر. دراينمرحله بدوي باشد يا در مرحله

 .نمايدتقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعالن

لث و رونوشت مدارک و ضما م آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعالوه يک نسدخه دادخواست ورود شخص ثا - 131ماده 

 .دادخواست اصلي را دارا خواهد بودباشد و شرايط

تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و داليل خود را ا هار هريک ار اصحاب دعوا كه جل  شخص ثالثي را الرم بداند، مي - 135ماده 

 .ه رور پس ار جلسه با تقديم دادخواست ار دادگاه درخواست جل  او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر رف سكرده و

جريان  .تعداد اصحاب دعوا بعالوه يک نسخه باشددادخواست جل  شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضما م بايد به - 13۷ماده 

 .ادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بوددادرسي درموردجل  شخص ثالث، شرايط د

تواند در مقابل ادعاي خواهان، ااامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي ار يدک خوانده مي - 141ماده 

شدود و چنانچده دعدواي متقابدل نباشدد، در يدگي ميرسد "ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توامامنشا  بوده يا

 .خواهد شدطور جداگانه رسيدگيدادگاه صالح به

 .بين دو دعوا واتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريک م ثر در ديگري باشد

هدان دعدواي متقابدل را در جلسده دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگدر خوا - 143ماده 

تواند براي تهيه پاسخ و ادله خدود تدأخير جلسده را درخواسدت نمايدد. شدرايط و مدوارد رد يدا ابطدال خوانده ميدادرسي ااامه نمايد،

 .خواهد بوددادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي

 ی دادرسی با توجه به دعاوی طاریتغییر وقت جلسه

اي ار گدردد و نسدخهوصول دادخواست شخص ثالث وات رسيدگي به دعواي اصدلي بده وي نيدز اعدالم مي پس ار - 132ماده 

دستور دادگاه وات جلسه دادرسدي صورت نبودن وات كافي به شود. دربراي طرفين دعواي اصلي ارسال ميدادخواست و ضما م آن

 .تغيير و به اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد

ه ار مواع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضما م درصورتي ك - 13۸ماده 

 .نمايداصحاب دعوا نباشد دادگاه وات جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابالغ ميآن براي

را درخواسدت نمايدد. شدرايط و مدوارد رد يدا ابطدال تواند براي تهيه پاسخ و ادله خدود تدأخير جلسده خوانده مي....   - 143ماده 

 .خواهد بوددادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي
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 طرح دعاوی طاری به منظور تأخیر، تبانی ...

منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يدا رسديدگي بده دعدواي اصدلي هرگاه دادگاه احرار نمايد كه دعواي ثالث به - 133ماده 

 .كندهريک جداگانه رسيدگي ميبه ،باشد دعواي ثالث را ار دعواي اصلي تفکيک نمودهدعواي ثالث نميرسيدگي بهمنوط به 

شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري اسدت. هرگداه دادگداه شخص ثالث كه جل  مي - 139ماده 

توانددادخواست جل  را ار دادخواسدت اصدلي تفکيدک نمدوده بده سيدگي است ميمنظور تأخير رجل  شخص ثالث بهاحرار نمايد كه

 .هريک جداگانه رسيدگي كند

 .خواهد شدطور جداگانه رسيدگيچنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به......  - 141ماده  

 شودمواردی که دعوای تقابل محسوب نمی

شود، ليکن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثدال آن كده بدراي دخواست ااامه ميموج  دادعواي متقابل به - 142ماده 

 .شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نيار به تقديم دادخواست جداگانه ندارداصلي ا هار ميدفاع ار دعواي

 .( نخواهد بود17مشمول ماده )، كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبودهعنوان احتساب، تهاتر يا هر ا هاري - 1۸ماده 

 ی تجدید نظرورود شخص ثالث در مرحلهامکان 

 .رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ارورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود - 134ماده 

 .عمومي راجع به آن مرحله است مقررات ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر

 ی واخواهیجلب شخص ثالث در مرحله

عليه غيابي درصورتي كه بخواهدد درخواسدت جلد  شدخص ثالدث را بنمايدد، بايدد دادخواسدت جلد  را بدا محکوم - 136ماده 

به اعتراض، جهات و داليدل عليه نيز ح  دارد در اولين جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض "توامادادخواست اعتراض

 .دادخواست جل  شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايدخود را ا هار كرده و  رف سه رور

 قابلیت تجدید نظر خواهی از قرار رد دادخواست جلب ثالث

 . ارار رد دادخواست جل  شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا اابل تجديدنظر است - 140ماده 

عنوان در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس ار فسخ ارار، رسيدگي بده آن بدا دعدواي اصدلي، در دادگداهي كده بدهدرصورتي كه ارار 

 .آيدعمل مينمايد، بهميتجديدنظر رسيدگي
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دکترعلی فالحدکترعلی فالح  

www.dralifallah.com 

Instagram:dr_ali.fallah 

Telegram:dr_ali_fallah 
 

 

دعددوايي را كدده خوانددده عليدده  -1

كنددد، دعددواي خواهددان ااامدده مي

 متقابل گويند.

 ق.آ.د.م( 17)ماده 

 

ي دعدددواي اصدددلي خواندددده -2

محسدوب « خواهان دعوای تقابل»

شود و همينطور خواهان دعواي مي

ي دعواي تقابدل بده اصلي خوانده

 رود.شمار مي

تواندد نسدبت مجلوب ثالث نيز مي

ي دعددواي تقابددل عليدده بدده ااامدده

جال  اادام كند مگر اينکده جالد  

او را براي تقويت موضع خود جل  

 ه باشد.نمود

طددرح دعددواي متقابددل ار جاندد  

اصحاب دعوا، عليه وارد ثالدث نيدز 

مجار است. البته مشدروط براينکده 

وارد ثالث، خواهان به معني دايد  

 و كامل به شمار آيد.

 )يعني وارد ثالث مستقالً براي خود 

 حقي اا ل باشد(

 دعـــــــوای تقــــــــابل
 

 

دعوايي را كده طرفهداي دعدوا ( 1

يا يکي ار آندان عليده حاب دعوا( )اص

كند، دعواي شخص ثالثي ااامه مي

 جل  شخص ثالث گويند.

 ق.آ.د.م( 17)ماده 

بده « خوانـده»مجلوب ثالدث  -2

 رود.شمار مي

مجلوب ثالث ممکن است با يکدي 

 ار اهداف ذيل جل  شود 

 مستقالً در برابر جال  محکوم شود. -
 

مجلددوب همددراه طددرف مقابددل  -

ي اعتبار امدر تا بواسطهمحکوم شود 

اضدداوت شددده ار اعتددراض ثالددث 

 احتمالي وي به رأي جلوگيري شود.
 

 موضع جال  را تقويت نمايد. -
 

مجلوب ثالثي كده رسد: به نظر می

ارار است بطور مستقل در برابدر 

جالدد  محکددوم شددود، خوانددده 

 شود.وااعي محسوب مي

 

دعدوايي را كده شدخص ثالدث  -1

يا اصحاب دعدوا( )عليه طرفهاي دعوا 

كند، دعدواي يکي ار آنان ااامه مي

 ورود ثالث گويند.

 ق.آ.د.م( 17)ماده 

« خواهــان»وارد ثالددث اصددلي  -2

 شود. شمرده مي

وارد شددخص ثالددث ممکددن اسددت 

« تبعــی»يددا )اسددتقاللي( « اصــلی»

باشد. وارد ثالث اصلي، در موضدوع 

دعواي اصلي بدراي خدود مسدتقالً 

خواهان حقي اا ل است و در نقش 

شود ولي وارد ثالث تبعدي  اهر مي

خددود را در محدد  شدددن يکددي ار 

دانددد، طددرفين دعددوا ذي نفددع مي

بنابراين وضعيت وي تابع وضدعيت 

طرفي است كده بدراي تقويدت او 

وارد دعوا شده و خواهدان دايد  و 

 شود.كامل محسوب نمي

 دعوای جلـب شخـص ثــالث
 

 دعـوای ورود شخــص ثـالث
(143تا  141)مواد    

 
 

(140تا  135)مواد   

 

(134تا  130)مواد   

 

 دعـــــــاوی طــــــــاری
 ق.آ.د.م( 143الي  130)تحليل مواد 
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ی طرح دعوای متقابل و ( نحوه3

 مهلت آن؛

عالوه بر رعايت شرايط عمدومي 

ااامه دعوا طرح دعواي تقابل نيز 

ي طدداري، هماننددد سدداير دعدداو

بايستي با تقديم دادخواسدت بده 

دادگاهي كه در حال رسيدگي به 

دعواي اصلي است به عمل بيايد. 

)در خصوص صالحيت همدان مطدالبي 

كه در دعاوي ورود و جل  ثالدث بيدان 

 شود.(شد، در اينجا نيز اجرا مي

 

 ی دعوای متقابل؛مهلت اقامه

تواندد خواهان دعواي تقابدل، مي

تقابدل را تددا  دادخواسدت دعدواي

ي دادرسددي پايددان اولددين جلسدده

تقددديم دفتددر دادگدداه رسدديدگي 

 كننده به دعواي اصلي نمايد.

 

 ق.آ.د.م( 143و  141)مواد 

 

 دعـــــــوای تقــــــــابل
 

 

ی طرح دعوای جلب نحوه -3

 ثالث و مهلت آن؛

عالوه بدر رعايدت شدرايط عمدومي 
ااامدده دعددوا، طددرح دعددواي جلدد  

ا تقددديم شددخص ثالددث نيددز بدد
دادخواسددت بدده دادگدداهي كدده بدده 

نمايددد دعددواي اصددلي رسدديدگي مي
ممکن است ولدو اينکده آن دادگداه 
صالحيت ذاتدي يدا محلدي نداشدته 
باشد. در صورت فقددان صدالحيت 
ذاتي تکليده همدان اسدت كده در 
 دعواي ورود شخص ثالث بيان شد. 

  ی دعوای جلب ثالثمهلت اقامه

خواهددد ثددالثي را طرفددي كدده مي
تواندد تدا پايدان ل  نمايدد، ميج

ي دادرسي جهدات و اولين جلسه
داليددل خددود را ا هددار كددرده و 
 ددرف سدده رور پددس ار جلسدده، 
دادخواست جل  را تقديم نمايدد. 
نسبت به جل  شخص ثالدث در 

ي تجديد نظر نيدز همدين مرحله
مهلت حکفرماست، كه البته بهتر 
است در رمان تقديم دادخواسدت 

رمدان تبدادل تجديد نظدر يدا در 
لوايح، دعدواي جلد  ثالدث نيدز 

 ق.آ.د.م( 135)ماده گردد. ااامه مي

 

ی طرح دعوای ورود نحوه -3

 شخص ثالث و مهلت آن؛

عالوه بر رعايت شدرايط عمدومي 

ااامه دعدوا، شدروع رسديدگي بده 

دعواي ورود ثالث مستلزم تقدديم 

دادخواست به دفتر دادگاهي است 

كه دعدواي اصدلي در آن مطدرح 

باشددد. در صددورتي كدده دفتددر يم

دادگاه مزبور فااد صالحيت ذاتدي 

را با توجه بده مددلول  باشد پرونده

ق.آ.د.م به مرجع صالح  19ي ماده

اگر نمايد. در اين حالدت،ارسال مي

رسيدگي به دعواي اصدلي مندوط 

ي دعدواي به روشن شدن نتيجده

ورود ثالددث باشددد، رسدديدگي بدده 

گيري دعددواي اصددلي تددا تصددميم

 شود.رجع مزبور متواه ميم
 

 ؛مهلت ورود ثالث

ي نخستين يا تجديد چه در مرحله 

نظر باشد، تا واتي است كده خدتم 

 دادرسي اعالم نشده باشد.

 ق.آ.د.م( 130)ماده 

 

 

 دعوای جلـب شخـص ثــالث
 

 دعـوای ورود شخــص ثـالث
(143تا  141)مواد    

 
 

(140تا  135)مواد   

 

 (134تا  130)مواد 
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تواند ي دعواي اصلي ، ميخوانده -4
دعددواي متقابددل را ابددل ار اولددين 

ي دادرسي نيز ااامده نمايدد در جلسه
انچه فرصت تا اولدين اين صورت چن

في باشدددد، كددداجلسددده دادرسدددي 
ي آن دادخواسدت تقابدل بده خواندده

شددود. در ابددالغ مي)خواهددان اصددلي( 
حقيقت وادت رسديدگي بده دعدواي 

صول همدان وادت االتقابل كه علي
رسيدگي به دعواي اصلي اسدت بده 

 شود.طرفين دعواي تقابل ابالغ مي
چنانچه فرصت براي ابدالغ كدافي 

نباشد و يا دعواي متقابل در اولدين 

رسددي ااامدده شددود و ي دادجلسدده

ي پاسخ ي تقابل براي تهيهخوانده

را  ي خددود، تددأخير جلسددهو ادلدده

درخواسددت نمايددد جلسدده بددا نظددر 

 شود. رياست دادگاه تجديد مي

 ق.آ.د.م( 143)ماده 

چنانچدده دعددواي طددرح شددده  -5
)شرايط دعدواي دعواي متقابل نباشد 

تقابددل را نداشددته باشددد ار جملدده وجددود 
ارتباط كامل با دعدواي وحدت منشا  و يا 

دادگدداه صددالح بدده طددور اصددلي ...( 
هدا رسديدگي جداگانه نسبت به آن

 ق.آ.د.م( 141 )مادهخواهد نمود. 

