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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

        
     

  

  کلیات    –قسمت اول 
    

       12                  تعریف آیین دادرسی مدنی –گفتار اول                                    می مفاه –فصل اول 
  14                 فایده آیین دادرسی مدنی –گفتار دوم                                                                  

  15                   محتوای آیین دادرسی مدنی-گفتارسوم                                                                 
  15                نین آیین دادرسی مدنی  خصوصیات قوا-گفتارچهارم                                                                 

  18                   قاعده فراغ دادرسی –                                                                          گفتار پنجم 
       18                    مختومه اعتبار امر –                                                                          گفتار ششم 

                                                                                                                                                                                 
   20                                                                                       مراجع عمومی   -گفتار اول   سازمان قضایی                 – دومفصل 

  20]                                                   دادگاههای نخستین [   دادگاههای عمومی –بند اول                                                                                            
  21 دادگاههای عمومی حقوقی                                                                                    -الف                                                                                                                         

  23  دادگاههای خانواده                                                                                                 -                                                                     ب                                                                        
  24 دادگاه عمومی جزایی                                                                                               -                                                                           ج                                                                  

  24  دادگاه کیفری استان                                                                                                -                                                                                د                                                              
  24  دادگاه تجدید نظر استان                                                                             –                           بند دوم                                                                                           

  24                                                                                                                                        مراجع اختصاصی   –وم گفتار د                                                                          
  25       ]هیات تشخیص ، هیات حل اختالف ، مراجع ثبتی [   مراجع اختصاصی حقوقی –اول بند                                                                                              

   29                                      مراجع اختصاصی کیفری                                        –                                                                                                          بند دوم 
  29                         دادگاههای نظامی                                                                        -الف                                                                                                                           

  29                                  دادگاههای انقالب                                                                 -                                                                                                                                                ب
  30                                  دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت                                             -                                                                                                                                                ج

       30                                                                                                     دادسرا-                                                                          گفتارسوم
  32 دیوان عالی کشور                                                                                     -                                                                          گفتارچهارم

       37                                             ]ی قضات ،  کارمندان اداریدادرسان ،  مراجع انتظام[  دادگستری -                                          گفتارپنجم                                
   51                             ]وکالی دادگستری ، کارشناسان رسمی [   وابسته به دادگستری    اشخاص -                                                                          گفتارششم
  70                    دیوان عدالت اداری                                                                -                                                                          گفتارهفتم
  81 مراجع اداری استثنایی                                                                               -                                                                          گفتارهشتم

  81  مراجع رسیدگی به اختالفات مالیاتی                                                                                    -الف                                                                                               
  83 مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی                                                                                       -                                          ب                                                                                   

  83  مراجع رسیدگی به اختالفات شهرداری با دیگر اشخاص                                                            -                                  ج                                                                                           
        84                                                                                      اداری  سایر مراجع - د                                                                                              

  84  مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختالف                                        -گفتار نهم                                                                                                   
  

     107                                                                        صالحیت ذاتی – اولگفتار              صالحیت دادگاهها –فصل سوم 
          110                                                                                                        ]یمحل[ صالحیت نسبی   –گفتار دوم                                                             

  121 اختالف در صالحیت                                                                                 -                                                                           گفتارسوم
  122 مراجع حل اختالف در صالحیت                                                             -               گفتارچهارم                                                           

                                                                               
  126 و ماهیت دعوا                                                                                 مفهوم -گفتاراول دعوا                             –فصل چهارم  

   127                            شرایط طرح دعوا                                                          –                                                                          گفتار دوم 
  139  انتقال دعوا                                                                                             -                                                                           گفتار سوم 

  139 زوال دعوا                                                                                             -                                              گفتار چهارم                             
  140ع دعاوی                                                                                           انوا-                                                                          گفتار پنجم 

       140                               ، دعاوی مختلط      ] دینی [   دعاوی عینی ، شخصی -                                بند اول                                                                    
  141  دعاوی منقول و غیرمنقول                                                                   -                                                                                                              بند دوم 

  142  دعوی تصرف و دعوی مالکیت                                                            –                                                                                                            بند سوم   
  150 دعاوی مالی و غیرمالی                                                                      -                                                            بند چهارم                                                  

  
  :شامل ] کلیات آیین دادرسی مدنی  [یه مربوط به  به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضای  ،مجموعه قوانین  –  پنجمفصل   

   153                                           177 الی 158   -  30 الی 1:  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، مواد -گفتاراول                                                    
  157 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب                                                                                                                                  -                                                    گفتار دوم         

  167 آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب                                                                                                      -                                      گفتارسوم                       
  171 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری                                                                                                                               -            گفتارچهارم                                                 

   176 آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت                                                                                                                       -تارپنجم                                                             گف
  181مه دادگاهها و دادسراهای انقالب                                                                                                                                    آیین نا–                                                             گفتار ششم 
  184                                                                                                                                                                    قانون هیأت منصفه  -                                                             گفتارهفتم
  186قانون هیات منصفه                                                                                                                                         آیین نامه اجرایی -                                                             گفتار هشتم

                       188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               قانون اعسار-گفتار نهم                                                                                                                           
  

         190قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی  و کارشناسی ارشد                                     گذشته  وکالت ، یشامل تمام سواالت آزمونها ،      پرسشنامه–ششمفصل    
  ن آزمون ین آزمون تا آخریاز اول]  کلیات آیین دادرسی مدنی [   مربوط به                                                            

  آیین دادرسی مدنی
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       214               مفهوم دادخواست    –گفتار اول                                  دادخواست–فصل اول 
  214               مفاهیم مشابه دادخواست –گفتار دوم                                                                                 
       215               انواع دادخواست   –گفتار سوم                                                                                 

   216                شرایط دادخواست–   گفتار چهارم                                                                              
   228              موارد توقیف دادخواست -                                                                                گفتار پنجم  

  229               تعیین بهای خواسته -گفتار ششم                                                                                
  230               جریان دادخواست–                                                                                گفتار هفتم 
  232               ابالغ دادخواست -                                                                                 گفتار هشتم
   242                               ]و اظهارنامه [  آثار دادخواست -                                                                                 گفتار نهم

  244                                   مواعد-           گفتار دهم                                                                      
  

  
  248                              نظام های مختلف دادرسی -اول گفتار                                      دادرسی–فصل دوم 

  250 اصول راهبردی حاکم بر دادرسی                                                      - دومگفتار                                                                                
  253                             جلسه دادرسی                                                       - سومگفتار                                                                                

  254 تشریفات تعیین جلسه  دادرسی                                                       –                                                                                گفتار چهارم 
  258 حقوق اصحاب دعوی در اولین جلسه  دادرسی                                -                                    گفتار پنجم                                            

  262                            تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه  دادرسی     -                                                                                گفتار ششم
  263 تجدید جلسه                                                                                     -                                                                                 گفتارهفتم

  267                                                                                                        ختم دادرسی-                                             گفتارهشتم                                   
                                                                                                

  
       269                                 دلیل –گفتار اول  رسیدگی به دالیل                 –فصل سوم 

  278                                  اقرار -گفتار دوم                                  » ادله اثبات دعوی «                        
  283                                                    سند-                                                         گفتار سوم                             

  301                                  گواهی -                                                                                گفتار چهارم
  310                                معاینه محلی–                                                                                گفتار پنجم 
   311                                تحقیق محلی-                                                                                گفتار ششم
  312                                                 کارشناسی           -                                                                                گفتار هفتم

  317                                 سوگند-                گفتار هشتم                                                                
  324                                 نیابت قضایی-                                                                                گفتار نهم

  324                                 امارات -                       گفتار دهم                                                         
  

    328                                                                                                                   وکالت در دعاوی                      -فصل چهارم
  
  
  
  
  
  

  :شامل ]  شروع دادرسی [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی مربوط به   مجموعه قوانین  ،  –جم    فصل پن
  332                                                     قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی                                         –گفتار اول                                                     

    294 الی 194  - 157 الی 156 - 104 الی 93  - 63 الی 31:  مواد                                                                                
  347                                        »                                             ادله اثبات دعوی «  قانون مدنی -  گفتار دوم                                                          

  351                       قانون وکالت  -                                                            گفتار سوم
  353                   19/3/1316 آیین نامه وکالت مصوب -                                    گفتارچهارم                        

  356                                                        ]                                             موقت [   آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی -                                                            گفتار پنجم 
  357                          11/7/1370مصوب » انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی «  مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص –                                                            گفتار ششم 

  357                1385/  4/  27 مصوب   187  آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکالی موضوع ماده-گفتار هفتم                                                            

  360                                                5/12/1333 مصوب 1  الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری -                گفتار هشتم                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          364ضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد                                   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، ق ،      پرسشنامه–  ششم فصل
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]  شروع دادرسی   [مربوط به

   شروع دادرسی  -دوم قسمت 
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  403  حکم                                                                            –               گفتار اول                                          رای دادگاه–فصل اول 

  410                                                     قرار                        –                                                                                                       گفتار دوم  
  420اعمال و تصمیمات حسبی                                              –گفتار سوم                                                                                                        

  422 دستورهای اداری و گزارش اصالحی                       –                                                                                      گفتار چهارم                  
  423 سایر اعمال محاکم                                                      –   گفتار پنجم                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                      

  424                                   واخواهی                                  –گفتار اول                  شکایت از رای دادگاهعادی  طرق –فصل دوم 
  434             ]                                        پژوهش [  تجدید نظر خواهی –گفتار دوم                                                                                                        

                                                                                                    
  

                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                           

  454فرجام خواهی                                                              –گفتار اول          طرق فوق العاده شکایت از رای دادگاه – سوم فصل
  471ده دادرسی                                                               اعا–                                                                                                       گفتار دوم 
  484         اعتراض ثالث                                                        -                                                                                                       گفتار سوم

                                                                                                    
  

  493                  ]      وضعیت سابق [ طرق غیرمعمول شکایت از آرا  –گفتار اول        طرق غیرمعمول شکایت از رای دادگاه- چهارم فصل 
  494                        ]وضعیت فعلی [ طرق غیرمعمول شکایت از آرا  –گفتار دوم                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                          
  : شامل ]  رای دادگاه و طرق شکایت از آن [  به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مربوط به  ، مجموعه قوانین  –  پنجمفصل

  497                                                           453 الی 326  - 309 الی 295:    قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ، مواد - گفتار اول                                                            
  510                                                                                                                                                                               راء دادگاهها قانون تجدید نظر آ-گفتار دوم                                                                        

                                                                           
        514 و کارشناسی ارشد                               شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی ، ،    پرسشنامه–  ششمفصل 

   از اولین آزمون تا آخرین آزمون] رای دادگاه و طرق شکایت از آن   [ مربوط به                                                  

   رای دادگاه و طرق شکایت از آن  - قسمت سوم
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       544                                                      دفاع به معنی اخص–گفتار اول       طواری دفاعی                         –فصل اول 
  545 ایرادات                                                                                    –گفتار دوم                                                                                         

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                           

  565 دعاوی اضافه یا ضمیمه                                                             –             گفتار اول                    طواری هجومی  –فصل دوم 
  566                                          دعوای تقابل                                     -                                                                                        گفتاردوم
  572 دعوای ورود ثالث                                                                    -                                                                                        گفتار سوم

  574 دعوای جلب ثالث                                                                 -                                                               گفتارچهارم                         
                                                                                    

                                                                                     
          577 طواری توقیفی                                                                        –گفتار اول طواری توقیفی و زوالی               –فصل سوم  

  581 طواری زوالی                                                                          –                                                                                        گفتاردوم 
   581 استرداد دادخواست                                                                                      –الف                                                                                                            

  582  استرداد دعوا                                                                                                   -                                                 ب                                                                                              
  583 سازش طرفین دعوا                                                                                            -                                                       ج                                                                                       
  586  صرف نظر کردن از دعوا                                                                                   -                                                        د                                                                                       

  587 تسلیم شدن خوانده در برابر ادعای خواهان                                                       -                                                     ه                                                                                          
  587 فوت یکی از اصحاب دعوا                                                                                   -                                        و                                                                                                      

  587 انتفاء  موضوع دعوا                                                                                             -                                     ز                                                                                                         
           587                                                 وأم  و تفکیک نمودن دعاویت –گفتار سوم                                                                                         

                                                                                                                                                                                                 
  

  589 تامین خواسته                                                                            - گفتاراول آیین های ویژه طواری             -فصل چهارم
  605 تامین دلیل                                                                              -                                            گفتار دوم                                            

     606                                                                            دستور موقت-                                                                                        گفتار سوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       :شامل   ،  ]طواری دادرسی [به  به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مربوط  ،   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب –  پنجمفصل  
      616             325 الی 310 - 193 الی 178  - 155 الی 105 - 92 الی 84:  ایرادات و موانع رسیدگی ،  مواد -گفتار اول                                                                                          

          617                                                                     توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست-                                                 گفتار دوم                                                   
  617  امور اتفاقی                                                                                                                                  -                                                 گفتار سوم                                                  

  620                                                                                                            تأمین دلیل  -گفتار چهارم                                                                                          
  621 سازش و درخواست آن                                                                                                              -                   گفتار پنجم                                                                                 
  621 دادرسی مدنی                                                                                                                           -       گفتار ششم                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                      
           623                و کارشناسی ارشد             ری ، مشاوره حقوقی شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفت  پرسشنامه ،  – ششمفصل   

   از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  طواری دادرسی   [مربوط به                                                                 

  طواری دادرسی -قسمت چهارم
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  650           ماهیت داوری  مفهوم و -   گفتار اول            داوری            –اولفصل 

         651                فواید داوری– دومگفتار                                                               
  651          باشنددعاوی که قابل ارجاع به داوری می –گفتار سوم                                                     
  652              شرایط داور– چهارمگفتار                                                      

  653              تعیین داور-                                                                 گفتار پنجم
  654              مدت داوری-             گفتار ششم                                                    

  655            حقوق و مسئولیت داور-                                                                 گفتار هفتم
  656              طواری داوری- گفتارهشتم                                                                 

  657             قرارداد داوری-گفتار نهم                                                                 
   658              اقسام داوری-گفتار دهم                                                                 

  659                               زوال داوری-    گفتار یازدهم                                                             
   660                           رسیدگی و ترتیب تحقیقات بوسیله داور -                                                                 گفتار دوازدهم

  661                              ابالغ رای داوری-            گفتار سیزدهم                                                      
  662                            اعتراض به رای داور-گفتار چهاردهم                                                                 

  664                              اجرای رای داور-    گفتار پانزدهم                                                             
                                                                   

         
  665                             تاریخچه اجرای احکام– گفتار اول اجرای احکام            – دومفصل 

             665                              تعریف و فایده – دومگفتار                                                            
             666                              شرایط صدور اجرائیه –سومگفتار                                                     

             667                          تکالیف محکوم علیه پس از ابالغ اجرائیه  -چهارمگفتار                                                     
  667                              حقوق محکوم له-پنجمفتار گ                                                    

  668                             عملیات اجرایی–                                                            گفتار ششم      
  671                           بازداشت اموال غیرمنقول-                                                                 گفتار هفتم

  672                             مزایده اموال  -                                                گفتار هشتم                 
                                                                   

                                                                                                                                                    
  
  
  
  
  
  

                                                                                     
  :    شامل ] وری ، اجرای احکام مدنی دا[ ء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مربوط به    به همراه آرا ،مجموعه قوانین   – سومفصل   

  673                                                 529 الی 515  - 504 الی 454 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب ، مواد –گفتار اول                                                   
  678 قانون اجرای احکام مدنی                                                                                                                                                        -                                  گفتاردوم                        
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  706                     .به قوت خود باقی است  در مورد تبصره هایی که  تا ملغی نشده  کل کشور1362  هزینه های دادرسی مستخرج از قانون بودجه سال -گفتار اول 

  706ن بودجه                                       قانو19 تبصره 2 هزینه های دادرسی قانون آئین دادرسی مدنی طبق بند –گفتار دوم 

  707     در مورد هزینه های دادرسی1374 ، اجرا از اول سال 28/12/73مصوب    قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین–گفتار سوم 

  708                         ریاست قوه قضائیه15/11/1384مصوب  ار سازمانی در قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفت–گفتار چهارم 

  711                                                       ریاست قوه قضائیه15/11/1384 مصوب  2دستورالعمل شماره  طرح جامع رفع اطاله دادرسی -گفتارپنجم

  715                         عبه قضائی فهرست نهادهای ش-گفتار ششم

  716                      موارد صالحیت واحد اجراء ثبت-گفتار هفتم

  717      قضائیه  ریاست قوه20/7/1385مصوب    30/7/1384مصوب  شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی -گفتارهشتم

  719                        برگ های دادخواست-گفتارنهم
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  733                                                               1385آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، اسفندماه . 1

  738                                                                  1386آیین دادرسی مدنی ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذرماه . 2

     741                               1386آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، اسفند ماه .  3

  744                                                              1387 آیین دادرسی مدنی ،  آزمون کانون وکالی دادگستری ، بهمن ماه .4

  748                                                               1387آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 5

     751                     1387 آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه "برای گرایش حقوق خانواده :  دعاوی خانوادگی " :آیین دادرسی مدنی . 6

  754                                                                                 1388آیین دادرسی مدنی ، آزمون مشاوران حقوقی ، تیرماه . 7

  757                                                                 1388آیین دادرسی مدنی ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه . 8

  760                                                              1388آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 9 

  763            1388آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه  "برای گرایش حقوق خانواده :  دعاوی خانوادگی " :آیین دادرسی مدنی  . 10

  766                                                           1389آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد آزاد ، اردیبهشت ماه . 11

  769                                                               1389آیین دادرسی مدنی ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه . 12

  772                                                             1389آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 13

  775                                                                             1390آیین دادرسی مدنی ، آزمون استخدام قضات ، آبان ماه . 14

  778                                                               1390آیین دادرسی مدنی ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه . 15

  781                                                             1390آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، بهمن ماه . 16

  784                                                         1391آیین دادرسی مدنی ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آبان ماه            .  17

  787                                                                             1391آیین دادرسی مدنی ، آزمون استخدام قضات ، آبان ماه . 18
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  1مقدمه 
آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما را در صدر هر موفقیتی که بدان منظـور                                

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و تفکیـک                  

  :موضوع شده است 
    کلیات آیین دادرسی مدنی– قسمت اول                                     

   شروع دادرسی –  قسمت دوم                                    
   رأی دادگاه و طرق شکایت از آن -                        قسمت سوم              
   دادرسیطواری - قسمت چهارم                                    
  داوری ، اجرای احکام مدنی   -   قسمت پنجم                                  

  
  
  

   . شرح دروس ، مجموعه قوانین ، تست و آزمون : ، به ترتیب عبارت است از هر قسمت از جزوه 
  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد - الف
منـابع دانـشگاههای    : صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منـابع موجـود در کـشور ، شـامل                    برای تدوین شرح دروس که به       

 بـر پایـه جدیـدترین منـابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین           ، منابع موضوعی ، منـابع مکمـل و کمـک آموزشـی ،     ... تهران  شهید بهشتی،     
گاهها ،  البته در سطحی جلـوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای                  های وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانش          سرفصل

به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریباً به همـه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای         . است    حقوق استفاده شده  
ن حدود هشتاد درصـد بـه سـواالت معمـوالً کفایـت             بدست آوردن باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگی             

بر این اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکـه اگـر بهینـه و درسـت از آن اسـتفاده شـود سـطح داده هـا و                                  . کند   می
  . سانی خواهد شد اطالعات هر فرد را به قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آ

چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسخ صحیح دهیـد              .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
ل بـه دنبـا    این توانـایی را نیـز برایتـان           حتی چنین خاصیتی می تواند   . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه ای و           . داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشته باشید                  
برای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،             . ها نمایید   ف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درس      اصولی آن است که اهم وقت خود را صر        

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیستم سنتی آموزشی رایـج ، فاصـله           .  با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود         حتی االمکان  مطابق   
 ]یعنی مقید کـردن خـویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه      [ گرفت و از عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه           

  . طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود که از نتایج و
 : برای مطالعه علمی و نوین و به تبع بازدهی و نتیجه ای نوین و متفاوت ، به ترتیب رعایت موارد ذیل توصیه و تاکید می شود 

 ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشد که می خواهیـد             در تفکر مطالعه  . است   تفکر مطالعه  از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت             .1
به عبارتی با اعتمـاد بـه       . شود    در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                   . باالترین و بهترین باشید     

   .باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش 
حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصدا و عاری       . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    همچنین .2

مطالعـه   انگیزه و عالقه   با. عی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید            اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضو     . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  .نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود      سقف مطالعه چنین از قبل پیش فرض      هم.  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز          5از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز         

 هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ،                  پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به             
باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در 

                                                           
علت موارد تشابه و تکرار مقدمه در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضـیان ،  . مقدمه تمام جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است          . 1

  . جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند 
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به عبارتی . دث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حا
  . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 

زنیـد، اینکـه تـصمیم        ب اهـداف مـی    ش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـا                  وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خوی       
گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه              می

داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده ، درگیـر کـردن خـویش بـه             در صورتی که حجم وسیعی از       . است  
  .  ساعت یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 

 ای کـه     باشـد ، بـه گونـه       ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق                  انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ ، مفهـومی و بـه طـور کلـی           آن است کـه موضـوعات مـورد مطالعـه            کاربردی خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از             می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

د و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مـدت مطالعاتتـان را                         با توجه به تفاوت افراد در استعدا       . 5
  .در دراز مدت بیشتر کنید 

یری توانـا نیـستید ،     با توجه به اینکه موضوعات مورد مطالعه ی ما در زمره محفوظات است نه معادالت ریاضی ، بنابراین اگربه هردلیلی درکلیت یـادگ                       . 6 
تـست ، کنکـور آزمایـشی    . جـود نـدارد    ، پس اساساً توانایی چنین کـاری و و بی عالقه بودن نسبت به موضوعات     بودن هوش و استعداد ، بی انگیزه        پایین  : اعم از   

 .د  بپردازییو به امور دیگر..... پس این واقعیت را بپذیرید که . کالس آموزشی نیز راه وکمکی نخواهد بود 
 

  .هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس به قوانین می پردازد  -ب
دربحث قوانین ،  ابتدا قانون پایه موضوع هر قسمت آمده است ، سپس قوانین ، مقررات و آیین نامه های مکمل و متمم  و در پاورقی ها نیز                              

ه کتاب قانون بـی نیـاز       ت ،  به گونه ای که  شما را از داشتن هر گون             وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده اس            آرای
  : هدف از ارائه مجموعه قوانین بعد از شرح دروس جهت دو منظور ذیل است . کند  می

  شناخت دقیق تر و موضوعی مواد قانون یا مجموعه قوانین .  1
  تطبیق متن با مواد قانون در مواقع ارجاع و ضرورت متن  . 2

  

  : ه می شود جهت موارد فوق به مجموعه قوانین مراجعه ، و به سبب ذیل از مطالعه صرف مواد قانون خودداری شود توصی
در قوانین پیشرفته توسط منتخبی از برجسته ترین تخصصها از بین گروههای بس فنی و کارشناسی منتخب و با خصایص جامعیت و                     توضیع قوانین    ♣

لیک قوانین مورد مراجعـه مـا در واقـع امـور     . مهم آن مراجعه مستقیم به قوانین و نیز عدم تفسیر به رای است        صراحت وضع می شوند که از نتایج        
اولی وکلی هستند ووضعیت حقوقی موارد ثانوی منبعد مشخص می شوند، هرچند در امور اولی و کلی نیز در بسیاری موارد قـوانین مـا سـاکتند ،                            

بنابراین درمراجعه به قوانین ، در واقع با مجموعه ای از شماره و کدها روبـرو خـواهیم بـود کـه نـه تنهـا                          . ی اند وانگهی به سهولت قابل تفسیر به را      
جامعیت و قابلیت یادگیری و فهم و هضم و دریافت را ندارند بلکه از نظر روان شناسی مطالعه ممکن است منع موثر در آینده یادگیری بـوده ، بـه                  

  . از پرداختن صرف به قوانین خودداری شود ]  بند ب 2و 1موارد [  بنابراین توصیه می شود جز در موارد لزوم . سانند آینده یادگیری نیزآسیب بر
در واقع منشا رجوع  به مواد قانون را  باید بیشتر در آزمونهایی چون  وکالـت ، قـضاوت و سـردفتری جـستجوکرد کـه سـئواالت ایـن آزمونهـا بـا            ♣

داوطلبان دارای اطالعات جامع کارشناسی هستند ،       . علت آن نیز این نوعیت تفکر بود که فکر می شد          . انون طرح می شد   گرایش وتاکید به مواد ق    
البته این نگرش به میزان بس کمتر هنوز هم وجـود دارد ، بنـابراین در تـدوین شـرح                    . مضافا تسلط به مواد قانونی نیز تمایز وضعیت و رقابت باشد            

وانین پایه  هر درس  با متن درس تطبیـق ، نهایتـا در مـتن  درس گنجانیـده شـده اسـت تـا حتـی االمکـان دانـشجویان و           دروس سعی شده است ، ق 
 .    داوطلبان آزمونهای فوق را از مراجعه مستقیم به قوانین مستغنی نماید 

 
ه دارند آن است که ، بعد از مطالعه دقیـق توضـیحات دروس ،         در مجموع بهترین حالت استفاده از قوانین ،  برای آنانی که وقت کافی برای مطالع                –توجه  

در این حالت اگر به ماده ای از قوانین برخورد شود که در توضیحات دروس به هر دلیلی بدان اشاره نشده باشد ،                       . قوانین نیز به طور اجمالی مطالعه شود        
 مضافاً اینکه در پاورقی های قوانین اگر آرای وحدت رویه و نظـرات مـشورتی                .آن ماده قانون جهت تکمیل و تتمیم توضیح دروس با دقت مطالعه شود              

حتماً باید با دقت ]  به عنوان مکمل و متمم  توضیحات دروس  [ ادارۀ حقوقی دادگستری آمده  باشد ، یا احیاناً نکته ای آمده باشد که مهم تشخیص شود                  
  .مطالعه شود 

  .  درس و ارائه قوانین ، به تست و آزمون می پردازد هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح -ج
 تمام سواالت آزمونهای گذشته وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشـد مربـوط                   تقریباً در بحث تست و آزمون ،     

  . به درس مورد بحث از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است
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  :  جهت دو منظور است  صرفاً از جزوهف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمتهد
  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه                      بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شده است که             
بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و مـی توانیـد شـرح دروس را بـه بهتـرین نحـو وارد                  . تری برخوردار هستند     ضعیف

، بـی شـک آنـانی کـه      و اصـولی  مطالعـات علمـی  روسـه پدر  چـرا کـه     . خواهیـد بـود     ] ج  [ حافظه نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند           
 و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کنند ، خواهند توانست به هر پرداخت و پرسشی                     های قوی و عمیقی دارند     دریافت

 و سببی برای انحـراف و      در اطراف آن موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بدآموزی تلقی                    
شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صورتی که طراح سـوال ممکـن                   . اشتباهات در پاسخ به تستهای آتی خواهد بود         

  .  نباشید  است اساساً پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. تست با توجه بـه مـتن درس داده شـود   در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر                  در مجموع و     –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکـن اسـت ناشـی از     پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،      

پس . در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر       عدم دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه                     
، تست هاوانگهی اگر در فهرست . ست چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی ا. با شرح درس تطبیق و کنترل شود،   جهت اطمینان    ،پاسخ هر تست  

بعضاً تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یـا موضـوعی                             
   .ایهام و انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  : ، مطالعه نمایید ]از نظر وقت و زمان [ وجه به شرایط موجود خویش  می شود ، برای مطالعه این جزوه ، با تتوصیه 
  .مطالعه نمایید ]  به ترتیب از قسمت اول الی پنجم[ مکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی اال 
 .  قسمت اول و قسمت پنجم مطالعه شود   ، قسمت چهارم    قسمت سوم ، ،قسمت دوم    : درغیر این صورت توصیه می شود ، به ترتیب 
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  فصل اول 

  مفاهیم
  

این قانون خود مسبوق به قانونی است که تحت .  شمسی تصویب گردید 1318 شهریورماه سال 25قانون آیین دادرسی مدنی در  
 ذیقعده سال   19توسط وزیر عدلیه وقت مرحوم میرزا حسن مشیرالدوله پیرنیا تهیه و در             » صول محاکمات حقوقی    قانون ا « عنوان  
  .  ، به تصویب مجلس شورای ملی رسید 1329

  در مجلـس شـورای    ]کتـاب اول  در امـور مـدنی   [   قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـالب          1379در فروردین ماه    
قـانون  .  منتشر گردیـد     11/2/79 مورخ   16070 و پس از تأیید شورای نگهبان در روزنامه رسمی شماره            یب رسید اسالمی به تصو  

   . 1 ملغی گردید  قانون فوق الذکر ،529 و الحاقات و اصالحات آن ، به موجب ماده 1318آیین دادرسی مدنی مصوب سال 

∗∗∗  
   تعریف آیین دادرسی مدنی –گفتار اول 

 مجموعه اصول ومقرراتی است که در مقـام رسـیدگی بـه امـور      ،آیین دادرسی«آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد      قانون   1ماده  
ه  دیوانعالی کشور و سایر مراجعـی کـه بـ          ، تجدید نظر    ،حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقالب             

   . » رود موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می
 . نمـی باشـد    بر نمی گیرد و لذا جامع        مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی را در           ، این تعریف : دکتر جواد واحدی می نویسد      

  :بنابراین تعریف کامل آیین دادرسی مدنی را می توان به این شرح بیان کرد 
  

 و پاسخگویی به دعوا ، جریان پرونده تا رسیدگی و صدور حکـم و اجـرای                 ، کلیه مقرراتی است که در اقامه دعوی        آیین دادرسی مدنی در معنی وسیع      [
   .]2د مراجع قضایی و اجرائی رعایت گردآن باید از طرف اصحاب دعوا و

  

  :  شمس می نویسد عبداهللادکتر
دن به راه حلـی   برای رسی]مفهوم اعم [ آیین دادرسی مجموعه تشریفاتی را مشخص می نماید که از طریق آنها مشکلی حقوقی     . 1

، به مفهوم اعم ، مدنی باشد با آیین » مشکل حقوقی « بنابراین اگر .  ، به مرجعی قضاوتی تسلیم می گردد ]به مفهوم اعم    [ حقوقی  
در .  اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد بـا آیـین دادرسـی اداری مواجـه خـواهیم بـود                           دادرسی مدنی ،  

قی که قانونگذار در مقررات مختلف برای اشخاص پیش بینی نموده در اکثریت قریب به اتفاق مواقع مورد تضییع            حقیقت ، حقو  
  . اشخاص روزانه بارها حقوق دیگران را محترم داشته و از تجاوز به آن خودداری می نمایند . و انکار قرار نمی گیرد 

در ایـن   .  ممنوعیـت بـه قیـد مجـازات نمـی باشـد               ، اما ، علـی االصـول ،       تضییع حق دیگران و یا انکار آن ، اگر چه ممنوع است             
در مراجـع صـالحه       صورت مدعی حق می بایست ، در صورتی که جهت احقاق و شناسایی حق خود مایل به اقدام قانونی باشد ،                    

نی اسـت ، خواهـان در مقـام         ، به مفهوم اعم ، مـد      » مشکل حقوقی   « در این صورت ، چون      . قضاوتی علیه فاعل اقامه دعوا نماید       
 اصول و قواعدی را بایـد رعایـت    اقامه دعوا و تعقیب آن ، خوانده در مقام دفاع و مرجع صالح در مقام رسیدگی و صدور رأی ،       

  . نامیده می شود  آیین دادرسی مدنینمایند که 
      ، » مـشکل حقـوقی     « در اینجـا    . ده اسـت    اما در مواردی قانونگذار تضییع و انکار حقوق دیگران را به قیـد مجـازات ممنـوع کـر                  

                                                           
به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس و تأیید شـورای نگهبـان رسـیده و بـرای     ] کتاب دوم در امور کیفری [  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب      1378در شهریور   . 1

 .  منتشر گردیده است 18/7/1378 مورخ 15911مدت سه سال اجرای آزمایشی در روزنامه رسمی شماره 
  تقریرات آیین دادرسی مدنی ، دانشگاه تهران جواد واحدی ،  دکتر.2
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. به مفهوم اعم ، کیفری و در نتیجه دارنده می تواند با طرح شکایت کیفری علیـه صـادر کننـده در مراجـع صـالحه اقـدام نمایـد                      
   .1خوانده می شود آیین دادرسی کیفریاصول و قواعدی که طرفین شکایت و مرجع صالح در این خصوص باید رعایت نمایند 

در مواردی تضییع یا انکار حقوق دیگران توسط دولت یا تشکیالت عمومی غیردولتی ، از جمله به ادعای حقی که قانونگـذار ،                       
بـه  » مـشکل حقـوقی     « در این حالت ، چون      . من حیث هو ، به آنها داده ، اما فی الواقع بر خالف قانون است ، صورت می گیرد                    

و طرف مقابل در مقام پاسخ بـه آن و مرجـع صـالح در               »  شکایت  « ، مدعی حق در مقام طرح       مفهوم اعم ، اداری تلقی می شود        
  . موسوم است  آیین دادرسی اداریمقام رسیدگی و صدور رأی اصول و قواعدی را باید رعایت نمایند که به 

موضوع مورد مطالعه ما اصول و   ]دنی کتاب اول در امور م [   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب          1بر اساس ماده     .2
  . مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می رود 

برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیـد نظـر         «  اصول و مقرراتی که       درحقیقت ، 
موضـوع قـانون آیـین    »  وضع شده است ]در امور کیفـری  [  وظائف و اختیارات مقامات قضائی  و تعیین]کیفری [ و اجرای احکام    

  . است ]کتاب دوم در امور کیفری [ دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
 علی االصول ، می تواند ، برای جبـران ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم و احقـاق حـق خـصوصی          اما ، نظر به اینکه متضرر از جرم ، 

 این پرسش مطرح مـی شـود کـه     ویش ، دعوای مدنی را در دادگاههایی که به جنبه کیفری امر رسیدگی می کند اقامه نماید ،      خ
مـدعی یـا شـاکی    . ک . د . آ. ج .  ق 11آیا آیین دادرسی مدنی در این خصوص نیز الزم الرعایه مـی باشـد ؟ بـه موجـب مـاده                  

ر گرفت ، اصل یا رونوشت تمامی دالئل و مدارک خود را به مرجع تعقیب تـسلیم                 تواند ، پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرا         می
مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمـی باشـد              « . یا قبل از اعالم ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید          

  . ده الزامی است اما رعایت این تشریفات در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به صراحت همان ما
در نتیجه ، آیین دادرسی مدنی نه تنها در دعاوی مدنی موضوع پرونده های مدنی بلکه در طرح ، دفاع و رسیدگی به جنبه مدنی                         

 ]. ک   .د  . آ. ج  .  ق   11مندرج در ماده    [ البته در مواردی قانونگذار بر قاعده مزبور        . امور کیفری نیز ، علی االصول ، باید رعایت شود           
مجنی علیه ، که به هر حال جنبـه مـدنی نیـز    در حقیقت عالوه بر محکومیت به پرداخت دیه در حق . استثنائاتی وارد نموده است     

، چون به موجب این ....  و ]قانون تعزیـرات   692ماده [  ، تصرف عدوانی ] قانون تعزیرات 667ماده [ دارد ، در جرایمی مانند سرقت     
ور حکم ، باید در هر حال جبران مافات در حق متضرر از جرم را نیز در حکـم صـادره مقـرر دارد ،                         نصوص ، دادگاه ضمن صد    

متضرر از جرم برای احقاق حق خصوصی خویش تکلیفی به تقـدیم دادخواسـت در پرونـده کیفـری نداشـته و بنـابراین دعـوای                    
  .نمی شودحقوقی به معنی اخص و در نتیجه رعایت آیین دادرسی مدنی در اینجا مطرح 

مجموعـه اصـول و    آیـین دادرسـی اداری  اگر چه آیین دادرسی اداری در مقررات ایران تعریف نگردیده است اما می توان گفت که        
در » طـرف شـکایت   « در مراجـع اداری و  »  شکایت  «  در مقام طرح     . ]ا  . ع  . د  . د  .  آ   1به تعبیر ماده    [ » شاکی  « قواعدی است که    
  . ر رأی و اجرای آن باید رعایت نماید ویت و مرجع اداری در مقام رسیدگی ، صدمقام پاسخ به شکا

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید الزم باشد که رسـیدگی بـه آنهـا متوقـف بـر                  . 3
بنـابراین رسـیدگی بـه    . خوانده مـی شـوند    » ترافعی« وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنهاست و امور               

  . امور حسبی ، اصوال ، نمی بایست مشمول این مقررات گردد 
رسیدگی به امور حسبی نیز تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مـدنی جدیـد اسـت ؛ بـدین                . ج  .  ق   1اما با توجه به ماده      

ن آیین دادرسی ارجاع شده مقررات قانون جدیـد الزم الرعایـه اسـت و در            معنی که در هر مورد که در قانون امور حسبی به قانو           

                                                           
البته به طوری که اشاره خواهد گردید دارنده چک جهت مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده می بایست آیین دادرسی مدنی را ، به این علت که مشکل مربوطـه جنبـه مـدنی نیـز                                      . 1

 . دارد ، رعایت کند 
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

  . سایر موارد ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص الزامی است 
 ، و انحالل محـاکم اختـصاصی        1318از طرف دیگر ، از زمان تصویب و الزم االجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب                 . 4

 ، و در حال حاضر نیز ، رسیدگی به دعاوی بازرگانی ، جز در مواردی که ترتیب خاص تعیین شده باشـد ، بـه صـراحت                  تجارت
  . ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی ، برابر این قانون به عمل می آید 

عام آیین دادرسی در امـور  پرسشی که مطرح می شود این است که آیا می توان قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان حقوق                     . 5
 بنابراین در رسیدگی به تمام امور مدنی ، به مفهـوم اعـم کلمـه ، و در تمـام مراجـع قـضاوتی ، چنانچـه                            ،غیرکیفری تلقی نموده    

  . ترتیبی خاص پیش بینی نشده باشد ، آن را الزم الرعایه دانست 
راجع را موکول به تصریح قانونی نموده است ، پاسخ می تواند منفی بـه نظـر          ، که رعایت این قانون در سایر م       . ج  .  ق   1با توجه به نص ماده      

در عین حال چنانچه برای رسیدگی به امری غیرکیفری در مرجعی قضائی ، ترتیب خاصی ، جزئاً یا کالً پیش بینی نشده باشد ، اقدام                         . برسد  
  .  یا مستند به قانون دیگری است ارحج به نظر می رسد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی بر اقدامی که مستند قانونی نداشته

∗∗∗  
   فایده آیین دادرسی مدنی                 – گفتاردوم

آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشخاص پیش بینی شده اسـت؛ بنـابراین                       
  .هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است 

دادرسی مدنی با پیش بینی محاکم و حق مراجعه مـدعیان بـه آنهـا و صـالحیت و اقتـداری کـم و بـیش اسـتثنایی ، کـه در                       آیین  
رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن برای مراجع مقرر نموده ، بررسی قانونی یا غیر قانونی بـودن هـر مـوقعیتی را امکـان پـذیر                            

بنابراین آیین دادرسی اسـتحکام     .  مورد مناقشه قرار گرفت ، فراهم می کند          ساخته و عملی نمودن حقوق و اجرای آن را ، هرجا          
بخش حقوق و همچنین گذرگاه اجباری از حق به اجرای آن در مواردی است کـه حـق مـورد مناقـشه قـرار مـی گیـرد و بـرای                               

  . بسیاری از مردم مقیاس موثر بودن حقوق آنهاست 
فرزنـد  «  آیین دادرسی مدنی از اذهان عمومی هرگز ساده نخواهد بود ، زیرا به               که زدودن شهرت سوء   درعین حال باید پذیرفت     

معروف و با نظام خـشک و پیچیـده خـود ، تیـول همیـشگی اشخاصـی محـسوب مـی شـود کـه از                         » وحشتناک خانواده حقوقی    
    Iheringاما نبایـد ایـن گفتـه        . مقررات آن به عنوان حربه ای برای پیروزی در مواردی استفاده می کنند که در ماهیت بی حقند                   

  . » آیین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزادی است «  را از یاد ببریم که ]ایهرینگ [ 
  . امروزه به روشنی احراز گردیده که ، در حقوق ، همه چیز آیین دادرسی است 

لموس حقوق ، در صـورت مـورد منازعـه قـرار گـرفتن آن ،                علی رغم اهمیت آیین دادرسی و لزوم به کارگیری آن در تحقق م            
  :در حقیقت . نباید پنداشت که آیین دادرسی وسیله انحصاری در این جهت است 

  

 1085 و   337مـواد   [ در سیستم حقوقی ما نیز کماکان حبابهایی از دادگستری خصوصی ، مالحظه می شود که می توان به حق حبس                      ♣
 .اشاره نمود . م .  ق 133و حق مذکور در قسمت اخیر ماده ]  قانون تعزیرات 625و ماده . م .  ق 330اده م[ ، دفاع مشروع . ] م . ق 

وجود دارد که از آن جمله می توان تنظیم سند الزم االجـرا ،      عالوه بر این راههای دیگری برای احقاق حق ، غیر از مراجعه به قاضی                ♣
 . داوری و سازش را ذکر نمود 

استفاده وسیع از رایانه و امکان به کارگیری آن توسط اصحاب منازعه و اختالف به عنـوان عـاملی          در کشورهای پیش رفته     و باالخره    ♣
  . 1در جهت کاهش اختالفات حقوقی و یا مختومه نمودن آن از همان ابتدای امر و بدون مراجعه به قاضی قابل مالحظه است

∗∗∗  

                                                           
   آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، نشر میزان   ،دکتر عبداهللا شمس. 1
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  محتوای آیین دادرسی مدنی   - گفتارسوم
اصول و مقرراتی که تحت عنوان آیین دادرسی مدنی به مفهوم اعم کلمه ، در ایران ، مـورد بررسـی قـرار مـی گیرنـد ، از یـک                               

و اداری را پـیش بینـی کـرده و           ]حقـوقی و کیفـری      [ طرف شامل آنهایی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی             
قـوانین مربـوط بـه سـازمان        « عه این دسته از اصـول و مقـررات مـستلزم بررسـی              مطال. سازمان و ترکیب آن را مشخص می سازد         

دسته های مختلف مراجع قضاوتی ، سازمان و تشکیالت آنها ، سلسه مراتب و ارتباط آنها با یکدیگر،                  . ایران می باشد    » قضاوتی  
 وع مقرراتـی اسـت کـه مقـررات        مقررات استخدامی و انتظامی قضات و همچنین بررسی اشـخاص وابـسته بـه دادگـستری موضـ                 

  . نامیده می شود  »قضاوتی  سازمان «
ایـن دسـته از     . قوانین آیین دادرسی مدنی ، از طرف دیگر ، شامل آنهایی است که صالحیت مراجع قضاوتی را پیش بینی می نماینـد                       

مقررات صالحیت ذاتـی ،  :  دسته تقسیم می شوند این مقررات خود به دو. خوانده می شوند  »قوانین مربوط به صالحیت «   اصول و مقررات ،  
مراجع قضاوتی را با توجه به صنف ، نوع و درجه آنها مشخص می نمایند و مقررات صالحیت نسبی در مواردی مطرح می شود که ،                          

ز بـین   با توجه به مقررات مربوط به صالحیت ذاتی ، مرجع صالح از حیث صنف ، نـوع و درجـه مـشخص گردیـده امـا مـی بایـست ا                              
بـاالخره دسـته سـوم از قـوانین آیـین دادرسـی       . مراجعی که از یک صنف ، نوع و درجه در کشور وجود دارند یکی را انتخاب نمود                

مدنی شامل اصول ، قواعد و مقرراتی است که طرز تنظیم دادخواست ، ابالغ آن ، ارائه دالیل، رسـیدگی بـه دعـوا ، صـدور حکـم ،                              
   . 1گفته می شود »قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص «   ا و اجرای آنها را پیش بینی نموده اند که به آنهاطرق شکایت از آراء دادگاهه

∗∗∗  
   خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی - گفتار چهارم

ر اشخاص در پیـروی      اجبا  در نتیجه نوع   به طور کلی قوانین با توجه به اهمیت جهات ، مبانی ، درجه ارتباط آنها با نظم عمومی و                  
   .بودن مشخص می شوند  تخییری یا تشریفاتی و آمرهبا دو خصوصیت از آنها 

در حقیقـت ،  . این دو خصوصیت اگرچه از هم متمایز می باشند اما ، با توجه به روابـط نزدیـک آنهـا ، پیوندشـان حتمـی اسـت                        
امگی قاضـی و بـه عنـوان تـضمین آزادی دفـاع             تشریفاتی بودن این مقررات در جهت حمایـت اصـحاب دعـوا در برابـر خودکـ                

از طرف دیگر اگر چه موضوع مربوط به اجرای این مقررات در مکان ، یعنی شمول آنها به تمامی                 . اصحاب دعوا تلقی می شود      
ی ایـن    امـا کیفیـت اجـرا       اشخاصی که در محاکم ایران در دعوا دخالت دارند ، با لحاظ استثنائات ، مفروغ عنه به نظر می رسد ،                    

   :بهتر است مورد مطالعه قرار گیرد  ]عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن [ مقررات در زمان 
   از جهت امری یا تخییری -الف

قوانین را ، با توجه به اهمیت جهات و مبانی آنها و نیز درجه ارتباط آنها با نظم عمومی و در نتیجه نوع اجبار اشخاص در پیـروی            
به قوانینی اطالق می شود که ، با توجه به جوانب فوق ، اشـخاص                قوانین امری . مری و تخییری تقسیم می نمایند       از آنها ، به قوانین ا     

 برعکس ، به قوانینی گفته می شود که ، با توجـه بـه جوانـب فـوق ،      قوانین تخییری ،. در تراضی بر خالف آنها مخیر نمی باشند       
   مـی آورنـد ، بـا توافـق ،     در روابطی که بین خـود بـه وجـود     و مقررات آنها را ،    اشخاص می توانند بر خالف آنها تراضی نموده       

باید توجه داشت که قوانین مخیره نیز ، در صورتی که اشخاص بر خالف آنها تراضی ننموده باشند ، الزم االجـرا            . نادیده گیرند   
 آزاد باشـند بلکـه مـی تواننـد ، در      ، به میـل خـود ،      می باشد و منظور از مخیره این نیست که اشخاص در اجرا یا عدم اجرای آن                 

 قـوانین مخیـره     اما در صورتی که این توافق انجام نگرفتـه یـا نگیـرد ،    روابط با دیگران ، در صورت توافق ، آنها را اجرا ننمایند ،         
  . نیز، به همان درجه که قوانین آمره ، الزم االجرا می باشند 

.  بحث این است که آیا قوانین آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره و یا مخیره محسوب می شـوند        با توجه به این مقدمه ، موضوع      

                                                           
 دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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تعیـین مرجـع صـالح ، نحـوه رسـیدگی و طـرق              . طبیعی به نظر می رسد که آیین دادرسی مدنی دارای خـصوصیتی آمـره باشـد                 
آیین دادرسی مدنی که از طریق دخالت نظـم         خصوصیت امری   . شکایت از احکام را نمی توان به اختیار اصحاب دعوا گذاشت            

  . گردد ، در عین حال ، به درجه ای واحد شامل تمام مقررات آیین دادرسی مدنی نمی گردد عمومی تفسیر می
  : خصوصیت امری در سه دسته از مقررات آیین دادرسی مدنی ، به شرح ذیل قابل بررسی است 

  مقررات مربوط به سازمان قضاوتی . 1
بـرای مثـال ، در   . ه از مقررات آیین دادرسی که مربوط به سازمان قضاوتی می باشند از قوانین آمره محسوب مـی شـوند      آن دست 

 بـا    حال حاضر دیوان عالی کشور ، می بایست با شرکت سه قاضی یا در صورتی که قاضی به تعداد کافی وجـود نداشـته باشـد ،                          
بنابراین در صورتی کـه دررسـیدگی و صـدور رأی           . ی و صدور رأی نماید      شرکت دو قاضی تشکیل گردیده و اقدام به رسیدگ        

 حتی اگر اصحاب دعـوا در ایـن خـصوص اعتراضـی               رأی صادره صورت قانونی ندارد ،       بیش از یک قاضی اقدام ننموده باشد ،       
  . د ننموده و یا توافق قبلی نموده باشند که این مرجع با حضور قاضی واحد رسیدگی و اصدار رأی نمای

  مقررات مربوط به صالحیت . 2
آن دسته از مقررات آیین دادرسی مدنی که مربوط به صالحیت ذاتی مراجع می باشند از قوانین آمـره محـسوبند ؛ امـا مقـررات                          

 در حقیقت ، نظر به اینکه وضع مقررات مربـوط بـه  . ناظر به صالحیت نسبی دادگاهها ، علی االصول ، در شمار قوانین مخیره اند   
  . صالحیت محلی ، علی االصول ، در جهت سهولت دفاع خوانده است ، اصحاب دعوا در توافق خالف آن باید مخیر باشند 

  مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص . 3
ت بـه   برای مثال مهلت تجدید نظر نـسب      . این مقررات اصوال ، از قوانین آمره محسوب و بنابراین توافق خالف آنها غیرمؤثر است                

بنابراین هرچند ، شخصی که حکم دادگاه علیه        . حکم دادگاه عمومی در حال حاضر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز است              
د ، اما ، در صورتی کـه بـه ایـن امـر تمایـل داشـته                  م صادره درخواست تجدید نظر ننمای     او صادر گردیده می تواند نسبت به حک       

بنابراین چنانچه دادخواست تجدیـدنظر خـارج از مهلـت          . است خود را تقدیم دارد      باشد ، مکلف است ظرف مهلت مقرر درخو       
خواست را اد ولو طرف مقابل اعتراض ننموده و یا حتی راضی باشد ، مرجع صالح به همین علت قرار رد د              قانونی تقدیم گردید ،   

   . ] .ج .  ق 339تبصره دو ماده [ . صادر و اعالم می نماید 
 مفـسر بایـد هـر قاعـده ای را            ن موضوع بر این نکته تأکید می گردد که در مقام تمییز قانون امری از تخییـری ،                 به علت اهمیت ای   

در حقیقت قاعده مربوط به نظم عمومی نیـز         .  استخراج نماید     جداگانه بررسی نموده و روح و هدف آن را ، قبل از دادن پاسخ ،              
  . ظم عمومی بنابراین مفهوم مقایسه ای است مفهوم ن. دارای درجه های مختلفی از اهمیتند 

منحصراً نشانه تفوق و برتـری اسـت کـه ضـابطه بـسیار سـاده مبتنـی بـر خـصوصیت عمـومی یـا                          » نظم عمومی   « و باالخره اینکه    
ح ایـن   بنابراین در هر مورد قاضی مالحظه نماید که اراده قانونگذار تـرجی           . خصوصی نفع مطروحه نمی تواند آن را متمایز نماید          

تر جیح منافع کارگر بر منـافع کارفرمـا ،   . نفع شخصی بر نفع شخصی دیگری است اعالم می نماید که نظم عمومی مطرح است                
 . در مقررات کار، مثال مناسبی در این مورد است 

   از جهت عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن -ب 
ی است که با رعایت آنها اشخاص بتوانند به نحو سریع تـر و  هدف از وضع مقررات آیین دادرسی مدنی ، تدوین اصول و مقررات   

لذا ، قانونگذار درهر زمان که وجود بعضی از آنها را در حصول بـه               . مطمئن تری به حقوق تضییع یا انکارشده خویش نائل آیند           
  .این هدف زاید یا نارسا تشخیص دهد ، اقدام به حذف ، اصالح ، و تکمیل آنها می نماید 

  .  به این جوانب است که این قوانین متحول بوده و نسبت به قوانین ماهوی از ثبات کمتری برخوردار است با توجه
محتاط بوده و حتی االمکان سعی می نماید ثبات و استقرار ایـن دسـته از                ماهوی  قانونگذار ، در اعمال تغییرات در قوانین        براین اساس   

  . ، نسبت به قوانین ماهوی ، از ثبات و استقرار کمتری برخوردارند ماً لزو ، آیین دادرسیبنابراین قوانین. قوانین را تامین نماید 
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 قانون مدنی ، نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصـی             4اثر قانون ، به استناد ماده       
  .نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد 

. یا قوانین آیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق می گردند یا اثر آنها ، مانند سایر قوانین ، اصوال ، نـسبت بـه آتیـه اسـت             سوال این است که آ    
مقرراتی صرفاً شـکلی ، شـاید      .  قانون مدنی تلقی شود      4در بادی امر مقررات آیین دادرسی ممکن است به عنوان مستثنیات ماده             

ررات ماهوی ، عطف به ماسبق گردد ؛ در عین حال بر این اصل استثنایی عنوان می گـردد و                    رسد ، که باید ، برخالف مق      ببه نظر   
همچنین ادعا گردیده که برای اشخاص حق مکتسبه ای نسبت به مورد قـضاوت قـرار            . آن برخورد با حق مکتسبه اشخاص است        

بـه نظـر    اما در بررسی ایـن موضـوع   . جود نمی آید گرفتن در این دادگاه یا آن دادگاه و برابر این تشریفات یا آن تشریفات به و    
در حقیقـت ، بایـد پـذیرفت کـه قـوانین            . قوانین تمایز قائل گردید     » اثر فوری   « و  » عطف به ماسبق شدن     « می رسد که باید بین      

زبـور اثـری فـوری      و بنـابراین مقـررات م     . بر دعاوی مطروحه حکومت می نمایند       . بمانند  » منتظر  « آیین دادرسی مدنی بی آنکه      
فت انجام گیرد و بهتر اسـت اعمـال آن در سـه دسـته مقـررات آیـین            در عین حال اجرای این دستورالعمل عام باید با ظرا         . دارند  

  :دادرسی مدنی ، به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد 
 مقررات مربوط به سازمان قضاوتی  .1

نا به قول دیگری ، به علت اثر فوری قوانین ، شامل دعاوی مطروحـه نیـز                 قوانین سازمان قضاوتی عطف به ماسبق می گردند یا ، ب          
برای مثال ، چنانچه قانونی الزم االجرا گردد که تعداد قضات دادگاه تجدید نظر استان را از حداقل آن ، که دو نفـر                        . گردند  می

را شـدن قـانون بـه صـدور رای قـاطع از مرجـع       است ، به یک نفر تقلیل دهد ، پرونده های مطروحه نیز ، که در تاریخ الزم االجـ          
  . مزبور منتهی نگردیده اند ، در دادگاه با قاضی واحد مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرند 

 مقررات مربوط به صالحیت .2

اوی قوانین مربوط به صالحیت ذاتی عطف به ماسبق می شوند ، یا بر حسب نظر فوق ، بـه علـت اثـر فـوری قـوانین ، شـامل دعـ                               
 دادگاه های عمومی هت رسیدگی به دعوایی که در صالحیت ج ،برای مثال چنانچه مرجعی اختصاصی. مطروحه نیز می گردند    

بوده است ، به وجود آید ، پرونده هایی که در زمان الزم االجرا شدن این قانون در دادگاههای عمـومی مطـرح بـوده و مختومـه           
چنانچه امری از صالحیت مرجعی . ه تاسیس و یا صالح اعالم گردیده احاله می گردد نگردیده است ، به آن مرجع اختصاصی ک   

اگـر  ( اختصاصی خارج و در صالحیت مرجع اختصاصی دیگری یا مرجعی عمومی قرار گیرد نیز به همین ترتیب عمل می شود            
   ).1ن را در مقررات تصریح می نمایدنیاز به نص ندارد اما معموال قانونگذار آ» احاله ای«چه با توجه به این اصل چنین 

اما قوانین مربوط به صالحیت نسبی ، اصوال ، عطف به ماسبق نمی گردند ، مگـر اینکـه در خـود ایـن قـوانین یـا قـانون دیگـری                                
  .ترتیبی غیر از این مقرر شود 

 مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص  .3

 مگـر در مـواردی کـه عطـف بـه            2 اثر فوری داشته و عطف به ماسبق می گردنـد            قوانین آیین دادرسی به معنای اخص ، اصوال ،        
برای مثـال ، چنانچـه بـه موجـب قـانون جدیـد ، قابلیـت شـکایت از         . ماسبق نمودن آنها ، به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد     

االجرا شدن قانون قـدیم صـادر        الزمحکمی زائل شود این قانون عطف به ماسبق نگردیده و بنابراین شامل احکامی که در زمان                 
در حقیقت با صدور حکم ، حق شکایت مصرح در قانون قبلی را محکوم  علیه کسب نمـوده و قـانون الحـق                         3. گردد  شده نمی 

                                                           
 .568 ، ص 1367ک ، سال .ر.ر.ق. رجوع شود ، م1367مصوب شهریور ماه »  قانون جنگلها و مراتع56قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده « ماده واحده 2به تبصره . 1
 ، متین ، احمد ، مجموعه رویه قـضایی ،  1 شعبه 10/3/1313-499؛ حکم شماره » ین راجعه به اصول محاکمات حقوقی یعنی قواعدی که برای احراز وضع و تدوین می شود قانون اخیر الزم الرعایه است               اساسا در قوان  «. 2

  .305 ، ص 1335 تا 1311قسمت حقوقی از سال 
؛ » وهش برای متضرر از حکم حکم های بدوی مقرر باشد و این حق به موجب آن قانون تثبیت گردیده در این صورت قانون اخیر نسبت بـه حـق مزبـور تـاثیری نخواهـد داشـت            بنابراین اگر مثال در موردی حق پژ      ... « . 3

  . ؛ همان منبع 3 شعبه 29/8/1323-200، حکم شماره » گردیده است فسخ کنددادگاه نمی تواند به استناد قانون الحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر « ، 1 شعبه 7/1/1316-3حکم شماره 
  .رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد «. ج. ق9در حال حاضر به موجب ماده 

نسبت به کلیه قرارهای عدم صـالحیتی کـه قبـل از تـاریخ     . تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین ، خالف شرع شناخته شود                آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ،             
 .» این قانون عمل می شوداجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در 
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همچنین در صورتی که به موجب قانون الحـق ، احکـام قطعـی              . نمی تواند به کیفیتی اجرا شود که موجب سلب این حق گردد             
مت قانون سابق قابل شکایت اعالم گردد ، نباید آن را بر احکامی موثر دانست که قبال صادرگردیده است ، چـه                    صادره در حکو  

روشن است که اجرای این قاعده نیز در صورتی مجاز می باشد         . در این صورت به حقوق مکتسبه محکوم له خلل وارد می شود             
  .که قانونگذار خالف آن را پیش بینی ننماید 

لی که مطرح می شود این است که ، چنانچه در زمان مطرح بودن امـر در دیـوان عـالی کـشور ، یکـی از مقـررات آیـین                               اما سوا 
دادرسی مدنی به معنا اخص الزم االجرا گردد که در زمان صدور رأی فرجام خواسته الزم االجرا نبوده این مرجـع ، در اجـرای                         

ی کشور اختالف را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه رأی فرجـام خواسـته را ، بـا     نظر به اینکه دیوان عال    . آن ، چه تکلیفی دارد      
توجه به مقررات الزم االجرای زمان صدورآن ، مورد قضاوت قرار می دهـد ، بنـابراین مقـررات الحـق در دیـوان عـالی کـشور               

 تحـت شـرایط      اجرای مقررات جدیـد ،    اما چنانچه رأی نقض گردد دادگاه مرجوع الیه مکلف به            . 1مورد عنایت قرار نمی گیرد    
  . مطالعه شده ، خواهد بود 

اما قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به ادله اثبات دعوا از این حیث مشمول ضوابطی است که در جای خود مـورد بحـث قـرار                          
  . خواهد گرفت 

   ∗∗∗                                                              
   قاعدۀ فراغ دادرسی-مپنجگفتار 

