
  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 دل استـمنهج  ع دور فلکی  یکسره  بر 

 نزلــــم  به   ظامل نربد راه باش که   وشــخ

 حافظ

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 هواحلق

ها، نوان کتاب، فرمولحقوق معنوی و ماّدی این اثر اعم از ع هکلی  

لین بار ها ی تطبیقی و بررسی قوانین خاص تطبیقی که برای اّو پلن

 و « دکرت علی فالح»به نویسنده در این کتاب آمده است، متعلق 

 و هیچ شخصی حق چاپ و نشر باشد   می « آکادمی حقوقانتشارات »

متام یا خبشی از این اثر را به هر حنوی و با هر هدفی ولو هدف 

هیچ نوع جموز و  .آموزشی، بدون موافقت کتبی ناشر و مؤلف  ندارد

رضایت  قانونی و شرعی بر انتشار فایل این اثر در فضای جمازی یا 

بازنشر آن بدون ذکر منبع به موجب قانوِن واقعی  وجود ندارد و 

لف بوده و قطعاً ــمحایِت حقوِق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، خت

از خماطبین فهیم نیز .متخلف حتت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت

شارات انت حقوقید احتمالی ختلفات را به  دفرتاستدعا داریم موار

 آکادمی حقوق اطالع دهند. ختصصی

021-66563088-66563380 
Email: Dr.fallah.lawacademy@gmail.com 

 



  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 .قوانین آیین داردسی کیفری ❖

 .قوانین آیین داردسی تجاری  ❖
 .قوانین آیین داردسی حسبی ❖
 .کار   قوانین آیین داردسی ❖
 قوانین داردسی حمایت خانواده. ❖
 .شورااهی حل اختالفداردسی قوانین  ❖
لت اداری داردسی    قوانین  ❖  .دیوان عدا
کا ای ا اجرقوانین  ❖  و ساری قوانین خاص ...  مدنی م  ح

 دکرتای حقوق خصوصی  دانشگاه تـهران،  وکیل  دادسگرتی  و مدرس دانشگاه

فرموالسیون نظم تطبیقی در نظام حقوق ایران سیستم صاحب گواهی  ثبت    

 شرح فرموالسیون



م شامل؛.د.آ.ق529تا 326مواد 

اجرای 

احکام 

مدنی

آیین 

دادرسی 

3مدنی 

آیین 

دادرسی 

2مدنی 

آیین 

دادرسی 

1مدنی 

 شیوه مطالعه این کتاب؛ 
مربوط، در مجموع به    رات قانون آیین دادرسی مدنی، همراه با قوانین خاِصمقّر  ّلُک

به نحو ذیل در دو جلد مورد تشریح شکل  

نگارش کتاب،    شیوه   همان   دد حتمًا به گر ساده و فرموالسیون قرارگرفته است. توصیه می 

و در نهایت به   گردد العه  ـ قی و سپس متن کتاب مط ـ تطبی   به صورت وانین  ـ ابتدا نص ق 

با هر روش مطالعة گردد های انتهای هر  فصل پاسخ داده شود. مجددًا تأکید می پرسش 

که به صورت ویژه و منحصر به فردی در این کتاب ویراستاری مواد قانونی شخصی،  

 .  کتاب مورد مطالعه قرارگیرد موجود در   همان  نظم   ا د و حتمًا ب و حذف نش گردیده است،  

 
 
 
 
 
 
 

 

م شامل؛.د.آ.ق325تا 1مواد 

ادله اثبات 

دعوا

آیین 

دادرسی 

3مدنی 

آیین 

دادرسی 

2مدنی 

آیین 

دادرسی 

1مدنی 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  .... ..... ...........  1-9مواد   ................................................................................ ............... - کلیّات

 ها در صالحیت دادگاه -باب اول 

   ................10-25مواد    ...................هادر صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه   -فصل اول  

   ....... ........26-30مواد    ...... ....... اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن  -  فصل دوم

 باب دوم - وکالت در دعاوی
 ............  31-47مواد  ....................................................................................................................

 

 

 
 

 باب سوم - دادرسی نخستین 

  ............    48-60مواد    ..................................................................دادخواست  -  فصل اول

  ... .......  48-50مواد  ..............................................تقدیم دادخواست -اول  مبحث       

........   51-52مواد  ............................................شرایط دادخواست -  مبحث دوم     

 

 

 

 جلد   اّولفهرست  
 ربرسی اقنون آیین  داردسی   مدنی 

 در نظم تطبیقی با قوانین خاص 325تا  1مواد           



 

  ... 53-56مواد  .............موارد توقیف دادخواست -مبحث سوم      

    ... ......  57-60مواد  .........................های دادخواستپیوست – مبحث چهارم      

  ............    61-63مواد  ...........................................................ی خواستهبها  - فصل دوم

   ............      64-92مواد    .............جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی  -  فصل سوم

   ... .........     64-66مواد    ...........................................جریان دادخواست  - مبحث اول        

     ............       67-83مواد    .....................................................................ابالغ  – مبحث دوم        

  ............     84-92مواد  ...........................ایرادات و موانع رسیدگی - مبحث سوم      

   ............     93-104مواد    .....................................................جلسه دادرسی  -فصل چهارم  

  ... .........  105-107مواد  ....توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست   -فصل پنجم  

   ...........     295-325مواد    .... ................................................................... رأی  -  فصل یازدهم 

   ............   295-299مواد    ........................................صدور و انشاء رأی  - مبحث اول        

   ............   300-302مواد    ..........................................................ابالغ رأی  -مبحث دوم        

  ... ..................  309ماده   .......................................................تصحیح رأی - مبحث پنجم 

 

 

   ............   108-148مواد    ..............................................................امور اتفاقی  -  فصل ششم 

   ............    108-192مواد    ...................................................تأمین خواسته  -مبحث اول         

   ............   108-120مواد    .........................................................درخواست تأمین  -1          

   ............    121-192مواد    ..................................................................اقسام تأمین  - 2          

 .  .. ..........    144-148مواد    ... .....های خارجی اخذ تأمین از اتباع دولت   - پنجم  مبحث       

 .  .. ..........    149-157مواد    ...................................تأمین دلیل و اظهارنامه -  فصل هفتم 

.  ... .........   149-155مواد    ............................... .. .. .................. .. ..... تأمین دلیل  -   مبحث اول 

. ... .....   156-157مواد  .............. ............................................... اظهارنامه - دوم  مبحث

.  .....   310- 325مواد    ..... دادرسی فوری   - مبحث ششم    - فصل یازدهم 

 



  

 

 .....    130- 143مواد    . . .... دعاوی طاری   – امور اتفاقی    ادامه   - فصل ششم  

 . .....   130-134مواد  ..................................... ورود شخص ثالث - مبحث دوم       

   .  ............    135-140مواد    ......................................جلب شخص ثالث  -مبحث سوم        

.  ... .........   141-143مواد    ...........................................دعوای متقابل  - مبحث چهارم        

 .  ... .........  158-177.مواد    ..دعاوی تصرف عدوانی،  ممانعت و مزاحمت   - فصل هشتم  

 .  ............    178-193مواد    .................................. سازش و درخواست آن  - فصل نهم  

  . .. ..........    178-185مواد  .............................................................سازش -مبحث اول       

  .  .. ..........     186-193مواد    ....................................... درخواست سازش   - مبحث دوم        

 

 

 

  . ... .........   194-294مواد  ............................................رسیدگی به دالیل -فصل دهم 

  . .. ..........   194-201مواد  ..............................................................کلیات -مبحث اول       

   .  ... .........   202-205مواد    ................................................................. اقرار  - مبحث دوم        

  . ... .........   206-228مواد  ...............................................................اسناد - مبحث سوم       

   .  ... .........   206-215مواد    ........................................................مواد عمومی  -الف             

   . ... .........  216-218مواد    ......................................................... انکار و تردید - ب            

   . ... .........   219-222مواد    .........................................................ادعای جعلیت  -ج            

   .  ............    223-228مواد    ...................رسیدگی به صحت و اصالت سند  -د             

   .  ... .........   229-247مواد    ........................................................گواهی  - مبحث چهارم        

   . .. ..........    248-256مواد    ..................معاینه محل و تحقیق محلی  -مبحث پنجم        

 . ............  257-269مواد  ...................................کارشناسرجوع به  -مبحث ششم       

  . ...........    270-289مواد  ......... ...............................................سوگند - مبحث هفتم        

 .. .. .....  290-294مواد  .......... .............................نیابت قضایی -  مبحث هشتم      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب سوم – واخواهی
     .... .......    303-308مواد  .................فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی    

   .... .. .....   303-304مواد  ......... ....................حکم حضوری و غیابی -مبحث سوم      

  .... .. .....   305-308مواد  .....................................................واخواهی  -مبحث چهارم      

 تجدیدنظر –باب چهارم 
        ...  ........    326-329مواد    ..... ... احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر   - فصل اول  

        ...  .. . .....    330-335مواد    ...........................................آرای قابل تجدیدنظر  - فصل دوم  

        ...  ..... ....   336-338مواد    .... ................................................ مهلت تجدیدنظر  -  سوم  فصل

        ..  ... .......   339-347مواد    ... .............دادخواست و مقدمات رسیدگی  - فصل چهارم  

    ... .. ... ...  348-365مواد  ..............................................جهات تجدیدنظر - فصل پنجم 

 خواهیفرجام -باب پنجم 

      ...  ..........   366-416مواد    .............................. خواهی در امورمدنیفرجام   -  فصل اول

      ...  ..... .....   366-369مواد    ...........خواهی و آرای قابل فرجامفرجام  - مبحث اول        

  ... .....    370-377مواد  ................................................موارد نقض - مبحث دوم       

  . .. .. ...... 378-389مواد  ........ ..... .................. خواهیترتیب فرجام  -مبحث سوم       

    ... 390-396مواد  ............. .....................ترتیب رسیدگی -مبحث چهارم 

 

 جلد   د ّو مفهرست  

 ربرسی   اقنون آیین  داردسی   مدنی 
 در نظم تطبیقی با قوانین خاص 529تا  326مواد 

 



  

 

  ...  397-400مواد  ......................... خواهیمهلت فرجام - مبحث پنجم 

  . ...........401-412مواد  ............................... اقدامات پس از نقض - مبحث ششم 

       .............  413-416مواد    ....................................................فرجام تبعی  -مبحث هفتم      

     ..  .. .........   417-425مواد    ........................................شخص ثالثاعتراض    -فصل دوم  

     ..  .. ..... ....   426-441مواد    ....................................................... اعاده دادرسی  - فصل سوم  

    ..  . ...... .. ....            426ماده    .................................. جهات اعاده دادرسی  -مبحث اول        

     ..  ..... ......   427-431مواد    ..................................... مهلت اعاده دادرسی  -مبحث دوم        

    ..  .. ..... ....  432-441مواد    .. .....ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی   - مبحث سوم        

 مواعد  –باب ششم 

       ..  .. .........   442-449مواد    ........................................ تعیین و حساب مواعد  -فصل اول  

     ..  .. ........ ... 450-453مواد    ..... ... ......................دادن مهلت و تجدید موعد  -فصل دوم  

 باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار 

     ..  .. ..... ....   502-503مواد    ....... ................................................هزینه دادرسی  - فصل اول  

    ..  ..... ......   504-514مواد    .....................................اعسار از هزینه دادرسی  -  فصل دوم

 مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد  - باب نهم 
     ..  . .... . .....   15-518مواد    .......................................................................کلیات  -   فصل اول

     ..  . .... . .....  519-522مواد    .................................................................. خسارات  - فصل دوم  

    ..  . .... . .....  523-527مواد    ........................................................ ینمستثنیات دِ   -   فصل سوم

    ..  . .... . .....528-529مواد    .....................................................................................سایر مقررات

 
 

 

 

 

 داوری  -باب هفتم 

    .. .....  454-501مواد  .................................. .......................................................................... 

 بررسی مستقل قانون اجرای احکام مدنی

      . . ..........1-180مواد  ........ ........................................... ......................................                     