 دعـــــــوای تقــــــــابل
 

 

دادخواست جل  شخص ثالدث  -4
و ضددمايم آن بايددد بدده تعددداد 
اصحاب دعوا بعالوه يک نسدخه 
باشد. وات رسيدگي بده دعدواي 

مورد نيز به مجلوب اصلي در اين 
گدردد و همينطدور ثالث ابالغ مي

اي ار دادخواست و ضمايم نسخه
جلث ثالث بدراي اصدحاب دعدوا 

گردد. در صورتي كه ار ارسال مي
مواددع تقددديم دادخواسددت تددا 

ي دادرسدي، مددت تعيدين جلسه
شددده كددافي بددراي فرسددتادن 
دادخواسدددت و ضدددمايم بدددراي 
طرفين دعوا نباشد، دادگاه وادت 

ي دادرسي را كه تغيير داده جلسه
 نمايدد.به اصحاب دعوا ابالغ مي

 ق.آ.د.م( 138 و 137واد )م

هرگاه دادگاه احدرار نمايدد كده  -5
جل  شخص ثالث به منظور تأخير 

توانددددد رسدددديدگي اسددددت، مي
دادخواست جلد  را ار دادخواسدت 
اصلي تفکيک نموده و به هر يدک 

 جداگانه رسيدگي كند. 
 ق.آ.د.م( 139)ماده 

 

پددس ار وصددول دادخواسددت  -4
شخص ثالث، در صدورت تکميدل 
بودن يا شدن آن، به دستور دادگاه 
وات رسيدگي بده دعدواي اصدلي 
كه معموالً ار پديش تعيدين شدده، 
براي رسديدگي بده دعدواي ورود 

به وارد ثالدث )رسيدگي توأمان( ثالث 
اي ار گردد و نسدخهنيز اعالم مي

دادخواست و ضما م دعدواي ورود 
الث به اصدحاب دعدواي اصدلي ث

شود. در صورت نبدودن ارسال مي
وات كافي به دستور دادگاه، وات 

ي دادرسددي تغييددر و بدده جلسدده
اصحاب دعوا ابدالغ خواهدد شدد. 

 ق.آ.د.م( 132)ماده 

هرگاه دادگاه احرار نمايد كده  -5
دعواي ثالث به منظور تباني و يا 
تددأخير رسدديدگي اسددت و يددا 

ي مندوط رسيدگي به دعواي اصل
بدده رسدديدگي بدده دعددواي ثالددث 

باشددد، دعددواي ثالددث را ار نمي
دعواي اصلي تفکيک نموده و به 
هددر يددک جداگاندده رسدديدگي 

)بدده ضددمانت اجددراي ايددن كنددد. مي

موضوع دات نماييد كه تا كنون محدل 
س ال و بحث ريادي بوده است.( )مداده 

 ق.آ.د.م( 133

 دعوای جلـب شخـص ثــالث
 

ص ثـالثدعـوای ورود شخــ  
(143تا  141)مواد    

 
 

(140تا  135)مواد   

 

(134تا  130)مواد   
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 ؟نمی شودكدام یک از موارد زیر از دعاوی طاری محسوب  -94

 ( دعواي متقابل.4( اعتراض شخص ثالث.       3( جل  ثالث.        2     ( ورود ثالث.    1

  یک از دعاوی زیر از جمله دعاوی طاری نيست؟  كدام 95

 ( ورود ثالث.4  ( دعواي متقابل.3 ( جل  ثالث .2 ( اعتراض ثالث. 1

 

 كارگاه عملی شناخت دعاوی طاری 

 

 

 دارد؟شود, چه موقعيتی ثالثی كه به درخواست یکی از اصحاب دعوا جلب به دادرسی می -96

   ( مواعيت خواهان2   ( مواعيت خوانده1
 مواعيت خواهان يا خوانده، حس  مورد (4   مواعيت گواه (3
 

 

 كارگاه عملی شناخت دعاوی طاری 

 

 
  طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا عليه وارد ثالث:  -9۷

 ( درهر حال مجار است. 1
 (  در هيچ صورت مجار نيست. 2
 تي مجار است كه ثالث براي خود مستقالً حقي اا ل باشد. ( در صور3
 ( در صورتي مجار است كه جهت ورود ثالث تقويت يکي ار اصحاب دعوا باشد. 4

 

 كارگاه عملی امکان طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا 

 

 طرح كرد؟توان دعوای اضافی را در چه مراحلی می

 

 

 توان طرح كرد؟دعوای تقابل را در چه مراحلی می 

 

 

تـوان طـرح دعوای جلب شخص ثالث را در چه مراحلی می 

 كرد؟

 

 

 توان طرح كرد؟دعوای ورود شخص ثالث را در چه مراحلی می 

 

 

 

 

 

 در مرحله بدوی قابل طرح است.

 

 طرح است.واخواهی و تجدید نظر قابل  -در مراحل بدوی 

 

 تجدید نظر و رسيدگی پس از نقض دیوان عالی كشور قابل طرح است. -واخواهی  -در مراحل بدوی 

 

 در مرحله بدوی قابل طرح است.
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 دخالت شخص ثالث به عنوان ثالث در مرحله تجدیدنظر: -99

 ( در هرحال مجار و اعاده دادرسي ممنوع است. 1
 (  در هر حال مجار و در اعاده دادرسي نيز مجار است. 2
 لث دخالت نداشته و در اعاده دادرسي مجار است. ( در صورتي مجار است كه در مرحله بدوي به عنوان ثا3
 ( در صورتي مجار است كه در مرحله بدوي به عنوان ثالث دخالت داشته و در اعاده دادرسي ممنوع است. 4

 

 ی تجدید نظر كارگاه عملی ورود شخص ثالث در مرحله

 
 ..........یدنظر قانوناً ...جلب شخص ثالث در مرحله تجد  -100

 ( در هرحال ممنوع است. 1
 ي تجديدنظر كشه شده باشد. (  تنها در صورتي مجار است كه سب  جل  در مرحله2
 ي نخستين وجود داشته باشد. ( مجار است حتي اگر سب  جل  در مرحله3
 اشد. ي تجديدنظر حادث شده ب( تنها در صورتي مجار است كه سب  جل  در مرحله4

 

 ی تجدید نظر كارگاه عملی جلب شخص ثالث در مرحله

 

 

 
  ی دعوای جلب ثالث تا چه موقعی است؟آخرین مهلت اقامه -9۸

 ر جلسه مزبور.( به شرط ا هار جهات و داليل آن در جلسه اول دادرسي تا سه رور بعد ا1
 ( تا سه رور ابل ار جلسه اول دادرسي به شرط ا هار جهات و داليل آن. 2
 ( تا سه رور بعد ار دريافت دادخواست و ضما م خواهان به شرط ا هار جهات و داليل آن. 3
 ( حداكثر تا پايان جلسه اول دادرسي به شرط ا هار جهات و داليل آن. 4

 

 وای جلب ثالث كارگاه عملی مهلت اقامه دع

 

 
هرگاه رأیی در دیوان عالی كشور نقض و پرونده به دادگاه استان هـم عـرض فرسـتاده شـود،   -101

 شخص ثالث در دادرسی مزبور:  

 تواند وارد شود و در صورت ورود نيز پس ار صدور رأي به آن اعتراض كند. ( مي1
 آن اعتراض كند.  تواند بهتواند وارد شود اما پس ار صدور رأي مي( نمي2
 تواند به آن اعتراض كند. تواند وارد شود و پس ار صدور رأي نيز نمينمي( 3
 تواند وارد شود و يا پس ار صدور رأي به آن اعتراض كند. ( مي4

 

 ی رسيدگی به پس از نقض دیوان كارگاه عملی طرح دعوای ورود ثالث در مرحله
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 و اعتراض شخص ثالث؛ ثالثی بين ورود شخص رابطه ❖

شدود كده در صدورت ر درمان است و شخص ثالدث بدا ورود خدود در دعدوا موجد  ميگيري بهتر اهمواه پيش
شود، ار اصحاب دعوا شدمرده موفقيت، اعتراض بعدي او به رأي منتفي شود. البته شخص ثالثي كه وارد دعوا مي

 دهد.شود در هر حال ار دست ميشده و ح  اعتراض ثالث را نسبت به رأيي كه در اين دعوا صادر مي
ي ورود شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث در اين است كه معترض ثالث به رأيدي كده وت عمدهتفا

)يعني شخصي كده خدود يدا پس ار ختم دادرسي بين دو يا چند نفر ديگر صادر شده به عنوان شخص ثالث 

ثالدث، كند، در حالي كه در ورود شدخص اعتراض ميي وي، در دادرسي به عنوان اصيل دخالت نداشته( نماينده
 شود كه دادرسي بين اشخاص ديگر آغار شده و هنور ختم نگرديده است.ثالث رماني وارد دعوا مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قابليت تجدید نظر قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ❖

ارار رد دادخواست جل  شخص ثالث همانند ارار رد دستور موات مستقالً اابدل تجديدد نظدر خدواهي 
 ه با حکم راجع به اصل دعوا، اابل تجديد نظر است. نيست بدين مفهوم ك

 حدوث و كشف سبب جلب شخص ثالث؛ ❖

ي تجديد نظر نيز مجار است. در اين خصوص همانطور كه ابالً اشاره شد جل  شخص ثالث در مرحله
ي تجديدد نظدر و ي بدوي حادث شدده باشدد يدا در مرحلدهنمايد كه سب  جل  در مرحلهتفاوتي نمي
اي كشه شود. به عبارتي جل  شخص هم نيست كه سب  جل  شخص ثالث در چه مرحلههمينطور م

ي نخستين وجود داشته و ي تجديد نظر مجار است ولو اينکه سب  جل  در مرحلهثالث اانوناً در مرحله
 كشه شده باشد. 

 
 
 

 

 
نبوده و رأی به زیان او صادر و بـه واسـطه انقضـای  ه دادخواهی شخصی كه از اصحاب دعوانحو - 102

      مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده است؟

 ( دعواي ورود ثالث است. 1
 ي اعتراض ثالث است. ا( دعو2
 خواهي نسبت به رأي صادره است.  ( فرجام3
 ( شکايت به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است. 4

 

 كارگاه عملی تفاوت ورود ثالث با اعتراض ثالث 

 

 
    شود، این شخص :شخصی در دعوای بدوی به عنوان شخص ثالث جلب می -103

 شود.تواند به رأي صادره اعتراض ثالث نمايد، چون ثالث محسوب مي( مي1
 شود. تواند به رأي صادره اعتراض ثالث نمايد، چون ثالث محسوب نمي( نمي2
 شود. تواند به رأي صادره اعتراض ثالث نمايد چون ثالث محسوب نمي( مي3
 شود. ب ميتواند به رأي صادره اعتراض ثالث نمايد چون ثالث محسو( نمي4

 

 كارگاه عملی ارتباط دعوای ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث 
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 تفاوت دعوای تقابل با سایر طرق دفاعی؛ ❖

دعواي متقابل يکي ار طرق دفاعي خوانده است كه بر خالف ساير طدرق دفداعي طدرح آن نيدار بده 
اانون آيين دادرسي مدني مدواردي را پديش  142و  18ت دارد. البته اانونگذار در مواد تقديم دادخواس

هدا ار تقدديم دادخواسدت شود و خوانده در مقام طرح آنبيني نموده كه دعواي متقابل محسوب نمي
 توان به دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رّد خواسته و امثال آن اشاره كرد كهها ميمعاف است. ار جمله آن

 شود.براي دفاع ار دعواي اصلي ا هار مي

 
 
 
 
 
 
 
 ارتباط بين زوال دعوای اصلی با دعاوی طاری: ❖

استرداد دادخواست يا دعوا و نيز ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و روال دعدواي اصدلي 
 نفسه هيچ اثري بر دعاوي طاري ندارد.في
 
 

 

 
 

 ی متقابل محسوب می شود؟كدام یک از گزینه های ذیل دعوا -104

 ي صلح.ا( دعو2   ي تهاتر .ا( دعو1

 ( هيچ كدام.4   ي فسخ .ا( دعو3

 

 شودكارگاه عملی مواردی كه دعوای تقابل محسوب نمی
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 قانون آیين دادرسی مدنی 1۷ی تحليل ماده
 

عبارتند  اانون آيين دادرسي مدني، چهار اسم دعواي طاري را پيش بيني نموده است كه 17ي ماده ❖

 ار 

 شود.دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي، ار طرف خواهان عليه خوانده ااامه مي( دعوای اضافی؛ 1

 شود.دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي ار طرف خوانده عليه خواهان ااامه مي( دعوای متقابل؛ 2

به دعواي اصلي ار طرف شخص ثالدث عليده  دعوايي كه در اثناي رسيدگيد شخص ثالث؛ رو( دعوای و3

 شود.هاي دعوا يا يکي ار آنان ااامه ميطرف

هاي دعدوا يدا دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي، ار جان  طرفشخص ثالث؛  ب( دعوای جل4

 شود.آنان عليه شخص ثالثي ااامه مييکي ار 

 

اانون آيين  143تا  130متقابل در مواد  جل  شخص ثالث و دعواي احکام دعاوي ورود شخص ثالث، ❖

دادرسي مدني بيان شده است امّا در خصوص دعواي اضافي در ادانون آيدين دادرسدي مددني احکدام 

 اواعددشود و شامل خاصي پيش بيني نشده است. به هر حال اين دعوا يک دعواي طاري شمرده مي

اانون آيين دادرسي مددني ندا ر بده  98ي رسد، مادهعمومي دعاوي طاري است، بنابراين به نظر مي

مصدااي براي دعواي اضدافي  دتواني دعوا توسط خواهان نميخواسته، درخواست و يا شيوه  تغيير در

چرا كه تغييرات مزبور نياري به تقديم دادخواست اضافي يا دادخواست جديد نددارد و حدال  شودتلقي 

 .داردتشريفات  رعايتو ار به تقديم دادخواست ر است و نيآنکه دعواي اضافي يک دعواي تمام عيا

 

 عبارتند از؛ یشرایط رسيدگی به دعاوی طاری در دادگاه رسيدگی كننده به دعوای اصل ❖

 

دعاوي طاري با دعواي  الف(

اصلي ارتباط كامل  يا وحدت 

 منشا  داشته باشد.