فراغ دادرسی عبارت از حالتی است که دادرس دادگاه رأی صادر کـرده             . فراغ به معنی خالص و کنار آمدن از کاری می باشد            
  .و مجاز به تغییر آن نمی باشد و در اثر آن قاضی حق ندارد رأی صادره را اصالح و یا در آن تغییر دهد

برخـی    .»دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آنرا ندارد          «  مقرر می داشت     1318  ، مصوب  قانون آیین دادرسی مدنی    155ماده  
طور کلی در قانون    ه   این ماده در قانون  جدید نیامده است و ب          2.الحاق ، حذف یا تبدیل    : تغییر در این ماده اعم است از      معتقدند ،   

رسد باز هم بتوان گفت قاضی پس از صدور رأی حق تغییر آنرا              اشاره ای به فراغ دادرسی نشده است ولی به نظر می             1379سال  
  . ندارد، زیرا قاعده فراغ دادرسی یک تأسیس حقوقی پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی  می باشد

  .فراغ دادرسی یک قاعده عام نمی باشد بلکه استثنائاتی نیز دارد   الزم به ذکر است که قاعدۀ
  :عبارتند ازستثنائات فراغ دادرسی ا 
  

  ]دادرسی   اعادۀ، اعتراض ثالث ، مثل و اخواهی [  رسیدگی  مجدد 
    ]309 ماده [ تصحیح رأی  
  ] قانون اجرای احکام مدنی 3 ماده [ تفسیر رأی 
   دادرسی فوری  
   تأمین محکوم به 

∗∗∗  
   اعتبار امر مختومه-ششمگفتار 

 دعوائی رسیدگی کرد و رأی صادر نمود دیگر آن دادگاه یا دادگاه هـم  منظور از اعتبار امر مختومه آن است که وقتی دادگاه به       
مبنای این قاعده بنظر می رسد جلـوگیری از         . عرض آن نمی تواند نسبت به همان دعوا دوباره رسیدگی کرده ورأ ی صادر کند                

  .صدور آراء معارض از سوی محاکم در دعوی واحد باشد 

                                                           
  . ج .  ق 372ماده » چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد « . 1
    منبع پیشین ،دکتر احمدمتین دفتری . 2
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  یا قضیه محکوم بها  شرایط تحقق اعتبار امر مختومه -الف
اعتبار امر مختومه، همه احکام دادگاههـا اعـم از دادگاههـای عمـومی و یـا اختـصاصی را در بـر مـی گیـرد و تـصمیمات اداری                             

در خصوص قرارها نیز دکتر واحدی عقیده دارند در این مورد باید قائل به تفکیک . دادگاهها و احکام حسبی را شامل نمی شود       
  .ئی مثل قرار سقوط دعوا را مشمول این قاعده می دانند ولی قرارهای مقدماتی را مشمول آن ندانسته اند وی قرارهای نها. شد

  :برای اینکه این قاعده در رأی محقق گردد وجود شرایط سه گانه ذیل الزم است 
    وحدت اشخاص .1

 معتبر می باشند ونسبت به اشخاص ثالـث اعتبـاری           یعنی اینکه احکام دادگاهها فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها             
 نسبت به … البته احکام موجد حق مثل احکام مربوط به احوال شخصیه، طالق ، حجر ، موت فرضی و . )84 ماده  6بند  ( ندارند  

وا بـه آنهـا بـر    باید گفت منظور از طرفین دعوا کسانی هستند که  نتیجه دادرسی در هر دو دعـ    . اشخاص ثالث نیز مؤثر می باشند       
می گردد ومنظور اتحاد  قانونی این اشخاص است نه اتحاد طبیعی آنـان، و لـذا شـخص بـرای بـار دوم مـثالً بعنـوان نماینـده نیـز                            

  1.تواند دعوا کند نمی
    وحدت موضوع .2

ا با خواسته دعـوای  ضابطه تشخیص این امر نیز این است که قاضی حکم دعوای سابق ر. یعنی خواسته در هر دو دعوا یکی باشد  
  .جدید مقایسه کند و اگر آندو را یکی دانست قرار رد دعوا را صادر می کند 

باید یاد آور شد که وحدت موضوع هم از نظر مادی و هم از نظر حقوقی باید با همدیگر برای تحقـق ایـن شـرط وجـود داشـته                              
أی بر ناحقی ما صادر شد می توانیم نسبت بـه آن ملـک          پس اگر در دعوی برملک غیر منقول ادعای مالکیت کردیم و ر           . باشند  

در اینجـا وحـدت مـادی در موضـوع دعـوا            . ادعای حق انتفاع کنیم اگر باز هم محکوم شدیم می توانیم ادعای حق ارتفاع کنیم              
  . هست ولی وحدت حقوقی نیست

   وحدت سبب .3
  2. مدعی از آن ناشی شده استدکتر لنگروردی سبب دعوا را عاملی دانسته اند که  حق مورد تقاضای

مثالً مستاجر علیه . پس سبب دعوا عبارت است از منشا ومبنای مستقیم و بی واسطه ای که خواهان به موجب آن خود را محق می داند            
 تقاضا  طرح دعوا می کند که به موجب عقد اجاره ماشین او را برای یک هفته اجاره کرده است و تسلیم آنرا                    ) مالک اتومبیل   ( موجر  

 ایـراد کنـد و   84 مـاده  6اگر در دو دعوا سبب یکی باشد خوانده می تواند مطـابق بنـد   . کند، در اینجا سبب دعوا عقد اجاره است       می
لکـن در فرضـی کـه دعـوی دوم بـا همـان موضـوع و بـین همـان                   . دادگاه در صورت وارد بودن ایراد قرار رد دعوا را صادر می کند              

 اقامه گردد ولی سبب آن متفاوت از دعوی اول باشد مثالً در دعوای فوق خواهان بار دوم بـه اسـتناد قـرار         اشخاص مجدداً در محکمه   
نکتۀ دیگری  که در پایان این مبحـث         . باشد  داد بیع ادعا کند که ماشین را از خوانده خریده، در اینجا ایراد قضیه محکوم بها وارد نمی                 

ضیه محکوم بها نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنان اسـت مگـر در احکـام موجـد     الزم است متذکر شویم این است که اثر ق     
  .حق که نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می باشند 

   تفاوتهای قاعده فراغ دادرسی با قضیه محکوم بها -ب
به کل دادگستری اسـت و هـیچ محکمـه دیگـری     قاعده فراغ دادرسی مربوط به قاضی صادر کننده رأی است ولی اعتبار قضیه محکوم بها مربوط              

  .حق رسیدگی به همان دعوا را با همان موضوع و بین همان اشخاص برای بار دوم ندارد 
  .اگر رأی دادگاه بدوی قطعی نباشد مشمول فارغ دادرسی می باشد ولی مشمول اعتبار قضیه محکوم بها نمی باشد  
  .حقق می یابد فراغ دادرسی همیشه پیش از قضیه محکوم بها ت 
 .در فراغ دادرسی هدف تثبیت نظر قاضی است ولی در اعتبار امر مختومه هدف جلوگیری از صدور آرای معارض از سوی محاکم است  

∗∗∗  
                                                           

   دکتر ناصر کاتوزیان ، اعتبار امر مختومه، منبع پیشین ، دکتر متین دفتری  .1
   ترمینو لوژی حقوق،دی دکتر جعفری لنگرو.  2
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  صل دومف

  سازمان قضایی
  

 و امـور    واحدهایی است که، با همکاری دوائر و اشخاص وابسته بـه آنهـا، بـه دعـاوی، جـرائم                  » سازمان قضاوتی ایران  «منظور از   
  .گردد نمایند و بنابراین شامل مراجع قضایی و مراجع اداری می داخل در صالحیت خود رسیدگی و اقدام به صدور رأی می

بنابراین در کشور ما فقط مراجع قـضائی یعنـی دادگاههـای دادگـستری مرجـع رسـیدگی بـه دعـاوی و حـل وفـصل اختالفـات                             
گاههـای اداری، مرجـع حـل اخـتالف ادارۀ ثبـت احـوال ، هیـأت تـشخیص و حـل                      باشند بلکه  مراجع دیگری نیز ماننـد داد         نمی

 نیـز در حـل وفـصل        … شهرداریها ، کمـسیونهای مالیـاتی ، شـورای کارگـاه و              100اختالفات کارگرو کارفرما ، کمسیون ماده       
  .اختالفات در پاره ای موارد که قانون تعیین کرده اقدام می کنند 

  : سیم می شوندمراجع قضایی به دو دسته تق
  عمومیمراجع  ♣
  اختصاصیمراجع  ♣

∗∗∗  
   عمومی مراجع  -گفتار اول

  ]دادگاههای نخستین [ دادگاههای عمومی  -بند اول 
را دارند اال دعاوی را که  » مدنی، جزائی، حسبی  « هستند که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی        دادگاههای عمومی دادگاههایی    

 را  ی عمومی می باشد مگر اینکه قانون رسیدگی به دعـوی          دادگاههایلذا اصل بر صالحیت     : باشد  قانونگذار صراحتاً استثنا کرده     
  .از صالحیت آنها خارج کرده باشد 

برای مثال دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صالحیت اداره ثبت محل وقوع ملـک بـوده و بنـابراین از صـالحیت                        
چنین رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلـی و خـارجی و محاربـه یـا  افـساد فـی االرض و سـایر                          هم. دادگاه عمومی خارج است   

  .در صالحیت دادگاه انقالب بوده و از صالحیت دادگاه عمومی خارج است. ا. ع. د. ت.  ق5جرائم مذکور در ماده 
ه ههای عمـومی بـسیار گـسترده گردیـد ، بـ            صالحیت دادگا  1373باتصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در سال          

در . طوری که یک شعبه دادگاه هم صالحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را به دست آورد و هم رسیدگی به دعاوی کیفری را        
  .کردند می  به دعاوی کیفری رسیدگی 2و1 به دعاوی حقوقی و دادگاههای کیفری 2و1صورتی که پیش از آن دادگاههای حقوقی 

  .عمومی مراجعه مستقیم به قاضی بود دادگاه های هدف از تشکیل) ع و انقالب .د.ت.ق (  طرفداران این قانون در نظر
که باعث شده است یکنفر که تازه از دانشکده فارغ التحصیل           [ ولی باید گفت این هدف باعث پوشاندن عیب بسیار بزرگ آنها            

  .نمی شود و این امر بسی قابل ایراد است ] ای داشته باشد  ان خواستهمی گردد صالحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را باهر میز
، مـصوب   » تشکیل دادگاه خانواده    «  برای شناخت دادگاه عمومی باید توجه داشت که از یک سو ، به موجب قانون معروف به                  

ت . ق . ا .  ق 4ه موجب مـاده   تعدادی از شعب دادگاه عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت و از سوی دیگر ، ب 8/5/1376
 ، در هر حوزه قضایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشـد ، شـعب بـه حقـوقی و     1381، مصوب مهرماه    . ا  . ع  . د  . 

جزایی تنهـا بـه امـور کیفـری         ) شعب  ( حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاههای        ) شعب  ( دادگاههای  . جزایی تقسیم می شوند     
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایـی ، پرونـده حقـوقی و بـه شـعبه حقـوقی ، پرونـده کیفـری            . می نمایند   رسیدگی  

تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعـاوی حقـوقی یـا جزایـی خـاص ماننـد امـور                        . ارجاع شود   
  ) .همان ماده ( ت رئیس قوه قضاییه است خانوادگی و جرایم اطفال ، با رعایت مصالح ، از وظایف و اختیارا
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   دادگاه عمومی حقوقی  -الف
گـردد و تعیـین قلمـرو محلـی و          به تشخیص رئیس قوه قضاییه ، تـشکیل مـی         . ا  . ع  . د  . ت  .  ق   2دادگاه عمومی ، بر اساس ماده       

ا مقام مزبور یا مقامـات مجـاز از         تخصیص شعب به حقوقی و جزایی در هر حوزه قضایی ، ب           . تعداد شعب آن با مقام مزبور است        
دادگاههـای عمـومی حقـوقی بـا حـضور رئـیس شـعبه یـا                « ) . ا  . ع. د  . ت  .  آیین نامه اصـالحی ق       1ماده  ( طرف وی می باشد     

تمـامی اقـدامات و   . بنابراین در دادگـاه عمـومی قاعـده وحـدت قاضـی حکـم فرماسـت        . » دادرسی علی البدل تشکیل می شود  
بنـد   ( تله رئیس یا دادرس علی البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضـی دادگـاه اسـ                     تحقیقات به وسی  

، هیچ گونـه  بنابراین اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی          ) . ا  . ع  . د  . ت  . ق  . ا  .  ق   14ماده  ) الف  
علـی االصـول ، دادرس علـی البـدل در صـورتی در دادگـاه بـا        .  علی البدل ندارد تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگی دادرس 

ابالغ رئیس کل ، حضور یافته و انجام وظیفه می نماید که رئیس دادگاه معذوریت داشته و غایب باشـد ؛ امـا انجـام وظیفـه هـم                             
ونده ها توزیع گردیده و هر یـک ، در پرونـده     زمان هر دو مقام مزبور در دادگاه واحد منع قانونی ندارد ولی در این صورت ، پر                

  .  قانون را خواهد داشت 14ماده ) الف ( مورد رسیدگی ، کلیه اختیارات و وظایف مندرج در بند 
 خورشـیدی در معیّـت هـر شـعبه دادگـاه عمـومی دفتـر                1307، مصوب   » قانون اصول تشکیالت عدلیه      « 82 و   81بر اساس مواد    

دفتر دارای مدیری است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بـوده و بـه تعـداد الزم ، تحـت ریاسـت      هر . دادگاه قرار دارد  
)  آیـین نامـه   34مـاده  ( گـردد  چون در حوزه قضایی ، واحد اجرای احکام تـشکیل مـی   . دارد  ..... خود ، کارمند ، دفتر نویس و        

  .دفاتر شعب ، مأمور اجرا ندارد 
یچ تفاوتی بین دامنه صالحیت دادگاههای عمومی ، اعم از اینکه در نقاط معینی از شهرهای بزرگ ،                  البته باید توجه داشت که ه     

حـوزه  « . ج  .  ق   11در عـین حـال بـر اسـاس تبـصره ذیـل مـاده                . در مراکز بخش ، شهرستان و استان تشکیل شوند وجود ندارد            
تقسیم بندی حوزه قـضایی بـه واحـدهایی از          . اقع است   قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن و             

تبصره مزبور به خواهان اجازه می دهد دعـوای       . » قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد                
  . خود را در دادگاه عمومی حوزه قضایی صالح ، در هر یک از مجتمع ها یا نواحی آن ، اقامه کند 

  ه در مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نـشده باشـد ، یعنـی آن بخـش یـا شهرسـتان دادگـاه نداشـته باشـد ،                           چنانچ
رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش ، با نزدیک ترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان ، با         

  ) . آیین نامه 6تبصره ماده (  باشد نزدیک ترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان می
   ) .نامه   آیین7ماده ( رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد 

ی  و بـر کلیـه دادگاههـا و دادسـراها          رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان ، رئیس دادگستری آن شهرسـتان اسـت               
  . مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش ، نظارت و ریاست اداری دارد 

 اما رئیس کل دادگستری استان ،       .رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگاههای شهرستان است               
ای تجدید نظر ، کیفری اسـتان و کلیـه          رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاهه              

  ) . آیین نامه 7ماده ( دادگستری ها ، دادگاهها و دادسراهای آن استان نظارت و ریاست اداری دارد 
رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان ، با تصویب رئیس قوه قضاییه مـی توانـد تمـام یـا بخـشی از اختیـارات خـود را در                             

به رئیس شعبه اول این دادگاه تفویض نماید و در این صورت رئیس شـعبه اول دادگـاه انقـالب در    خصوص دادگاههای انقالب  
  ) . آیین نامه 8ماده ( سمت معاون وی انجام وظیفه می نماید 

رؤسای کل دادگستری های استان و شهرستان و همچنین سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند                    
  .ب رئیس قوه قضاییه ، به تعداد الزم معاون داشته باشند با تصوی
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قلمرو محلی دادگاه عمومی ممکن است بخش ، شهرستان ، یا با قید مزبور ، نقاط معینی از شهرهای بزرگ باشد کـه بـه ترتیـب                           
  . گردد بررسی می

 خاک ایران می باشـد کـه بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات                ، قسمتی از   دادگاه عمومی بخش  ) محلی  ( قلمرو  ،  . ع  . ت  . ا  .  ق   7با لحاظ ماده    
  . یعنی بخش ، منطبق است تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری 

بخـش واحـدی اسـت از تقـسیمات         « :  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کـشوری ، بخـش را چنـین تعریـف مـی نمایـد                     6ماده  
 و از به هم پیوستن چند دهستان هم جوار مـشتمل بـر چنـد مزرعـه ، مکـان ،                    کشوری که دارای محدوده و جغرافیایی معین بوده       

روستا و احیاناً شهر که در آن عوامـل طبیعـی و اوضـاع اجتمـاعی ، فرهنگـی ، اقتـصادی و سیاسـی واحـد همگنـی را بـه وجـود                    
وقعیـت هـا ، نیـل بـه اهـداف و      آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب ، وسعت ، جمعیت ، ارتباطات و دسترسی و سایر م  می

ریزی های دولت در جهت احیای امکانات طبیعی و استعدادهای اجتمـاعی و توسـعه امـور رفـاهی و اقتـصادی آن تـسهیل                    برنامه
مرکز بخش ، روستا یا شهری ، از همان بخش اسـت کـه مناسـب تـرین کـانون                    «  قانون مزبور    6و بر اساس تبصره ماده      . » گردد  

  .»  ، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته می شود طبیعی ، فرهنگی
قسمتی از خاک ایران اسـت کـه بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات تقـسیمات                    قلمرو دادگاه عمومی شهرستان   . ع  . ت  . ا  .  ق   8با لحاظ ماده    

  .کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان ، انطباق دارد 
شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی         «  ضوابط تقسیمات کشوری      قانون تعاریف و   7بر اساس ماده    

معین که از به هم پیوستن چند بخش هم جوار که از نظر عوامل طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی واحد متناسـب           
 مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرسـتان اسـت           « قانون مزبور    7 ماده   3بر اساس تبصره    . » همگنی را به وجود آورده اند       

  .» که مناسب ترین کانون طبیعی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود 
چنانچـه در شهرسـتانی     . تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که باید در مرکز آن باشد نیز با صالحدید رئیس قوه قضاییه اسـت                    

ده باشد رسیدگی به دعاوی ، جرایم و امور مربوط به آن با حوزه قضایی نزدیک ترین شهرسـتان تـابع              دادگاه عمومی تشکیل نش   
  .همان استان است 

البته در صورت تشیکل    . حوزه قضایی دادگاه عمومی هر شهرستان تا مرز حوزه قضایی شهرستان های هم جوار وسعت می یابد                  
 ، حوزه قضایی دادگاه عمومی مرکز شهرستان با مرز حوزه قضایی دادگاه یا            دادگاه عمومی در بخش یا بخش هایی از شهرستان        

در حال حاضر حوزه قضایی تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر به             .دادگاه عمومی بخش همان شهرستان نیز محدود می شود          
  .گفته می شوند » ناحیه « یا » مجتمع « دو یا چند واحد تقسیم شده اند که 

د مورد توجه قرار گیرد این است که حوزه های قـضایی دادگاههـای عمـومی کـه در هـر یـک از نقـاط ایـران                            موضوعی که بای  
.  بـه بعـد ق   11تأسیس شده ، اعم از مراکز بخش یا شهرستان ، از یکدیگر متمایز بوده و خواهان باید ، با توجه به مقررات مـواد              

بنـابراین دعـوا   . وزه ای را کـه صـالحیت محلـی دارد انتخـاب نمایـد      و سایر مقررات مربوط به صالحیت محلی دادگاه ، حـ      . ج  
چنانچه در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد ، باید در دادگاه مستقر حوزه قضایی دیگری اقامـه کنـد کـه بـا توجـه بـه                            

  .ضوابط و معیارهای گفته شده صالح نباشد خوانده می تواند ایراد عدم صالحیت نماید 
، رئیس قوه قضاییه مجاز است در هر حوزه قضایی ، هـر یـک از شـعب دادگـاه عمـومی                      . ا  . ع  . د  . ت  . ا  .  ق   4ه ماده   با توجه ب  

البته . حقوقی و جزایی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال اختصاص دهد                      
  .عایت شود در این خصوص صالحیت محلی دادگاه نیز باید ر

را دارد ، مگـر در مـواردی کـه قـانون            ) غیرکیفـری   ( دادگاه عمومی حقوقی صالحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی و امـور حقـوقی               
 اما قانون اصالحی صـراحتی بـر        –تصریح شده بود    . ا  . ع. د  . ت  .  ق   3این موضوع مهم ، اگر چه در ماده         . مرجع دیگری تعیین کرده باشد      

  .تصریح شده است . ج .  ق 10 در ماده –د آن ندار



 
   
   

  

23

 
   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

صالحیت دادگاه عمومی حقوقی عام و اصل بر آن است ، بدین معنا که صالحیت رسیدگی به کلیه دعـاوی و امـور حقـوقی را                           
 دارد ، مگر آنهایی که در صالحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رأیی که صادر                       

کند به قانونی که رسیدگی به آن دعوا ، شکایت یا امر خاص را در صالحیت مرجع مزبور قرار داده استناد نماید ؛ مگر اینکه                         می
به صالحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت ، دادگاه مکلف است در رأی صادره ، ابتدا ایراد عدم صـالحیت را اگـر                           

  .ستدل رد نماید وارد نباشد ، به طور مستند و م
  دادگاه خانواده   -ب

،  هـا  های قـضایی شهرسـتان     رئیس قوه قضائیه مکلف است، ظرف سه ماه، در حوزه          تشکیل دادگاه خانواده  به موجب ماده واحده قانون      
پـس از تخـصیص ایـن شـعبه،     . حداقل یک شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسـیدگی بـه دعـاوی خـانواده اختـصاص دهـد                   

هـای بخـش دادگـاه       در حـوزه  . ای عمومی صالحیت رسیدگی به دعاوی مربوط بـه ایـن دادگاههـا را نخواهنـد داشـت                 دادگاهه
  .»2تبصره «عمومی قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود 

بایـست متاهـل و بـا سـابقه      قضات دادگاههای خـانواده مـی  . گردد البدل تشکیل می هر دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی   
المقدور با حـضور مـشاور قـضایی زن        هر دادگاه خانواده حتی   »  ماده واحده  مزبور    1تبصره  «حداقل چهار سال کار قضایی باشند       

  .شود البدل، پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر می شروع به رسیدگی نموده و احکام، توسط رئیس دادگاه یا عضو علی
  :ده عبارتند ازدعاوی داخل در صالحیت دادگاه خانوا

  .دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت .1
  .طالق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت .2
  .دعاوی مربوط به مهریه .3
  .دعاوی مربوط به جهیزیه .4
  .المثل و نحله ایام زوجیت دعاوی مربوط به اجرت  .5
  .دعاوی مربوط به نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه  .6
  .دعاوی مربوط به حضانت و مالقات طفل.7
  .دعاوی راجعه به نسب  .8
  .دعاوی مربوط به نشوز و تمکین.9

   .دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها .10
  .حکم رشد .11
  .دعاوی راجع به ازدواج مجدد .12
  .دعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواج .13

 به کلیـه اختالفـات مـدنی ناشـی از امـر زناشـوئی و دعـاوی             46مصوب یازدهم خرداد    » مایت خانواده قانون ح  «1به موجب ماده    
خانوادگی در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرسـتان نباشـد در دادگـاه بخـش بـدون رعایـت تـشریفات قـانون                           

  .دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد آیین
الرعایه  شود این است که آیا در این دادگاه تشریفات آیین دادرسی الزم            رسشی که مطرح می   با توجه به تشکیل دادگاه خانواده پ      

. . . و  » در دادگاههـای عمـومی    » «کلیـه دعـاوی مـدنی     «کـه مقـررات آن را در رسـیدگی بـه            . ج.  ق 1باشد؟ با توجه به مـاده        می
شـود، در دادگـاه خـانواده نیـز قـانون جدیـد آیـین                 مـی  شعبی از دادگاه عمومی محـسوب     » دادگاه خانواده «الرعایه دانسته و     الزم

  .الرعایه است دادرسی مدنی الزم
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    دادگاه عمومی جزایی -ج
 ، در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـالب ، دادگاههـای کیفـری یـک و دو حـذف و                       1373گفته شد که در سال      

 ، صـالحیت رسـیدگی بـه     عالوه بر رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی       دادگاههای عمومی که در این قانون پیش بینی شده بود ،            
، در حـوزه هـایی کـه دادگـاه عمـومی      . ا  . ع  . د  . ت  . ق  . ا  .  ق   4در حال حاضر ، در اجرای مـاده         . امور کیفری را نیز دارا بود       

ومی حقـوقی و شـعب جزایـی ،    شعب حقوقی ، دادگاه عمـ . بیش از یک شعبه دارد ، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند             
ه عمـومی حقـوقی تفـاوت زیـادی       بنابراین ، سازمان دادگاه عمـومی جزایـی بـا دادگـا           . دادگاه عمومی جزایی خوانده می شوند       

 اصالحی ، این دادگاه عالوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علـی البـدل ، بـا حـضور قاضـی                   14ماده  ) ج  ( ، البته به موجب بند      ندارد
قلمرو محلی این دادگاه نیز ، علی القاعده همـان قلمـرو محلـی دادگـاه حقـوقی اسـت ؛ امـا صـالحیت         . ل می شود دادسرا تشکی 

دادگاه عمومی جزایی رسیدگی به امور کیفری یعنی اعمالی است که به موجب قانون ، به قید مجازات ، ممنوع است و جرم بـه                         
بور ، رسیدگی به برخی جرایم و نیز جرایم برخـی مقامـات و اشـخاص در                  مز 4البته در تبصره ماده     . مفهوم اعم شمرده می شود      

افزون بر آن ، رسیدگی به جرایمی نیز در مقررات مختلـف ، در صـالحیت   . قرار گرفته است » دادگاه کیفری استان   « صالحیت  
  .ری آمده است شرح نکات مزبور در تألیفات آیین دادرسی کیف. کیفری می باشد ) اختصاصی ( مراجع استثنایی 

    دادگاه کیفری استان -د
 ، در مرکز هر استان حسب نیاز ، شعبه یا شعبی از             28/7/1381، مصوب   . ا  . ع  . د  . ت  .  ق   20 الحاقی به ماده     2به موجب تبصره    

بـه  . ی باشد اختصاص می یابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه م         » استان  دادگاه کیفری   « دادگاه تجدیدنظر به عنوان     
بـه  ) غیـر مرکـز اسـتان       (  الحاقی به همان ماده ، تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جـرم نیـز                   3موجب تبصره   

دادگاه کیفری استان ، برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ، اعدام ،                 . دستور همان مقام ممکن است      
و بـرای رسـیدگی بـه       ) رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه اسـتان            (  باشد از پنج نفر      رجم ، صلب ، یا حبس دائم      

  .جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می شود 
    دادگاه تجدید نظر استان-بند دوم 

حـوزه آن     مـستقر در    ظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاههای عمـومی و انقـالب             در مرکز هر استان، به منظور تجدیدن      
جلسه دادگاه تجدیـد    . گردد به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می              ، دادگاه تجدید نظر    ، استان

شود قطعـی و     یله رئیس یا عضو مستشار انشاء می      نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وس               
مرجـع آرای قابـل تجدیـدنظر صـادره از دادگاههـای عمـومی و انقـالب هـر                 » ا. ع. د. ت.  ق 20مـاده   «. االجراء خواهد بـود    الزم
  . ) . ج .  ق 334ماده ( ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد  حوزه

تی که تراکم کار ایجاب نماید ، می تواند بیش از یک شعبه داشته باشد کـه در ایـن صـورت                      دادگاه تجدیدنظر استان ، در صور     
هـر دادگـاه اسـتان و هـر یـک از      . رئیس شعبه اول ، طبق اصول کلی ، ریاست دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را عهده دار اسـت     

بـوه و بـه تعـداد الزم ، تحـت ریاسـت خـود       شعب آن دارای یک نفر مدیر دفتر است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شـعبه   
   ) .1307مصوب . ع . ت . ا .  ق 82 و 81ماده ( دارد ........ کارمند ، دفتر نویس و 

∗∗∗  
   »استثنائی«   اختصاصیمراجع -گفتار دوم

ا در صـالحیت     هستند که صالحیت رسیدگی به هیچ دعوائی را ندارند مگر اینکه قانونگذار صراحتاً رسیدگی به دعوا ر                 مراجعی
  : اختصاصی عبارتند از مراجع  از جمله در کشور ما درحال حاضر. آنها قرار داده باشد 

  .دادگاه انقالب ، دادسرا و دادگاه نظامی ، دادگاه انتظامی قضات ، دیوان عدالت اداری ، دادگاه ویژه روحانیت 
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منظور تقسیم کار ه  عام هستند که ب    مراجعصی شعبه ای از      تخص مراجع.  اختصاصی اشتباه کرد     مراجع تخصصی را نباید با      مراجع
  . اختصاصی اشتباه شوند مراجعبه دعاوی خاصی رسیدگی می کنند و لذا نباید با 

مراجع استثنائی ، در برابر مراجع عمومی ، منحصرا صالحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صالحیت آن قرار گرفته    
راجـع اسـتثنائی اسـتثناء محـسوب     که اصل و قاعده عمومی بر صالحیت مراجع عمـومی بـوده و صـالحیت م          با توجه به این   . است  
، مقررات مربوط به موارد صالحیت مراجـع اسـتثنائی مـی بایـست در موضـع نـص تفـسیر گردیـده و در مـوارد شـک بـین               است

عـالوه بـر ایـن مرجـع        . مومی قائـل گردیـد      صالحیت مرجع عمومی و استثنائی در رسیدگی به امر معینی ، به صالحیت مرجع ع              
استثنائی در تمام آرائی که صادر می نماید باید نصی که رسیدگی به موضـوع را در صـالحیت آن قـرار داده مـورد اسـتناد قـرار           

ی توان مراجع استثنائی را با توجه به طبع اموری که در صالحیت آنها قرار دارد م    . دهد حتی اگر ایراد عدم صالحیت نشده باشد         
  . در این صورت مراجع استثنائی حقوقی در مقابل مراجع استثنائی کیفری قرار می گیرند . تقسیم نمود 
  مراجع اختصاصی حقوقی  -بند اول

  :  حقوقی را با توجه به وابستگی آنها به دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند ) استثنائی( مراجع اختصاصی 
  ی دادگستری   مراجع استثنایی حقوق-الف 

در حـال   . مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری ، مراجعی هستند که نصب و عزل قضات آن کالً در صالحیت قوه قضائیه باشـد                   
حاضر مراجع استثنایی دادگستری عبارتند از دادگاه انقالب و دادگاه های خاص نظامی که هـر دو از مراجـع کیفـری محـسوب                        

امـا از   . ، عمـدتاً در امـور کیفـری اسـت           . ا  . ع  . د  . ت  .  ق   5ه انقالب ، با توجه به ماده         در حقیقت ، صالحیت دادگا     .می شوند   
 . ) ا. ع . د . ت .  ق 5 ماده 6بند (  قانون اساسی 49یک طرف ، نظر به صالحیت این دادگاه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل     

 دیـوان عـالی کـشور ، در خـصوص           2/12/1371 مـورخ    581 و از طرف دیگر ، با توجه به رأی وحدت رویـه اصـالحی شـماره               
حقـوقی خاصـی   صالحیت دادگاه انقالب در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده ، دادگاه مزبور به دعاوی و امـور             

  . در عین حال ، این مرجع را از مراجع کیفری باید محسوب نمود . نیز رسیدگی می نماید 
  .یز از مراجع استثنایی کیفری می باشند دادگاههای خاص نظامی ن

    مراجع استثنائی حقوقی غیر دادگستری -ب 
قضائیه   نصب و عزل قضات آنها کالً یا جزئاً به عهده قوه مجریه بوده و از صالحیت قوه     ، مراجعی هستند که      این دسته از مراجع    

  . کار و مراجع ثبتی  مراجع پیش بینی شده در قانون شورای حل اختالف ،خارج است مانند
  شورای حل اختالف. 1

 ، به منظور حل اختالف و صـلح و سـازش بـین اشـخاص حقیقـی و                   29/2/1378در اجرای قانون شورای حل اختالف ، مصوب         
  . ) . ا . ح . ش .  ، ق 1ماده ( گردد حقوقی غیردولتی شورای حل اختالف زیر نظارت قوۀ قضاییه تشکیل می

ی حل اختالف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود یک دفتر           شورا  –ترکیب شورا   
 شـرایط اعـضای شـورا آمـده اسـت کـه از جملـه ، در شـهرها ، بایـد مـدرک                         6در مـاده    ) .  همان قانون    6ماده  ( هم داشته باشد    

  .ته باشند داش» سواد خواندن و نوشتن « کارشناسی و در روستاها حداقل 
در کنار شوراهای حل اختالف ، در هر حوزۀ قضایی ، یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضـی شـورا نامیـده مـی شـوند از                             

   ) . 5 و 4مواد ( میان قضات شاغل منصوب می شوند که برابر مقررات قانون مزبور انجام وظیفه نمایند 
  :این موارد عبارتند از . گی و مبادرت به صدور رأی می نماید شورای حل اختالف در مواردی رسید  -صالحیت شورا 

  در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خالفی از قبیل تخلفات راهنمایی و راننـدگی کـه مجـازات نقـدی قـانونی آن                    
 حبس نمی باشد و باید حبس را تبـدیل بـه   البته شورا مجاز به صدور حکم    . حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون و یا سه ماه حبس باشد             

  . مجازات نقدی نماید 
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، شورا باید اقدامات الزم برای حفظ اموال صغیر ، مجنون و شخص غیررشید که ولی یا قیّم نداشته باشد و نیـز    ) 9ماده  ( تأمین دلیل    
بی آنکه حـقّ دخـل و تـصرّف در        (  آورده   حفظ اموال غایب مفقوداالثر ، ماترک متوفای بالوارث و اموال مجهول المالک به عمل             

همچنین شورا می تواند ، با تراضی طرفین ، در موارد            ) . 14ماده  ( و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعالم کند          ) آنها داشته باشد    
  .زیر برای صلح و سازش اقدام نماید 

  کلیۀ امور مدنی و حقوقی  
البته برخی دعاوی ، حتی با توافق طـرفین قابـل طـرح              ) . 8ماده  ( یم غیرقابل گذشت    جنبۀ خصوصی جرا  . کلیۀ جرایم قابل گذشت      

ف در اصـل وقفیّـت ، وصـیّت و          ، همچنـین اخـتال    ......... مانند اختالفات راجع به اصـل نکـاح ، اصـل طـالق و               : در شورا نمی باشد     
اگـر  .  پیش بینـی شـده انـد    10ی و دولتی که در مادۀ ؛ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی و نیز دعاوی راجع به اموال عموم     تولیت

کند و پس از تأیید قاضی شورا ،        موضوع در صالحیت شورا باشد ، در صورت رسیدن به سازش ، شورا گزارش اصالحی صادر می                
  .به طرفین در صورت مجلس نوشته و به مرجع قضایی صالح اعالم می شود 

  :این موارد عبارتند از . کند شورت اعضای شوراهای حل اختالف رأی خود را صادر میقاضی شورا نیز در مواردی رسیدگی و با م
  ست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال یدعاوی مالی در روستا تا ب  -الف 
  کلیۀ دعاوی مربوط به تخلیۀ عین مستأجره به جز دعوای مربوط به سرقفلی و حقّ کسب و پیشه  -ب
  انحصار وراثت و نیز تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن صدور گواهی  -پ
  ادعای اعسار از پرداخت محکوم به ، در صورتی که به اصل آن در شورا رسیدگی شده باشد  -ت

درخواست رسیدگی در شورا همچنین نزد قاضی شورا می تواند کتبی باشد یا شفاهی کـه در ایـن صـورت در                       –رسیدگی و صدور رأی     
رسیدگی قاضی شورا از حیث اصـول        ) . 18ماده  ( جلس نوشته شده و به امضای خواهان یا درخواست کننده می رسد             صورت م 

اصـول و قواعـد حـاکم بـر رسـیدگی از قبیـل          . و قواعد ، حسب مورد ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا کیفری اسـت                 
، رسیدگی به دالیل است ؛ امّا مقررات ناظر به وکالت ، صـدور رأی               مقررات ناظر به صالحیت ، حقّ دفاع ، حضور در دادرسی            

شـکل دادخواسـت ، شـیوۀ ابـالغ ، تعیـین اوقـات              ( رسیدگی شورا تابع تشریفات دادرسـی       . از حکم مزبور مستثنی است      ....... و  
اقدام می شود ؛ در غیر این       پس از رسیدگی اگر سازش حاصل شود به ترتیبی که گفته شد              ) . 21 و   20مواد  ( نیست  ) رسیدگی  

کند  صورت قاضی شورا ، چنانچه صالح باشد ، پس از مشورت با اعضای شورا و گرفتن نظریّۀ کتبی آنها رأی مقتضی صادر می                      
   ) .26البته تنها نظر قاضی مالک تصمیم گیری و صدور رأی است ، مادۀ ( 

 به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا ، پس از صدور اجراییه،               در امور مدنی  )  قاضی شورا     (آرای قطعی شورا     –اجرای رأی   
   ) .33ماده ( مطابق مقرّرات اجرای احکام دادگاهها ، توسّط اجرای احکام دادگستری ، اجرا می شود 

ومی حـوزۀ    قانون ظرف بیـست روز قابـل تجدیـدنظر در دادگـاه عمـ              11 و   9تمامی آرای صادره موضوع مواد        -اعتراض به رأی شورا     
  .قضایی مقر شورا می باشد 

  مراجع پیش بینی شده در قانون کار  .2
حل اختالف فردی و جمعی کارگران و عادی سازی روابط کار نه تنها منافع دو جانبه طرفین را تامین می کند بلکه اثر اجتماعی   

ف ، اوضاع و احوال اجتماعی ، سیاسی و اقتـصادی           در حل اختالفات مزبور ، عالوه بر رعایت انصا        . مطلوبی را نیز به دنبال دارد       
می بایست آثاری را که نظر یا رای صادره بر امور مزبور خواهد داشت در نظر گرفته شود ؛ عالوه بر این اسناد بین الملی در این                           

  . منصفانه تر حل اختالف تاکید داردخصوص بر هر چه سریعتر ، ساده تر و 
 قانون کار اختالف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر 157به موجب ماده    - هیأت تشخیص 

مقررات کار، قراردادهای فردی و پیمانهای دسته جمعی کار باشد، چنانچه از طریق سازش مستقیم بـین کارفرمـا و کـارگر و یـا                  
  .گرددنمایندگان آنها حل نشود، به هیأت تشخیص ارجاع می
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یأت تشخیص که از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران، بـه انتخـاب کـانون همـاهنگی شـوراهای                        ه
گـردد،  ، و یک نفر نماینده مدیران صنایع، به انتخاب کانون انجمن های صنفی کار فرمایان استان، تشکیل می       اسالمی کار استان  

احد کار و امور اجتماعی محل موظف است پس از وصول شکایت ظـرف سـه روز                 و. مرجع نخستین رسیدگی به اختالف است     
هیـأت تـشخیص از طـرفین    . موضوع شکایت را به هیأت تشخیص، که به دعوت واحد مزبور تـشکیل مـی گـردد، ارجـاع نمایـد       

ار آنـان مـانع از   اختالف برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می نماید؛ عدم حضور هر یک از طرفین یـا نماینـده تـام االختیـ     
  . رسیدگی صدور رأی نخواهد بود

رأی هیأت تشخیص در تمام موارد ظـرف پـانزده روز، و در مـورد پیمانهـای دسـته جمعـی ظـرف ده روز از تـاریخ ابـالغ قابـل                                
این با انقضاء   . االجراء خواهد بود   اعتراض در هیأت حل اختالف می باشد و رأی هیأت حل اختالف پس از صدور قطعی و الزم                 

  1.باشد مهلت و عدم اعتراض محکوم علیه، رأی هیأت تشخیص نیز قطعی و الزم االجرا می
هیأت حل اختالف استان از سه نفر نماینده کارگران استان، سه نفر نماینده کارفرمایان و سـه نفـر نماینـده دولـت                         -هیأت حل اختالف    

  .، تشکیل می گردد)محل و یا نمایندگان آنانمدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری (

. وظیفه اصلی هیأت حل اختالف رسیدگی به اعتراضاتی است که نسبت به آراء قابل اعتراض هیأت تشخیص به عمـل مـی آیـد                        
رأی هیأت در این مورد قطعی و مانند آراء قطعی شده هیأت تشخیص، توسط اجرای احکام حوزه قضایی محـل وقـوع کارگـاه                        

  .به مرحله اجرا گذارده می شودمربوطه 
محکوم له احکام قطعی مزبور باید، در زمان تقاضای صدور اجرائیه، یک نسخه رونوشت مـصدق ابـالغ شـده رأی قطعـی را بـه                        

  .ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختالف تابع مقررات اجرای احکام مدنی است. اجراء تقدیم نماید
 قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی هیأت تشخیص و هیأت حل اخـتالف، توسـط اشـخاص ذی نفـع،                     13 ماده   2بر اساس بند    

  .منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد
   مراجع ثبتی.3

ات ثبتـی تـشکیل گردیـده و بـه نـوعی رسـیدگی بـه        منظور از مراجع ثبتی، مراجعی است که در ادارات ثبت و به موجـب مقـرر               
  .می گیرد اداره ثبت و هیأت حل اختالف و سایر مراجع ثبتی باختصار مورد  بررسی قرار.  را عهده دار می باشندختالفاتا

 خـصوص، از    اینکه صالحیت رسیدگی به دسـته ای از دعـاوی افـراز را دارد، مـی تـوان، در ایـن                    ه  ، نظر ب   اداره ثبت را    -اداره ثبت   
صالحیت اداره ثبت در این دعاوی و نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این مرجع ذیالً مورد بررسـی              . مراجع قضائی محسوب نمود   

  .گیردقرار می

دیگر بر تقسیم، درخواست تقسیم  یا       ) شرکاء(دعوای افراز، دعوای شریک مال مشترکی است که، به علت عدم تراضی شریک              
  .دیگر می نماید) شرکاء(هم خود از سهم یا سهام شریک مشخص و جدا نمودن س

به علت مشکالتی که اداره ثبت در اجرای احکام افراز صادره از محاکم با آن مواجه گردید، و البته رعایت جنبه تخصصی امـر،           
ت اداره ثبـت اسـناد و       ، دعوای افراز امالک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشـد را در صـالحی                1357قانونگذار در سال    

  .امالک محل وقوع ملک قرار داد
اداره ثبت در صورت تقاضای هر یک از شرکاء، چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه یافتـه و دارای سـند مالکیـت معـارض نباشـد،         

) حاضـر باشـند  چنانچـه  (نقشه بردار ثبت، با دعوت و حضور متقاضی و سـایر شـرکاء       . موضوع را باید به سایر شرکاء ابالغ نماید       
محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق شرکاء نقشه ملک مورد افراز را ترسـیم و بـه امـضاء نماینـده                             

  .ثبت و کلیه شرکاء حاضر می رساند

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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ابقت آن بـا  مسئول واحد ثبتی، پس از مالحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مط 
  .وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی به رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعالم می نماید

به ) در صورتی که ملک قابل افراز اعالم شود   (مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی               
باشند، ظرف ده روز از تاریخ ابالغ،  در دادگاه عمومی محـل وقـوع ملـک    کلیه شرکاء ابالغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته        

) بیست روز برای ساکنین ایران و دو مـاه بـرای سـاکنین خـارج از کـشور     (حکم دادگاه عمومی، ظرف مهلت مقرر . اقدام نمایند 
  .قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد

یافته اداره ثبت، غیر قابل افراز تشخیص گردد، دادگاه عمـومی، بـه درخواسـت هـر یـک از                ، به موجب تصمیم قطعیت       چنانچه ملک 
شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه صادر و اجراء نسبت به فروش ملک، بر وفق مقررات قانون اجـرای احکـام                          

ز فروش ملک غیر قابل افـراز، کـه از طریـق مزایـده بـه عمـل       وجوه حاصله ا. مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول، اقدام می نماید        
  .خواهد آمد، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه بین شرکاء به نسبت سهام آنها تقسیم خواهد گردید

 1370از تـصویب قـانون سـال        هدف  .  به تصویب رسید     1370در این زمینه قانونی در سال         - هیأت حل اختالف پیش بینی شده در مقررات ثبتی        
  : عمدتاً موارد زیر می باشد

 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که بواسطه موانـع قـانونی تنظـیم سـند     1/1/1370تعیین وضع ثبتی اعیان امالکی که اشخاص تا تاریخ        ♣
  .رسمی برای آنها میسر نبوده است

، اراضی خارج از محـدوده شـهر و حـریم آن       ) از شهری و غیر شهری     اعم(تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، نسقهای زراعی، باغات          ♣
، خریداری نموده و مورد بهره برداری آنها بوده و بواسـطه موانـع قـانونی تنظـیم سـند یـا صـدور سـند                          1/1/1370که اشخاص تا تاریخ     

  .مالکیت برای آنها میسر نبوده است
  .در تصرف افرازی منتقل الیه استتعیین تکلیف امالکی که به نحو مشاع انتقال یافته اما  ♣
  .تعیین تکلیف امالکی نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دولت و شهرداری ♣
  .تعیین تکلیف امالکی که سابقه ثبت نداشته و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ♣
  .کثراً اعیان ملک باشدتعیین تکلیف امالکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و مورد معامله ا ♣

رئـیس یـا    . متقاضی می بایست ظرف مهلت مقرر تقاضانامه مربوطه را تنظیم و به انضمام مدارک تـسلیم اداره ثبـت محـل نمایـد                      
مسئول ثبت محل، چنانچه بین مالک و متصرف توافق وجود داشته و سایر شرائط مقرر در قانون نیز حاصـل باشـد دسـتور ادامـه                          

  .ه نام متصرف، به منظور صدور سند مالکیت، صادر می نمایدعملیات ثبتی را ب
در مواردیکه بین مالک و متصرف توافق نبوده و یا سایر شرائطی که رئیس یا مـسئول ثبـت محـل را صـالح مـی گردانـد وجـود                              

بارت از یکی از    اعضاء هیأت به موجب قانون اخیر الذکر سه نفر و ع          . نداشته باشد موضوع به هیأت حل اختالف ارجاع می شود         
قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سـازمان ثبـت            

  .در صورت تراکم کار، هیأت دارای شعب متعدد خواهد بود. اسناد و امالک کشور می باشد
اقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کرده و بـه تحقیقـات و اسـتماع               هیأت حل اختالف می تواند، قبل از صدور رأی برای کشف و           

مهلـت اعتـراض دو مـاه از        . رأی هیأت به اختالف موارد به نحو مقتضی آگهی و یا به طرفین ابـالغ مـی شـود                  . شهود اقدام نماید  
هلت اعتراض بیـست روز از      چنانچه رأی ابالغ شده باشد، م     . تاریخ انتشار اولین آگهی و در صالحیت دادگاه عمومی محل است          

چنانچه اعتراض در مهلت مقرر و اصل نگردد، اداره ثبت مکلف است طبـق مقـررات نـسبت بـه صـدور سـند                        . تاریخ ابالغ است  
در صـورت وصـول اعتـراض، معتـرض بـه دادگـاه       ). مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهـد بـود    (مالکیت اقدام نماید اما این امر       

  . ی به اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بودرسیدگ. هدایت می شود
در اداره ثبت و به موجب مقررات ثبتی مقامات و مراجع دیگری رسیدگی به برخی اختالفات را بـه عهـده دارنـد                         - سایر مراجع ثبتی  

  .که از آن جمله می توان رئیس اداره ثبت و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت را نام برد
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  جع اختصاصی کیفری مرا-بند دوم
مراجع اختصاصی کیفری به مراجعی اطالق می شود که منحصراً صالحیت رسیدگی به آن دسته از جرائمی را دارا می باشند که   

 مراجع استثنایی کیفری در حال حاضر ، دادگاه و دادسرای ویـژه نیروهـای مـسلّح ،                  .قانونگذار در صالحیت آنها قرار داده است      
شورای حل اختالف را نیز می تـوان از مراجـع اسـتثنایی کیفـری بـه                 . ادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد        دادگاه انقالب و د   

  .شمار آورد 
  ) ی ویژه نیروهای مسلحادادگاه و دادسر (های نظامی دادگا ه -الف

ت بـه رسـیدگی بـه        شورای انقالب ، صالحیت دادگاههای نظامی منحصراً مربـوط اسـ           8/2/1358موجب ماده واحده مصوب     ه  ب
  .جرائمی که مربوط به وظایف خاص نظامیان می باشد و سایر جرائم آنها در صالحیت دادگاههای عمومی است 

بـه وظـایف     دادگاههای نظامی بـه جـرائم مربـوط       » قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران       « 1موجب ماده  به
    :کند رسیدگی می شوند، خوانده می» نظامی«ن مزبوربه اختصارخاص نظامی و انتظامی اشخاص زیرکه درقانو

  کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته.1
  اسالمی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقالب .2
  بانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابستهکلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتی .3
  کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن .4
   27/4/1369کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب  . 5
ارج از کـشور و نیـز     مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخـل و خـ            -  موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح        -محصالن   . 6

  مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  
   .کسانیکه بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران باشند اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور کلیه .7 

  .م وظیفه اشتغال دارددر معیت دادگاههای نظامی دادسرای نظامی تشکیل گردیده و برابر مقررات به انجا
در صورتی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظـامی جـرائم دیگـری کـشف شـود، سـازمان قـضایی                           

انـد و    جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکـب شـده             . باشد نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می     
. شـود  اند در سازمان قضایی نیروهـای مـسلح رسـیدگی مـی             مدت اسارتشان در ایران مرتکب شده      نیز جرائم اسرای بیگانه که در     

  .باشد رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و باالتر در صالحیت مراجع قضایی ذیربط در تهران می
  :شوند  دادگاههای نظامی به دو دسته تقسیم می

حـق رأی بـا رئـیس یـا     .  و یا دادرس علی البدل و یـک مـشاور کـه حقوقـدان مـی باشـد        مرکب است از یک رئیس1دادگاه نظامی   
صـالحیت دادگـاه نظـامی یـک رسـیدگی بـه       . دادرس علی البدل است ولی مشاور باید قبالً نظر مـشورتی خـود را اعـالم  کنـد            

ی یـک قابـل اعتـراض در دیوانعـالی          سال حبس یا باالتر و یا اعدام است احکام دادگاه نظـام           10جرایمی است که  مجازات آنها       
  .کشور هستند 

اگر رئیس حقوقـدان ونظـامی بـود نیـازی نیـست      .  که مرکب است از یک رئیس یا دادرس علی البدل و یک مشاور           2دادگاه نظامی   
  .تجدید نظر از آرای دادگاه نظامی دو در دادگاه نظامی یک خواهد بود . مشاور انتخاب گردد

  انقالب دادگاههای -ب
. گردد  ادگاه انقالب ، به تعداد مورد نیاز در مرکز هر استان و مناطقی که رئیس قوه قضاییه ضروری تشخیص دهد ، تشکیل می                      د

قـانون  (قاضی دادگاه انقالب باید دارای شرائط مقرر در ماده واحد      . این دادگاه از یک رئیس یا عضو عل البدل تشکیل می شود           
  .دباش) شرائط انتخاب قضات دادگستری

  : قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب صالحیت دادگاههای انقالب را به شرح ذیل بیان داشته است 5ماده 
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  . کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ومحاربه یا افساد فی االرض  
  . توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری  
  .منظور مقابله با نظام ه ی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور وتخریب مؤ سسات ب توطئه علیه جمهوری اسالم 
  . جاسوسی به نفع اجانب 
  . ر جرائم مربوط به قاچاق ومواد مخد کلیه 
 . قانون اساسی49دعاوی مربوط به اصل  

دادگـاه در امـور حقـوقی ،         ایـن    2/12/1371 مـورخ    581 ماده مزبور و رأی وحدت رویه اصـالحی شـماره            6البته با توجه به بند      
 قانون اساسی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت بـه امـوالی کـه دادگاههـای انقـالب      49عالوه بر دعاوی مربوط به اصل    

  .مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نماید 
الس ، سرقت ، قمار، سـوء       دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اخت            «  قانون اساسی مقرر می دارد       49اصل  

، سوء استفاده از مقاطعه کاریها ومعامالت دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائرکردن اماکن            استفاده از موقوفات  
. فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق ، به بیـت المـال بدهـد                          

   .»اید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود این حکم ب
رسیدگی ، صدور حکم ، طرق شکایت از آراء و همچنین اجرای آراء دادگاه انقـالب بـر اسـاس قـانون جدیـد آیـین دادرسـی                            

  . کیفری است 
   دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت-ج

 و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیـت و بـه کیفـر رسـاندن          این دادگاه به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف        
.   به تصویب مقام رهبری رسید1369 تشکیل و آیین نامه آن در سال      1366در سال   ) ره(روحانیون متخلف به فرمان حضرت امام       

  .این دادگاه به جرائم افراد روحانی رسیدگی می کند
بـه جـرائم    .  ادامه کار آن تا زمانی است کـه رهبـر انقـالب آن را مـصلحت بدانـد                   : اساسی طبق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون       

پرداخت حقوق و مزایای قضاوت و کارکنان آن تابع مقررات مربوطـه بـه قـوه قـضائیه                  . اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد    
  .بنابراین دادگاه ویژه روحانیت دارای سه ویژگی است . است

  .ی و از نوع فوق العاده آن استاز مراجع استثنای .1
  .ادامه کار آن تا زمانی است که مصلحت دانسته شود .2
  .رسیدگی به دعاوی علیه روحانیون از صالحیت دادگاه موجود خارج و در صالحیت مراجع عمومی است .3

∗∗∗  
   دادسرا -سوم گفتار 

ی العموم را پیش بینی نموده و تعیین آن را بـا تـصویب               مقام مدع  1324 ذالقعده   14 متمم قانون اساسی مصوب      83در ایران اصل    
  ).تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است(حاکم شرع در عهده پادشاه قرار داد 

) واژه فرانـسوی  (  فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه اداره مدعی هـای عمـومی، کـه در بعـضی مقـررات تحـت عنـوان پارکـه                        
  .ی گردیده بود، را به واژه دادسرا و مدعی العموم را به دادستان معادل سازی نمودبین پیش

همانطور که در معیت مراجع جزایی عمومی، جهت انجام اموری که قانون پیش بینی نموده، دادسـرا تـشکیل گردیـده بـود در معیـت                   
 بینی شده که کارمندان قضایی آن، بـا همـان عنـاوین             دادگاه های جزایی استثنایی نیز، علی االصول، سازمانی به نام دادسرا پیش           

  دادسرای   افزون بر در حال حاضر،    . کارمندان قضایی دادسرای عمومی، یعنی دادستان، دادیار و بازپرس، انجام وظیفه می نمایند            
 یـات خـود ادامـه      ، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح و دادسرای ویژه روحانیـت بـه ح                که احیا شده است      انقالب

  .دهد می
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   اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی -بند اول
، حاضر شده و مقابـل مـتهم       دادسرا اصوالً در تمام دعاوی جزایی، به عنوان مدعی دعوای عمومی، با وظایف و اختیارات خاص               

زایـی اسـت کـه مـشروح آنهـا در آیـین             طور که گفته شد، اهم اختیارات و وظایف دادسرا مربـوط بـه امـور ج                ، همان  لذا. است
  .دادرسی کیفری آمده است

   اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیر جزایی- بند دوم
    در امور ترافعی-الف 

  : اختیارات و وظایف دادسرا در امور ترافعی به قرار زیر است 
   دعوای اعسار از هزینه دادرسی.1

یکـی از شـرائط دادخواسـت نیـز، پرداخـت هزینـه             . تلزم تقدیم دادخواست است   به طوری که خواهد آمد، رسیدگی به دعوا مس        
اما در صـورتی کـه شخـصی بـه          . ، به صورت تمبر بر برگ دادخواست الصاق گردد         دادرسی است که می بایست، علی االصول      

ن بابت معسر باشد، مـی توانـد،        واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه هزینه دادرسی نبوده و از ای                  
  .پس از اثبات این امر، موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردد

گردید و در واقع مدعی علیه دعوای اعسار این مقام بـود            در این مورد طبق قانون قدیم دعوای اعسار به طرفیّت دادستان اقامه می            
به نظر می رسد که طرف ادعـای اعـسار   . ج .  به بعد ق  504به موجب مواد    در حال حاضر ،     . ) . ق  .  ق   697 ،   694 ،   693مواد  ( 

بایـد  ) یا متضمن ادعـای اعـسار       (  قانون مزبور دادخواست اعسار      507از هزینه دادرسی خوانده دعوا باشد ، چون به موجب ماده            
  .به طرف مقابل ابالغ شود و دخالت دادسرا پیش بینی نشده است 

   دعوای ورشکستگی.2
جر یا شرکت تجارتی، در صورت توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، ممکن است به حکـم دادگـاه ورشکـسته اعـالم         تا

 حکم ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر، تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارهـا و یـا برحـسب تقاضـای دادسـتان               . گردد
  . ممکن است دادسرا  باشدبنابراین در دعوای ورشکستگی مدعی دعوا. صادر می گردد

   در امور حسبی-ب
اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است کـه در قـانون تـصریح                  ( قانون امور حسبی     20به موجب ماده    

  .این موارد ذیالً مورد اشاره قرار می گیرد). شده است
  ت  اعتراض به درخواست انحصار وراث.1

ید برای تأیید فوت متوفی ، وراثت ، تعیین عدّه ورثه و نسبت آنها بـا متـوفی بـه تحـصیل گـواهی                        پس از فوت شخص ، وراث با      
درخواسـت وارث  . انحصار وراثت از دادگاه اقدام نماینـد تـا بتواننـد حقـوق خـود را در مراجـع و ادارات رسـماً اعمـال نماینـد                         

م شده معترض باشند مـی تواننـد اعتـراض خـود را بـه دادگـاه                 ، اصوالً آگهی می شود و افرادی که نسبت به موارد اعال           ) ورّاث (
دادستان نیز در صورتی که متوفی را بالوارث تشخیص دهد و درخواست اشخاص را برای صدور تصدیق انحصار             . تقدیم دارند   

دسـرا نیـز ممکـن      بدین ترتیب در دعوای اعتراض به ایـن درخواسـت ، دا           . وراثت بی اساس بداند می تواند به آن اعتراض نماید           
  ) . قانون امور حسبی 367 ، 362 ، 360مواد ( است به عنوان معترض در آن دخالت نماید 

    درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین.2
و یـا ضـمّ   . ) م .  ق 1251مـاده  ( و همچنین ضمّ ناظر بـه او        ) ح  . ا  .  ق   97 و   56مواد  ( دادسرا ، در مواردی که نصب و عزل قیّم          

 و دادگـاه بـه   ضروری باشد بـه دادگـاه مراجعـه نمـوده     . ) ح . ا .  ق 121ماده ( و یا عزل امین   . ) م  .  ق   1184ماده  ( امین به ولی    
  .درخواست دادسرا ، اقدام الزم را معمول می دارد 

   درخواست اعالم ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده.3
ه ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد ، سفیه یا مجنون باشـد قـیّم بایـد                    چنانچه صغیری ک  . ح  . ا  .  ق   59به موجب ماده    
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موضوع را به دادستان اطالع دهد و دادستان مکلـف اسـت در ایـن موضـوع تحقیـق نمـوده و دالیـل آن را بـرای صـدور حکـم                             
  .مقتضی، عنداالقتضا ابقای قیّم سابق ، به دادگاه بفرستد 