1395مصوب  -ای یا مخابراتی های رایانهی نحوه استفاده از سامانهنامه آیین

1395مصوب   -ی اجرائی قانون شوراهای حل اختالفنامهآیین

 1393مصوب  -ی اجرائی قانون حمایت خانوادهنامهآیین

1391مصوب  -ایی ی ارائه خدمات الکترونیک قضنامهآیین

 1391مصوب  -ی آیین دادرسی کارنامهآیین

 1388ی اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری، اصالحی نامه آیین

 1387مصوب  -ی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء  نامه آیین
 ی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی( نامه کامل:آیین عنوان )                                                 

1369مصوب   -ی روحانیتهای ویژهها و دادگاهی دادسرانامه آیین

1316مصوب  -ی قانون وکالتنامه آیین

 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
 های عمومی و انقالب در امور مدنی( کامل: قانون آیین دادرسی دادگاه)عنوان                                     

 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
 های عمومی و انقالب در امور کیفری( کامل: قانون آیین دادرسی دادگاه)عنوان                                      

 1392قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(کامل: قانون تشکیالت و )عنوان

 1391قانون آیین دادرسی کار مصوب  

1395های توسعه کشور، مصوب ئمی برنامهقانون احکام دا

1390قانون امور گمرکی ، مصوب 

1357قانون افراز و فروش امالک مشاع، مصوب 

 1356قانون اجرای احکام مدنی مصوب 

 1319قانون امور حسبی مصوب 
 1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب  

1384نون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، مصوب قا

1389قانون پیش فروش ساختمان، مصوب 

1343قانون تملک آپارتمان، مصوب 

1382قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 



  

 1381و اصالحی 1373های عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه
1311قانون تجارت مصوب 

)عنوان کامل: قانون ثبت اسناد و امالک(1310قانون ثبت، مصوب 

   386، مصوب قانون ثبت اختراعات
های صنعتی و عالئم تجاری(کامل: قانون ثبت اختراعات، طرح)عنوان                                     

  1334انون شهرداری، مصوب ق 

  1394قانون شوراهای حل اختالف مصوب  

  1397،1382،1372های و اصالحات سال 1355قانون صدور چک، مصوب  

1391نون حمایت خانواده، مصوب قا

   1391قانون حمایت ازکودکان، مصوب
سرپرست و بدسرپرست(کامل: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی)عنوان                                     

1376الملل،  مصوب قانون داوری تجاری بین

1369انون کار، مصوب ق 

1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب 

1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب  

1314و  1313و  1307قانون مدنی، مصوب 

1392قانون مجازات اسالمی، مصوب  

1375زات اسالمی، بخش تعزیرات، مصوب قانون مجا

1366ون مسئولیت قوه قضائیه، مصوب  قان

(1394بعدی) اصالحات با 1345 مصوبهای مستقیم قانون مالیات

1393ی اجرای محکومیت های مالی مصوب  قانون نحوه

 1391قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 

1315قانون وکالت، مصوب 

 1373قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 
 کامل: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین( )عنوان                                   

 های سهامی( )راجع به شرکت 1347ی اصالح قسمتی ازقانون تجارت، مصوب  الیحه قانون 

 1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری، مصوب  



  سخن آغازین :         

مدنی رد سال                 آیین داردسی  اقنون   قوانین    1379شاید زمانی که  آنقدر  تصور نماید که روزی  می توانست  کمتر کسی  رسید،  تصویب   هب 

آیین   قوانین  مجموع  از  ، تنها یکی  جامع  و  اقنون هب ظاهر اصلی  آن  یابد که  توسعه  مدنی  آیدمربوط هب داردسی  شمار  مدنی هب  هب      . امروزه داردسی 

 استفاده نماییم. باشد  از عنوان        چه بسا بهتر جای عنوان    

ع  قوانین خاص مرتبط  رد این مجلد   رد تالشیم  با   همان  روش نظم تطبیقی ، هب شرح، ربرسی  و تطبیق مواد قوانین آیین داردسی مدنی  با مجمو 

اکنده مربوط هب داردسی،تصوریی شفا ف رت و زیبارت از فرآیند اهی داردسی امروزی  اهی پ و   هب روز  بپردازیم و با کنار هم قرار دادن پاز ل

 خواانن  اهل دقت نماییم .  داانن  و حقوقهب نحو فرموالسیون،   تقدیم حضور حقوق

   شته دغدهغ بوده استرین  ردوسی که ردرشته ی حقوق همیشه ربای استادان ودانشجویان ا  ،پاهی ای رتین و کارربدی رتین  یکی ازمهمترین        

است مدنی  داردسی  آیین  تدریست   .تجربیاردس  ی  ردحوزه  متمادی  اهی  دانشکده     سال  م رد   ع    مجمو  و   حقوق     رد      علمی  راکزاهی 

 پاسخ:     بدون     دغدهغ اهیی   با    م بوده استأ تو ا ماً    تماز یک سو      و    وکالت   رد پونده اهی خاص حقوقی از سوی دیگر،  سراسرکشور 

مجمل ،مبهم و متعارض رد حوزه داردسی  توأم با قوانین خاص .چر دغدهغ  ✓
 ایی وجود این همه مواد 

 ستم تقنینی و سیتسم قضایی رد حوزه قوانین داردسی .ایی وجود  این  همه تفاوت بین سی چر دغدهغ  ✓

 اه.قوانین آیین داردسی  و تسلط ماندگار  رب آنار فّر  مواد فراوان و  نمودن  حفظ چگونگی دغدهغ ✓

 داردسی   . با قوانین خاص  داردسی  آیین  عام اقنون مقررات  بین  چگونگی کشف  ارتباط  دغدهغ ✓

  عاقوال ونظریات متنوحقوق خواانن با مطالعه ازتشویش اذاهنچگونگی جلوگیری دغدهغ  ✓
ً

 حقوق داانن.  ا متعارضوبعض

 دکتری.   و       کارشناسی ارشد قضاوت،  آزمون اهی وکالت ، از جمله    حقوقی  اهی  سنجش سواالت مبهم رد   چگونگی  پاسخگویی    هب   دغدهغ  ✓

ن    وجود   دغدهغ   ✓ تحصیل دانشجویان حقوق ردطول دوره ی        واقبل هضم ربای     واحد   ی   منبع فقدا
 . دانشکده اهی حقوق    رد   



  

ی آفریننده لوح وقلم را سپاسگز ـخ  را داد که رد    این توفیق  منت  نهاد  و  دیگررب بنده ی حقیرخویش   بار  م که اردا

 و تعالی   آیین داردسی مدنیمتفاوت ردحوزه ی حقوق تالش رباراهی ارثی صداه دغدهغ دیگر و  پاسخ دادن هب این دغدهغ اه  راستای

  "   ردحدوسع خودبنمایدکه هماان هب انم نظم تطبیقی ن    روشی نوی    احقوق  ،     ب ی رشته  
ّ

کلف  ال  .     وسعها"ااّل    له نفساً ال ی

عی  سیس این ارث  رباساس       و طبق  همان       7245ردنظام حقوقی  اریان هب گواهی ثبت شماره         تطبیقینظمتم ابدا

گا ه بندی  است    و رد تمام  دوره فصل فصل بندی اقنون آیین داردسی    مدنی    که بهترین   نو ع  اه و مؤسسات   اهی آموزشی   اعم از دانش

باشد   هب  رشته    تحرری   ردآمده است   .البته   ضمن تالش رب حفظ نظم اقنونی، موضوعات تطبیقی  تمام مباحث   آموزش عالی    مالک عمل می 

 ؛بیان   شده     و    واجد وژیگی اهی ذیل است        کنار هم قرار گرفته  و  رد قسمت فهرست    کتاب   هب تفکیک      3ات      1آیین داردسی   مدنی      

 ه هب ماده اقنون آیین داردسی مدنی    هب بیان ساده  رد تطبیق با تمام قوانین خاص مرتبط با داردسی  مدنی از جمله : ربرسی ماد   •
 قوانین آیین داردسی کار ❖      قوانین آیین داردسی کیفری ❖
 قوانین آیین داردسی حسبی ❖ قوانین آیین داردسی تجاری  ❖
لت اداری  آیین داردسی  قوانین ❖ قوانین شورااهی حل اختالف ❖  دیوان عدا
کاقوانین اجرای ا ❖  قوانین حمایت خـانواده ❖   م مدنیح

 تفسیر وتبیین مواد اقنون آیین داردسی مدنی  با استفاده از خود اقنون آیین داردسی مدنی    )تفسیراقنون با اقنون(. •

 آیین داردسی   مدنی  با   آرای وحدت روهی  جدید  و مهم و بیان   اهم نظریات مشورتی اداره حقوقی  .  تطبیق مواد اقنون •

 اهی آموزشی.اقنون  آیین داردسی مدنی   رد اقلب پلن   متفاوت هب واقع   ولی   مشاهب تطبیق موضوعات ومفاهیم هب ظاهر •
 جهت ایجاد یک روهی ی حقوقی.  بندی آن اه وجمعد اقنونی   و دکترین  ردارتباط با نص موا   تطبیق آرای متعدد حقوقی •
 . اهی ساده ریاضی  و ربقراری ارتباط بین علوم انسانی و ریاضیفرموالسیون حقوقی   وبیان  مفاهیم مواد اقنونی، رد اقلب فرمول •

 روانتر مطالب حقوقی  ربای دانشجویان حقوق. اهی ساده و متعدد حقوقی جهت فهم بهتر و اینفوگرافیک مواد اقنونی و  بیان مثال •
کاری مسائل   هفت  گزینه    رد کنارتست   •  اهی  حقوقی و ..اهی جدید آزمون اهی تألیفی  و    ا   راهئ تستطرح ابت

 



 دوره    تجدید چاپ       35پیش از این    با  دو جلد کتاب   آیین داردسی مدنی  ردنظم تطبیقی ،طی                                                                                              

رضه ، تالش نموده بودیم   هب دغدهغ  اه ی عنوان  شده    با روش   مذکور  پاسخ دهیم.   اکنون   باید   با   نهایت و  بیش از صد هزار نسخه ع

 اه   تدریس  و تحقیق  هب بلو غ خویش رسیده است   ایم که  سبک آموزشی فرموالسیون نظم تطبیقی، پس از سالتواضع   و   افتخار  اعالم نم   

لد  مترقی   و  با محوریت قوانین خاص،  تحت عنوان؛ و  امروز با غنای علمی    بیشتر    و پیشرفته   رت از آاثر قبلی ،  هب صورت  دو مج  

 کش  جامعه حقوقی    می گردد . امید است    هب لطف حضرت حق    مقبول  افتد و رد نظر آید  . پیش 

ززیم  می بالم   و    چون همیشه  هب وجود   یک جامعه   ایمان  دارم    که این نجیب   زادگان     با   و سواس  و  دقت  ی  فرهیخته   حقوقی  رد کشورع

تشخیص  بوده   و سره     را  از  انسرهخاصی آاثر حقوقی   را دنبال می کنند   و خود صاحب
تشخیص می

دهند. لذا رد اینجا مرا  تب   سپاس   

خواانن گرانقدری   داانن و حقوقم  کرده    و از تمام  حقوقی   حقوقی خوش فه و قـدردانی عمیق قلبی خویش     را تقدیم آن جامعه  

  سرکار خانم وکیل خاصه     هب  بی اخالقی اهی کاسبان علم حقوق، بسیار   ماهی دلگرمی  و قوت قلب بودند ،  که  رد این مدت  با  التفات 

زریانی  که  این ارث را شایسته مطالعه دانسته اسپاسگز نهایت قدردان و    که رد امر  وریاستاری نیز بسیار کوشیدند، بیالهه فالح      ، ندارم و از ع

 این   بیشتر  جهت  بهبود  وغنای  اهی ارتباطی ذیل، ما را  رد ارزشمندخود از طریق پل  و پیشنهادات    انتقال نظرات    دارم با استدعا

   الله توفیق«مساعدت  نمایند. »ومن  ،آاثر

انن     خواانن ا  رادتمند حقوق   فالح علی  - و حقوقدا

 1401 اتبستان   – وریایش اول   ، چاپ ششم 
www.dralifallah.com 

Email: Dr.fallah.lawacademy@gmail.com 

 Instagram: Dr_ali.fallah  & :Dr.ali.fallah    Telegram: Dr_ali_fallah   

 

 

 

http://www.dralifallah.com/
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اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی   ةدادرسی مدنی، مجموع  آیین

بازرگانی در دادگاه  ة یکلّو   انقالب، تجدیدنظر، دیوان  هایدعاوی مدنی و  کشور و  عالی  عمومی، 

 .رود به کار می ،باشندموجب قانون موظف به رعایت آن می هسایر مراجعی که ب

مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع    کار آیین دادرسی   _1اده م 

 .حل اختالف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می باشند 

مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب   کیفرییدادرس آیین _1ماده

متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق  

اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری  

 .جامعه وضع می شود دیده و و رعایت حقوق متهم، بزه 

 .و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است   طالبه ضرر م ...    _15  ماده 

و      _122ماده دیوان  تصمیمات  و  آراء  اوراق،  ابالغ  نحوه  و  دادرس  رد  به  مربوط  مقررات 

وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های  

 .عمومی و انقالب )در امور مدنی( و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است 

 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی     _18ماده
   .کیفری استمدنی و 

   اع، ـــــاصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت، حق دف  _1تبصره

 



 

  

  

   .در دادرسی، رسیدگی به دالیل و مانند آن است  حضور

مقرر مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم    _2تبصره

 .در این ماده مستثنی و تابع این قانون است

   .رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست   _19ادهم

منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه      _1تبصره

 .ابالغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است 

بدون رعایت سایر تشریفات     _  8ماده با تقدیم دادخواست و  رسیدگی در دادگاه خانواده 

   .ودشآیین دادرسی مدنی انجام می

های دادرسی دادگاه تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین   _9ماده 

عمومی و انقالب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست،  

تواند  نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعالم کنند، دادگاه می 

 .ت هرصورت، احراز صحت ابالغ با دادگاه اس  ابالغ را به آن طریق انجام دهد. در 

می    _2ماده امورحسبی(  )قانون  باب  این  مقررات  تابع  حسبی  امور  به    ، باشد رسیدگی 

مگرآنکه خالف آن مقررشده باشد.