 

دعاوي طاري پس ار  ج(

دعواي اصلي در دادگاه مطرح 

 شود .

 

رسيدگي كننده به دعواي  دادگاه ب(

اصلي صالحيت ذاتي رسيدگي به 
 دعاوي طاري را داشته باشد.
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 جمع بندی تطبيقی دعاوی طاری

 زمان طرح مراحل قابل طرح انواع
 

 سمت

 اضافی
 بدوي
 

 دراانون. عدم پيش بيني -
را دعواي اضافي بدانيم مهلت 98اگراعمال ماده -

اولدين  پايدانتقديم دادخواست دعدواي اضدافي تا
 دادرسي است. جلسه

 دعواي اصليخواهان 

 تقابل
 بدوي
 

 دادرسي پايان اولين جلسهتقديم دادخواست تا  -
قابل طرح كدرد تتوان دعواي عليه خواهان مي -

)كه خواهدان لذا اگر وارد ثالث اصلي داشته باشيم 

تدوان عليده وي دعدواي ميبه مفهوم وااعي است( 
 تقابل طرح كرد.

احتسدداب دخواسددته، رهدداتر، ت-خسددفلح، صددتوجه:
و نيدار بده  دعواي تقابل نيست "صفتر احتسابي"

 تقديم دادخواست جداگانه ندارد.
 

 خوانده دعواي اصلي

جلب 

 ثالث

 بدوي
 واخواهي
 تجديدنظر
 

داليل تا پايدان جلسده اول  و ا هار جهاتااعده: 
  رور پس ار آن 3دادخواست  رفوتقديم  دادرسي

درمرحلدده واخددواهي:  جلد  ثالددث توسددط واخدواه
بدا دادخواسدت  دادخواست جل  ثالث بايدد توامداً

 .واخواهي باشد
درمرحلده واخدواهي : جل  ثالث توسط واخوانده  

بايد در اولين جلسه رسيدگي به اعتدراض جهدات 
رور پدس ار آن دادخواسدت  3 رف ار شده و ا ه

 د.  شوتقديم 

كددده ) ثالدددث جالددد  
محسددددوب  خواهددددان

شددود ممکددن اسددت مي
اهان يا خوانده دعدوا خو

 (باشد ويا هردوي آنها
در نقش )  ثالث مجلوب
 است(خوانده 

ورود 

 ثالث

 بدوي
 واخواهي
 تجديد نظر

 رسيدگي پس ار
عالي ديوان ضنق

 كشور

تا واتي كه ختم دادرسي اعالم تقديم دادخواست 
 است. نشده
 

نقدددش  در ثالدددث وارد
است و خواهان  خواهان

و خواندددده ي دعدددواي 
نقش خواندده اصلي در 

 است.
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اگر به موجب قراردادی كه در اصفهان منعقد شده شخصی یک باب آپارتمان واقع در تهران و یک دسـتگاه  -1

خودرو خریداری نماید و فروشنده مقيم كرج باشد، دعوای تحویل و تسليم آپارتمان و خودرو كه به موجـب 

 دگاهی است؟یک دادخواست مطرح شده در صالحيت چه دا

 دادگاه عمومي اصفهان كه محل واوع عقد است. (1
 ( دادگاه عمومي تهران كه محل واوع آپارتمان است.2
 ( دادگاه عمومي كرج كه محل ااامت فروشنده )خوانده( است.3
 ( هر يک ار دادگاههاي عمومي تهران و اصفهان و كرج صالح به رسيدگي هستند.4

 

 ل در همين كتاب مطرح شده بود.این سواصحي: است.  2گزینه 
 
 

 كدام بيان صحي: است؟ -2

 تنظيم ارارداد با دولت حتّي به صورت موردي ممنوع است. (1
 تواند ضمن اشتغال به وكالت، در استخدام دولت نيز باشد.( وكيل مي2
 داشته باشد.تواند با دولت، ارارداد مشاورة حقواي تواند در استخدام دولت باشد ولي مي( وكيل نمي3
 تواند ارارداد وكالت موردي با دولت تنظيم كند.تواند حتّي به عنوان مشاور حقواي ار دولت حقوق دريافت كند اما مي( وكيل نمي4

 

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است.  3گزینه 
 

 

 ابالغ شده باشد، تاریخ ابالغ چه زمانی است؟چنانچه رأی دادگاه غيابی بوده و مفاد رأی از طریق آگهی در روزنامه  -3

 ( يک هفته پس ار انتشار آگهي.2  تاريخ انتشار آگهي (1
 ( تاريخ اطالع محکوم عليه ار مفاد رأي.4  ( يک ماه پس ار انتشار آگهي.3

 

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است.  1گزینه 
 
 

 در مرحله واخواهی، واخوانده: -4

 ح  جل  شخص ثالث را ندارد. (1
 ( بايد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، دادخواست جل  شخص ثالث را به دادگاه تقديم كند.2
 ( بايد  رف سه رور ار تاريخ ابالغ وات رسيدگي به واخواهي دادخواست جل  ثالث را تقديم دارد.3
د را ا هار كرده و  رف سده رور دادخواسدت جلد  ثالدث را تقدديم ( بايد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و داليل خو4
 دارد.

 

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است.  4گزینه 
 
 

 

 

 ۸9وكالت آیين دادرسی مدنی های عملی سواالت كارگاه
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 كدام عبارت صحي: است؟ -5

 رأي رفع تصرف عدواني پس ار اطعيت الرم االجرا است. (1
 أي رفع تصرف عدواني ابل ار اطعيّت و پس ار صدور اجرا يه اابل اجرا است.( ر2
 ( رأي رفع تصرف عدواني ابل ار اطعيّت و به دستور مرجع صادر كننده اابل اجرا است.3
 ( رأي رفع تصرف عدواني فقط پس ار اطعيت و بعد ار صدور اجرا يه الرم االجرا است.4
 

 همين كتاب مطرح شده بود. این سوال درصحي: است.  3گزینه 
 

 در دعاوی مالی غيرمنقول و خلع ید از اعيان غيرمنقول: -6

 اي امالک در هر منطقه خواهد بود.ار نظر صالحيت، اررش خواسته مطاب  ايمت منطقه (1
 كند.( ار نظر صالحيت، اررش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي2
 اي محاسبه شود.ادرسي و صالحيت، اررش خواسته بايد مطاب  ايمت منطقه( ار نظر هزينة د3
 ( ار نظر هزينة دادرسي و صالحيت، اررش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين كرده است.4

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است.  2گزینه 
 
 

 عسار، از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی صحي: نيست؟كدام یک از موارد زیر در خصوص دعوای ا -۷

 دعواي اعسار يک دعواي غيرمالي است. (1
 ( امکان استفاده ار حکم اعسار متوفّي براي وراث وي وجود ندارد.2
 ( معافيّت ار هزينه دادرسي بايد براي هر مرحله به طور مجزا تحصيل شود.3
 .پرداخت محکوم به ابل ار حبس محکوم عليه منع اانوني ندارد ( امکان رسيدگي به دادخواست اعسار ار4

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است.  3گزینه 
 

 

 كدام بيان در مورد دستور موقت صحي: است؟ -۸

 در صورتي كه طرف دعوا تأمين مناس  بدهد، دادگاه بايد ار دستور موات رفع اثر نمايد. (1
 ف دعوا تأمين مناس  بدهد، دادگاه نبايد ار دستور موات رفع اثر نمايد.( در صورتي كه طر2
 نمايد.( در صورتي كه طرف دعوا تأمين مناس  بدهد، دادگاه در صورت مصلحت ار دستور موات رفع اثر مي3
( در صورتي كه درخواست كنندة دستور موات  رف مدت بيست رور ار تاريخ صدور دستور موات دعدواي مداهوي 4

 نمايد.طرح ننمايد، دادگاه رأساً ار دستور موات رفع اثر مي
 

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است.  3گزینه 
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 قبول یا رد درخواست دستور موقت: – 1

 .اابل اعتراض، تجديدنظر و فرجام است ( 1
 .تور موات اابل تجديدنظر و فرجام استفقط ابول دس ( 2
 .فقط رد دستور موات اابل تجديدنظر و فرجام است ( 3
 .باشد اما ضمن تجديدنظرخواهي نسبت به اصل راي اابل اعتراض استابول يا رد اابل فرجام نمي ( 4

 

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است. .  4گزینه 
 

معاً وكالت را به عهده داشته باشند و یکی از آنها بدون عذر موجه در جلسه دادرسی اگر دو نفر وكيل مجت – 2

 حاضر نشود و الیحه هم نفرستد:

 .كنددادگاه جلسه دادرسي را تجديد مي ( 1

 .كنددادگاه با استماع مدافعات وكيل حاضر، به دعوي رسيدگي مي ( 2

 . دهدگي را ادامه ميدادگاه بدون توجه به ا هارات وكيل حاضر، رسيد ( 3

 .نمايددادگاه به وكيل غاي  مهلت مناسبي براي ارسال اليحه اعطا مي ( 4
 

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است. .  3گزینه 
 
 

 در دعوی مطالبه مهریه: – 3

 .دادگاه محل ااامت روج صالح است ( 2     .دادگاه محل واوع عقد نکاح صالح است ( 1

 . گزينه يک و دو صحيح است ( 4      .دادگاه محل ااامت روجه صالح است ( 3
 

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است. .  4گزینه 

 
 چنانچه پس از ابالغ اوراق دادرسی به خوانده در نشانی معين، خوانده نشانی خود را تغيير دهد: – 4

دفتر دادگاه اطالع دهد و اال ابالغ اوراق به نشاني ساب  معتبر  خوانده مکله است نشاني جديد خود را به ( 1
 . خواهد بود

شود و در صورت عدم رفع نقص در براي خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد خوانده ابالغ مي ( 2
 .شودمهلت مقرر دادخواست او ابطال مي

شود و در صورت عدم رفع نقص در مهلت غ ميبه خواهان اخطار رفع نقص جهت تعيين نشاني جديد ابال (3
 .شوداانوني ارار رد دادخواست او صادر مي

خواهان مکله است تغيير نشاني را به دادگاه اطالع دهد و اال جلسه دادرسي به دليل گواهي مامور ابالغ مبني  ( 4
 .بر تغيير نشاني تجديد خواهد شد

 مطرح شده بود. این سوال در همين كتابصحي: است. .  1گزینه 
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 مقررات آیين دادرسی مدنی اقتضای كدام یک از موارد ذیل را دارد؟ – 5

 .پس ار ختم دادرسي دعوت ار طرفين مجار است ( 1

 .تواند راي صادر كندپس ار ختم دادرسي دادگاه مي ( 2

 . ات، دادگاه تکليفي در صدور راي نداردپس ار اعالم ختم مذاكر ( 3

 .تواند ارجاع امر به كارشناس نمايدپس ار ختم دادرسي، دادگاه مي ( 4
 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است. .  3گزینه 

 
المثل ایام تصرف مشتری هرگاه كسی مال غيرمنقول مغصوب را از غاصب بخرد در دعوی مطالبه اجرت – 6

 دادگاه ذیصالح است؟ كدام

 دادگاه محل ااامت غاص  ( 2     دادگاه حوره ااامت مشتري ( 1

   دادگاه محل واوع مال غيرمنقول (4          دادگاه محل واوع عقد بيع ( 3
 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است.  4گزینه 

 
 در دعاوی مالی غيرمنقول: – ۷

 .شودزينه دادرسي و صالحيت طب  اررش معامالتي امالک تقويم و پرداخت مياررش خواسته ار نظر ه ( 1

 . نمايداررش خواسته ار نظر صالحيت همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي ( 2

 .شوداررش خواسته ار نظر صالحيت طب  اررش معامالتي امالک در هر منطقه تقويم و پرداخت مي ( 3

 .نمايدر هزينه دادرسي همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مياررش خواسته ار نظ ( 4
 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است. .  2گزینه 

 
 

 

 كدام عبارت در خصوص اوقات رسيدگی دادگاه صحي: نيست؟ – ۸

 .آيدرسيدگي به دعاوي تصرف عدواني، ممانعت ار ح  و مزاحمت خارج ار نوبت به عمل مي ( 1

اليه خارج ار نوبت به عمل در صورت تشخيص ر يس ديوان عالي كشور رسيدگي به پرونده در شعبه مرجوع ( 2
 .آيدمي

العاده به عمل رسيدگي به ارارهاي عدم صالحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور در وات فوق ( 3
 . آيدمي

تواند در اولين جلسه دادرسي اسناد خود را حاضر نمايد و تاخير جلسه در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت ن ( 4
 .نمايدرا درخواست نمايد، دادگاه در صورت احرار صحت با تعيين جلسه خارج ار نوبت نسبت به موضوع رسيدگي مي