  نین و اداره اموال درخواست تعیین امین برای ج.4
چنانچه جنین ولی یا وصی نداشته باشد ، برای اداره سهم االرثی که ممکن است از ترکـه متـوفی                    . ح  . ا  .  ق   103به موجب ماده    

همچنین تعیین امـین بـرای اداره امـوالی کـه بـه مـصارف عمـومی اختـصاص داده شـده و               . به او تعلق گیرد باید امین تعیین شود         
درخواست تعیین امین در مورد سهم االرث جنـین از سـوی دادسـتان و               . اشد در همین ماده پیش بینی شده است         مدیری نداشته ب  

البته اقربای جنین و در خصوص اموال اختصاص داده شده به مصارف عمومی نیز ، از سوی دادستان و البته هر ذی نفعی ، شنیده                     
  . ) .ح . ا .  ق 107ماده ( می شود 

  یین امین برای اداره اموال غایب مفقود االثر درخواست تع .5
و اجـازه  . ) ح . ا .  ق 130مـاده  ( دادستان می تواند برای اداره اموال غایب مفقود االثر از دادگاه درخواست تعیـین امـین بنمایـد     

 قیّم نیز تنهـا بـا رعایـت    فروش اموال غیرمنقول محجور توسط. ) . ح . ا .  ق 142ماده ( فروش اموال منقول غایب را صادر نماید        
  . ) .ح . ا .  ق 83ماده ( غبطه او و تصویب دادستان میسر است 

   سایر موارد .6
  

 .در صورت فوت شخص و وجود صغیری که نیاز به تعیین قیم دارد مراتب می بایست جهت تعیین قیم به دادستان اطالع داده شود 

 .ومت را ظرف سه روز از تاریخ ابالغ به دادستان اطالع دهدم عدم قبول قیقیم مکلف است، پس از تعیین به این سمت، قبول یا 

 .می باشد فوت گردیده است به عهده دادستان حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها 

ردد، دادسـتان اقـدام فـوری الزم را جهـت حفـظ            الزم است توسط دادگاه راسأ انجام گ      . ح.ا. ق 168در موردی که مهر و موم ترکه بر اساس ماده            
 .ترکه، قبل از حضور دادرس دادگاه معمول خواهد داشت

چنانچه پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند به نمایندگی از مجنون به انعقاد عقد ازدواج اقدام نماید و طالق زوجـه                 
 .می گیرد ن و تصویب دادگاه توسط قیم انجامد دادستامجنون نیز، عنداالقتضاء به پیشنها

 

   سایر امور غیر جزایی-ج
  . در سایر امور غیر جزایی به قرار زیر استاختیارات و وظایف دادسرا

   شرکت در جلسه مزایده.1
جلسه حراج اموال   .  عمل آید  می بایست به فروش رسد، باید از طریق مزایده و با حضور نماینده دادسرا به              . م.ا.ا.اموالی که بر اساس ق    

در صورتی که مال منقول معرفـی       . بازداشت شده در اجرای اسناد الزم االجراء نیز می بایست با حضور نماینده دادستان تشکیل گردد               
  .شده در محلی باشد که در آن بسته بوده و کسی در آن محل نباشد باز کردن در با حضور نماینده دادستان امکان پذیر می باشد

  ... تائید دفتر ثبت شرکتها و.2
، با اصالحات بعدی، کلیه دفاتر امالک، دفتر نماینده امالک توقیـف           1317 آیین نامه قانون ثبت امالک مصوب        2بر اساس ماده    

تان باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را، در بدو امـر، دادسـ  ... شده ، دفتر گواهی امضاء دفتر ثبت شرکتها، دفتر اسناد رسمی و            
ور و مجموع تعداد صـفحات را در صـفحه اول و         مهشهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء نموده و به مهر دادسرا م              

  1.آخر هر دفتر با تمام حروف ذکر و قید نماید
∗∗∗  

   دیوان عالی کشور-چهارم گفتار 
 ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قـانون بـه   دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و    «

 قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی         161اصـل   » «گـردد  کند تـشکیل مـی     شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می          آن محول می  
  .»ایران

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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   سازمان دیوان عالی کشور-بند اول 
یکـی قـسمت شـعب و       : ، از همان ابتدا دو قسمت را پیش بینی نمـود          »دیوان تمییز دیوان خانه یا    «قانونگذار در دیوان عالی کشور      

  »دادسرا«دیگری قسمت پارکه 
   قسمت شعب-الف 

دو شـعبه حقـوقی و      ) دیـوان تمیـز     ( برای دیوان عالی کشور      ) 50ماده  (  قمری   1329در قانون اصول تشکیالت عدلیه ، مصوب        
از یک رئیس و چهار مستشار بود و یکی از رؤسای اتاق ، ریاست سـازمان دیـوان                 جزایی پیش بینی شده بود که هر یک مرکب          

تعداد شعب به سـه افـزایش داده شـد ولـی             ) 38ماده   ( 1307در قانون اصول تشکیالت عدلیه ، مصوب        . تمیز را بر عهده داشت      
ن تمیز بـر عهـده رئـیس شـعبه اول قـرار             تعداد قضات هر شعبه ، عمالً به یک رئیس و دو مستشار تقلیل یافت و ریاست کل دیوا                 

 بـرای دیـوان    1333، مـصوب سـال      » الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات            « در  . گرفت  
   ).15تبصره ماده ( عالی کشور دوازده شعبه پیش بینی گردید و اجازه داده شد که تعداد شعب در صورت لزوم کم یا زیاد شود 

 سه شعبه به شعب دیوان عالی کـشور اضـافه           1356 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری ، مصوب تیرماه            21وجب ماده   به م 
 قـانون اساسـی     161دیـوان عـالی کـشور در اصـل          .  شـعبه دایـر مـی باشـد          40دیوان عالی کشور در حال حاضـر دارای         . گردید  

 1361ب قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب سال             جمهوری اسالمی ایران ، پیش بینی گردید و به موج         
، تعداد قـضات هـر یـک از         » مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور          « کمیسیون امور قضایی مجلس ، تحت عنوان        

هـر یـک از دو       ) . 1مـاده   ( شعب دیوان عالی کشور به دو نفر تقلیل یافت که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است                    
عضو شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضاییه ، یا مجتهد باشد و یا ده سال تمام در درس خـارج شـرکت نمـوده و یـا دارای ده                             

پرونده ارجـاعی   ) .  و تبصره ذیل آن      2ماده  ( سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کامالً به قوانین مدوّن اسالمی آشنا باشد                 
در صورت اختالف بـین دو عـضو        . ط دو عضو شعبه مطالعه و بررسی گردیده و رأی مقتضی پس از مشاوره صادر می شود                  توس

 4 و 3مـواد  ( شعبه یکی از قضات شعب دیگر به انتخاب ریاست دیوان ، به آنها ضمیمه و رأی اکثریت مالک عمل خواهد بـود               
  ) . قانون مزبور 

توانـد در شهرسـتان دیگـری نیـز       گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مـصلحت بدانـد مـی            ل می دیوان عالی کشور در تهران تشکی     
رئـیس شـعبه، یـک رئـیس دیـوان عـالی کـشور              . تعداد شعب دیوان به اندازه نیاز خواهد بـود        »  قانون مزبور  5ماده  «. تشکیل دهد 

ستور او یا رئیس یکی از شعب دیگر، بـه تعیـین او،   ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به د     باشد که تقسیم و ارجاع پرونده      می
  .» قانون مزبور6ماده «. گیرد انجام می

 با رئیس قـوه قـضائیه اسـت کـه او را بـرای مـدت پـنج سـال، بـا                     ، مطابق بازنگری قانون اساسی، نصب رئیس دیوان عالی کشور        
  .نماید مشورت قضات دیوان عالی کشور، انتخاب می

های فرجام واصله نسبت به آراء صادره  ترین وظیفه دیوان که رسیدگی به درخواست لی کشور، معمول  قسمت شعب در دیوان عا    
 عالوه بر ایـن در مـواردی کـه حـل اخـتالف در      .از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است، را به عهده دارد         

چنین در مواردی که باید مرجع صالح را دیـوان عـالی            صالحیت بین مراجع قضاوتی در صالحیت دیوان عالی کشور است و هم           
  . کشور تعیین نماید ، موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور جهت صدور رأی مقتضی ، ارجاع می شود 

هیأت عمومی دیوان عالی . گردد هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز، در همین قسمت شعب است که، عنداالقتضاء، تشکیل می             
  :  ترکیب مختلف امکان پذیر استکشور با سه

  هیأت عمومی وحدت رویه قضایی. 1
با توجه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می باشند همواره امکان استنباط های مختلف از نص واحـد          

 ادامه این اختالف نظـر و صـدور آرای        .می باشد   » مشابه  « در موارد   » مختلف  « وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی صدور آرای         
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معارض در موارد مشابه ، عالوه بر مخدوش نمودن اعتبار قوه قضاییه ، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خـود بـا دشـواری                          
از لذا قانونگذار ، هیأت عمومی وحدت رویّه قضایی را پیش بینی نموده تا چنانچه در موارد مشابه اعـم                    . کند  جدی رو به رو می    

حقوقی ، کیفری و حسبی ، با استنباط از قوانین ، آرای مختلفی صادر گردید ، موضـوع در هیـأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور          
رئیس دیوان عـالی کـشور و       در این راه ،     . مطرح و موضوع مورد اختالف بررسی ، تا نسبت به آن نظر واحد اتخاذ و اعالم شود                  

ایـن آگـاهی   . قی که از این امر آگاه شـوند ، نظـر هیـأت عمـومی را درخواسـت نماینـد              دادستان کل کشور مکلفند ، به هر طری       
ممکن است از طریق قضات دیوان عالی کشور یا دادگاهها به عمل آید که می تواند با ذکر دالیل از طریق رئـیس دیـوان عـالی                         

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

هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور که الاقل با حضور سه چهارم از رؤسا و مستشاران و اعـضای معـاون کلیـه شـعب                          
گـردد، موضـوع    دیوان مزبور، با ریاست رئیس دیوان یا  معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یـا نماینـده وی، تـشکیل مـی                 

در این صـورت نظـر اکثریـت کـه مطـابق مـوازین شـرعی باشـد         .  نماید تصمیم میمختلف فیه را مورد بررسی قرار داده و اتخاذ      
آرای هیأت عمومی نسبت به احکام قطعی شده بی اثر اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور              . مالک عمل خواهد بود   

ی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط        آرای هیأت عمومی دیوان عال    » .ک. د. آ. ج. ق  270ماده  «االتباع است    و دادگاههای الزم  
  »ک. د. آ. ج.  ق271ماده «. شود به موجب قانون بی اثر می

  هیأت عمومی شعب حقوقی. 2
در . . . . ج.  ق 408هیأت عمومی شعب حقوقی، مرکب از روساء و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بـر اسـاس مـاده                     

ی از دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر در امور حقـوقی صـادر و مـورد درخواسـت                 تواند تشکیل گردد که رای اصرار      صورتی می 
  .فرجام قرار گرفته باشد

در حقیقت ، چنانچه رأیی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوان عالی کشور در پی فرجام خواهی ، نقض شود و رسیدگی بـه                          
طبق رأی اولیه اقدام به صـدور رأی اصـراری نمایـد و ایـن رأی          دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدالل ،              

اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به ایـن درخواسـت رسـیدگی مـی نمایـد ، اسـتدالل را              
 ابرام و در غیـر   نپذیرد ، پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدالل دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رأی ،                  

دیگـری ارجـاع خواهـد شـد تـا طبـق اسـتدالل هیـأت                ) دادگاه هم عـرض     ( این صورت ، رأی نقض می شود و پرونده به شعبه            
  .عمومی ، حکم مقتضی صادر نماید 

  هیأت عمومی شعب کیفری .3
گردد که    در مواردی تشکیل می    ،.ک. د. آ.  قانون ج  266ماده  » ج«مرکب از کلیه رؤسا و مستشاران شعب کیفری، بر اساس بند            

در ایـن صـورت بهمـان ترتیبـی کـه در            . رای اصراری در امور کیفری صادر شده و در شعبه دیوان عالی کشور ابرام نشده باشـد                
  .شود خصوص آراء حقوقی بررسی گردید عمل می

ل دادگاههـای عمـومی و انقـالب ،          قـانون اصـالح قـانون تـشکی        18شعبه ای از دیوان عالی کشور است کـه در مـاده              شعبه تشخیص ،  
این مرجع از پنج نفر از قضات دیوان عـالی کـشور بـه انتخـاب رئـیس قـوه قـضاییه          .  پیش بینی گردیده بود      28/7/1381مصوب  

قـام ، بـه تعـداد الزم تـشکیل          شعب حقوقی و کیفـری تـشخیص ، بـا تـصویب همـان م              ) .  ماده مزبور    2تبصره  ( تشکیل می شود    
در رأس دفاتر شعب تشخیص ، دفتر کل وجود دارد کـه            . تشخیص یک دفتر با تعداد الزم کارمند دفتری دارد          هر شعبه   . گردید

 آیـین نامـه اجرایـی       21-23مـواد   . ( مدیر کل آن از بین قضات دیوان عالی کشور با ابالغ رئیس قوه قضاییه منصوب شده است                  
ایـن مرجـع بـا ایـن صـالحیت ، بـرای       . هی از آرای قطعـی بـود     شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخوا     ) . قانون مزبور   

، مـصوب  . ا . ع . د . ت .  اصـالحی ق  18 قـانون اصـالح مـاده       4نخستین بار با قانون یاد شده به وجود آمد و به موجـب تبـصره                
  . ، به تدریج منحل می شوند 24/10/1358
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  » دادسرای کل « دادسرای دیوان عالی کشور -ب 
دادسـرای  .  که ریاست آن را دادستان کـل کـشور بـه عهـده دارد                ن عالی کشور، دادسرای کل کشور وجود دارد       در معیت دیوا  

 قمری مرکّب از مدعی عمومی   1329، مصوب   . ع  . ت  . ا  .  ق   113در ماده   » پارکه دیوان تمیز    « دیوان عالی کشور تحت عنوان      
 1307 مـصوب   ،. ع . ت . ا .  ق 54در مـاده  . یـز ، پـیش بینـی شـد    کل و یک نفر معاون او ، موسوم به وکیل عمومی محکمـه تم        

کـل و یـک نفـر معـاون اول ، دارای معـاون دوم بـه               ) دادسـتان   ( ، عالوه بر مدعی العموم      » پارکه دیوان عالی تمیز     « خورشیدی  
 هـای دادگـستری بـه واژه         ، در ضمن تعیـین نـام هـای پارسـی بـرای دیگـر سـازمان                 1317نام پارکه در سال     . تعداد الزم گردید    

در راس . شـناخته شـد   ) دادسـرای کـل   ( تبدیل و از آن پس ، تأسیس مزبور تحت عنوان دادسرای دیوان عالی کـشور    » دادسرا «
 قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران،       162کند که به موجب اصل       دادسرای دیوان عالی کشور دادستان کل، انجام وظیفه می        

آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را برای مدت پنج سال                       باید مجتهد عادل و     
 از تعدادی معاون و دادیار تشکیل گردیده کـه زیـر نظـر او،              ،  دادسرای کل عالوه بر دادستان کل      .کند به این سمت منصوب می    

ای کل نیز واحدی غیر قابل تجزیه است و تـصمیم هـر یـک از معـاونین و                    دادسر .دهنددر واقع قسمتی از وظایف او را انجام می        
دادستان کل مانند دادستان های عمومی ، چنانچه با نظر و تصمیم هر یک از               . دادیاران نیز تصمیم دادسرای کل شمرده می شود         

ی که هماهنگ با نظـر اوسـت ، از اجـرای آن             معاونین و دادیاران موافق نباشند ، می تواند ، با ارجاع امر به معاون یا دادیار دیگر                
 .جلوگیری نماید و یا شخصاًً به جای معاون یـا دادیـار ، در محـدوده صـالحیت دادسـرای کـل ، تـصمیم گرفتـه و اجـرا نمایـد                                 

  .دادسرای کل دارای یک مدیر دفتر کل و به تعداد الزم کارمند اداری است که انجام امور اداری را عهده دار می باشند
   وظایف دیوان عالی کشور-د دوم بن

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه                ( قانون اساسی    161به موجب اصل    
  .گرددقضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود تشکیل می

   نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم-الف 
 از وظایف دیوان عالی کشور، که وظیفه اصلی و مهمترین وظیفه آن است، نظارت برای اجرای صحیح قـوانین در محـاکم                       یکی
این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در       . گردد این وظیفه از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم انجام و اعمال می              . است

قابـل تجدیـدنظر و     «نـسبت بـه آراء قابـل فرجـام و فرجـام خواسـته               »  امور کیفری  تجدید نظر شکلی و قانونی در     «امور حقوقی و    
صادره از محاکم عمومی، تجدید نظر استان، انقالب و نظامی، در مواردی کـه دیـوان عـالی کـشور صـالح                      » تجدید نظر خواسته  
  .شود است، اعمال می

راء مزبـور از قـوانین و مقـررات در پرونـده مربوطـه را                در حقیقت، دیوان عالی کشور، چنانچه اسـتنباط محـاکم صـادر کننـده آ              
صحیح تشخیص ندهد و یا تشخیص دهد که مقررات موثر دادرسی، به مفهوم اعم، رعایت نگردیده، نسبت به نقـض رای مـورد                       

وی، االصول، استنباط صحیح و نحوه اجـرای صـحیح مقـررات دادرسـی را، بـه نحـ                  نماید و در همان رای، علی      شکایت اقدام می  
دیوان عالی کشور، در همین مقام، چنانچه شکایت فرجامخواه یا تجدید نظر خواه نسبت به رای را وارد تشخیص                   . دارد اعالم می 

  .نماید ندهد، با ابرام رای، نظارت خود را اعمال می
 کشور، عمالً نظـارت خـود را        باشد اما با نقض رای، دیوان عالی       االتباع نمی  رای شعبه دیوان عالی کشور، برای محاکم تالی الزم        

توانند اقدام به صدور رای اصراری نمایند اما در نهایـت بـا تـشکیل     نماید و همانطور که اشاره شد اگر چه دادگاهها می اعمال می 
هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری رای اصراری نیز ممکن است نقض و پرونده جهـت صـدور رای مقتـضی بـه دادگـاه هـم             

توانـد در ایـن      الـذکر مـی    ، دادگاه اخیر  .ک. د. آ. ج.  ق 266و بند ج ماده     . ج.  ق 408 اگر چه به موجب ماده       عرض ارجاع شود؛  
  .مقام نیز رای مقتضی را طبق تشخیص خود صادر نماید، اما توجه به استدالل دیوان عالی کشور الزامی است
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  ایجاد وحدت رویه قضایی  -ب 
حداقل سه چهارم رؤسا و مستـشاران و      «أت عمومی دیوان عالی کشور، با ترکیب کامل،         به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هی      

، به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینـده او، تـشکیل، و اقـدام          »اعضای معاون کلیه شعب   
» به نظر دکتر شمس مخـالف شـرع نباشـد   «اشد  شرع ب » مطابق«، در صورتی که      نماید که این رای    به صدور رای وحدت رویه می     

  .برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم االتباع است
  سایر وظایف دیوان عالی کشور  -ج 

  حل اختالف در صالحیت و تعیین مراجع صالح .1
ق شـود، دیـوان عـالی       چنانچه بین دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان در رسـیدگی بـه امـری اخـتالف در صـالحیت محقـ                      

همچنـین چنانچـه بـین      . نمایـد  کشور، با تشخیص مرجع صـالح، حـل اخـتالف نمـوده و پرونـده را بـه مرجـع صـالح ارجـاع مـی                         
، نظامی و انقالب در مورد صالحیت اختالف محقق شود و نیز در مواردی کـه دادگاههـا، اعـم از عمـومی،                  دادگاههای عمومی 

، پرونـده بـرای حـل       »یـا خـود را صـالح بداننـد        «از خود نفی صالحیت نماینـد       » ع غیر قضائی  مراج«نظامی و انقالب به صالحیت      
اختالف در صالحیت و یا تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که در این صورت نیـز، رای مقتـضی، کـه                          

 تجدید نظر استان در مورد صالحیت اختالف شود  هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه       . گردد ، صادر می   باشد االتباع می  الزم
  .نظر دیوان عالی کشور الزم االتباع است

  اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری. 2
امکـان پـذیر اسـت،      . ک. د. آ. ج.  ق 272، که در موارد هفت گانـه مـذکور در مـاده              درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی     

این مرجع، چنانچـه انطبـاق مـورد بـا یکـی از مـوارد               . ، به دیوان عالی کشور تسلیم گردد       ین قانون  هم 274، طبق ماده     بایست می
کننـده حکـم مـورد     را احراز نمود، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی را به دادگاه هم عرض دادگـاه صـادر              272مندرج در ماده    

  .نماید درخواست اعاده دادرسی ارجاع می
  کیفریاجازه احاله پرونده . 3

 بـه  این مـوارد . ، احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز نموده است                قانونگذار، در امور کیفری   
، دور بـودن   اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگـاه صـالح   :  عبارتند از  . ک  . د  . آ  . ج  .  ق   63موجب ماده   

گاه صالح به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیـک بـودن بـه محـل واقعـه بهتـر بتوانـد رسـیدگی               محل وقوع جرم از داد    
در این صورت، چنانچه هر دو دادگاه در حوزه یک استان باشند احاله به درخواست رئیس حوزه مبـدأ و موافقـت رئـیس      . نماید

 بر اساس ماده های دو استان باشند موافقت با احاله اه در حوزهشعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان است، اما چنانچه دو دادگ       
  . با دیوان عالی کشور خواهد بود. ک . د. آ . ج .  ق 62

، به منظور حفـظ نظـم و امنیـت، احالـه            در دو ماده فوق     عالوه بر موارد مذکور    ،   .ک  . د  . آ  . ج  .  ق   64 به موجب ماده     همچنین
بایست رئیس   در این صورت درخواست احاله را می      . باشد رجع قضائی دیگری امکان پذیر می     پرونده از مرجع قضائی صالح به م      

  .قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تسلیم نماید که موافقت با آن در صالحیت دیوان عالی کشور است
  رسیدگی به تخلف رئیس جمهور. 4

عـزل رئـیس جمهـور،      . باشـد  رهبر عزل رئیس جمهـور مـی       قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات         110 اصل   10بر اساس بند    
ن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف           توسط مقام رهبری، وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و عالوه بر آ              

ور و   قـانون اساسـی رسـیدگی بـه اتهـام رئـیس جمهـ              140البته باید توجه داشت که به موجـب اصـل           . قانونی محکوم کرده باشد   
  .شود معاونان او در مورد جرائم عادی با اطالع مجلس در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می

∗∗∗  
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   دادگستری -پنجم گفتار 
  .کارمندان دادگستری، با توجه به طبع وظایف آنها، به کارمندان قضایی یا دادرسان و کارمندان اداری قابل تفکیک می باشنداعضا و

  دادرسان -بند اول 
امر قضا به معنی تام و تمام کلمه مختص ذات اقدس الهی است و تنها او را است که میان مـردم داوری و                     (در شرع مقدس اسالم     

  ) سوره مبارکه نمل78آیه ) (دادرسی کند زیرا احکام او را خود بهتر از هر کس می داند
است که ایشان اشـخاص معینـی را بـه قـضاوت در             ) ع(به عهده منصوب امام     ) ع(در مذهب تشیع امر قضاوت پس از ائمه اطهار          

  ).نصب عام. (باشد) ع(و یا قاضی مشمول حکم کلی امام ) نصب خاص(محل های مشخص منصوب فرمایند 
،  ، توانایی کتابـت  ، مذکور بودن ، اجتهاد، علم ، طهارت مولد ، عدالت ، ایمان ، عقل ، بلوغ فقهای شیعه در مورد شرایط قاضی    

البتـه قاضـی، بـا چنـین     ....). ، حال آن که فقهای حنفی مـذکور بـودن را شـرط الزم نمـی داننـد                 حافظه را الزم می دانند    بینایی و   
، حق قضاوت در تمامی امور را داراست جز در اجرای حدود شرعی در زمان غیبت که محل تردید قرار گرفته و مورد                        شرائطی

  .اختالف نظر می باشد
  اندادرس استخدام  نحوه-الف

مقـرر گردیـد کـه قـضات از         ) قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری    (پس از انقالب اسالمی ملت ایران به موجب ماده واحده           
  : بین مردانی با داشتن شرایط آتی انتخاب گردند

  .ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسالمی و وفاداری به نظام جمهوری اسالمی ایران 
  طهارت مولد 
  یت ایران و انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونیتابع 
  صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر 
 ).رئیس قوه قضائیه(دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی  

 بـه کـسانی کـه دارای لیـسانس      مادام که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرائط در اختیار قوه قضائیه نباشد ، رئیس این قـوه مـی توانـد                     
یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یـا مـدرک قـضایی از مدرسـه                   ) رشته منقول (قضایی یا لیسانس الهیات     

 طالبی که سطح را تمام کرده و دو سال درس خارج فقه و قضارا، با امتحان و تصدیق جامعـه                   . عالی قضایی قم هستند اجازه قضا دهد      
در تبصره ماده واحده مزبور شرایط مذکور را در مورد قضات شـاغل نیـز        . مدرسین، دیده باشند، می توانند اجازه قضاء دریافت دارند        

قـضات شـاغل غیـر واجـد        . قرار داده اسـت   ) رئیس قوه قضائیه  (الزم الرعایه دانسته و رسیدگی به آن را بر عهده شورای عالی قضایی              
  . یا به عنوان مشاور در دیوان عدالت اداری انتخاب و یا بازنشسته و بازخرید می گردندشرایط به موجب نص مزبور

کـه در  ) 1363 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب       5قانون اصالح تبصره    (در ماده واحده    
انی که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مـصوب          به تصویب رسید، به رئیس قوه قضائیه اجازه داده شد بانو           1374فرودین  

 می باشند را، با پایه قضایی جهت تصدی پست های مشاورت دیـوان عـدالت اداری، دادگـاه هـای مـدنی خـاص، قاضـی                           1361
ه تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی ک                    

  1.دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید
دادگـاه  (  قـانون اساسـی      21 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل              3در تبصره   

 ، مقرر گردید که هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حـضور مـشاور قـضایی زن شـروع بـه رسـیدگی          1376، مصوب   ) خانواده  
  . موده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد ن

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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  :در خصوص قضاوت زن در اسالم باید توجه نمود که 
  .» .... تردیدی نیست که در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جائز و بال مانع خواهد بود « 

به تـصویب ریاسـت قـوه       » ضات   اجرائی قانون گزینش و استخدام ق      آیین نامه «  آیین نامه ای تحت عنوان       1379در فروردین ماه    
  . قضائیه رسید 

 آیین نامه مزبور تعداد قضات مورد نیاز را همه سـاله اداره کـارگزینی قـضائی قـوه قـضائیه بـه اداره گـزینش و                           2به موجب ماده    
 نـسبت بـه انتـشار آگهـی و اجـرای آزمـون ، بـرای                 استخدام قضات اعالم می نماید تا اداره مزبور ، با توجه به نیاز اعـالم شـده ،                 

  ) .  آیین نامه مزبور 3ماده ( انتخاب و پذیرش کادر قضائی اقدام نماید 
  :می توانند در آزمون شرکت نمایند که ) اعم از زن و مرد (  آیین نامه فوق الذکر کسانی 1به موجب ماده 

 پیوسته در یکی از رشته های حقوق ، علوم قضایی ، الهیات گرایش فقه و                )ارشد  ( دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی        - اوالً
همچنین طالب حوزه های علمیه که دوره سطح را تمام کرده باشند می توانند در آزمون ورودی شرکت                  . حقوق اسالمی باشند    

  .نمایند 
عملی نسبت بـه مـوازین اسـالمی ، وفـاداری بـه نظـام       تابعیت اصلی ایران ، ایمان و عدالت و تعهد          : دارای شرایط زیر باشند      -ثانیاً

 سال تمام ، داشتن صـحت مـزاج و توانـایی کـار و        22جمهوری اسالمی ایران ، نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری ، داشتن حداقل             
هـد طبـق قـانون      عدم اعتیاد به مواد مخدر ، طهارت مولد و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت قانونی و یا سـپردن تع                      

  ) .  آیین نامه مزبور 1 ذیل ماده 2تبصره  (
 ، از عهده امتحان در مـواد زیـر ، کـه بـه صـورت کتبـی بـه عمـل                    20 از   12طلبان دارای تحصیالت دانشگاهی باید ، با معدل         اود

  :آید ، برآیند  می
  .می باشند  ) 3( آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری که هر یک دارای ضریب  
ضرائب مزبور در تعیـین نمـرات       . می باشند    ) 2( که هر یک دارای ضریب      ) انگلیسی یا فرانسه    ( ادبیات عربی و متون فقه و همچنین زبان خارجه           

  ) .  ذیل آن 3 و2 و 1 آیین نامه مورد بحث و تبصره 5ماده . ( منفی سؤاالتی که پاسخ آن اشتباه باشد نیز مؤثر است 
 . می باشند  ) 1( یات فارسی ، حقوق مدنی و تجارت و نیز حقوق جزای عمومی و اختصاصی ، که هر یک دارای ضریب معارف اسالمی ، ادب 

  : ، از عهده امتحان ، از کتب و در مواد زیر ، برآیند 20 از 12طالب داوطلب امر قضا باید ، با معدل 
، مباحـث قـضا و شـهادت و         ) قـده   (  تحریرالوسـیله امـام خمینـی        ،) بیع و خیارات    ( آزمون کتبی از جلدین کفایه االصول ، مکاسب         

آزمون شفاهی ، که پس از قبولی در آزمون کتبی اسـت ، از  . حدود و قصاص و دیات ، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی           
  .به عمل می آید ) قدس ( جلدین تحریرالوسیله امام خمینی 

هت تصدی امر قضا ، بر اساس امتحانی که از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم بـه                   البته طالبی که صالحیت علمی آنان ، ج       
همچنـین   ) .  آیین نامه و چهار تبصره ذیل آن         6ماده  ( عمل می آید ، تصدیق شود ، از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشند                

که متعهد خـدمت   ) یه جمهوری اسالمی ایران     وابسته به قوه قضائ   ( دارندگان مدرک کارشناسی علوم قضایی و خدمات اداری         « 
با این حال قوه قـضائیه اختبـاری جهـت    . معاف هستند ) ماده یک   ( به قوه قضائیه می باشند از گذراندن آزمون کتبی مذکور در            

  . احراز صالحیت آنان به عمل خواهد آورد 
 اسـتخدام قـضات ، عنداالقـضاء ، گـزینش خواهنـد             داوطلبان امر قضا ، پس از قبولی در آزمون علمی ، توسـط اداره گـزینش و                

و دراین صورت ، جهت صدور ابالغ کارآموزی ، به اداره کل آموزش قوه قضائیه معرفی می شـوند     )  آیین نامه    7ماده  ( گردید  
 ابالغ قـضائی ،  پذیرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره کارآموزی و انجام مراسم تحلیف ، با              .  ) آیین نامه    8ماده  ( 

  )  آیین نامه 9ماده . ( در محل خدمت تعیین شده ، به انجام وظیفه مشغول می شوند 
 آیـین نامـه ، بـا توجـه بـه تعریفـی کـه           11، به موجب ماده     )  رزمندگان و خانواده معظم شهداء        جانبازان ، آزادگان ،   ( ایثارگران  
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 در راستای جذب عناصر مومن و متعهد اوالً در فرض شرائط مساوی با دیگر              بندهای الف تا دال همین ماده از آنها نموده است ،          
  . داوطلبان اولویت جذب و استخدام دارند و ثانیاً ، در هر محلی که متمایل به خدمت باشند در اولویت می باشند 

ه او بـه شـرح زیـر اداء سـوگند     داوطلبان مشاغل قضایی قبل از اشتغال به خدمت قضا باید در حضور رئیس قوه قضائیه یـا نماینـد          
  . نموده و متن سوگند نامه را امضاء نمایند 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

من به عنوان قاضی در محضر قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خدای قادر متعال سوگند یاد مـی کـنم کـه بـه پیـروی از پیـامبر گرامـی                             « 
د از ارواح طیبه شهدای اسالم پاسدار حق و عدالت باشم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد                   اسالم و ائمه طاهرین علیهم السالم و استمدا       

می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسالمی در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن بـه صـاحبش    
وری اسـالمی و حمایـت از مقـام رهبـری دیـن خـود را بـه انقـالب مقـدس                     کوشا باشم و با تالش پیگیر در مسند قضا در تحکیم مبانی جمه            

  ) آیین نامه 10ماده ( » . اسالمی ادا نمایم 
در پایان الزم به تصریح است که صالحیت قضاوت در جمهوری اسالمی ایران ، با توجه به مقررات مزبـور ، مخـتص اشخاصـی اسـت کـه                             

مجتهد ، در صورتی قانوناً قابل اجراست که ، قبل از قضاوت ، برابر مـوازین قـانونی ، ابـالغ    واجد شرایط قانونی باشند و حکم قاضی ، حتی   
در حقیقت تشخیص اجتهاد الزم ، برای قضاوت و صدور حکم در صالحیت رئیس قـوه                . قضاوت از رئیس قوه قضائیه دریافت نموده باشد         

  . قضائیه قرار گرفته است 

   گروههای شغلی دادرسان-ب
آیین نامه تعیین گروههای شغلی « به موجب . ت در مشاغل قضایی ، علی االصول ، با توجه به پایه آنها انجام می شود               نصب قضا 

 رئیس قوه قـضائیه ، پایـه هـای قـضایی در هـشت      1374 خرداد 22مصوب » و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات           
در آیـین نامـه مزبـور      . توجه به گروهی که درآن قرار دارند اختصاص می یابد           گروه منظور شده و مناصب قضایی بین قضات با          

  :ضوابط تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات نیز پیش بینی گردیده که به شرح زیر می باشد 
   گروه شغلی –اول 

  ) شهرستان (  قضایی 5و ) طهران (  قضایی 4 پایه – 1گروه 
  .  دادسرای نظامی ، مشاور امور محجورین و سرپرستی 3 انقالب ، دادیار درجه  دادگاههای عمومی و3قاضی تحقیق درجه 

  ) شهرستان (  قضایی 6و ) طهران (  قضایی 5 پایه -2گروه 
  .قاضی تحقیق درجه دو دادگاههای عمومی و انقالب ، مشاور دادگاه نظامی ، دادیار درجه دو دادسرای نظامی 

   قضایی 6 پایه -3گروه 
 درجه یک دادگاههای عمومی و انقالب ، کارمند قضایی ادارات و دفاتر کل ، دادرس علی البدل دادگـاه نظـامی                      قاضی تحقیق 

ویـژه رسـیدگی بـه    « یک و دو ، بازپرس درجه دو دادسرای نظامی ، دادیار درجه یک دادسرای نظامی ، مشاور دادگاه عمـومی         
  . » پرونده های مدنی خاص 

   قضایی7 پایه – 4گروه 
اون دادستان نظامی استان ، رئیس دادگاه نظامی دو ، بازپرس درجه یک دادسرای نظامی ، معاون اداره فنی ، معاون اداره عفو                       مع

  .و بخشودگی ، دادرس علی البدل دادگستری شهرستان و دادگاه عمومی بخش ، مستشاران قضائی ادارات و دفاتر کل 
   قضایی8 پایه – 5گروه 

،  ، معاون دادستان نظامی تهران ، معاون اداره حقوقی ، رئـیس اداره فنـی ، رئـیس اداره عفـو و بخـشودگی            دادستان نظامی استان  
رئیس دادگاه نظامی یک ، بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، معاون قـضایی اداره کـل تـصفیه و امـور ورشکـستگی و                 

نین مدیران کل که پایه قضایی داشته باشند ، رئیس دفتـر       سرپرست تصفیه تهران ، سرپرست گروههای بازرسی کل کشور ، معاو          
دادستان کل کشور ، معاونین رئیس دادگستری شهرستان ، رئیس شعبه دادگاههای عمومی و انقالب شهرستان و دادگاه عمومی                   

وزه قـضایی در  بخش ، دادرس علی البدل دادگستری استان ، معاونین شعبه اول دادگـاه انقـالب اسـتان ، معـاونین سرپرسـتان حـ                    
  .تهران و مراکز استانها و شهرهای بزرگ ، مشاور دیوان عدالت اداری 
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   قضایی9 پایه -6گروه 
، معـاونین   ) تهـران   ( ، معاونین سازمان قضایی نیروهای مـسلح        ) غیر از تهران    ( رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز استان        
ن عدالت اداری ، رئیس اداره حقوقی ، معاونین رئیس کل دادگـستری اسـتان ،   دادستان انتظامی قضات ، دادرس علی البدل دیوا      

معاونین سازمان بازرسی کل کشور ، دادیار دادسرای انتظامی قضات ، مدیران کل سازمانهای وابسته به قـوه قـضائیه در صـورت                       
دادرس علی البدل دادگاههای تجدیـد نظـر   دارا بودن پایه قضایی ، رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب مرکز استان ، مستشار و            

  . استان ، رئیس دادگستری شهرستان ، معاون شعبه اول دادگاه انقالب تهران 
   قضایی 10 پایه -7گروه 

عضو معاون دیوان عالی کشور ، مستشار دیوان عالی کشور ، دادیـار دیـوان عـالی کـشور ، عـضو اصـلی دادگـاه عـالی انتظـامی                
 دادگاه عالی انتظامی قضات ، مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات ، دادستان انتظامی قضات ، دادسـتان              قضات ، عضو علی البدل    

نظامی تهران ، رئیس شعبه دیوان عدالت اداری ، مدیران کل که دارای پایه قضایی باشـند ، رئـیس سـازمان زنـدانها در صـورت                           
ر ، رئیس کل دادگـستری اسـتان ، رئـیس شـعبه اول دادگـاه انقـالب                 دارا بودن پایه قضایی ، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشو          

 در صـورتی کـه پایـه    8اسالمی تهران ، معاون اول سازمان قضایی نیروهای مسلح تهـران ، مـشاورین مقامـات مـذکور در گـروه        
  .اول دادگاه انقالب تهران قضایی داشته باشند ، رئیس دادگاه تجدید نظر استان ، قائم مقام دادگستری استان ، قائم مقام شعبه 

   قضایی11 پایه – 8گروه 
، معـاونین     معاونین رئیس قوه قضائیه و معاونین وزیر دادگستری که پایه قضایی داشته باشـند ، رئـیس شـعبه دیـوان عـالی کـشور                        

 کـل کـشور ،   رئیس دیوان عالی کشور ، معاونین دادستان کل کشور ، رئیس کل دیوان عدالت اداری ، رئیس سـازمان بازرسـی      
  . رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، مشاورین رئیس قوه قضائیه در صورت دارا بودن پایه قضایی 

  .رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ، دادستان کل کشور در باالترین گروه شغلی قرار می گیرند   -تبصره 
  ضوابط تغییر مقام و ارتقاء گروه  –دوم 

  .از این به بعد حداقل پایه قضایی برای نیل به هر گروه به ترتیبی است که در گروههای هشتگانه به آن اشاره شده است . 1
تشخیص و  .  لیسانس قضایی یا معادل آن است        14 ماده   3 حداقل شرائط تحصیلی برای مشاغل قضایی با ملحوظ داشتن تبصره            .2

   .تأیید معادل بودن با مراجع خواهد بود
در تغییر مشاغل قضایی رعایت نتایج ارزشیابی و احراز توانایی قضات در انجام امور محوله الزامی است ، برای تعیـین توانـائی                       . 3

و ارزشیابی قضات نظریه رئیس مستقیم و دادسرای انتظامی قضات یا دادگاه عالی انتظامی قضات مالک عمـل مـی باشـد کـه از                       
  .ام می گیرد طریق دفتر ارزشیابی قضات انج

 از اصل یکصد و پنجاه و هـشتم         3تغییر مشاغل قضایی که مستلزم تغییر گروه نباشد پس از بررسی کمیسیون مأمور اجرای بند                . 4
  .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران انجام می گیرد 

ظـر دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات بـا        تغییر مشاغل قضایی که مستلزم ارتقاء گروه باشد پس از بررسی و پیشنهاد کمیسیون و ن               .  5
  .تصویب ریاست قوه قضائیه انجام خواهد شد 

دارندگان مشاغل قضایی در ازای دارا بودن یا احراز دو پایه قضایی باالتر از حداقل پایه تعیین شده و یا سه سال توقف در هـر           .  6
استفاده از مزایای پایه قضایی در ایـن شـق          . ه خواهند کرد    گروه تا نیل به گروه باالتر از حقوق و مزایای یک گروه باالتر استفاد             

 در هر گروه فقط برای یک بار است زمـان  استفاده از این امتیاز. مانع استفاده از امتیاز توقف در هر گروه و بالعکس نخواهد بود         
  .د بر سه سال توقف خواهد بود  ابتدای سال آینده بدون در نظر گرفتن مدت مازاصدور ابالغ برای برخورداری از این امتیاز

 سـال  4سایر شرایط به ترتیب   مدت توقف برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترا در رشته قضائی به شرط دارا بودن                    –تبصره  
  . سال است از این امتیاز فقط یک بار می توان استفاده نمود 3و 
   . جدول حقوق قضات تعیین و پرداخت می گردد 1 التحصیل بر اساس گروه  حقوق کارآموزان قضائی فارغ1/1/1370از تاریخ . 7
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  .  قضائی می باشد 7 و 6 به ترتیب دارا بودن پایه 1 و2شرط ارتقاء قاضی تحقیق درجه  . 8
 مـاده   5 مشاغل قضائی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعداً ایجاد می شود با در نظرگرفتن جهات منـدرج در تبـصره                           .9

  .»  قانون فوق الذکر به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه در یکی از گروههای شغلی قرار خواهد گرفت 14
 اعالم نمود تغییر محـل خـدمت یـا سـمت قاضـی ، در صـورتی کـه مـصلحت             164بر اساس تفسیری که شورای نگهبان از اصل         
 قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادسـتان کـل کـشور اسـت و                    جامعه اقتضا نماید ، در صالحیت رئیس قوه       

موقـت  در حقیقت انفـصال دائـم یـا    . بنابراین انفصال دائم و یا موقت قاضی ، از این طریق ، از صالحیت مقام مزبور خارج است               
  .قاضی در صالحیت دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات است 

  دادرسان  حقوق -ج
 قاعده منع تغییر دادرس .1

، بدین معنی که انفصال، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحـت       دادرس، پس از نصب، غیر قابل تغییر است       
شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده، مجاز  می باشد و بنابراین دادرسان اگرچه خدمتگزار دولت محسوب می شـوند امـا در                       

، که این قاعده را به روشنی بیان   قانون اساسی164ریه نمی باشند و رئیس قوه قضائیه نیز منحصراً در محدوده اصل         اختیارقوه مج 
 قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است           «: به موجب این اصل   . نموده است، می تواند محل مأموریت قاضی را تغییر دهد         

 انفصال است بطور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محـل خـدمت                 بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب        
یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عـالی کـشور و                          

   ». می گیرد قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورتدوره اینقل و انتقال . دادستان کل
 قضاتی را که از آن پس به اسـتخدام قـوه قـضائیه در مـی آینـد موظـف                     1375مصوب  » قانون نقل و انتقال دوره ای قضات        « در  

این قانون .  به مدت پنج سال انجام وظیفه نمایند         1 و 2 ،   3نموده است که در هر یک از محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه             
 ایـن قـانون ادامـه    2 مـاده  2در تبـصره  . ای سابقه کار قضایی کمتر از پانزده سال باشند نیز مـی شـود          شامل قضات شاغلی که دار    

خدمت قضات مزبور به مدتی بیش از پنج سال در هر یک از محل های استقرار واحدهای قضایی پائین تر به موافقت رئیس قوه                         
رسیدگی به تقاضاهای نقل و انتقـال قـضات         « یز مقرر می دارد که       این قانون ن   5ماده  . قضائیه و تمایل قاضی منوط گردیده است        

چگونگی و انجام رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگـستری       . گیرد  میدر هر سال یک بار انجام       
  . » به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد 

 مصونیت دادرس از تعقیب کیفری. 2

  .، به علت ارتکاب جرم، نیز مشروط به شرائط خاصی استتعقیب کیفری قاضی
گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شـده و دادسـتان انتظـامی قـضات آن نـسبت را                هر

رأی نهایی مراجع مقرون به دالیل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور                   
کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دالیل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت                 

  .حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد
   حدود دادرسان-د
  عیت های وابسته به آنهاممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جم. 1

به منظور حفظ بی طرفی کامل و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متـصدیان مـشاغل قـضایی در احـزاب و جمعیـت هـای                          
  .ممنوع است... سیاسی وابسته به آنها 

  ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی. 2
مجله سیاسی و حزبی نیز برای متصدیان مشاغل قـضایی ممنـوع            به موجب ماده مزبور هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا             

  .است
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  ممنوعیت از داوری.  3
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی توانند داوری نمایند هر چنـد بـا تراضـی                    . ج. ق 470به موجب ماده    

 در دادگستری از داوری، حتی با تراضی طـرفین          فقط کارمندان قضائی را آنهم در دعاوی مطروحه       . ق. ق 645ماده  . طرفین باشد 
  .، ممنوع می نمود دعوی

  مسؤولیت مدنی. 4
در حـال حاضـر     . شخص در صورتی مسئولیت مدنی دارد که مکلف به رفع یا جبران ضرری باشد که به دیگری وارد شده است                   

ع یـا در حکـم یـا در تطبیـق حکـم بـر مـورد        هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضـو « :  قانون اساسی171به موجب اصل   
، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقـصر طبـق مـوازین اسـالمی ضـامن اسـت و در غیـر ایـن                 خاصی

  .»صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد
وع و یا در مقام تحقیق جهت یافتن قانون و یا در تطبیق قانون بر موضوع مرتکـب                  بنابراین چنانچه قاضی در بررسی و احراز موض       

. تقصیر گردد و از این امر خسارات مادی یا معنوی به اشخاص وارد شود ، شخصاً مـسئول جبـران خـسارات وارده خواهـد بـود                            
  .یان دیده با دولت است چنانچه در امور مزبور مرتکب تقصیر نشده بلکه اشتباه نموده باشد جبران خسارات ز

  مسؤولیت کیفری .  5
دادرسان ممکن است مانند هر شخص      . مسئولیت کیفری در صورتی متحقق می شود که شخص مکلف به تحمل مجازات گردد             

دیگری، مرتکب جرم شوند؛ اما جرائمی وجود دارد که عمدتاً این کارمندان و برخی کارمندان دیگر بیشتر در معرض ارتکـاب                     
 قـانون مجـازات     575مـاده    « باشند؛ از جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صـدور قـرار مجرمیـت بـرخالف قـانون                  آن می   

 اجبار متهم به اقرار از طریق اذیت و آزار بدنی ورود به منزل غیر بدون اجازه و عدم رعایـت ترتیبـات                       ،   » 1375اسالمی مصوب   
  .مطابق شرایط قانونی مطرح شده است عدم رسیدگی به شکایت و تظلمی که  ،قانونی

  مسؤولیت انتظامی.  6
لیت سئواگـر چـه در مـ      . شخص در صورتی از نظر انتظامی مسؤول است که مکلف به تحمل یکی از مجازاتهای انتظـامی گـردد                  

لیت ئوب مـس لیت کیفری، حیثیت، جان، آزادی یا مال شخص تحت تأثیر قرار می گیرد، امـا عواقـ  ئومدنی معموالً اموال و در مس    
  .انتظامی معموالً متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می گردد

تخلف انتظامی موجب مسؤولیت انتظامی می شود و آن عدم انجام وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطـه اسـت کـه               
  .شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می گردد

   قضاتی مراجع انتظام-بند دوم
  م بندی مراجع انتظامی قضات تقسی-الف

امی ، دادسـرای انتظـامی و   الی انتظـامی ، هیـات تجدیـدنظر انتظـ    مراجع انتظامی قضات ، در حال حاضـر ، عبارتنـد از دادگـاه عـ               
  .محکمه عالی انتظامی قضات که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرد 

    دادگاه عالی انتظامی.1
مـصوب  »  به اصالح بعـضی مـواد لـوایح قـانونی مربـوط بـه اصـول تـشکیالت دادگـستری                    الیحه قانونی راجع   «2به موجب ماده    

 دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یـک عـضو علـی البـدل                          1339خردادماه  
ظامی بایـد دارای لیـسانس از دانـشکده         اعضاء دادگاه عالی انت   . خواهد بود که بجای عضو غائب یا معذور انجام وظیفه می نماید             

م مندرج در مـاده  پنجحقوق یا درجات علمی باالتر بوده ، حداقل بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته ، یکی از مقامات طبقه           
 را احـراز نمـوده      1333 اسـفندماه    14» الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و اسـتخدام قـضات              «44

و فاقـد محکومیـت انتظـامی بـاالتر از     ) یس کل و دادستان درجه یک استان مستشار و دادیار درجه یک دیـوان عـالی کـشور           رئ(
 قـضات دادگاههـای     7/8/1366مـصوب   » قانون مـسئولیت قـوه قـضائیه       «3به موجب ماده    ) .  قانون مزبور  5ماده  (درجه سه باشند    
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البته به موجب   . ال سن باشند و رئیس دادگاه باید مجتهد جامع الشرایط باشد            انتظامی و تجدیدنظر آن باید حداقل دارای چهل س        
  .تبصره ذیل ماده مزبور رعایت شرط سن در مورد مجتهد جامع الشرایط الزم نیست

  : دسته تقسیم نمودچهارصالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را می توان به 
ایه های قضایی ، در هر مرتبه و مقامی کـه باشـند ، بـا                پ به تخلفات و تقصیرات دارندگان       رسیدگی،   ایه های قضایی  پدر ارتباط با دارندگان     

، رسـیدگی بـه درخواسـت       ) در حال حاضر رئـیس قـوه قـضائیه        (کیفرخواست دادستان انتظامی قضات یا اعالم وزیر دادگستری         
  ... و)  انتظامی قضات یا رئیس قوه قضائیهبه درخواست دادستان(ایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد پتعلیق دارنده 

رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره و اعـضاء دادگـاه هـای انتظـامی و دادسـتان و دادیـاران انتظـامی          ،در ارتباط با وکالی دادگستری    
 دگـاه انتظـامی وکـال ،      صادره از دا  ، تجدیدنظر نسبت به آراء قابل تجدیدنظر        ) با ارجاع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل       (وکالء  

روانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکال مبنی بـر رد درخواسـت صـدور                  پرسیدگی به شکایت متقاضیان     
  ... روانه وپ

ه یا  با ارجاع رئیس قوه قضائی    (رسیدگی به تخلفات اعضاء دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی              ، در ارتباط با کارشناسان   
، تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی مبنی بر محرومیت موقت یا دائـم کارشـناس ،                   ) دادستان کل کشور  

  ... تجدیدنظر از حکم برائت دادگاه انتظامی کارشناسان به تقاضای دادستان انتظامی کانون کارشناسان و
یگرد قاضی شـاغل    پدادگاه عالی انتظامی در صورتی صالح است که عضو تحت             ، ف مالیاتی رسیدگی به تخلف بعضی از اعضاء هیات های حل اختال         

در حقیقت ، چنانچه عضو متخلف هیات قاضی بازنشسته باشـد و همچنـین در    . و یا نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد          
براسـاس مـاده   ) 1366 مالیاتهای مستقیم مـصوب   قانون244 ماده   3قسمت  ... (زشکی ، کانون وکالء و    پخصوص نمایندگان نظام    

  . ، تخلف با اعالم دادستان انتظامی مالیاتی ، در محاکم دادگستری رسیدگی می شود 1366 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 269
   هیات تجدیدنظر انتظامی .2

، » مربـوط بـه اصـول تـشکیالت دادگـستری         الیحه قانونی راجع به اصالح بعضی مواد الیحه قـانونی            «4این دادگاه براساس ماده     
.  ، از یک رئیس و چهار عضو اصلی تشکیل می گردیـد و دارای یـک عـضو علـی البـدل نیـز مـی بـود           1339مصوب خردادماه   

شرایط الزم برای عضویت در دادگاه تجدیدنظر انتظامی همان شرایطی بود که برای عضویت در دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات        
الیحه قانونی تعیین مرجع تجدیـدنظر و اعـاده دادرسـی نـسبت بـه احکـام دادگـاه عـالی انتظـامی           «2به موجب ماده اما  . الزم بود 
 تعداد اعضاء هیات تجدیدنظر انتظامی به سه نفر تقلیل یافت که دو نفر آنها از روسا و مستشاران               1358مصوب خردادماه   » قضات

  .زبور و یک نفر از روسا و مستشاران دادگاه عالی انتظامی قضات می باشند شعب دیوان عالی کشور ، به انتخاب رئیس دیوان م
عالی انتظـامی   صالحیت این هیات ، به موجب همین ماده ، رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه                    

 4محکومیت از درجه  ی قضات در مواردی است که   قضات و همچنین رسیدگی به شکایت از آراء صادره از دادگاه عالی انتظام            
  )قانون مزبور 1ماده ( . قطعی است3در حقیقت آراء محکومیت متخلف به مجازات انتظامی تا درجه . به باال باشد

   دادسرای انتظامی.3
، » دادسرای انتظـامی قـضات  سازمان «دادسرای انتظامی قضات ، با این عنوان و سازمان ، برای اولین بار ، در اجرای الیحه قانونی     

 قـانونی  1331توضیح اینکـه در مردادمـاه   .  مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ، تشکیل گردید           1331مصوب مهرماه   
بـه تـصویب   »  ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخـست وزیـر          6قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت        «تحت عنوان   

به موجب ماده واحده این قانون ، به معظم له اختیار داده شد که از تاریخ تصویب این قانون تا     . ید  مجلسین شورای ملی و سنا رس     
مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد نه گانه برنامه دولت ضروری است تهیه نموده ، و پس از آزمـایش ، آنهـا را منتهـی                       

اختیارات مزبـور  . ف آنها در مجلسین معین نشده الزم االجرا باشند      در ظرف شش ماه تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که تکلی           
» سازمان دادسـرای انتظـامی قـضات      «الیحه قانونی   .  از تاریخ انقضاء برای مدت یک سال تمدید گردید           1331در بهمن ماه سال     
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از لـوایح مهـم دیگـر       . ب نمـود    تـصوی » قـانون اختیـارات   «بنایراین ، از لوایحی بود که مرحوم دکتر محمد مصدق بـا اسـتفاده از                
  . نیز اشاره نمود» الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری«له می توان به  معظم

طرح قانون الغاء کلیـه   «1333 و سقوط دولت ملی مرحوم دکتر مصدق ، باالخره در آذرماه            1332 مرداد سال    28در پی کودتای    
در ماده واحـده مـصوبه      . به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی وقت رسید          » اراتلوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختی       

ملغی گردید و در عین حال در تبصره ذیـل همـین مـاده دولـت مکلـف                  » مزبور کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات        
تقـدیم نمـوده و کمیـسیون مـشترک         گردید آن دسته از لوایح مزبور را که ادامه اجرای آنها را ضـروری مـی دانـد بـه مجلـسین                       

مجلسین سنا و شورا ، ظرف مدت سه ماه ، لوایح مزبور را مورد رسـیدگی و اظهـار نظـر قـرار دهـد و تـا اظهـار نظـر نهـایی ایـن               
لوایحی که بدین ترتیب مورد اصالح و تـصویب کمیـسیون قـرار             . کمیسیون لوایح تصویبی مرحوم دکتر مصدق قابل اجرا باشد          

فوق الذکر الیحه تـشکیل دادسـرای انتظـامی         » ....قانون الغاء «در اجرای   .  تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء بود         گرفت نیز می
  .قضات در کمیسیون مشترک مجلسین مطرح و با اصالحاتی به تصویب رسید 

 مـی باشـد کـه کماکـان بـه           1333دماه  اسـفن » ...الیحه اصالح  «43 تا   33طورکلی مستند قانونی دادسرای انتظامی قضات ، مواد           به
  .قوت خود باقی است 

مـی شـود     به موجب مصوبه اخیرالذکر دادسرای انتظامی از دادستان انتظامی و به تعداد الزم دادیار و البته کارمند اداری تـشکیل                   
 دارای پایه ده قضایی بوده و        سال سابقه قضایی و حداقل     20دادستان انتظامی باید الاقل دارای چهل و پنج سال سن ،            ) . 33ماده  (

  )34ماده . (در دوره ده ساله اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال نداشته باشد 
وظایف دادسرای انتظامی قضات بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی و همچنین تحقیق در جهات اخالقـی               

ون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمـال و مـسامحه آنـان در انجـام وظیفـه مـی                  و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئ        
  )36ماده . (باشد 

دادسرای انتظامی ، در صورت شـکایت ذی نفـع ، اعـالم گـزارش مراجـع رسـمی ، اعـالم وزیـر دادگـستری یـا دادسـتان کـل،                                
 انتظامی و همچنین ارجاع دادگـاه عـالی انتظـای قـضات     مشهودات و مسموعات و اطالع دادستان انتظامی و یا دادیاران دادسرای   

  )37ماده . (شروع به بازرسی و تعقیب می نماید 
  دادسرای انتظامی ، در صورتی که شکایات اعالمـات و گزارشـها را بـی اسـاس تـشخیص دهـد دسـتور بایگـانی آنهـا را صـادر                             

فرخواست ، پرونده را بـرای تعیـین مجـازات انتظـامی بـه دادگـاه                اما چنانچه عقیده بر تعقیب داشته باشد ، با صدور کی          . نماید   می
  )40 و 39مواد . (عالی انتظامی قضات ارسال می نماید 

. دادستان و دادیاران انتظامی قضات می توانند تحقیقات الزم را به وسیله ادارات دولتـی و یـا بازرسـی کـل کـشور انجـام دهنـد                            
  )43ماده (
   محکمه عالی انتظامی .4

 بـرای مـدت پـنج سـال         کـه را ،   » قانون تشکیل محکمه عـالی انتظـامی قـضات         «1370 تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه        مجمع
  .االجراء بود تصویب نمود  الزم
 مصوبه مزبور به رئیس قوه قضائیه اجازه می داد که هرگاه قاضی شاغلی را طبق موازین شرعی فاقد صالحیت تصدی امـر  1ماده  

 صـالحیت یـا   با ترکیب خاصی ، ارجاع نماید تا پس از بررسی کمیسیون ،         » کمیسیون کارشناسی « را به یک     قضا بداند ، موضوع   
  . مطرح و نسبت به گزارش مزبور اتخاذ تصمیم نماید عدم صالحیت قاضی در محکمه عالی انتظامی قضات ، با ترکیب خاص ،

در مجلـس   » قـانون رسـیدگی بـه صـالحیت قـضات         «ه مـذکور ،      ، با پایان یافتن مدت اعتبار مـصوب        1376در اردیبهشت ماه سال     
  .شورای اسالمی تصویب گردید 

 این قانون رسیدگی به صالحیت قضاتی که صـالحیت آنـان طبـق مـوازین شـرعی و قـانونی از ناحیـه مقامـات                          1به موجب ماده    
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این محکمه از سه نفـر قاضـی   . یرد مصرحه در این قانون مورد تردید است ، از طریق محکمه عالی انتظامی قضات صورت می گ      
  . ، به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، که صالحیت عزل آنها را نیز دارا است ، تشکیل می شود 8از گروه 

رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات ، دادستان انتظامی       
  زرسی کل کشور و رئیس سـازمان قـضایی نیروهـای مـسلح نـسبت بـه قـضات ایـن سـازمان ، مقامـاتی                         قضات ، رئیس سازمان با    

  .  قانون مزبور می توانند صالحیت قاضی را مورد تردید قرار دهند 2باشند که براساس ماده  می
 که قاضی تحـت پیگـرد مـتهم بـه     تردید مقامات مزبور ، به نظر ، نمی تواند اقتراحی باشد ، بلکه می بایست مبتنی بر خالفی باشد        