 ، یفری کآ.د ق.   ( 15و 1)   ، ق.آ.د.کار  ( 1)   مواد و داللت قوانین خاص در    ق.آ.د.م   1  براساس ماده   - 1    

که در نظم تطبیقی با قوانین   ق.ا.ح   ( 2) و    ق.ح.خ    (9و    8)   ،   ق.ش.ح.ا(  19و    18) د.ع.ا،  آ.د. ق. (  122) 

است  "مقررات "و  "اصول  " آیین دادرسی مدنی شامل دو بخش ، قرار گرفت   اشاره خاص مورد  

  رود.مراجع قضاوتی به کار می ر  در مقام رسیدگی به دعاوی، د   که

،  ص در دعاوی خا   حتی آیین دادرسی مدنی در امور و دعاوی حاکم است    ( واعد )ق   "اصول   "  غالبًا  - 2    

 . در دعاوی خاص   مگر در امور و دعاوی مدنی حاکم است  آیین دادرسی مدنی  ( تشریفات )   "مقررات "ولی 

ایجاد مقررات ویژه   ،از قبیل قانون امور حسبی  وجودی قوانین خاص   ةفلسف   ازآنجا که⚫ 

دعاوی عمومی  مقررات  دیگر  پس  است  خاص  دعاوی  آن  ،برای  حال  شامل  ها  اصوالً 

ای سکوت داشته یا به  در زمینه  از قبیل قانون امور حسبی   شود. البته اگر قوانین خاصنمی

 گردد. ها میبازهم مقررات آیین دادرسی مدنی شامل آن ،قوانین عام ارجاع داده باشند



 

 

  

به شکل فرموالسیون که  است  و  از  ای  بنابراین آیین دادرسی مدنی مجموعه  ❖

 : باشد می بر امور و دعاوی حاکم  ذیل  

 
  «مقررات»و «اصول» اعمال یهقی نحوتطبی فرموالسیون
ن خاص  ن دادریس مدنن در قوانی   آیی 

دو   در    ،ماده است  529که شامل  قانون آیین دادرسی مدنی را    کل مواد   خواسته باشیم،اگر    -3
 : بگوییم توانیممی خالصه نماییم،  "مقررات"و  "اصول"بخش  
 . است بیان شده ،ق.آ.دم 9تا 1آیین دادرسی مدنی غالباً در مواد  "ولـاص"⚫

 .  است   مطرح شده   ، ق.آ.دم    529تا    10مواد  در  آیین دادرسی مدنی غالبًا    "مقررات "⚫

 همه دعاوی =  حاکم است. ×»اصول« آیین دادرسی مدنی  ∑◄1
 

 1ماده 
 ق.آ.د.م 

 1ماده 
 ق.آ.د.م

  9و  8مواد 
 ق.ح.خ

   1ماده 
 آ.د.کار

  3و  2مواد 
 ق. ا. ح

 19و  18مواد 
 ق.ش.ح.ا

 124الی  122مواد 
 ق.آ.د.د.ع.ا

دعاوی در

 مدنی

دعاوی در

 بازرگانی

دعاوی در

 خانواده

دعاوی در

 کار

امور در

 حسبی

ی هاشورادر

 حل اختالف

دیوان در

 عدالت اداری

)+( )+( )+( )+( )+( )+( )+( 

 امور و دعاوی خاص =  حاکم است.  -رات« آیین دادرسی مدنی »مقر ∑◄2
 

دعاوی در
 مدنی

دعاوی در
 بازرگانی

دعاوی در
 خانواده

دعاوی در
 کار

امور در
 حسبی

 هایشورادر
 حل اختالف

دیوان در
 عدالت اداری

)+( 
 حاکم است

 

)+( 
 حاکم است

 

(-) 
 حاکم نیست

(-) 
 حاکم نیست

(-) 
 نیست حاکم

(-) 
 حاکم نیست

(-) 
 حاکم نیست
 مگر درحالت سکوت یا ارجاع قوانین خاص به قانون آیین دادرسی مدنی

ن دادریس مدنن این است کهاصول و مقررات  فرموالسیوننتیجه   ؛آیی 

       در قوانین خاص   حتی     همیشه حاکم است      آیین دادرسی   )قواعد( ول"  ـــــــ "اص 

  در قوانین خاص    مگر   در امور حقوقی حاکم است   آیین دادرسی مدنی    )تشریفات( "مقررات"  

       د. ن قوانین خاص ساکت بوده و یا به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع داده باش خود    اینکه   مگر 



 

  

 

  نفع ذی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص  تواند به دعوایی رسیدگیهیچ دادگاهی نمی

  .نموده باشند دعوا را برابر قانون درخواست   قانونی آنان رسیدگی به   ة مقام یا نمایند   یا قائم   یا وکیل 

  

توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام مراجع حل اختالف کار نمی - 3ماده
 .یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد

گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می 10ماده
 .شوددرخواست کند، »شاکی« و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، »مدعی خصوصی« نامیده می

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و  11ماده 
 .درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است

ر صورت گذشت او تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و د 12ماده 
 .شودموقوف می

نفع یا وکیل یا قائم مقام یا کنند که شخص ذیشعب دیوان به شکایتی رسیدگی می ـ17ماده
 .کرده باشد نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست

آید. درخواست شفاهی در رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می ـ16ماده
 .رسدمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میصورت

ایر تشریفات آیین رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت س ـ 8ماده
 .دادرسی مدنی انجام می شود

واست زبانی ـــــدرخ –ی ممکن است کتبی یا زبانی باشد ــواست در امور حسبـــدرخ -13ماده
 .رسدمی کنندهمجلس نوشته شده و به امضاء درخواستدرصورت

یا محکوم علیه  شود که بههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میاحکام دادگاه -2ماده
مقام قانونی او کتباً این تقاضا نماینده و یاقائمله یامقام قانونی او ابالغ شده و محکوموکیل یا قائم

.را از دادگاه بنماید



 

 

  

رسیدگی به ،  اصوالً و داللت مواد مورد اشاره در قوانین خاص  آ.د.مقانون    2براساس ماده    - 1   

به این تقاضا    .است   « درخواست نمودن و تقاضاکردن» و صدور رأی متوقف به    « دعاوی حقوقی» 

 بنابراین؛  گردد.تقدیم دادگاه می  « دادخواست» ق.آ.د.م اصواًل در قالب فرم    48موجب ماده  

   آید. به عمل می   « تقدیم دادخواست » با    « درخواست نمودن » االصول  ق.آ.د.م علی   48و    2مواد    با جمع 

 در سه مفهوم به کار رفته است؛ ، ق.آ.د.م 2ماده  ارتباط با در « دعوا»لفظ  - 2   
و  توانایی قانونی مدّعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح    به مفهومدعوا   •

. مفهومی  به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادّعا و ترتّب آثار قانونی مربوط است
   کار رفته است. نیز بهق.آ.د.م  107مادهبند »ج«  و109 ،84، 49، 19، 15، 11مواد  که در 

منازعه و اختالفی است که در مرجع قضاوتی مطرح   معنایدعوا به    دیگر  دریک مفهوم •
  « و بند »ب   57،  52،  44،  1از جمله در مواد    باشد.گردیده و تحت رسیدگی بوده یا می

  بدین مفهوم است.ق.آ.د.م  107ماده 

به کار    نیز  برخی موارددر   • ادّعا  معنای  به  ادعاییدعوا  که در مرجع قضایی    رفته است. 
گردد. دعاوی مطرح نشده و یا در خالل رسیدگی به دعوا، به عنوان امری تبعی مطرح می

ق.آ.د.م در همین معنی و مفهوم    142  به کار رفته در ماده   ی هتهاتر، صلح، فسخ، رّد خواست 
 نیازی به تقدیم دادخواست ندارند.که  1، اندرفته  کاربه

 ،است که ماهیت حقوقی دارد   مرافعه و امری دعوای مدنظر در مقررات آیین دادرسی مدنی،    - 3   

برای   دیگر   . به عبارت باشد   یا حتی کیفری و  اداری    یا   ، یا تجاری   ، های مدنیدر دادگاه  اعم از اینکه 

مرجع ،  بنامیمباشد آن را آیین دادرسی حقوقی    آیین دادرسی مدنی که شاید بهتر  مقررات   اعمال

 . د باید جنبه حقوقی داشته باش حتمًا  که  قضایی مهم نیست بلکه امرقضایی مهم است 

رسیدگی به ناشی از جرم و  ضرر و زیان    امر حقوقِی  مطالبهآ.د.ک  ق.   15ماده  به موجب  ؛ مثال 
به اصل    تشریفات آیین دادرسی مدنی است آن، مستلزم رعایت   یا دعاوی مربوط   در  2ق.ا  49و 

ثروت  از  ناشی  مال  رد  دادگاهنا های  خصوص  در  که  میمشروع  رسیدگی  انقالب  نیز  های  شود 
 قانون آیین دادرسی مدنی است.تشریفات  مشمول  

 
 279الی  277، صص 1شمس، دکترعبداهلل، آیین دادرسی مدنی،)دوره پیشرفته( ،  ج  -  1
از   استفاده  ، قمار، سوء ، سرقت اختالس ، ، رشوه از ربا، غصب  ناشی  ثروتهای  است  موظف دولت  قانون اساسی:  49 اصل   - 2

فساد و    اماکن   ، دایر کردناصلی  و مباحات   موات   زمینهای   ، فروش دولتی   ها و معامالت کاری  از مقاطعه   ، سوءاستفاده موقوفات 
باید با    حکم   بدهد. این  المال   بیت   او به  نبودن   معلوم   رد کند و در صورت   حق   صاحب   و به   را گرفته   سایر موارد غیر مشروع 

 .اجرا شود دولت  وسیله به  شرعی  و ثبوت و تحقیق  رسیدگی 



 

  

از جمله شرایط الزم و ضروری برای   اهلیتی« سمتی« و »ذی»ذی،   نفعی« »ذی اساسی   سه شرط  - 4    

نفعی« و »ذی اساسی   شرط دو  ق.آ.د.م به    2است. ماده   1اقامه دعاوی است که مورد اجماع حقوقدانان

 2ق.آ.د.م قابل برداشت است.    84ماده    3. شرط ذی اهلیتی نیز از بند  اشاره کرده است  سمتی«  »ذی 

 قیم شخص خواهان است که باید نفعی حقوقی و مشروع وجود نفع مست   ،نفعی« »ذی از    مقصود   -5   

 . بوده و ایجاد شده و باقی باشدیعنی مورد تجویز قانون 

شرط اقامه دعواست و همانند سایر شروط  نفعی«  »ذی خلط نمود.    حقی« »ذی   با نباید  را  نفعی«  ذی »  •
به  را  احرازش مجوز شروع رسیدگی ماهوی است و عدم احرازش قرار رد یا عدم استماع دعوا  

شرط پیروزی در دعواست به نحوی که احرازش در رسیدگی ماهوی  حقی«  »ذی همراه دارد. اما  
را   خواهان أی علیه  منتهی به صدور رأی به نفع خواهان خواهد شد و عدم احرازش صدور ر 

 3. حقی او ندارد ای با ذیبه همراه خواهد داشت. بنابراین ذی نفعی خواهان مالزمه

  یل اقامه دعوا ـ این است که اگر شخصی غیر از شخص حقیقی اصتی«  ـمـس»ذیمقصود از   - 6    
است مورد احراز   « نمایندگی » یا    « قائم مقامی» کند باید سمت او که یک عنوان حقوقی اعم از  می 

ق.آ.د.م   378ق.آ.د.م درتجدیدنظر و    357و   335ق.آ.د.م به طورکلی و مواد    2  ماده قرار گیرد. طبق  
 دعوا نمایند.توانند درخواست رسیدگی به نیز می  عالوه بر اصیل، قائم مقام و نماینده   ،در فرجام 

   . است   شخصی است که به جانشینی از دیگری صاحب همان حقوق و تکالیف شده   « مقام قائم » •