 این سوال در همين كتاب مطرح شده بود.صحي: است. .  3گزینه 
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 ابالغ ـ خواندگان محصور

 . .......اگر خواندگان دعوا محصور و بيش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات. -1
 ( همة خواندگان را در دادخواست ايد كند، و دادخواست بايد به همه خواندگان ابالغ شود.1
 ايد كند ولي مرات  يک نوبت در رورنامه كثيراالنتشار آگهي مي شود. ( همة خواندگان را در دادخواست2
 ( خوانده يا خواندگان اصلي را ايد كند و مرات  يک نوبت در رورنامه كثيراالنتشار آگهي مي شود.3
( همه خواندگان را در دادخواست ايد كند ولي دادخواست به معارض اصلي كه خواهدان مشدخص كدرده 4

 ک نوبت آگهي مي شود.ابالغ و مرات  ي
 تجدیدنظرخواهی ـ جهات تجدیدنظرخواهی

چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسيدگی تجدید نظر تشخيص دهد كه سمت دادخواست دهنده  -2
 د...نخستين محرز نيست بای

 ( رأي تجديدنظر خواسته را فسخ و ارار رد دعواي نخستين را صادر نمايد.1
 و خواهان دعوا را محکوم به بي حقي نمايد. ( رأي تجديدنظر خواسته را فسخ2
 ( پرونده را به دفتر دادگاه تجديدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده نخستين ا هار رفع نقص نمايد.3
 ( رأي تجديدنظر خواسته را فسخ و پرونده را براي صدور رأي شايسته به دادگاه نخستين برگرداند.4

 عليقی اعتراض ثالثاعتراض شخص ثالث ـ قابليت اثر ت

چنانچه حکمی قطعی از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به تشـخيص  -3
 ه:دادگاه جبران خسارات ناشی از اجرای حکم مقدور نباشد، آنگا

 حکم اجرا مي شود اما محکوم له مکله به جبران خسارت مي شود.( 1
 ورود خسارت به شخص ثالث صادر مي نمايد. دادگاه دستور الرم را براي جلوگيري ار( 2
 دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تأمين متناس ، ارار تأخير اجراي حکم را براي مدت معين صادر مي نمايد.( 3
 دادگاه با صدور دستور موات اجراي حکم را معل  مي نمايد به شرط آن كه ر يس حوره اضايي با آن موافقت نمايد.( 4

 اد ـ انکار و ادعای جعليتاسن

چنانچه دارنده چک برای مطالبه وجه آن عليه صادر كننده اقامه دعوا نمایـد و خوانـده سـند را  -4
 .........اصيل نداند در این صورت خوانده.

 تنها مي تواند ادعاي جعل نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده خواهان است.( 1
 ا انکار نمايد و بار اثبات اصالت سند به عهده خواهان است.تنها مي تواند اصالت سند ر( 2
مي تواند ادعاي جعل نمايد كه بار اثبات جعليت به عهده خوانده است. و يا اصالت سند را انکار نمايد كه ( 3

 بار اثبات اصالت به عهده خواهان است.
 ر حال بار اثبات اصالت سند به عهده خواهان است.مي تواند ادعاي جعل نمايد و يا اصالت سند را انکار نمايد و در ه( 4

 

 1391آزمون كارآموزی كانون وكالی دادگستری سال 

 

http://www.dralifallah.com/


 
 

www.dralifallah.com  

 

 صالحيت مراجع حقوقی ـ استثنائات اصل صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده

 ............... است.صالحيتدعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در  -5

 دادگاه محل صدور دستور اجرا( 2  هيئت نظارت استان( 1
 شوراي عالي ثبت( 4 سند دادگاه محل ااامت متعهد( 3

 صالحيت مراجع حقوقی ـ استثنائات اصل صالحيت دادگاه محل اقامت خوانده

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدت دو سال به فرمانداری شهری اجاره دهد، اما مسـتأجر  -6

بـرای  پس از پایان مدت اجاره، به دستور وزیر كشور، از تخليه ملک خودداری نمایـد. مالـک،

 ليه ملک باید به....... مراجعه نماید.تخ

 ديوان عدالت اداري( 1
 دادگاه عمومي محل واوع ملک( 2
 شوراي حل اختالف مستقر در ديوان عدالت اداري( 3
 شوراي حل اختالف محل ااامت خوانده( 4

 خواهیالعاده اعاده دادرسی و فرجامها ـ طرق فوقاعتراض به آرای دادگاه

ه اثبات نسب اقامه می شود و شخصی به عنوان ثالث وارد دعوا مـی شـود و دعوایی به خواست -۷

محکوم می گردد. حکم محکوميت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار می شود. در این صورت 

 یا علی القاعده شخص ثالث می تواند نسبت به این حکم.................... نماید.

 ادرسيتنها اعاده د( 2  تنها فرجام خواهي( 1
 فرجام خواهي و اعاده دادرسي( 4 اعتراض ثالث و فرجام خواهي( 3

 كارشناسی ـ ایداع دستمزد كارشناس

چنانچه صدور قرار كارشناسی به درخواست خواهان باشد دسـتمزد كارشـناس............ و اگـر  -۸

 یع ننماید دادگاه باید................. نماید.دتو

 وايه دادرسي صادرارار ت -به عهده خواهان( 1
 ارار ابطال دادخواست صادر -به عهدة خواهان( 2
 ارار توايه دادرسي صادر -بالسويه به عهده طرفين( 3
 كارشناسي را ار عداد داليل خارج -به عهده خواهان( 4
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 تأمين خواسته ـ شرایط صدور و اجرای قرار

سته نمایـد و خوانـده در همـين چنانچه خواهان در اولين جلسه دادرسی درخواست تأمين خوا -9

پيش از روشن شدن  جلسه نسبت به مستند دعوا ادعای جعل نماید صدور قرار تأمين خواسته،

 جعليت یا اصالت سند.......... و اجرای قرار تأمين خواسته تا آن زمان................. 

 مجار است. -ممنوع( 2  مجار است. -مجار( 1
 بستگي به نظر دادگاه دارد. -جارم( 4  ممنوع است -مجار( 3

 اعتراض ثالث ـ اصحاب دعوای ثالث

چنانچه شخصی به ادعای توليت، نسبت به ملکی دعوای وقفيت اقامه نماید و با حکم قطعـی  -10

 محکوم شود اداره اوقاف............ نسبت به این حکم اعتراض ثالث نماید................. 

 مگر توليت محکوم عليه را تکذي  نمايد. -نمي تواند (2 .در هر حال مي تواند( 1
 مگر توليت محکوم عليه را تکذب نمايد. -نمي تواند( 4 .هر حال نمي توانددر ( 3

 

 تأمين خواسته ـ ایراد تامين دعوای واهی

خواهان تأمينی را كه دادگاه تعيين نموده در مهلت « ایراد تأمين دعوای واهی»چنانچه در پی  -11

 ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، باید................. مقرر 

 ارار رد دادخواست صادر نمايد كه اطعي است.( 1
 تواند تنها اابل تجديدنظر باشد.حکم بر بطالن دعوا صادر نمايد كه مي( 2
 تواند اابل تجديدنظر و اعتراض ثالث باشد.ارار رد دادخواست صادر نمايد كه مي( 3
 تواند تنها اابل تجديدنظر باشد.دادخواست صادر نمايد كه ميارار رد ( 4

 

 حکم حضوری و غيابی

چنانچه دعوایی غير مالی در دادگاه عمومی مطرح شود و خوانده در جلسـه دادرسـی حاضـر  -12

نشود و الیحـه ندهـد و وكيـل نيـز معرفـی ننمایـد و محکـوم شـود ایـن حکـم نسـبت بـه 

 خوانده................. 

 ر هر حال حضوري است.د( 1
 غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابالغ وااعي شده باشد.( 2
 غيابي است مگر اخطاريه و حکم به خوانده ابالغ وااعي شده باشد.( 3
 غيابي است مگر اخطاريه به خوانده ابالغ اانوني شده باشد.( 4
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 تامين خواسته ـ حق تقدم و مستثنيات دین

دعوا عين معين باشد و در اجرای قرار تأمين خواسته توقيف شـده باشـد و چنانچه موضوع   -13

حکــم بــه اســترداد آن نيــز صــادر شــده باشــد خواهــان نســبت بــه ایــن مــال، در برابــر 

 .................  بستانکاران............... و محکوم به مشمول مشتثنيات دین

 مي باشد. -ح  تقدم دارد( 1
 باشد.مي  -ح  تقدم ندارد( 2
 نمي باشد. -ح  تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد( 3
 نمي باشد. -ح  تقدم دارد به شرط آن كه خوانده تاجر ورشکسته نباشد( 4

  

 تجدیدنظرخواهی ـ استوار نمودن حکم مرحله نخستين به صورت قرار

جه دعوا به خوانده، حکم بر بطالن دعوا صـادر دعوایی اقامه می شود و دادگاه عمومی، به علت عدم تو -14

 ....... .................. نماید، چنانچه از این رأی تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر باید رأی رامی

 ارار تلقي و آن را فسخ نمايد.( 1
 ارار تلقي رأي را استوار نمايد.( 2
 ايد.ارار تلقي و حس  مورد آن را فسخ يا استوار نم( 3
 در هر حال فسخ و خود رسيدگي نمايد.( 4

 ابالغ ـ ابالغ به شخص حقوقی حقوق خصوصی

چنانچه خوانده دعوا شركت خصوصی باشد و در نشانی تعيين شده در دادخواسـت شـناخته  -15

 .... ........... نشود

 شود.مفاد دادخواست يک نوبت در رورنامه رسمي آگهي مي( 1
 وبت در رورنامه رسمي منتشر مي شود.مفاد دادخواست يک ن( 2
 ي ثبت شركت ها معرفي شده ابالغ شود.دادخواست بايد به آخرين محلي كه به اداره( 3
 دادخواست بايد به آخرين محل سکونت مدير شركت ابالغ شود.( 4

 عطف به ماسبق شدن قوانين آیين دادرسی مدنی

گاه عمومی اقامه شده به موجب قانون بعدی، چنانچه در جریان رسيدگی به دعوایی كه در داد -16

 ................ مرجع دیگری ذاتاً صال: شود دادگاه عمومی باید

 در هر حال به رسيدگي ادامه دهد.( 1
 در هر حال ارار عدم صالحيت صادر نمايد.( 2
 ارار عدم صالحيت صادر نمايد مگر در اانون ترتي  ديگري مقرر شده باشد.( 3
 گي ادامه دهد مگر در اانون ترتي  ديگري مقرر شده باشد.به رسيد( 4

 

 صالحيت مراجع قضایی ـ صالحيت محلی
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چنانچه خواسته دعوا مطالبه یکصد تن گندم باشد كه یکصد ميليون ریال تقویم شده باشد و  -1۷

خواهان مـی به موجب قراردادی كه در كرمانشاه منعقد شده باشد باید در تهران تحویل شود،

 اند دعوا را تنها در دادگاه عمومی................ اقامه نماید.تو

 تهران يا محل ااامت خوانده( 2  كرمانشاه يا تهران( 1
 كرمانشاه يا محل ااامت خوانده( 4 كرمانشاه، تهران يا محل ااامت خوانده( 3

 

 دعاوی تصرف ـ مزاحمت

ور اخالل جزیی ایجاد نموده باشـد چنانچه مالک باغی در تصرفات مالک منزل مسکونی مجا -1۸

 بی آن كه در منزل مسکونی تصرف كرده باشد عمل مالک باغ............... است،................

 مگر منزل مسکوني سند مالکيت داشته باشد. -مزاحمت( 1
 .در هر حال ممانعت ار ح ( 2
 حتي اگر منزل مسکوني سند مالکيت داشته باشد. -ممانعت ار ح ( 3
 حتي اگر منزل مسکوني سند مالکيت نداشته باشد. -مزاحمت( 4

 

 دستور موقت ـ درخواست كننده دستور

درخواست صدور دستور موقت در دعـوای متقابـل............. اسـت و در دعـوای جلـب ثالـث  -19

 اصلی................

 ممنوع -مجار( 4  ممنوع -ممنوع( 3 مجار -ممنوع( 2 مجار -مجار( 1

 یداور

چنانچه طرفين قرارداد برای رسيدگی به اختالف احتمـالی شـخص معينـی را بـه دادرسـی  -20

انتخاب نمایند كه به طور مطلق از دادرسی ممنوع اسـت، در صـورت بـروز اخـتالف ناشـی از 

 قرارداد بين طرفين، دعوا................

 در صالحيت داور است.( 1
 در صالحيت دادگاه است.( 2
 يت دادگاه است به شرط آن كه به صالحيت دادگاه ايراد نشود.در صالح( 3
 در صالحيت داور است به شرط آن كه به صالحيت داور ايراد نشود.( 4
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گـردد و در خواسـته....... محاسـبه مـی« بهـای» چنانچه خواسته دعوا پول خارجی )ارز( باشد -1

 شود...... ارز محاسبه می، ...........صورت ذی حق بودن خواهان، در مرحله اجرا

 به نرخ بانک مركزي. -( به نرخ بانک مركزي1
 به نرخ بانک مركزي. -( بهاي وااعي2
 بهاي وااعي. -( به نرخ بانک مركزي3
 بهاي وااعي. -( بهاي وااعي4

 دعوای مالکيت راجع به مال غيرمنقول عليه شركت........... -2

 .لي شركت يا محل واوع مال غيرمنقول ااامه نمايدتواند دعوي را در مركز اص( خواهان مي1
 .( بايد در مركز اصلي شركت ااامه شود البته اگر شركت دولتي باشد2
 .تواند دعوي را در محل انعقاد عقد يا مركز اصلي شركت ااامه نمايد(خواهان مي3
 .( بايد در محل واوع مال غيرمنقول ااامه شود حتي اگر شركت دولتي باشد4

باشــد، دادگــاه نانچـه دادگــاه نخســتين بــه اسـتناد نظــر كارشــناس حکــم صـادر نمــوده چ -3

 .. بدون جلب نظر كارشناس رای صادر نماید....... حکم را فسخ نماید و.........تجدیدنظر.........