در حقیقت ، صالحیت قاضی شاغل ، تا زمان  تردید ، محرز بوده است و احترام به اصول مسلم ایجاب می نمایـد کـه        . آن است   
از طـرف دیگـر     .  یا واقعه ای باشـد کـه خـود نیـز بایـد اثبـات شـود                   عملهر ادعای خالف وضعیت احراز شده ای باید مبتنی بر           

بایـد ادعـا    » موضـوعی «رسیدگی نماید و بنابراین وجود      » موضوع« قانون فوق الذکر کمیسیون مقرر می بایست به          3 براساس ماده 
 6از همه مهم تـر ایـن کـه مـاده            . بر آن منطبق گردد     ) قانون(شود تا نسبت به آن کمیسیون رسیدگی نموده و عنداالقتضاء حکم            

دارد که بیانگر این واقعیت است که اوالً باید ارتکاب عملی به قاضی نـسبت               » عمل ارتکابی قاضی مشتکی عنه    «قانون تصریح بر    
البته عمل ادعایی باید عنوان تخلف انتظامی داشته باشد         . را داشته باشد    » شاکی«داده شود و در نتیجه شخص تردیدکننده وصف         

بایـد  ) شـاکی (بنابراین مقام تردیدکننده . نباط است  آمده است به روشنی قابل است 6که در ماده    » نیز« و این معنی با توجه به واژه        
فعل یا ترک فعلی را علیه قاضی اعالم نماید تا کمیسیون امکان رسیدگی را داشته و دالیل له و علیه را جمع آوری و نتیجه را بـه            

  . محکمه گزارش دهد 
ت موضـوع را بـه یـک کمیـسیون کارشناسـی            مقامات مزبور ، چنانچه صالحیت قاضی را مورد تردید قرار دهند ابتـدا مـی بایـس                

این کمیسیون از معاون قضایی رئـیس قـوه قـضائیه ، معـاون حقـوقی و امـور مجلـس وزارت دادگـستری ، معـاون                  . ارجاع دهند   
کمیـسیون  بـه     . قضایی رئیس دیوان عالی کشور ، معاون قضایی دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات تشکیل می شـود                    

بـه نظـر مـی رسـد کـه بررسـی       ) . 3مـاده  ( بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه به محکمه گزارش خواهـد داد       طریق مقتضی 
اگرچه این امر صراحتاً در قانون پیش بینی نگردیـده ،           . کمیسیون از جمله شامل بررسی دفاعیات قاضی تحت پیگرد خواهد بود            

ر هر مرجعی که به مسئولیت مدنی ، کیفری یا انتظامی شخـصی رسـیدگی        اما اصل تناظر و احترام به حق دفاع ، که رعایت آن د            
نیـز در  » تردیدکننـده «می نماید ، الزامی است ، ایجاب می نماید که قاضی از ادعاهای عدم صالحیت خود مطلع گردیده و ادلـه      

  . اختیار وی قرار گیرد و دفاعیات او ، اگرچه به صورت مکتوب ، استماع گردد 
 قـانون  4ریت اعضای محکمه رای بر عدم صالحیت قاضی مشتکی عنه صادر نمایند به یکی از مجازاتهای مندرج در مـاده   چنانچه اکث 

مجازاتهای مندرج در این ماده انفصال دائم از مشاغل دولتی ، انفصال دائم از مـشاغل قـضایی ؛ بازخریـد یـا                       . مزبور محکوم می شود     
الحیت قاضی ناشی از عدم توانایی در انجام وظایف محوله باشد بـه وضـعیت اداری تبـدیل                  بازنشسته شدن می باشد و چنانچه عدم ص       

انفصال دائم قاضی تحت پیگرد از مـشاغل دولتـی ، کـه در صـالحیت محکمـه مزبـور قـرار        ) .  ذیل آن2 و تبصره 4ماده  (خواهد شد   
  .صالحیت است ، موافقت ندارد گرفته ، با فلسفه قانون مزبور ، که جلوگیری از ادامه قضاوت قاضی فاقد 

مدارک مربوطه به مراجع صالح قضایی جهت رسیدگی        » چنانچه  عمل ارتکابی قاضی متشکی عنه عنوان جزایی نیز داشته باشد           «
  )6ماده . (رای دادگاه تاثیری در حکم محکمه عالی نخواهد داشت . ارسال خواهد گردید 

مه عالی ، ضمن رسیدگی به پرونده ، از آنها مطلع می گردد و آنها را خالف         احکامی که قاضی متشکی عنه صادر نموده و محک        
  )7ماده . (شرع تشخیص می دهد ، جهت اقدام قانونی به مراجع تجدیدنظر ارسال می شود 

 محکمه عالی انتظامی مرجعی موازی و بنابراین غیرالزم تشخیص می گـردد و انگیـزه تـشکیل                از نظر اساتید آیین دادرسی مدنی       
آن بسیار مبهم و حتی مشکوک بوده و حربه برنده و مهلکی را می ماند که پیکر آسیب دیده و نه چندان قوی و مطمئن استقالل                          
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عدم توجه به استقالل و تضمینات شغلی قاضی در این قانون تا آنجـا اسـت کـه                  . قاضی را در کشورمان به شدت تهدید می کند          
  1.زبور را قطعی اعالم نموده است  آن ، احکام صادره از محکمه م5ماده 
   مراجع انتظامی قضات ی مجازاتهاو تخلفات  - ب

تخلفات مامورین قضایی را به دو دسته تقـسیم نمـوده   » اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت عدلیه و استخدام قضات       « قانون  
ات اداری و یا اعمال نظریات خـصوصی در تـصمیمات           رفتار و اخالق منافی با حیثیات قضایی یا تمرد از نظام          « دسته اول   : است  

در حقیقت ، رسیدگی به تخلفات دسته اول در         . و دسته دوم ، علی القاعده ، باید تخلفات انتظامی به معنای اخص باشد               » قضایی  
  . ر صالحیت محکمه عالی انتظامی بودصالحیت شورای عالی و تخلفات دسته دوم د

 مـاه   فند اس 13مصوب  » راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها            « ه  انواع تخلف قضات در نظامنام    
 هیـأت  9/12/1306عالوه بر این در ماده واحده مـورخ  .  منتشر شده است     27/1/1305 مورخ    105 هیأت وزیران به شماره      1304

در هـر دو مـصوبه مزبـور    . پـیش بینـی گردیـده اسـت     » ایند قضاتی که احکام خود را کامالً مدلل ننم   « وزراء ، مجازات انتظامی     
به موجـب مـاده اخیـر       .  تعیین گردیده است     1301 قانون استخدام کشوری مصوب      38مجازاتهای تخلفات قضات بر اساس ماده       
  :الذکر مجازاتهای اداری به قرار زیر است 

 اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت  

 توبیخ کتبی با درج در ورقه  

 کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه 

 انفصال موقت از سه ماه تا یک سال  

 تنزل مقام یک درجه یا زیادتر  

 . انفصال دائم از وزارتخانه ذی مدخل  

قانون اصالح پاره ای از مواد قانون اسـتخدام قـضات مـصوب یـازدهم دی                « مجازاتهای انتظامی صاحبان پایه قضایی ، به موجب         
 ، 8 و 7 ، 6مجازاتهای مذکور در قانون اخیر الذکر ، به استثناء مجازاتهای درجات . ، تعیین شده و تاکنون معتبر است  » 1317ماه  

انفصال دائم از خدمت قضایی ، انفصال دائـم         .  است   1301 قانون استخدام کشوری مصوب      38همان مجازاتهای مندرج در ماده      
 فـوق االشـعار   1317 در قـانون  8 تـا  6فصال دائم از خدمات دولتی به عنوان مجازاتهای درجـه    از خدمت وزارت دادگستری و ان     

   ) 4ماده . ( پیش بینی گردیده است 
 هیأت وزیران و نیز مـاده       1304مصوب اسفند ماه    » ..... نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و        « نظر به اینکه    

  .  کماکان مورد عمل قرار می گیرد ، جهت مالحظه عیناً نقل می گردد 1306ه واحده مصوب نهم اسفند ما
 قانون اصول محاکمات حقوقی مطابق قانون مصوبه        446 و   445 اصالحی و مواد     447 و 253تخلف از اجرای مواد     «  : نظامنامه   1ماده  

 یا تنزل رتبه و برای اعضاء محاکم کسر          برای رؤسا محاکم مستوجب محکومیت کسر مقرری تا شش ماه          1301 سنبله ایت ئیل     3
  .ثلث مقرری از یک ماه الی شش ماه خواهد بود 

 . » تکرار تخلف در ظرف شش ماه از تاریخ تخلف اول موجب یک درجه تشدید مجازات خواهد شد 

ایند و بی نظمـی در امـور        داری نم ول تشکیالت و اجراء حق نظارت خود       اص 170اگر روساء محاکم از اجرای ماده        :  نظامنامه   2ماده  
 –کـسر مـوقتی حقـوق        (  قـانون اسـتخدام کـشوری        38 مـاده    4 و یـا     3 فقـرات    شعب و دفاتر محاکم کشف شود  به مجازاتهای        

  . نسبت به اهمیت بی نظمی محکوم خواهند شد) انفصال موقت 

 از ماده   2ساء محاکم خودداری نموده و فقره        اصول تشکیالت عدلیه رؤ    168چنانجه از حق نظارت مذکور در ماده        :  نظامنامه   3ماده  

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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 اصول تشکیالت را مجرا ندارند و بی نظمی در امور محاکمه مشاهده گردد رئیس محکمه که خودداری نمـوده مـستوجب                      169
  . »  به تفاوت اهمیت بی نظمی خواهد بود ) انفصال موقت –کسر موقتی حقوق  ( قانون استخدام کشوری 38 ماده 4 یا 3مجازاتهای 

 اصول تشکیالت را اجـرا ننماینـد و اخـتالل و بـی نظمـی در      173مدعی العموم ها و وکالی عمومی که مفاد ماده «  : نظامنامه 4ماده  
 کـسر (  قـانون اسـتخدام کـشوری        38 مـاده    4 یا   3محکمه که تحت نظارت آنها است مشاهده شود محکوم به مجازاتهای فقرات             

  . » بت به اهمیت بی نظمی و اختالل خواهند شد  نس) انفصال موقت –موقتی حقوق 
اگر جلسه محاکمه خارج از ترتیب نوبت که در دفتر محکمـه            . تأخیر جلسه محاکمه بدون عذر موجه تخلف است          : نظامنامه   5ماده  

 ) حقـوق  کـسر مـوقتی  (  از مـاده مزبـوره   3همه روزه ثبت می شود بدون عذر موجه تأخیر افتد رئیس محکمه بـه مجـازات درجـه           
  . » محکوم خواهد شد 

در غیر موارد ابالغ که اظهارعقیده مدعی العموم حاکی از ختم محاکمه است و در غیر امور جزایی که محاکمه به                      : نظامنامنه   6ماده  
سـیه قیـد ننمایـد بـه        اکرات شـفاهی خـتم محاکمـه را در دو         آخرین نطق متهم ختم می شود اگر رئیس محکمه بعـد از خـتم مـذ               

همین مجازات برای قضات محاکم جزایی نیز مقرر است که فـورا            . محکوم خواهد شد    ) کسر موقتی حقوق     ( 3ت درجه   مجازا
  . سیه قید نکندین نطق متهم ختم محاکمه را در دوپس از آخر

بدیل بـه وقـت     در صورتی که بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی و عذر موجه دیگر جلسه محاکمه تاخیر افتد یا ت                  : نظامنامه   7ماده  
  .هد بوداخو) کسر موقتی حقوق  ( 3دیگر شود رئیس محکمه مستوجب محکومیت درجه 

وآن وکیل در جلسه بعد محاکمه پذیرفته شود رئیس محکمه ، اگر وکیلی از حضور در جلسه محاکمه غیبت نمود   : نظامنامه  8ماده  
  .   محکوم خواهد شد)  در پرونده  با درج  توبیخ- اخطار کتبی بدون درج در پرونده(  یا قائم مقام او به مجازات

 افـشاء   افـشاء شـود  ه قبل از اعالم رسـمی ، آراء محکمـه  چنانچ. ل از اعالم رسمی تخلف است      افشاء آراء دادگاه قب    : نظامنامه   9ماده  
جـزاء ، جـرم عمـومی       انون  غیر از مـواردی کـه بـه موجـب قـ           (  محکوم می شود     )انفصال  موقت    ( کننده به مجازات درجه چهار      

  .تشخیص شود 
تـوبیخ بـا درج در       ( 3 الـی    2 قانون اصول تشکیالت عدلیـه مـستلزم مجـازات درجـه             97 و   63 و   62تخلف از مواد     : نظامنامه   10ماده  

  . خواهد بود ) کسر موقتی حقوق -پرونده 
ارند در امور مربوط به انتظامات اداری کـه در           که در اطراف محکمه استخدام د      یچنانچه اعضاء محکمه و اشخاص     : نظامنامه   11ماده  

 38 از مـاده  5حدود وظایف آنها می باشد از اطاعت امر رئیس محکمه استنکاف نمایند نظر به اهمیـت کـار مرتکـب تـا درجـه                         
  .محکوم خواهد شد ) تنزل پایه  ( قانون استخدام کشوری

و اجـزاء      و وکـالی عمـومی از راپـرت دادن تخلفـات اداری اعـضاء              موم هـا  عگاه یکی از روسای محاکم یا مدعی ال       هر : نظامنامه   12ماده  
  . محکوم می شود ) کسر موقتی حقوق-توبییخ با درج در پرونده (   3 یا 2محاکم یا پارکه ها اهمال یا خودداری نمایند به مجازات درجه 

 تپارکه نسبت به یکدیگر در حین انجام وظیفـه یـا بـه مناسـب         ت یا صاحب منصبان     رفتار خارج از نزاکت یا توهین قضا       : نظامنامه   13ماده  
  . خواهد بود )  انفصال موقت -اخطار کتبی بدون درج در پرونده  ( 4 الی 1انجام آن ، نظر به اهمیت جرم مستلزم مجازات از درجه 

 معـین    هـا  احب منـصبان پارکـه    اهمال در انجام وظایف مخصوصه بر حسب مقررات برای هر یک از قضات یا صـ                : نظامنامه   14ماده  
اخطـار کتبـی بـدون درج در         ( 3 و   2 و   1شده در غیر از موارد فوق ، نسبت به اهمیت آن مستوجب یکـی از مجازاتهـای درجـه                    

  .خواهد بود )  کسر موقتی حقوق - توبیخ با درج در پرونده -پرونده 
ء آن ها به محکمه می دهند و باید در دوسیه ضبط شود فورا ضمیمه    ین و یا وکال   یاگر اسناد و سوادهایی که متداع       : نظامنامه   15ماده  

سیه ثبت و نمره نشود و یا بعد از ضبط در دوسیه بر خالف ترتیب خـارج شـود مرتکـب تـا         دوسیه مربوطه نشده و در فهرست دو      
  . نسبت به اهمیت تقصیر محکوم خواهد شد ) انفصال موقت  ( 4درجه 
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از قضات و صاحب منصبان پارکه که نسبت به اعمال یکدیگر راپرت می دهند ، اعم از این کـه بـر طبـق                        هر یک     : نطامنامه   16ماده  
نظامات و قوانین مکلف به آن باشند یا نه ، در صورتی معلوم شود که راپرت مزبور بر خالف واقع و مبنی بر غرض بوده راپـرت                         

  .محکوم می شود ) ایه  تنزل پ–کسر موقتی حقوق  ( 5 الی 3دهنده به مجازات درجه 
ه شخص خود به غیـر از مجـاری         هر یک از مستخدمین قضائی و پارکه ها که برای تقاضا و مطالب اداری مربوط ب                : نظامنامه   17ماده  

 متوسل گشته و ایجاد وسائط نمایند عالوه بر اینکه در موقع ترفیع دادن و اضافه حقوق ، این تقصیر در نظر گرفته خواهـد                         اداری
  .محکوم گردد ) کسر موقتی حقوق  ( 3 ممکن است به مجازات تا درجه شد ،

قضات و مستخدمینی که مغلوب نفوذ متنفذین و توصیه های دوستانه و غیر واقع شـوند و در تحـت تـاثیر نفـوذ یـا                           : نظامنامه   18ماده  
انفـصال دائـم از    ( 6د بـه مجـازات درجـه      توصیه بر خالف وظیفه امری را انجام دهند و یا انجام وظیفه را تـرک یـا تـاخیر نماینـ                    

  .محکوم خواهند شد ) خدمت قضایی 
قضاتی که احکام آنها توسط محاکم عدلیه فسخ یا نقض شود به نحوی که آن فسخ یا نقض کاشف از عدم لیاقت                       : نظامنامه   19ماده  

اهند شـد همـین مجـازات مقـرر اسـت بـرای             خو)  انفصال دائم از خدمت قضایی       –تنزل پایه    ( 6 یا   5آنها باشد محکوم به درجه      
  .امنای صلح نواحی که از روی احکام آنها عدم لیاقتشان محرز گردد 

هر یک از قضات و صاحب منصبان پارکه و مستنطقین که در ضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را ننمایند       : نظامنامه   20ماده  
 بـا درج    تـوبیخ ( قانون استخدام کـشوری      38ماده   4 الی   2ت به مجازات درجه     به نسبت تخلفاتی که از مستخدم مزبور سرزده اس        

  . محکوم خواهد شد )  انفصال موقت-در پرونده 
در صورتی که نسبت به عدم صالحیت ذاتی محکمه ایراد شود محکمه مکلف است که در اولین جلسه رسـیدگی                     : نظامنامه   21ماده  

تـوبیخ   ( 3 الی   2در نماید و در صورت تخلف هیات محکمه محکوم به مجازات درجه             در موضوع ایراد مزبور ، قرار مقتضی صا       
  .خواهد شد )  کسر موقتی حقوق –با درج در پرونده 

تشکیالت جلسه محکمه باید از سـه نفـر تـشکیل شـود در صـورتی کـه یکـی از                      قانون اصول    58افق ماده   وچون م  : نظامنامه   22ماده  
غیبت کند به کسر ثلث حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد و رئیس محکمه یا قائم مقام او کـه                     اعضاء محکمه بدون عذر موجه      

  . جلسه غیر قانونی محکمه را جریان بدهد به کسر ثلث حقوق الی سه ماه محکوم خواهد شد 
اضر بوده اند چنانچه یـک  عوی حمشاوره و صدور رای باید به وسیله اعضایی به عمل آید که در موقع رسیدگی د    : نظامنامه   23ماده  
ند نفراز اعضاء مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور رای طفره بزند به مجازات کسر ثلث حقوق تا سه مـاه                   یا چ 

 و اگر رئیس محکمه یا قائم مقام او بدون ضرورت عـضو دیگـری را بـرای مداخلـه و صـدور رأی دعـوت                      .محکوم خواهد شد    
  .محکوم خواهد شد ) کسر موقتی حقوق  ( 3ه نماید به مجازات درج

هر یک از قضات یا صاحب منصبان پارکه که مرتکب اعمالی شوند که مخـالف بـا حیثیـات و شـرافت آنهـا باشـد بـه                             : نظامنامه   24ماده  
  . خواهند شد  قانون استخدام کشوری محکوم 38 از ماده ) انفصال دائم از خدمت قضایی -انفصال موقت  ( 6 الی 4مجازات درجه 

در صورت تکرار هر یک از جرائم مذکور ، مجازات مرتکـب یـک              . تکرار تخلف موجب تشدید مجازات است        : نظامنامه   25ماده  
  .درجه تشدید می شود ، مگر اینکه مجازات تکرار صراحتا در خود ماده قید شده باشد 

  بـا مـواد ایـن نظامنامـه         مخالفت اعضای محکمه انتظـامی     .تخلف است   مخالفت اعضای دادگاه انتظامی با نظامنامه        : نظامنامه   26ماده  
   .  که در مواد تخلف شده برای مقصر مقرر شده است خواهد بودیمستلزم محکومیت به حداکثر مجازات

هر یک از حکام محاکم و صاحب منصبان پارکه کـه پـس از انقـضای مـدت مرخـصی و بـدون تحـصیل اجـازه                             : نظامنامه   27ماده  
دیگـری را بـه جـای او        ید ، در سر خدمت خود حاضر نشود از حقوق ایّام غیبت محروم مانده و ممکن است وزارت عدلیـه                     تمد

  . منصوب نماید 
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 نیز مجازات قـضاتی را      1333، مصوب   » الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات             « 24ماده  
 به باال تعیین نموده است و به وزارت دادگستری ، تحت شرایطی 3اضر نشوند ، از درجه   که بدون عذر موجه در محل خدمت ح       

  .اجازه داده است که قاضی دیگری را برای محل خدمت او منصوب نماید 
قـضاتی کـه احکـام خـود را کـامال مـدلل             :  ماده واحده ای به تصویب هیأت وزرا رسید که به موجب آن              9/12/1306در تاریخ   

  .ن استخدام کشوری محکوم خواهند شد قانو 38 از ماده 6 الی درجه 2به مجازات درجه ننمایند 
   تعقیب انتظامی قضات و تعلیق آن -ج

دادگاه عالی انتظامی قضات منحصرا با اعالم وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادسـتان انتظـامی قـضات بـه تخلفـات قـضات                         
براین نه تنها شاکی حق مراجعه مـستقیم بـه دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات ، در پـی                     بنا. د  رسیدگی و رای مقتضی صادر می نمای      

از طـرف   . بایگانی شدن پرونده در دادسرا ، را از دست داده ، بلکه این دادگاه نیز نمی تواند راسا بـه شـکایات رسـیدگی نمایـد                           
   .  شاکی و یا باقی بودن شاکی خود نمی باشدیتدیگر تعقیب دادسرا منوط به شکا

سوء شهرت  «  وزیر دادگستری نیز در صورتی می تواند از دادگاه عالی انتظامی در خواست تعقیب انتظامی قاضی را نماید که از                   
  .نماید » یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطالع حاصل

 عذر موجـه سـرخدمت حاضـر نـشوند را جهـت رسـیدگی بـه تخلـف بـه             عالوه بر این وزیر دادگستری پرونده قضاتی که بدون        
 بـه بـاال     3دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع و در این صورت دادگاه خارج از نوبت رسیدگی نموده و مجازاتی را که از درجه                      

  .... ) . م سازمان دادگستری و م قانون مت24ماده ( خواهد بود تعیین می نماید 
نمی تواند ، رسیدگی به تخلف قاضی را مستقیما از دادگاه    ) هیا رئیس قوه قضائی   (  وزیر دادگستری     ، ین تخلفات بنابراین غیر از ا   

بدیهی است مقام مزبور می تواند ، مانند هر مقام رسمی دیگری ، تخلفات دیگر ، قاضـی را بـه                     .  انتظامی در خواست نماید      عالی
اما در این صورت نیز دادسرای انتظـامی ، پـس از بررسـی و تحقیـق مـی توانـد ،                      دادسرای عالی انتظامی و قضات گزارش نماید        

قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات را به علت بی اساس بودن گزارش ، بایگانی نموده و یا با صـدور                      
  .کیفر خواست به دادگاه عالی انتظامی ارسال نماید 

. انجام تحقیقاتی را الزم بداند موضوع را به یکی از دادیـاران انتظـامی ارجـاع تـا بـدان اقـدام نمایـد                     دادسرای انتظامی در صورتی که      
دادیار انتظامی ، پس از رسیدگی ، اظهار عقیده می نماید و چنانچه عقیده او و دادستان انتظامی بر تعقیب باشد ، پرونده با صدور کیفر 

 فرستاده می شود و چنانچه عقیده دادیار بر تخلف و عقیده دادستان انتظامی بر عدم تعقیـب                  خواست انتظامی ، به دادگاه عالی انتظامی      
بنـابراین  . باشد ، پرونده جهت حل اختالف نزد دادستان کل دیوان عالی کشور ارسـال و نظـر او در ایـن خـصوص اجـراء مـی شـود                              

اشد پرونده مـی بایـست مختومـه شـود و در صـورتی کـه       دم تخلف قاضی تحت پیگرد داشته بعچنانچه دادستان کل کشور عقیده بر     
دادستان با عقیده ای که مبنی بر تخلف قاضی بوده موافقت نماید قضیه باید در دادگاه عالی انتظامی قضات ، جهـت محاکمـه قاضـی                          

  . مطرح شود ،تحت پیگرد
ب و عالقمند و دارای حسن سـابقه را کـه بـه نـدرت     قضات مجر . د  . ق  . پ  . ا  .  ق   26ماده  باید گفت ،     تعلیق تعقیب انتظامی   درمورد

  . می شوند ، تحت شرائطی ، از محکومیت انتظامی مصون داشته است » کوچک « مرتکب تخلف و آنهم از نوع 
در این جهت دادستان انتظامی قضات می تواند ، با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی ، با توجه به مدت سـابقه ، میـزان                           

ب قضائی ، حسن سابقه و درجه عالقمندی قاضی به انجام وظائف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه ، تعقیـب قـضائی او                         تجار
را معلق و مراتب را به او اعالم نماید ، مشروط بر اینکه ، اوال تخلف منتسب از نـوع طفـره و تعلـل نباشـد ، ثانیـا تخلـف انتـسابی             

 یا باالتر نباشد و ثالثا در دو سال قبل از آن ، تعلیق تعقیب دیگری صورت نگرفته باشـد و         مستلزم مجازات انتظامی از درجه چهار     
  .رابعا خود قاضی بر تعقیب انتظامی خود ، جهت روشن شدن امر در دادگاه عالی انتظامی ، اصرار ننماید 

  .خواهد بود که پذیرفته شود چنانچه قاضی تحت پیگرد انتظامی استعفا دهد این استعفا ، در صورتی مانع پیگرد او  
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در هر حال چنانچه قاضی ، با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ، ظرف مدت دو سال مرتکب تخلف جدیدی شـود ، بـا کیفـر                           
خواست دادستان ، از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز ، در دادگاه عالی انتظامی قضات ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجـازات او                        

  . تن تعدد تخلف تعیین خواهد شد با در نظر گرف
   آراء دادگاه عالی انتظامی قضات و شکایت از آن -د

 بـه بـاال ،   4 باشد قطعی و از درجه 3احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ، چنانچه مبنی بر محکومیت قاضی تحت پیگرد تا درجه                
  . است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ ، قابل شکایت در هیات تجدید نظر انتظامی

اما پرسشی که مطرح می شود این اسـت  . رای دادگاه عالی انتظامی قضات ، ولو مبنی بر برائت باشد نسبت به شاکی قطعی است    
الیحـه   « 3که آیا دادسرای انتظامی می تواند نسبت به حکم برائت صادره از دادگاه شکایت نماید ؟ به موجب قسمت اخیر ماده                      

از احکـام   «  ،   1339 خـرداد    14مـصوب   »  مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیالت دادگستری          قانونی راجع به اصالح بعضی    
 الیحـه قـانونی     1بنـابراین ، نظـر بـه اینکـه مـاده            . » برائت دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی حق درخواست تجدیـدنظر دارد            

 3اکنون به تصویب نرسـیده اسـت ، قـسمت اخیـر مـاده                تعرضی به این حکم ننموده و حکم معارض دیگری نیز ت           1358مصوب  
  . مزبور کماکان معتبر است 

احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات که مبنی بر محکومیت قاضی یا وکیل دادگستری ، از درجه سه بـه بـاال باشـد ، در                            
تجویز اعاده دادرسی ، در هـر حـال در          . صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی مذکور ، قابل اعاده دادرسی خواهد بود               

  .صالحیت هیات تجدید نظر انتظامی است 
بنابراین آنچه مسلم است مرجع تجویز اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات ،  هیـات تجدیـد نظـر                         

  . ستری باشد انتظامی است و تفاوتی نمی نماید که محکوم علیه رای مزبور قاضی یا وکیل دادگ
مرجع رسـیدگی بـه در خواسـت        » دادگاه صادر کننده حکم     « چنانچه هیات تجدید نظر انتظامی اعاده دادرسی را تجویز نماید ،            

رسی از دادگاه عالی انتظـامی صـادر شـده ،           دبنابراین چنانچه رای مورد درخواست اعاده دا      . رسی تجویز شده می باشد      داعاده دا 
هیات تجدید نظر انتظامی نیز مورد رسیدگی تجدید نظر قرار گرفته یا نگرفته باشد ، مرجـع تجـویز اعـاده    صرف نظر از اینکه در   

دادرسی ، هیات تجدید نظر انتظامی است که ، پس از پذیرش در خواست تجویز اعاده دادرسی ، می بایـست پرونـده را جهـت                          
بدیهی است صـرف تجـویز اعـاده دادرسـی      .ضات ارجاع نماید رسیدگی به در خواست اعاده دادرسی به دادگاه عالی انتظامی ق 

موجب فسخ رأی دادگاه عالی انتظامی قضات نخواهد بود بلکه فسخ رأی منوط به این است که جهت یا جهات ادعا شده نه تنها            
  .شمرده شود محرز باشد ، بلکه از جهات اعاده دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری نیز 

 مطلـع گردیـد ، بـه    »از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات مضره قاضـی              « چنانچه وزیر دادگستری    
بـه  . ، اعـالم مـی نمایـد        فورا به دادگاه عالی انتظـامی قـضات ، جهـت رسـیدگی            موضوع رسیدگی و مراتب را با اظهار نظر خود          

 از دادگاه عالی     نیز  وزیر دادگستری می تواند ، ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف ، تعلیق او را              ،ه مزبور موجب تبصره ذیل ماد   
دادگاه عالی انتظامی قضات ، چنانچه درخواست وزیر دادگستری را نـسبت بـه تعلیـق موجـه                  . انتظامی قضات در خواست نماید      

بنـابراین درخواسـت تعلیـق قاضـی تحـت پیگـرد ، از              . اهد داد   دانست رای به تعلیق قاضی از خدمت ، تا صدور حکم قطعی خو            
، در صورتی می تواند منتهی به صدور قـرار تعلیـق گـردد ، کـه اوال مقـام مزبـور                      ) رئیس قوه قضائیه    ( سوی وزیر دادگستری یا     

 اصالحی قانون متمم    21ماده  [ تخلف قاضی را اعالم نماید و ثانیا تخلف اعالم شده منحصرا از تخلفاتی باشد که در ماده قانونی                   
  .آمده باشد .. ] ……سازمان دادگستری 

دادستان انتظامی قضات نیز ، همانطور که گفته شد چنانچه در اثناء رسیدگی به تخلف قاضی ، جنحه یا جنایتی را کشف نمود که آن                       
مظنون را از دادگاه عالی انتظامی قضات ، تا صدور را مقرون به دالئل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید ، تعلیق کارمند 

  . رای نهایی مراجع کیفری ، درخواست می نماید 
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مدت مـرور زمـان بـرای تعقیـب انتظـامی از تـاریخ          » استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد           « طبق قانون   
  . وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانون دو سال است 

در عین حال دادگـاه عـالی       . شکایت از طرف شاکی انتظامی و استعفای مستخدم مشتکی عنه مانع تعقیب انتظامی نیست               داد  استر
انتظامی قضات نه تنها استرداد درخواست تعقیب از سوی وزیـر دادگـستری و اسـترداد کیفرخواسـت را مـانع رسـیدگی دادگـاه                 

کی عنه ، عزل ، بازنشسته شدن و باز خرید وی را موجـب منتفـی شـدن تعقیـب                    مزبور دانسته بلکه در آراء متعددی استعفای مشت       
  . انتظامی اعالم نموده است 

 کارمندان دادگـستری کـه از شـغل         1307 بهمن ماه    16مصوب  » قانون راجع به محاکمه انتظامی       « 1عالوه بر این به موجب ماده       
امی قضات محاکمه می شوند ، اگر چـه تقـصیر آنـان مربـوط بـه زمـان       اداری به شغل قضایی منتقل شده اند در دادگاه عالی انتظ 

اشتغال به شغل اداری باشد و همچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته اند چنانچه تقصیر آنـان مربـوط بـه                          
  . زمان تصدی شغل قضایی باشد در دادگاه مزبور محاکمه می شوند 

  .موجب منتفی شدن تعقیب انتظامی است فوت مستخدم مشتکی عنه نیز 
  کارمندان اداری -سوم بند

نها در دفاتر مخصوص ، ضبط آنهـا در پرونـده هـای مربوطـه ، مرتـب                   ها و لوایح و مدارک پیوست ، ثبت آ         وصول دادخواست 
 ها و اختـصاص آنهـا       نمودن پرونده ها و نگهداری آنها بطوریکه به سهولت و سرعت قابل دسترسی باشند ، تنظیم اوقات دادگاه                 

به پرونده های در جریان ، ابالغ اوقات دادرسی و آراء و سایر اوراق قضائی و باالخره اجرای آرای محاکم به عهده آن دسـته از   
  .کارمندان دادگستری است که با سمت اداری استخدام شده و انجام وظیفه می نمایند 

م پرونده ها و تهیه مقـدمات دادرسـی ، برابـر ترتیـب مقـرر در قـانون       فتر برای تنظییک نفر مدیر د)آن یا شعبه    ( در معیت هر دادگاه     
انـدازه کـافی ،     ه   بـ  ،مـدیر دفتـر   . ، انجام وظیفه می نماید      )رئیس شعبه   ( اصول  محاکمات  ،  تحت ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه               

دادسـراها و همچنـین   .  وزیـر دادگـستری خواهـد داشـت     به تعیین... تحت ریاست و مسوولیت خود ، تقریر نویس و ثبات و ضباط و          
با توجه به اینکه مدیر دفتر و سایر کارمنـدان اداری تحـت             . خواهند داشت   ... کارمندان دفتری اعم از مدیر دفتر و        ،دیوان عالی کشور  

  . ی ، نیز خواهد بود نظارت و مسئولیت رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند ، مسئوولیت سوء جریان امور اداری متوجه و
مدیر دفتر دادگاه ، اگر چه سمت اداری دارد اما در تشکیل پرونده و جریان آن تا صـدور رأی قـاطع دعـوا ، وظـایفی بـه عهـده                           
دارد که بعضاً به وظایف قضایی بیشتر شبیه است ؛ از جمله در صورت ناقص بودن دادخواست ، در مـواردی ، اقـدام بـه صـدور                            

ست مـی نمایـد و در سـایر مـوارد ، بـا صـدور اخطـار رفـع و عـدم تکمیـل دادخواسـت در فرجـه معـین توسـط                                  قرار ردّ دادخوا  
همچنین ، قرار تأمین دلیـل ، بـا ارجـاع           . ج  .  ق   153به موجب ماده    . دادخواست دهنده ، قرار ردّ دادخواست را صادر می نماید           

  .رئیس دادگاه ، می تواند توسط مدیر دفتر اجرا شود 
ندان اداری دادگستری مشمول قانون استخدام کشوری بوده و بنابراین در صـورت تخلـف از مقـررات ، علـی االصـول در                        کارم

  1. گردند هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری محاکمه می
∗∗∗  

   اشخاص وابسته به دادگستری – ششمگفتار
   وکالی دادگستری  -بند اول 

  نیـز  در مـواردی دفـاع از مـتهم   .می باشد  مستلزم دخالت وکیل علی القاعده  اقامه دعوا و دفاع از آن حاضر ،در حال در ایران ،  
 ، تظـاهر بـه   1315مـصوب  » قـانون وکالـت    « 55از سوی دیگـر بـه موجـب مـاده      .می بایست به وکیل دادگستری محول گردد     

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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ری می باشند در عمل وکالت ، به قید مجـازات ممنـوع شـده               وکالت و همچنین مداخله اشخاصی که فاقد جواز وکالت دادگست         
 قانون مزبور اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشـته باشـند ،                   2البته بر اساس ماده     . است  

 نسبی خود تا درجه دوم از طبقه  می توانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون مربوط ، برای اقربای سببی یا                  
 قانون امور حسبی و تبصره آن ، در امور حسبی اشخاص ذی نفع می توانند شخصاً در دادگـاه                    15برابر ماده   . سوم وکالت نمایند    

ه اعم از   نماینده در این ماد   . حاضر شده و یا نماینده بفرستد و نیز می تواند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند                     
  .وکالی دادگستری و غیر آنهاست 

 وکالـت در دیـوان    ،با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، که بر اساس نظر شورای نگهبـان صـادر گردیـده اسـت         
 رسـمی ،     ارائه وکالتنامه  غیر وکیل دادگستری می توانند ، با      اکنون نیز اشخاص    . مستلزم داشتن پروانه یا  جواز وکالت نمی باشد          

  .در دیوان عدالت اداری وکالت نمایند  
کـه وزارت دادگـستری اعـالم        در نقـاطی      ، وکالـت اجبـاری را    »  قانون اصـالح پـاره ای از قـوانین دادگـستری             1356« در سال     

ضاییه رسـید   به تصویب ریاست قوه ق1384آیین نامه اجرایی مواد مزبور در خرداد ماه     . نماید در دعاوی حقوقی ، مقرر نمود       می
  . آن اصالح شد و اکنون در سراسر کشور الزم االجرا می باشد 1 ماده 1384و در تیرماه 

 البته به موازات پیش بینی امکان اجباری شدن استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی ، کانون وکالء مکلف گردیـد امکانـات الزم ،                     
 پرداخت حق الوکالـه در زمـان بهـره منـدی از خـدمت وکیـل ندارنـد را                    به منظور دسترسی اشخاص کم بضاعت و آنهایی که امکان         

  . فراهم نماید 
در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد ، چنانچه مـتهم شخـصا وکیـل معرفـی                

 عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیـل امتنـاع   ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است ، مگر در خصوص جرائمی منافی             
 مـتهم   . در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور ، به درخواست متهم ، داگاه تحت شرایطی برای او وکیل تعیین می نماید                         .ورزد  

  . ده است ک پیش بینی ش.د.آ.ج. ق187نمی تواند تقاضای تغییر وکیل تسخیری را بنماید مگر در مواردی که در ماده 
در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال ، دادگاه ، مکلف است ، به ولی یا سرپرسـت قـانونی طفـل اعـالم نمایـد در دادگـاه شخـصا                              
حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند و در صورتی که ولی یا سرپرست امتناع نماید و خـود نیـز حـضور نیابـد ، دادگـاه بـرای                           

  . د کرد طفل وکیل تسخیری تعیین خواه
اگر چه در قانون جدید تصریح نگردیده اما ، با توجه به حق شخص در انتخاب وکیل و عدم زوال آن با تعیین وکیل تـسخیری ،   

  .نماید وکالت تسخیری مرتفع می شودبه نظر می رسد چنانچه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل انتخابی به دادگاه معرفی 
  وکالء و تعداد وکیل مورد لزوم  حوزه بندی کانونهای -الف

  حوزه بندی کانونهای وکالء  .1
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکال وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است         « ،  » .... الیحه استقالل    « 1به موجب ماده    

قتی کـه عـده وکـالء بـه حـد نـصاب        نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا و60که در آن حوزه حداقل      
 .»  نرسیده وکالی آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکالی مرکز خواهند بود بورمز

  . محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد 
 تعداد وکیل مورد لزوم در هر حوزه  .2

ای هر کانون ، بر عهده کمیسیونی متشکل از رئـیس دادگـستری اسـتان ، رئـیس شـعبه اول دادگـاه                       تعداد کار آموزان وکالت بر    
انقالب و رئیس کانون وکالی مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون  وکالی هر کانون ، حداقل یکبار در سـال تـشکیل و                          

  . اتخاذ تصمیم می نماید 
 محدودیت محلی فعالیت وکالء . 3

 وکالی دادگستری می توانستند فعالیت خود را در غیر محل اقامت متمرکز نمایند ، اگر چه مکلـف بـه                     1376 سال   در حالیکه تا  
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 : 1376مـصوب  » کیفیت اخـذ پروانـه وکالـت دادگـستری     قانون   «6ود بودند ، اما به موجب ماده        تاسیس دفتر در محل اقامت خ     
توانند  ه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمیوکال نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروان         

 در نوبـت    3تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه         . عمال فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند           
 و دادگاه انتظـامی کـانونی رسـیدگی    به این تخلف در دادسرا.  در نوبت سوم خواهد بود 5 در نوبت دوم و درجه      4درجه   ،   اول  

در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر ، کانون متبوع وکیل مزبور             .  خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است           
ادامـه وکالـت در پرونـده هـایی کـه قبـل از              « :  ماده مزبور نیز مقرر می دارد        2 و   1تبصره های   . نیز حق رسیدگی خواهد داشت      

 این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکالی متبوع ، وکالت از خویشاوندان تا درجـه سـوم از شـمول ایـن                    تصویب
 ) . 1تبـصره  ( » در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکالی دیگری باشد اجازه کانون مزبـور نیـز الزم اسـت                    . ماده مستثناست   

ه برای آنجا پروانه وکالت دریافت نموده ، هرجـای ایـران باشـد ، کماکـان بالمـانع      بنابراین ، وکالت وکیل در خارج از محلی ک      
  .است اما این امر نباید موجب تمرکز فعالیت وکالتی وکیل در آن محل شود 

   اجزای کانون وکالی دادگستری-ب
  :گردد  به ترتیب بررسی می، کانون وکالی دادگستری از چهار قسمت تشکیل می شود که. د . و . ک . ا .  ل 1برابر ماده 

  هیأت عمومی و ترکیب آن   -اول 
 الیحه مزبور هیأت عمومی وکالء هر کانون از وکالی پایه یک و پایه دو که در آن حوزه اشتغال بـه وکالـت دارنـد       3برابر ماده   

بنـابراین ،   . شند تشکیل مـی شـود       مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال نداشته و در حال تعلیق از وکالت نبا                 
  :وکالی شاغل در هر حوزه را می توان به دو دسته تقسیم نمود 

  . می باشد ] درجه دوم [ و وکالی پایه دوم ] درجه اول [ که شامل وکالی پایه یک  –وکالی عضو هیأت عمومی 
ی می باشند که حق وکالت در محاکم صلح و بـدایت        وکالی )درجه اول   ( پایه یک    وکالی   1315 قانون وکالت    1 ماده   1به موجب بند    

  . و استیناف و تمییز را دارا می باشند 
گردید کـه از     ، علی االصول ، به اشخاصی اعطاء می        1333مصوب  . د  . و  . ک  . ا  .  ل   7پروانه وکالت پایه یک ، به موجب ماده         

اقل یک سـال بـه کـارآموزی اشـتغال ورزیـده و در اختبـار         دانشکده های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس بوده ال          
 قانون مزبور به دارندگان سابقه قضائی و نمایندگان مجلسین نیز ، تحت شرائطی ، پروانه وکالت پایه          8برابر ماده   . پذیرفته گردند   
  . اصالح گردید 1373ماده مزبور در سال . گردید  یک اعطاء می
دو وکالیی هـستند کـه حـق وکالـت در محـاکم صـلح و بـدایت و                    )درجه  ( وکالی پایه    ،   1315کالت   قانون و  1 ماده   2به موجب بند    

  . استیناف را دارند 
، علی االصول ، بدون در نظر گرفتن مـدرک رسـمی   1315 قانون وکالت 1 پایه دو و سه ، نیز براساس ماده اعطای پروانه وکالت  

:  مقرر مـی دارد  1333مصوب . د . و . ک. ا .  ل 7ماده . رت عدلیه برگزار می نمود تحصیلی ، بر اساس نتیجه امتحانی بود که وزا      
. »دارای دانشنامه لیسانس باشند     ....از تاریخ اجرای این قانون به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق                  « 

. داده می شود    » پروانه وکالت پایه یک     « ولی در اختبار    به موجب همین ماده به اشخاص مزبور پس از طی دوره کارآموزی و قب             
گـردد و وکـالی پایـه دو و سـه فعلـی ، اگـر از       بنابراین از تاریخ مورد اشاره پروانه وکالت پایه دو و همچنین پایه سه اعطاء نمـی  

  . یافته اند  در پی محکومیت انتظامی سابق نمانده باشند ، آنهائی هستند که تنزل پایه
  . و کارگشایان می شود ] درجه سوم [ که شامل وکالی پایه سه  –ی غیر عضو هیأت عمومی وکال 

) درجـه   (  وکالیی که حق وکالت در محاکم صلح و بدایت را دارند ، وکـالی پایـه                  1315 قانون وکالت    1 ماده   3به موجب بند    
  . این وکالء عضو هیأت عمومی وکالء محسوب نمی شوند . سه محسوب می شوند 

 شغل وکالـت    اوطلبانوزارت عدلیه می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از د          «  ،   1315 قانون وکالت    1 ماده   2تبصره  به موجب   
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که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نمـوده اجـازه وکالـت در محـاکم صـلح یـا                       
اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و            . عین بدهد   محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه های م         

   .»نامیده می شوند کارگشا این اشخاص . صالحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود 
 البتـه بایـد    .ط آن را پیش بینـی نمـوده اسـت          نیز صدور پروانه کارگشایی و شرای      1334مصوب  . د. و  . ک  . ا  . ق  . ل  . آ   45ماده  

  . ممنوع گردیده است 1356صدور پروانه کارگشایی از سال . د . ق . پ . ا .  ق 32توجه داشت که به موجب ماده 
   هیأت مدیره-دوم

ه قـانونی کـانون   اداره امور کانون به عهده هیأت مدیره می باشد و رئیس هیأت مدیره سمت ریاست کانون را دارا بوده و نماینـد                 
  . ) د . و . ک . ا .  ل 2ماده . ( در کلیه مراجع رسمی است 

 نفـر عـضو     5 نفر عـضو علـی البـدل و در سـایر کانونهـا از                6 نفر عضو اصلی و      12از  ) تهران  ( هیأت مدیره کانون وکالی مرکز      
  . )د . و . ک . ا .  ل 2ماده . (  نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد 3اصلی و 

 4ماده  (  از بین واجدین شرایط قانونی برای مدت دو سال ، انتخاب می گردند                اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت عمومی وکالء ،       
. د. و  . ک  . ا  . ق  .ل  .   آ 27 تـا    1ترتیب انتخاب اعضاء هیأت مدیره و انتخابات هیأت رئیسه کانون در مواد             . ) . د  . و  . ک  . ا  . ل  

  .پیش بینی شده است 
.  ق   4 ذیـل مـاده      1تبصره  . ( رجع رسیدگی به صالحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد               م

، به طـور متـوالی ، بـرای    . د  . و  . پ  . ا  . ک  .  ق   4 ماده   2انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون ، برابر تبصره         . ) د  . و  . پ  . ا  . ک  
   . بیش از دو دوره ممنوع است

اعضاء هیأت مدیره کانون های وکالء ، که می بایست از بین وکالی پایه یک انتخاب گردند ، عالوه بر شرایطی که بـرای اخـذ            
  :پروانه کارآموزی مقرر است باید دارای شرایط زیر نیز باشند 

  .  سال سن باشند 35حداقل دارای  -الف 
بـه انـضمام چهـار سـال وکالـت داشـته و از طـرف دادگـاه انتظـامی                    حداقل هشت سال سابقه وکالت یـا چهارسـال قـضاوت             -ب

  . صالحیت قضایی آنها سلب نشده باشد 
  . و باالتر نداشته باشند 4محکومیت انتظامی درجه  -ج
  .نداشته باشند ) سوء شهرت ( اشتهار به فساد اخالق  -د

   .)د. و . پ . ا . ک .  ق 4ماده ه بندهای الف تا (  .اعمال خالف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت مرتکب نشده باشند  -ه 
بایـد الاقـل دارای   ) تهـران  ( رئیس کانون وکالء ، که از بین اعضاء اصلی هیأت مدیره و با رأی آنها انتخاب می شود ، در مرکز   

 حـداقل ده سـال سـابقه        بیست سال سابقه وکالت درجه اول باشد و سن او کمتر از پنجاه سال نباشـد و نـواب رئـیس بایـد دارای                       
  . ) د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 18ماده . ( وکالت درجه اول بوده و سن آنها از چهل سال کمتر نباشد 

در سایر کانون ها نیز رئیس و نواب رئیس از بین اعضاء اصلی هیأت مدیره انتخاب می گردند بـا ایـن تفـاوت کـه شـرط سـن و                           
  . )د . و . ک . ا. ق . ل . آ 18ماده . (  ، در مورد آنها رعایت نمی گردد سابقه وکالت درجه اول ، از این حیث

انتخاب اعضاء هیأت رئیسه کانون به طور فردی و با رأی مخفی و بـا اکثریـت نـسبی بـه عمـل مـی آیـد و چنانچـه در دفعـه اول                   
یس کـانون در تهـران بایـد دارای         در هر حـال رئـ     . اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود             

 از حیـث شـوون       )تهـران   ( رئـیس کـانون مرکـز       ) و تبـصره آن     . د  . و  . ک  . ا  . ق  . ل  .  آ   19مـاده   . ( حداقل هـشت رای باشـد       
  . ) د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 22ماده . ( تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور می باشد 

و از حیـث    ) و تبصره آن    .  د  . و  . ک  . ا  . ق  . ل  .  آ   19ماده  . ( اید حداقل دارای چهار رای باشد       رئیس کانون در سایر کانونها ب     
  . )د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 22ماده . ( شوون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان استان می باشد 
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ر مربوط بـه وظـایف یکـی از افـراد هیـأت مـدیره       در مواردی که وزیر دادگستری در امو    « . د  . و  . ک  . ا  .  ل   21به موجب ماده    
کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکالء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امـر را بـه دادسـتان دیـوان عـالی کـشور                           

  . ارجاع می نماید 
رونده را به منظـور رسـیدگی   دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پ     

  .» به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود 
در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مـدیره کانونهـای وکـالی دادگـستری از                 « . د  . و  . پ  . ا  . ک  .  ق   5به موجب ماده    

یت در هیأت های مدیره کانونهـای وکـالء   مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات عالوه بر محرومیت دایم از عضو            
  . » به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد 

   دادسرای انتظامی وکالء –سوم 
دادسرای انتظـامی   . دادسرای انتظامی وکالء مرجع رسیدگی به تخلفات وکالء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان می باشد                 

  .  عده الزم دادیار ، که برای مدت دو سال توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد از دادستان انتظامی و
دادسرای انتظامی وکالء ، پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات ، چنانچه عقیده بر تخلف داشته باشند کیفرخواسـت و در غیـر     

  . این صورت قرار منع تعقیب صادر می نماید 
 طرف شاکی و رئیس کانون ظرف ده روز پس از ابالغ ، با رعایت مسافت ، قابل شکایت در دادگـاه انتظـامی           قرار منع تعقیب از   

دادگاه انتظامی وکالء چنانچه قرار منع تعقیـب را صـحیح دانـست آن را اسـتوار مـی نمایـد و در صـورتی کـه                           . وکالء می باشد    
  . ) د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 65و ماده . د . و . ک . ا .  ل 13ماده (  .موضوع را قابل تعقیب دانست رسیدگی نموده و حکم می دهد 

   دادگاه انتظامی وکال  –چهارم 
این مرجع از سه نفر وکیل . دادگاه انتظامی وکالء مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات وکالء و کارگشایان می باشد           

دو نفر وکیـل  . طرف هیأت مدیره کانون انتخاب می گردند ، تشکیل می شود پایه یک دادگستری که ، برای مدت دو سال ، از       
پایه یک نیز ، به همان ترتیب ، به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب می شوند ، تا در صورت معذوریت اعضاء اصلی انجام وظیفـه                          

ء  صـادره از دادگـاه انتظـامی وکـال    دادگاه عالی انتظـامی قـضات مرجـع تجدیـد نظـر نـسبت بـه آراء قابـل تجدیـد نظـر                      . نمایند  
  . ) د . و . ک . ا .  ل 14ماده  .(باشد می

  سایر اجزاء کانون   –پنجم 
کانون وکالء ، با توجه و به تناسب وظایف و حجم کار آن ، عنداالقتضاء دارای قسمت های دیگری می باشد که از مهـم تـرین            

  :آنها اداره معاضدت و کمیسیون کارآموزی است 
 کسانی که قدرت تأدیـه حـق الوکالـه ندارنـد مـی تواننـد از کـانون            1315 قانون وکالت مصوب     24به موجب ماده      -ه معاضدت   ادار

و ،  بـر همـین اسـاس در کـانون وکـالء تـشکیالتی بـه منظـور بررسـی درخواسـت هـای معاضـدت                          . تقاضای معاضـدت نماینـد      
  . گردیده است  تعیین وکیل معاضدتی برای متقاضی تأسیس عنداالقتضاء ،

 ، بایـد حتـی المقـدور از بـین وکـالی دادگـستری       1316 آیین نامـه قـانون وکالـت    35کارکنان اداره معاضدت ، به موجب ماده  
ترتیـب انجـام وظیفـه هـر قـسمت و سـایر       . مؤسسه معاضدت دارای دبیرخانه ، شعبه عرایض و شعبه قضایی است       . انتخاب شوند   

  . آیین نامه فوق الذکر پیش بینی گردیده است 49 تا 36در مواد .... معاضدت و تعیین وکیل و تقاضای جزئیات مربوط به نحوه 
ا . ق  . ل  .  آ   36این تکالیف در مـاده      . کارآموز وکالت مکلف است در دوره کارآموزی تکالیفی را انجام دهد             -کمیسیون کارآموزی 

 مقرره را می بایست زیر نظـر کمیـسیون کـارآموزی انجـام دهـد ،        پیش بینی گردیده است کارآموز وکالت وظیفه      . د  . و  . ک  . 
کمیسیون کارآموزی از پنج نفر وکالیی که واجد شرایط عضویت هیأت مدیره باشند از بین اعـضاء هیـأت مـدیره یـا از خـارج                          

  . )د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 35ماده . ( اعضاء هیأت یا به طور مختلط از طرف هیأت مدیره تعیین می شوند 
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   شرایط و موانع اخذ پروانه کارآموزی و وکالت-ج
، که شرائط تحصیل آن بررسی می گردد ، منحصراً پروانـه            » پروانه وکالت   « منظور از   د ،   . و  . ک  . ا  . ق  . ل   : 7با توجه به ماده     

، اعطای   ) 1334اول اردیبهشت ماه    ( در حقیقت ، به موجب ماده مزبور ، از تاریخ الزم االجرا شدن آن               . وکالت پایه یک است     
  . پروانه وکالت پایه دو و پایه سه منتفی گردیده است 

  )جهت اخذ پروانه وکالت ( شرایط صدور پروانه کارآموزی . 1

. پروانه وکالت ، علی االصول ، پس از طی دوره کارآموزی وکالت ، به شرط اتمام موفقیت آمیز دوره مربوطه اعطا مـی گـردد                        
 الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانـه وکالـت داده         7ت ، برابر ماده     در حقیق 

اشخاص مزبور مکلفند الاقـل یـک سـال بـه     . می شود که از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند        
کارآموزی در اختبار شرکت نموده و در صورت موفقیت پروانه وکالت پایـه یـک               پس از طی دوره      . رزندکارآموزی اشتغال و  
 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اولین شـرط صـدور پروانـه کـارآموزی     1البته به موجب ماده . به آنها داده می شود  

ل ، کانونهـای وکـالی دادگـستری بـه           واجد شرائط ، موفقیت آنها در آزمونی است که ، حداقل یک بـار در سـا                 اوطلبینبرای د 
طبـق تبـصره ذیـل همـان مـاده ، تعیـین تعـداد             . عمل می آورند و تعداد کارآموزان مورد نیاز را بر آن اساس انتخاب می نماینـد                 

کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیونی است که از رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب                     
  . می و رئیس کانون وکالی مربوطه تشکیل می شود اسال

برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود کـه عـالوه            « و تبصره های آن     . د  . و  . پ  . ا  . ک  .  ق   2به موجب ماده    
دانـشگاهی دارای  بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی یـا معـادل آن از دروس حـوزوی و                    

  :شرایط ذیل باشند 
  .اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدّس اسالم  -الف
  .اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران ، والیت فقیه ، قانون اساسی  -ب
  .نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری  -ج
 فرق ضالّه و معاند با اسالم و گروههایی که مرام نامه آنها مبتنـی بـر نفـی ادیـان                     نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و         -د

  . الهی می باشد 
  .عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت  -ه 
  .عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسالمی ایران  -و
  .اد مخدّر و استعمال مشروبات الکلی عدم اعتیاد به مو -ز

کانون های وکال مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی صالح مربوطه استعالم نمایند و مراجع مزبـور مکلفنـد                       -1تبصره  
  . ماه پاسخ الزم را اعالم نمایند 2حداکثر مدت 

در صورتی پروانه وکالت صادر مـی شـود کـه دارای شـرایط       برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند            -2تبصره  
  .این ماده باشند 

  .مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود   -3تبصره 
  .مستثنی می باشند ) الف ( اقلیت های مذهبی و رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند  -4تبصره 

. ا  . ق  . ل  .  آ   36ر پروانه کارآموزی ، متقاضی موظف است در دوره کارآموزی تکالیفی را انجام دهد که در ماده                  پس از صدو  
  .پیش بینی گردیده است . د . و . ک 

افتخاری و مجانی است ، اما کارآموز می تواند ، تحت نظر وکیل سرپرست ، قبول وکالت نمایـد و در ایـن   انجام تکالیف کارآموزی  
کارآموزان وکالت ، قبل از اخذ پروانه وکالت ، . ) د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 38ماده ( دریافت نماید   » حق الزحمه   « ت از موکل    صور
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  . )د . و . پ . ا . ک .  ق 6 ذیل ماده 3تبصره ( . حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می باشد را ندارند 
ته شد پس از طی دوره کارآموزی و انجام اختبار در صورت قبولی کارآموز پروانه وکالت او صادر گردیده امـا  همانطور که گف  

قبل از تسلیم به مشارالیه ، باید در حضور ریاست کانون و الاقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره قسم یاد کـرده و صـورت مجلـس                            
  . قسم و قسم نامه را امضاء نماید 

 سـال سـابقه خـدمت       2کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و        . د  . و  . ک  . ا  .  ل   8جه داشت که برابر تبصره ماده       البته باید تو  
  . قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می باشند 

 هـای حقـوق   مدت کارآموزی اعضای یـک هیـأت علمـی دانـشکده        . د  . و  . پ  . ا  . ک  .  ق   2 ماده   3همچنین به موجب تبصره     
  .نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود 

 5کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم بـوده و دارای حـداقل     
نیروهای مسلح  در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و               سال متناوب    10سال سابقه کار متوالی یا      

 با داشتن سی سال خدمت بازنشسته شوند با انجام نصف مدت کارآموزی ، بـدون رعایـت شـرط سـن ،                      15/4/73باشند و بعد از     
   ) . 1373مصوب . د . و . ک . ا .  ل 8الحاقی به ماده » د « بند ( می توانند پروانه وکالت تحصیل نمایند 

  ) دوره کارآموزی و انجام اختباربدون طی ( شرایط صدور پروانه وکالت . 2

قانونگذار اشخاصی را که واجد تجربه الزم دانسته ، و بنـابراین اشـتغال بـه وکالـت آنهـا را مـستلزم انجـام کـارآموزی و اختبـار                              
  :این اشخاص عبارتند از . ، اصالحات بعدی و سایر قوانین پیش بینی نموده است . د . و. ک . ا .  ل 8ندانسته ، در ماده 

کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سـال متنـاوب سـابقه خـدمت قـضایی بـوده و                     -دارندگان سابقه قضایی که فاقد دانشنامه لیسانس باشند         
الاقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صالحیت قضایی از آنها ، از طرف دادگاه عـالی انتظـامی قـضات                         

  . )د . و . ک . ا .  ل 8ف ماده بند ال( . نشده باشد 
کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و               - دارندگان سابقه قضایی که دارای دانشنامه لیسانس باشند       

  ) . د. و . ک . ا .  ل 8بند ب ماده ( . سلب صالحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی کـه دارای لیـسانس قـضایی یـا گـواهی                      -نمایندگان مجلس 

. د . و . ک .  ل 8مـاده  » ج  « بنـد   . ( پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند                  
   )1373اصالحی سال 

