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 یدادرس نیقانون آئ

 (یدر امور مدنو انقالب ) یعموم یدادگاهها

 یدر امور مدن -اول  کتاب

 اتیکل

 یبازرگان و یمدن یدعاو هیو کل یحسببه امور یدگیاست که در مقام رس یمجموعه اصول و مقررات ،یمدن یدادرسنییآ -1 ماده

به  باشندیآن م تیموجب قانون موظف به رعاکه به یمراجع ریکشور و سا یعالوانیدنظر،دیانقالب، تجد ،یعمومیدر دادگاهها

 .رودیم کار

 ندهینما ایمقام قائم ای لیوک ای نفعیذ اشخاص ایشخص  نکهیکند مگر ا یدگیرس ییبه دعوا تواندینم یدادگاه چیه -2 ماده

 درخواست نموده باشند. قانون دعوا را برابربه یدگیآنان رس یقانون

. در ندیفصل خصومت نما ایو  صادر یکرده، حکم مقتض یدگیرس یبه دعاو نیقضات دادگاهها موظفند موافق قوان -3 ماده

مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد  هیدر قض یقانون "اصال ایباشند  متعارض اینبوده  حیصر ایکامل  موضوعهنیکه قوان یصورت

 توانندیو نم ندیرا صادر نما هیقض حکم نباشد، یشرع نیبا مواز ریکه مغا یاصول حقوقبر ومعت یفتاو ای یمعتبر اسالم منابع به

دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال مستنکف از احقاق حق  بهیدگیاز رس نیقوان تعارض ایاجمال  اینقص  ایبه بهانه سکوت 

 و به مجازات آن محکوم خواهند شد. شده شناخته

 ارجاع خواهد شد. یدگیرس جهت یگریمجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه د یاضچنانچه ق - تبصره

 حکم صادر کنند. یعام و کل صورتبه دیو نبا ندینما فیتکل نییطور خاص تعدادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به -4 ماده

قابل  نیقوان ریموجب ساکه به یموارد در ایقانون  نیب چهارم ااست مگر در موارد مقرر در با یدادگاهها قطع یآرا -5 ماده

 .باشنددنظریتجد اینقض 

 بیشرع باشد در دادگاه قابل ترت نیمواز با ریبر خالف اخالق حسنه که مغا ای یکه مخل نظم عموم ییعقود و قراردادها -6 ماده

 .ستیاثر ن

 یدر آن دعوا حکم نیمرحله نخست در که ینمود تا زمان یدگیاالتر رسدر مرحله ب توانینم ییدعوا چیه تیبه ماه -7 ماده

 به موجب قانون.صادر نشده باشد، مگر

کند مگر  یریآن جلوگ یاز اجرا ایو  دهد رییحکم دادگاه را تغ تواندینم یاداره دولت ایسازمان  ای یمقام رسم چیه -8 ماده

 نموده باشد. نیکه قانون مع یدر موارد نهمآ مرجع باالتر، ایصادرنموده و که حکم یدادگاه

 .ابدییقانون ادامه م نیدر ا مقرر بیقانون اقامه شده به ترت نیا یاجرا خیکه قبل از تار ییبه دعاو یدگیرس -9 ماده

 ن،یآن قوان نکهیمگر ا باشدیآنان م صدور در زمان یمجر نینظر و فرجام، تابع قوان دیاعتراض و تجد تیقابل ثیصادره از ح یآرا

شده و در  صادر قانون از دادگاهها نیا یاجرا خیکه قبل از تار یتیعدم صالح یقرارها هیبه کل نسبت شود.خالف شرع شناخته

 .شودیقانون عمل م نیمقرر در ا بیترت است به یفرجام ایدنظریتجد یدگیرس انیقانون در جر نیا یزمان اجرا
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 اههادادگ تیدر صالح -اول  باب

 دادگاهها یو نسب یذات تیدر صالح -اول  فصل

 

که قانون  یمگر در موارد است و انقالب یعموم یدادگاهها تیحسب مورد در صالح ،یبه دعاو نینخست یدگیرس -10 ماده

 کرده باشد. نییتعرا یگریمرجع د

اقامتگاه نداشته  رانیو اگر خوانده در ا دارد متگاهآن اقا ییاقامه شود که خوانده ، در حوزه قضا یدر دادگاه دیدعوا با -11 ماده

 اقامتگاه و رانیاقامه گردد و هرگاه درا دیداشته باشد، در دادگاه همان محل با موقت محل سکونت رانیدراکه یباشد، درصورت