 .تواندمي -تواند( مي2 .جز با درخواست عليه، نمي تواند -تواند( مي1
 .تواندنمي -تواند( مي4  تواند. نمي -تواندنمي (3

....... و اید، اعتراض ثالث طاری.......نسبت به قرار رد دعوی كه دادگاه تجدیدنظر صادر می نم -4

 ..... است. اعاده دادرسی طاری ............. و اعتراض ثالث اصلی.........

 ممنوع.  -ممنوع -( مجار2  .مجار -ممنوع -( مجار1
 .مجار -ممنوع -ممنوع (4  .مجار -مجار -( مجار3

 در دعوای مطالبه مهریه، زوجه........ دعوای خود را در........... اقامه نماید. -5

 .دادگاه محل ااامت خوانده و يا محل واوع عقد نکاح -تواند( مي1
 .دادگاه محل ااامت خوانده -(  بايد2
 .دادگاه محل واوع عقد نکاح -بايد (3
 اامت خود. دادگاه محل ا -تواند( مي4
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 درخواست تامين دالیل و امارات در صالحيت....... -6

 .( دادگاه است البته اگر اررش موضوع بيش ار پنجاه ميليون ريال باشد1
 .( شوراي حل اختالف است حتي اگر در محل، دادگاه عمومي وجود داشته باشد2
 .باشد( شوراي حل اختالف است اگر در محل، دادگاه عمومي وجود نداشته 3
 ( دادگاه است، در هر حال.4

شـود در مهلـت مقـرر اح كه از دادگاه خانواده صادر میچنانچه نسبت به رای راجع به اصل نک -۷

تجدیدنظر خواهی نشود و دادخواست فرجام نيز خارج از مهلت مقرر داده شود صدور قـرار رد 

 يت...................دادخواست فرجامی با............ و شکایت از این قرار در صالح

 .ديوانعالي كشور است البته اگر محکوم عليه روجه باشد -( دادگاه نخستين1
 .ديوانعالي كشور است -( مدير دفتر دادگاه نخستين2
 .عليه روج باشدانعالي كشور است البته اگر محکومديو -( دادگاه نخستين3
 .ديوانعالي كشور است -( دادگاه نخستين4

عوایی در دادگاه عمومی مطرح باشد و به موجب قانونی دادگـاه صـالحيت خـود را از چنانچه د -۸

 دست بدهد علی القاعده..........

( در مورد عدم صالحيت ذاتي بايد ارار عدم صالحيت صادر كند و در مورد عدم صالحيت محلي، بستگي 1
 .به ايراد خوانده دارد

 .د كه خوانده ايراد نمايد( در صورتي بايد ارار عدم صالحيت صادر كن2
 .( فقط چنانچه عدم صالحيت ذاتي باشد بايد ارار عدم صالحيت صادر كند3
 .( در هر صورت بايد ارار عدم صالحيت صادر كند4

رسيدگی به ادعای جعل در  ،چنانچه نسبت به سندی كه نزد داور مطرح شده ادعای جعل شود -9

 صالحيت............

 .( در هر حال دادگاه است2 .عيين جاعل شده باشد( دادگاه است مگر ت1
 .( در هر حال داور است4 .(داور است مگر جاعل تعيين شده باشد3

 ........... .... وصادر شود، این حکم قطعی.....چنانچه حکم حضوری بر رفع تصرف عدوانی  -10

 .پس ار ابالغ بالفاصله اجرا مي شود -( نيست1
 يي شدن اجرا مي شود.تنها پس ار نها -( نيست2
 .پس ار ابالغ بالفاصله اجرا مي شود -( است3
 .تنها پس ار اطعيت اجرا مي شود -( نيست4
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« خواهـان»چنانچه شخصی كه حق ادعـایی متعلـق بـه اوسـت، صـغير باشـد در قسـمت  -11

 باید نام........... نوشته شود.« نماینده»دادخواست باید نام......... و در ستون 

 ولي يا ايم. -( صغير2  ولي يا دادستان. -غيرص( 1
 .صغير -( ولي يا ايم4  .ولي يا ايم -يا ايم ( ولي3

 صدور قرار تامين خواسته پيش از فرا رسيدن موعد ادای دین.......................... -12

ي را ( در صورتي ممکن است كه ح  مستند به سند رسمي باشد و خواهان حاضدر شدود خسدارت احتمدال1
 .توديع نمايد

 .( در هيچ صورت ممکن نيست2
 .( در صورتي ممکن است كه ح  مستند به سند رسمي و خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد3
 .( در هر حال ممکن است4

شده باشد كه فاقد صالحيت باشد دیوان عـالی  ای فرجام خواسته از دادگاهی صادرچنانچه ر -13

 ...ورد عدم صالحيت محلی............ و در م...ت ذاتی.......كشور در مورد عدم صالحي

نمايد مگر در مورد دعاوي مالکيت راجع به ر ايراد شده باشد، راي را نقض مياگ -نمايد( راي را نقض مي1
 .اموال غيرمنقول

 .نمايدراي را نقض مي -نمايد( راي را نقض مي2
 .نمايداگر ايراد شده باشد راي را نقض مي -د( اگر ايراد شده باشد راي را نقض مي نماي3
 نمايد.ر ايراد شده باشد، راي را نقض مياگ -نمايد( راي را نقض مي4

ن ارائـه چنانچه نسبت به سند خواهان ادعای جعل شود و در اولين جلسـه دادرسـی اصـل آ -14

 ............ نگردد

ل، اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايدد حتدي اگدر سدند ( خواهان بايد  رف ده رور ار تاريخ ابالغ ادعاي جع1
 .عادي باشد

 .شودل خارج مي شود و خواهان محکوم مي( در هر حال سند ار عداد دالي2
( خواهان بايد  رف ده رور ار تاريخ ابالغ ادعاي جعل اصل سند را به دفتر دادگاه تسدليم نمايدد البتده اگدر سدند 3

 .رسمي باشد
 .شوداهان باطل ميخو( دادخواست 4

 چنانچه به موجب گزارش مامور ابالغ، خواهان در نشانی مندرج در دادخواست شناسایی نشود : -15

 .( دفتر دادگاه پس ار ده رور انتظار ارار رد دادخواست صادر مي نمايد1
 .( مدير دفتر دادگاه ارار رد دادخواست را صادر مي نمايد2
 .طال دادخواست را صادر مي نمايد( مدير دفتر دادگاه ارار اب3
 .( دادگاه ارار رد دادخواست صادر مي نمايد4
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 و توقيف دادرسی..............توقيف دادخواست............  -16

 .با ارار دادگاه ممکن است مگر جهت توايه، فوت باشد -( نياري به ارار ندارد1
 نياري به ارار ندارد. -( با ارار دادگاه ممکن است2
 .با ارار دادگاه ممکن است -( نياري به ارار ندارد3
 نيار به ارار ندارد. -( نياري به ارار ندارد4

 در دعوای حقوقی درخواست سوگند............. و سوگند یاد كردن................ -1۷

 .اابل توكيل نيست، البته اگر موكل خوانده دعوي باشد -( اابل توكيل است1
 .اابل توكيل است -ت( اابل توكيل اس2
 .اابل توكيل نيست، البته اگر موكل خواهان دعوي باشد -( اابل توكيل است3
 .اابل توكيل نيست -( اابل توكيل است4

 چنانچه اخطار وقت جلسه به علت عدم حضور خوانده در محل، به همسایه وی ابالغ شود.... -1۸

 .يح نيست( تنها اگر براي اولين جلسه دادرسي بوده ابالغ صح1
 .( ابالغ صحيح نيست2
 .( ابالغ صحيح است ولي اانوني است3
 .( ابالغ صحيح است4

اقرار در دادخواست، اقرار در دادگاه محسوب..... و اقرار در الیحه تقدیمی به دادگاه، اقرار در  -19

 دادگاه محسوب.......

 شود.نمي -شود( مي2  .شودنمي -شود( نمي1
 .شودمي -شود( مي4  .شودمي -شود( نمي3

چنانچه دو وكيل در پرونده دخالت داشته باشند و ابالغ وقت حضوراً در دفتر دادگاه به یکی از  -20

 آنها انجام شود و این وكيل تعهد ابالغ به وكيل دیگر دهد، ابالغ.....

ت، حتدي اگدر ( نسبت به وكيل حاضر در دفتر دادگاه صحيح و وااعي و نسبت به وكيل ديگر صحيح نيسد1
 .خواهان دعوي صغير باشد

 .( نسبت به وكيل حاضر در دفتر دادگاه صحيح و وااعي و نسبت به وكيل ديگر صحيح و اانوني است2
( نسبت به وكيل حاضر در دفتر دادگاه صحيح و وااعي و نسبت به وكيل ديگر صحيح نيست مگر خواهان 3

 .دعوي صغير باشد
 .ست( نسبت به هر دو وكيل صحيح ا4
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ـ چنانچه در مرحله تجدیدنظر، قرار كارشناسی به تشخيص دادگاه صادر شود، پرداخـت هزینـه 1

 كارشناسی به عهده كيست و ضمانت اجرای عدم پرداخت چيست؟

 تجديدنظر خواه د متواه شدن تجديدنظر خواهي. (1

 طرفين دعوي د متواه شدن تجديدنظر خواهي. (2

 د دادنامه بدوي.( تجديدنظر خوانده د تأيي3

 ( دادگاه د متواه شدن تجديدنظر خواهي.4

ـ حکم راجع به فسخ نکاح، چنانچه مستند به نظریه یک یا چند كارشناس باشد كه طرفين، رأی 2

 ها را قاطع دعوی قرار داده باشند، از حيث قابليت فرجام چگونه است؟آن

 ت.( مطلقاً اابل فرجام نيس2  مطلقاً اابل فرجام است. (1

 فقط به درخواست روج، اابل فرجام است.( 4 ( فقط به درخواست روجه، اابل فرجام است.3

باشد، اما القاعده قابل تجدیدنظر میـ حکم دادگاه نخستين، در دعوایی صادر شده است كه علی3

 مستند به اقرار در دادگاه است. در این صورت، كدام مورد صحي: است؟

 گر فقط در خصوص صالحيت دادگاه.اابل تجديدنظر نيست، م (1

 اابل تجديدنظر است.( 2

 ( اابل تجديدنظر نيست، مگر در خصوص صالحيت دادگاه يا ااضي صادركننده رأي.3

 اابل تجديدنظر نيست، مگر فقط در خصوص صالحيت ااضي صادركننده رأي.( 4

 رد صحي: است؟ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر از حيث هزینه دادرسی ناقص باشد، كدام مو4

كند و چنانچه  رف ده رور نقص برطرف دفتر دادگاه نخستين به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص مي (1

 نمايد.نشود، دادگاه نخستين ارار رد دادخواست را صادر مي

 نمايد.دفتر دادگاه نخستين، ارار رد دادخواست را صادر مي( 2

كندد و چنانچده  درف ده رور نقدص ده اخطار رفع نقدص مديدفتر دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهن( 3

 نمايد.برطرف نشود، دادگاه تجديدنظر ارار رد دادخواست را صادر مي

كند و چنانچه  رف ده رور نقص برطرف دهنده اخطار رفع نقص ميدفتر دادگاه تجديدنظر به دادخواست( 4

 د.نماينشود، دادگاه نخستين ارار رد دادخواست را صادر مي

 رود؟ـ در كدام صورت، داوری از بين می5

 ( فوت يا حجر يکي ار طرفين داوري.2 پرداخت نشدن به مواع دستمزد داور. (1

 عزل يا استعفاي داور مشترک.( 4 عدم حصول اكثريت در صدور رأي.( 3
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د، ـ چنانچه خوانده، در اولين جلسه دادرسی به واسطه كمی وقت نتواند اسناد خود را حاضـر كنـ6
 كدام مورد، صحي: است؟

تواند درخواست تجديد جلسه را نمايد و چنانچده دادگداه درخواسدت او را مقدرون بده صدحت خوانده مي (1
 نمايد.دانست، جلسه دادرسي تعيين مي

 تواند درخواست يک هفته مهلت نمايد و دادگاه در هر حال، مکله به ابول درخواست است.خوانده مي( 2
اند درخواست تعيين وات احتياطي نمايد و دادگاه چنانچه درخواست او را مقرون به صدحت توخوانده مي( 3

 نمايد.دانست، وات احتياطي تعيين مي
تواند درخواست تأخير جلسه را نمايدد و چنانچده دادگداه درخواسدت او را مقدرون بده صدحت ( خوانده مي4

 نمايد.دانست، جلسه خارج ار نوبت تعيين مي

 عليه غایب، خارج از مهلت مقرر قانونی واخواهی نماید، كدام مورد صحي: است؟حکومـ چنانچه م۷
ادعاي عدم اطالع واخواه ار مفاد حکم غيدابي را احدرار  اگر حکم غيابي ابالغ اانوني شده باشد و دادگاه (1