، و حـداقل پـنج سـال     که دارای دانشنامه لیسانس در رشته حقوق بوده  افسران بازنشسته نیروهای مسلح ، -ان بازنشسته نیروهای مسلح  افسر
  .متوالی یا هشت سال متناوب در مشاغل سازمانی خدمت نموده و از اشتغال به وکالت محروم نباشند 

  : مشاغل سازمانی مورد نظر عبارتند از 
دادسـتان ارتـش و معـاون او         . 2و عضو دادگاه عالی انتظـامی و دادسـتان و دادیـار دادسـرای انتظـامی قـضات ارتـش                       رئیس  . 1 

ماده واحـده قـانون اجـازه وکالـت          . (دادستان و دادیار و بازپرس و معاون بازپرس نظامی          . 4رئیس و عضو دادگاههای نظامی         .3
  .)1351ب نشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی مصودادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق باز

این اشخاص نیز ، پس از آماده شدن       . اشخاص مزبور ، باید سایر شرایط وکالت را دارا بوده و وکالت آنها با مانع قانونی مواجه نباشد                   
  . وانه را دریافت نمایند پروانه وکالت آنها ، می بایست به ترتیب مقرر سوگند یاد و ذیل سوگند نامه را امضاء نموده و سپس پر

  تکلیف کانون در اعالم رد تقاضا و یا صدور پروانه. 3
متقاضی پروانه وکالت و کارآموزی تقاضای خود را کـه بایـد حـاوی نکـات         . د  . و  . ک  . ا  . ق  . ل  . به بعد آ     28به موجب مواد    
  .به دفتر کانون تسلیم می نماید  آیین نامه مورد بحث باشد ، 32 و ضمائم مندرج در ماده 31مذکور در ماده 

و . ک . ا .  ل 8 الحاقی به ماده     2تبصره  . ( کانون ملزم است نسبت به تقاضای واصله حداکثر ظرف شش ماه اتخاذ تصمیم نماید               
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چنانچه تقاضای پروانه وکالت یا کـارآموزی از سـوی کـانون وکـالء مـردود اعـالم گردیـد متقاضـی                       ) 1373مصوب سال   . د  . 
دادگاه مزبور نسبت بـه     . اند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید                  تو می

شکایت رسیدگی نموده و در صورت عدم ورود شکایت تصمیم کـانون را اسـتوار و چنانچـه شـکایت را وارد تـشخیص نمایـد                          
این حکم قطعی و اجرای آن به عهده ریاست کـانون  . اضی را صادر می نماید حکم به صدور پروانه مورد نظر و تسلیم آن به متق 

  . )د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 34ماده . ( می باشد و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است 
  موانع صدور پروانه وکالت و کارآموزی. 4

  :اده نمی شود به اشخاص زیر اجازه وکالت د. د . و . ک . ا .  ل 10به موجب ماده 
  اتباع خارجه  ♣
قضات و متسخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بـه دولـت اسـت در حـین اشـتغال بـه              ♣

  .خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه 
  . سال باشد 25جورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از مح ♣
  .محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی  ♣
  اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت  ♣
به تشخیص هیأت مدیره کـانون و  شوون وکالت است   محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت                 ♣

  .یا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است 
  . کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند  ♣
  .اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند  ♣

  اعتبار پروانه وکالت  . 5
. روانه وکالت سه سال است و تجدید آن منوط به درخواست وکیل و باقی بـودن شـرایط وکالـت مقـرر در قـانون اسـت        اعتبار پ 

 در صورتی که وکیلی را فاقد شرایط مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تشخیص نماید مراتب                    کانون وکالء ،  
. دادگاه مزبـور رسـیدگی و رأی مقتـضی صـادر مـی نمایـد       . دگی می نماید و درخواست رسیعالم را به دادگاه انتظامی وکالء ا 

 5تبصره . ( پروانه وکالت تا صدور حکم قطعی معتبر می باشد مگر اینکه دادگاه ، با توجه به ضرورت ، حکم تعلیق صادر نماید            
  . )د . و . پ . ا . ک .  ق 2ماده 

  شرایط گرفتن پروانه مشاوره حقوقی. 6
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران  187قررات یاد شده ، در اجرای ماده      افزون بر م  

 ، قوه قضاییه اجازه یافت تا نسبت به تأیید صالحیت فـارغ التحـصیالن رشـته حقـوق ، بـرای صـدور مجـوّز                          27/1/1379مصوب  
بـه موجـب   . آیین نامه اجرایی این قـانون نیـز تـصویب و منتـشر گردیـد      . تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام کند       

شـرایط  . کنـد   ، با رعایـت شـرایطی ، نـسبت بـه دادن پروانـه مـشاوره حقـوقی اقـدام مـی                 2نامه مزبور ، هیأت مقرر در ماده         آیین
د شرایط امتحان کتبی به عمل می آیـد ؛  از دواطلبان واج.  آیین نامه مزبور آمده است  3متقاضیان پروانه مشاوره حقوقی در ماده       

اما اعضای هیأت علمی رسمی دانشکده های حقوق که دارای مدرک دکترای تأییـد شـده بـوده و دسـت کـم سـه سـال سـابقه                             
از پذیرفتـه   ) .  آیـین نامـه و تبـصره آن          8مـاده   ( تدریس در دروس حقوقی دارند ، از شرکت در آزمون مزبور معاف می باشـند                

  .ان کتبی ، مصاحبه شفاهی به عمل آید شدگان امتح
  حقوق کانون وکالی دادگستری   -د
 ممنوعیت تعلیق وکیل . 1

وکیلـی   هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظـامی ، تعلیـق موقـت        
راسـا بـه    ( یـا رئـیس کـانون       ) رئـیس قـوه قـضائیه       ( ادگـستری   که مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته است ، به در خواست وزیر د            
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چنانجه دادگاه مزبور رای بر تعلیق صادر نمود . از دادگاه انتظامی وکالء به عمل می آید         )  نفر از اعضای هیات مدیره       6تقاضای  
 ق نیز از طرف وزیـر دادگـستری        رای عدم تعلی  . رای صادره قابل اجراء اما قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است               

  . یا رئیس کانون وکالء ، در مرجع اخیر ، قابل تجدید نظر است ) رئیس قوه قضائیه ( 
 برخورداری از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا . 2

 در صـورتی  شـاغلین شـغل قـضا ، از جملـه ،          . وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشـد                 
توانند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند که دادگاه عالی انتظامی قضات قرار تعلیق آنان را ، پس از رسیدگی و وجود دالیـل ،                         می

بنابراین می توان نظر داد که تعقیب کیفری وکیل ، به اتهام جرمی که در موضع دفاع مرتکب شده است ، مـستلزم                       . صادر نماید   
  .  که برای تعقیب کیفری قضات مقرر است طی همان مراحلی است

 حمایت کیفری  .3

  .  روز تا سه ماه زندان محکوم می شود 15هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به 
.  حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبـر اسـت             قرارداد 1333، مصوب   . د  . و  . ک  . ا  . ق  .  ل   19به موجب ماده      -استحقاق حق الوکاله    

در عـین حـال نظـر بـه اینکـه ممکـن اسـت               . بنابراین وکال می توانند نسبت به حق الوکاله با موکلین خود قرارداد منعقـد نماینـد                 
 در حـال  .قرارداد حق الوکاله منعقد نشود قانونگذار حداقل حق الوکاله وکیل را در هر مورد ، بـر اسـاس تعرفـه مـشخص نمـود          

 قانون برنامه سوم بر اسـاس آیـین نامـه           187حاضر ، حق الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکال و مشاوران حقوقی ماده                
تعرفه حق الوکاله نه تنها در صورت نبودن قرارداد ، برای وکیل و موکل ، محکوم علیه و           .  تعیین می شود   1385مربوط ، مصوب    

  .نیز قرار می گیرد » سهم تعاون « که مبنای تشخیص مالیات بر درآمد وکال و شخص ثالث معتبر است ، بل
   حدود وکالی دادگستری-ه 

  تخلفات و مجازتهای انتظامی . 1
. وکالی دادگستری مکلفند اعمالی را که به موجب مقررات بر عهده آنها قرار گرفته در زمـان و بـه ترتیـب مقـرر انجـام دهنـد                             

عـدم رعایـت مـوارد مزبـور در محـدوده      .  آنها می بایست متناسب با  مقام و منزلت شـغل وکالـت باشـد       همچنین اخالق و رفتار   
 مـستوجب   مطابق با آیین نامـه الیحـه قـانونی اسـتقالل کـانون وکـالی دادگـستری        مقررات تخلف انتظامی محسوب می شود و  

  : به شرح ذیل  است تعقیب و تحمل مجازات انتظامی
تخلف از نظاماتیکه کانون برای وکالء دادگستری تعیـین           -می باشد   ) رج در پرونده    داخطار کتبی یا توبیخ با       ( 2 و   1انتظامی آنها درجه    تخلفاتی که مجازات    

 انتظـامی مـی توانـد تعیـین و     دادسـتان  ، بوده و رئیس کانون مستقال یا به پیشنهاد 2 و 1می نمایند مشمول مجازات انتظامی درجه  
  .ن امر مانع صالحیت دادگاه انتظامی در تعیین این مجازاتها نخواهد بود اجراء کند ، ای

وکیل مکلف به انجـام امـور زیـر مـی باشـد و ضـمانت         -می باشد ) مه رسمی و مجله کانونتوبیخ با درج در روزنا ( 3تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه       
  .  خواهد بود 3اجرایی آن مجازات انتظامی درجه 

)  به جرائم مربوطه رسیدگی مینماید  یا دادگاه قائم مقام آنها که( وکیل باید در دیوان کیفر و دیوان جنایی  .  وکیل در دادگاه الزامی است    حضور 
. حاضر شود     ، در صورتی که جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد ،          ) در مورد سایر محاکم     ( و در محاکمه ای که وقت آن زودتر ابالغ شده است            

چنانچه وکیل برای حضور در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد و همزمانی آنها به نحوی باشد که جمع بین آنهـا ممکـن نباشـد ، الزم اسـت در                     
در   دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شـود و بـه دادگاههـای دیگـر الیحـه بفرسـتد و یـا ،                               

در تشخیص همزمانی ، مدت عرفـی الزم بـرای جابجـائی بـین دو دادگـاه ، ولـو در یـک حـوزه                        . ورت حق توکیل وکیل دیگری معرفی نماید        ص
  . قضائی ، باید در نظر گرفته شود 

 از طـرف دادگاههـا      ، که دفاع از متهمین  و  ن ،   وکیل باید کارهای معاضدت قضایی ، ارجاعی از طرف کانو         . انجام کارهای معاضدتی الزامی است       
  . در حدود قانون و نظامات ارجاع می شود ، را به خوبی و با عالقمندی ، انجام دهد 

وکیل مکلف است کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه ، اخطار ، رونوشـت ادعانامـه     . رویت نمودن اوراق ارسالی از کانون الزامی است          
  .رستاده می شود ، را قبول و رؤیت نموده و رسید دهد یا حکم که بوسیله مامور یا پست ف
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  : که عبارتند از   -می باشد ) توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون یا تنزیل درجه ( 4 و3تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه
  .تجاهر به استعمال مسکرو افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد  
  . ئه رسید در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید عدم ارا 
  .وکالت نمودن ، پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه  
  . عدم حضور ، بدون عذر موجه ، در دادگاه به نحوی که بواسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد  

  :که عبارتند از  - می باشد )تنزل درجه  ( 3 درجه تخلفات که مجازات انتظامی آنها
اشتغال یابـد کـه منـافی        در صورت ارتکاب اعمال و رفتاری که منافی شئون وکالت است و همچنین در صورتی که به کاردیگری                  

  . شوون وکالت است و علی رغم تذکر کانون به آن ادامه دهد 
 . نماید  االتر از پروانه ای که دارد معرفیدر صورتی که بوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر درجه خود را ب 

 . در صورتی که به وسائل فریبنده تحصیل وکالت نماید  

 و هزینه های قانونی      نباشد ،  در صورتی که زائد بر حق الوکاله مورد توافق با موکل یا زائد بر تعرفه قانونی ، چنانچه قرارداد در بین                     
  . دیگری بگیرد وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا 

برای تعیین وکیل دیگـر      چنانچه استعفا خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطالع ندهد یا وقتی اطالع دهد که موکل مجال کافی                    
 . و معرفی به دادگاه نداشته باشد 

ت به موکل یـا متـصدی   اگر پس از ابالغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع وق          
 . امور  او اطالع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود 

 . در صورتی که نسبت به موضوعی که قبال به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید  

ههایی کـه تمـام یـا قـسمتی از سـرمایه آنهـا       در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگا           
 .متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها وکالت نماید 

 یا داور یا اسـتعفاء از وکالـت و قبـول مجـدد وکالـت                سیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس      در صورتی که برای تطویل دادرسی به و        
 . متوسل شود 

کرات کتبی یا شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی یا وکالء و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بـر                     در صورتی که در مذا     
 . خالف احترام اظهاری بنماید 

  :به شرح ذیل   -می باشد )  سال 3 ماه تا 3ت از ممنوعیت از وکال ( 5تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 
  .  ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد چنانچه دعوا را به طور مصانعه یا در 
 موکل مطلع شده و آنها را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربـوط بـه امـر وکالـت یـا                   ردر صورتی که بواسطه وکالت از اسرا       

  . شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد 
  .در صورت تخلف از قسم  

    :به شرح ذیل   -می باشد ) ت دائم از شغل وکالت محرومی (6آنها درجه تخلفاتی که مجازات انتظامی 

یـا  (  اگر بر خالف قانون خود را واجد شرائط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء آیین نامه           ♣
فت پروانه واجد شرایط بوده چنانچه در حین دریا  .  نماید   کتبا به کانون اطالع داده و پروانه خود را تسلیم         ) از تاریخ دریافت پروانه     
 .موده و پروانه خود را تسلیم دارد ط گردد باید ظرف ده روز از تاریخ فقدان شرط کانون را کتبا مطلع نو بعد فاقد یکی از شرای

اشـخاص ثالـث را در آن       در صورتی که بعد از استعفاء از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالـت طـرف موکـل یـا                         ♣
 . موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم  مقام قانونی او قبول نماید 

در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته تا حق موکل خود را تضییح نماید یا خیانت دیگری نـسبت بـه موکـل                            ♣
 . کرده باشد

 .اجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکالء اعالم کرده ثابت شود در صورتی که خالف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مر ♣
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  تعقیب انتظامی وکیل  .2
دادگاه انتظامی وکالء محاکمه درعند االقتضاء  شود مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و اعالم  وکیل دادگستری  تخلفدر صورتی که

ر خواست صـادره از دادسـرای انتظـامی وکـالء شـروع و در دادگـاه                 تعقیب انتظامی وکیل ، علی االصول ، به موجب کیف         . می گردد   
و در عین حال وزیر دادگستری و برخی مقامات قضائی نیز ، در مـواردی ، مـی تواننـد                    . انتظامی وکالء مورد رسیدگی قرار می گیرد        

دادگـستری و هیـات مـدیره کـانون         همچنـین وزیـر     . تعقیب انتظامی وکیل را مستقیما از دادگاه انتظـامی وکـالء در خواسـت نماینـد                 
  :موارد تعقیب انتظامی وکیل عبارتند از . توانند ، تحت شرائطی ، تعلیق وکیل تحت پیگرد را درخواست نمایند  می
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  پنجمفصل 

  مجموعه قوانین
  

  در امور مدنی 1های عمومی وانقالب دادگاه  قانون آیین دادرسی-گفتار اول
  28/1/1379 تایید شورای نگهبان   مجلس شورای اسالمی  21/1/1379 مصوب                  

   کلیات -بند اول
های عمومی،  آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه                      1ماده  

  . رود باشند به کار می ی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میانقالب، تجدیدنظر ، دیوان عال
تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قـانونی آنـان رسـیدگی بـه          هیچ دادگاهی نمی    2ماده

   .دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند 
در صورتی که قـوانین موضـوعه   . ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند  قضات دادگاه   3ماده

معتبر و اصول حقـوقی  کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی                      
توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور                   که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی            

  . حکم امتناع ورزند واال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد 
  . نچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شدچنا   -تبصره
  . ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند  دادگاه  4ماده

  . ر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند ها قطعی است مگر در موارد مقر آرای دادگاه  5ماده 
  .  عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست  6ماده
رحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخـستین در آن دعـوا حکمـی صـادر نـشده باشـد ، مگـر بـه         توان در م     به ماهیت هیچ دعوایی نمی      7ماده

  . موجب قانون 
تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلـوگیری کنـد مگـر دادگـاهی کـه حکـم صـادر          هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی    8ماده

  . االتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد نموده و یا مرجع ب
  . یابد  رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می  9ماده

  . شد مگر این که آن قوانین، خالف شرع شناخته شود با آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می
نسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیـد                             

  . شود نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می
   دادگاه ها  صالحیت-بند دوم

  ها   صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه-الف
 رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صالحیت دادگاههای عمومی و انقالب است مگر در مـواردی کـه قـانون مرجـع دیگـری را تعیـین                               10ماده

  . کرده باشد 
تگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشـد ، در صـورتی کـه در                  دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقام              11ماده

ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقـت نداشـته ولـی مـال غیـر                          
 غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه                شود که مال    منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می       

  . محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد 
تمع یا تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مج  . حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است                   -تبصره

  . دهد  ناحیه ، تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی
 دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجـع بـه آن در دادگـاهی                                 12ماده

                                                           
   11/2/1379 -16070 نقل از روزنامه رسمی شماره .1
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   1.وانده در آن حوزه مقیم نباشدشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خ اقامه می
تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا           در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می                     13ماده

    . 2 شود انجامبایست در آنجا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می
  . شود که دالیل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است  ت تامین دالیل و امارات از دادگاهی می درخواس 14ماده

شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقـع اسـت ،    در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می     15ماده  
  . و قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد به شرط آن که دعوا در هر د

های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به امـوال غیرمنقـول متعـددی باشـد کـه در       هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه      16ماده  
  . ده مراجعه نماید های یاد ش های حوزه تواند به هر یک از دادگاه اند، خواهان می های قضایی مختلف واقع شده حوزه
هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری                              17ماده

   . 3 که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده استشود این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می. شود  نامیده می
  . نخواهد بود) 17(عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده   18ماده

ه دعـوا تـا اتخـاذ تـصمیم از مرجـع      هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی ب           19ماده  
در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را بـه دفتـر دادگـاه رسـیدگی کننـده                              . شود    صالحیتدار متوقف می  

  .  اقامه دعوا نماید  در دادگاه صالح مجدداتواند پس از اثبات ادعا  شود و خواهان می تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می
شود   دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می                   20ماده

لوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صـالحیت دادگـاهی اسـت              که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی مع              
  . که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است 

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته اسـت و چنانچـه در                       21ماده  
  . شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد  ت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میایران اقام

                                                           
آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری، و دیگر توضیحات بـه دفتـر   : در تمام کتاب نشانه این است که برای اطالع از  ] [اعداد داخل کروشه    .  1

  . هفتم مطابق شماره داخل کروشه مراجعه بفرمایید 
  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 

حتـی در  ) در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجـع بـه آن   (  قانون آئین دادرسی مدنی    23دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده        نظر به اینکه صالحیت     
 قـانون فـو ق االشـعار مـی باشـد و بـا       21انده موضـوع مـاده   صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنائی است بر اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خو       

  چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجـوه مربـوط بـه    20 قانون مدنی به عمل امده از ماده       22 الی   12عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد               
ارداها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفـصیل شـده و دعـاوی قـسم اول را منطوقـاً از حیـث       غیر منقول ناشی از عقود و قر     

 قانون آئین دادرسی مدنی قـرار  23الذکر تحت شمول حکم ماده صالحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مهفوماً از دعاوی راجع به غیرمنقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیر                     
 کـه در مـسیر   22 و 13 دیوان عالی کـشور از طـرف دیگـر احکـام صـادره از شـعب              22 و   13 دیوان عالی کشور از یک طرف و         21 و   3می گیرد بنا به مراتب در اختالف نظر حاصله بین شعب            

  . استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می باشد 
  .  برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 1328این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 

   5/9/1363-31رأی شماره 
   رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 2

ع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صالحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را  قانون آئین دادرسی مدنی راج22حکم مقرر در ماده 
که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب  قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول 21که در ماده 

  .  دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است 3بین 
  .  برای دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 1337 قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد 3این رأی بر طبق ماده 

 28/3/1359-9رأی شماره 
   حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل . 3

. برای آن خواسته ای تقویم می گردد در پرونده ای که بین طرفین دعوی مطرح بوده است ، از ناحیه یکی از اصحاب دعوی ، دعوی دیگری تحت عنوان دعوی طاری مطرح می شود و                              :سوال  
ا می توان به مبلغی تقویم کرد که قابل تجدید نظر باشد و در نتیجه دعوی اصلی نیز به تبع دعوی طاری قابـل تجدیـد   چنانچه دعوی اصلی از لحاظ خواسته دعوی قطعی باشد آیا دعوی طاری ر      

  نظر گردد ؟
 بودن آن با دعوی اصـلی یـا    از دعوی طاری شده و ویژگی دعوی مزبور مرتبط21/1/1379 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب   17با عنایت به تعریفی که در ماده         :نظریه  

اعم از اینکه دعوی طاری تحـت عنـوان ورود ثالـث    ( دارای یک منشأ بودن آن با دعوی اصلی می باشد چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوی اصلی و طاری                        
 قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعـوی مـؤثر در دیگـری اسـت ،           141با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده        فراهم باشد از جهت اینکه      ) طرح شده   .... یا جلب ثالث یا دعوی متقابل یا        

اهی قابلیت تجدید نظر خواهی دعوی طاری به دعوی اصلی که دعوی اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده تسری پیدا می کند و دعوی اصلی به تبـع دعـوی طـاری قابـل تجدیـد نظـر خـو                     
  . خواهد بود 

  10/2/1384- 17523 ، روزنامه رسمی شماره 31/3/1382 -1960/7نظریه شماره 
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصـل شـرکت و دعـاوی بـین                         دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت      22ماده  
ت و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحالل تا وقتی که                         شرک

  . تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود 
ر محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کاال باید در آنجا تسلیم دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ،  د  23ماده  

اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشـد دعـوی ناشـی از تعهـدات هـر شـعبه یـا          . شود    گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می         
ست اقامه شود ، مگر آن که شعبه یاد شده بر چیده شده باشد که در این صورت                  اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع ا             

  . نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد 
  . رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است   24ماده 

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند   25ده ما
  . و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صالحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود 

   اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن -ب
مناط صالحیت تاریخ تقـدیم     . تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است                       26ماده  

  . 1دادخواست است مگر در موردی که خالف آن مقرر شده باشد
ر قرار عـدم صـالحیت ، پرونـده را بـه دادگـاه صـالحیتدار ارسـال        در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدو         27ماده  
دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد ، پرونده را جهـت                      . نماید    می

  . نظر در تشخیص صالحیت الزم االتباع خواهد بود رای دادگاه تجدید . کند  حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می
   .باشد  های دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختالف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشور می در صورتی که اختالف صالحیت بین دادگاه   -تبصره
هـا اعـم از عمـومی ،      ، اختالف محقق شود همچنـین در مـواردی کـه دادگـاه        های عمومی، نظامی و انقالب در مورد صالحیت         هرگاه بین دادگاه    28ماده  

 کـشور   عـالی نظامی و انقالب به صالحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اخـتالف بـه دیـوان         
  . باشد  زم االتباع میرای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صالحیت ، ال. ارسال خواهد شد

  . رسیدگی به قرارهای عدم صالحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود   29ماده 
ود حـسب  هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صـالحیت اخـتالف شـ                30ماده  

  . االتباع است  مورد ، نظر مرجع عالی الزم
   دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت -بند سوم 

  : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از   158ماده 
بت بـه آن مـال   ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خـارج کـرده و اعـاده تـصرف خـود را نـس                            

  2 .نماید  درخواست می
  : دعوای ممانعت از حق عبارت است   159 ماده

                                                           
  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور . 1

 به اینکه در قـانون تـشکیل دادگـاه عمـومی      قانون آئین دادرسی مدنی مناط صالحیت تاریخ تقویم دادخواست معین شده مگردر مواردی که خالف آن مقرر شود و نظر              46نظربه اینکه در ماده     
ترتیبی بر خالف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صالحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عیناً بـه دادگاههـای عمـومی                      

  . بر صالحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود  شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر 1/11/59-1522/6واگذار گردیده است ، بنابراین رأی شماره 
  .  برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 1328این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 

  16/12/1359 -28/59ردیف 
   نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 2

  آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آئین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات اسالمی متفاوت است یا خیر ؟. 1 :سوال 
  راز شود یا خیر ؟آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید اح. 2

 قـانون مجـازات   690 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی بـا ماهیـت تـصرف عـدوانی موضـوع مـاده                     581ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد       . 1 :نظریه  
دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری رفع تـصرف عـدوانی   اسالمی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم              

  . یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد 
رف شـاکی و یـا رعایـت     قانون مجازات اسالمی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیـازی بـا احـراز سـبق تـص     690رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده  . 2

 و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر مدنی نیست و اساساً در قانون اخیرالذکر به              1352مهلت های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال               
  . مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است 

  25/11/1384-17761 ، روزنامه رسمی شماره 14/2/1381 -274/7نظریه شماره 
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

  . تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد 
  : دعوای مزاحمت عبارت است از   160ماده 

نماید که نسبت به متصرفات او مـزاحم اسـت بـدون ایـن      احمت کسی را میدعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مز           
  . که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد 

در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل ازخارج شدن ملک از تصرف وی                     161 ماده
  . ت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است و یا قبل از ممانع

باشـد مگـر آن کـه طـرف           در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حـق مـی                         162 ماده
  .  و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نمایددیگر سبق تصرف

  . تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید  کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمی  163 ماده
انی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشـجار و بنـا در صـورتی بـاقی                    هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدو            164 ماده
ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تـاریخ اجـرای حکـم ، در بـاب مالکیـت بـه دادگـاه                     می

  . صالحیتدار دادخواست بدهد 
صرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متـصرف عـدوانی بایـد فـوری           در صورتی که در ملک مورد حکم ت         165 ماده

چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم لـه پـس از            . محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید          
اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تـصرف نمایـد یـا                       جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین        

توانـد متـصرف    همچنـین محکـوم لـه مـی    . ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند   
  . خریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصالح آثار ت

  . نماید  در صورت تقاضای محکوم له ، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می  -تبصره
شـد ، ضـابطین مـذکور مکلفنـد بـه           هرگاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری با                     166 ماده

موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطالع داده ، برابر 
  . نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند 

تمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و                 چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده ، اح             - تبصره
  . وقع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند 

اسـتفاده و یـا     اند و بعضی از آنـان مـانع تـصرف یـا               کرده  در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می                     167 ماده
  .  و مشمول مقررات این فصل خواهد بودحق محسوبمزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از 

 مـورد اسـتفاده در امـوال غیـر          که) از قبیل باالبر و پله برقی و امثال آنها          ( دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله                  168 ماده
باشد مگر اینکه اقدامات باال از طرف موسسات مربوط چه دولتی یـا خـصوصی بـا مجـوز قـانونی یـا مـستند بـه                      منقول است مشمول مقررات این فصل می      

  . قرارداد صورت گرفته باشد 
 ممانعت از حق در حدود مقررات یـاد شـده خـود را ذی نفـع              هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا              169 ماده

مرجع مربـوط بـه ایـن امـر رسـیدگی نمـوده ،       . تواند وارد دعوا شود  بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می       
  . حکم مقتضی صادر خواهد کرد 

تواننـد بـه قـائم مقـامی مالـک برابـر              باشند می    به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می            مستاجر ، مباشر، خادم ، کارگر و        170ماده  
  . مقررات باال شکایت کنند 

سرایدار، خادم ، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یـا کـسی کـه                              171 ماده
  . ق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود ح

دعوای تخلیه مربوط به معامالت با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصـی               - تبصره
  . داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود برای تخلیه یا استرداد وجود 

قـانون    )1292( اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده      172 ماده
باشد ، چنانچه سند یـاد شـده مـوثر در دعـوا باشـد و نتـوان از طریـق دیگـری         مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده  

  . حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد 
ته به دولـت باشـد   های دولتی یا وابس     به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکت                    173ماده  
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  . نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد 
دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یـا           دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می         174ماده  

  . ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است 
 رای  ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دالیل وی را موجـه تـشخیص دهـد، دسـتور جلـوگیری از ایجـاد آثـار        چنانچه قبل از صدور  

تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعـت از      
  .  ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد حق را در

  . شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید  این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می
ادر کننـده ، توسـط   در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بالفاصـله بـه دسـتور مرجـع صـ             175ماده  

در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر ، اقـدامات          . باشد    اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی             
ه و استرداد آن ممکن نباشد مثل شود و در صورتی که محکوم به ، عین معین بود اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می   

  . یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد 
اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعـت از                      176 ماده

  . می محکوم خواهند شد وادار نمایند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالحکم حق مورد 
  . آید رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می  177ماده 

∗∗∗  
   .28/7/1381  واصالحات بعدی تا1373 تیرماه 15مصوب  1های عمومی و انقالب  قانون تشکیل دادگاه-گفتار دوم

هایی با صالحیت عام بـه شـرح مـواد      و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ، دادگاه               به منظور رسیدگی و حل      1ماده  
  . شوند  آتیه تشکیل می

  . های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است  های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه تاسیس دادگاه  2ماده 
تـشکیالت ، حـدود صـالحیت ، وظـایف و اختیـارات      . در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حـوزه تـشکیل مـی گـردد                3ماده  

 عمـومی و  نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسـی مربوطـه ، طبـق قـانون آئـین دادرسـی دادگـاه هـای        » دادسرای عممومی وانقالب    « دادسرای مذکور که    
  : کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسالمی ومقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل می باشد28/6/1378انقالب در امور کیفری مصوب 

م و دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حـدود اسـالمی ، اجـرای حکـ                               –الف  
همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد الزم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیالت اداری خواهد 

ان را در حـوزه قـضائی بخـش ، وظیفـه دادسـت     . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شـود               . داشت  
  2.دادرس علی البدل بر عهده دارد 

  . ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است   –ب 

                                                           
  3/5/1373 -14383نقل از روزنامه رسمی شماره .  1
  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 2

 آیا دادستان و یا دادیار به منظور اجرای حکم حق ممنوع المعامله        قانون اصالح تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب اجرای احکام صادره بهر عهده دادسرا است               3نظربه اینکه طبق ماده       :سوال  
  نمودن محکوم را دارند یا خیر؟

ر نیـز   آیین نامه اجرائـی قـانون مـذکو   37 تا 34 و 10 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب که اجرای حکم نیز به عهده دادسراها گذاشته شده و مواد        3طبق بند الف ماده       :نظریه  
نحوه اجرای حکم را مقرر داشته و دادیار نیز وظایف دادستان را در اجرای احکام بر عهده دارد و لذا در صورتی که برای اجرای حکم صدور قرار ممنوع الخروجی را الزم بداند ، صدور قـرار                                 

  .  پیش بینی نشده است فوق الذکر بالمانع است ولی در مورد ممنوع المعامله کردن اشخاص نصی در قوانین موضوعه
   11/3/1384 -17551 ، روزنامه رسمی شماره 18/10/1382 -8601/7نظریه شماره 

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
انجام وظیفه می کند و حدود اختیارات رئیس مجتمـع از لحـاظ   آیا دادستان و یا رئیس مجتمع چنانچه از دادسرا یا از بین قضات دادگاه باشد تحت نظر چه کسی از لحاظ قضائی و اداری     :سوال  

  قضائی و اداری در چه حدی است ؟
 اصـالحی همـان قـانون زیـر نظـر رئـیس       12 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب اسالمی دادستان رئیس دادسرا اسـت و از لحـاظ اداری برابـر مـاده        3 طبق بند الف ماده       :نظریه  

 است ،  و در مورد مجتمع های قضائی ، اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحـاظ اداری ماننـد سـایر قـضات تحـت ریاسـت رئـیس                دادگستری
داری زیر نظر رئیس دادگستری می باشـد و حـدود اختیـارات رئـیس     دادگستری خواهد بود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیر نظر رئیس کل دادگاهها و از لحاظ ا                  

مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابالغ و از لحاظ اداری در حدی است که رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضائیه به او تفویض کرده اند و در هیچ حال رئیس مجتمـع بـر دادسـتان ریاسـت و نظـارت          
  . ندارد 

   6/2/1385 -17813 ، روزنامه رسمی شماره 3/9/1383 -6619/7نظریه شماره 
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  . مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطالع دهند  –ج 
  :جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از . بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانوناً این حق را داشته باشد  – د
 .ارجاع دادستان  .1

 . ه باشد شکایت یا اعالم جرم به باز پرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشت .2

 . در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد  .3

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات الزمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند   –ه
  . یقات خود را کامل بداند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحق

بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده ، مراتب را در صورت مجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود بـه نحـوی              
  . که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم و منتظر حل مشکل می شود

در جرائمی که در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیـز دارای کلیـه      . یه جرائم بر عهده بازپرس می باشد        تحقیقات مقدماتی کل   –و  
  . وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد 

اخله باز پرس ، اقـدامات الزم را بـرای حفـظ و جمـع      در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور ومد                  
آوری دالیل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرائم ؛ دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بـازپرس در خواسـت نمایـد بـدون            

  .اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد 
  1. یه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختالف نظر بین دادستان و دادیار ، نظر دادستان متبع خواهد بود کل –ز 

امـور کیفـری   بازپرس راساً ویا به تقاضای دادستان می تواند درتمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمـومی وانقـالب در        –ح  
در .  کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تـامین را صـادر نمایـد                           28/6/1378مصوب  

. ر نـزد دادسـتان ارسـال نمایـد         صورتی که باز پرس راساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهار نظـ                       
نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجـب دیگـری                    هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد،            

دستان تقاضای بازداشت کـرده و بـازپرس بـا آن موافـق نباشـد          برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دا                
  . حل اختالف ، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود 

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند از بازپرس در خواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف            
به هر حال متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از .  تاریخ تسلیم در خواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید ده روز از  

در صورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان در خصوص صالحیت محلی و ذاتی و همچنین نـوع جـرم حـسب مـورد حـل                           .این حق استفاده کند     
  . با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود اختالف 

هرگاه در جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بـه سـر                            –ط  
نده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکـه  برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کن 

جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شـود و مـتهم    
فـک قـرار بازداشـت      . ب مورد به دادگاه های عمومی یا انقالب محل شکایت کند            حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ به وی حس              

. متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختالف بین دادسـتان و بـازپرس حـل اخـتالف بـا دادگـاه خواهـد بـود              
به هر حال مدت بازداشت مـتهم نبایـد از حـداقل    . ر ماه یا هر دو ماه اعمال می شود  چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چها           

                                                           
   نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 2

  در صورتی که پرونده جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس ارجاع شود آیا دادستان حق اخذ آن و ارجاع به شعبه دیگر دارد ؟. 1 :سوال 
  بازپرس یا دادیار ارجاع شود آیا آنها صالحیت رسیدگی را دارند ؟ به 3 ماده 3چنانچه پرونده های موضوع تبصره . 2

 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ، دادیار تحت ریاست و هدایت و نظارت دادستان انجـام وظیفـه مـی کنـد و از حیـث      28/7/1381 اصالحی 3ماده »  ز « طبق مستفاد از بند    . 1 :نظریه  
بنابراین دادستان می تواند پرونده دادیاری را در فرض مندرج در استعالم اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کند البته این اقدام دادستان بایـستی فقـط بـر اسـاس            . ی باشد   اظهار عقیده و رأی تابع او م      

ارت بر تحقیقات بازپرس است ولی ایـن نظـارت بـه دادسـتان اجـازه نمـی               از قانون مرقوم یکی از اهم وظایف دادستان نظ        ه رعایت مصالح باشد نه جهات دیگر و در مورد بازپرس مستنداً به بند              
دهد که مستقیماً پس از ارجاع پرونده به بازپرس آن را اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نماید در مدت مرخصی بازپرس نیز اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت چنانچه نیاز به دستور قضائی باشـد مـستنداً        

ن مرقوم دادستان صرفاً در جرائمی که در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست می تواند دستور صادر نماید و اال در موارد دیگر تا مراجعت بـازپرس از مرخـصی و       از قانو »  و  « به بند   
  . نیاز به دستور قضائی موضوع باید به بازپرس دیگری ارجاع شود 

 به بازپرس یا دادیار ارجاع شود چون ذاتاً صالح به رسـیدگی نیـستند بایـد قـرار     1381ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب   قانون اصال  3 ماده   3چنانچه جرائم موضوع تبصره     . 2
  . عدم صالحیت رسیدگی به صالحیت دادگاه کیفری استان صادر نماید 

   26/3/1384 -17562 ، روزنامه رسمی شماره 7/10/1382 -2567/7نظریه شماره 
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

  1.مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید 
ری بـازپرس مـی توانـد بـه تحقیقـات ضـابطین دادگـست             . در خواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین ، مقامات رسمی و ادارات فورا اجـرا نماینـد                     –ی  

  . رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات ، الزم باشد به عمل آورد 
  .تخلف از مقررات این بند عالوه بر تعقیب اداری و انتظامی ؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقییب کیفری نیز خواهد بود 

یقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می ا استماع نموده با اعالم ختم تحقاع متهم رپس از آنکه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دف –ک 
فرستد در صورتی که به عقیده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصوال جرمی واقع نشده ویا دالیل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد 

ازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت در باره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مـوثری در     قرار منع تعقیب و در صورت عقیده ب       
  .بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد . کشف حقیقت ابراز نماید 

  . دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول ، پرونده را مالحظه نموده و نظر خود را اعالم دارد 
هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفر خواست صادر ، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید   –ل 

هـد و در مـورد اخیـر    و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم ، بازپرس دستور ابالغ قرار صادره به شاکی خصوصی را مـی د                      
  . چنانچه متهم زندانی باشد فورا آزاد می شود 

) یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری  عقیـده عکـس آن را داشـته باشـد                         ( هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد         
  . آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود رفع اختالف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقالب محل به عمل می 

  :در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود   –م 
 . نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، باسواد است یا نه ، مجرد است یا متاهل  .1

 .نوع قرار تامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد  .2

 . ام نوع اته .3

 .دالیل اتهام  .4

 .مواد قانونی مورد استناد  . 5

 . سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد  . 6

 . تاریخ و محل وقوع جرم  .7

 دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر  –ن 
  :بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود 

 . اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی  .1

 . اعتراض به قرار های عدم صالحیت ، بازداشت موقت ، تشدید تامین و تامین خواسته به تقاضای متهم  .2

 . اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان  .3

  . اعتراض به قرارهای مذکور در باال ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ آن می باشد 
ی خواهـد بـود و    تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقیاعتراض به قرار ها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرس  

  . چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا اجرا می شود 

                                                           
   ظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیهن. 1

  ؟ حداکثر زمانی را که می توان در جرائم مختلف ، متهم را تا قبل از صدور حکم قطعی در بازداشت نگه داشت چه مقدار است : سوال 
ی که مجازات قانونی آن حبس یا حبس توأم با مجازات های اخف نظیر جـزای نقـدی یـا            قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در مورد جرائم           3ماده  »  ط  « طبق بند   : نظریه  

شالق باشد ، به هر حال مدت بازداشت ناشی از قرار تأمین نباید از حداقل مدت مجازات حبسی که در قانون برای آن جرم تعیین شده است ، تجـاوز کنـد لکـن در مـواردی کـه نـوع مجـازات                         
  حـداکثر مـدت بازداشـت ناشـی از     – که معموال رسیدگی به این قبیل جرائم در صالحیت دادگاههای عمومی جزایی است نه دادگاه کیفـری اسـتان     –دی یا شالق باشد     قانونی جرم ، جزای نق    

  .قرار تأمین نباید از دو ماه تجاوز کند 
   5/2/1384  - 17520 ، روزنامه رسمی شماره 30/9/1383 -7277/7نظریه شماره 

  اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه نظریه 
 ماه و در سـایر جـرائم تـا    4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صالحیت دادگاه کیفری استان تا     28/7/1381 اصالحی   3ماده  »  ط  « در بند     :سوال  

ت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصمیم نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم مـی باشـد آیـا منظـور از فـک          دو ماه به علت صدور قرار تأمین ، متهم در بازداش          
  قرار بازداشت آزادی بالقید متهم است یا خیر ؟

یل دادگاههای عمومی و انقالب ، آزادی بالقید متهم با وصف مذکور در استعالم نیـست بلکـه منظـور     قانون تشک28/7/1381 اصالحی 3ماده » ط « مقصود مقنن از فک قرار بازداشت موقت در بند  :نظریه  
   .ه است این امر از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شد. این است که با فک قرار بازداشت موقت متهم ، نباید تأمینی از او گرفته شود که منجر به بازداشت او گردد 

   7/2/1384 – 17521 ، روزنامه رسمی شماره 30/9/1383 -7277/7نظریه شماره 
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

 اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دالیل ینهرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به هم           
هرگـاه دادگـاه تعقیـب مجـدد مـتهم را تجـویز کنـد        . ی توان به در خواست دادستان وی را تعقیب نمود   جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه م         

  1.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد . بازپرس ، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید 
  . ان و یا نقاط معینی از شهر های بزرگ حوزه قضائی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرست  1تبصره 
  2.رسیدگی به جرائم داخل در صالحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا ودادگاه نظامی انجام می شود   2تبصره 
انونی آنها فقط تا سه ماه حبس ویا جزای نقـدی تـا یـک میلیـون     پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات ق                 3تبصره  

 مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهـات ضـرورت داشـته                  در دادگاه های مربوط مطرح می شود ،         ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیماً      ) 1000000(
  3.باشد 
تقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفر خواست ورسیدگی دادسـرا رسـیدگی خواهـد شـد و                        جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مس         4تبصره  

  4.چنانچه نیاز به انجام تحقیقات ویا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً نسبت به انجام آن اقدام کند 
  5.ادسرا یا دادیار ، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دبا   5تبصره 
 به جانشینی بازپرس تحـت   حوزه قضائی بخش ها ، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری استان است ،           در  6تبصره  

  6.مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود نظارت دادستان 
  . حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند هر  4ماده

 و کیفـری  یتخـصیص شـعبی از دادگـاه هـای حقـوق     .  امور کیفری رسیدگی خواهند نمود دادگاه های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به            
  برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است 

   7.حقوقی ویا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده 
رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسـیدگی بـه جـرائم مطبوعـاتی و                                -تبصره

  .به عمل خواهد آمد سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان 
وزراء و معاونین آنها ، معاونـان و مـشاوران   ،   نمایندگان مجلس شورای اسالمی  ، شورای نگهبان ،رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام  

ان نظـامی و انتظـامی از درجـه         ن ،  و جرائم عمومی افـسر       روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران ، فرماندارا                  
  8. و باالتر و مدیران کل اطالعات استان ها در صالحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صالحیت سایر مراجع قضائی است سرتیپ

دهد تحت نظارت و ریاسـت   یه تشخیص میئضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاو مناطقی که های انقالب ، در مرکز هر استان    به تعداد مورد نیاز دادگاه      5ماده  
  : نماید  گردد ، و به جرائم ذیل رسیدگی می اداری حوزه قضایی تشکیل می

   .کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض  .1
  . ران و مقام معظم رهبری توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ای .2
  . توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام  .3
  . جاسوسی به نفع اجانب  .4
  . کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر    .5
  9.  قانون اساسی 49 دعاوی مربوط به اصل  . 6

                                                           
  28/7/1381اصالحی مصوب . 1
  28/7/1381اصالحی مصوب . 2
  28/7/1381اصالحی مصوب . 3
  28/7/1381الحاقی مصوب . 4
  28/7/1381الحاقی مصوب . 5
  28/7/1381الحاقی مصوب . 6
 28/7/1381اصالحی مصوب . 7
  28/7/1381الحاقی مصوب . 8
  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 9

به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب اسالمی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصدو هفتاد و سه با اصالحات و الحاقات بعدی ، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صالحیت دادگاههـای انقـالب                  
  . می است اسال

  . کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض . 1
  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری . 2
  توطئه علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام . 3
  جانبجاسوسی به نفع ا. 4
  ⇐   کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر. 5



 
   
   

  

70

 
   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

  . توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند وا در صورت توافق میطرفین دع  6ماده 
  . های عمومی و انقالب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است  احکام دادگاه  7ماده 
 کلفند به دعاوی و شکایات و اعالمات موافق قوانین موضوعه و اصـل یکـصد و شـصت و هفـتم                عمومی و انقالب م     و دادسراهای  ها  قضات دادگاه   8ماده  

  1.تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند   و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رسیدگی کنند) 167(
تخلـف از ایـن امـر و    . بنای آن حکم صـادر شـده اسـت    ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر م    قرارها و احکام دادگاه     9ماده   

  . انشاء رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود 
، دفتر دادگاه، واحد ابالغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحـد ارشـاد و               دادرس علی البدل    هر حوزه قضایی به تعداد الزم شعبه دادگاه ،            10ماده

  2.  داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود معاضدت قضایی خواهد
تعداد اعضای هر واحد ، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صالحیت و اختیار هر واحـد یـا هـر یـک از اعـضای آن و       : ترتیب تشکیل این واحدها      -تبصره

  . نهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید ای است که به پیش نحوه اقدامات و تصمیم گیری ها به موجب آیین نامه 
  . تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد  یه میئ قوه قضائیسیس حوزه قضایی است و با تصویب رئهای عمومی در هر حوزه قضایی، ر هیس شعبه اول دادگائر  11ماده
قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگـاه هـا ریاسـت اداری دارد و در مرکـز اسـتان رئـیس کـل                  هدر شهرستان ؛ رئیس دادگستری ؛رئیس حوز       12 ماده

دادگستری استان ، رئیس کل دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن اسـتان نظـارت و                              
  3.دگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دا. ریاست اداری خواهد داشت 

  4. حذف شده است   -تبصره
برای تامین کادر قضایی دادسراها ، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاه ها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهـد نمـود          13ماده  

  5 . ها را که با تاسیس دادسرا غیر الزم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی االمکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاه ها انجام خواهد شد و شعبی از دادگاه
ادگـستری  رئیس کـل د   «برابر گروه شغلی    » دادستان تهران «و گروه شغلی    » رئیس دادگستری شهرستان  «برابر گروه شغلی    » دادستان ها «گروه شغلی     1تبصره  

  6.خواهد بود » استان تهران
دادرس علی البـدل  «برابر گروه شغلی » دادیار«و گروه شغلی » رئیس شعبه دادگاه عمومی«برابر گروه شغلی » معاون دادستان وبازپرس  «گروه شغلی     2تبصره  

                                                                                                                                                                          
   قانون اساسی 49دعاوی مربوط به اصل . 6

 اصالحی قانون مرقـوم صـرفا در مقـام ایـضاح مـاده      4 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 7/1381/ 28و علیرغم اصالحات و الحاقات مورخ      
 قانون یا دشـده کـه بـه    4لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده . بوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صالحیت دادگاههای انقالب اسالمی را احصاء نموده است ارتباط ندارد                     مر

ی استان قرار داده است منصرف از موارد صالحیت ذاتی دادگاههـای انقـالب اسـالمی      موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعالم می باشد را در صالحیت دادگاههای کیفر                
  .  دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می شود 31می باشد بنا به مراتب رأی شعبه 

  . اههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور الزم االتباع است  قانون آیین دادرسی دادگ270این رأی به موجب ماده 
   4/12/1382 -17184 ، روزنامه رسمی شماره 1382/ 10/ 30 – 664رأی شماره  

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
اههای عمومی و انقالب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی االطالق به دادگاه انقالب منطقه یـا اسـتان محـول        قانون تشکیل دادگ   5هر چند به صراحت ماده      

کـت و ممانعـت از بـروز اخـتالالت بیـشتر در      گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کاال و ارز و اثرات سوء آن ، به منظور رعایـت غبطـه ممل       
 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع بـه قاچـاق کـاال و ارز    4 ماده 1امور ارزی ، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره     

در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقالب تشکیل نشده دادگاههـای عمـومی بـه پرونـده هـای قاچـاق         « : به آن مقرر گردیده      دستور العمل مربوط     2 تجویز نموده و در ماده       1374مصوب  
ریت اعضای هیأت عمومی با این تقدیر اصل صالحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم ، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقالب پذیرفته شده و به عقیده اکث                 » . کاال و ارز رسیدگی خواهند نمود       

 قانون آیین دادرسـی دادگاههـای عمـومی و انقـالب در مـوارد            270این رأی طبق ماده     . دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد                     
  .مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم االتباع می باشد 

  28/3/1384 -17563 ، روزنامه رسمی شماره 3/1384 /10 – 676 رأی شماره
  28/7/1381اصالحی مصوب . 2
  28/7/1381اصالحی مصوب . 3
   28/7/1381اصالحی مصوب . 1

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
  مراکز استان چه کسی بر دادسرا نظارت و ریاست اداری دارد ؟ اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ، در 12با توجه به ماده   :سوال 

 اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ، دادگستری هر شهرستان بر کلیه دادگاههـای عمـومی و انقـالب و همچنـین بـر دادسـرای آن شهرسـتان نظـارت و ریاسـت اداری دارد ولـی                                 12مطابق ماده    :نظریه  
  . تان از این قاعده مستثنی بوده و نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان ، صرفاً ، به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است شهرستان های مرکز اس

   18/4/1381-17581 ، روزنامه رسمی شماره 5/5/1382-3601نظریه شماره 
  28/7/1381به موجب مصوبه . 2
  28/7/1381اصالحی مصوب . 3
  28/7/1381الحاقی مصوب . 4
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

   1.خواهد بود » دادگاه
 دادگستری استان باید حد اقل دارای ده سال سـابقه کـار قـضائی ، رئـیس دادگـاه                  رئیس کل  ،   به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه          3تبصره  

  2.تجدید نظرحداقل هشت سال و دادستان ورئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند 
به وسیله رئـیس دادگـاه یـا    و تمام اقدامات و تحقیقات شود   یا دادرس علی البدل تشکیل می    دادگاه و یس  ئا حضور ر  حقوقی ب های عمومی     دادگاه  14ماده

  .  دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است  آییندادرس علی البدل وفق قانون
دگی نموده و نظر مـشورتی آنـان قبـل از صـدور حکـم توسـط       دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسی                –ب  

  .رئیس دادگاه اخذ خواهد شد 
دادگاه های عمومی جزائی و انقالب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقـط          –ج  

ست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفـق قـانون بـر          به جرائم مندرج در کیفر خوا     
  3.عهده قاضی دادگاه است 

تکمیل پرونـده را  می تواند رفع نقص و ی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام اقدامی را الزم بداند ، خود تکمیل می نماید و نیز               هرگاه دادگاه نقص    1تبصره  
  4.  از دادسرای مربوط در خواست کند با ذکر موارد نقص

آوری شـود دادگـاه رسـیدگی کننـده      هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری الزم باشد یا اطالعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع                    2تبصره
  . آوری اطالعات را بخواهد  دگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمعتواند با اعطاء نیابت قضایی از دا می

دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاه ها درچارچوب قوانین بـه آنـان ارجـاع مـی شـود و در غیـاب                            15ماده  
  5.المتصدی را تصدی و اداره می نمایندرئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاه ها شعبه ب

  . ها خواهد بود ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ترتیب رسیدگی در دادگاه  16ماده 

                                                           
 28/7/1381الحاقی مصوب . 1
  28/7/1381الحاقی مصوب . 2
  28/7/1381اصالحی مصوب . 3

  نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه 
   کالهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست ؟چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به :سوال 

 اصالحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقالب ، دادگاههای عمومی  جزائی و دادگاه انقالب ، فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسـی مربوطـه ،   14ماده » ج « درست است که طبق بند     :نظریه  
ه این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفرخواست دادسرا باشد ، بلکه همانگونه که بعضا در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به بی رسیدگی می نمایند ولی این امر ب      

مثال هرگاه در . ه دادسرا ، می تواند برخالف تشخیص دادسرا ، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص می دهد گناهی متهم شده و رأی به برائت صادر می کند ، در تطبیق قانون با مورد هم ، بدون اعاده پرونده ب
طابق تشخیص خود عمل می نمایـد  کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را  خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کالهبرداری تشخیص دهد ، دراین صورت دادگاه م               

  . نه آنچه که در کیفرخواست آمده 
   5/2/1384 -17520 ، روزنامه رسمی شماره 14/10/1383 -7717/7نظریه شماره 

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
  ههای کیفری عمومی و یا دادگاه کیفری استان اعتراض نمایند مهلت اعتراض از چه تاریخ شروع می شود ؟ در مواردی که دادستان یا معاونین وی حق دارند به آراء کیفری صادره از دادگا :سوال 

دستان یا معاون او یـا یکـی از    همان قانون مربوط به حضور دا20 ماده  2 در مورد دادگاههای عمومی و جزائی و تبصره          1381 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال            14بند ج ماده     :نظریه  
دادیاران در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان می باشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور           

 حکم توسط دادستان یا دادیار مأمور در دادگاه ابالغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را بر خالف نص قانون تشخیص دهد ظرف  ر مأمور در آن دادگاه برسد بنابراین امضاء      دادستان یا دادیا    حکم باید به امضاء   
  .  قانون مذکور می تواند نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نماید 18مهلت مقرر طبق ماده 

   7/2/1384 -17521 ، روزنامه رسمی شماره 19/4/1382 -2942/7 نظریه شماره

  نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 
  ر چه مهلتی ؟آیا با توجه به قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب دادستان می تواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدید نظر کند و اگر این حق را دارد د :سوال 

 همان قانون مربوط حضور دادسـتان یـا معـاون او یـا یکـی از      20 ماده 2 در مورد دادگاههای عمومی و جزائی و تبصره 1381 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال    14بند ج ماده      :نظریه  
 باشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه کیفری دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم  دادیاران در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان می         

الغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را بر خالف نـص قـانون تـشخیص دهـد ظـرف       حکم توسط دادستان یا دادیار مأمور در دادگاه اب  بنابراین امضاء . باید به امضاء دادستان یا دادیار مأمور در آن دادگاه برسد            
  .  قانون مذکور می تواند نسبت به رأی صادره تجدید نظر خواهی نماید 18مهلت مقرر طبق ماده 

   8/9/1384 -17700 ، روزنامه رسمی شماره 19/4/1382 – 2942/7نظریه شماره 
  28/7/1381اصالحی مصوب . 1

  ه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نظری
  چنانچه قرار منع تعقیب از دادسرا صادر شده ولی در دادگاه نقض شود و دستور انجام تحقیقات صادر گردد ، تکلیف دادسرا پس از اعاده پرونده از دادگاه چه خواهد بود ؟  :سوال 

سبت به نقض قرار منع تعقیب صادره از ناحیه دادسرا اقدام می نماید ، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگـاه بـوده و بـا توجـه بـه تبـصره                   در مواردی که دادگاه بر مبنای اعتراض شاکی ن         :نظریه  
 قانون اصالحی قـانون مـذکور پرونـده را    3ماده »  ل «  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به انجام تحقیقات خواسته شده اقدام و با صدور قرار مجرمیت طبق بند        14یک ماده   

  . پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ذیصالح ارسال نمایند 
   8/3/1385 -17841 ، روزنامه رسمی شماره 12/5/1383 -3497نظریه شماره 

  28/7/1381اصالحی مصوب . 2
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

  . باشد  قاضی دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رای می  17ماده 
ظر یا فرجام ، همان می باشد که در قوانین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امـور کیفـری و مـدنی                        آرای غیر قطعی و قابل تجدید ن        18ماده  

در مورد آرای قابـل تجدیـد نظـر یـا فرجـام ،              .  مجلس شورای اسالمی ذکر گردیده است        21/1/1379 کمیسیون قضائی و حقوقی و       28/6/1378مصوب  
  . رات آئین دادرسی مربوط انجام می شود تجدید نظر و فرجام خواهی بر طبق مقر

در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمـود مگـر اینکـه                               
در ( و یا دادسـتان مربـوط   )  و چه در امور کیفری چه در امور مدنی ( رای ، خالف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به در خواست محکوم علیه                  

  1.ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود  )امور کیفری 
  2.مراد از خالف بیّن این است که رای بر خالف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد   1تبصره 
ذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علـت انقـضای مهلـت تجدیـد     در خواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی م        2تبصره  

نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رای به شـعبه یـا شـعبی از                
شعبه تشخیص از پنج نفـر از قـضات دیـوان مـذکور بـه انتخـاب رئـیس قـوه قـضائیه          .  نامیده می شود تقدیم گردد   »شعبه تشخیص «دیوان عالی کشور که     

  3. تشکیل می شود 
ن را احـراز نکنـد ،   چنانچه وجود خالف بیّ. ن را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید              در صورتی که شعبه تشخیص وجود خالف بیّ       

مگر . تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد . خواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود قرار رد در  
ن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسـیدگی ، بـه مرجـع صـالح             آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خالف بیّ               

  4 .د ارجاع خواهد ش
خواهان تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطـار دفتـر شـعبه تـشخیص ، بـدون                              3تبصره  

اگـر تجدیـد    . باشـد   این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می         . عذر ، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد در خواست او را صادر خواهد نمود                   
این معافیت شامل سایر مـواردی هـم کـه دادسـتان تقاضـای              . نظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است                

  5.تجدید نظر نماید می باشد 
ش از یک بار نمی توان به عنوان خالف بیّن در خواسـت تجدیـد   این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بی   ) 2(جز در مورد اختیار ذیل تبصره         4تبصره  

  6.نظر نمود 
ایـن مـاده    ) 2(در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند ، این امـر بـا شـعبه تـشخیص مـذکور در تبـصره                                 5تبصره  

  7.خواهد بود 
  8.ملغی شده است   19ماده 
  . است  ملغی شده  1تبصره

  . ملغی شده است  2تبصره
یس و دو ئعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رهای عمومی و انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به ت        به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه        20ماده  

                                                           
  28/7/1381الحاقی مصوب . 1
  28/7/1381الحاقی مصوب . 2
  و تدوین قوانین قوه قضائیهنظریه اداره کل حقوقی . 3

  آیا مهلتی برای اعتراض دادستان نسبت به حکم صادره ، در دادگاه تجدید نظر استان یا در شعبات تشخیص دیوان عالی کشور وجود دارد یا خیر ؟ :سوال 
  .  روزه به عمل آید 20اعتراض دادستان نیز باید ظرف مهلت . 1 :نظریه 

  .انونی می تواند از شعبه تشخیص تجدید نظر خواهی کند دادستان هم فقط ظرف مهلت ق. 2
  . با توجه به این که دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت دارند و پس از صدور رأی آن را امضاء می نمایند و لذا همین امر ابالغ است و ابالغ مجدد ضرورت ندارد . 3
نون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب اشخاصی که می توانند از احکام دادگاه ها به علت خالف بین قانون و شـرع تجدیـد نظـر خـواهی نماینـد ، از       قانون اصالح قا18 ماده  2طبق تبصره   . 4

  . جمله دادستان است که باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اقدام نمایند 
  17/1/1384 -17505 ، روزنامه رسمی شماره 18/5/1383 – 3846نظریه شماره 

 28/7/1381الحاقی مصوب . 4
  28/7/1381الحاقی مصوب . 5
  28/7/1381الحاقی مصوب  . 6
  28/7/1381الحاقی مصوب . 7
   21/1/1379به موجب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، مصوب .  8
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

یس یا عضو مستشار ئت که به وسیله روی رای اکثریجلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماه. شود   عضو مستشار تشکیل می   
  . شود قطعی و الزم االجراء خواهد بود  انشاء می

رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسـیدگی بـه جـرائم                                 1تبصره  
دادگاه . نامیده می شود    » دادگاه کیفری استان    « تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد ، دادگاه مذکور                مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در داکاه     

رئـیس و چهـار   ( نها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائـم باشـد از پـنج نفـر                 دگی به جرائمی که مجازات قانونی آ      کیفری استان برای رسی   
و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعـاتی و سیاسـی   ) ی البدل دادگاه تجدید نظر  استان      مستشار یا دادرس عل   

تشکیالت ، ترتیـب رسـیدگی کیفیـت محاکمـه و     .  تشکیل می شود )رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان           ( باشد از سه نفر     
 کمیـسیون قـضائی و حقـوق        28/6/1378ن دادگاه تا تصویب قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـالب در امـور کیفـری مـصوب                     صدور رای ای  

  1.دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد. مجلس شورای اسالمی خواهد بود 
برای رسیدگی بـه جـرائم مربـوط اختـصاص          » دادگاه کیفری استان    « ، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان            ان حسب نیاز  در مرکز هر است     2تبصره  
  .تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود . یابد  می

 عقبل از استما. از دادیاران به تعیین دادستان ، وظایف دادستان رادر دادگاه کیفری استان انجام می دهد دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی 
  2.اظهارات شاکی و متهم ، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود 

. س قوه قضائیه می تواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقـوع جـرم بدهـد         برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی ، رئی          3تبصره  
دادگـاه  . در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه ، وظایف دادستان را در دادگاه مـذکور بـه عهـده خواهنـد داشـت                         

  .مستشاران رسمیت می یابد کیفری استان با حضور رئیس و تمامی 

دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت بـه صـدور       4تبصره   
. خـواهی در دیـوان عـالی کـشور مـی باشـد              این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظـر          . رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است            

 کمیـسیون قـضائی و حقـوق مجلـس شـورای           28/6/1378یب رسیدگی همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مـصوب                 تتر
  .اسالمی مقرر شده است 

  : اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدید نظر نمایند    5تبصره 
  .محکوم علیه یا نماینده قانونی وی  -الف
  3.دادستان   - ب
  4.مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان   -ج

ئـین دادرسـی دادگـاه هـای      در قـانون آ   توسط دادسرای شهرستان مرکز استان  وفق مقررات مربـوط         » دادگاه کیفری استان    « اجرای احکام کیفری     6تبصره  

                                                           
  28/7/1381الحاقی مصوب . 1

  ) کیفری ( عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان 
باشد در صالحیت محـاکم  ...  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام 20 ماده 1به موجب تبصره  

 سال تمـام در دادگـاه اطفـال رسـیدگی     18ی و انقالب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از                قانون آیین دادرسی دادگاههای عموم      220 و   219کیفری استان است و بر طبق مواد        
 باشد دیـوان عـالی کـشور اسـت نـه     ..... می شود ،  که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات  آنها قصاص نفس یا اعدام        

  . دادگاه کیفری استان 
 قانون  تشکیل دادگاههای عمومی و  انقالب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختالف بین دادگاه اطفـال مـستقر در حـوزه قـضائی یـک اسـتان و          30بنابراین مورد از شمول ماده      

  . دادگاه کیفری همان استان ، مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور می باشد 
 قـانون  270ایـن رأی مـستندا بـه مـاده     .  هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می شـود            دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء             16به مراتب رأی شعبه     بنا  

  . مشابه الزم االتباع می باشد تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد 
   17/3/1385 -17847 ، روزنامه رسمی شماره 5/2/1385  - 686رأی شماره 

  28/7/1381الحاقی مصوب . 2
   نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه. 3

  وی در جلسه دادگاه ، آیا رأی صادره معتبر است ؟آیا حضور دادستان در جلسه دادگاه ضرورت دارد ؟ در صورت نبودن دادستان یا نماینده  :سوال 
شرکت دادستان و یا نماینده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد یعنی بدون شرکت دادستان و یا نماینده اش تشکیل جلسه قانونی نیست و وقت دادرسی بایستی به اطالع دادسـتان برسـد و                 :نظریه  

خود را با دادن ابالغ برای شرکت در جلسات دادگاه مأمور می کند ، کافی است وقت جلسه به اطالع او برسد ولی این امـر بـه صـورت اخطاریـه یـا      چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین    
سه قانونی نخواهد بود و بـر حکـم غیرقـانونی اثـری        بنابراین با عدم شرکت دادستان یا نماینده اش جل        . احضاریه نیست و با توجه به مراتب دادستان یا نماینده اش بایستی در جلسه شرکت نمایند                 

  ) .  قانون اصالحی فوق الذکر 20 ماده 5تبصره ( بار نیست وبه همین جهت دادستان با تجدید نظر خواهی می تواند فسخ آن را از دادگاه تجدید نظر بخواهد 
  9/3/1384 – 17549 ، روزنامه رسمی شماره 20/10/1382 -7734/7نظریه شماره 

4
.