 نماید. حساب دیگری اقدام مینام و به»نماینده« نیز شخصی است که به •
به صورت    لیهاِمنتقلٌ  ◄شوند ومقام مورث میاث به صورت عام قائمورّ  ◄  مثال قائم مقام ؛  

 . شوددهنده میمقام انتقالخاص قائم

ایقاعی مانند  نماینده    ◄   قراردادی مانند نمایندگی وکیل از موکل و   نماینده   ◄   مثال نماینده؛    

  ◄قانونی مانند نمایندگی ولی از فرزند و مدیر از شرکت و  نماینده    ◄ نمایندگی وصی از موصی و  

است که  ذکر شایان    قضایی مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و نمایندگی امین از جنین. نماینده  

 است. مقام محسوب شده  قائم   ق.ت   418به نص ماده  بنا  آید ولی  مدیرتصفیه نیز نماینده تاجر به شمار می 
 

؛ همچنین صدرزاده افشار، دکترمحسن، آیین  63متین دفتری، دکتراحمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ش  رجوع کنید:  - 1
 .502، منبع پیشین، ش و همچنین شمس، دکترعبداهلل 18دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 

ق.آ.د.م شرایط عمومی اقامه دعوا را به صورت سلبی بیان نموده و فقدانشان را ایراد نامیده است.    84توان گفت ماده  می -  2
امرمطروحه  فقدان    - 2صالحیت    - 1را به صورت شرایط عمومی اقامه دعوا برشمریم عبارت خواهند بود از:    84اگر بخواهیم بندهای ماده  

 مهلت قانونی.   - 11ذی نفعی    - 10جزمیت    - 9مشروعیت    - 8اثرقانونی    - 7فقدان امرمختومه    - 6سمت    - 5طرفیت    - 4اهلیت    - 3
 ق.آ.د.م.  130و همچنین ر.ک به ماده  -به بعد  505شمس، دکترعبداهلل، منبع پیشین، ش رجوع کنید: - 3



 

 

  

 

ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و قضات دادگاه

موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا که قوانین  یا فصل خصومت نمایند. در صورتی 

 یا فتاوی معتبر و   اصاًل قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی 

نمی اصول حقوقی  نمایند و  را صادر  نباشد، حکم قضیه  موازین شرعی  با  مغایر  بهانه که  به  توانند 

 به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و االّ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی  

 .مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد 

چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت 

 .رسیدگی ارجاع خواهد شد 

مراجع حل اختالف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا  ـ  4ماده

 .شوندرسیدگی کرده و رأی صادر نمایند واال مستنکف از احقاق حق شناخته می

مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه    _3ماده  

ایجاد  ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث  

 . می شود، جلوگیری کنند ی کیفریاختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرس

تصمیمی  ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده وامور حسبی اموری است که دادگاه -1ماده

اشخاص و اقامه  وقوع اختالف و منازعه بیناتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر

 .ها باشددعوی از طرف آن

دیگری    آید مگر این که در قانون ترتیباجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می  -  4ماده  

باشد انجام عملی  .مقرر شده  از طرف    در مواردی که دادگاه جنبه اعالمی داشته و مستلزم 

بطالن سند  علیهمحکوم یا  اصالت  قبیل اعالم  از  نمی  ، نیست  همچنین در  . شوداجراییه صادر 

 دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای  ها و مؤسسات سازمان مواردی که



 

  

  

ها و مؤسسات مزبور  اجراییه الزم نیست و سازمان  ها صورت گیرد صدوروسیله آنحکم باید به  
 .دستور دادگاه حکم را اجرا کنند مکلفند به

بیابد و اگر نیابد    مدونه   هر دعوا را در قوانین   کند حکم   کوشش   است   موظف   قاضی  : 167  اصل 
  بهانه   تواند به   نمی   را صادر نماید و   قضیه   معتبر، حکم   یا فتاوای   منابع معتبر اسالمی   با استناد به 

   .ورزد   امتناع   دعوا و صدور حکم   به   از رسیدگی   مدونه   قوانین   یا تعارض   یا اجمال   یا نقص   سکوت 
 مخالف  که   دولتی   های نامه آیین   ها و نامه تصویب   ها مکلفند از اجرای دادگاه   قضات   - 170اصل  

کنند و هر   خودداری   است   مجریه   قوه   اختیارات   از حدود   یا خارج   اسالمی   و مقررات   با قوانین 
کند. تقاضا   اداری   عدالت   را از دیوان   مقررات   گونه   این   تواند ابطال   می   کس 

 

 

دیگر یک زم و ملزوم  تکلیف را به صورت ال ق.آ.د.م، دو    2ق.آ.د.م در تعاقب ماده     3 ماده   - 1    

از سویی و    داند می درخواست کردن  ی را  الزمه رسیدگ   2ماده    از یک سو   کنند به نحوی کهمی بیان  

و امتناع و استنکاف از رسیدگی   داند می دادگاه را ملزم به رسیدگی  درخواست،    از  بعد   3ماده  دیگر  

تکلیف دادخواه درخواست نمودن با تقدیم فرم دادخواست است    1.دهد را مشمول مجازات قرار می 

 و در مقابل تکلیف دادگاه رسیدگی کردن به درخواست در حدود دادخواست است.

کنارهم قرارگرفته است به نحوی که درحلقه اول ر  وا ر زنجی ق.آ.د.م بسیار زیبا و   3تا   1مواد  •

( و 1دادخواهی را مورد شناسایی قرار می دهد )ماده اصول و مقررات حاکم بر  این زنجیر،  

شود که دادگاه داند و یادآور می ی دادخواهی می در حلقه دوم درخواست نمودن را الزمه 

دادگاه کند که  می  و نهایتًا درحلقه سوم مقرر  (2)ماده   کندرأسًا در امور حقوقی دخالت نمی

 (.3ملزم به رسیدگی و دادخواهی است )ماده 

با وجود این که غالبًا نقطه مقابل تکلیف، اختیار است، قانون آیین دادرسی مدنی در دو مورد    - 2    

  ی نه تنها تکلیف    مقابل تکلیف را امتناع دانسته است و نه اختیار،  یعنی در دو مورد قاضی دادگاه  نقطه 

به رسیدگی ندارد بلکه اختیاری هم بر رسیدگی ندارد و ممنوع از رسیدگی است به نحوی که تکلیف  

 
هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی  »   : 13۷۵قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب    ۵9۷الف( ماده    - 1

آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا   مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف 
به تأخیر اندازد یا بر خالف صریح قانون  به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خالف قانون  اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی  

در هر صورت به تأدیه خسارات    شود و کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می   رفتار 
مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و    : » 1390رت بر رفتار قضات مصوب  قانون نظا   16« ب( ماده .وارده نیز محکوم خواهد شد 

 استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی. - 5شوند: ...   شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می 



 

 

  

اع از رسیدگی صادر  ن گردد و در نهایت باید قرار امت اع از رسیدگی می ن به رسیدگی او تبدیل به امت 

   ؛نماید تا دادرس دیگری مکلف به رسیدگی شود 

   قاضی مجتهدی است که قانون را خالف شرع بداند.  ،ق.آ.د.م  3مادهمورد اول در تبصره 

   قاضی است که مشمول ایراد رد دادرس شده است.   ،ق.آ.د.م  92و  91مورد دوم در مواد 

  تحقق   دقت در شرایط  به نحوی که طلبند  های فوق جنبه استثنائی داشته و تفسیر مضیق را می مقرره

 ها بسیار مهم است.  امتناع از رسیدگی در آن 

« را خالف  قانون « باشد و »مجتهدق.آ.د.م قاضی حتماً باید »  3المثل درتبصره ماده  فیمثال؛    

   ، حال؛شرع بداند تا تکلیف به رسیدگی او تبدیل به امتناع از رسیدگی گردد

 نبوده است.    « د مجته » که قانون را خالف شرع بداند مکلف به رسیدگی است؛ چرا که    قاضی   ◄  

مکلف به رسیدگی است؛ چرا که  نیز  را خالف شرع بداند    « پرونده»قاضی مجتهدی که    ◄ 

  را خالف شرع ندانسته است.  « قانون»

ممنوع از  ق.ا    170قضات اعم از مجتهد یا غیرمجتهد طبق اصل به هرحال،  که  باید دقت داشت  البته  

 نمایند. آن خودداری  اجرای  باید از    های دولتی مخالف قانون هستند و نامه ها وآیین نامه   اجرای تصویب 

 

صورت    طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به  ها مکلفند در مورد هر دعوا بهدادگاه

 .عام و کلی حکم صادر کنند

مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند    ،مراجع حل اختالف کار   -   5  ماده 

 .و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است 

به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید  شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت،    -  60ماده
 .به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند

 .باشدحکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی  - 3ماده 



 

  

مستند نمودن آرای صادره به مواد    ها به طور خاص یعنی مستدل وتعیین تکلیف دادگاه  - 1   

 .که مغایر با شرع نباشدیا اصولی ییا شرع  یقانون

مالزمه   « طورخاص » به   • کردن  به  رسیدگی  با  بلکه    « طورجداگانه » ای  ندارد  کردن  رسیدگی 

ی نسبت  أ به چندین موضوع رسیدگی نموده و در قالب یک ر   « طورتوأمان » توانند به  ها می دادگاه 

 ها اظهار نظر نمایند مشروط بر این که مستندات هر موضوع را به طورخاص تعیین نمایند. به آن 

ق.آ.د.م منحصر به تعیین تکلیف به صورت صدور حکم نیست. بلکه همانطور که ماده   4ماده    - 2    

دادگاه   9 تشکیل  می های  قانون  مقرر  انقالب  و  »احکام« »قرار داشت  عمومی  و  باید دادگاه  ها«  ها 

 باشند.ق.آ.د.م می   4ها« هم مشمول ماده  بنابراین »قرار   مستدل و مستند به قانون، شرع و اصول باشد. 

عام و کلی ممنوع است چرا که فارغ از ضعف در مبانی رأی صادره، احتماالً   صدور حکم  - 3   

نیز نخواهد بود مگر اینکه صدور چنین حکم عام    ء قابل اجرا ،  به جهت نامعین بودن موضوع حکم

از و   بلکه  دادگاه  سوی  از  نه  دیوان   کلی  دیوان عالی   سوی  یا  جنب   کشور  و  بوده  اداری  ة عدالت 

 ؛  قانونگذاری داشته باشد که در این صورت اشکالی ندارد 
 

عالی کشور درخصوص    عمومی دیوان   از طریق هیأت   رأی وحدت رویه« » صدور  

و از طریق عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص    و از طریق هیأت 

 درخصوص    مالیاتی   هیأت عمومی شورای عالی

ایجاد رویه«   و صدور اداری در خصوص    از طریق هیأت  »رأی  عمومی دیوان عدالت 

توانند از مصادیق بال اشکال بودن صدور حکم عام و کلی  میوجود حداقل پنج  

 ق.آ.د.م خروج موضوعی دارند. 4شمارآیندکه از ماده  به

  ةصادره از سه نهاد فوق و رأی ایجاد روی  ةدر ادامه ضمن بررسی تطبیقی آرای وحدت روی   

اشتراک    صدور رأی اصراری نیز خواهیم پرداخت و وجوه افتراق و  ةدیوان عدالت اداری، به نحو

 با آرای وحدت رویه مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد؛را آن 

  آن   براساس  باشد که   و اصولی  مواد قانون   و مستند به   ها باید مستدل دادگاه   احکام   -166  اصل
 .است صادر شده  حکم



 

 

  

 
  ؛ی صدورتطبیقی نحوه فرموالسیون 

 دت رویه«  ـ»رأی وح
 اد رویه«  ـ»رأی ایج 

 راری«  ـ»رأی اص 
 

 ؛ قانون آیین دادرسی کیفری   471طبق ماده  »رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور«    فرمول صدور 

) صدور آرای مختلف + جلسه هیأت عمومی دیوان عالی+ وجود حداقل   ◄∑1
3

4
 = رأی وحدت رویه   اعضا (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی نکته اینکه در امور کیفری؛   •

وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی  

 .ی استمساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسرّ
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ها نسبت به هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه: مرحله اوّل  
 یآراو امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین،  ، کیفریموارد مشابه، اعم از حقوقی

 .صادر شود مختلفی

رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که : مرحله دوّم  

ایجاد وحدت ا به منظور آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور ر

ها یا درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه رویه

توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی ها یا وکالی دادگستری نیز میدادستان

 کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا درنهایت:   

معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و 

تا موضوع مورد اختالف را مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود 

بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب 

ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزم االتباع دیوان عالی کشور و دادگاه