 كند.نمايد، با گرفتن تأمين ار واخواه، ارار ابولي دادخواست واخواهي را صادر مي
گر حکم غيابي ابالغ وااعي شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطالع واخواه ار مفاد حکدم غيدابي را احدرار ا( 2

 كند.نمايد، با گرفتن تأمين ار واخواه، ارار ابولي دادخواست واخواهي را صادر مي
بي را احدرار ( اگر حکم غيابي ابالغ اانوني شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطالع واخواه ار مفاد حکم غيدا3

 كند.نمايد، ارار ابولي دادخواست واخواهي را صادر مي
اگر حکم غيابي ابالغ وااعي شده باشد و دادگاه ادعاي عدم اطالع واخواه ار مفاد حکدم غيدابي را احدرار ( 4

 كند.نمايد، ارار ابولي دادخواست واخواهي را صادر مي

 حيت كدام مرجع است؟ـ شکایت نسبت به دستور اجرای سند رسمی، در صال۸
 هيأت نظارت منطقه اجراي سند (2 ( دادگاه عمومي محل تنظيم سند1
 ( دادگاه عمومي محل ااامت خوانده4 ( دادگاه عمومي محل اجراي سند3

 ـ اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت اداری ................ .9
 پذيرفتني نيست. (1
دادرسي أييد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رسيدگي طب  مقررات آيينپذيرفتني است و در صورت ت( 2

 شود.مدني انجام مي
 شود. تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري انجام مي پذيرفتني است و رسيدگي طب  اانون( 3
 شود. ( پذيرفتني است و رسيدگي طب  مقررات اانون آيين دادرسي مدني انجام مي4

چه در شورای حل اختالف، دعوای متقابلی اقامه شود كه از صالحيت ایـن شـورا خـارج ـ چنان10
 باشد، كدام مورد صحي: است؟

 رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و متقابل، در صالحيت شوراي حل اختالف است. (1
 ( رسيدگي به هر دو دعواي اصلي و متقابل، در صالحيت مرجع اضايي صالح است.2
 فرستد.نمايد و دعواي متقابل را به مرجع اضايي صالح ميتالف به دعواي اصلي رسيدگي مي( شوراي حل اخ3
 فرستد تا مرجع صالح را تعيين نمايد.شوراي حل اختالف هر دو دعوي را به دادگاه تجديدنظر استان مي( 4

 ـ كدام مورد، در خصوص رسيدگی در دادگاه خانواده، صحي: است؟11
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 شود.است و ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميبدون تقديم دادخو (1
 شود.با رعايت كليه تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي( 2
  شود، جز تشريفات مربوط به دادرسي غيابي.با رعايت كليه تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي( 3
 شود.مدني انجام مي( با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي 4

ـ چکی به مبلغ یکصد ميليون ریال توسط شخصی كه مقيم شـيراز اسـت، در تهـران، عهـده 12
شود. در صورت صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده بانکی در تبریز و در وجه شخصی صادر می

 تواند مراجعه نماید؟چک برای دریافت وجه آن، به كدام دادگاه می
 فقط دادگاه عمومي حقواي شيرار يا تهران.( 2 حقواي تهران يا تبريز. فقط دادگاه عمومي (1
 ( فقط دادگاه عمومي حقواي شيرار.4 ( دادگاه عمومي حقواي شيرار، تهران يا تبريز.3

 نماید، كدام مورد صحي: است؟ـ خوانده در پاسخ به دعوای خواهان، ضمن دفاع ماهوی، ایراد می13
 كند.جلسه دادرسي مطرح نشود، دادگاه در هر حال ارار رد ايراد را صادر ميچنانچه ايراد تا اولين  (1
 نمايد.چنانچه ايراد تا پايان اولين جلسه دادرسي مطرح نشود، دادگاه در هر حال ارار رد ايراد را صادر مي( 2
كندد و ايدن ادر ميچنانچه ايراد تا اولين جلسه دادرسي مطرح نشود، دادگاه در هر حال ارار رد ايراد را ص( 3

 ارار اابل تجديدنظر است.
( چنانچه ايراد تا پايان اولين جلسه دادرسي مطرح نشود، دادگاه مکله نيست بدون ورود در ماهيت، راجدع 4

 گيري نمايد.به آن تصميم

ـ چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد و طرفين با توافق، تقاضـای ارجـاع امـر بـه داوری را 14
 دهد؟ان عالی كشور كدام اقدام را انجام مینمایند، دیو

 نمايد.( پرونده را پس ار صدور ارار توايه دادرسي، به داوري ارجاع مي1
 نمايد.( پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي2
 دهد.به تقاضا ترتي  اثر نمي (3
 نمايد.پرونده را به داوري ارجاع مي( 4

ـ در خصوص تاجر ورشکسته، اگر مال توقيف شده عين معين و مورد ادعای متقاضـی تـأمين 15
 باشد، كدام مورد صحي: است؟

كننده تأمين نسبت به ساير طلبکاران ح  تقدم دارد، مشروط بدر آن كده ورشکسدتگي بده تقلد  يدا ( درخواست1
 تقصير باشد.

لبکاران ح  تقدم دارد، مشروط بر آن كه مال توايه شدده جدزو كننده تأمين نسبت به ساير طدرخواست( 2
 مستثنيات دين نباشد.

 كننده تأمين نسبت به ساير طلبکاران ح  تقدم دارد.( درخواست3
 گيرد.ح  تقدمي وجود ندارد و درخواست كننده تأمين نيز داخل در ساير غرما  ارار مي( 4
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 اتباع بيگانه قابل صدور است؟ ـ در كدام یک از دعاوی زیر، قرار تأمين16

 دعواي مستند به سند رسمي عليه تاجر. (1
 دعواي مستند به سند عادي عليه غيرتاجر. (2
 دعواي متقابل.( 3
 دعواي راجع به برات، سفته و چک.( 4

 ـ كدام مورد، در خصوص گزارش اصالحی دادگاه، صحي: است؟1۷

 شود.ها به مواع اجرا گذاشته ميشود، ولي مانند احکام دادگاهرأي تلقي نمي (1
 كند.شود و پس ار صدور و اطعيت، اعتبار امر مختومه پيدا ميرأي تلقي مي( 2
 ها، اابل تجديدنظر و فرجام است.شود و مانند آراي دادگاهرأي تلقي مي( 3
 شود.ها، به مواع اجرا گذاشته ميشود و مانند احکام دادگاهرأي تلقي مي( 4

 باط با اعتراض شخص ثالث طاری، كدام مورد صحي: است؟ـ در ارت1۸

نمايدد، مطدرح شدود و در همدين دادگداه نيدز بده آن بايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مدي (1
 رسيدگي شود مگر درجه دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض، باالتر باشد.

 ده و در همين دادگاه نيز رسيدگي شود.بايد در دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض، مطرح ش( 2
نمايد، مطرح شود و در دادگداه صدادركننده رأي مدورد بايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي( 3

 اعتراض، به آن رسيدگي شود.
نمايدد، مطدرح شدود و در همدين دادگداه نيدز بده آن بايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مدي( 4

 تر باشد.مگر درجه دادگاه صادركننده رأي مورد اعتراض، پايينرسيدگي شود، 

 ـ كدام مورد، در خصوص امکان استرداد سند در دادگاه، صحي: است؟19

  پذير نيست.( مطلقاً امکان1
  پذير است.( مطلقاً امکان2
 ت.پذير نيس( در صورتي كه به نفع طرف مقابل دليل باشد و او به آن استناد نمايد، امکان3
 پذير است.( در صورتي كه به نفع طرف مقابل دليل باشد و او به آن استناد نمايد، امکان4

ـ در دعاوی راجع به اموال غيرمنقول و در ارتباط با بهای خواسـته ایـن دعـاوی، كـدام مـورد 20

 صحي: است؟

 اي ملک.ار حيث هزينه دادرسي، تقويم خواهان و ار حيث مراحل بعدي رسيدگي، ايمت منطقه (1
 اي ملک.ار حيث هزينه دادرسي و مراحل بعدي رسيدگي، ايمت منطقه( 2
اي ملک و ار حيث مراحل بعدي رسيدگي، تقويم خواهان، مگدر آن ( ار حيث هزينه دادرسي، ايمت منطقه3

 كه مورد اعتراض خوانده ارار گيرد.
 آن كه مورد اعتراض خوانده ارار گيرد.( ار حيث هزينه دادرسي و مراحل بعدي رسيدگي، تقويم خواهان مگر 4
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بينی شده تشکيل شده باشند، رسيدگی بـه دعـوای ـ چنانچه تمامی مراجعی كه در قوانين پيش1
 حجر، در صالحيت كدام مرجع است؟

 ( شوراي حل اختالف2 ( دادسراي عمومي و انقالب1
 ( دادگاه خانواده4  ( دادگاه عمومي حقواي3

 در شعب بدوی دیوان عدالت اداری ............... . استرداد دادخواست -2
 شود كه طرف شکايت پاسخ نداده و به استرداد راضي باشد.( در صورتي پذيرفته مي1
 شود كه پاسخ طرف شکايت واصل نشده باشد.( در صورتي پذيرفته مي2
 شود.( در هيچ صورتي پذيرفته نمي3
 شود.( در هر حال پذيرفته مي4

ی آن استرداد یک دستگاه جرثقيل اسـت، خواسـته را چگونـه بایـد در دعوایی كه خواسته خواهان -3
 تقویم كند؟

 نمايد.( مبلغي كه كارشناس، ابل ار شروع به رسيدگي معين مي1
 تواند معين نمايد.( هر مبلغي كه بخواهد، مي2
 ( مبلغ مذكور در مستند دعوا3
 ( مبلغ وااعي جرثقيل4

 خصوص اقرار وكيل عليه موكل خود در جریان دادرسی، صحي: است؟كدام مورد، در  -4
 شود.( اگر ااطع دعوي و در دادگاه باشد، پذيرفته مي1
 شود.( نسبت به اموري كه ااطع دعوي است، پذيرفته مي2
 شود.( نسبت به اموري كه ااطع دعوي است، پذيرفته نمي3
 شود.ار ااطع دعوي پذيرفته مي( چنانچه وكيل وكالت در اارار داشته باشد، اار4

 دهد؟در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید، دادگاه چه اقدامی انجام می -5
 دهد.( حداكثر به مدت ده رور مهلت مي2 ( حداكثر به مدت يک هفته مهلت خواهد داد.1
 د.( مهلت متناس  خواهد دا4 كند.( جلسه رسيدگي را تجديد مي3

 چنانچه نسبت به سند مورد استناد خواهان، با ذكر دليل ادعای جعل شود، اقدام دادگاه كدام است؟ -6
 ( چنانچه سند عادي باشد، خواهان بايد در همان جلسه، اصل سند را ابرار نمايد.1
د بااي اسدت، كند كه چنانچه به استفاده ار سن( تنها چنانچه سند رسمي باشد، دادگاه به خواهان اخطار مي2

 رور اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. 10 رف 
كند كه چنانچه به استفاده ار سند بااي اسدت، ( تنها چنانچه سند عادي باشد، دادگاه به خواهان اخطار مي3

 رور اصل سند را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. 10 رف 
رور اصل سند را بده  10استفاده ار سند بااي است،  رف كند كه چنانچه به ( دادگاه به خواهان اخطار مي4

 دفتر دادگاه تسليم نمايد.
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 آیا در دعوای ممانعت از حق، ورود شخص ثالث مجاز است؟ -۷

 ( مجار نيست.1
 ( تنها در مرحله نخستين، مجار است.2
 .( تا واتي كه رسيدگي خاتمه نيافته، چه در مرحله بدوي باشد يا تجديدنظر، مجار است3
 ( تنها در مرحله نخستين و تا اولين جلسه دادرسي مرحله تجديدنظر، مجار است.4

چنانچه هر یک از طرفين دعوا، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید، دادگاه تجدیـدنظر  -۸

 نماید؟چه قراری صادر می

 ( ارار ابطال دادخواست تجديدنظر2 ( ارار عدم استماع دعواي تجديدنظر1
 ( ارار رد دعواي تجديدنظر4 ر سقوط دعواي تجديدنظر( ارا3

 كند؟خواهی، در كدام صورت مبادرت به نقض بالارجاع رأی میدیوان عالی كشور در فرجام -9

 ( رأي، خالف شرع و موارين اانوني باشد.1
 ( اصول دادرسي و اواعد آمره رعايت نشده باشد.2
 طابقت نداشته باشد.( مفاد رأي صادره با يکي ار مواد اانوني م3
 ( رأي دادگاه خارج ار خواسته خواهان صادر شده باشد.4

 كند؟هر گاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، كدام دادگاه آن دستور را لغو می -10

 كننده.( دادگاه صادركننده دستور موات و اگر دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي1
 ادركننده دستور موات، هر چند اصل دعوا در آن مطرح نباشد.( دادگاه ص2
 كننده به اصل دعوا.( در هر حال، دادگاه رسيدگي3
 ( در هر حال، دادگاه صادركننده دستور موات.4

 شود؟اگر در جریان دادرسی خوانده ورشکسته شود، دادگاه چه اقدامی انجام می -11

 كند.ي تصفيه امور ورشکستگي اعالم ميره( رسيدگي را متواه و مرات  را به ادا1
 كند.( رسيدگي را به طور موات، متواه و مرات  را به طرف ديگر اعالم مي2
 كند.( ارار عدم استماع دعوا را صادر نموده و به طرف ديگر اعالم مي3
 كند.( ارار ردّ دعوا صادر نموده و به اداره امور ورشکستگي ابالغ مي4