  28/7/1381الحاقی مصوب    
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

  . کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی خواهد بود 28/6/1378قالب در امور کیفری مصوب عمومی و ان
 رئـیس کـل دادگـاه    تجدید نظر استان می باشد و رئیس شـعبه اول  در شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه           7تبصره  

  . یس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است  هر حوزه قضائی ، رئز استان رئیس های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرک

مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزائی و انقالب ، دادگاه تجدید نظر استان است که آن دادگاه ها در حوزه                21ماده
 کیفری استان وآن دسته ازآراء دادگاه های تجدید نظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر بـرای                 آراء دادگاه های  . قضائی آن استان قرار دارند      

  1.تجدید نظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است 
و انقالب وفق مقررات قـانونی      تجدید نظر استان به در خواست تجدید نظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزائی                 رسیدگی دادگاه     22ماده  

 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی با حضور دادستان یـا  28/6/1378آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب      
  2.یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود 

اگر در دادگاه تجدید نظرمتهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد ، هرچند که درخواست تجدید نظر نکرده باشد و در                             1تبصره  
   .3این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد می شود

ید حکم بدوی مستدال می توانـد مجـازات اورا          تخفیف مجازات بداند ضمن تأی    مستحق  هرگاه دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی محکوم علیه را             2تبصره  
  .تخفیف دهد ، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد 

اینکـه  در امور کیفری موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند ، مگـر                           3تبصره  
  .دادستان یا شاکی خصوصی در خواست تجدید نظر کرده باشد 

اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشـد کـه               4تبصره  
  4.ید می نماید و تذکر الزم را به دادگاه بدوی خواهد داد م آن را تأیتجدید نظر با اصالح حکبه اساس حکم لطمه ای وارد نسازد ، مرجع 

  5. ملغی شده است  23ماده 
  . ملغی شده است   -تبصره
  : نماید   مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می 24ماده
  . ابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متضدر صورت نق  -الف
  . در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید   -ب
اسـت تجدیـد نظـر دارد    تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکـی از کـسانی کـه حـق درخو         در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می           -ج

گیرد، هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدالل دادگاه را بپذیرد حکم  تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می           
 مطرح و چنانچه نظر شـعبه دیـوان      نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد                    را ابرام می  

عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجـه بـه اسـتدالل هیـات عمـومی                           
  . دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است 

  .  نباشد 18 سه گانه مذکور در ماده قطعیت حکم در صورتی است که از موارد  -تبصره
  : جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است   25ماده

  . ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود .1
  . ادعای مخالف بودن رای با قانون  .2
  .  عدم صالحیت قاضی صادر کننده رای ادعای عدم صالحیت دادگاه یا .3
  . ادعای عدم توجه قاضی به دالیل یا مدافعات  .4

اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمـده باشـد مرجـع تجدیـد نظـر در صـورت وجـود جهتـی دیگـر                                 -تبصره
  . تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید می

  : وارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند در م  26ماده 

                                                           
  28/7/1381الحاقی مصوب . 1
  28/7/1381اصالحی مصوب . 2
  28/7/1381الحاقی مصوب . 3
  28/7/1381الحاقی مصوب . 4
 21/1/1379  به موجب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، مصوب .5
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  : در مورد احکام حقوقی  .1
  . شود  هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می

  : در مورد احکام کیفری  .2
  . یا نماینده قانونی او محکوم علیه   -الف
  . شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او   -ب
  1.دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم   -ج 
  : در مورد قرارها   .3

  . هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان 
 ماه از 2باشند   روز و برای کسانی که خارج از کشور می20 برای اشخاص ساکن ایران 19ر در موارد مذکور در ماده مهلت درخواست تجدید نظ  27ماده 

  . باشد  تاریخ ابالغ رای می
 کـه در    متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننـده رای و یـا دفتـر بازداشـتگاهی                            28ماده  

  . آنجا توقیف است تسلیم نماید 
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بالفاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده                             

  . گردد خ تجدید نظر خواهی محسوب میاین تاریخ ، تاری . های دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید بدهد و در روی کلیه برگ
دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بالفاصله آن را به دادگاه صادر کننده رای ارسال نماید دفتـر دادگـاه صـادر کننـده رای در                           

  . دارد  اصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال میصورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بالف
  .  دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید  1تبصره
هـای مقـرر نبـوده اسـت ، ابتـدای        هرگاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلـت              2تبصره

  . مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود 
 متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دارسی                  3تبصره

  . ات آیین دادرسی مدنی خواهد بود بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقرر
متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظـر تـصریح نمایـد مگـر اینکـه آن جهـت بعـدا                  29ماده  

  . تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند  حادث شده باشد که در صورت اخیر می
ه تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تـصمیم                        در صورتی ک    30ماده

  . مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد 
  2. ملغی شده است   31ماده

لـف بـه رسـیدگی بـه پرونـده بـوده            دگاهی است که قانوناً مک    تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دا               32ماده  
  . است
 رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صـدور قـرار عـدم صـالحیت پرونـده را بـه دادگـاه ذی صـالح ارسـال                      دادگاه  در صورتی که    33ماده
 حل اختالف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگـاه تجدیـد نظـر اسـتان     نماید ، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد پرونده جهت          می

  . شود  ارسال می
  . های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور خواهد بود در صورتی که اختالف صالحیت بین دادگاه  -تبصره
هـای عمـومی و    یه مکلف است حداکثر ظرف مدت پـنج سـال بـا تـشکیل تـدریجی دادگـاه                 ئاین قانون رییس قوه قضا    از تاریخ الزم االجرا شدن        34ماده  

انحالل دادسراهای عمومی و انقالب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجـد شـرایط موجبـات اجـرای ایـن قـانون را در            
  . سراسر کشور فراهم نماید

های عمومی و انقالب نسبت بـه اسـتخدام کارمنـد اداری بـه تعـداد الزم اقـدام کنـد         ور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه     دادگستری مجاز است به منظ      35ماده
  . های عمومی است  اجازه مذکور صرفاً برای تشکیالت مربوط به دادگاه

حل استقرار، ملزومات و وسائط نقلیه و دیگـر         های عمومی از قبیل م       دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسائل و تجهیزات الزم دادگاه              36ماده
  . لوازم و وسائل را فراهم کند و اعتبار الزم مربوطه برای این وسائل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد

                                                           
  28/7/1371الحاقی مصوب . 1
  21/1/1379ن دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، مصوب به موجب قانون آئی. 2
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  . واهد رسیدیه خئتصویب رییس قوه قضاآیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به   37ماده
الب قانون بودجه ساالنه ، اعتبارات الزم را برای تهیه وسایل و تجهیزات الزم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجـرای                     دولت مکلف است در ق      38ماده

  1.این قانون تامین نماید 
 امـور کیفـری مـصوب       ی دادگاههـای عمـومی و انقـالب در           قـانون آئـین دادرسـ        )268( و  ) 235(از تاریخ الزم االجرا شدن ایـن قـانون ، مـواد               39ماده  

همچنین از تاریخ .  نسخ می گردد 21/1/1379 کمیسیون قضائی و حقوقی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 28/6/1378
  2.مت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قس

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتـاد و سـه مجلـس      
  .  به تایید شورای نگهبان رسیده است 22/4/1373شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

∗∗∗  
  نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب  آئین–فتار سوم گ

  9/11/1381      مصوب 3 28/7/1381 و اصالحات بعدی مصوب 25/4/1373                    مصوب 
 اسالمی که از این پس به اختصار     مجلس شورای  28/7/1381ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب             با استناد به قانون اصالح پاره     

  :گردد  به شرح ذیل اصالح می25/4/1373نامۀ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  شود، آئین نامیده می» قانون«
ی، شعب دادگاه بـر     در هر حوزۀ قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه یا مقامات مجاز از طرف و                        1مادۀ  

همچنین تعیین شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به دادگـاه کیفـری اسـتان و                 . شوند اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقسیم می            
  .تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور بر اساس نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوۀ قضائیه خواهد بود

از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقالب به دادگاه های حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات قانون خواهد   2ادۀ م
  .هایی که قبالً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد لکن هر شعبه به پرونده. بود

هایی را که در مرحلۀ تجدیـدنظر مطـرح          ز دادگاه های تجدیدنظر به دادگاه های کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیۀ پرونده             از تاریخ تخصیص شعبی ا      3مادۀ  
  .ها در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمود هر چند موضوع این پرونده

به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوۀ قضائیه، شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمـومی جزائـی و دادسـرا در هـر حـوزۀ             4دۀ  ما
  :یابند از قبیل قضائی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می

  : عمومی جزائی شامل دادسراها و دادگاههای -الف
  جرائم اطفال 
  ربائی سرقت و آدم 
  نشدنی صدور چک پرداخت 
  )خوراکی، بهداشتی، داروئی و سایر صنوف(جرائم صنفی  
  جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی 
  جعل و کالهبرداری 
 جرائم کارکنان دولت 

  : دادگاههای عمومی حقوقی شامل-ب
  دعاوی تجاری ♠
  امور حسبی ♠
  های معنوی و صنعتی دعاوی ثبتی، مالکیت ♠

                                                           
  28/7/1381اصالحی مصوب . 1
  28/7/1381الحاقی مصوب . 2

  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
 آیین نامه اصالحی قـانون  32دگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری نسخ شده و صرفا بر طبق ماده   قانون آیین دادرسی دا    268 و   235 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مواد           39به موجب ماده    

فـری را خـالف    رئیس قوه قضائیه در حوزه هائی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضائی اجازه داده شده در صورتی که حکـم کی       9/11/1381تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و اصالحات بعدی مصوب          
بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موسـع  . بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید  

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطبـاق دارد صـحیح و موافـق             بنابراین به نظر اکثریت اعضاء    . وده است   را و مطلقا زیرمجموعه رئیس حوزه قضائی مورد نظر نب         
  . موازین قانونی می باشد 
  . ب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع می باشد  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری برای شع270این رأی به موجب ماده 

   4/3/1384 – 17545 ، روزنامه رسمی شماره 30/1/1384 – 674رأی شماره 
 15/11/1381 -16880نقل از روزنامه رسمی شماره . 3
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 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

  اعتراض به تصمیمات مراجع عیردادگستری ♠
  دعاوی خانواده ♠
  دعاوی موجر و مستأجر ♠
  المللی دعاوی بین ♠

  : قانون عبارتند از4موارد ضرورت مقید در مادۀ   5مادۀ 
  .دعاوی حقوقی ناشی از جرم  -الف
  .دعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوادگی  -ب
  .ئی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشدمحدود بودن شعب حوزۀ قضا -ج
  .سایر موارد به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان  -د

  .حوزۀ قضائی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود  6مادۀ 
همچنین . ترین دادگاه همان استان یا حوزۀ قضائی شهرستان مربوط است        شد رسیدگی به امور قضائی آن به عهدۀ نزدیک        گاه مرکز بخش فاقد دادگاه با     هر  -تبصره  

  .ترین حوزۀ قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیک
 کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاه های کیفری استان اسـت و بـر دادگـاه هـای تجدیـدنظر، کیفـری                            رئیس  7مادۀ  

  .ها، دادگاه ها و دادسراهای حوزۀ آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت استان و کلیه دادگستری
  . رئیس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بودرئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان،

در غیر مرکز استان رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاه هـا و دادسـراهای مربـوط و همچنـین دادگـاه هـای                       
 مستقر در مرکز بخش، رئیس شعبۀ اول دادگاه در صورت تعدد شعب دادگاه های عمومی در حوزۀ قضائی. مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد

  .عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت
تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه هـای انقـالب بـه     با تصویب رئیس قوۀ قضائیه رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان می       8مادۀ  

در صـورتی  . در این صورت، رئیس شعبۀ اول دادگاه انقالب اسالمی در سمت معاون وی انجام وظیفـه خواهـد کـرد    . ها تفویض نماید  رئیس شعبۀ اول آن دادگاه      
  .تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید که در شهرستان غیر مرکز استان دادگاه انقالب شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیز می

  .های قضائی به عنوان معاون رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود سرپرستان مجتمع - تبصره 
های قضائی نقاط    ها و سرپرستان حوزه    ها، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، رؤسای دادگستری شهرستان           رؤسای کل دادگستری استان     9مادۀ  

  .توانند با تصویب رئیس قوۀ قضائیه به تعداد الزم معاون داشته باشند  میمعینی از شهرهای بزرگ
 بـه رئـیس   1373های عمومی و انقـالب مـصوب    از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزۀ قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه        10مادۀ  

  .دگرد حوزۀ قضائی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می
در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صـالحیت دادگـاه انقـالب اسـالمی             11مادۀ  

  . داشتهای انقالب به تعداد الزم بازپرس، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد معاون دادستان در امور دادگاه. است به عهده خواهد گرفت
معاون دادسـتان   . های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا با دادستان است                ها و گزارش   ت، درخواست اارجاع شکای   12مادۀ  

  .دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده
  .ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صالحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود  13مادۀ 
 تهـران   قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامـه دعـوی نـسبت بـه آنهـا منحـصراً توسـط دادسـرای                  4  به جز اتهام مقامات موضوع تبصرۀ مادۀ          14مادۀ  

 شورای انقالب اسالمی 10/7/1358 الیحۀ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب    8مادۀ   1صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیۀ مقامات موضوع تبصرۀ         
  1.های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد و اصالحیه

                                                           
   رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 1

 در هر حوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیـده  ولـی بـا توجـه بـه تفـویض اختیـارات دادسـتان                              هر چند با تأسیس دادگاههای عمومی     
و امکان انجـام تحقیقـات ، زیـر    )  آئین نامه اجرائی قانون مذکور 14ههای عمومی و انقالب و ماده  قانون تشکیل دادگا12تبصره ذیل ماده ( عمومی به روسای محاکم عمومی و انقالب و روسای دادگستری شهرستان ها        

ونی ، کماکـان بـه قـوت    ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم  قان    )   قانون مرقوم    14تبصره ذیل ماده    ( قیق و ضابطین دادگستری     نظر حاکم دادگاه ، وسیله قضات تح      
 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیئن دادرسی دادگاههای عمومی و 1290خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررا ت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

 قانون اساسی  ،  بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجـام  172 می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل  توسط مراجع ذیربط صورت1378انقالب در امور کیفری  مصوب   
ان عالی کـشور ، اخـتالف نظـر دادسـتانی نظـامی و دادگاههـای عمـومی در        ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیو )  قانون اساسی    161اصل  ( وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت و ایجاد وحدت رویه قضائی              

 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است 28صالحیت رسیدگی به جرائم ، وفق ماده 
  .   قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است 270این رأی طبق ماده . ح تشخیص می گردد ، صحی

   1383/ 24/5  -17319 ، روزنامه رسمی شماره 23/4/1383  -667رأی شماره 
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االمر دادگاه خواهد بـود در ایـن         گردد، کلیۀ تحقیقات توسط و تحت      قیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می      در موارد مقرر قانونی که پرونده مست        15مادۀ  
لکن در مواردی که پرونده بـا کیفرخواسـت در دادگـاه            . صورت کلیۀ ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهند بود              

تواند رفع نقص و تکمیل پرونـده را بـا ذکـر             گاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را الزم بداند می            مزبور مطرح گردیده است چنانچه داد     
  .موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند

زۀ قـضائی   تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامۀ دعوی در خـصوص جـرائم مـشمول صـالحیت دادگـاه کیفـری اسـتان توسـط دادسـرای حـو                             16مادۀ  
  .دار به عمل خواهد آمد صالحیت

 قانون مستقیماً 3 مادۀ 3دادگاه عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقالب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصرۀ 
و دادگاه انقالب توسط دادستان شهرستان مرکـز اسـتان و یـا    نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان   شود، رسیدگی می   در دادگاه مطرح می   

های غیرمرکز تـشکیل شـود کـه در ایـن      معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل خواهد آمد، مگر اینکه دادگاه های مذکور در شهرستان              
  .عمومی مستقر در شهرستان وظیفۀ فوق با دادستان همان شهرستان استصورت وظیفۀ فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه 

تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزۀ قـضائی بخـش اسـت، بـه عهـدۀ رئـیس یـا دادرس                             17مادۀ  
نماینـد تـا عنـداللزوم بـا تنظـیم           ن شهرستان حـوزۀ قـضائی مربـوط ارسـال مـی           باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستا           البدل دادگاه می   علی

  .کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید
شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط بـه ارجـاع رئـیس حـوزۀ قـضائی و یـا معـاون وی                             18مادۀ  
  .باشد می

  . به رسیدگی در دادگاه انقالب با ارجاع رئیس حوزۀ قضائی و یا رئیس شعبۀ اول خواهد بودشروع
تواند ایـن وظیفـه را بـه         رئیس کل دادگستری استان می    . امر ارجاع در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است                19مادۀ  

  .یکی از معاونین خود تفویض نماید
 قانون را نخواهند 4از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاه های عمومی و انقالب استان مربوط صالحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبصرۀ  20مادۀ 

  .داشت
بوده است مـورد  الذکر که تا قبل از تشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاه های عمومی و انقالب مطرح رسیدگی                 های موضوع تبصرۀ فوق    پرونده  1تبصرۀ  

  .گیرند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می
های فوق دیوان عالی کشور است، مگر در مورد جرائم مربوط بـه مـواد مخـدر کـه مرجـع تجدیـدنظر آنهـا                       مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده       2تبصرۀ  

  .باشد مطابق مقررات قانونی دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور می
هر شعبۀ تشخیص مرکب از یک رئیس و چهـار          . شود با تصویب رئیس قوۀ قضائیه شعب تشخیص به تعداد الزم در دیوان عالی کشور تشکیل می                 21مادۀ  

  .رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن با اکثریت آراء خواهد بود. مستشار دیوان عالی کشور است
عـضو معـاون    . گردنـد  عاون خواهند داشت که با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه بـرای شـعب تـشخیص منـصوب مـی                  شعب تشخیص به تعداد الزم عضو م        -تبصره  
  .دار شود تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبۀ تشخیص را عهده می

  .شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهند شد  22مادۀ 
در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفتر کل وجود دارد که مدیر کل این . واهد داشتهر شعبۀ تشخیص یک دفتر با تعداد الزم کارمند دفتری خ     23مادۀ  

  .گردد دفتر از بین قضات دیوان عالی کشور با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه منصوب می
وان عـالی کـشور     تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در امور کیفری و مدنی هزینۀ تجدیدنظرخواهی را به مأخذ تجدیدنظرخواهی در دیـ                     24مادۀ  

  .پرداخت نمایند
  :درخواست تجدیدنظر باید منضم به رأی قطعی و حاوی نکات زیر باشد  25مادۀ 

  .نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نمایندۀ قانونی او .1
  .نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .2
  .تاریخ ابالغ رأی قطعی .3
  .دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی .4
  .دالیل تجدیدنظرخواهی  .5

با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شمارۀ ثبت بـه تجدیـدنظر                       26مادۀ  
  .شود نماید، تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می دیم درخواست را قید میخواه تسلیم نموده و بر روی کلیۀ اوراق تاریخ تق
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  .افتد درخواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینۀ دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی  27مادۀ 
 و آئـین دادرسـی کیفـری        1379ص آن را مطابق با قـانون آئـین دادرسـی مـدنی مـصوب                مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقای           

در صـورتی کـه درخواسـت خـارج از مهلـت      . دهد که نقایص را رفع کند  روز به او مهلت می 10دهد و از روز ابالغ       دهنده اخطار می    به درخواست  1378مصوب  
  .باشد این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می. شود  قرار شعبه تشخیص رد میداده شده باشد، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب

گـردد   ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابـالغ رئـیس قـوۀ قـضائیه منـصوب مـی        ارجاع پرونده   28مادۀ  
گر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبۀ رسیدگی                  نماید م  الیه به نوبت رسیدگی می     شعبه مرجوع . گیرد صورت می 

  .خارج از نوبت ضروری باشد
عضو مذکور گزارشی از پرونـده را  . نماید های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می           رئیس شعبه پرونده  

صـرف درخواسـت تجدیـدنظر در    . نمایـد  ضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظرخواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می        که مت 
شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکـم را بدهـد، در صـورتی اجـرای حکـم متوقـف                       

  .العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد شد که در جلسۀ فوقخواهد 
در (رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقـالب                      29مادۀ  

  .انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمددر حدی که قابل ) 1379 و 1378امور کیفری و مدنی مصوب 
  .توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوی دعوت به عمل آورند شعب تشخیص می  30مادۀ 
به ترتیب زیـر     قانون آئین دادرسی مدنی      412 و   411،  387،  326 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد        268 و   235های موضوع مواد     نسبت به پرونده   31مادۀ  

  .اقدام خواهد شد
  .هایی که با اعالم اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است، در همان مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت پرونده -الف
 مربوطه ارسال نشده اسـت جهـت رسـیدگی و اتخـاذ تـصمیم عینـاً بـه               هائی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع               پرونده -ب

  .مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد
رسی دادگاه های عمومی و      قانون آئین داد   387 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و مادۀ               268هائی که در اجرای مادۀ       پرونده  -ج

انقالب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اعالم اشـتباه نگردیـده پـس از تهیـه گـزارش در صـورت تـشخیص          
  .اشتباه، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد

رالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمـل   قانون ما412،  411،  326،  235هائی که در اجرای مواد       پرونده -د
 بـه قـوۀ قـضائیه    1378 قانون وظایف و اختیـارات رئـیس قـوۀ قـضائیه مـصوب      2نیامده است پس از تهیۀ گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای مادۀ             

  .نظر در صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گرددارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعالم 
االجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزۀ قضائی حکم کیفری را خالف بـیّن قـانون یـا     هائی که پس از الزم   در حوزه   32مادۀ  

  .گردد ه شعب تشخیص ارسال میشرع تشخیص دهد جهت رسیدگی ب
عـرض شـعبۀ     ن شرع تشخیص دهد، پرونده را برای ارجاع به شعبۀ هم          در صورتی که رئیس قوۀ قضائیه رأی صادره از شعبه تشخیص را خالف بیّ               33مادۀ  

  .نماید تشخیص نزد رئیس دیوان عالی کشور ارسال می
 دادورز و    ، واحد اجـرای احکـام مـدنی بـه تعـداد الزم مـدیر اجـراء               . م کیفری و مدنی است    هر حوزۀ قضائی شهرستان دارای واحد اجرای احکا         34مادۀ  

  .متصدی دفتری و واحد احکام کیفری به تعداد الزم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت
در . باشـد  یفری دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران می      رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزۀ قضائی یا معاون وی و رئیس اجرای احکام ک               

   .البدل خواهد بود های قضائی بخش، اجرای احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزۀ قضائی یا دادرس علی حوزه
 قوانین و مقررات مربوط اقـدام   و سایر1356واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب         

  1.نماید می

                                                           
   ور حقوقی و اسناد قوه قضائیهنظریه اداره کل ام. 1

  حوه اجرای احکام کیفری و احکام مدنی چگونه و با چه مرجعی می باشد  آئین نامه اجرائی قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ن37 و 34با توجه به مقررات مواد  :سوال 
ادگاههای عمومی و انقالب هر حوزه قضائی در شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است ، رئیس حوزه قضائی یـا              آیین نامه اجرائی قانون اصالح قانون د       34مطابق ماده    :نظریه  

ی احکـام کیفـری   معاون وی و رئیس واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده حکم بدوی مطابق اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات اقـدام مـی نماینـد و رئـیس اجـرا              
دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران می باشد بنابراین ، با اجرای قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و اسـتقرار دادسـرا اجـرای احکـام کیفـری چـه قبـل و چـه بعـد از                  

 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـالب  37 اجرای احکام مدنی دادگستری است و ماده تشکیل دادسرا با واحد اجرای احکام کیفری دادسرا و اجرای احکام مدنی با واحد         
  . که ادامه اجرای باقی مانده احکام دادگاههای عمومی و انقالب را به دادسرا محول نموده ، منصرف از احکام مدنی است 

   5/2/1384 -17520 ، روزنامه رسمی شماره 5/10/1383 -7442/7نظریه شماره 
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   ]کلیات [  آیین دادرسی مدنی 

 66912180   ـ 09123787199  .ع قانونی است، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبز

اجرای احکـام مـدنی صـادره از    . باشند های جزائی مستقل می های قضائی شهرهای بزرگ که با تصویب رئیس قوۀ قضائیه دارای مجتمع    در حوزه   35مادۀ  
  .دگاه صادرکننده حکم استها و تحت ریاست دا دادگاه عمومی جزائی به عهدۀ واحد اجرای احکام مدنی مستقر در این مجتمع

اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستان مرکز استان است و اجرای احکام حقوقی آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از                          36مادۀ  
 بـا واحـد اجـرای    1379مـصوب   دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی،      و قانون آئین   1356جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی، مصوب        

  .مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود
اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با دادسرای عمومی و انقالب حوزۀ قضائی دادگاه صادرکنندۀ رأی بدوی و اجرای احکام حقوقی 

  .آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزۀ قضائی دادگاه صادرکننده رأی بدوی است
  .ماندۀ دادگاه های عمومی و انقالب در هر حوزۀ قضائی شهرستان با دادستان خواهد بود با اجرای قانون، ادامۀ اجرای احکام باقی  37مادۀ 
های دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکـم ضـمن ارسـال رونوشـت حکـم و صـدور        در مواردی که اجرای حکم باید توسط مأموران یا سازمان   38مادۀ  
  .ر اجراء و آموزش الزم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورددستو
های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خـود   کلیۀ ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان  39مادۀ  

تخلف از مقررات این ماده عالوه بر تعقیـب اداری و انتظـامی مـستوجب     . قام اجرای حکم رعایت خواهند کرد     دستورات صادره از مراجع قضائی را در م       
  .باشد  تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می

جراء از مرجـع     قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادرکنندۀ رأی خواهد بود هر چند حکم مورد ا                5صدور اجرائیه با رعایت مقررات مادۀ         40مادۀ  
  .تجدیدنظر صادر شده باشد

 قضائی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیـین  حوزهرئیس واحد ابالغ توسط رئیس . هر حوزۀ قضائی دارای یک یا چند واحد ابالغ خواهد بود   41مادۀ  
  .واحد ابالغ به تعداد الزم مأمور ابالغ و متصدی دفتری خواهد داشت. گردند می

 صورت لزوم هر حوزۀ قضائی واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزۀ قضائی یـا دادسـتان جهـت ارشـاد و                             در  42مادۀ  
  .شود راهنمائی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد الزم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می

خصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد نظر دادستان محـل را جلـب                  ها در امر جابجائی نیروها، مر      رؤسای کل دادگستری    43مادۀ  
  .نمایند

  .باشد االجراء می  به تصویب رئیس قوۀ قضائیه رسید و پس از ابالغ الزم9/11/1381 تبصره در تاریخ 5 ماده و 43نامه مشتمل بر  این آئین
∗∗∗  

  »1356 خردادماه 25مصوب  «1نین دادگستریای از قوا  قانون اصالح پاره -گفتار چهارم 
  های نخستین  وحدت دادگاه-بند اول 

شود و رسیدگی نخستین به کلیۀ دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجـرای ایـن قـانون در                      دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می        1 مادۀ
  . بخش مستقل خواهد بودهای شهرستان و های بخش بوده به عهدۀ دادگاه صالحیت دادگاه

های بخش مستقل را نیز به دادگاه شهرستان تبدیل  های قضایی، دادگاه وزارت دادگستری به تدریج با تأمین امکانات و تجدیدنظر مقتضی در حوزه        1تبصرۀ  
  .خواهد کرد

از شعب را در حدود صالحیت دادگاه شهرستان برای         تواند در نقاطی که دادگاه شهرستان دارای شعب متعدد است هر یک              وزارت دادگستری می   2تبصرۀ  
  .رسیدگی به دعاوی و امور معینی اختصاص دهد

های بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه اسـتان اسـت ولـی رسـیدگی پژوهـشی از                         رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاه      2مادۀ  
ین قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافـت و نیـز رسـیدگی بـه دعـاوی                        های مذکور که قبل از اجرای ا       آراء دادگاه 

  .شود به عهدۀ دادگاه شهرستان است های بخش که با اجرای این قانون منحل می مطروحه در دادگاه
  .ول ترتیب مزبور خواهد بودمن مششده کماکا دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می 3مادۀ 

   رسیدگی پژوهشی و اسقاط حق درخواست رسیدگی پژوهشی و فرجامی-بند دوم 
  .های استان است های نخستین در صالحیت دادگاه رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه  4مادۀ 
 در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صـورت محکومیـت سـاقط                 در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم              5مادۀ  

  .دهد نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می

                                                           
  .30/4/1356 ـ 9491نقل از روزنامۀ رسمی شماره . 1
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توانـد بـا رجـوع بـه      یه مـی ای در صورتی که دادستان از حکم صادر شده پژوهش یا فرجام نخواسته باشد محکوم عل                های جنحه  در کلیۀ محکومیت    6مادۀ  
  .دادگاه صادر کنندۀ حکم ضمن اسقاط حق و انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی، یا استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند

اعـم از حـبس یـا    کند و تا یک ربع از مجازات منـدرج در حکـم را              العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می        در این صورت دادگاه در وقت فوق      
تـوان بـه جـزای       ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این مـاده نمـی                 . دهد و این رأی قطعی است      جزای نقدی تخفیف می   

  .نقدی تبدیل نمود
 حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند احکام صادر شده دربارۀ جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در         7مادۀ  

در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواستۀ مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجـام اسـت و در صـورت                  . غیر قابل پژوهش و فرجام است     
  .ۀ حکم است آیین دادرسی مدنی فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادر کنند174غیابی بودن طبق قسمت اخیر مادۀ 

  العادۀ دادگاهها بند سوم ـ اختیارات فوق
در رسیدگی به کلیۀ دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامۀ دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی  8مادۀ 

مواردی که بر دادگاه معلوم باشد  استناد یا تقاضای یکی از طرفین مؤثر در . تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد دادگاه می
  . آن خودداری کند تواند با استدالل از ترتیب اثر دادن در اثبات ادعا نیست دادگاه می

 رأی در صورت آمـاده بـودن   هر گاه دعوی جزائی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب منتهی شود دادگاه صادر کنندۀ                   9مادۀ  
دارد و دادگـاه اخیـر بـه دادخواسـت مـدعی       دهد و اال رسیدگی به آن را به دادگاه صالحیتدار محول مـی             پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می       

  .خصوصی بدون پرداخت هزینۀ دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد
 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون 675مادۀ در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در  10مادۀ 

تواند در  رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحلۀ نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می                           
شـود و رئـیس    این درخواست به دادگاه تسلیم مـی . شد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کندصورتی که ختم دادرسی اعالم نشده با      

  .دهد دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابالغ آن را به طرف دیگر دعوی می
د و سرداور را معرفـی کننـد دادگـاه قـرار ارجـاع      هر گاه ظرف ده روز از ابالغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خو        

کند، و در صورت عدم معرفی داور از طرف یکی از طرفین دعوی و یـا عـدم توافـق در تعیـین سـرداور                          دعوی را به داوری داوران معرفی شده صادر می        
در . نماید ی انتخاب و دعوی را به داوری آنها ارجاع میدادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور او را به قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داور

کنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طـرفین قـرار گیـرد طبـق قـوانین                       هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوی رسیدگی می          
در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صـدور             . م دارند موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به دادگاه اعال                

انتخاب هیأت . کند تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب می
وران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننماینـد دادگـاه ارجـاع کننـدۀ امـر بـه                      داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است در صورتی که هیأت دا             

  .کند داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوی رأساً رسیدگی و حکم صادر می
استانی خواهد بود که مرجع شکایت دادگاه .  آیین دادرسی مدنی قابل شکایت  است666 و  665رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابالغ در حدود مواد            

نماید و در صـورت ابطـال آن خـود بـر مبنـای اصـول                 دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می        . دعوی در حوزۀ آن به داوری ارجاع شده است        
دگاه صـادر کننـدۀ قـرار    رأی دادگاه در هر حال قطعی  است و دستور اجرای این رأی از طرف دا         . دهد مذکور در این ماده به دعوی رسیدگی و رأی می         

  .شود ارجاع امر داوری داده می
در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوی متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یـک هیـأت                1تبصرۀ  

  .سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوی تعیین خواهد کرد
خواندۀ آن شخص حقیقی یا حقوقی خارجی است به علت عدم دسترسی بـه داور تـابع کـشور خوانـده مقـررات فـوق بـدون موافقـت                             دعاوی که     2تبصرۀ  

  .خواندۀ دعوی اجراء نخواهد شد
   وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور و دادستان کل-بند چهارم 

گـردد   شود دادگاهی  که رسیدگی بعـد از نقـض بـه آن محـول مـی      قانون نقض میدر مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با          11مادۀ  
  .مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد

  .»آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است«
  .شود از جهت مذکور قابل فرجام نیست  تبعیت از رأی دیوان عالی کشور صادر میدر این موارد رأی دادگاه تالی که به

در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجۀ حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوۀ استدالل و یا ذکر اسباب موجه                             12مادۀ  
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  .نماید م خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را تصحیح و ابرام میرأی و یا تطبیق موضوع با مادۀ قانونی رأی فرجا
در دعاوی حقوقی هر گاه رأی فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یـا تعیـین مشخـصات طـرفین دعـوی و یـا نقائـصی نظیـر آن                      13مادۀ  

  .رد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد کردمتضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وا
کنـد و    در دعاوی مدنی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته بر خالف حق و قانون صادر شده است رأی را نقض مـی                           14مادۀ  

نماید در غیر ایـن صـورت ضـمن نقـض رأی مـشروحاً دسـتور تکمیـل                    رأی می  در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً مبادرت به صدور           
رأیـی  .  و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کنـد          کندرسیدگی را صادر می   

  1.علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نمایدکند قطعی است مگر اینکه پس از نقض  که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می
در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف                          15مادۀ  

  .ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد انونی تازهبه تبعیت از آن است مگر آنکه بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب ق
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صالحیت ذاتی به اعتبار صالحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عـالی کـشور                            16مادۀ  

  2 .االتباع خواهد بود شود الزم  مرجع صادر کنندۀ قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میرأی دیوان عالی کشور در تشخیص صالحیت برای. ارسال دارد
ها به اعتبار صالحیت خانۀ انصاف یا شورای داوری یا فـسخ قـرار عـدم صـالحیت صـادر از مراجـع                     در موارد صدور قرار عدم صالحیت از دادگاه         -تبصره

هـای انـصاف و شـوراهای داوری مکلـف بـه رعایـت رأی                شـود و خانـه     یدگی به مرجع صالحیتدار ارسـال مـی       مزبور بالفاصله و مستقیماً پرونده برای رس      
  .ها در زمینۀ صالحیت خواهند بود دادگاه

دهای دادستان کل بر کلیۀ دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد همـاهنگی بـین آنهـا پیـشنها                            17 مادۀ
  .دهد الزم را به وزیر دادگستری می

در ایـن مـوارد ابـالغ    . تواند ضمن اظهار عقیده راجع به رأی فرجام خواسته تقاضای فرجـام از آن را نیـز بنمایـد    در دعاوی جزایی دادستان کل می    18مادۀ  
  .تقاضای مذکور به سایر طرفین دعوی الزم نخواهد بود

 غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسـته باشـند و در هـر دو صـورت     در دعاوی جزایی هرگاه رأی 19مادۀ  
تواند ظرف یک ماه از تاریخ  رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صالحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا بـه موضـوع   . ه موضوع را از هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کندصدور رأی رسیدگی ب  
کند و در غیر موارد نقض بال ارجاع دستور تجدیـد رسـیدگی بـه مرجـع صـالحیتدار                    رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رأی را لغو می             

  .مکلف به متابعت از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بوددهد و مرجع مزبور  می
تواند بنا به اعالم وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مـشمول آن مـاده را                  قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می       3در موارد مذکور در مادۀ       20مادۀ  

عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویۀ قضایی تشکیل و نسبت بـه موضـوع      در این صورت هیأت     . در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند       
 3ها در رسیدگی و صـدور حکـم طبـق مـادۀ      رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظایف دادگاه        

  .باشد آیین دادرسی مدنی نمی
های شـشگانۀ شـعبۀ مـذکور        های تشخیص در دیوان عالی کشور نسخ و هیأت          و وظایف و اختیارات هیأت     مقررات راجع به تشکیل شعبۀ تشخیص      21مادۀ  

  .شود منحل و سه شعبۀ جدید در دیوان عالی کشور تشکیل می

                                                           
  .9/3/1358اصالحی به موجب قانون مصوب . 1
  رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 2

 بـه تـصویب رسـید علـی االطـالق نـاظر بـه        1356مـاه   قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مـصوب خرداد         16 که مؤخر از ماده      1360 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه         22ماده  
حدوث اختالف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختالف در دیوان عالی کشور می باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یـک از ایـن دو مرجـع بـه اعتبـار صـالحیت             

 نشود اختالف محقق می گردد بنابراین قبل از حدوث اختالف در صالحیت موضوع قابل طرح در دیوان عـالی کـشور نیـست و      مرجع دیگر از خود نفی صالحیت کند و مورد قبول طرف واقع           
  . دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود 21رأی شعبه 

  .  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است 1328ب این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصو
   12/9/1364-28رأی شماره 

  نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
 در صورت صدور قرار عدم صالحیت به وسیله محـاکم بـه شایـستگی مراجـع اداری بـه       در مورد ارسال پرونده به دیوان عالی کشور1356 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب      16آیا مقررات ماده      :سوال  

  ؟  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی منحصراً در صورت تحقق اختالف بین مراجع اداری و قضائی باید پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود 28قوت خود باقی است یا برابر ماده 
 هـم هـست و لـذا از تـاریخ الزم االجـرا      1356 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 16 جایگزین ماده 1379 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 28ماده   :نظر مشورتی   

 قانون یاد شده باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است 28ی وقتی که دادگاه قرار عدم صالحیت ذاتی صادر می کند با توجه به ماده در امور مدن.  اخیرالذکر قابل استناد نیست 16شدن قانون مارالذکر ماده  
  . ح مذکور در آن ماده عمل می کند بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختالف به شر

   22/2/1381 – 16660 ، روزنامه رسمی شماره 28/1/1381 -786/7نظریه 
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شـده در    مـی رسیدگی به موضوعاتی که در صالحیت شعبۀ تشخیص بوده و بر اساس مقررات این قانون و مقرراتی که قبل از تشکیل شـعبۀ مـذکور اجـرا    
  .آید شعب دیوان عالی کشور به عمل می

   تعلیق تعقیب و اعادۀ دادرسی در مراجع دادگستری-بند پنجم 
های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم بـه ارتکـاب جـرم اقـرار نمایـد دادسـتان رأسـاً         در کلیۀ اتهامات از درجۀ جنحه به استثنای جنحه        22مادۀ  
 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصالح قـسمتی  40 مادۀ 2 و 1های  جلسۀ دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره         تواند تا اولین     می

  :از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد
  .اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد .1
  .ر نداشته باشدمتهم سابقۀ محکومیت کیفری مؤث .2
  .شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد .3

از درجـۀ جنحـه یـا    « کسی کـه بـه علـت ارتکـاب جـرم      ددرخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری در موارد زیر به سو      23مادۀ  
  .که حکم مذکور به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشدشود اعم از این  محکوم گردیده پذیرفته می» جنایت

وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یـا                               .1
  .آن شخص پیدا شود

کاب جرم به موجب حکم قطعی دیگری حکم بر محکومیـت فـرد دیگـر بـه علـت      وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارت    .2
  .ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد

ت آنها صادر گردیـده بـه موجـب حکـم مراجـع قـضایی بـه علـت                   وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهاد                .3
  .شهادت کذب در دعوی منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته و یا به جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسیده باشد

د که طبعاً موجب ثبـوت بـی گنـاهی          وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت واقعۀ جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گرد                    .4
  .محکوم علیه باشد

  .وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان، کیفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصیر مرتکب نباشد  .5
  . قانون مجازات عمومی6 مادۀ 2در مورد بند   .6

  . دادرسی نیستگذشت شاکی یا مدعی خصوصی قبل یا بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعادۀ -تبصره
  :اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعادۀ دادرسی دارند 24مادۀ 

محکوم علیه و نمایندۀ قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواسـت تجـویز                     .1
  .اند اعادۀ دادرسی مأموریت خاص یافته

  .دادستان کل کشور .2
  .دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور .3

تواند با استناد به اسـترداد   گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می                هر 25مادۀ  
در این مورد دادگاه بـه درخواسـت محکـوم علیـه در وقـت      . او تجدیدنظر نمایدشکایت از دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات           

  .این رأی دادگاه قطعی است. شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد العاده با حضور دادستان تشکیل می فوق
   نظارت انتظامی-بند ششم 

ا اعالم وزیر دادگستری یا کیفرخواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رأی مقتضی                دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً ب      26مادۀ  
  .نماید صادر می

تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیۀ قاضی با توجه به مدت سـابقه و میـزان تجـارب قـضایی او و همچنـین بـا در نظـر             دادستان انتظامی قضات می   
درجۀ عالقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر اوضاع و احوال قضیه تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعالم نمایـد          گرفتن حسن سابقه و     

  . یا باالتر نباشد4مشروط به اینکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجۀ 
تواند رسـیدگی بـه موضـوع را از          یم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می            قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصم       

دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند، در این صورت هر گاه دادگاه عـالی انتظـامی قاضـی را متخلـف تـشخیص دهـد او را بـه مجـازات انتظـامی                         
  .محکوم خواهد ساخت

  .ب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان پذیر نخواهد بودتعلیق تعقی  -تبصره
در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود با کیفرخواست دادسـتان از جهـت تخلفـات       
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  .اه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شدمشمول تعلیق نیز از طرف دادگ
های منظم کمیت و کیفیت کار قـضات را مـورد ارزشـیابی قـرار                دادسرای انتظامی قضات مکلف است ضمن رسیدگی به شکایات و طی بازرسی            27مادۀ  

رخشان باشند به وزیر دادگستری پیشنهاد و به تناسب خـدمت و اقتـضای مـورد صـدور          داده و تشویق قضاتی را که مصدر خدمات با ارزش و برجسته و د             
ترفیع رتبـه  . تقدیرنامه، اعطای نشان عدالت، پیشنهاد نشان کشوری، کاهش یک سال از مدت توقف در یک رتبه یا ترفیع یک رتبۀ قضایی را تقاضا نماید 

  .با تصویب دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل خواهد آمد
   رسیدگی به دعاوی بازرگانی-بند هفتم 

دار ایران از  توانند در رسیدگی به دعاوی بازرگانی ناشی از معامالت تجاری بین دارندگان کارت بازرگانی صادر از مراجع صالحیت ها می دادگاه 28مادۀ 
اطاق بازرگانی و صـنایع و معـادن ایـران در تهـران و شـعب اطـاق       برای انجام این منظور نمایندگان . وجود اشخاص بصیر در  امور بازرگانی استفاده کنند        

. ها یک یا چند هیأت که هر هیأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصیر در امور بازرگانی باشد انتخاب خواهند کرد بازرگانی و صنایع و معادن در شهرستان
  .باشد بالمانع میمدت عضویت در هیأت مذکور چهار سال است لیکن تجدید انتخاب اعضاء آن 

 مـدت چهـار سـال بـه         انفی و یا اشخاصی را که قبل از پای        ها و جانشین اعضای مستعفی یا متو       وزارت دادگستری آیین نامۀ مربوط به انتخاب هیأت         -تبصره
  .ها نباشند تصویب و به موقع اجرا خواهد گذاشت علت وجود موانع قانونی قادر به ادامۀ عضویت در هیأت

  :توانند وظایف زیر را به هیأت مذکور در مادۀ قبل محول نمایند ها می  دادگاه28 موارد مذکور در مادۀ در 29مادۀ 
  .کارشناسی در موضوعاتی که به نظر دادگاه اظهار نظر هیأت دربارۀ آن ضروری باشد.1
  .داوری در مواردی که طرفین دعوی به داوری هیأت تراضی کرده باشند .2
  . که انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آیدداوری در مواردی .3

  .باشد الرعایه می های مذکور در این ماده نیز الزم مقررات کلی داوری و کارشناسی از حیث صالحیت افراد مذکور و ترتیب انجام وظایف آنها برای هیأت 30مادۀ 
   وکالت-بند هشتم 

شود قبل از اقامۀ دعوی سعی  عاوی جزائی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف میوکالی دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در د          31مادۀ  
نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یـا ضـمن دفـاع تـصریح نماینـد همچنـین بعـد از طـرح دعـوی و در جریـان                                     

  .رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند
 با های دادگستری در نقاطی که وزارت دادگستری اعالم کند اقامۀ تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه        32ادۀ  م

قـادر بـه     مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که               کانون وکالی دادگستری    . دخالت وکیل دادگستری خواهد بود      
الوکاله با  دادگاه مرجع رسیدگی به دعـوی   تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیۀ حق. الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند   تأدیۀ حق 

  .باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می
رت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گـشته و یـا بـه علـت افـزایش دعـاوی                          هر گاه پس از ابالغ تصمیم وزا      

  .تواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می
از تـاریخ تـصویب   . های بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهنـد کـرد              ی دادگستری در حدود صالحیت دادگاه     کارگشایان فعل -بصره  ت

  .این قانون صدور پروانۀ کارگشائی ممنوع است
اوی مربوط به خود از مقررات    التحصیالن رشتۀ حقوق در دع     دولت و دارندگان رتبۀ قضائی اعم از شاغل و بازنشسته و وکالی دادگستری و فارغ               33مادۀ  

  .باشند فوق در زمینۀ داشتن وکیل مستثنی می
الوکاله از مـال محکـوم علیـه و نیـز میـزان       الوکالۀ وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکالی دادگستری و استیفای حق           میزان حق  34مادۀ  
شود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکالئی که برای ختم دعاوی   به سازش ختم میالوکالۀ وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامۀ دعوی       حق

العاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعۀ مستقیم و بدون مانع اشـخاص بـه                       به سازش مساعی فوق   
  .رسد ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می طبق آئین نامهها و دیوان عالی کشور سلب نشود  دادگاه

  .مقررات مربوط به وکالت در امور جزائی به قوت خود باقی است    -  تبصره
   آموزش-بند نهم 

زش عـالی بـه تأسـیس    وزارت دادگستری مکلف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعـم از قـضائی و اداری بـا همکـاری وزارت علـوم و آمـو                       35مادۀ  
التحـصیالن دانـشکدۀ مـذکور و سـایر      دانشکدۀ علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبـان خـدمت در دادگـستری را از بـین فـارغ                 

  .ها و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند دانشگاه
مات اداری دادگستری و برنامۀ آموزشی و عملی دانشکدۀ مزبور ترتیبات الزم دیگر تابع آئـین               ترتیب تشکیل و ادارۀ دانشکدۀ علوم قضائی و خد         36مادۀ  
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  .نامۀ اجرائی این قانون مصوب وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی است
  .ستالتحصیالن دانشکدۀ مزبور در سایر مؤسسات دولتی بدون موافقت وزارت دادگستری ممنوع ا اشتغال فارغ 37مادۀ 
وزارت دادگستری مکلف است برای باال بردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هر ساله تعداد حـداقل بیـست نفـر از قـضات و                 38مادۀ  

را کـه تعهـد     التحصیالن ممتـاز رشـتۀ حقـوق         ها و مراجع قضائی همچنین حداقل سه نفر از فارغ          های مطالعاتی در دادگاه    کارکنان اداری را برای طی دوره     
  .های باالتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید خدمت در دادگستری بسپارند برای گذراندن دوره

  .شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آئین نامۀ مصوب وزارت دادگستری است
   امور مالی و استخدامی-بند دهم 

های ثبتی و اجرائی و   اجرای احکام حقوقی و جزای نقدی و هزینه درصد از کلیۀ درآمدهای وصولی دادگستری بابت هزینۀ دادرسی و حق       پانزده   39مادۀ  
های سازمانی و مسکن قضات و کارکنـان وزارت دادگـستری و    های مناسب دادگستری و واحدهای ثبتی و تأمین خانه     ن غیره برای احداث یا تهیۀ ساختما     

های الزم برای بهبود امور دادگـستری و سـازمان ثبـت              ثبت اسناد و امالک کشور و اعطای وام ضروری به آنها و تهیه و تجهیز وسائل کار، هزینه                  سازمان
کیفیت هزینه و نحوۀ نگهداری حساب از درآمد مذکور و طرز تشکیل صندوق تعاون وام ضروری سازمان ثبت                 . یابد اسناد و امالک کشور اختصاص می     

  .هائی خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد اسناد و امالک کشور و شرایط وام بر طبق آئین نامه
شود در موقع و مقام متناسب دیگری استفاده خواهد شد و هر گاه بین         هائی که با اجرای این قانون حذف می        از قضات و کارمندان شاغل در پست       40مادۀ  

 قانون تا صدور حکم انتصاب آنان به سمت جدید فاصله زمانی ایجاد شود مدت مزبور جـزء خـدمات قـضائی یـا اداری آنـان                           االجرا شدن این   تاریخ الزم 
  .شود شود و در هر حال با اجرای این قانون در تأدیۀ حقوق و مزایای کارکنان مزبور کاهش ایجاد نمی محسوب می

  .که مغایر با مصوبات این قانون باشد ملغی استاز تاریخ اجرای این قانون قوانین و مقرراتی  41مادۀ 
  21/6/1356 - 7750/7شمارۀ 1ای از قوانین دادگستری اصالح پاره   قانون28آیین نامۀ اجرائی تبصرۀ ذیل مادۀ 

  .شوند  و کارشناسی مشخص میهای داوری  با عنوان هیأت1356ای از قوانین دادگستری مصوب   قانون اصالح پاره28های موضوع تبصرۀ ذیل مادۀ  هیأت 1مادۀ 
های قضائی کـشور بـا اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن اسـت و هـر گـاه وزارت                         های داوری و کارشناسی در هر یک از حوزه         تعیین تعداد هیأت   2مادۀ  

دن طبق پیشنهاد وزارت دادگـستری بـه        ای را کافی نداند، اتاق بازرگانی و صنایع و معا          های داوری و کارشناسی متشکله در حوزه       دادگستری تعداد هیأت  
  .تعداد آن خواهد افزود

های داوری و کارشناسی در مرکز بنا به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت رئیسۀ اتاق بازرگـانی و           اعضای هیأت  3مادۀ  
اد رؤسای شعب اتاق و تصویب هیأت رئیسۀ شعب اتاق بازرگانی و صـنایع و معـادن         های دیگر به پیشنه    های قضائی استان   صنایع و معادن ایران و در حوزه      

ایران از بین اشخاص حقیقی و نیز نمایندگان قانونی مؤسسات حقوقی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شعب آن که بصیر در امور بازرگـانی                       
  .شوند هم نباشند انتخاب میو مقیم حوزۀ قضائی استان مربوط باشند و مستخدم دولت 

های مذکور بعضاً استعفا دهند یا فوت شوند یا به علتی از علل قـادر بـه ادامـۀ کـار نباشـند بنـا بـه                           چنانچه در طول مدت مقرر در قانون اعضاء هیأت         4مادۀ  
جانـشین را انتخـاب و بـه مراجـع قـضائی معرفـی       دهد و عضو یا اعـضاء   پیشنهاد رئیس اتاق و تصویب هیأت رئیسۀ اتاق مربوط بالفاصله تشکیل جلسه می        

  .خواهد کرد
∗∗∗  

  2 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت– پنجم گفتار
  دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت ، جناب حجه السالم و المسلمین آقای محمدی ری شهری

ت و حدود صالحیت و آئین دادرسی آنها کـه تـصویر آن جهـت اقـدام و ارسـال مـی گـردد،         با سالم و تحیت، قانون تشکیل دادسراها و دادگاه های ویژۀ روحانی           
  : مورد مواففت مقام معظم رهبری قرار گرفت، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند

  بسمه تعالی
  .ؤید و مسدد بداردخداوند جنابعالی را م. با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاه های ویژۀ روحانیت موافقت می شود

                    
–  دفتر مقام معظم رهبری                   محمدی گلپایگانی  ،  13  5/69/ 14

به منظور پیشگیری از نفوذ افراد  منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسـاندن روحـانیون متخلـف، دادسـرا و                               1مادۀ  
  . مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیالت و اختیارات زیر ایجاد می گردد  روحانیت تحت نظارت عالیۀدادگاه ویژۀ

  

                                                           
  .31/6/1356 ـ 9542نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ . 1
   294 الی 287 ، صفحه 1369نقل از مجموعه قوانین .  2
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  وظایف -بند اول 
  :وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می باشد   2مادۀ 

  . مسائل قضائی  در محدودهاقدامات الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم  –الف 
  .ر امور خالف شأن ارشاد د  –ب  
  . با اهداف این دادسرا مرتبط استیرسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثر  –  ج

 دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکـز حـوزوی ، سـازمان تبلیغـات اسـالمی ،                      در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو ،             –تبصره  
وی ، سازمان تبلیغات اسالمی ، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید ، نهادهـای فـوق در زمینـه اجـرای                            مرکز امور حوز  

  1. موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند 
  تشکیالت -بند دوم 

   دادسرا-الف 
  .م معظم رهبری منصوب خواهد شد  روحانیت توسط مقا دادستان ویژۀ  3مادۀ 
  . دادسراها به عهدۀ دادستان منصوب خواهد بود  مسئولیت، ریاست و نظارت همۀ  4  مادۀ
معـاون اداری مالی،دفتــــر      معـاون بررسـی و پیـشگیری ،          ،امـور اسـتان هـا       دارای یک ، معاون قضائی،معاون      ) دادستان منصوب   ( دادستانی مرکز     5  مادۀ

  2.شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابالغ می گردد . دفتر حفاظت و گزینش خواهد بوددادستانی و 
مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار  ، و امور اجرائی  دادستان،معاون ارشاد،معاون تحقیقات و عملیات :تشکیالت هر دادسرا عبارت است از         6مادۀ  

  3.و کادر اداری 
  4. به عهدۀ دادستان منصوب خواهد بود  با اخذ تمایل از آنان ویژۀ شهرستانینصب دادستان ها و دادیاران دادسراهاعزل و   7مادۀ 

 در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل ، موضوع قبال در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه                           –تبصره  
  5. حانیت بررسی و به تصویب می رسد اول دادگاههای ویژه رو

  .معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابالغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد   8مادۀ 
  : حوزه های قضائی مشروحه ذیل تشکیل می گردد یادادسرای ویژۀ روحانیت در شهرها و  9مادۀ 