 .قطعی شده بی اثر استاست؛ اما نسبت به رأی 

 



 

  

مواردی که هیأت عمومی    ة ی کلّ  ردقانون آیین دادرسی کیفری؛    472ماده  اینکه طبق    یگر نکته د •

اصراری و یا انجام    یدیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی و یا رسیدگی به آرا

باشد. قبل از  سایر وظایف قانونی تشکیل می  نماینده وی  یا  با حضور دادستان کل  باید  گردد، 

 .کنداتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می

وحدت رویه هیأت عمومی دیوان    ی آرا ؛  قانون آیین دادرسی کیفری     473  ماده اینکه طبق    آخر نکته   •

 . عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که صادر می شود، قابل تغییر است 

؛ ری ا د ا قانون دیوان عدالت     89و   8طبق مواد  »رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری«  فرمول صدور   

) حداقل    وجود صدورآرای متعارض + جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت +   ◄∑2
2
3

 قضات= رأی وحدت رویه (  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یو موجب نقض آرا  مذکور نسبت به آینده است   وحدت رویه  ی اثرآرادرست است    ،نکته اینکه •

لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده    ،شودسابق نمی

شده شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی  

را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قباًل در پرونده دخالت نداشته ارجاع  

 وحدت رویه جدید است.  ی و صدور رأی برطبق رأیشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگمی

 از یک یا چند شعبه دیوان یمتعارض یآراهرگاه در موارد مشابه، مرحله اوّل:   

 .صادر شده باشدعدالت اداری 

موظف است به محض اطالع، موضوع را  عدالت رئیس دیوانم: مرحله دوّ  

 مطرح نماید.  عدالت دیوان ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی

پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم  دیوان عدالت هیأت عمومی: درنهایت  

با  عدالت هیأت عمومی دیوان .نمایدرأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می

و یا معاون قضایی وی  شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان

این رأی . تشکیل می شود و مالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است

برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. اثر 

 .مذکور نسبت به آینده است وحدت رویه یآرا
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 ؛ های مستقیم قانون مالیات   258ماده  طبق  »رأی وحدت رویه شورای عالی مالیاتی«    فرمول صدور 

) حداقل    های مختلف + جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی+ وجود رویه ◄∑3
2
3

 = رأی وحدت رویهآرا ( 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ؛ ری ا قانون دیوان عدالت اد    90و   8طبق مواد  »رأی  ایجاد رویه دیوان عدالت اداری«    فرمول صدور 

) ی مشابه+ جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت + وجود حداقل  أ ر پنج    صدور ◄∑4
2

3
 قضات= رأی ایجاد رویه (  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

اینکه طبق   • از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به ق.ت.آ.د.ع.ا؛    89  ماده تبصره  نکته  پس 
ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال   آن شکایات موضوع  

 .گیرد نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می 

از دو یا چند شعبه  پنج رأی مشابههرگاه در موضوع واحد حداقل ل: مرحله اوّ   
 .صادر شده باشد عدالت اداری دیوان
می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و  عدالت رئیس دیوان مرحله دوّم:  

 تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید.

صادر شده را صحیح تشخیص دهد،  یدر صورتی که هیأت عمومی آرا :درنهایت  
با شرکت حداقل  عدالت نماید. هیأت عمومی دیوانآن را برای ایجاد رویه تصویب می

شود و دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می
این رأی برای سایر شعب دیوان،  .مالک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است

 .است ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط الزم االتباع
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های هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویهمرحله اوّل:   
 .مختلف اتخاذ شده باشد

سازمان امور مالیاتی کشور یا وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل مرحله دوّم:   
 دهد.می ارجاع هیأت عمومی شورای عالی مالیاتیموضوع را به  رئیس شورای عالی مالیاتی

سای ؤهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و ر درنهایت:  
شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل  شعب و در غیاب رئیس

 اتخاذ نظر و اقدام بهخواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسی کرده و نسبت به آن 
که با دو سوم آرای تمام اعضا  نماید. در این صورت رأی هیات عمومیصدور رأی می

و مأموران  اختالف مالیاتیهای حلقطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت
 .االتباع استدر موارد مشابه الزم مالیاتی

. 
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صادره از سه مرجع  دت رویه«  ــ»رأی وحلطفاً دقت فرماییدکه تا اینجا با    ؛ل دقتــاه֎   
دیوان اد رویه«  ــ»رأی ایجو    کشور و دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی  عالی  دیوان

تحت    نیز  همگی جنبه الزام آور دارند. اما قانونگذار نهاد دیگریآشنا شدیم که    ،عدالت اداری
  . که جنبه ارشادی داردعرفی کرده است  مدر قانون آیین دادرسی مدنی  »رأی اصراری«  عنوان  

 پردازیم: می «رأی وحدت رویه»با وجوه افتراقش بیان و   »رأی اصراری« درادامه به شرح 
 

 ؛ ق.آ.د.م   408ک و  د. ق.آ.   470طبق مواد  »رأی  اصراری دیوان عالی کشور «    فرمول صدور 
 الیه به رأی سابق = رأی اصراریِ نقض حکم در دیوان عالی کشور + اصرار شعبه مرجوع   ◄∑5

    ق.آ.د.م   408ق.آد.ک  و    470مواد  اساس  بر   «   کشور دیوان عالی   اصراری رأی  » صدور درخصوص پروسه  
     با سه حالت مواجه است؛ عالی کشور  مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان باید گفت  
  کشور  عالی   نظر دیوان   تحقیقات، باید تحقیقات مورد نقص در صورت نقض رأی به علت    ( الف

 را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.  
  عالی کشور    نظر دیوان تبعیت از   با در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی،    ( ب

 کند.  رسیدگی ماهوی و انشای رأی می 
  طی مراحل ذیل ممکن است رأی اصراری صادر کند در صورت نقض حکم   ( ج ،   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تواند باشد بلکه میکشور نمیالیه مکلف به تبعیت از دیوان عالیدادگاه مرجوعٌ  اوّل:  
تواند با اصرار الیه میرأیی صادر نماید که مطابق رأی منقوض باشد. بنابراین دادگاه مرجوع

 « صادر نماید. رأی اصراری»به رأی منقوض 
به   الیه، فرجامکه نسبت به رأی اصراری صادره توسط دادگاه مرجوعدر صورتی دوّم:  

 الیهاگر شعبه مرجوعگردد. کشور ارجاع میعمل بیاید، پرونده دوباره به یکی از شعب دیوان عالی
 .نمایدرأی اصراری را بپذیرد آن را ابرام می دیوان عالی کشور استدالل دادگاه صادرکننده

ی مزبور حق در صورت عدم پذیرش استدالل رأی اصراری از جانب شعبه دیوان، شعبه سوّم:  
 کشور مطرح شود.نقض رأی اصراری را ندارد و پرونده باید در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی

در صورتی که هیأت عمومی، استدالل مندرج در رأی اصراری را موافق قانون  :چهارم  
دانان، اصطالح »رأی اصراری« نماید. درعرف حقوقدهد نسبت به ابرام آن اقدام میتشخیص 

شود که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در پی رسیدگی فرجامی نسبت به به آرایی گفته می
و حال آنکه به واقع رأی چهارم(  )یعنی تحقق مرحلهنماید. ها صادر میآرای اصراری دادگاه

 اول( )یعنی تحقق مرحلهکند و نه دیوان عالی کشور الیه اولیه صادر میمرجوعاصراری را دادگاه 
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عمومی، استدالل شعبه دیوان را مورد ابرام قرار دهد، حکم اصراری    هیأت در صورتی که    ⚫

الیه )دادگاه سوم(  را نقض و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع خواهد نمود. دادگاه مرجوعٌ  هصادر

عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نماید که این حکم    هیأت استدالل    به تبعیت ازباید  

 ( 1380/ 17/5 - 3233/7)نظریه مشورتی شماره  قطعی است.

بررسی تطبیقی وجوه افتراق »رأی وحدت رویه« و »رأی اصراری«   حُسن خِتام این مبحث،  ⚫

 ؛ نخواهد بودخالی از لطف  است که توجه دقیق اهل دقت به آن،

 

 
 رأی اصراری فقط ناظر به حکم است.  ✓ . است رأی وحدت رویه ناظر به حکم یا قرار   ✓

وح ✓ هـرأی  برای  رویه  قضـدت  و ـــمه  ات 

ست و در حکم  آوراایی الزامـــمحاکم قض

 باشد.قانون می

رأی اصراری جنبه ارشادی دارد و بر  ✓

همه قضات الزام آور نیست و فقط بر 

 .آور استشعبه اصرارکننده الزام

صدور رأی وحدت رویه با حضور حداقل    ✓

سه چهارم رؤسا ومستشاران و اعضای معاون  

 است.کیفری  و  تمام شعب حقوقی

صدور رأی اصراری با حضور حداقل  ✓

مستشاران شعب  ــسؤسه چهارم ر ا و 

 است. کیفری   یا حقوقی

آرای    وجودجه  ــرأی وحدت رویه در نتی  ✓

 است.مختلف 

یک     وجود  جه  ـنتی     رأی اصراری در  ✓

 ازشعبه است.رأی صادره 

در نتیجه آگاهی رئیس    رأی وحدت رویه ✓

دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از  

مختلف نسبت به موضوع مشابه    ی آرا   صدور 

 .   آید بدست می 

رأی اصراری در نتیجه در خواست  ✓

رئی  از  دیوان  دیوان ـشعبه  عالی    س 

 .کشور است

 

وجوه افتراقتطبیقیبررسی
«رأی اصراری»و « رأی وحدت رویه»

«رأی اصــراری» «رأی وحـدت رویـه»



 

  

 

عی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی  ــها قطآرای دادگاه 

 .باشند موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر که به

  

رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختالف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری    -   6ماده

 .گیردتعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می

االجرا  روز از تاریخ ابالغ آن الزم  15های تشخیص پس از رأی هیأت   - قانون کار   159ماده  

رأی مزبور اعتراض داشته  از طرفین نسبت به گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی  می 

نماید و رأی هیأت حل اختالف پس  تقدیم می   باشد اعتراض خود را کتبًا به هیأت حل اختالف 

 خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.االجرا از صدور قطعی و الزم 

قطعی محسوب می شود، حسب  جز در موارد زیر که   ی کیفریهاآرای دادگاه   - 427ماده  

مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور  

 :قابل فرجام است

     .جرائم تعزیری درجه هشت باشد -الف

جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم    -ب

 .دیه کامل باشد

دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از  هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا    -   3ماده

یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد  

 .و مالک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است

چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی    - تبصره   

 .شوداختالف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می



 

 

  

بر قطعیت آرا و به طور مطلق  اصل را  که قانونگذار    یابیمق.آ.د.م، درمی  5دقت در ماده    با  - 1   

ی وسیع آرای با توجه به دایره  البته  .استثناء را بر عدم قطعیت و قابلیت شکایت آرا قرار داده است

 آید. به شمار می تخصیص اکثر استثنائی  قابل شکایت چنین 

قطعیت و    اصلِ   و مورد پرسش قرارگیرند؛   اگر »آرا« به طور مطلق محل بحث ما باشند  •

پرسش باشند، باید قطعیت درست است ولی اگر به طور مقید آرا مورد      عدم   استثنایِ 

 به تفکیکی که در پلن صفحه بعد مشخص نمودیم، پاسخ داد؛  ، حسب مورد 

شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا   ی کلیه آرا-65ماده

ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی  نماینده قانونی آن 

برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ  

 .است

این    مگر   شود نمی های دادگستری به موقع اجرا گذارده  هیچ حکمی از احکام دادگاه   -   1ماده 

 .باشد   کند صادر شده قانون معین می   که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که 

( این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ،  9تمام آرای صادره موضوع ماده )  -   27ماده

تجدیدنظرخواهی می دادگاه  قابل  از آرای قاضی شورا، حسب مورد  تجدیدنظر  باشد. مرجع 

باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره  عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می

رسیدگی به  کند. این رأی، قطعی است و اگر  رت به صدور رأی می را نقض نماید، رأساً مباد

 .کند موضوع در صالحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می 

 .باشد و قطعی استگزارش اصالحی شورا قابل اعتراض نمی - 1تبصره

رسیدگی ماهوی انجام  هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صالحیت شورا باشد    - 2تبصره

و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی 

   .و کیفری قابل تجدیدنظر است

اساس هزینه    دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب  مورد بر   هزینه   - 3تبصره
 .دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است



 

  

 
آرای شورای حل اختالف                

 ق.ش.ح.ا( 27)ماده
 تمام  دم قطعیتـبرعاصل 

 آرای شورای اختالف است. 