رغم ابالغ صحي:، خوانده از حضور استنکاف نماید، سازش، در صورتی كه علیدر درخواست  -12

 دهد؟دادگاه چه اقدامی انجام می

 نمايد.مجلس كرده و به درخواست كننده سارش، براي اادام اانوني اعالم مي( مرات  را صورت1
 دهد.( درخواست را براي رسيدگي به اصل دعوا، در نوبت رسيدگي ارار مي2
 نمايد.ه رسيدگي خود ادامه داده و رأي صادر مي( ب3
 نمايد.( جلسه رسيدگي را تجديد مي4
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عرض دیگری قبالً اقامه شـده و چنانچه دعوای اقامه شده بين همان اشخاص در دادگاه هم -13

 نماید؟تحت رسيدگی باشد، دادگاه چه رأیی صادر می

 ريال باشد، ارار اابل تجديدنظر است. 3000000بيش ار  ( ارار امتناع ار رسيدگي صادر و اگر خواسته دعوي1
 ريال باشد، ارار اابل تجديدنظر است. 3000000نمايد و اگر خواسته بيش ار ( ارار ردّ دعوي صادر مي2
 ( ارار امتناع ار رسيدگي صادر و اين ارار اطعي است.3
 ( ارار ردّ دعوي صادر و اين ارار اطعي است.4

دخواست واخواهی كه خارج از مهلت تقدیم شده، نسبت به رأی غيابی كه ابالغ اثر تعليقی دا -14

 واقعی شده باشد، از چه تاریخی است؟

 ( ثبت دادخواست واخواهي2 ( اطعيت ارار ابول دادخواست واخواهي1
 ( صدور ارار ابولي دادخواست واخواهي4 ( ثبت دادخواست واخواهي، فقط در دعاوي مالي3

يدگی به دعوی تجدیدنظر، چنانچه هزینه دادرسی مرحلـه نخسـتين و همچنـين در مقام رس -15

هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، كامل پرداخت نشده باشد، اقدام دادگاه تجدیدنظر به ترتيب 

 كدام است؟

 صدور اخطار رفع نقص -( صدور اخطار رفع نقص1
 ه نخستينارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگا -( صدور اخطار رفع نقص2
 صدور اخطار رفع نقص -( ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين3
 ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين -( ارسال پرونده جهت رفع نقص به دادگاه نخستين4

 پس از تسليم نظریه كارشناس به دادگاه، تکليف دادگاه چيست؟ -16

 له است ار آن پيروي نمايد.( در موارد فني و تخصصي، دادگاه مک1
 ( چنانچه هيئت كارشناسان به اتفاق نظر داده باشد، دادگاه مکله است ار آن پيروي نمايد.2
( چنانچه ارار كارشناسي رأساً ار سوي دادگاه صادر شده باشد و نظريه كارشناسي با اوضاع و احوال محق  3

 ار آن پيروي نمايد. و معلوم پرونده مطابقت داشته باشد، دادگاه مکله است
( چنانچه نظريه كارشناسي با اوضاع و احوال محق  و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، دادگاه 4

 باشد.مکله به پيروي ار آن نمي

اگر دادخواست تجدیدنظر خواهی به علت تغيير نشانی تجدیدنظر خوانده ابالغ نشود، كـدام  -1۷

 مورد صحي: است؟

 شود.دادخواست تجديدنظر خواهي صادر مي ( ارار رد1ّ
 ( در صورت سابقه ابالغ، نياري به اعالم نشاني جديد نيست.2
 باشد.( نيار به اعالم نشاني جديد ار طرف تجديدنظر خواه مي3
 ( در صورت ابالغ وااعي دادنامه بدوي به تجديدنظر خوانده، نياري به اعالم نشاني جديد نيست.4
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خواهی بـه دليـل ش اعاده دادرسی به دليل تضاد دو حکم و در صورت فرجامدر صورت پذیر -1۸

 مغایرت دو حکم، تکليف احکام صادره چيست؟

شود و حکم اول در اعاده دادرسي در هر حال به اوت خدود بدااي ( در هر دو شکايت، حکم دوم نقض مي1
 شد.خواهي در صورت مخالفت با اانون نقض خواهد خواهد ماند و در فرجام

شود و حکم دوم در اعاده دادرسي در هر حال به اوت خدود بدااي ( در هر دو شکايت، حکم اول نقض مي2
 خواهي در صورت مخالفت با اانون نقض خواهد شد.خواهد ماند و در فرجام

شود و حکم اول در اعاده دادرسي در صورت مخالفدت بدا ادانون ( در هر دو شکايت، حکم دوم نقض مي3
 در هر حال به اوت خود بااي خواهد ماند. خواهيد شد و در فرجامنقض خواه

شود و حکم دوم در اعاده دادرسي در صورت مخالفدت بدا ادانون ( در هر دو شکايت، حکم اول نقض مي4
 در هر حال به اوت خود بااي خواهد ماند. خواهينقض خواهد شد و در فرجام

ين نمایند و داوران قبولی خود را اعالم نمایند، كدام چنانچه طرفين اختالف، سه نفر داور تعي -19

 مورد صحي: است؟

 ها را ندارند، مگر با تراضي.( طرفين ح  عزل آن1
 ها را ندارند، حتي با تراضي.( طرفين ح  عزل آن2
 تواند داور مشترک را عزل نمايد.( هر يک ار طرفين مي3
 را عزل نمايد.تواند داور اختصاصي خود ( هر يک ار طرفين مي4

 كند؟كدام مورد، عبارت زیر را به نحو صحي: كامل می -20

عليه باشد، تنها در صورتی به عنـوان مـال چنانچه مال منقولی در تصرف شخصی غير از محکوم»

 .«شود كه متصرف نسبت به آن ادعای مالکيت نماید و ................... عليه بازداشت نمیمحکوم

 خود را ارا ه نمايد.( دليل مالکيت 1
 ( سند رسمي مالکيت خود را ارا ه نمايد.2
 عليه را مالک آن معرفي نمايد.( با شخصي غير ار محکوم3
 ( سند رسمي يا عادي مالکيت خود را ارا ه نمايد.4
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چنانچه اصلِ دعوای تحویل مال منقول، در صالحيت دادگـاه عمـومی تبریـز باشـد و موضـوع  -1

خواسته همان عين معين باشد كه در مقرّ دادگاه عمومی تهران موجود است، درخواست تامين 

 درخواست تامين خواسته باید به كدام دادگاه داده شود؟

 ( تبريز1
 ( تهران2
 ( تبريز يا تهران به انتخاب خواهان3
 ( چون موضوع درخواست مال منقول است، صدور ارار تامين خواسته ممکن نيست.4

توانـد اتيان سوگند بتّی صادر شود و مدعی عليه سوگند یاد نماید، آیـا مـدعی میچنانچه قرار  -2

 پس از اتيان سوگند مدعی عليه، دعوای خود را با دليل دیگری، اثبات نماید؟

 تواند.( بلي، تنها در دعواي بر وراث ميت مي1
 تواند. ( تنها در دعواي بر وراث ميت نمي2
 تواند می ( بلي،3
 تواند.  ي( خير، نم4

حکم راجع به فسخ نکاح كه از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شـده باشـد، در كـدام صـورت  -3

 شود؟نهایی محسوب می

 ( حکم دادگاه تجديدنظر استان، نهايي است.1
 ( فقط در صورتي كه در ديوان عالي كشور ابرام شود.2
 آن منقضي شود.( چنانچه در ديوان عالي كشور ابرام شود و يا مهلت فرجام 3
 ( فقط در صورتي كه در ديوان عالي كشور ابرام شود و فسخ نيز در دفتر اسناد ثبت شود.4

 كدام مورد در خصوص گرفتن تامين از درخواست كننده دستور موقت، صحي: است؟ -4

 ( الزامي نيست.1
 ( الزامي است كه بايد وجه نقد باشد.2
 شد.تواند وجه نقد نبا( الزامي است كه مي3
 تواند وجه نقد نباشد.( تنها اگر مستند دعوا سند رسمي نباشد، الزامي است كه مي4

اگر وجه نقد مورد مطالبه در دعوا متعلق به مجنونی باشد كه جنون او متصـل بـه زمـان صـغر  -5

 نيست، خواهان دعوا كيست؟

 ( ايم3  ( محجور1
 ( اداره سرپرستي صغار و مجانين4  ( وليّ خاص 3

 1395آزمون كارآموزی كانون وكالی دادگستری سال 
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 ر روز جلسه دادرسی، با تعطيلی غيرمنتظره مصادف شود، وقت جلسه باید چگونه تعيين شود؟اگ-6

 ( بايد دوماهه تعيين و به اصحاب دعوا حضوراً ابالغ شود.1
 ( بايد دوباره تعيين و به اصحاب دعوا ابالغ شود. 2
 ( بايد يک ماهه تعيين شود و ابالغ الرم نيست.3
 ( فرداي رور تعطيل است. 4

 در خصوص مهلت اعتراض شخص ثالث اصلی به رأی دادگاه، كدام مورد صحي: است؟-۷

 ( مهلت ندارد، مگر معترض ار دادرسي منتهي به راي، آگاه بوده باشد.1
 ( در هر حال، مهلت آن دو ماه ار تاريخ اطالع شخص ثالث ار رأي است.2
 ر رأي است.( در هر حال، مهلت آن بيست رور ار تاريخ اطالع شخص ثالث ا3
 ( مهلت ندارد، حتي اگر معترض ار دادرسي منتهي به راي، آگاه بوده باشد.4

چنانچه متصرف عدوانی، در ملک مورد تصرف، ساختمان احداث كرده باشـد و حکـم بـه رفـع -۸

 تصرف عدوانی صادر شود، در مورد اجرای آن، كدام مورد صحي: است؟

ماند كه متصرف،  درف يدک مداه ار تداريخ در صورتي بااي ميشود و ساختمان ( بعد ار اطعيت اجرا مي1
 ابالغ حکم، دعواي مالکيت ملک را ااامه نمايد.

ماند كه متصرف،  درف يدک مداه ار تداريخ شود و ساختمان در صورتي بااي مي( ابل ار اطعيت اجرا مي2
 اجراي حکم ، دعواي مالکيت ملک را ااامه نمايد.

 گردد.شود و ساختمان تخري  ميجرا مي( بالفاصله بعد ار صدور ا3
 گردد.شود و ساختمان تخري  مي( بالفاصله بعد ار اطعيت اجرا مي4

در دعوای عليه متوقف، اگر خوانده در خواست صدور قرار تامين خسارات احتمالی وارد به خـود -9

 كند؟را نماید، دادگاه چه تصميمی اتخاذ می

 كند.، ارار تامين صادر مي( با تعيين ميزان خسارت احتمالي1
 كند.( بدون تعيين خسارت احتمالي، ارار تأمين صادر مي2
 كند.( ارار رد درخواست تامين صادر مي3
 شود.كند اما براي تعيين خسارت به كارشناس رجوع مي( ارار تامين صادر مي4

 مه نماید؟تواند اقادعوای مطالبه مهریه غيرمنقول را زوجه، در كدام دادگاه می -10

 ( محل واوع مال غيرمنقول1
 ( محل ااامت روج يا محل سکونت روجه2
 ( محل واوع مال غيرمنقول يا محل ااامت روج3
 ( محل واوع مال غيرمنقول يا محل سکونت روجه4
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، وكيل حق اقدام در كدام یک از موارد زیر ه وكيل دادگستری تصری: نشده باشداگر در وكالتنام -11
 را دارد؟

 ، تعيين داورواستهافزايش خ( درخواست دستور موات، 1
 ، دفاع ار دعواي متقابلاست دستور موات، ارجاع به داوري( درخو2

 ، اعتراض به حکم غيابي( درخواست تامين خواسته، افزايش خواسته3
 ، افزايش خواسته ( درخواست تامين خواسته، درخواست دستور موات4

كمتر از بهـای واقعـی تقـویم  منقول چنانچه خواهان خواسته رايردر دعاوی راجع به اموال غ -12
 ، كدام یک از موارد زیر صحي: است ؟نماید

 .در مراحل بعدي رسيدگي موثر نيست ، اما( در هزينه دادرسي موثر است1
 .ما در مراحل بعدي رسيدگي موثر است، ا( در هزينه دادرسي موثر نيست2

 موثر است. ،( در هر دو مورد3
 ، موثر نيست. در هيچ يک (4

، همان دادگاه تجدیـد ظر استاندر صورت فسخ كدام یک از قرارهای زیر در دادگاه تجدید ن -13
 باشد؟می نظر ملزم به رسيدگی ماهيتی

 ، ارار رد دادخواست جل  شخص ثالث ارار رد دادخواست ورود شخص ثالث (1
 ، ارار عدم اهليت خوانده( ارار عدم استماع دعوا2

 ، ارار رد دعوا( ارار ابطال دادخواست، تجديد نظر3

 ( كليه ارارهاي دادگاه بدوي  4

آن به مـامور اجـرا  ، اما ثالث از تسليمچنانچه وجه نقد محکوم عليه نزد ثالث بازداشت شود -14
 دهد؟می ، مامور اجرا كدام اقدام زیر را انجامخودداری نماید

 .ديگري ار محکوم عليه معرفي گردد دگاه آراد شده و مال( بايد وجه توايه شده به دستور دا1