  . استان های تهران و سمنان  :تهـران  .1
  .و قم و شهرستان کاشاناستان مرکزی، : ـــم   ق .2
  . خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان رضوی ،استان های خراسان : مشهـد   .3
  .، یزد و چهار محال و بختیاری  به استثنای کاشان استان های اصفهان: اصفهان  .4
  .احمد استان های فارس،بوشهر،کهکیلویه و بویر : شیـراز  . 5
   .اردبیل و زنجاناستان های آذربایجان شرقی و غربی و : تبریــز  . 6
  . و مازندران لستاناستان های گ: سـاری  .7
  . استان های خوزستان و لرستان  :اهــواز   .8
  .استان های کرمان و هرمزگان : کرمـان .9

  .،کردستان،همدان و ایالمی کرمانشاه استان ها: همـدان  .10
  6استان های گیالن و قزوین : رشت  .11

   .گردد زه توسط دادستان منصوب، تعیین میتا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حو  - تبصره
   دادگاه -ب

  .ی گردد حاکم شرع شعبۀ اول دادگاه ویژۀ روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب م  10مادۀ 

                                                           
 5/9/1384الحاقی مصوب . 1
  5/9/1384اصالحی مصوب . 2
  5/9/1384اصالحی مصوب . 3
  5/9/1384 اصالحی مصوب . 4
 5/9/1384الحاقی مصوب . 5
  5/9/1384اصالحی مصوب . 6
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  1. حذف شده است   11 مادۀ
  .کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبۀ اول تعیین می گردند   12 مادۀ

   هاصالحیت -بند سوم 
  :دادسراها و دادگاه های ویژۀ روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند   13 مادۀ
  2. جرائم عمومی روحانیون  کلیۀ -الف 

  .یۀ اعمال خالف شأن روحانیون کل -ب 
  . صورتی که طرف اختالف روحانی باشد  درکلیۀ اختالفات محلی مخل به امنیت عمومی -ج
  .کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود  -د

  .ضائی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشنددر مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع ق  1  تبصرۀ
  .در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط صورت می گیرد  2 تبصره
نـان و مـشاوران    کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبـان ، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ، وزراء و معـاونین آنهـا ، معاو                             3تبصر  

 دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران و فرمانـداران و جـرائم عمـومی افـسران نظـامی و انتظـامی از درجـه         رؤسای سه قوه ، سفرا ،    
 دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز  سرتیپ و باالتر ، و مدیران کل اطالعات استان ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در                   

  3. کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد 
د مگـر مـوارد خاصـی کـه بـر حـسب             دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقـوقی رسـیدگی خواهـد شـ                      14مادۀ  

در این صورت دادسراها و دادگاه ها موظفنـد کـه بـا درخواسـت دادسـرا و                 . در دادگاه ویژه اصلح باشد    » به نظر دادستان منصوب   «ضرورت رسیدگی آن    
  .دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند 

صالحیت گردیده، حق ورود،تحقیق و تعقیب را ندارند،مگر با اجازۀ دادستان ویـژۀ             سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب              15مادۀ  
  .حوزۀ قضائی مربوطه 

روحانی به کسی اطالق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزۀ مشغول تحصیل باشد یا اگر بـه کـار دیگـری مـشغول اسـت عرفـاً                               16مادۀ  
  .روحانی محسوب گردد 

 قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبۀ                          تخلفات 17مادۀ  
  .اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت 

  آئین دادرسی -بند چهارم 
  جرم -الف
  .رعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد هر فعلی یا ترک فعلی که که مطابق قوانین موضوعه یا احکام ش 18مادۀ 

  .اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقالب اسالمی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود  - تبصـره
  : جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد  19مادۀ 

  .تجاوز به حدود و مقررات الهی است از جهتی که : حیثیت حق الهی   .1
  .از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد : حیثیت عمـومی    .2
  .از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود : حیثیت خصوصی  .3

موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق   20مادۀ 
  .دادستان است 

  .گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد   - تبصـره
  ضابطین  -ب 

  . باشند ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می  21مادۀ 
نیروهای ضابط موظفند به محض اطالع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صالحیت دادسرای ویژه،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون   22مادۀ 

  .کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند 

                                                           
  5/9/1384 به موجب مصوبه . 1
  5/9/1384اصالحی مصوب . 2
 5/9/1384الحاقی مصوب . 3
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حفظ آالت و ادوات و آثار و عالئم و جلوگیری از فرار مـتهم و یـا تبـانی بـه          در مورد جرایم مشهود،ضابطین موظفند فوراً اقدامات الزم را برای           23مادۀ  
  1.عمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطالع دهند

   2.حذف شده است   24مادۀ 
 ایـن افـراد در زمـان انجـام مأموریـت در             3. و دادگاه افرادی را رأساً استخدام نماید         دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا           25مادۀ  

  . حکم ضابطین قضائی می باشند 
  وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها -بند پنجم

  :مله موارد ذیل را به عهده دارد   مسئولیت های قضائی و اداری دادسرا از ج دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب،کلیۀ  26مادۀ 
  .تعقیب متهمین   -الف 

  .تفتیش صدور احکام دستگیری و    -ب 
  .ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهار نظر در مورد کلیۀ قرارها    -ج 
  .صدور کیفر خواست    -د 
  .اجرای احکام دادگاه    -ه
  . در جرایم خفیف و یا امور خالف شأن صدور قرار تعلیق تعقیب   -و

  . دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد   1تبصرۀ 
  .دستان منصوب برساند در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطالع دا  2 تبصرۀ

  .فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد » و«و » ب«اجرای وظایف بند   3تبصرۀ 
  .در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد   27مادۀ 
 می توانند برای کشف جرم تحقیقات الزم را انجام دهند و کلیۀ ارگان هـا و نهادهـا و سـازمان هـای دولتـی و اشـخاص                             دادستان ویژه و دادیاران     28مادۀ  

کسانی که همکاری الزم را به  عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای . حقیقی و حقوقی موظفند کلیۀ اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند
   .4 قرار خواهند گرفتقانونی ائی تحت تعقیب دستور مقام قض

نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور عالوه بر موارد اعطای نیابـت بـه دادسـراهای ویـژۀ دیگـر، در خـصوص                             29مادۀ  
وزه نیـز نیابـت دهنـد و دادسـراهای مزبـور حـسب مـورد         جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقالب اســالمی همان ح               

  .موظــف به انجام درخواست های فـــوق می باشند 
  . قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود   پرونده از حوزه ای به حوزۀ احالۀ  30  مادۀ

  .ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه   31مادۀ 
خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی که الزم است قبال توسط دادسرای ویـژه درخواسـت تعلیـق شـود و دادسـرا و دادگـاه انتظـامی           در    32مادۀ  

اقدام قضائی خواهـد    » دادستان مصوب   به تشخیص   «  روز موظف به اظهارنظر  می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری                 20قضات ظرف مدت    
  .5شد و موضوع به اطالع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید 

از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی مـی باشـد در صـورتی کـه مـتهم مایـل باشـد و کتبـاً               –تبصره  
   . 6سرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نمایندتقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید داد

 دادگاه مطرح نموده در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بالفاصله ادعانامۀ کیفری خود را در  33مادۀ 
  . دادگاه حکم صادر می نماید و

  .بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است قرارهای صادره   34مادۀ 
قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می گـردد            –الف  

   .ت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موق
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 .1قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی اسـت                  –ب  

  : می گردد در موارد ذیل قرار بازداشت صادر  35مادۀ 
  .خوف فرار متهم   .1
  .خوف تبانی یا امحاء آثار جرم  .2
  . قتل عمد و موارد مشابه  ،ارتشاء ،  جرایم ضد انقالبی،مواد مخدر،کالهبرداری :موارد مهمه از قبیل   .3
  . از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت  .مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است . 4

  . تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دالیل توجه اتهام و شخصیت متهم باشند قرارهای  36مادۀ 
متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضـبط       37مادۀ  

ود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به             می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می ش           
  .دستور دادستان ضبط خواهد شد 

  . و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد– کفیل –مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم  -تبصره
  .احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد دادسرا می تواند شهود و مطلعین را   38  مادۀ

  اختیارات و وظایف دادگاه  -بند ششم
دادگاه ویژه به جرائم رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صالحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پروندۀ امر از طریق دادسرا به همراه کیفـر            39مادۀ  

  .ه شده باشد خواست به دادگاه ارائ
  .چنانچه دادگاه در خالل رسیدگی از جرایم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود   - تبصره
  . اول خواهد بود   حاکم شرع شعبۀ ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن امور به عهدۀ  40مادۀ 
 اول  ف بین دادسرا و دادگاه از جهت صالحیت رسیدگی، پرونده همراه دالیل طـرفین جهـت حـل اخـتالف نـزد ریاسـت شـعبۀ       در صورت اختال    41مادۀ  

  .دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع الزم االتباع است 
  2.  موازین شرع باشدبه قوانین موضوعه و دادگاه ها باید مستدل و مستند احکام  42  مادۀ

  د استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدالً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید در موار  -تبصره 
مجرمینی را که با ارتکاب جرم ، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیـت گردیـده انـد و یـا افـرادی کـه فاقـد صـالحیت پوشـیدن لبـاس                  دادگاه    43مادۀ  
   . 3محکوم می نماید) به صورت دائم یا موقت  (حانیت هستند را به خلع لباس روحانیت رو

   . 4کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد –تبصره 
 بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت ، رئیس شـعبه اول دادگـاه ،                    نفر خواهند  14اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت         44مادۀ  

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورای عالی حوزه علمیه ، از میان افراد روحانی شاغل در 
داری و سایر مشاغل مرتبط به مدت دو سال انتخاب می گردند ، احکام ایشان توسط رئـیس شـعبه اول    ا مشاغل فرهنگی ، حوزوی ، دانشگاهی ، قضایی ،       

   . 5دادگاه صادر خواهد شد
  .  هزینه های دادستانی ویژۀ روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجۀ خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود  کلیۀ  45مادۀ 
  . د از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود  بیست درص  –تبصره 
  . قضائیه کارد قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود  قوۀ  46مادۀ 
. ب رئیس قوه قضاییه خواهد بود   پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصوی–تبصره 

ابالغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئـیس قـوه قـضائیه صـادر ولـی تعیـین شـعبه و محـل                                  
اغل در دادسرا و دادگـاه ویـژه   خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود ، و کلیه حقوق و مزایای قضات ش          

  6. روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می شود 
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نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبۀ اول دادگاه بر حسب   47مادۀ  
  .سمت صورت می گیرد 

 های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه                    احکام دادگاه   48ماده  
  1. قانونی قطعی خواهد شد 

بت بـه رأی صـادره از        خالف قانون بداند نس    ایادگاه ویژه روحانیت را خالف شرع       چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیرقطعی د            1تبصره  
  2. اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید 

در صـورت  . چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خالف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می دهـد                   2تبصره  
  3.  با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد هدم قبول قاضی ، پرونده را همراع

یت متوجـه  چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم ،  قاضی دادگاه ویژه روحان     3تبصره  
 باشد رأی اصالحی صادر می نماید و در غیـر ایـن صـورت پـس از            49اشتباه خود در حکم صادره شود ، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده                 

  4. نقض حکم ، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می نماید 
  : ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید دادگاه تجدید نظر  49ماده 

  . در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند    –الف 
محکوم به یا ماده اسـتنادی و امثـال آن باشـد رأی اصـالحی صـادر مـی         در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه   -ب

  . نماید
  در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد ، دادگاه تجدید نظر موارد نقـص را مـشخص نمـوده و رأی صـادره را نقـض و                             -ج

  . ماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص ، حکم مقتضی صادر نمایدپرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می ن
آراء صـادره از محـاکم تجدیـد نظـر     .  در صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نمایـد              -د

  5. قطعی است 
نیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید ، رئـیس محـاکم ویـژه                هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحا         50ماده  

روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز می باشد ، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونـده            
  6. د به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بو

 مجاز بـه تقاضـای اعـاده دادرسـی در خـصوص احکـام               همحکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت ، مطابق قوانین مربوط                 51ماده  
یـژه روحانیـت   قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن ، دادگـاه تجدیـد نظـر و                 

  7. باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند  می
به جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است ، وظایف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئـین                    52ماده  

  . فری می باشد دادرسی کی

  ) شورای انقالب اسالمی27/3/1358مصوب (  8 آئین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقالب- ششمگفتار 
   دادگاه های انقالب اسالمی و طرز تشکیل آنها -الف 
گانگان صـورت گرفتـه اسـت یـا پـس از      به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقالب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بی          1ماده  

پیروزی انقالب بر ضد انقالب اسالمی ملت ایران روی داده یا می دهد ، به دستور رهبر انقالب اسالمی ایران در مرکز هر اسـتان یـک دادسـرای انقـالب                 
  .اسالمی و به تعداد الزم دادگاه تشکیل می شود 

  .دسرای انقالب هست ،دادستان کل انقالب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کنددر استان هائی که هم اکنون بیش از یک دا  -تبصره
  :رسیدگی به جرائم زیر در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی است   2ماده 
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  .قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت   .1
  .ردم مبارز به امریت و مباشرتحبس و شکنجه م  .2
  .جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتالف ثروت کشور به نفع بیگانگان   .3
  .توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات و جاسوسی به نفع اجانب .4
  .دن، یا پخش مواد مخدرسرقت مسلحانه ، تجاوز به عنف ،ساختن، وارد کر   .5

های دادگستری یا نظامی    رسیدگی به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی نیست، و در صالحیت دادگاه                     - تبصره
  .می باشد

  .در حوزه هر دادسرای انقالب اسالمی یک دادگاه انقالب اسالمی تشکیل می شود
  .عبه های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه ها با رئیس شعبه اول استدادگاه در صورت لزوم ش

  دادگاه و دادسرای انقالب اسالمی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقالب اسالمی   3ماده 
  .تری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد دادپس از  کسب اجازه از امام منحل می شود و در این صورت دادگس

  .تشخیص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقالب امام خمینی است    - تبصره
  :اعضاء اصلی عبارتند از . دادگاه انقالب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود  4ماده 
  .می و تصویب امامیک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقالب اسال  -الف 

  .یکی قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع   -ب 
  .یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقالب اسالمی با تعیین شورای انقالب یا کسی که شورا برای این منظور معین کند -ج 

  .واهند شد اعضاء علی البدل از میان اشخاص واجد صالحیت در ماده چهارانتخاب خ   1تبصره 
  .هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد   2تبصره 
  .دادگاه می تواند پس از تعیین اعضای اصلی کار خود را آغاز کند   3تبصره 
  .ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود  5ماده 
  .دگاه به متهم یا وکیل او کتبا ابالغ شودکیفر خواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دا  6ماده 
  .هر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضائی و حقوق جزائی اسالم آگاه باشد  7ماده 
  .مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود   8ماده 
  . ساعت حق دفاع بدهد15 دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل  - تبصره

گواهان و مطلعان و کارشناسان ، در صورتی که حضورشان در دادگاه الزم باشد در دادگاه احضار می شوند و اگر حضور به هم نرسانند جلب می      9اده  م
  .همچنین متهمی که احضار شود و حاضر نگردد جلب می شود . گردند 

  .ضروری تشخیص دهددادگاه علنی است مگر آن که رئیس دادگاه سری بودن آن را    1تبصره 
ای نیز نفرستد کـه      حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتی که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق یا جلسات دادگاه حاضر نشود و الیحه                        2تبصره  

  .در این صورت حکم غیابی خواهد بود
  .نددادگاه می تواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را صادر ک   3تبصره 

تواند ظرف ده روز بـه   مفاد حکم غیابی به وسیله درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به محکوم علیه ابالغ می گردد محکوم علیه غایب می              10ماده   
  .حکم غیابی اعتراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و الزم االجراء است 

  .عتراض محکوم علیه در دادگاه صادر کننده رای غیابی به عمل خواهد آمد رسیدگی به ا - تبصره
پس از قرائت کیفر خواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم الزم بدانند به عمـل مـی آورد و                    11ماده  

پرونده به دادسرا اعاده می شود و پس از رفع نقص دادگاه پـس از مـشاوره طبـق مـوازین     چنان که در پرونده نقصی مشهود گردد به دستور رئیس دادگاه    
  .رای اکثریتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است . اسالم به صدور رای مبادرت می کند 

  .کثریت این دادگاه قطعی خواهد بود   اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه می شوند و رای ا1تبصره 
  .احکام دادگاه انقالب قطعی و بدون تجدید نظر است   2تبصره 
  .مجازات طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام ، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود  12ماده 
 غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقـه قـانونی اشـخاص واجـب النفقـه او بـه تـشخیص                          در مورد ضبط اموال       -   تبصره

  .دادگاه با دولت خواهد بود
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نامـه  جهات رد قضات دادگاه ها و دادسرا ها عالوه بر آنچه در آئین دادرسی کیفری ذکر شده است فقدان صالحیت های ذکر شده در این آئین                13ماده  
  .را نیز شامل  می شود

   دادسراهای انقالب اسالمی و طرز تشکیل آنها -ب 
  .برای نظارت بر حسن انجام وظائف دادسراهای انقالب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقالب در تهران تشکیل می گردد  14ماده 
کل  و دادسـتان هـای انقـالب مـی تواننـد بـه                دادیار خواهد داشت دادستان      س و هر دادسرای انقالب اسالمی یک دادستان و به تعداد کافی بازپر            15ماده  

  .اندازه الزم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند
  .د وظیفه دادستان انقالب تهران را نیز بر عهده گیرددادستان کل انقالب می توان  -تبصره 
ستان کل انقالب و کلیه اعـضاء قـضائی و دفتـری دادسـراهای انقـالب شهرسـتان هـای زیـر نظـر                        دادسراهای انقالب تحت تعلیمات و نظارت داد        16ماده  

  .دادستان انقالب همان شهرستان انجام وظیفه خواهند کرد
وسـیله دادسـتان کـل    های محلی بـه   اعضاء قضائی دادسرای کل و دادستان. دادستان کل انقالب به پیشنهاد شورای انقالب و تصویب امام تعیین می گردد     17ماده  

  .انقالب منصوب می گردند
عـزل و نـصب کارمنـدان دفتـری هـر           . ی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقالب آن دادسرا و تصویب دادستان کل انقـالب تعیـین مـی شـوند                    اعضای قضائ 

  .آنان قاطع استشهرستان با دادستان انقالب همان شهرستان است با این همه نظر دادستان کل انقالب در عزل و نصب 
  .اعضای قضائی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقالب از بین حقوقدانان و قضات انقالب اسالمی انتخاب خواهند شد  18ماده 
  .باز پرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقالب و زیر نظر دادستان انقالب به عمل خواهد آمد  19ماده 
 تعقیب می شود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد ودر صورتی که در چند حوزه مرتکب جرم شده باشد در دادسرائی                         متهم در دادسرائی    20ماده  

  .که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت
جرم ها از یک درجه باشند متهم در آنجا توقیف شـده اسـت محاکمـه      و اگر   . تشخیص مهم ترین جرم با دادسرائی است که متهم در آن حوزه توقیف شده است                

  .خواهد شد
  .در صورتی که تعقیب و محاکمه مجرم در محل وقوع جرم محظوری داشته باشد دادستان کل می تواند هر جا صالح دانست متهم را مورد تعقیب قرار دهد  1تبصره 
  .ادستان کل انقالب استاحاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر د  2تبصره 
مجرمیت یا برائت متهم به نظر دادستان  بازپرس وظیفه تحقیق را راسا و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد  21ماده 

  .می رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود
  .فع اختالفات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع استدر ر   -تبصره 
  . در صورتی که باز پرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت الزم بداند می تواند او را احضار و در صورت مقتضی جلب کند  22ماده 
    .تحقیقات غیر علنی است و اوقات تعطیل مانع ادامه تحقیقات نمی باشد   23ماده 
  .کلیه هزینه های مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت کارشناسی و غیره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد  24ماده 
  .در مرحله تحقیق اخذ هر گونه تامین با بازپرس و دادستان است  25ماده 
 رأی به نظر دادستان برسد و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد اختالف          قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس است، باید               26ماده  

  . و قطعی استپیدا شود ، نظر قاضی شرع دادگاه رافع اختالف
 قـرار بـه     اجـرای . بازپرس می تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارائی متهم را با رعایت نیازهای عادی خـانواده او صـادر کنـد                           27ماده  

  .عهده دادستان است
  .در این موارد دادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس می باشد   - تبصره
در صورتی که باز پرس احراز کند که متهم اموالی را که از راه های غیر مشروع تحصیل نموده است به همسر یا به فرزندان خود یا شخص دیگر                               28ماده  

  . یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است دستور توقیف آنها را خواهد دادواگذار کرده یا به طور صوری
متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یکبار به وسیله یکی از روزنامـه هـای کثیراالنتـشار و هنگـام ضـرورت از      ) دادستان یا بازپرس(دادسرا   29ماده  

مهلت معرفی پس از این اعالم برای متهمینی داخل ده روز و برای متهمین که خارج از کشور به سـر           . واهد کرد طریق رسانه های گروهی دیگر احضار خ      
  .می برند یک ماه است

 و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان انقـالب و             ها پاسداران انقالب و نیروهای مسلح و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری             30ماده  
ا با سرعت اجرا کنند و اال از طرف دادستان کل انقالب کتبا توبیخ و در صورت تکـرار افـراد پاسـداران بـه مـدت             ر  و دادیار دادسراهای انقالب      زپرسبا

 از طـرف  یک ماه از انجام وظیفه در این سازمان انقالبی بر کنار و پس از بار سوم به کلی بر کنار خواهنـد شـد و سـایر مـاموران دولتـی یـا شـهرداری هـا                   
  .رؤسای خود توبیخ انضباطی می شوند
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پاسداران انقالب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچ حق کس را ندارند ، همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبـی دادسـتان انقـالب بـه                             31ماده  
ستان انقالب بر کنار خواهند شد و اگـر عمـل آنهـا جـرم             در صورت تخلف از این ماده به حکم داد        . خانه کسی وارد شوند یا اموال کسی را توقیف کنند         

  .محسوب شود از طرف دادسراهای انقالب تعقیب خواهند شد
  .  در صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقالب باید با اطالع قبلی مافوق او صورت گیرد  1 تبصره

 از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت مهم سیاسی یا اداری باشد ، احضار وجلب او صرفا بایـد بـا تـصویب                    در صورتی که متهم     2تبصره  
قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقالب تعیین می شود وبا اطالع قبلی مافوق او صورت گیرد ودر صورتی که مافوق ایـن وظیفـه خـود را بـا رعایـت                         

  .نجام ندهد در دادسرای انقالب مورد تعقیب قرار می گیرد کامل جوانب امر ا
در مواردی که خوف فرار متهم باشد وشخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که به هیچ نحو مسامحه وسهل انگاری در دسـتگیری او صـالح نباشـد           3تبصره  

  .دستگیر وبالفاصله به اطالع دادستان برسانند  می توانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان 31نامبردگان در ماده 
احکام اعدام باید ده روز قبل از       . احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابالغ شود ودادستان انقالب دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد                      32ماده  

اجرای حکـم بایـد حتـی المقـدور در     . ن مالقات با خانواده داده شود اجرای حکم به اطالع دادستان کل انقالب برسد ودر این مدت به محکوم علیه امکا 
  . محل وقوع جرم باشد 

  . بازداشتگاههای مخصوص دادسرای انقالب باید زیر نظر دادستان انقالب محل باشد   33ماده 
 ویک بار آگهی در یکی از روزنامـه هـای کثیـر          تبصره است که پس از تصویب شورای انقالب اسالمی        22 ماده و  34این الیحه قانونی مشتمل بر        34ماده  

  .  شورای انقالب اسالمی تصویب گردید 27/3/1358در جلسه مورخ . االنتشار مرکز واعالم به وسیله سایر رسانه های گروهی قابل اجرا خواهد بود 
∗∗∗  

  منصفه أت  قانون هی– هفتمگفتار 
هیـأت منـصفه در دادگـاه هـای      .  با حضور هیأت منصفه در دادگاه صالحه صورت مـی گیـرد              و  به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است       رسیدگی  1مادۀ  

  .تحت نظر قوۀ قضائیه طبق این قانون تشکیل می گردد 
 ، انکـارگر  ، مهندسـان  ، پزشکان ، دانشجویان ، اعضای هیأت منصفه از بین اصناف و گروه های مختلف اجتماعی نظیر روحانیون،اساتید دانشگاه               2 مادۀ

پیشه وران و تجار بـرای مـدت چهـار سـال انتخـاب مـی                 ، هنرمندان ، کارمندان ، دادگستری وکالی ، معلمان ، روزنامه نگاران  ، نویسندگان ، کشاورزان
  .گردند 

آوری تقاضاهای داوطلبان   انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت منصفه هر استان از بین اقشار و صنوف مختلف از طریق اعالم عمومی و جمع                         3مادۀ  
 هر استان در اولین جلسۀ خود یکی از اعضاء را برای مدت دو سـال بـه                 هیأت منصفۀ . عضویت در هیأت منصفه به قید قرعه و به صورت علنی خواهد بود            

بل از اتمام دورۀ مسئولیت دبیر، دبیر جدید حداقل یک ماه ق  . دبیر، مسئولیت ادارۀ دبیر خانه را به عهده دارد        . عنوان دبیر هیأت منصفه انتخاب خواهد کرد      
  . استان انتخاب خواهد شد  به وسیلۀ هیأت منصفۀ

امور اجرایی این ماده در هر استان زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه یا فردی که ایشان تعیـین مـی کنـد و بـا حـضور رئـیس شـورای اسـالمی اسـتان و دو نفـر از                           
  .قرعه کشی با حضور حداقل دو نفر از ناظرین معتبر است . عنوان ناظر انجام می شودنمایندگان آن استان به انتخاب مجلس به 

  :اعضاء هیأت منصفه باید داریا شریط زیر باشند   4مادۀ 
  .تابعیت جمهوری اسالمی ایران .1
  .مسلمان بودن .2
  .التزام عملی به قانون اساسی .3
  .حداقل سی سال سن .4
  .ی اجتماعیعدم محرومیت از فعالیت ها  .5
  .داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه یا معادل آن در علوم حوزوی  .6

تعداد اعضاء هیأت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استان های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دویست و پنجـاه نفـر و در اسـتان هـای بـا            5مادۀ  
  .می باشد جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یکصد و پنجاه نفر 

  .پس از تعیین دو سوم اعضاء، هیأت منصفه رسمیت می یابد   1تبصرۀ 
ترتیب انجام امور باید به نحوی باشد کـه حـداقل   .  هیأت منصفه برای انتخاب هیأت منصفه جدید اقدام خواهد شد حداقل سه ماه قبل از پایان دورۀ    2تبصرۀ  

  .یأت منصفۀ بعدی مشخص شده باشندیک ماه قبل از اتمام دورۀ هیأت منصفه، اعضاء ه
دبیـر هیـأت منـصفه ده       . هیأت منصفۀ هر محکمه بر اساس قرعه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مراکز استان ها چهارده نفر انتخاب می شوند                         6مادۀ  
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 یا نمایندۀ متهم و شاکی قرعه کشی را انجـام مـی   روز قبل از زمان برگزاری دادگاه با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل         
  .حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه کشی الزامی است . دهد

  . هیأت منصفه هر محکمه از یک صنف یا گروه اجتماعی  نباید بیش از دو نفر از طریق قرعه کشی انتخاب شوند بدر ترکی  1تبصرۀ 
 رعایـت ده روز مـذکور در ایـن مـاده      ، تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهام فوریت داشته باشد و امکان رسیدگی نیز فـراهم باشـد        در صورتی که به     2تبصرۀ  

  .و دبیر هیأت منصفه موظف است ضمن همکاری با قاضی مربوطه اعضاء هیأت منصفه دادگاه را در موعد مقرر معرفی نماید . الزامی نیست
مـالک  .  حضور حداقل یازده نفر و در استان ها با حضور نه نفر از اعضاء هیأت منصفه تـشکیل شـده و رسـمیت خواهـد یافـت                           در تهران دادگاه با     7مادۀ  

  .تصمیم گیری هیأت منصفه آراء اکثریت حاضران خواهد بود 
  .اعضاء هیأت منصفه موظفند تا پایان جلسات دادگاه ها حضور داشته باشند 

  .یر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می کند و بودجۀ آن از محل کمک های اهدایی تأمین خواهد شد دبیرخانۀ هیأت منصفه ز  8مادۀ 
چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسۀ متوالی یا شش جلسۀ متناوب در دادگاه حاضر نشوند و یا به همین ترتیـب                 9مادۀ  

  .د با حکم همان دادگاه به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می شوند از شرکت در اتخاذ تصمیمات خودداری کنن
 دادگـاه حاضـر شـود موظـف اسـت دو روز قبـل از جلـسۀ دادرسـی، مراتـب              هر یک از اعضای  هیأت منصفه که با عذر موجـه نتوانـد در جلـسۀ                   -تبصره  

در صورتی که سبب عذر بعداًًَ حادث گردد باید در اولین فرصت ممکن مراتب بـه                .  برساند   معذوریت خود را به طور کتبی و مستدل به استحضار دادگاه          
عذر موجه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب    . در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب می گردد            . اطالع دادگاه رسانده شود     

  . مجلس شورای اسالمی احصاء شده است یئی و حقوق کمیسیون قضا28/6/1378 مصوب – در امور کیفری –
اعضای هیأت منصفه بعد از انتخاب در جلسه ای در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنند که بدون در نظر گـرفتن گـرایش هـای        10مادۀ  

  .ل انجام وظیفه کنند شخصی ، گروهی و با رعایت صداقت ، تقوی و امانت داری در راه احقاق حق و ابطال باط
 کمیسیون قـضائی  28/6/1378ت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب   رد صالحیت اعضاء هیأ 11مادۀ  

  .و حقوقی مجلس شورای اسالمی همانند رد صالحیت قضاوت خواهد بود 
  . صفه سئوالی داشته باشند مراتب را کتباًَ جهت طرح ، تسلیم رئیس دادگاه می کنند هرگاه در حین محاکمه ، اعضای هیأت من  12مادۀ 
   : پس از اعالم ختم رسیدگی بالفاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعالم می دارند 13 مادۀ
  متهم بزهکار است یا خیر ؟ –الف 

   ، آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟   زهکاریدر صورت ب  –ب 
  .پس از اعالم نظر هیأت منصفه ، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نمود و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید   - تبصره
  . با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی می گردد 14مادۀ 
یی این قانون از زمان تصویب ظرف مدت سه ماه به وسیلۀ وزارتخانه های دادگستری ، کشور و فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیـه و بـه                     نامۀ اجرا آیین   15مادۀ  

  .تصویب هیأت وزیران می رسد 
 و دو مجلس شـورای  قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد             

  . به تأیید شورای نگهبان رسیده است17/1/1383اسالمی تصویب و در تاریخ 
  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب مادۀ پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب اسالمی مصوب پانزدهم تیر ماه هـزار و سیـصد و هفتـاد و سـه بـا اصـالحات و الحاقـات           
  .سیدگی به جرائم  ذیل مطلقاًَ در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی است بعدی ، ر

  .کلیۀ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی االرض .1
  .توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام معظم رهبری .2
  .تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام توطئه علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه و ترور و  .3
  .جاسوسی به نفع اجانب  .4
  .کلیۀ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر   .5
  . قانون اساسی 49دعاوی مربوط به اصل   .6

 اصـالحی  4ره ذیـل مـادۀ    این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده اسـت و تبـص  28/7/1381و علیرغم اصالحات و الحاقات مورخ      
بعد از خود که به طور واضح صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی را احـصاء نمـوده اسـت         قانون مرقوم صرفاًَ در مقام ایضاح مادۀ مربوطه است و به مادۀ           

ه مجازات قانونی آنها اعـدام مـی باشـد را     قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی ک        4یک الحاقی به ماده       لهذا مقررات تبصرۀ  . ارتباط ندارد   
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 31در صالحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صالحیت ذاتی دادگاه های انقالب اسالمی می باشد بنا به مراتب رأی شـعبۀ                           
  .  تأیید می شود دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و

 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور 270این رأی به موجب مادۀ 
  . الزم االتباع است 

       4/12/1382 -17184روزنامه رسمی شمارۀ  ، 30/10/1382 -664 رأی شمارۀ                                                                      

∗∗∗  
       )24/4/1383مصوب  (   1 آیین نامۀ اجرایی قانون هیأت منصفه- هشتمفتارگ

« صفه و   اعـضای هیـأت منـ     » اعـضاء «هیـأت منـصفه،     » هیـأت    « - 1382 مـصوب    - قانون هیأت منصفه      »قانون« در این آیین نامه منظور از واژه های           1مادۀ
  .دادگاه کیفری استان است » دادگاه 

 قضاییه و با حضور رییس شورای اسـالمی اسـتان و دو               منصوب رییس قوۀ    امور اجرایی تشکیل هیأت هر استان زیر نظر رییس قوۀ قضاییه یا نمایندۀ             2مادۀ  
   .نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر انجام می شود

  .انتخابات هیأت در هر استان باید به نحوی انجام شود که حداقل یک ماه قبل از اتمام دورۀ هیأت ، اعضا هیأت هر استان معین شده باشند   3ماده 
 در دورۀ بعـدی  به منظور دعوت از متقاضیان عضویت در هیأت در مرداد ماه سال پایانی دورۀ هیأت ، اعالن و آگهی ثبت نـام داوطلبـان عـضویت               4مادۀ  

هیأت از طریق وسایل ارتباط جمعی از جمله روزنامۀ رسمی ، صدا و سیما و حداقل دو روزنامۀ کثیراالنتشار انجام می شود و از اول شـهریور مـاه لغایـت                               
  .پانزدهم شهریور ماه ، تقاضاهای عضویت پذیرفته می شود 

   .می یابد رف پانزده روز پس از ابالغ این آیین نامه آغاز و ظرف یک ماه پایانانجام مراحل اجرایی انتخاب اولین هیأت منصفه ظ  -تبصره 
ماه مانده به پایان دورۀ هیأت ، تعداد اعضاء هیأت با لحاظ اعضاء علی البدل به کمتر از نصف تقلیل یابـد ، انتخابـات میـان      ) 9(چنانچه در فاصله نه       5مادۀ  

  .واهد شد دوره ای برای تکمیل اعضاء هیأت انجام خ
در هیأت هر استان ظرف مهلت مقرر در آگهی منتشره توسط قوۀ قضاییه که متن آن به شرح کار برگ شمارۀ یک پیوست می                         متقاضیان عضویت   6مادۀ  

  : باشد ، ثبت نام و مدارک ذیل را تحویل خواهند داد 
   ) .2مطابق پیوست شمارۀ ( کار برگ تکمیل و امضاء شده ثبت نام  -الف  
  ) دو فقره ( تصویر کلیۀ صفحات شناسامه   -ب   
  .تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی صادره از حوزۀ علمیه در خصوص روحانیون   -ج   

اعالم نظر قانون ، استعالم از سوابق متقاضیان از دادگستری انجام و چنانچه دادگستری ظرف یک ماه از تاریخ استعالم   ) 4(مادۀ  ) 5(برای تحقق بند     -تبصره  
  . نکند ، به منزلۀ عدم سوءپیشینه خواهد بود

شرایط متقاضیان عضویت در هیأت توسط رییس قوۀ قضاییه یا نمایندۀ وی و با حضور رییس شـورای اسـالمی اسـتان و دو نفـره از نماینـدگان آن               7ماده  
ه تطبیق داده شده و مراتب پذیرش اعالم و در صورت عدم تطبیق مراتب به این آیین نام) 6(قانون و ) 4(استان به انتخاب مجلس با شرایط مندرج در مادۀ         

  .ذی نفع ابالغ خواهد شد
اعتراضـات  .  قضاییه در استان تسلیم کنند     متقاضیان پذیرفته نشده پس از ابالغ نتیجه حق دارند ظرف پنج روز اعتراض خود را به نمایندۀ رییس قوۀ                    8مادۀ  

  1. قانون بررسی و تصمیم گیری می شود) 3(وارده در جلسۀ موضوع مادۀ 

پـس  . قانون ، برای تعیین اعضاء هیأت مراتب از طریق قرعه کشی تشکیل خواهد شد         ) 4(پس از تهیۀ فهرست متقاضیان واجد شرایط مقرر در مادۀ            9مادۀ  
  .د شد از انتخاب کلیۀ اعضاء ، قرعه کشی برای تعیین اعضای اصلی و علی البدل مجدداًَ انجام خواه

قانون بر اساس جمعیت هر استان طبق آخرین سر شماری مرکز آمار ایران ، تعیـین   ) 5(تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیأت هر استان مطابق مادۀ             10مادۀ  
  . البدل می باشند آن اعضاء علی ) 3/1(آن اعضاء اصلی و یک سوم ) 3/2(تعداد اعضاء هیأت استان تهران پانصد نفر است که دو سوم . می گردد 

باشد ) جمع اعضای اصلی و علی البدل       ( بیشتر از نصاب الزم     % ) 10( تعداد متقاضیان عضویت در هیأت در مرحلۀ اول قرعه کشی باید ده درصد                11مادۀ  
اعضای اصلی هیأت باشد بدون قرعه کـشی  دوم چنانچه تعداد متقاضیان برابر تعداد  و چنانچه تعداد متقاضیان در مرحلۀ اول به نصاب الزم نرسد در مرحلۀ    

  . متقاضیان مزبور ، اعضاء هیأت منصفه به حساب خواهند آمد 
  .قرعه کشی به نحوی انجام می شود که حتی المقدور سهم هر یک از اقشار در هیأت مساوی باشد   12مادۀ 
در صورت عدم حضور، مراتب به دستگاه متبوع نـاظر  .  کشی الزامی استقانون در مراسم قرعه ) 3(حضور حداقل دو نفر از ناظرین موضوع مادۀ           13مادۀ  

  .برای اقدام مقتضی اعالم خواهد شد 

                                                           
  30/10/83اصالحی مصوب . 1
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ایـن  ) 4(صورتجلسۀ نتیجۀ قرعه کشی و اسامی اعضاء هیأت پس از مشخص شدن اعضاء اصلی و علی البدل از طریق رسانه های مذکور در مادۀ                            14مادۀ  
  .به اطالع عموم می رسد ) 3 ( آیین نامه طبق کاربرگ شمارۀ

پس از انتخاب اعضاء هیأت ، اولین جلسه هیأت در هر استان بنا به دعوت نمایندۀ رییس قوۀ قضائیه و با حضور رئیس شورای اسالمی اسـتان و دو                    15مادۀ  
 تصمیمات آن با اکثریـت مطلـق آراء اعـضاء    اعضای هیأت ، رسمیت یافته و) 3/2(نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و با حضور دو سوم            

  .حاضر هیأت معتبر است 
  . هیأت هر استان در اولین جلسۀ خود یکی از اعضاء خود را برای مدت دو سال به عنوان دبیر انتخاب می کند  16مادۀ  
   .  عهده دارد دبیر هیأت ، رییس دبیر خانۀ هیأت است و مسئولیت کلیۀ امور اداری و مالی هیأت را بر 17مادۀ  

  .دبیر هیأت در خصوص اموال هیأت امین محسوب و در صورت تعدی و تفریط مسئول خسارات وارده به هیأت می باشد   18  مادۀ
  . ، دعوتنامه ها و اسناد و اوراق مالی با امضاء دبیر و مهر هیأت معتبر است  کلیۀ مکاتبات رسمی  19مادۀ 
قبـل از انتخـاب دبیـر هیـأت ،     .  دبیر هزینه خواهـد شـد    تحویل دبیرخانۀ هیأت خواهد شد و بر اساس دستور و حوالۀ    کمک های اهدایی به هیأت      20مادۀ  

  . قضاییه قرار خواهد گرفت که پس از انتخاب دبیر تحویل وی می شود  موقتاًَ کمک های اهدایی در اختیار نمایندۀ رییس قوۀ
  . ستانداری محل مناسبی را در اختیار دبیر خانه هیأت هر استان قرار خواهد داد تا تهیه مکان مناسب برای هیأت ، ا 21مادۀ 
برای اجرای مراسم سوگند ، کلیۀ اعضاء قیـام و عبـارات            . هیأت در اولین جلسه و پس از رسمیت آن مراسم تحلیف را به جای می آورند                  اعضاء  22مادۀ  

در پایان نسخه ای از سوگند نامه به امضاء هر یک از اعضاء می رسد و . ت می شود تکرار می کنند سوگند را که توسط یکی از اعضاء با صدای بلند قرائ     
اعضایی که در جلسۀ اول حضور ندارند در اولین فرصت ممکن مراسم فوق را در حضور دبیر هیأت به جای مـی                      . در دبیر خانۀ هیأت نگهداری می شود        

  .آورند 
  :  متن سوگند به شرح ذیل است

نون که اینجانب به عضویت هیأت منصفه انتخاب شده ام در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده و با تکیه بر شرف انسانی خـویش               اک
 تعهد می کنم که در انجام وظایف در هیأت منصفه جانب عدالت و انصاف را نگاه دارم و بدون در نظـر گـرفتن گـرایش هـای شخـصی و گروهـی و بـا                          

رعایت صداقت و تقوی امانتی را که از طرف عموم به من اعطا شده را محترم شمارم و خداونـد را در همـه حـال نـاظر و شـاهد اعمـال خـود بـدانم و در                  
  .اجرای این وظیفۀ خطیر در احقاق حق و ابطال باطل بکوشم 

اکز استان ها چهارده نفر است که بر اسـاس قرعـه کـشی از میـان اعـضاء                   تعداد اعضاء هیأت هر محاکمه در تهران بیست و یک نفر و در سایر مر                23مادۀ  
  .هیأت هر استان انتخاب می شوند 

. رییس دادگاه مربوط موظف است پانزده روز قبل از تشکیل جلسۀ دادگاه مراتب را برای تعیین اعضاء هیأت به دبیر هیأت هر اسـتان ابـالغ کنـد      24مادۀ  
 مقرر توسط قاضی ، اعضاء هیأت را معرفی کنـد بـه نحـوی کـه ده روزقبـل از برگـزاری جلـسۀ دادگـاه اعـضاء هیـأت                          دبیر هیأت موظف است در موعد     

  .مشخص شده باشند ، در موارد فوری رعایت این موعد الزم نیست 
هم و شـاکی ، قرعـه کـشی بـرای انتخـاب          دبیر هیأت هر استان با دعوت از نمایندگان دادگستری و شورای شهر مرکز استان و وکیل یا نمایندۀ مت                    25مادۀ  

  . اعضاء هیأت دادگاه را انجام می دهد 
حضور نمایندگان دادگستری و شورای شهر در مراسم قرعه کشی الزامی است و مراتب عدم حضور این افراد برای اقدام مقتضی به دستگاه ذیربط   -تبصره 

  . گردد اعالم می
 شود که ترکیب هیأت هر دادگاه متنوع باشند و با حضور اقشار مختلف تشکیل شود و از هر صـنف نبایـد بـیش از         قرعه کشی به نحوی انجام می       26مادۀ  

  . دو نفر عضویت داشته باشد 
ضاء نفر است و تصمیمات هیأت با اکثریت مطلـق آراء اعـ          ) 9(نفر و در استان ها نه       ) 11(نصاب رسمیت جلسۀ هیأت در دادگاه های تهران یازده            27مادۀ  

  .حاضر معتبر است 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ) 116(غیبت اعضاء جز در موارد مقرر در مادۀ . اعضاء هیأت موظف به حضوردر جلسات دادگاه هستند   28مادۀ  

گاه مربـوط منجـر بـه دو سـال           غیر موجه تلقی و چهار جلسه غیبت متوالی یا شش جلسه متناوب با حکم داد               – 1378 مصوب   –و انقالب در امور کیفری      
  .محرومیت از عضویت در هیأت می شود

در موارد موجه ، عضو هیأت موظف است دو روز قبل از تشکیل جلسۀ دادگاه مراتب معذوریت خود از حـضور در دادگـاه را بـه طـور کتبـی و                                  30مادۀ  
راتـب بـه اطـالع دادگـاه رسـانده        فاق بیفتد در اولین فرصت ممکن بایـد م        در مواردی که سبب عذر در این دو روز ات         . مستدل به استحضار دادگاه برساند      

  . در غیر این صورت عذر غیر موجه محسوب می شود . شود
 اعـضاء هیـأت در      – 1378 مـصوب    –قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفـری             ) 46 (     قانون و مادۀ  ) 11(با توجه به مادۀ       31مادۀ  
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  : د زیر باید از عضویت در هیأت دادگاه امتناع کنند و طرفین پرونده هم می توانند آنان را رد کنندموار
  . سوم از هر طبقه بین عضو هیأت با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که به نحوی در امر جزایی دخالت دارند  وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ -الف 
  .کی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر وی باشد عضو هیأت قیم یا مخدوم ی  -ب
  .عضو هیأت یا همسر یا فرزندان وی وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند  -ج
   .عضو هیأت در همان پروندۀ جزایی قبالًَ اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین باشد  -د
بین عضو هیأت یا همسر یا فرزندان وی و یکی از طرفین دعوی حقوقی و جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صـدور حکـم قطعـی            - ه

  .دو سال نگذشته باشد 
  .عضو هیأت یا همسر و فرزندان وی نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند  -و 

  . دادگاه برای طرح به رییس دادگاه تسلیم می شود سواالت اعضاء هیأت در   32مادۀ 
بال فاصله پس از اعالم ختم دادرسی توسط رییس دادگاه ، اعضاء هیأت به صورت محرمانه و منحصراًَ با حضور اعضای هیأت وارد شور شده و                             33مادۀ  

ات متهم اتخاذ تصمیم نموده و نظر کتبی خود را به ریـیس         در خصوص بزهکاری یا عدم بزهکاری و استحقاق تخفیف یا عدم استحقاق تخفیف در مجاز              
  . صورتجلسۀ اتخاذ تصمیم هیأت هر دادگاه به امضاء حاضرین اعم از موافق و مخالف می رسد . دادگاه تسلیم می نمایند 

  .در صورت تشخیص هیأت دعوت از قاضی دادگاه جهت مشورت بالمانع است   -تبصره 
  . و هیأت منصفۀ دادگاه کارمند دولت باشد حضور او در ساعات اداری در جلسات دادگاه در حکم حضور در محل کار تلقی می گردد در مواردی که عض  34مادۀ 

    محمد رضا عارف-معاون اول رئیس جمهور                                                                            

∗∗∗  
  ) با اصالحات بعدی 1313 آذر ماه 20مصوب (  1 قانون اعسار –نهم گفتار 

  . معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد  1ماده
   اعسار در مورد مخارج محاکمه-بند اول

  2. ملغی شده است  19 تا 2مواد 
  وم به  اعسار در مورد محک-بند دوم

دعـوی اعـسار در مقابـل    . ای است که بدایتاً به دعوی اصـلی رسـیدگی کـرده اسـت            مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه           20ماده  
  .  اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد

  . وم له دعوی اصلی و در مورد ورقه الزم االجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محک  21ماده 
در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیـز ادعـای اعـسار کنـد موقتـاً               22ماده  

  .  به دعوی اعسار معاف است بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه
  .  مدعی اعسار باید شهادت کتبی الاقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید  23ماده

  . ین با تعیین مبلغ آن تصریح شود در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا د
در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیـز رعایـت   ) جز اخطار به مدعی العموم  ( 12 و 11 و ماده 10 و قسمت اول از ماده       9 و   8مقررات مواد     24ماده  

   3.خواهد شد 
  .است دعوی مزبور کافی دعی علیه برای رسیدگی به در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای م 25ماده
  4.  حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است  26ماده

   مقررات جزایی -بند سوم
  :شود در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می  27ماده 

  ) .  قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود 707 دادرسی بوده که به ماده  و شقوق الف و ب آن مربوط به رد اعسار از هزینه1بند ( .1
  : نماید  در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می .2

  . مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی  -الف

                                                           
  .1313 سال 1784 منتشر شده در مجله رسمی شماره .1
  .  قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعسار از هزینه دادرسی جایگزین آن شده است708 تا 693یین دادرسی مدنی مواد مزبور منسوخ گردیده و مواد  قانون آ789 ماده12 به موجب بند   .2
  .  نیز ملغی االثر خواهد بود 24 با توجه به ملغی شدن مواد فصل اول قانون اعسار، ماده  .3
  .  قانون آیین دادرسی مدنی، حکم قبول یا رد اعسار قابل رسیدگی فرجامی نیست 1349  اصالحی دی ماه522طبق بند پنجم ماده . 4
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  . فقره اول همین ماده ) ب (  وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت حق الوکاله  -ب
  . یه ثبت اسناد نیز الزم الرعایه است ئرد رد اعسار در مقابل اوراق اجرا در مو27مفاد ماده   28ماده 
لمداد کرده به حـبس تـادیبی از یـک مـاه تـا شـش مـاه        اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خالف واقع خود را معسر ق         29ماده  

  . محکوم خواهد شد 
  قـانون    218 اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیـر مـاده                             30ماده

  . مجازات عمومی محکوم خواهند شد 
ز صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهدله   هرگاه معلوم شود پس ا31ماده

  . جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد 
 یا بر خالف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد هر کس که به نحوی از انحناء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و  32ماده 

  . و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد 
  ه مقررات مختلف-بند چهارم

کسبه جزء . ال توقف دهد    تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرض ح           . شود    از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی        33ماده  
  . مشمول این ماده نخواهند بود 

یه که بر علیـه معـسر صـادر    ئ نسبت به ورقه اجرا -در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است            34ماده
  . شود و مدت آن ده سال است  شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می

اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیـز از پرداخـت بقیـه                      35اده  م
  . محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود 

دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارنـد  در کلیه اختیارات و حقوق مالی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه            36ماده  
  . به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند 

بـدهی  اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی و حرفه خود بتوانند تمـام یـا قـسمتی از                             37ماده  
با در نظـر گـرفتن مبلـغ بـدهی و عایـدات بـدهکار و معیـشت                  ) در مورد اوراق الزم االجراء    (و اداره ثبت    ) در مورد محکوم به     ( خود را بپردازند محکمه     

  . ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد 
ل داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا بـه دیگـری انتقـال دهـد کالهبـردار      کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقا  38ماده  

  . شود  محسوب می
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید کـه قبـل از تادیـه دیـن              

  . ل را به اطالع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است انتقا
از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افالس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعوی افالسی که قبل از تاریخ اجـرای ایـن قـانون                               39ماده  

  . شود وصی که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام میاقامه شده بر طبق نظامنامه مخص
 قـانون اصـول محاکمـاتی    804 و 803، 802،  801،  800،  799،  798،  626،  625،  624 نسخ و مواد     1310 آبان ماه    25 قانون اعسار و افالس مصوب        40ماده

  . شود  اریخ تصویب به موقع اجرا گذارده میماند و این قانون از ت که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می
  

∗∗∗  
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  ششمفصل 

  پرسشنامه
  
  دی. وکالت . 72                    ـ رسیدگی به شکایات مشمولین قانون استخدام کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صالحیت کدام مرجع است؟ 1

                                                                                                                                                           دادگاه حقوقی یک-الف 
                                                                                                                              دادگاه حقوقی دو -ب  
                                  دیوان عدالت اداری- د
  دیوان عالی کشور - ج
  
  دی.  وکالت .72                                                                                      :  در مورد صالحیت بین دو دادگاه حقوقی دو که در حوزه یک استان نیستند ف ـ حل اختال2

               با دادگاه حقوقی یک مرکز استان است -الف
   با دادگاه حقوقی دو مرکز استان است -ب
   با دیوان عالی کشور است -ج
   با نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک است -د
  
  دی. وکالت . 72                                                                                        :  ـ تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است 3

                   با دادگاه حقوقی یک است -الف 
       با خود آن دادگاه است -ب 
   با دادگاه باالتر است-ج 
   با دیوان عالی کشور است -د
  
جز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشـخاص ذینفـع از   ( ال رسیدگی به دعاوی اختالفات راجع به اسناد ثبت احو ـ  4

  دی. وکالت . 72                                                              در صالحیت کدام مرجع است ؟ ) هیات حل اختالف ثبت احوال 
                                                                                      دادگاه حقوقی دو–الف 

   دادگاه حقوقی یک -ب 
   دیوان عالی کشور-ج 
   دیوان عدالت اداری -د
  
  سراسری . ارشد . 74                                                                        ـ اثر اعتبار امر مختومه چیست ؟ 5

  دهد  چ حال ، اجازه رسیدگی مجدد به دعوی را نمی در هی-الف
  . دهد   رسیدگی مجدد را فقط از طریق اعتراض شخص ثالث ، اجازه می-ب
  سازد مگر از طریق اعاده دادرسی   رسیدگی مجدد به دعوی را ممنوع می-ج
  شود   فقط دادگاهی که حکم را صادر کرده است از رسیدگی مجدد به دعوی ممنوع می-د
  
  سراسری. ارشد . 74                                                                          اقامه شود ؟ باید  دعوی بطالن تقسیم در کدام دادگاه  ـ6

   دادگاه محل اقامت خواهان -الف 
   دادگاه محل وقوع مال -ب 
   دادگاه محلی که خوانده در آن اقامت دارد -ج 
  م توسط آن به عمل آمده است  دادگاهی که تقسی-د
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  سراسری .ارشد .74                                                                                   شود ؟   ـ دعاوی راجع به اموال منقول که ناشی از قرارداد باشند در کدام دادگاه اقامه می7
                 فقط در محل اقامت خوانده -الف 

         فقط در محل اجرای قرارداد -ب 
   فقط محل وقوع قرارداد -ج 
   در هر سه مورد ممکن است -د
  
      ـ دادگاه عمومی قرار عدم صالحیت خود را به اعتبار صالحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است در این صورت پرونده را به کجا باید ارسال نماید ؟ 8

  مرداد. وکالت . 74                                                                                                                                                                                                                               دادگاه تجدید نظر-الف 
                     دیوان عدالت اداری-ب  

                                کشور  دیوان عالی-ج 
   بایگانی -د 

  
  مرداد. وکالت . 74                                                                        : ـ دعوی بطالن تقسیم راجع به دادگاهی است که 9

   مدعی در حوزه آن اقامتگاه دارد-الف 
  ب ـ مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد 

   تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است-ج 
   آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است -د
  

  شهریور . قضاوت. 74                                                  ـ تعریف دعوی چیست ؟ 10
   ادعای حقی که مورد انکار یاتجاوز قرار گرفته و به صورت تنازع در آمده است -الف 

   ادعای حقی که مورد انکار و تردید مطلق یا تعلق حق از سوی مدعی علیه واقع شود-ب 
  نماید   اقدامی که خواهان بر علیه خوانده با اقامه دعوی حقوقی می-ج 
  گیرد   اقدام و عملی که برای تثبیت حق از سوی خواهان بر علیه خوانده صورت می-د
  

  شهریور. قضاوت. 74                                                                                        : و تصرف عدوانی ـ آیا دعوی مزاحمت و ممانعت از حق 11
                               مالی است -الف 
   مزاحمت و ممانعت از حق غیرمالی و تصرف عدوانی مالی است - ب
                             غیر مالی است- ج
   مزاحمت مالی و ممانعت از حق غیر مالی و تصرف عدوانی مالی است -د
  

  سراسری . ارشد. 75                                                                               ـ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر کجاست ؟ 12
  دادگاه محل اقامت مدعی اعسار است  -الف 

  ب ـ دادگاهی است که حکم نخستین را صادر کرده است 
   دادگاه تجدید نظر رسیدگی کننده به دعوی اصلی است -ج 
   دادگاه محل اقامت تجدیدنظر خوانده است -د
  

  سراسری. ارشد. 75                                               :کند  ر میـ در دعوی حقوقی وقتی دادگاه قرار عدم صالحیت ذاتی به اعتبار صالحیت مرجع دیگر صاد13
             باید پرونده را مستقیماً به مرجع صالح بفرستد -الف  

   برای تایید قرار به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان ارسال نماید -ب 
   پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نماید -ج 
  فرستد  ا نزد رییس حوزه قضایی برای کسر از آمار و ارسال به مرجع صالح می پرونده ر-د 
  
  

 الف           -13   ب                                               -12                                                     ب-  11  الف                                                 –10  ج                                              – 9  ب                                                 – 8  د                                              – 7       
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  سراسری . ارشد. 76                                                                   : های عمومی  ـ برای عدول از قواعد صالحیت محلی در  دادگاه14
   رضایت خواهان دعوی شرط است-الف 

  یت خوانده دعوی شرط است  فقط رضا-ب 
   موافقت دادگاه صالح شرط است-ج 
   تراضی طرفین دعوی شرط است -د
  

االجاره مال غیر منقول هرگاه مستاجر مقیم کرج و موجر مقیم ورامین و مورد اجاره در تهران واقع باشد ، در صالحیت دادگـاه              ـ رسیدگی به دعوی مطالبه مال     15
  سراسری. ارشد. 76                                                                                                                                                                                    عمومی کدام است ؟  

               ورامین–الف 
              تهران -ب 
              کرج–ج 

  شود  به درخواست مستاجر تعیین می -د 
  

  دی . قضاوت. 76                                                                            : رسی مدنی عبارت است از د ـ تعریف آیین دا16
اوی و اختالفـات و تـشخیص حـق از    های دادگستری برای رسیدگی به شکایت و قطـع و فـصل دعـ     مجموعه قواعد و مقرراتی است که در دادگاه        -الف  

  .باطل مورد استفاده قرار می گیرد 
  . مجموعه قواعد و مقرراتی است که در دادگاه های حقوقی دادگستری به منظور رسیدگی به اختالفات و حل و فصل آنها مورد استفاده قرار می گیرد -ب
  .گیرد ری جهت رسیدگی به اختالفات و فصل دعاوی مورد استفاده قرار می مجموعه قواعد و مقرراتی است که در دادگاه های عمومی دادگست-ج 
            مجموعه قواعد و مقرراتی است که در دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می گیرد -د 
  

  دی . قضاوت. 76                                                                          : ست ـ دعوی ممانعت از حق دارای شرایط اصلی زیر ا17
   سبق استفاده خواهان ، وجود فعل ممانعت و لحوق اقدام خوانده -الف 

   سبق ممانعت از حق، لحوق اقدام عملی خوانده و استمرار ممانعت -ب 
  و استمرار آن و لحوق اقدام خوانده  سبق استفاده خواهان ، ممانعت از قبل -ج 
   سبق استفاده خواهان ، ممانعت فعلی ، مدت محدود و ممانعت -د 
  

  آزاد.ارشد . 76                                                                                      : ـ دادگاهی که خواهان دعوی را در آن اقامه نموده است چنانچه فاقد صالحیت ذاتی باشد18
          تواند به دعوی رسیدگی نماید   در هیچ صورتی نمی-الف 

  تواند به دعوی رسیدگی نماید   در صورت توافق خوانده و خواهان می-ب 
  تواند به دعوی رسیدگی نماید   در صورت عدم ایراد خوانده می-ج 
توانـد بـه عنـوان داور مرضـی الطـرفین رسـیدگی         ی نماید اما در صورت توافق طرفین مـی        تواند به عنوان دادگاه به دعوی رسیدگ         در هیچ صورتی نمی    -د

  نموده و رای داروی صادر و اختالف را فیصله دهد 
  

  زاد آ. ارشد.76                                                                           : ـ دعوی تصرف عدوانی نسبت به ملک علیه اداره دولتی 19
   در صالحیت دیوان عدالت اداری است-الف 

   در صالحیت دادگاه محل وقوع ملک است -ب 
   در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است -ج
  باشد   قبل از اثبات تخلف اداره دولتی به موجب حکم دیوان عدالت اداری در هیچ صورتی قابل طرح نمی-د
  