 آرای شعب دیوان عدالت اداری 

 ق.آ.د.د.ع.ا(  65و3)مواد 

 کلیه دم قطعیت ـبرعاصل 

 آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. 

های تشخیص اداره کار        تأ آرای هی
 ک(ق.  159ق.آد.کار و ماده  6)ماده

 کلیه   دم قطعیت ـ برع اصل 

 های تشخیص است. ت أ آرای هی 

 کیفری آرای صادره از دادگاه 

 ق.آد.ک(  427)ماده

 دم قطعیت وـاصل برع

 استثناء بر قطعیت است. 

 حقوقی بدوی  آرای صادره از دادگاه 

 ق.آ.د.م(  333الی  331)مواد 

 دم قطعیت وـاصل بر ع
چرا که غالب   . استثناء بر قطعیت است 

 ند. آرای دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر
ه احکام مالی با خواسته یا بهای خواسته  )کلیّ 

میلیون ریال که درحال حاضر با      3بیش از  
.    قانون شورای حل اختالف مفروض است 

 کلیه احکام غیرمالی( به عالوه  

 آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر 

 ق.آ.د.م(  333الی  331)مواد 

 اصل بر قطعیت و 

 استثناء بر عدم قطعیت است.  

          آرای صادره از دیوان عالی کشور
 ق.آ.د.م(  363الی  361)مواد 

 اصل بر قطعیت و  

 استثناء بر عدم قطعیت است. 

"اصل قطعیت آرا"بررسی تطبیقی 

نسبت به آرای صادره از مراجع متعدد

وضعیت اصل قطعیت آرا آرای صادره از مراجع مختلف 



 

 

  

 

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخالف اخالق حسنه که مغایر با موازین  

 .شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست

و مقررات آیین دادرسی    قواعد اصل آمره بودن    ، آیین دادرسی مدنی   نانوشته قانون یکی از اصول    - 1     

ق.آ.د.م مبنی بر رعایت نظم عمومی و    7مدنی است. این اصل که ارتباط وثیقی با اصل مذکور در ماده  

به جهت حفظ نظم عمومی جامعه و اخالق حسنه اصطالحًا یکسری  اخالق حسنه دارد مبین این است که  

دادگاه    ثانیاا ها قابل توافق و تراضی نیست و  برخالف آن   اوالا که    ؛ وجود دارد   یا امری«   آمره » ت  مقررا 

 رأسًا مکلف به بررسی و احراز آن است.  ،  بدون نیاز به طرح ایراد اصحاب دعوا خود 

 مجاز نیست.   ها است که تراضی برخالف آن ای  مدونه و نوشته شده ی  ه قوانین آمر   نظم عمومی  ▪

 مجاز نیست.   ها است که تراضی برخالف آن   ای و نانوشته   ه غیرمدون ی  قوانین آمره اخالق حسنه   ▪

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است،    _ 8ماده  

   :تواند دو حیثیت داشته باشد می 

و  حیثیت    -الف به حقوق جامعه  تعدی  یا  الهی  مقررات  به حدود و  تجاوز  از جهت  عمومی 

 حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین  -ب  اخالل در نظم عمومی

 :ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود _ 9ماده 

 عمومی دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم  -الف 

به    -ب   یا مطالبه کیفرهایی که  و  از جرم  ناشی  و زیان  برای مطالبه ضرر  دعوای خصوصی 

 موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص 

تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خالف اخالق  محکمه نمی   -   975  ماده 
احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی دار کردن  حسنه بوده و یا به واسطه جریحه 

 .شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصواًل مجاز باشد محسوب می 



 

  

  »مخیره یا تخییری« ی مقابل مقرراتی وجود دارند که جنبه تکمیلی داشته و اصطالحًا  درنقطه   - 2    

یا اخالق ها قابل تراضی و توافق است چرا که مخل نظم عمومی  برخالف آن اوالا  که  ؛ شوند نامیده می 

برای احراز عدم توافق حتمًا باید ایرادی از سوی اصحاب دعوا   ثانیاا د و  ن شو حسنه محسوب نمی

 عدم ایراد را دادگاه حمل بر تراضی خواهد نمود.  لذا مطرح شود تا دادگاه بدان ورود نماید و 

ها به  و تراضی برخالف آن  االصول آمره هستندقواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی علی  •

های  نوعی مخل نظم عمومی یا اخالق حسنه خواهد بود. ازجمله مقررات مربوط به سازمان

ی رسیدگی،  نحوهو  دادخواست، ابالغ، شرایط تقدیم  های ذاتی و نسبیقضاوتی و صالحیت 

 گیرند. مشمول همین اصل قرار می

ها خللی  قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی استثنائاً مخیره هستند و تراضی بر خالف آن •

نمی وارد  حسنه  اخالق  و  عمومی  نظم  محلی  به  صالحیت  به  مربوط  مقررات  مثل  کند. 

محل دیگری غیر از آنچه که قانون مقرر داشته  فق به  اتوانند باتوها که اشخاص می دادگاه

های مربوط  مراجعه نمایند البته در این حالت دادگاه به جهت تراکم کاری و حجم پرونده

به محل خود، مختار است که به چنین توافقی ترتیب اثر بدهد یا ندهد، برخالف مقررات  

 توانست ترتیب اثر بدهد.آمره که اصاًل نمی 

 

توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله  به ماهیت هیچ دعوایی نمی

 .به موجب قانون نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر

 

له باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله  به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرح ـ  7ماده 
. ادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد نخستین درآن دعوا حکمی َص

در ماده    رعایت ترتیب مراحل رسیدگی  یا همان  ای در محاکماصل رسیدگی دو درجه    -1     

سپس امکان رسیدگی در مراحل باالتر    ین ویپا  ةلزوم رسیدگی ماهوی در مرحل  فوق که بیانگر

،  ق.آ.د.م(  130)ماده  ثالث شخص    ورود   دعاوی چون؛  لذاشود ونمی   ص ثالث است، شامل اشخا



 

 

  

 . ست ا   ء اصل فوق مستثنا   از   ق.آ.د.م(،   417  )ماده   عتراض ثالث و ا ق.آ.د.م(  135  )ماده   ثالث   شخص   جلب 

این بدین مفهوم است که رسیدگی ماهوی به دعاوی اشخاص ثالث درمرحله باالتر بدون رسیدگی 

 .  تواند در مراحل باالتر صورت گیرد ها مینخستین مجاز است و به نوعی رسیدگی اولیه آن  ةدر مرحل 

نشده، نخستین رسیدگی شده ولی منجر به صدور حکم مرحلة ای در که پروندهدرصورتی  -2    

باشد قرار شده  به صدور  منتهی  مرحل  ،بلکه  پرونده وجود   ةدر  ماهیت  به  امکان رسیدگی  باالتر 

نخستین در خصوص دعوا حکم صادر مرحلة  ق.آ.د.م باید در    7نخواهد داشت. زیرا مطابق ماده  

   .شده باشد نه قرار

اهوی به آن با دادگاه گردد رسیدگی م تجدیدنظر نقض   مرحلة بنابراین اگر قرار دادگاه بدوی در   •

البته این حالت نسبت به آرای صادره از شورای حل   1بدوی خواهد بود و نه دادگاه تجدیدنظر. 

 ة ق.آ.د.م بیان شد، کلی   5ق.ش.ح.ا که ذیل ماده    27چرا که طبق ماده    اختالف صادق نیست 

آرای صادره شورا اعم از حکم یا قرار در دادگاه عمومی بدوی به عنوان مرجع تجدیدنظر، 

قابل تجدیدنظر است و دادگاه در صورتی که قرار صادره از شورا را نقض نماید همانند نقض 

ین)شورا( یدر مرجع پا   در این خصوص   شود و بدون اینکهحکم، خود وارد رسیدگی ماهیتی می

 شود. )دادگاه( رسیدگی ماهیتی می   در مرجع باال  ، شده باشد   رسیدگی ماهیتی

 

 

تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از  هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی

 هم در مواردیصادر نموده و یا مرجع باالتر، آن  کند مگر دادگاهی که حکم   اجرای آن جلوگیری 

 .که قانون معین نموده باشد 

 
 ؛  63مهاجری، دکترعلی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول، ص  - 1

 ق.آ.د.م  353، همچنین ر.ک به ماده 24زراعت، دکترعباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی ، ص      

هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند رأی مراجع حل اختالف کار را تغییر دهد و   ـ  8 ماده 

 .یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع باالتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد 



 

  

  

 در صورتی  ،تصمیم خود برخورد  یهر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطا  -  40ماده  

 .تواند آن را تغییر دهدکه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می

 .درخواست است  تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به   -   41ماده  

تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند  صاحب مال می _130 ماده

 .پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید و یا اینکه خود او باالترین قیمت پیشنهادی را نقداً 

ها  مورین دولتی و شهرداری أ منصبان و مستخدمین و م چنانچه هر یک از صاحب  –  576ماده 
  نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده  

اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف  
صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال  مقامات قانونی  

.محکوم خواهد شد 
 

یکی دیگر از اصول نانوشته قانون آیین دادرسی مدنی اصل فراغ دادرس است که در قانون   - 1     

سابق نوشته شده و منصوص بود. این اصل بیانگر این است که دادرس پس از انشاء و امضای رأی، 

دیگر حق تغییر و یا جلوگیری حتی با رضایت اصحاب دعوا  فارغ از دادرسی شده و پس از فراغت  

های دادگستری و سایر آن را ندارد. نه تنها خود دادرس بلکه هیچ مقام رسمی اعم از مقام  از اجرای 

های دولتی نیز حق دخل و تصرف و یا جلوگیری از اجرای آن ها و اداره کارمندان دولتی و سازمان

شده 1375  قانون مجازات اسالمی مصوب     576مذکور در ماده    را ندارند و اال مشمول مجازات

 از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. انفصال   به   یعنی 

اصل بر فراغ دادرس و عدم امکان تغییر یا جلوگیری از اجرای رأی است مگر اینکه به موجب    - 2    

هم در مواردی که آن   ، دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع باالتر   ، برای ق.آ.د.م   8قسمت اخیر ماده  

از جمله   . داده است امکان تغییر فراهم شود و استثنائی بر قاعده فراغ دادرس به شمار آید قانون اجازه  

توان  به موارد ذیل اشاره کرد که قانونًا همان مرجع فارغ از رسیدگی، مجددًا شاغل به استثنائات می

 شود؛رسیدگی می

 که   اجمال از آنی و رفع ابهام و أمبنی بر تصحیح ر ق.آ.د.م 309ماده مقرره الف(  •



 

 

  

ای  هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه   دارد: » مقرر می 

اشتباهی در محاسبه صورت گرفته   یا  تا وقتی که از آن درخواست  یا زیاد شدن آن و  باشد 

 «. ...  نماید نفع، رأی را تصحیح می رأسًا یا به درخواست ذی تجدیدنظر نشده،  
 

  دارد: که مقرر می   مبنی بر رفع ابهام و اجمال از رأی صادره   ق.ا.ام   27مقرره ماده  ب(   •

اجمال یا ابهام   اختالفات مربوط به اجرای احکام که از اختالفات راجع به مفاد حکم همچنین  » 

 « .شود می   رسیدگی )همان(  به حادث شود در    حکم یا محکوٌم
 

 146  ماده   . مبنی بر رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی   ق.ا.ام   147و 146مادتین مقرره  (  ج •

توقیف   هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقدِ »  دارد:می  مقرردر این خصوص  

یا سند رسمی شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی  

می  رفع  توقیف  است.  توقیف  تاریخ  بر  مقدم  آن  تاریخ  که  این باشد  غیر  در  صورت شود 

تعقیب می  اجرایی  برای عملیات  مدعی حق  و  اثبات گردد  و  اجرایی  از عملیات  جلوگیری 

  1.« تواند  ادعای خود می 

 

به ترتیب    ق.آ.د.م  433و  420و  305  مواد  ات طرق شکایت عدولی درمقررد(   •

که استثنائاً سبب    »اعتراض ثالث« و »اعاده دادرسی« ،  « واخواهی»مبنی بر رسیدگی به شکایت  

که در جای    د. قانون گذار در مواد فوق گردکننده رأی میاشتغال مجدد همان دادگاه صادر 

 دارد:مقرر می ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد،دوم، به تفصیل آن خود در جلد 

 

نیز در تکمله اعتراض ثالث اجرایی که در جای خود در جلد دوم مورد بررسی قرار گرفته است    ق.ا.ا.م   14۷ماده  - 1

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی  دارد؛ »مقرر می 
شود و دادگاه به دالئل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در  شکایت به طرفین ابالغ می شود. مفاد  رسیدگی می 

ئل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین دالکه کند و درصورتی هر محل که الزم بداند رسیدگی می 
تواند با اخذ تأمین مقتضی  باشد دادگاه میصورت اگر مال مورد اعتراض منقولاین  در  .نمایدتکلیف نهایی شکایت صادر می 

ترتیب به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بهدستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.  
 .فوق رسیدگی خواهد شد

  صورت این   در.  نماید  معرفی  اعتراض  مورد  مال  جای  به  علیهمحکوم   اموال  از  را  دیگری  مال  تواندمی   لهمحکوم   –تبصره    

 « .گرددشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می ف میتوقی رفع اعتراض مورد مال   از و  توقیف  مال آن
 



 

  

  ٌنامیده    علیه محکوم اعتراض واخواهی  این  نماید.  اعتراض  غایب حق دارد به حکم غیابی 

قابل رسیدگی    )همان( شود. دادخواست واخواهی در می 

 ق.آ.د.م«   305ماده  »                                                                                                   « .است 

  علیه رأی له و محکوم موجب دادخواست و به طرفیت محکوم اصلی باید به   ثالث اعتراض

به  این دادخواست  باشد.  )همان(  مورد اعتراض 

 .ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود 

      ق.آ.د.م«   420»ماده    

 شود که  دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می

 ق.آ.د.م«  433»ماده   .                                                                                   است

 

 

که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این  ه دعاویی رسیدگی ب 

 .یابدقانون ادامه می

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور 

 .شود  باشد مگر اینکه آن قوانین، خالف شرع شناخته آنان می

ها صادر شده  م صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه قرارهای عد  ةیکلّنسبت به  

یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این    و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر

 .شودمیقانون عمل 
 

 

متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده    ی هرگاه در موارد مشابه، آرا  ـ  89ماده

باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطالع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در  

هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعالم  

مراجع   و سایر  رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان

   اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. 