 .لث ااامه دعواي مطالبه وجه نمايد، بايد عليه ثا( محکوم عليه2
 .لث ااامه دعواي مطالبه وجه نمايد، بايد عليه ثا( محکوم له3

 .( به ميزان وجه مزبور، ار دارايي ثالث توايه خواهد شد4

دگاه تجدید نظر، عليه خواهان صادر شود اما این حکم، پـس چنانچه در دعوای زوجيت حکم دا -15
از اعاده دادرسی، فسخ و حکم بر اثبات زوجيت صادر شود، محکوم عليه این حکـم چـه اقـدامی 

 تواند انجام دهد؟می
 .تواند دعواي خسارت ااامه نمايدمي ( فقط1
 .بت به اين حکم فرجام خواهي نمايدتواند نسمي (2
 .ا حکم اطعي و امر مختومه شده استمي ندارد رير( ح  هيچ اادا3
 .تواند نسبت به حکم اثبات روجيت، مجددا اعاده دادرسي نمايدمي ( فقط4
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 ، صحي: است؟كدام مورد در خصوص گزارش اصالحی -16
 .شود و اابل تجديد نظر استمي ( حکم تلقي1
 .اطعيت، اعتبار امر مختومه دارد شود و پس ارمي ( حکم تلقي2
 . واخواهي و تجديدنظر خواهي نيست شود و اابلمي ( مانند حکم دادگاه به مواع اجرا گذاشته3

ر شدوراي حدل مگدر اينکده ا ،نظر نيسدتشود و اابل تجديدمي ( مانند حکم دادگاه به مواع اجرا گذاشته4
 .اختالف صادر شده باشد

 گيرد؟می ، در كدام مرجع مورد رسيدگی قراراعاده دادرسی طاری -1۷
 ( ديوان عالي كشور1

 است اعاده دادرسي و( دادگاه صادر كننده حکم مورد دادخ2

 .حکم به عنوان دليل ابرار شده است، ( دادگاهي كه در آنجا3

مدورد رأي  ، مگر اينکه درجه دادگاه پايين تر ار دادگاهي باشدد كدهدادگاهي كه دعوا در آن مطرح است (4
  .ستاعاده دادرسي را صادر كرده ا

ن و داور مرضـی چنانچه هيات سه نفره داوری متشکل از داور اختصاصی هـر یـک از طـرفي -1۸
 ، در مورد عزل داور توسط یکی از طرفين كدام مورد صحي: است؟الطرفين تعيين شود

 .اشدتواند داور اختصاصي خود را عزل نمايد مگر اينکه صريحا ح  عزل را سااط نموده بمي يک ( هر1
 .و داور مرض الطرفين را عزل نمايدتواند داور اختصاصي خود مي کي ( هر2
 .د داور اختصاصي خود را عزل نمايدتوانمي ( هر يک فقط3
 .د هيچ يک ار داوران را عزل نمايدتواننمي ( هيچ يک ار طرفين4

ر ، دبهجه و عدم امکان استيفای محکومدر مرحله اجرای حکم قطعی محکوميت به پرداخت و - 19
 ؟شودنمی كدام صورت محکوم عليه حبس

 .غ اجراييه، دادخواست اعسار بدهدرور ار تاريخ ابال 30(  رف 1

 .جراييه، كفيل يا وثيقه معرفي كندرور ار تاريخ ابالغ ا 30(  رف 2

 .غ حکم اطعي، دادخواست اعسار بدهدماه ار تاريخ ابال 3(  رف 3

 .شوديم له حبسصورت، به تقاضاي محکوم ( در هر4

عبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به اشتباه شکلی خـود در صورتی كه یکی از دو قاضی ش -20
 ، چه اقدامی باید انجام دهد؟در رأیی كه صادر نموده پی ببرد

 .ام دهدتواند انجنمي ( هيچ اادامي1

 .فرستدمي س اوه اضا يه( مرات  را با ذكر دليل به رييس ديوان اعالم و رييس ديوان پرونده را نزد ريي2

ي مجدد به شعبه هم ( مرات  را با ذكر دليل به رييس ديوان اعالم و در هر حال پرونده بايد جهت رسيدگ3
 .عرض ارجاع شود

مجددد بده تواند پرونده را جهت رسيدگي مي ( مرات  را با ذكر دليل به رييس ديوان اعالم و رييس ديوان4
 .شعبه هم عرض ارجاع دهد
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 توضيحات بيشتر استناد پاسخ السؤ

دادرسي دكتر شمس، دوره پيشرفته، ج ق.آ.د.م و آيين 74مستفاد ار ماده  1 1
 1ر.ک كمک حافظه آدم ج  157، ش 2

 ق.آ.د.م 350اسمت آخر ماده  1 2
 (814، ش 2)توضيح: آيين دادرسي دكتر شمس، دوره پيشرفته، ج 

 2ر.ک كمک حافظه ج 

 مق.آ.د. 424ماده  3 3
 2ر.ک كمک حافظه ج  (1041، ش 2)توضيح: آيين دادرسي دكتر شمس، دوره پيشرفته، ج 

 ق.آ.د.م 223و  217مواد  3 4
 (315و  303، ش 3)توضيح: آيين دادرسي دكتر شمس، دوره پيشرفته، ج 

 223و  217ر.ک به مواد 
 ق.آ.د.م

5 2 
سمي مصوب اانون اصالح بعضي مواد اانون ثبت و دفاتر اسناد ر 2ماده 

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  (734، ش 1)توضيح: آيين دادرسي دكتر شمس، ج  1322

6 2 

مورخ  130و راي شماره  29/2/1375مورخ  33 هرأي وحدت رويه شمار
هاي ديوان ق.د.ع.ا يکي ار صالحيت 13، به موج  ماده 1377 /6 /21

دولتي رسيدگي به شکايت اشخاص ار تصميمات و اادامات واحدهاي 
باشد اما طب  راي وحدت رويه چنانچه دعوا ناشي ار ارارداد باشد مي

 شود.ق.آ.د.م دادگاه عمومي صالح محسوب مي 12مطاب  ماده 

 1.د.م ج آكمک حافظه  ر.ک

7 4 

 ق.آ.د.م 368بند اله ماده 
 (844، ش 2)توضيح: آيين دادرسي دكتر شمس، دوره پيشرفته، ج 

 ق.آ.د.م 134ه و اسمت آخر ماد 426ماده 
 (66، ش 3)توضيح: آيين دادرسي دكتر شمس، دوره پيشرفته، ج 

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج 

 دددددددددددد ق.آ.د.م 259صدر ماده  4 8
 1حافظه آ.د.م ج ر.ک كمک ق.آ.د.م 117و  108مواد  1 9

 4و  2اين سوال توسط كانون وكال حذف گرديده است. چرا كه گزينه  ددددد 10
 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  يح است.صح

 1ر.ک كمک حافظه ج  ق.آ.د.م 332و بند اله ماده  418، 109مواد  3 11
 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  ق.آ.د.م 303ماده  2 12

 ق.ا.ا.م 148ق.آ.د.م و ماده  527و  128مواد  3 13
 (828و  797، ش 3)آيين دادرسي دكتر شمس، ج 

 1حافظه آ.د.م ج ر.ک كمک

 ق.آ.د.م 403و وحدت مالک ار ماده  358ماده  3 14
 2حافظه آ.د.م ج ر.ک كمک (834، ش 2)آيين دادرسي دكتر شمس، دوره پيشرفته، ج 

 1ر.ک كمک حافظه ج  (163، ش 2)توضيح: آيين دادرسي دكتر شمس، ج  76ماده  1تبصره  3 15
 1ج ر.ک كمک حافظه  683، ش 1آيين دادرسي دكتر شمس، ج  3 16
 1ر.ک كمک حافظه ج  ق.آ.د.م 13و  11مواد  3 17
 1ر.ک كمک حافظه ج  ق.آ.د.م 160الي  158مواد  4 18
 1ر.ک كمک حافظه ج  ق.آ.د.م 310و ماده  642، ش 3آيين دادرسي دكتر شمس، ج  1 19

ق.آ.د.م مواردي كه داوري باطل باشد طب  اا ده به دادگاه  463ماده  2 20
 2حافظه آ.د.م ج ر.ک كمک شود.يصالح مراجعه م
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 توضيحات بيشتر پاسخ سؤال

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 1

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 2

 ار آنجايي كه اصوالً نظر كارشناسي طريقيت دارد و نه موضوعيت دادگاه تجديدنظر اختيار تام دارد. 2 3

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 4

 توسط كانون وكال حذف شده است.اين سوال  1 5

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 6

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 7

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 8

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 9

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 10

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 11

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 12

 2.د.م ج ر.ک كمک حافظه آ 4 13

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 14

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 15

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 16

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 17

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 18

 ق.آ.د.م 203ر.ک ماده  4 19

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 20
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 توضيحات بيشتر پاسخ سؤال

 2ک حافظه آ.د.م ج ر.ک كم 1 1

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 2

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 3

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 4

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 5

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 6

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 7

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 8

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 9

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 10

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 11

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 12

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 13

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 14

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 15

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 16

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 17

 2د.م ج ر.ک كمک حافظه آ. 1 18

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 19

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 20
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 استناد پاسخ سؤال

1 4 
اانون حمايت  4ماده  12، بند 253ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه 

  1/12/1391خانواده مصوب 
 45، ماده 243ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  2 2
 ، تعيين بهاي خواسته يا تقويم خواسته102ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد اول، صفحه  2 3

 205، ماده 198ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  3 4

 234، تبصره ماده 203ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  1 5

 178درسي مدني جلد اول، صفحه ر.ک. كمک حافظه آيين دا 4 6

 229و  227ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد اول، صفحات  3 7

 363، ماده 37ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  2 8

 84ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلددوم، صفحه  4 9

 206حه ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد اول، صف 1 10

 187ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد اول، صفحه  2 11

12 1 --------------- 

13 3 
و ر.ک. كمک حافظه آيين  138ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد اول، صفحه 
 39دادرسي مدني جلد دوم، صفحه 

 21ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  4 14

 59. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه ر.ک 2 15

 265، ماده 206ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  4 16

 59و  33ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحات  3 17

 112و  101ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحات  1 18

 472، ماده 161آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  ر.ک. كمک حافظه 1 19

 61، ماده 269ر.ک. كمک حافظه آيين دادرسي مدني جلد دوم، صفحه  3 20
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 توضيحات بيشتر پاسخ سؤال

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 1

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 2

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 3

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 4

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 5

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 6

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 7

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 8

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 9

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 10

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 11

 1ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 12

 2آ.د.م ج ر.ک كمک حافظه  1 13

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 14

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 15

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 16

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  2 17

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  4 18

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  1 19

 2ر.ک كمک حافظه آ.د.م ج  3 20
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 :های مورد استفاده در این اثركتاب 

 جلد نخست. 84رمستان  ،تهران ،انتشارات دراک ،چاپ دهم ،آيين دادرسي مدني ،دكتر عبداهلل ،سشم -1

 جلد دوم. ،85تابستان تهران،  ،انتشارات دراک ،چاپ دهم ،آيين دادرسي مدني ،دكتر عبداهلل ،شمس -2

 جلد سوم. ،85تابستان ، تهران ،انتشارات دراک هفتم،چاپ  ،آيين دادرسي مدني ،دكتر عبداهلل ،شمس -3

انتشارات معاوندت حقدواي و توسدعه  ،چاپ اول ،شرح اانون آيين دادرسي مدني ،دكتر علي عباس ،حياتي -4

 مركز مطالعات و توسعه اضايي. ،اضايي اوه اضاييه

 ،انتشدارات اقندوس ،دوم ويراسدتچداپ اول  ،محشاي اانوني آيين دادرسي مددني ،دكتر عباس ،رراعت -5

 1386رمستان  ،تهران

 1387هاي آيين دادرسي مدني، چاپ هفتم، انتشارات ميزان، تهران، پاييز بايسته ،دكتر ادرت اهلل ،واحدي -6

 1385مهاجري، علي، آيين اضاوت مدني در محاكم ايران، چاپ سوم، انتشارات فکر ساران، پاييز  -7

هاي خددمات اضدايي و وكدالتي، و هزينه معاونت آمورشي اوه اضاييه، مصادي  دعاوي مالي و غير مالي -8

 1388چاپ اول، انتشارات جاودانه، 

 ، جلد دوم1349متين دفتري، مرحوم دكتر احمد، آيين دادرسي مدني و باررگاني، چاپ چهارم، تهران، سال  -9

ي حقواي ادوه اضدا يه در مسدايل شهري، غالمرضا و خراري، محمد، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره -10

 1380. انتشارات رورنامه رسمي، مدني

 1371 –احمدي، نعمت، آيين دادرسي مدني، چاپ اول، انتشارات اطلس، تهران  -11

 1386، انتشارات دوران 21/1/1379مصوب  ي و انقالب در امور مدني،مهاي عمواانون آيين دادرسي دادگاه -12

 1387نوردهم، انتشارات گنج دانش، چاپ  جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقواي، چاپ -13

 1372ي جديد، انتشارات دانشگاه تهران، سال نامه، چاپ اول ار دورهدهخدا، مرحوم علي اكبر، لغت -14

 1360هارم، انتشارات اميركبير، تهران، ن، دكتر محمد، فرهنگ فارسي، چاپ چمعي -15

 .1395وم، مركز مطبوعات و انتشارات اوه اضاييه، پژوهشگاه اوه اضاييه، هزينه خدمات اضايي، چاپ د -16
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