  سراسری . ارشد. 77                                                                       :  باشد ـ وقتی که دادگاه صالحیت ذاتی نداشته20
  فرستد   پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت به دیوان عالی کشور می-الف 

  کند   پرونده را با صدور عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال می-ب 
  رساند  ی می پرونده را به نظر رییس حوزه قضای-ج 
  کند تا در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر کنند   قرار را به طرفین ابالغ می-د
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  خرداد . قضاوت. 77                                                                       : ـ  در دعاوی راجع به غیرمنقول دادگاه صالح 21
  است  دادگاهی است که خوانده در آنجا مقیم -الف 

   دادگاهی است که خوانده در آنجا مال غیر منقول داشته باشد  -ب 
   شده است رفع دادگاهی است که عقد یا قرارداد در آنجا -ج 
   دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است -د
  

  آذر . قضاوت . 77                                                         : ـ صالحیت یعنی 22
   توانایی قانونی دادگاه دادگستری یا مراجع غیردادگستری برای رسیدگی به اختالفات فیمابین مردم -ف ال

   توانایی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مردم -ب 
  .   توانایی قانونی دادگاه دادگستری، مرجع دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختالفات و حل و فصل آنها -ج 
  های مطروحه  ایی قانونی دادگاه دادگستری، مرجع دادگستری برای رسیدگی به پرونده توان-د
  

  آزاد .ارشد . 77                                                                         : ـ دعوی راجع به مال منقول که از عقد یا قرارداد ناشی شده باشد 23
  های محل وقوع عقد ، اجرای عقد و اقامت خوانده است  اه در صالحیت هر یک از دادگ-الف 

  های محل وقوع عقد ، اجرای عقد و اقامت خواهان است   در صالحیت هر یک از دادگاه-ب 
  باشد  های محل وقوع عقد ، یا اجرای آن می  فقط در صالحیت هر یک از دادگاه-ج 
   فقط در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است -د
  

   دآزا.ارشد . 77                                :پذیرد که عالوه بر وحدت اصحاب دعوی قبلی و دعوی مطروحه  دادگاه عمومی در صورتی ایراد امر مختومه را میـ 24
                                                                                   موضوع و دلیل هر دو دعوی واحد باشد-الف 

   سبب و دلیل هر دو دعوی واحد باشد -ب 
     موضوع و سبب هر دو دعوی واحد باشد -ج 
   با توجه به مقررات فعلی ایراد امر مختومه در دادگاه عمومی قابل پذیرش نیست -د 
  

واهد برای مطالبه ثمن طرح دعوی نماید، دعوی خود را          ای در بوشهر را به شخصی که مقیم اصفهان است ، بفروشد و بخ               ـ هرگاه محمد که مقیم کرج است خانه       25
  سراسری. رشدا. 78                                                                                                                                                          های عمومی باید اقامه نماید؟ در کدام یک از دادگاه

              کرج–الف 
               اصفهان-ب  

              بوشهر-ج 
   کرج یا بوشهر به انتخاب محمد -د 

  
  سراسری. ارشد. 78                                                                     ـ آیا میان حق و دعوی همیشه مالزمه وجود دارد؟ 26
  موارد میان حق و دعوی مالزمه وجود دارد  در بیشتر -الف
  )  از این رو دعوی عبارت از گفتگو بر سر صحت یا عدم صحت یک ادعا است(  میان آن دو مالزمه وجود ندارد -ب
   میان حق ودعوی همیشه مالزمه وجود دارد -ج
   حق و دعوی هیچ ارتباطی با هم ندارند -د
  

   سراسری. ارشد. 78                                                                               شود ؟  ی از قرارداد باشند ، در کدام دادگاه اقامه میـ دعاوی راجع به اموال منقول که ناش27
               فقط در دادگاه محل اجرای قرارداد -الف 

  ای قرارداد  در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجر-ب 
   فقط در دادگاه محل اقامت خوانده -ج 
   فقط در دادگاه محل وقوع قرارداد -د
  

 ب             - 27   الف                                             -26  ب                                                 -  25      ج                                            –24  الف                                             –23  الف                                            – 22  د                                               – 21       
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  مهر . وکالت. 78                                                                         ـ صالحیت دادگاه انقالب نسبت به دادگاه عمومی چگونه است ؟  28
                                             ذاتی است–الف 

    نسبی است -ب  
                 از جهتی نسبی و از جهتی ذاتی است-ج 

   صالحیت هر دو یکسان است -د 
  

قتی و مال غیر    حسن در ایران فاقد اقامتگاه و محل سکونت مو        . طلبکار است   میلیون ریال   فرانسه است ده    حسن که مقیم    دیگری به نام    ازشخص  علی  به نام   ـ شخصی 29
                                                                             :  های ایران اقامه دعوی نماید باید دادخواست خود را به دادگاه  علی بخواهد علیه وی در دادگاه منقول است در صورتی که

  مهر.  وکالت.  78                                                                                                                                              اقامتگاه سابق خوانده تقدیم نماید-الف 
   اقامتگاه خود تقدیم نماید -ب 
   عمومی تهران تقدیم نماید-ج 
  ت  محلی که خوانده سابقاً در آنجا مال غیر منقول داشته اس-د 
  

  مهر. وکالت. 78                                            ـ مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر خواهی از احکام کدام است؟ 30
                 دادگاه تجدید نظر استان-الف 

   دادگاه صادر کننده حکم بدوی -ب 
   حسب مورد دیوانعالی کشور -ج 
  های عمومی  سایر دادگاه -د
  

  آذر . قضاوت. 78                                                        ـ کدام عبارت صحیح است ؟ 31
 در امور حقوقی شخصی دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به مورد درخواست تجدید نظر رسیدگی خواهد نمود و دیـوان عـالی کـشور نـسبت بـه آن                   -الف  

  نماید  باشد از باب حق نظارت بر حسن اجرای قوانین رسیدگی و اظهارنظر می ست تجدیدنظر نمیقسمت که مورد درخوا
 در امور حقوقی شخصی دادگاه تجدید نظر نسبت به مورد درخواست تجدید نظر با توجه به همه موارد پرونده رسیدگی خواهد نمود و دیوان عالی                          -ب  

  نماید  ظارت بر حسن اجرای قوانین رسیدگی و اظهارنظر میکشور نسبت به همه موارد پرونده از باب حق ن
 در امور حقوقی شخصی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نسبت به آنچه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و                         -ج  

  کنند  باشد رسیدگی و اظهار نظر نمی نسبت به قسمتی که مورد درخواست تجدیدنظر نمی
 در امور حقوقی شخصی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به عنوان مراجع عالی نسبت به دادگـاه عمـومی بـه درخواسـت تجدیـدنظر رسـیدگی                             -د

  . کنند  نمایند و در این راستا همه موارد را رسیدگی و نسبت به آنها اظهارنظر می می
  

  آزاد.ارشد .  78                                             : های متعدد که علیه خواندگان متعدد باشد در صالحیت   ـ دعوی مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول واقع درحوزه32
                                                                                            دادگاه محل اقامت هر یک از خواندگان است -الف 

   محل وقوع هر یک از اموال غیر منقول است  دادگاه-ب 
  باشد   طرح دعوی واحد در این خصوص قانونی نمی-ج 
   انتخاب دادگاه در هر حال با خواهان است -د
  

  سراسری . ارشد. 79                                                    :ـ در دعوای تصرف عدوانی 33
  دگاه و اهمیت موضوع دارد  پذیرش ورود ثالث بستگی به نظر دا-الف 

  تواند وارد شود   ثالث چنانچه خود را ذی نفع بداند فقط در مرحله بدوی می-ب 
  تواند وارد شود   ثالث چنانچه خود را ذی نفع بداند در هر مرحله می-ج 
  تواند وارد شود   ثالث در هیچ صورتی نمی-د
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  ارشد سراسری  . 79                                                                                             :  ـ درخواست تامین دلیل و امارات در صالحیت 34
  کند   دادگاهی است که درخواست کننده انتخاب می-الف 

   دادگاه محل اقامت درخواست کننده است -ب 
   دادگاه محل اقامت طرف مقابل است -ج 
  دالئل و امارات در حوزه آن قرار دارد  دادگاه محلی است که -د 
  

  ارشد سراسری . 79                                                                                            :  ـ دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن 35
 مـال را از تـصرف   و قصد داردنماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است       می  متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را          -الف  

  او خارج کند 
  نماید  نماید که دیگری برای او ایجاد مزاحمت می  شخصی ادعا می-ب 
را از تـصرف او     نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکـه مـال                 متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می          -ج  

  . خارج کرده باشد 
  . نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد   متصرف مال درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می-د 
  

    بوط به سند در صالحیت کدام دادگاه است ؟  ـ چنانچه محل تنظیم سند ثبت احوال و محل اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد، دعاوی مر36
  اسریارشد سر. 79                                                                                                                                                                        آخرین محل اقامت خواهان در ایران-الف 

   دادگاه تجدید نظر استان تهران -ب 
   دادگاه عمومی شهرستان تهران-ج 
   خواهان در انتخاب دادگاه آزاد است -د
  

     هرم. وکالت. 79                  .  شود  باشد، در چه دادگاهی اقامه می  ـ دعاوی مربوط به اسناد سجلی که در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور می37
                                                                                                 دادگاه محل اقامت ذینفع-الف 

   دادگاه عمومی تهران -ب 
   دادگاه محل صدور سند-ج 
   دادگاه محل اقامت خواهان که غیر دادگاه محل صدور سند است -د
  

  آذر . قضاوت. 79                                                         ح است ؟  ـ کدام گزینه صحی38
های تجدیدنظر استان و یادادگاه بدوی در مورد صالحیت اختالف شـود حـسب مـورد ، نظـر مرجـع عـالی            هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه       -الف  
  . االتباع است  الزم
دگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در امر صالحیت اختالف شود در هر حال نظر                     هرگاه بین دیوان عالی کشور و دا       -ب  

  االتباع است  دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی الزم
ف حادث شود نظر دیوان عالی کشور بعنوان  کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه بدوی در تشخیص صالحیت اختال عالی هرگاه بین دیوان-ج 

  مرجع عالی الزم االتباع است 
 هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر هر استان و یا دادگاه تجدید نظر استانی با دادگاه بدوی از آن اسـتان در مـورد صـالحیت اخـتالف                -د  

  د بودشود حسب مورد نظر عالیترین مرجع قضایی الزم االتباع خواه
  

  دی . قضاوت. 79                                                                         :  تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه   ـ هیچ دادگاهی نمی39
   شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان دادخواست داده باشند -الف 

  خاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی را درخواست کرده باشند  شخص یا اش-ب 
   شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند -ج 
   دعوی جنبه ترافعی داشته باشد -د 
  

   ج          -39  د                                                          - 38                                               ج               –37  ج                                                               –36  ج                                                              – 35  د                                                           – 34       
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     وع دعوی مربوط به مال منقول و غیر منقول و در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد، در چه دادگاهی باید اقامه شود ؟  ـ در صورتی که موض40
  اسفند. قضاوت. 79                                                                                                 دادگاه محل اقامت خوانده-الف 

  گاه محل اقامت خواهان  داد-ب 
   در یکی از دو دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیر منقول به انتخاب خواهان -ج
   در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول -د
  

  سراسری. ارشد . 80                                 : ـ چنانچه اختالف در صالحیت بین دادگاه عمومی حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظر استان دیگری باشد41
             حل آن با دیوان عالی کشور است-الف  

   حل آن با هیات حل اختالف است -ب 
       نظر دادگاه تجدید نظر استان الزم االتباع است -ج 
  های تجدیدنظر دو استان است   حل آن با هیات مشترک دادگاه-د
  

  سراسری.ارشد.   80                                                                                        : مقیم ایران باشد،دعوای شخصی اهانخارجی ومقیم خارج وخو خوانده  ـ چنانچه42
   باید در دادگاه تهران اقامه شود-الف 

   باید در دادگاه خارج اقامه شود -ب 
   شود ه اقامهای ایران تواند در هر یک از دادگاه  می-ج 
   باید در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه شود -د
  

   سراسری .ارشد . 80                                                                                       :  ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود 43
  استالت خود نمایندگی داشته  که شخص متوقف برای انجام معام-الف 

   که بیشترین اموال شخص متوقف در حوزه آن واقع است -ب 
   که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است -ج 
   که بیشترین معامالت شخص متوقف در حوزه آن انجام شده است -د
  

ه خلع ید از باغ خود واقع در رامسر به طرفیت شرکت سهامی خاصی که مرکز اصلی آن  ـ هرگاه شخصی که اقامتگاه او شهرستان کرج است دعوایی به خواست 44
                                              رمه. وکالت . 80                                              های عمومی ذیل است ؟  باشد اقامه نماید رسیدگی به این دعوا در صالحیت کدامیک از دادگاه در شهرستان رشت می

             رامسر–الف 
            رشت -ب 
           کرج–ج 

  های رامسر یا رشت به انتخاب خواهان   یکی از دادگاه-د 
  

  مهر. قضاوت . 80                         :ی عبارت است از قضای یهای عمومی و انقالب در امور مدنی حوزه  ـ مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه45
          قلمرو یک بخش که دادگاه در آن واقع است -لف ا
   قلمرو یک استان که دادگاه در آن واقع است -ب
   قلمرو یک شهرستان که دادگاه در آن واقع است -ج
   قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است -د
  

       آبان. مشاور حقوقی . 80                                                                                        : ه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد  ـ هرگا46
        رسیدگی به دعوی ابطال سند با دادگاه محل تولد ذینفع است -الف 

  نماید  ع دعوی خود را با رعایت مقررات در دادگاه تهران اقامه می ذینف-ب 
  پذیرد   رسیدگی به دعوی ذینفع در دادگاه محل اقامت قبلی وی صورت می-ج 
   رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است -د
  

  د          -46   د                                                 -45  الف                                              -44  ج                                                –43  د                                                 –42                    ج                                 – 41  د                                               – 40       
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     سراسری . ارشد . 81                                                                                                        :  ـ مرجع حل اختالف درصالحیت بین دو دادگاه نظامی و انقالب یک استان 47
               دیوانعالی کشور است-الف 

   ریاست دادگستری استان است  -ب 
   دادگاه تجدید نظر استان است -ج 
   پیش بینی نشده است چون اختالف قابل تحقق نیست -د
  

  سراسری . ارشد  . 81                                                                        :  دیوان عدالت اداری  ـ48
                      از مراجع عمومی اداری است-الف 

   تنها مرجع اختصاصی اداری است -ب 
                    از مراجع اختصاصی اداری است-ج 

  ی اداری است  تنها مرجع عموم-د 
      
  :  ـ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران ، اموال غیرمنقول او در شیراز و ورثه او در اصفهان هستند ، دادگاه 49

  سراسری. ارشد  . 81                                                                                                                                                                                                      اصفهان است-الف 
   منتخب ورثه است-ب  

                                              شیراز است-ج 
   تهران است -د
  

  آذر. وکالت . 81                                                                                   دعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی فرجام خواهی با چه دادگاهی است ؟  ـ رسیدگی به ا50
                 دادگاه نخستین -الف 

        دادگاه تجدیدنظر -ب 
   دیوان عالی کشور-ج 
  رجام خواسته را صادر کرده است  دادگاهی که رأی ف-د
  

  شهریور. قضاوت . 82                                                                                                            نماید؟  ـ اگر دادگاه صالحیت نداشته باشد چه قراری صادر می51
  الف ـ رد دعوی

  ب ـ ابطال دادخواست
  ادخواستج ـ رد د

  د ـ عدم صالحیت 
  

  شهریور. قضاوت . 82                                                                                          . . . . . . شود از   ـ دادگاه حقوقی تشکیل می52
  الف ـ رئیس
  ب ـ دادرس

  ج ـ رئیس یا دادرس
  د ـ رئیس و دادرس

  
  مهر. وکالت . 82                                                                                                  . . . . . .وان عالی کشور  ـ  هر شعبه تشخیص دی53

  . قاضی است که رسمیت جلسه با حضور کلیه اعضا و تصمیمات آن با اکثریت آرا خواهد بود5الف ـ مرکب از 
  .رسمیت جلسه با اکثریت اعضا و تصمیمات آن با اکثریت آرا خواهد بود قاضی است که 5ب ـ مرکب از 
  . قاضی است که رسمیت جلسه با حضور کلیه اعضا و تصمیمات آن با اکثریت آرا خواهد بود3ج ـ مرکب از 
  . آن به اتفاق آرا خواهد بود  قاضی است که رسمیت جلسه با حضور اکثریت اعضا و تصمیمات3د ـ مرکب از 

  
  

  الف           - 53   الف                                               -52  د                                             -51     د                                            –50  د                                                 –49  د                                                   – 48  الف                                               – 47      
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  مهر. وکالت . 82                                                                         . . .  ـ رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی در صالحیت 54
             .الف ـ دادگاه محل وقوع ملک است 
  .ب ـ دادگاه محل اقامت خواهان است 

                                     .یوان عدالت اداری استج ـ د
  .د ـ در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است 

  
  آذر. مشاوره حقوقی .  82              ـ چنانچه بین دادگاه عمومی و انقالب واقع در یک استان اختالف در صالحیت حاصل شود حل اختالف با کدام مرجع است؟55

                                                                                                                        .گاه تجدید نظر مرکز همان استانالف ـ داد
  .ب ـ رأی دادگاه انقالب برای دادگاه عمومی الزم االتباع است

  .ج ـ دیوان عالی کشور
  .دگاه انقالب الزم االتباع استد ـ رأی دادگاه عمومی برای دا

  
    :ـ هر گاه دیوان عدالت اداری به صالحیت و شایستگی سایر مراجع اداری قرار عدم صالحیت صادر کند، پس از قطعیت قرار، پرونده باید توسط دیوان عدالت اداری56

  اسفند. ارشد سراسری . 82                                                                                                                 .الف ـ به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح فرستاده شود
  .ب ـ به شورای عالی اداری برای تعیین مرجع صالح فرستاده شود

  .ج ـ به مرجع صالح اداری فرستاده شود و مرجع مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است
  .تواند تبعیت ننماید رجع صالح اداری فرستاده شود، اما مرجع مرجوع الیه مید ـ به م

  
    اسفند. ارشد سراسری . 82                                                              : تواند به تخلف قاضی رسیدگی نماید که ـ دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً در صورتی می57

                                .واست دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی صادر شده باشدالف ـ کیفرخ
  .ب ـ خود شاهد تخلف مشهود قاضی بوده و یا کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات صادر شده باشد

  .امی قضات علیه قاضی صادر شده باشددر هر تخلفی درخواست نموده و یا کیفرخواست دادسرای انتظ» یا رئیس قوه قضاییه«ج ـ وزیر دادگستری 
  . منصوص، درخواست نموده باشد در تخلف» یا رئیس قوه قضاییه«د ـ کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی صادر شده و یا وزیر دادگستری 

  
  اسفند. ارشد سراسری . 82                                                                   :ـ هر گاه رای از دادگاهی که صالحیت ذاتی ندارد علیه خوانده صادر گردیده و نهایی شود58

  .تواند اجرا شود، زیرا صالحیت ذاتی دادگاه مربوط به نظم عمومی است الف ـ در هیچ صورتی نمی
  .ن رای استتواند اجرا شود، زیرا قواعد صالحیت ذاتی دادگاه به تنهایی موجب بطال ب ـ در هیچ صورتی نمی

    .باشد ج ـ در هر حال باید اجرا شود، زیرا عدم صالحیت ذاتی دادگاه، اگر رای عادالنه باشد، به تنهایی موجب بطالن رای نمی
  .د ـ در هر حال باید اجرا شود، زیرا استناد به عدم صالحیت ذاتی مستلزم این است که دعوا یا رای صادره در جریان رسیدگی قرار داشته باشد

  
  مهر. وکالت  . 83                                                       .اقامه کند..  هرگاه شعبه شرکتی ملکی را غصب نماید ، مالک ملک دعوای خلع ید را باید در دادگاه محل -59

                                                                                اقامت خود –الف 
   وقوع ملک –ب 
             شعبه شرکت –ج 
   مرکز اصلی شرکت –د 
  

  مهر. وکالت  . 83                              : تجدیدنظر یکی از استان ها، با دادگاه عمومی حوزه استان دیگری اختالف در صالحیت پیدا شوداه  هرگاه بین دادگ-60
                                                                                التباع است  نظر دادگاه تجدید نظر استان الزم ا–الف 

   حل اختالف با شعبه تشخیص دیوان عالی کشور است –ب  
      حل اختالف با رئیس دادگستری تهران است -ج
  . حل اختالف با دیوان عالی کشور است–د 
  
  

        الف     -60   ب                                          - 59  د                                                 -58  د                                                   –57  ج                                                  –56                            ج                        –55  ج                                               – 54      
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  مهر. وکالت  . 83                                    . است … خارج ازکشور تنظیم شده و خواهان نیز مقیم خارج باشد ، در صالحیت   دعوای راجع به سند سجلی که در-61
     دادگاه عمومی تهران –الف 

   دیوان عدالت اداری –ب 
         دادگاه تجدیدنظر استان تهران –ج 
  ن  دادگاه عمومی آخرین محل اقامت خواهان در ایرا–د 
  

  مهر. وکالت  . 83                                                                                     .… قید یا عدم قید قطعیت ، در پایان حکم رفع تصرف عدوانی ، صادر از دادگاه عمومی -62
  . حتی اگر محکوم علیه تجدیدنظر خواهی کند ، مانع اجرای حکم است–الف 

  . حتی اگر محکوم علیه تجدیدنظر خواهی نکند ، مانع اجرای حکم است-ب 
  .  حتی اگر محکوم علیه تجدیدنظر خواهی کند ، مانع اجرای حکم نیست-ج
  .، حتی اگر محکوم علیه تجدیدنظر خواهی نکند  مانع اجرای حکم نیست-د 
  

  مهر. وکالت  . 83                                                                                          :رای حکم را  صرف درخواست تجدیدنظر نسبت به رای قطعی ، در شعبه تشخیص ، اج-63
   درهرحال متوقف می کند –الف 

   در هیچ صورتی متوقف نمی کند –ب 
   در صورتی متوقف می کند که محکوم علیه تامین مناسب دهد –ج 
  ی نماید که اکثریت اعضای شعبه موافقت نمایند در صورتی متوقف م–د 
  

  مهر. وکالت  . 83                                                                                                                                                      : رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور -64
   قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شود –الف 
   فقط به موجب قانون و یا رای وحدت رویه بی اثر می شود - ب
   قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است و به موجب قانون نیز بی اثر می شود –ج 
  . می شودب قانون نیز بی اثرج قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص بوده و به مو–د 
  

  اسفند . ارشد سراسری  . 83                                                                                                    : اجرای آرای شورای حل اختالف ، در هر حال ، مستلزم این است که -65
  .ن را صادر کند آن را صحیح تشخیص دهد و دستور اجرای آ» مشاور شورا  « -الف
  .دستور اجرای آن را صادر کند » رییس شورا « آن را صحیح تشخیص دهد و » مشاور شورا  « -ب
  .آن را صحیح تشخیص دهد و دستور اجرای آن را صادر کند » رییس شورا  « -ج
  .آن را صحیح تشخیص دهد و دادگاه محل دستور اجرای آن را صادر کند » مشاور شورا «  -د 
  

  اسفند      . ارشد سراسری  . 83                                                                                                                                 :  مقررات مربوط به سازمان قضاوتی ، از قواعد آمره -66
  .ی اثر است  بوده و اثر فوری دارند و توافق خالف آن ها ب-الف
  . بوده و اثر فوری ندارند و توافق خالف آن ها بی اثر است -ب
  . نبوده و اثر فوری دارند و توافق خالف آن ها معتبر است -ج
  . نبوده و اثر فوری ندارند و توافق خالف آن ها معتبر است -د
  

  اسفند      . ارشد سراسری  . 83                                                                                                             :  ابطال آیین نامه ی دولتی که مخالف قانون باشد ، در صالحیت -67
  . هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است و رأی اکثریت اعضا کافی است -الف
  . کافی است  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و رأی اکثریت اعضا-ب
  . هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است و رأی دو سوم اعضا الزم است -ج
  . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و رأی دو سوم اعضا الزم است -د
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             اسفند. ارشد سراسری  . 83                       .است   ................. و نمایندگی امین عاجز از او نمایندگی............ی  نمایندگی پدر از فرزند صغیر ، نمایندگ-68
                                                                                                                                    قضایی ، قانونی    -الف
   قضایی ، انتخابی    -ب
  یی       قانونی ، قضا-ج
  قانونی ، انتخابی-د
   

        اسفند. ارشد سراسری  . 83                 :عوایی ، به صالحیت اداره ی ثبت ، قرار عدم صالحیت صادر کند، باید پرونده را براید هر گاه دادگاه عمومی ، در -69
                                                                              . رسیدگی ، به اداره ی ثبت بفرستد -الف
  . تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور بفرستد -ب
   کشور بفرستدعالی حل اختالف در صالحیت ، به دیوان -ج

  . حل اختالف در صالحیت ، به دادگاه تجدید نظر استان مربوط بفرستد -د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 83                                                                                                                                       : هرگاه در جریان دادرسی ، حق اصلی زایل شود -70
  . دعوا نیز زایل می شود و باید قرار سقوط دعوا صادر شود -الف 

  .دعوا صادر می شود که زوال حق ارادی باشد  دعوا فقط در صورتی زایل و قرار رد -ب
  . دعوا ، فقط ، در صورتی زایل و قرار سقوط دعوا صادر می شود که حق اصلی مالی باشد -ج
  . دعوا ، فقط ، در صورتی زایل و قرار سقوط دعوا صادر می شود که حق اصلی مالی نباشد -د
  

  اردیبهشت. آزاد  . 84                                                                                                                 ..... ، از قواعد مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص ، اصوال -71
  .ها مؤثر نیستوافق خالف آن آمره شمرده می شوند و ت-الف
  .ها مؤثر استه شمرده می شوند و توافق خالف آن مخیّر-ب
  .ها ، به صالح دید دادگاه ، مؤثر استه شمرده می شوند و توافق خالف آن آمر-ج
  .ها ، به صالح دید دادگاه مؤثر استه شمرده می شوند و توافق خالف آن مخیّر-د
  

     اردیبهشت. آزاد  . 84                                            گرد انتظامی استعفا داده و یا عزل شود ، برابر رویّه موجود ، تعقیب انتظامی او ،  هرگاه قاضی تحت پی-72
                                                                        . در هیچ صورتی منتفی نمی شود-الف
  . در صورتی که استعفای او پذیرفته و یا عزل شود منتفی می شود-ب
  .ود منتفی نمی شود ، اما با عزل او منتفی می شود در صورتی که استعفای او پذیرفته ش-ج
  . در صورتی که استعفای او پذیرفته شود منتفی می شود ، اما با عزل او منتفی نمی شود-د
  

  اردیبهشت. آزاد  . 84                                                                                                            ...... شکایت از آرای هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، در صالحیت -73
      . شورای کارگاه است-الف
  . هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری است-ب
    . شعب بدوی دیوان عدالت اداری است-ج
  . اداره کار است-د
  

  آبان. وکالت  . 84                                                          گی کننده چه تکلیفی دارد؟      اگر در ارتباط با دعوی مطروحه حکم قانونی موجود نباشد، قاضی رسید-74
  . از نظر قانونی تکلیفی ندارد و می تواند دعوی را رد کند-الف
  . بایستی با استناد منابع معتبر اسالمی و یا عرف، حکم قضیه را صادر نماید-ب
  . به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حکم قضیه را صادر نماید بایستی با استناد-ج
  . بایستی با استناد به منابع معتبر اسالمی و فتاوای معتبر یا عرف مسلم حکم قضیه را صادر نماید-د
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  آبان. وکالت  . 84                                                                                          دعوی توام راجع به اموال منقول و غیرمنقول در کدام دادگاه قابل طرح است؟           -75
   دادگاه محل مال منقول -الف
   دادگاه محل وقوع مال غیر منقول-ب
   دادگاه محل اقامت خوانده-ج
   دادگاه محل مال منقول یا غیر منقول به اختیار خواهان-د
  

  آبان. وکالت  . 84                                                                                           ؟دعاوی حقوقی علیه روحانیون در کدام دادگاه و به چه ترتیب رسیدگی می شود به -76
   در دادگاه عمومی طبق آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی-الف
  ق آیین نامه مربوط به دادگاه ویژه روحانیت دردادگاه عمومی طب-ب
   در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین نامه مربوط به دادگاه مذکور-ج
   در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی-د
  

  آبان. وکالت  . 84                                                                                                آیا از تاجر دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته می شود؟                           -77
  . بله، تاجر در این خصوص فرقی با غیر تاجر ندارد-الف
  . بله، مشروط بر اینکه دفاتر قانونی خود را ارائه نماید-ب
  .است ورشکستگی بدهد خیر، تاجر مدعی اعسار بایستی دادخو-ج
  . بله، ولی پذیرش آن منوط به موافقت اداره امور دارایی اقامتگاه تاجر است-د
  

  آبان. وکالت  . 84                                                                    :                         تجدید نظر خواهی از حکم قطعی به دلیل اینکه خالف بین قانون یا شرع می باشد-78
  . به دلیل قطعیت حکم به هیچ وجه امکان پذیر نیست-الف
  . فقط یکبار از طریق شعب تشخیص امکان پذیر است-ب
  . فقط یکبار با دستور رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است-ج
  . یکبار از طریق شعب تشخیص و بعد از آن هم با دستور قوه قضائیه امکان پذیر است-د
  

آید ، جز در مواردی که ترتیب خاصـی تعیـین             به عمل می  ................ برابر  .............. های     رسیدگی به دعاوی بازرگانی ، در حال حاضر ، در دادگاه           -79
  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                                                                                     .                                                                                شده باشد

      قانون تجارت – تجاری –الف 
   قانون تجارت – عمومی –ب 
        قانون آیین دادرسی مدنی – تجاری –ج 
  ی مدنی  قانون آیین دادرس– عمومی –د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  .  84           .است ........  اعتراض به درخواست گواهی انحصار وراثت ، در صورتی که متوفا بالوارث تشخیص داده شود ، به عهده ی -80
   دادسرای مربوط                        –الف 

            رئیس دادگستری مربوط                                –ب 
    ی قضایی مربوط   رئیس حوزه–ج 
   دولت ، با نمایندگی وزارت اقتصاد و دارایی –د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                                 :                                           رسیدگی به تخلف قاضی عضو هیات حل اختالف مالیاتی -81
  .  در هر حال ، در صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است –الف 

  .  در هر حال ، در صالحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است –ب 
  .  اگر قاضی شاغل دادگستری باشد ، در صالحیت دیوان عالی کشور است –ج 
  .  صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است  اگر قاضی  شاغل دادگستری باشد ، در–د 
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:                                                        هرگاه دادستان استان تخلف وکیل دادگستری را به دادسرای انتظامی کانون وکال اعالم نماید ، اما دادسرا تخلف را قابل تعقیب نداند، دادستان استان -82
  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                                                 . تواند رأساً به موضوع رسیدگی نماید   می–الف 

  . تواند اقدام  دیگری علیه وکیل انجام دهد    نمی-ب 
  . رسیدگی به موضوع را از دادگاه انتظامی وکال درخواست نماید تواند رأساً   می–ج 
  . تواند رأساً رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست نماید   می–د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                          ........                       دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی الزم االجرا در صالحیت -83
  . دادگاه عمومی محل مرجعی است که دستور اجرا صادر کرده است –الف 

  .  هیات نظارت اداره  ثبت محل اقامت خوانده است –ب 
                      .  هیأت نظارت اداره ثبت محل تنظیم سند است –ج 
  . دادگاه عمومی محل اقامت خوانده است  –د 
  

ای که صالحیت خود را        هرگاه پس از تقدیم دادخواست نخستین به دادگاه صالح ، به موجب قانون ، در قلمرو یا نوع چنین دادگاهی تغییر ایجاد شود به گونه                         -84
  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                                                                         .............           از دست بدهد ، علی القاعده تغییر ایجاد شده 

      .  در قلمرو یا نوع ، مانع رسیدگی دادگاه است –الف 
  .  در قلمرو یا نوع ، مانع رسیدگی دادگاه نیست –ب 
  . نع رسیدگی دادگاه است اما در نوع، مانع رسیدگی نیست  در قلمرو ، ما–ج 
  .  در قلمرو ، مانع رسیدگی دادگاه نیست اما در نوع ، مانع رسیدگی است –د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                :        هرگاه حق اصلی دارای خصوصیتی منحصراً شخصی باشد ، دعوای مربوط قابل انتقال -85
            باشد ، مانند دعوای طالق و نسب   نمی–الف 

  باشد ، مانند دعوای طالق و تمکین   نمی–ب 
       باشد ، مانند دعوای مطالبه مال شخصی اختصاصی   نمی–ج 
  باشد ، مانند دعوای مطالبه ی مال شخصی اختصاصی   می–د 
  

توانـد    نموده ، اگر مالک آن ملک مجاز از استفاده مزبور جلوگیری کند ، استفاده کننده می                  مجرای آب واقع در ملک مجاور خود استفاده می          شخصی که از   -86
  اسفند. ارشد سراسری  . 84                                                                                                                                                   ...........                                                      دعوای 

  . اقامه کند و پیروزی خواهان در دعوا در صورتی ممکن است که نسبت به ملک خوانده ، در اصل ، حق المجرا وجود   داشته باشد » مزاحمت  « -الف 
  . اقامه کند و پیروزی خواهان در دعوا ممکن است ، حتی اگر نسبت به ملک خوانده ، در اصل ، حق المجرا  وجود نداشته باشد » مت از حق مزاح « -ب 
  . دوجود داشته باشاقامه کند و پیروزی خواهان در دعوا در صورتی ممکن است که نسبت به ملک خوانده ، در اصل ، حق المجرا »  ممانعت از حق  « -ج 
  .نداشته باشد  اقامه کند و پیروزی خواهان در دعوا ممکن است ، حتی اگر نسبت به ملک خوانده ، در اصل ، حق المجرا وجود » ممانعت از حق  « -د 
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 85                                                                                                                                         :دعوای خلع ید به مفهوم اعم تنها شامل دعاوی  -87
   تخلیه ید و خلع ید به مفهوم اخص است-الف
   تصرف عدوانی ، تخلیه ید و خلع ید به مفهوم اخص می شود-ب
   ید است و تخلیه) در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد (  خلع ید به مفهوم اخص -ج
  ، تصرف عدوانی و تخلیه ید است ) در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد (  خلع ید به مفهوم اخص -د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 85                                                                                                          ............. دعوای استرداد سند ، اگر سند جنبه مالی داشته باشد  -88
   مالی ذاتی و اگر جنبه مالی نداشته باشد غیرمالی اعتباری است-الف
   مالی اعتباری و اگر جنبه مالی نداشته باشد غیرمالی ذاتی است-ب
   مالی ذاتی و اگر جنبه مالی نداشته باشد غیرمالی ذاتی است-ج
  لی نداشته باشد غیرمالی اعتباری است مالی اعتباری و اگر جنبه ما-د
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   .شد.... شد و شکست در دعوای مالکیت ، مانع استماع دعوای تصرف عدوانی ...........  شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع استماع دعوای مالکیت -89
  اسفند.  ارشد سراسری     .  85                                                                                                                                                       خواهد – خواهد -الف
   نخواهد – خواهد -ب
   خواهد – نخواهد -ج
   نخواهد- نخواهد-د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 85                                                                                                  : اختالف در صالحیت بین دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور -90
  . متصور نیست -الف
   . توسط یکی از شعب دیوان عالی کشور حل می شود-ب
  . توسط هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور حل می شود -ج
  . و اعتباری ، قابل تصویر است و حل آن با هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور است  تنها در دعاوی مالی ، اعم از ذاتی-د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 85                                                                                                                                                         :  رأی برائت قاضی تحت پیگرد انتظامی -91
  . قطعی است -الف
   . به درخواست دادستان انتظامی ، قابل تجدید نظر در محکمه عالی انتظامی است-ب
   . به درخواست دادستان انتظامی ، قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر انتظامی است-ج
   .بل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی است به درخواست دادستان انتظامی یا شاکی ، قا-د
  

             اسفند                                . ارشد سراسری  . 85 ..........                                                                  دعوای مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ، در غیر مورد عقود و قراردادها -92
  . منقول و در صالحیت محل وقوع مال غیر منقول است -الف
  . منقول و در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است-ب
  . غیرمنقول و در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده است-ج
  . غیرمنقول و در صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است-د
  

  آذر. وکالت  . 86                                                                                  :حیت بین دو دادگاه عمومی حقوقی در سطح یک استان  در صورت حدوث اختالف در صال-93
   . حل آن با دادگاه تجدید نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است-الف
 .د نظر مرکز استان است و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی نبوده پرونده را برای حل اختالف به دیوان عالی کشور مـی فرسـتد                  حل آن با دادگاه تجدی     -ب
  . حل آن با رئیس کل دادگستری مرکز استان است -ج
   . حل آن با دیوان عالی کشور است-د
  

  ..............     د که از حیث ی دارد و می تواند به دعوا رسیدگی کن مرجعی که دعوا در آن اقامه شده است در صورتی صالحیت ذات-94
  اسفند   .ارشد سراسری   .  86                                                                          . صنف و نوع و درجه صالح باشد و باید مرجع باالتر تشخیص دهد -الف
   .د و تشخیص آن با خود مرجع است صنف و نوع و درجه صالح باش-ب
   . صنف و نوع صالح باشد اگر چه از حیث درجه صالح نباشد و تشخیص آن با خود مرجع است-ج
   . صنف و درجه صالح باشد اگر چه از حیث نوع صالح نباشد و تشخیص آن با مرجع باالتر است-د
  

  اسفند. ارشد سراسری  . 86                      ................. دادگاه نداشته باشد در صالحیت درخواست صدور حکم ورشکستگی بازرگانی که در ایران اقامت -95
   . عمومی تهران است-الف
   . عمومی محل اقامت درخواست کننده ی حکم ورشکستگی است-ب
   .داشته یا دارد عمومی محلی است که بازرگان در حوزه ی آن ، برای انجام معامالت خود ، شعبه یا نمایندگی -ج
   . تجاری محلی است که بازرگان در حوزه ی آن ، برای انجام معامالت خود ، شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد-د
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  ................اسی آگاه شود  هرگاه رئیس قوه ی قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری از مغایرت آیین نامه ی دولتی با شرع یا قانون اس-96
  اسفند.  ارشد سراسری     .  86 .                                                                         می تواند شخصاً موضوع را  مطرح کند مگر این که ذی نفع باشد ن-الف
   . می تواند موضوع را در هیأت عمومی همین دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند-ب
   .را در شعبه ی اول همین دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند موظف است موضوع -ج
   . موظف است موضوع را در هیأت عمومی همین دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند-د
  

ل غیرمنقـول را بـه طـور کلـی      هرگاه به ادعای خواهان دعوا ، عمل خوانده اخالل جزیی در تصرف خواهان ایجاد کرده باشد بی آنکه بهره مندی از مـا                    -97
  اسفند. ارشد سراسری  . 86                                                                                                                                 .روبه رو می باشیم ............... غیرممکن نماید با دعوای 

   مزاحمت-الف
  عدوانی تصرف -ب
   تصرف عدوانی جزئی -ج
   ممانعت از حق جزیی-د
  

  بهمن. الت وک . 87:                                                                                                                                                              در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری -98
  . امکان طرح دعاوی ورود و جلب ثالث نیست-الف
  . دعاوی ورود و جلب ثالث قابل طرح است و تشریفات آن تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است-ب
  . دعاوی ورود و جلب ثالث قابل طرح است و تشریفات آن تابع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است-ج
  .ساس آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح است اما دعوی جلب ثالث قابل طرح نیست فقط دعوی ورود ثالث بر ا-د
  

  بهمن. وکالت . 87:                          پس از ثبت دادخواست ناقص در دیوان عدالت اداری چنان چه بعد از ارسال اخطاریه رفع نقص دادخواست تکمیل نگردد-99
  . صادر نموده و این قرار قطعی است دفتر قرار رد دادخواست-الف
  . روز قابل اعتراض در همان دادگاه است20 دفتر قرار رد دادخواست صادر نموده و این قرار ظرف -ب
  . روز  قابل اعتراض در همان دادگاه است10 دفتر قرار رد دادخواست صادر نموده و این قرار ظرف -ج
  .ه و این قرار قطعی است  قاضی دادگاه قرار رد دادخواست صادر نمود-د
  

  بهمن . وکالت . 87:                                     توانیم از مقررات قانون تصرف عدوانی استفاده کنیم که  برای رفع تصرف عدواتنی سرایدار یا امین، در صورتی می-100
  .و متصرف رفع تصرف نکندی مال گذشته باشد   یک ماه از تاریخ ابالغ اظهار نامه مبنی بر مطالبه-الف
  .ی مال گذشته باشد و متصرف رفع تصرف نکند  روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه مبنی بر مطالبه10 -ب
  . روز طرح دعوی نماید10ی مال گذشته باشد و متصرف رفع تصرف نکند و شاکی ظرف یک ماه بعد از انقضای   روز از تاریخ ابالغ اظهار نامه مبنی بر مطالبه10 -ج
  . نیازی به ارسال اظهار نامه نیست ولی شاکی باید ثابت کند دارای سبق تصرف حداقل به مدت یک سال بوده است-د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 87                                                                                                       .شود شنیده می..................  دعوای تصرف عدوانی تنها در اموال -101
                      منقول -الف
                      غیرمنقول -ب
                    منقول و همچنین حقوق -ج
  غیر منقول و همچنین منقول  -د
  

  اردیبهشت. ارشد آزاد . 88                                        : بداند باید هرگاه در مرجع ثبتی امری مطرح شود و مراجع ثبتی آن امر را در صالحیت دادگاه عمومی- 102
  . قرار عدم صالحیت صادر کند و پرونده را به دادگاه عمومی بفرستد-الف
  .از رسیدگی خودداری کند و پرونده را برای ارسال به مرجع صالح، به دادگاه تجدیدنظر همان استان بفرستد -ب
  .برای تعیین مرجع صالح بفرستد، د و پرونده را به دیوان عالی کشور صالحیت صادر کن  قرار عدم -ج
  .از رسیدگی خودداری کند -د
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  ............. قابل شکایت در ........  باشد، ظرف 4 چنانچه مبنی بر محکومیت قاضی تحت پیگرد از درجه   ، رای دادگاه عالی انتظامی قضات- 103
                         اردیبهشت. ارشد آزاد . 88                                                                                                                             جدیدنظر انتظامی   یک ماه هیات ت-الف
  یک ماه، محکمه عالی انتظامی -ب
                              بیست روز، هیات تجدیدنظر انتظامی   -ج
  دیوان عدالت اداری بیست روز، -د
  

  اردیبهشت. ارشد آزاد . 88                                 :مالک با ابالغ اظهارنامه به مستاجر      ، چنانچه مستاجر پس از پایان مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند-104
  .تصرف عدوانی علیه او استفاده کندتواند از مقررات دعوای   نمی-الف
  .تواند از مقررات دعوای تصرف عدوانی علیه او استفاده کند که مورد اجاره محل سکونت باشد در صورتی می -ب
  .تواند از مقررات دعوای تصرف عدوانی علیه او استفاده کند می  -ج
  .اده کند که مورد اجاره محل کار باشدتواند از مقررات دعوای تصرفی عدوانی علیه او استف در صورتی می -د
  

  اردیبهشت . ارشد آزاد . 88                                                                                                                                               : صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری- 105
  .شود ز است و از درخواست کننده تامین گرفته نمی مجا-الف
  .ممنوع است -ب
  .شود مجاز است و از درخواست کننده تامین گرفته می  -ج
  .شود خانه باشد و تامین گرفته می تنها در صورتی مجاز است که طرف مقابل وزارت -د
  

  تیر. مشاوره حقوقی . 88                                               ت شورای حل اختالف است ؟ کدام مورد در صالحی1387 با توجه به قانون شورای حل اختالف مصوب -106
   رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی -الف
   رسیدگی به دعاوی مدنی با هر میزان خواسته با تراضی طرفین-ب
   رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در حدود نصاب ریالی-ج
  از مال غیرمنقول مقوم به بیست میلیون ریال دعوای خلع ید -د
  

   درخواست صدور گواهی حصر وراثت در شورای حل اختالف مطرح شده است ، در خالل رسیدگی اختالف در نسب مطرح می شود ، تکلیف چیست ؟-107
  گی شورا به امر نسب نیز می باشد  نظر به اینکه رسیدگی به درخواست حصر وراثت در صالحیت شورا می باشد ، الزمه آن امکان رسید-الف
   با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای نسب در صالحیت دادگاه خانواده می باشد رسیدگی به هر دو موضوع در صالحیت دادگاه خانواده خواهد بود -ب
ف یکماه دعوای نـسب در مرجـع صـالح     شورای حل اختالف با صدور قرار اناطه ، امر رسیدگی به درخواست حصر وراثت را متوقف می کند تا ظر                  -ج

  تیر.  مشاوره حقوقی     .  88  مطرح و گواهی آن ارائه شود                                                                                                                                                
قوقی صالح به رسیدگی درخواستهای حصر وراثت است لذا شورا پرونده را بایگانی و متقاضی را به طرح درخواسـت                     به دلیل اینکه دادگاه عمومی ح      -د

  در مرجع مزبور ارشاد می نماید 
  

   .........  در صورتی که مال غیرمنقولی به نحو اشتراک در تصرف چند نفر باشد و بعضی از آنان مانع تصرّف بعضی دیگر شود عمل آنان -108
  .  در حکم تصرف عدوانی است و مشمول مقررات راجع به دعاوی تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی است -الف
  آذر.  وکالت  .  88                                                                                            .  در صورتی عدوانی محسوب می شود که سهم هر یک معلوم باشد -ب
  . تصرف عدوانی تلقی نمی شود زیرا هر یک از آنان در اجزای مال سهیم هستند -ج
  .اما چون مالکیت طرفین مشاعی است دعوای رفع تصرف عدوانی مسموع نیست .  در حکم تصرف عدوانی است -د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 88                            .........ند اعتراض نماید که  در رسیدگی به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت ، دادسرا در صورتی می توا-109
  . متوفی را محجور بداند-الف
  .  متوفی را ورشکسته بداند -ب
  .  متوفی را دارای وارث محجور بداند -ج
  . متوفی را بالوارث تشخیص دهد -د
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  بهمن. ارشد سراسری . 88             ............ان عدالت اداری صادر می شود در صورتی ممکن است که   درخواست اعادۀ دادرسی نسبت به رأیی که از دیو-110
  .  مجعولیت مستند رأی اثبات شود و می تواند موجب توقیف اجرای رأی شود -الف
  .  مجعولیت مستند رأی اثبات شود و نمی تواند موجب توقیف اجرای رأی شود -ب
  .مدارک جدیدی تحصیل نماید و نمی تواند موجب توقیف اجرای رأی شود  درخواست کننده -ج
  . درخواست کننده مدارک جدیدی تحصیل نماید و می تواند موجب توقیف اجرای رأی شود -د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 88                                                                                .........................  دعوای اعالم بطالن و ابطال سند رسمی ، دعوایی است که -111
  .  شنیده نمی شود -الف
  .  در هر حال شنیده می شود -ب
  .رأی دادگاه باشد » سند رسمی «   شنیده می شود مگر اینکه -ج
  .سند الزم االجرا نباشد » سند رسمی «   شنیده می شود مگر اینکه -د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 88             ................ی که دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی صادر می نماید اگر مبنی بر محکومیت کارشناس باشد   رأی-112
  .  ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ قابل شکایت در دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی است -الف
  .ابالغ قابل شکایت در دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی است   ظرف ده روز از تاریخ -ب
  . ظرف بیست روز قابل شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات است -ج
  . قطعی است -د
  

ت ، شـکایت او بـه نتیجـۀ      هرگاه شخصی به ادعای مالکیت بر ملکی ، علیه متصرف ، شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح نماید و به علت عدم احراز مالکی -113
  بهمن . ارشد سراسری . 88                                                                                                                                                            ..................مطلوب نرسد ، علیه متصرف 

  .ند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند   می توا-الف
  . نمی تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند -ب
  .  تنها در صورتی می تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند که جریان ثبتی ملک پایان یافته باشد -ج
  . تنها در صورتی می تواتد دعوای تصرف عدوانی اقامه کند که ملک سابقۀ ثبتی نداشته باشد -د
  

ی نماید و فروشنده مقیم کـرج        اگر به موجب قراردادی که در اصفهان منعقد شده ، شخصی یک باب آپارتمان واقع در تهران و یک دستگاه خودرو خریدار                      -114
  آذر. وکالت . 89                                       ، دعوای تحویل و تسلیم آپارتمان و خودرو که به موجب یک دادخواست مطرح شده در صالحیت چه دادگاهی است ؟باشد
  . دادگاه عمومی اصفهان که محل وقوع عقد است -الف
  . دادگاه عمومی تهران که محل وقوع آپارتمان است -ب
  .است ) خوانده (  دادگاه عمومی کرج که محل اقامت فروشنده -ج
  .تند  هر یک از دادگاههای عمومی تهران و اصفهان و کرج صالح به رسیدگی هس-د
  

  آذر. وکالت . 89                                                                                                                                            : در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول -115
  .ق قیمت منطقه ای امالک در هر منطقه خواهد بود  از نظر صالحیت ، ارزش خواسته مطاب-الف
  .کند  از نظر صالحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می-ب
  . از نظر هزینۀ دادرسی و صالحیت ، ارزش خواسته باید مطابق قیمت منطقه ای محاسبه شود -ج
  .  که خواهان در دادخواست خود تعیین کرده است  از نظر هزینۀ دادرسی ، ارزش خواسته همان است-د
  

  بهمن. ارشد سراسری . 89     .......  چنانچه ملکی که درخواست افراز آن شده ، به موجب تصمیم قطعیت یافته ادارۀ ثبت غیرقابل افراز تشخیص داده شود -116
  . ر می کند   به درخواست هر یک از شرکا ، دادگاه عمومی دستور فروش آن را صاد-الف
  .   ادارۀ ثبت ، رأساً دستور فروش آن را صادر می کند -ب
  . رأساً دستور فروش آن را صادر می کند    دادگاه عمومی ،-ج
  .   به درخواست هر یک از شرکا ، رئیس ادارۀ ثبت دستور فروش آن را صادر می کند -د
  
  الف           -116   ب                                        -115  ب                                                -114  الف                                              - 113  الف                                                 - 112                                           ج    –111  د                                         –110    
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  بهمن. ارشد سراسری . 89                                       ...........لی که ادعای تصرف عدوانی بر آن شده   در دعوای تصرف عدوانی که مردم اقامه می نمایند ما-117
  .   باید غیرمنقول باشد اما الزم نیست قابلیت تملک خصوصی داشته باشد -الف
  .   باید غیرمنقول بوده و قابلیت تملک خصوصی داشنه باشد -ب
  . شد اما باید قابلیت تملک خصوصی داشته باشد   می تواند منقول با-ج
  .   می تواند منقول باشد و الزم نیست قابلیت تملک خصوصی داشته باشد -د
  

  بهمن .  سراسری ارشد. 89                              .............  تعلیق تعقیب انتظامی قاضی در صورتی مجاز است که از جمله ، تخلف او مستلزم مجازات انتظامی -118
  . باشد » طفره و تعلل «   از درجه چهار باالتر نباشد اگرچه از نوع -الف
  . باشد » طفره و تعلل «   باالتر از درجه پنج نباشد اگرچه از نوع -ب
  .نیز نباشد » طفره  و تعلل «   باالتر از درجه پنج نبوده و از نوع -ج
  . نیز نباشد » طفره و تعلل  «   از درجه چهار باالتر نبوده و از نوع-د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 89                . اجرا می شود ............ و توسط ...........   رأی قطعی قاضیِ شورایِ حل اختالف ، به درخواست ذی نفع و با دستور -119
    اجرای احکام دادگستری-  قاضی شورایِ حلِ اختالف -الف
    خودِ شورای حل اختالف-لِ اختالف   قاضی شورایِ ح-ب
    اجرای احکام دادگستری -  رئیس شورایِ حلِ اختالف -ج
    خودِ شورای حل اختالف -  رئیس شورایِ حل اختالف -د
  

که در زاهدان واقـع اسـت         قراردادی بین دو نفر که مقیم تهرانند در تهران تنظیم می شود و در آن تعهد به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو و ملکی                            -120
  بهمن. ارشد سراسری . 89                                                                                                                 .............در این صورت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی . شود  می
  .هان انتخاب می نماید   در صالحیت دادگاهی است که خوا-الف
  .  در صالحیت دادگاه زاهدان است -ب
  .  در صالحیت دادگاه تهران است -ج
  .  خودرو در صالحیت دادگاه تهران و ملک در صالحیت دادگاه زاهدان است -د
  

  ود، حل اختالف با کدام مرجع است؟ در صورتی که بین دادگاه عمومی حقوقی اصفهان و دادگاه عمومی حقوقی تهران اختالف در صالحیت حاصل ش-121
  آبان.  قضاوت  .  90                                                                                                                              نظر دادگاه عمومی حقوقی تهران متبع است-الف
   دادگاه تجدید نظر تهران-ب
  د نظر اصفهان دادگاه تجدی-ج
   دیوانعالی کشور-د
  

 با فرض وقوع عقد ازدواج در شیراز، محل اقامت زوجه بندرعباس و محل اقامت زوج کرمان، دعوای مطالبه مهریه به مبلغ یکصد میلیون ریال مطروحـه از   -122
  آبان. قضاوت . 90                                                                                                                                ناحیه زوجه علیه زوج در صالحیت محلی کدام دادگاه خانواده است؟

   فقط شیراز محل وقوع عقد ازدواج-الف
   فقط کرمان محل اقامت خوانده-ب
  ان شیراز محل وقوع عقد ازدواج و یا کرمان محل اقامت خوانده به انتخاب خواه-ج
   کرمان محل اقامت خوانده و یا بندرعباس محل اقامت خواهان هر کدام به انتخاب خواهان-د
  

  آبان. قضاوت . 90                                                                                                                                       دعوای اعسار از پرداخت محکوم به چه نوع دعوائی است؟-123
   مالی-الف
   غیر مالی-ب
  یب امور حس-ج
   حسب مورد یکی از موارد فوق -د

  ب               -123  ج                                           - 122  د                                                -121                                              ج  - 120  الف                                                 - 119  ج                                             –118  ب                                        –117    
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................... بـه   ............... ی ثبت در یک محل ، هم زمان ، به دعوای افراز رسیدگی نمایند ، پرونده بایـد بـرای                        چنانچه دادگاه عمومی و اداره     -124
  بهمن . ارشد سراسری . 90                                                                                                                                                                                                                   . شودفرستاده

   دیوان عالی کشور– صالح  تعیین مرجع -الف
   دادگاه تجدید نظر استان – حل اختالف در صالحیت  -ب
   شورای عالی ثبت– حل اختالف در صالحیت  -ج
   دادگاه تجدید نظر استان – تعیین مرجع صالح  -د
  

  بهمن . ارشد سراسری . 90                                                                             ..............                        دهد این استعفا  چنانچه قاضی تحت پیگرد انتظامی استعفا-125
  .  در هر حال ، مانع پیگرد است–الف 

  .ی پنج به باال نباشد  در صورتی مانع پیگرد است که تخلف از درجه–ب 
  . در صورتی مانع پیگرد است که پذیرفته شود–ج 
  .ال، مانع پیگرد نیست در هر ح–د 
  

 چنانچه شخصی مدعی داشتن حق انتفاع در ملک دیگری باشد و شناسایی این حق، در ماهیت و اصل آن ، مورد نظر وی باشد دعوایی که باید اقامه نمایـد                      -126
  بهمن . ارشد سراسری . 90                                                                                                                                                                                                                  ................

  . از دعاوی تصرف نیست–الف 
  . دعوای ممانعت از حق است–ب 
  . دعوای تصرف عدوانی است–ج 
  . دعوای مزاحمت است–د 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الف        -126                                                                                                                                                                    ج  –125                                                                                                                                                     الف                    –124    
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151        ♣    101    ♣       51   ♣      1  
        152    ♣        102          ♣  52      ♣     2  
        153          ♣  103          ♣  53        ♣   3  
        154          ♣  104      ♣     54          ♣  4  
        155          ♣  105      ♣     55      ♣     5  
        156        ♣    106      ♣     56   ♣      6  
        157        ♣    107    ♣       57    ♣      7  
        158          ♣  108    ♣       58       ♣   8  
        159    ♣        109        ♣   59      ♣     9  
        160    ♣        110          ♣  60          ♣  10  
        161      ♣      111          ♣  61        ♣   11  
        162          ♣  112      ♣      62        ♣   12  
        163          ♣  113    ♣        63            13  
        164        ♣    114          ♣  64    ♣      14  
        165        ♣    115    ♣        65      ♣     15  
        166          ♣  116          ♣  66        ♣   16  
        167        ♣    117        ♣    67   ♣      17  
        168      ♣      118      ♣      68         ♣  18  
        169          ♣  119        ♣    69        ♣   19  
        170      ♣      120          ♣  70        ♣   20  
        171    ♣        121          ♣  71    ♣      21  
        172      ♣      122          ♣  72          ♣  22  
        173        ♣    123      ♣      73          ♣  23  
        174          ♣  124      ♣      74     ♣     24  
        175      ♣      125        ♣    75        ♣   25  
        176          ♣  126          ♣  76          ♣  26  
        177            127      ♣      77       ♣   27  
        178            128    ♣        78          ♣  28  
        179            129    ♣        79        ♣   29  
        180            130          ♣  80        ♣   30  
        181            131    ♣        81        ♣   31  
        182            132      ♣      82        ♣   32  
        183            133          ♣  83      ♣     33  
        184            134    ♣        84    ♣      34  
        185            135        ♣    85      ♣     35  
        186            136    ♣        86      ♣     36  
        187            137        ♣    87      ♣     37  
        188            138      ♣      88    ♣      38  
        189            139      ♣      89      ♣     39  
        190            140        ♣    90    ♣      40  
        191            141      ♣      91      ♣     41  
        192            142    ♣        92    ♣      42  
        193            143          ♣  93      ♣     43  
        194            144        ♣    94          ♣  44  
        195            145      ♣      95    ♣      45  
        196            146    ♣        96    ♣      46  
        197            147          ♣  97          ♣  47  
        198            148        ♣    98    ♣      48  
        199            149      ♣      99    ♣      49  

        200            150      ♣      100    ♣      50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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یف  الف  ب  ج  د
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

یف  الف  ب  ج  د  
رد

  

♣        151            101            51           1  
        152            102            52            2  
        153            103            53            3  
        154            104            54            4  
        155            105            55            5  
        156            106            56           6  
        157            107            57            7  
        158            108            58           8  
        159            109            59            9  
        160            110            60            10  
        161            111            61            11  
        162            112            62            12  
        163            113            63            13  
        164            114            64            14  
        165            115            65            15  
        166            116            66            16  
        167            117            67           17  
        168            118            68           18  
        169            119            69            19  
        170            120            70            20  
        171            121            71            21  
        172            122            72            22  
        173            123            73            23  
        174            124            74           24  
        175            125            75            25  
        176            126            76            26  
        177            127            77           27  
        178            128            78            28  
        179            129            79            29  
        180            130            80            30  
        181            131            81            31  
        182            132            82            32  
        183            133            83            33  
        184            134            84            34  
        185            135            85            35  
        186            136            86            36  
        187            137            87            37  
        188            138            88            38  
        189            139            89            39  
        190            140            90            40  
        191            141            91            41  
        192            142            92            42  
        193            143            93            43  
        194            144            94            44  
        195            145            95            45  
        196            146            96            46  
        197            147            97            47  
        198            148            98            48  
        199            149            99            49  

        200            150            100            50  
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