 

 

  

 
اینکه مطابق قسمت دوم ماده   به    امور   در  انقالب  و  عمومی  هایگاهداد  دادرسی  آیین  قانون 9نظر 

آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در    1379مصوب   مدنی
کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است،  زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین

  مجازات   قانون 11»الف« ماده  در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند  
قاعده مذکور   1392  مصوب  اسالمی  از  به صالحیت، منصرف  قوانین مربوط  اجرای فوری  بر  مبنی 

است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق  
باشد، کاهش در دیوان عالی کشور    ، قابل فرجام1392مصوب کیفری   دادرسی  آیین  قانون 428ماده  

 ت فرجام رأی ندارد.موجب قانون جدید تأثیری در قابلیمجازات به 
 

  قانون سابق   دیگری را  و و اصطالحًا  قانون جدید    را   اگر دو قانون داشته باشیم که یکی   - 1     

شد ولو    خواهد   دعاوی به فوریت مشمول    ، رسیدگی به تمام بدانیم و اصطالحًا  

شود و حتی به  می   ء به طور فوری اعمال و اجرا به عبارت دیگر  ، که قباًل اقامه شده باشند این 

گیرد. این حالت را اصل فوریت یا عطف به  ها را هم در برمی های سابق نیز سرایت کرده و آن پرونده 

رسیدگی  را بدین شکل مقرر نموده است: »   آن خود   صدر ق.آ.د.م در   9گویند که ماده  شدن   ماسبق 

   « . یابد می   ادامه   مقرر در    اقامه شده به ترتیب به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای  

سابق نمی شود لکن    یوحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرا ایاثر آر

در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع  

خواهی را دارد. در این    تجدیدنظر  ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق

صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبالً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه  

 .مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است

 
اثر ندارد مگر اینکه در خود    اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود   ـ  4ماده  

 .قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد

 
 :قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود -11ماده 

قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا    - ب   قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت   -الف
 قوانین مربوط به مرور زمان - ت  قوانین مربوط به شیوه دادرسی - پ  اجرای حکمپیش از  

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند )ب( حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به  
 .دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود 

https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%e2%80%8c%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%88/
https://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
https://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
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اصحاب دعوا به  که  و آن این   کندا در ادامه قانونگذار به یک دسته استثنای مهم اشاره میامّ   ⚫

خواهند  یعنی    درگذشته مشمول همان قانون سابق  «حقوق مکتسبه»کسب  جهت  

 شود.  ها عطف نمیدیگر به حقوق آن یعنی بود و قانون جدید 

بدین    9همان حقوق اعتراضی و شکایتی است که در ادامه ماده   "حقوق مکتسبه "مقصود از  ▪

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین  ... شکل آمده است: » 

« این استثناء اخیرًا به موجب رأی وحدت  باشد می   صدور آنان   زمان مجری در  

کننده حقوق مکتسب اصحاب  یکی از قواعد تضمین به عنوان    1399/ 7/ 1  ـ   796  رویه شماره 

 دانسته شده است. در امورکیفری نیز جاری    دعوا 

نیز استثنائی وارد کرده و به حکم قاعده ریاضی )منفی در    ی مزبور، بر استثنا  9ادامه ماده مقنن در  ▪

مگر اینکه آن قوانین،    »... است  و مقرر داشته  مثبت( مجدد اصل فوریت را اعمال نموده    = منفی 

حقوق مکتسبه خود خالف    نده ایجادکن   « بنابراین در حالتی که شود   خالف شرع شناخته 

برحقوق  این صورت بازهم    تواند همچنان اعمال گردد فلذا در دیگر نمی   شرع بوده باشد 

 .  شود و عطف به ماسبق می   گردیده شود و همچنان همان اصل فوریت حاکم  ی م مکتسبه نیز اعمال  

استثناء کرده ها را از اصل آمره بودن  های محلی که سابقًا آندر خصوص مقررات صالحیت  - 2   
را از اصل فوریت و عطف به ماسبق شدن آن مقررات  در اینجا نیز باید    ، و جزء قوانین مخیره دانستیم 

   بدانیم. ها را همانند حقوق مکتسبه مشمول همان قانون سابق  کنیم و آن ء استثنا

 
 (ق.آ.د.م 9و  6مادتینتطبیق ) تطبیقی آمره و فوری بودن قوانین آیین دادرسی مدنی فرموالسیون

 موضوعات: 
)عطف به ماسبق شدن( )عدم امکان تراضی و عدم نیاز به ایراد( 

 نین و مقررات ا اصوالً  قو 
 شوند )+( عطف به ماسبق م  )+( آمره هستند.  آیین دادرسی مدنی 

 شوند ( عطف به ماسبق نم − )  )+( آمره هستند.  حقوق مکتسبه 

ه هستند. − )  صالحیت محلی   شوند ( عطف به ماسبق نم − )  (  مخی 



 

 

  

ی و استثنائات وارد بر آن که  آیین دادرسی مدن    "اصول "در پایان، اشاره ای مختصر و تطبیقی به  

 طی جامع حاصل گردد؛ مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت خواهیم داشت تا تسّلق.آ.د.م    9تا    1در مواد  

 

 

 اصول + مقررات = آیین دادرسی مدنی )اصل شناسایی( ◄∑1  (1 )فرمول ماده

 

ق.آ.د.م در مقام شناسایی مفهوم آیین   1ماده    قانونگذار در  مالحظه شد،همانطور که  

 2در ادامه از ماده  و    دانست  «مقررات » و    «اصول»   یهرا مجموع   آن  ،دادرسی مدنی 

 10از ماده    و  را برشمرد  حتی در قوانین خاص  «همیشه حاکم   اصول  » ق.آ.د.م به بعد  

 قنین قرار داد. را مورد ت  مگردر قوانین خاص  « غالباً حاکمق.آ.د.م به بعد »مقررات  
 

 = رسیدگی )اصل تقاضا( دعاوی حقوقی  × درخواست◄∑2  (2 )فرمول ماده

یعنی در امور    بود. ق.آ.د.م رسیدگی به هر دعوا اصواًل مستلزم درخواست   2طبق ماده 

 .  کرد نمی رسیدگی  اقدام به  راسًا    دادگاه   حقوقی 

مقابل   درخواست اصطالحی که در   " درخواست"از   2که مقصود ماده  داشتیم  دقت  

 اقدام  که در مقابل   یی است " تقاضا" رود نیست. بلکه مراد  می  به کار   « دادخواست » 

اصل بر تقدیم دادخواست است   48براساس ماده  زیرا  شود.  استفاده میدادگاه    « رأساً » 

ایم. ق.آ.د.م با دو اصل مواجه   48و    2درخواست. به عبارت دیگر مستندًا به مواد  و نه  

است و اصل دوم به   «تقاضای رسیدگی نمودن » ق.آ.د.م    2اصل اول به موجب ماده  

توان گفت؛ نوعی می است. به    «تقدیم و طرح دادخواست » ق.آ.د.م    48موجب ماده  

 ق.آ.د.م(   48و    2. )جمع مواداست اصل بر درخواست به شکل تقدیم دادخواست  

کند  شخص خواهانی که از خانه خود حرکت کرده و به دادگاه مراجعه می   مثال؛  

کند و اینکه  سًا کاری نمی أ داند که دادگاه برای او ر ق.آ.د.م است چون می   2مشمول ماده 

 شود. ق.آ.د.م می   48کند مشمول ماده  دادخواست می در دادگاه اقدام به طرح و ثبت  

و   تأمین خواسته   ق.آ.د.م در 118مواردی چون ماده    * 

دادگاه رأساً در امور حقوقی اقدام   ق.آ.د.م در دستور موقت وجود دارند که   324ماده  

کند. که شرح آن در جای خود خواهد آمد.می 



 

  

 )اصل تکلیف(تکلیف  دادگاه به رسیدگی  درخواست + رعایت قوانین =  ◄∑3  (3 )فرمول ماده

 

 ق.آ.د.م    3ق.آ.د.م دادخواه ملزم به درخواست است، طبق ماده    2حال که طبق ماده  
ها  اصل برتکلیف قضات دادگاه  3لزم به رسیدگی است. بر اساس ماده  منیز  دادگاه  

به رسیدگی و صدور حکم مقتضی یا فصل خصومت است. سکوت یا نقص یا اجمال  

یا تعارض قوانین نیز مانع اجرای اصل فوق نیست و باید در وهله نخست براساس 

ر و اصول حقوقی  قانون و در وهله بعد براساس منابع معتبراسالمی یا فتاوی معتب

 که مغایر شرع نباشد اصل مذکور اجرا گردد.

  تکلیف بر رسیدگی تبدیل به امتناع دو مورد اصل    در    *

از رسیدگی شده  است. در این موارد نه تنها دادرس مکلف به رسیدگی نیست بلکه ممنوع  

   صادر نمایند:   " قرار امتناع " قرار ممنوعیت یا اصطالحاً    از رسیدگی است و باید 

 ق.آ.د.م(   3را خالف شرع دانسته است. )تبصره ماده    « قانون»که    « قاضی مجتهدی»  - 1

 ق.آ.د.م(  92و   91)مواد   شده است.   «ایراد رد دادرس » قاضی که مشمول   - 2

  )اصل تعیین تکلیف به طورخاص( = رسیدگی خاص ی جداگانههر دعوا ×درخواست ◄∑4 (4)فرمول ماده 

 

ها  ق.آ.د.م اصوالً صدور حکم به صورت عام و کلی ممنوع است و دادگاه  4  طبق ماده

هستند  طورخاص  به  هردعوا  تکلیف  تعیین  به  می،  مکلف  توأمان  هرچند  توانند 

رسیدگی نمایند و ملزم به رسیدگی جداگانه نیستند. 

صدور رأی  " و  "  صدور رأی وحدت رویه " در دو مورد    *

 آمد.   4صدور حکم کلی و عام مجاز است که شرح آن در ذیل ماده  "  ایجاد رویه 

 )اصل قطعیت آرا( = قطعیت آرا  در حالت مطلق+ ها دادگاه یهآرای صادر◄∑5 (5)فرمول ماده 

 ها قطعی و غیرقابل شکایت است.ق.آ.د.م اصوالً آرای مطلق دادگاه 5طبق ماده 

فرجام  * تجدیدنظرخواهی،  واخواهی،  قابل  آرای 

ق.آ.د.م و آرای شوراهای    441الی    305اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مذکور در مواد  خواهی،  

. باشند آمد،  مشمول اصل قطعیت آرا نمی   ها در ذیل مواد مربوطه حل اختالف که شرح آن 

 )اصل رعایت قوانین آمره(  رعایت نظم + اخالق حسنه = ترتیب اثر به درخواست◄∑6 (6)فرمول ماده 

و همینطور    ( قوانین آمره مدونه ) یعنی    « نظم عمومی »  ق.آ.د.م اصل بر رعایت    6طبق ماده  

در تمام عقود و قراردادهایی است که در   ( قوانین آمره غیرمدونه ) یعنی  « اخالق حسنه » 



 

 

  

 

ها به تراضی برخالف قوانین آمره  د. بنابراین دادگاه ن گیر سیدگی قرار می ها مورد ر دادگاه 

 دهند. اعم از نوشته یا غیر نوشته ترتیب اثر نمی 

البته پرواضح  است که تراضی برخالف قوانین مخیره و تکمیلی مانند مقررات صالحیت  

 ها نیز قابل ترتیب اثر است.  محلی مجاز بوده و در دادگاه 

 ای بودن()اصل دو درجه  رسیدگی اولیه + رسیدگی ثانویه =  ترتیب در رسیدگی◄∑7 (7)فرمول ماده 

 

باالتر مستلزم    ةق.آ.د.م اصوالً رسیدگی به ماهیت هر دعوایی در مرحل  7طبق ماده  

تر است.پایین ةمرحل دگی و صدور حکم در  رعایت ترتیب در رسی 

ول ماده مرسیدگی نسبت به اشخاص ثالث مش*

ق.آ.د.م، جلب شخص ثالث    130شود یعنی ورود شخص ثالث در ماده  ق.آ.د.م نمی  7

ق.آ.د.م بدون رعایت ترتیب    417ق.آ.د.م و اعتراض شخص ثالث درماده    135در ماده  

   توانند در مراحل باالتر مطرح شوند.می

 )اصل فراغ دادرس(رأی = فراغت از دادرسی   یخاتمه رسیدگی دادرس + إنشا◄∑8 (8)فرمول ماده 

ولو اینکه هنوز دادنامه    ، ی نمود أ ق.آ.د.م اصواًل به محض اینکه دادرس انشاء ر   8طبق ماده  

صادر نشده باشد، از دادرسی فارغ شده و دیگر نه خودش و نه هیچ مقام رسمی یا سازمان  

 یا اداره دولتی حق دخل و تصرف نسبت به آن را ندارد و نمی تواند آن را تغییر دهد. 

ق.آ.د.م    309مذکور درماده    ی أ ر   مبحث تصحیح*

و طرق شکایت عدولی اعم از واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که عدول همان  

 شوند.صادره مجاز است مشمول اصل فراغ دادرس نمی  ی أ ر دادرس از  

 )اصل فوریت(تصویب قوانین شکلی + انتشار  = اعمال فوری و عطف به ماسبق   ◄∑9 (9)فرمول ماده 

دارد و    ق.آ.د.م اصوالً قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به گذشته اثر  9طبق ماده  

شود و به نوعی به صورت فوری حتی نسبت به دعاوی  اصطالحاً عطف به ماسبق می

 گردد.قبل از اجرای این قانون نیز اعمال می

مقررات حقوق مکتسبه )حق شکایت کسب      *

صالحیت محلی مشمول اصل فوق نبوده و تابع همان قوانین سابق هستند  شده( و  

 مگر اینکه آن قوانین خالف شرع شناخته شوند که شرح آن آمد. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانونِ حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند، کدام مورد صحیح  - 1

 (1397)وکالت    & (  1391)وکالت    & (  1387)وکالت                                                                   است؟

 تواند از رسیدگی امتناع کند و نوع دعوا اثری ندارد. ( می1

 در دعاوی غیر مالی می تواند از رسیدگی امتناع کند. ( فقط 2

 ( باید از رسیدگی امتناع کند، مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد. 3

 ( باید از رسیدگی امتناع کند، حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طالق باشد. 4

حالتی که قاضی  ق.آ.دم، صدور قرار امتناع از رسیدگی در 3طبق تبصره ماده ؛پاسخ تشریحی   

ست و نوع دعوا اعم مجتهد، قانونِ حاکم بر دعوا را خالف شرع بداند، به طور مطلق الزامی دانسته شده ا

 پاسخ صحیح است. 4بنابراین گزینه ،کنداز مالی یا غیرمالی، نکاح یا طالق تقاوتی در این زمنیه نمی

( 1393)وکالت                       کدام مورد در خصوص رسیدگی در دادگاه خانواده ، صحیح است؟      - 2  

( بدون تقدیم دادخواست و سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.  1  

تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. ( با رعایت کلیه  2  

( با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، جز تشریفات مربوط به دادرسی غیابی. 3  

( با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.  4  

همانطور که بیان شد اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همیشه حاکم است  پاسخ تشریحی؛ 

از آنجایی قوانین خاص.  تشریفات آیین دادرسی مدنی حاکم است مگر در حتی در قوانین خاص و

بق دادگاه خانواده قانون خاص دارد پس مشمول تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست البته طکه 

 پاسخ صحیح است. 4ت،  بنابراین گزینه ضروری اس در آن تقدیم دادخواست ق.ح.خ 8 ماده



 

 

  

 ( 1398  سراسری   ارشد )          شود؟  درکدام مورد زیر، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر می  - 3

ها)محاکم(، نسبت به موارد کشور، دیوان عدالت اداری یا دادگاهگاه از شعب مختلف دیوان عالی( هر1

 مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلف صادر شود.

ها)محاکم(، نسبت به موارد مشابه، با استنباط یا دادگاه  کشور( هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی 2

 ی مخالف صادر شود.متفاوت از قوانین، آرا

 نسبت به مواد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مخالف صادر شود.   ( ها)محاکم ( فقط هرگاه از دادگاه 3

 نظر حاصل شود.ها)محاکم( تالی و عالی، در تفسیر قانون اختالف(  فقط هرگاه بین دادگاه 4

ق.آ.د.م اشاره شد صدور رأی وحدت رویه در مواد  4ر که در ذیل ماده همانطو پاسخ تشریحی؛   

 روند صدور. با دقت در  به صورت رأی عام مجاز و ممکن بوداستثنائاً، د.ع.اآ.د.ق. 89 وق.آ.د.ک  471

وجود ، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفتق.آ.د.م  4ر که عیناً ذیل ماده دو ماده مذکووحدت رویه رأی 

در متعارض« آرای » وجوددر صدور رأی وحدت رویه قانون آیین دادرسی کیفری و »آرای مختلف« 

صدور رأی  مرجع بیان شد که . همچنینقانون دیوان عدالت اداری از جمله شرایط مقدماتی بیان شد

 اداری است. وحدت رویه نسبت به آرای متعارض در شعب دیوان عدالت اداری، خود دیوان عدالت

گزینه  ،هاجع صدور آنامر اً با دقت درثانی بنابراین اوالً با دقت در»آرای مختلف« و »آرای متعارض« و

اعالم نموده است.صحیح  خرا پاس 2 گزینهنیز سازمان سنجش صحیح است و  2

ها،  ........... است و آیین رسیدگی به آن ........ های ...... مرجع رسیدگی به دعاوی تجاری، دادگاه  - 4

 ( 1393  سراسری   کارشناسی ارشد )                    شود؟   ...... انجام می ......... القاعده، برابر قانون ......... علی 

 آیین دادرسی تجاری   - ( عمومی 2                                            آیین دادرسی مدنی   - ( عمومی 1

 آیین دادرسی تجاری   - (  تجاری 4                                                آیین دادرسی مدنی   - ( تجاری 3

ق.آ.د.م تفصیالً شرح داده شد، دعاوی تجاری همانند  1همانگونه که ذیل ماده  پاسخ تشریحی؛   

دادرسی دهند مشمول اصول و تشریفات آیین دعاوی مدنی که به طور کلی دعاوی حقوقی را تشکیل می

است. پاسخ صحیح 1شوند. بنابراین گزینه های عمومی حقوقی رسیدگی میمدنی بوده و در دادگاه

 ( 1400  )تألیف مؤلف                    مقررات صالحیت محلی در قانون آیین دادرسی مدنی؛   - 5
 اثر است و اثر فوری دارند. ها بی ( آمره بوده و توافق خالف آن 1
 ندارند. اثر است و اثر فوری  ها بی ( آمره بوده و توافق خالف آن 2
 اثر نیست و اثر فوری دارند. ها بی ( آمره نبوده و توافق خالف آن 3
 اثر نیست و اثر فوری ندارند. ها بی ( آمره نبوده و توافق خالف آن 4

ل تطبیقی انتهای شرح داده شد و در جدوق.آ.د.م  9 و 6مواد که ذیل  همانطور پاسخ تشریحی؛     
ق.آ.د.م، دو اصل آمره بودن و اصل فوری بودن مقررات آیین دادرسی مدنی مورد بررسی  9ماده 

و نه شامل  اندگیری شد که مقررات صالحیت محلی نه شامل اصل آمره بودنتطبیقی قرار گرفت، نتیجه
 پاسخ صحیح است. 4بنابراین گزینه  اند و اثرفوری ندارند.اصل فوریت، بلکه جزء قوانین مخیره



 

  

بندی مباحث استفاده های آیین دادرسی مدنی برای جمعها در کالسروشی که سال طرح مسئله هفت؛

در پایان هر بخش  1نهایت استآنجایی که عدد هفت نماد جامعیت و بی نمودیم طرح مسئله هفت بوده است. از

که توان پاسخگویی  عزیزانی  .مباحث مطرح شده خواهیم داشت بندیسعی درمرور و جمع ،با طرح مسائل هفت

اند.طی جامع نسبت به مباحث آن بخش دست یافتهبه واقع به فهم و تسلّ به این مسائل را داشته باشند،

 ( 1400طرح مؤلف )        ؟ عبارات متفاوت است ت با سایر  کدام عبارت از حیث صّح   

    حاکم بر دادرسی حقوقی است. تشریفاتآیین دادرسی مدنی همان قواعد و    ( 1

 در دعاوی حقوقی اصل بر درخواست به شکل تقدیم دادخواست است. (2

 قاضی مجتهدی که قانون را خالف شرع تشخیص ندهد مکلف به رسیدگی است.  (3

 رسیدگی توأمان نیست بلکه اصل بر رسیدگی دعاوی به طور خاص است.اصل بر عدم  (4

اصل بر در حالت اطالق،    صادره از محاکم قطعی و غیرقابل تغییر است یعنی  به طور مطلق، آرای  (5

 است.پس از صدور رأی  و اصل بر فراغ دادرسهاست دادگاه یقطعیت آرا

مجاز نیست همانطور که عدم رعایت ترتیب در دادرسی مجاز  خالف نظم عمومی و اخالق حسنه بر تراضی  ( 6

 . هاست ای آن نیست و این یعنی اصل بر آمره بودن مقررات آیین دادرسی است و اصل بر رسیدگی دو درجه 

 اصل بر فوریت و عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات آیین دادرسی است مگر اینکه حقوق   (7 

ولو اینکه   نشودمطرح باشد که شامل اصل فوریت نشده و قانون جدید عطف به ماسبق  ای  مکتسبه

 .شود هتشخیص داد خالف شرع

 پاسخ تشریحی؛ 
 نست صحیح است.دا)تشریفات( می که آیین دادرسی را اصول )قواعد( و مقررات ق.آ.د.م 1 عبارت اول طبق ماده ✓

 .صحیح است دانستمیم زرا الق.آ.د.م که درخواست ذی نفع به شکل دادخواست  48 و 2 عبارت دوم طبق مواد ✓

 ق.آ.د.م صحیح است.  3عبارت سوم طبق مفهوم تبصره ماده ✓

 دانست و نه عدم رسیدگی توأمان صحیح است.ق.آ.د.م که صرفاً اصل را بر رسیدگی خاص می  4 عبارت چهارم طبق ماده ✓

ق.آ.د.م که اگر آراء بدون قید و مطلق باشد مشمول اصل قطعیت است و اگر  8 و 5 عبارت پنجم  طبق مواد ✓

 دادرس فارغ از رسیدگی شود و انشاء رأی نماید، مشمول اصل فراغ دادرس است صحیح است.

ای نظم عمومی و اخالق حسنه همان قواعدآمره نوشته و نانوشتهکه  ق.آ.د.م 7و 6 عبارت ششم  طبق مواد ✓

 ی رسیدگی پایین و باالرعایت دو درجه همانو رعایت ترتیب نیز  نمودمیکه اصل آمره بودن را بیان  بود

 ، صحیح است.بود
ق مکتسبه استثنای اصل فوریت حقو بیان شد،ناصحیح است، زیرا  ق.آ.د.م 9قسمت اخیر ماده طبق هفتم عبارت  ✓

 خالف شرع باشد. «اینکه ولو»قانون سابق خالف شرع باشد نه  «مگر اینکه»است،و عطف به ماسبق شدن 

 
هفت شهرعشق عطار، هفت آسمان، هفت دریا، هفت روز هفته، هفت سنگ، هفت خط، هفت قلم آرایش، هفت گاو در   -  1

 است و ااّل کمیت عدد هفت مدنظر نیست.  7... همگی مصادیِق بیانگرکیفیت بی نهایت بودن عدد و   داستان حضرت یوسف