در حوزه آن  منقولریکه مال غ شودیم اقامه یداشته باشد، دعوا در دادگاه رمنقولیغمال یمحل سکونت موقت نداشته ول ای

 دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.در خواهان هم نداشته باشد، رمنقولیواقع است و هرگاه مال غ

به  ییحوزه قضا یبندمی. تقساست شهرستان که دادگاه در آن واقع ایبخش  کیعبارت است از قلمرو  ییحوزه قضا - تبصره

 .دهدیعام دادگاه مستقر در آن نم تیصالح در یریی، تغ هیحنا ای مجتمعلیاز قب ییواحدها

حقوق راجع  ریو سا یتصرف عدوان حق، مزاحمت، ممانعت از ت،یمالک یاعم از دعاو رمنقولیمربوط به اموال غ یدعاو -12 ماده

 نباشد. میه مقحوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوز در رمنقولیکه مال غ شودیاقامه م یدادگاهبه آن در

 یدادگاهبه تواندیشده باشد، خواهان م یناش راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها یو دعاو یبازرگان یدر دعاو -13 ماده

 در آنجاانجام شود. ستیبایتعهد م ایشده است  واقع قرارداد در حوزه آن ایعقد رجوع کند که

 درخواست در حوزه آن واقع است. مورد و امارات لیکه دال شودیم یرات از دادگاهو اما لیدال نیدرخواست تأم -14 ماده

 رمنقولیکه مال غ شودیاقامه دعوا م یدادگاه باشد، در رمنقولیموضوع دعوا مربوط به مال منقول و غ کهیدر صورت -15 ماده

 ء باشد.منشا کیاز  یهر دو قسمت، ناش در است، به شرط آنکه دعوادر حوزه آن واقع

 ریراجع به اموال غ ایاقامت دارند  مختلف یقضائ یهاادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه کیهر گاه  -16 ماده

 ادشدهی یهاحوزه یاز دادگاهها کیبه هر تواندیاند، خواهان مواقع شده مختلف یقضائ یهاکه در حوزهباشد یمنقول متعدد

 .دینما مراجعه

 یاصل نییاز طرف متداع ایشخص ثالث  ای خوانده ایاز طرف خواهان  گرید یدعوابه یدگیرس یکه در اثنا ییهر دعوا -17 ماده

 اقامه یمنشاء باشد، در دادگاه کی یدارا ایمرتبط  یاصل یدعوا اگر با دعوا نی. اشود یم دهینام یطار یدعوابر ثالث اقامه شود،

 شده است.هدر آنجا اقام یاصل یکه دعوا شودیم

 ( نخواهد بود.17مشمول ماده ) نبوده، یطار یدفاع محسوب شود، دعوا کهیهر اظهار ایعنوان احتساب، تهاتر  -18 ماده

 یدگیاست، رس یگریدادگاه د تیصالح به آن در یدگیباشد که رس ییبه دعوا منوط به اثبات ادعا یدگیهرگاه رس -19 ماده

ماه در دادگاه صالح  کیمورد، خواهان مکلف است ظرف  نی. دراشودیم متوقف تداریع صالحمرج ازمیبه دعوا تا اتخاذ تصم

و خواهان  شودیم صادر صورت قرار رد دعوا نیرایدر غ د،ینما میکننده تسل یدگیرسآن را به دفتر دادگاه دیرس اقامه دعوا کند و

 .دینما پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا تواندیم
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نشده  میکه تقسکه تَرَ  یباشد تا زمان یمتوف یایمربوط به وصا ایو  نیاگر چه خواسته، د   یکه متوفراجع به تَرَ  یدعاو -20 ماده

 معلوم نباشد، یاقامتگاه متوف نیآن محل بوده و اگر آخر ران،یدر ا یمتوف اقامتگاه نیکه آخر شودیماقامه یدر دادگاه محل

 حوزه آن بوده است. در ران،یدر ا یمحل سکونت متوف نیکه آخر استیدادگاه تیدر صالح ادشدهی یبه دعاو یدگیرس

ورشکسته، در حوزه آن اقامت  ای متوقف اقامه شود که شخص یدر دادگاه دیبا یورشکستگ ایراجع به توقف  یدعوا -21 ماده

انجام  یورشکسته در حوزه آن برا ایکه متوقف  شودیاقامه م یدگاهدر دا باشد، اقامت نداشته رانیچنانچه دراداشته است و

 .داردایداشته  یندگینما ایشعبه  خود معامالت

مربوط به اصل  یدعاو نیهمچن است، رانیآنها در ا یکه مرکز اصل یبازرگان یشرکتها یراجع به ورشکستگ یدعاو -22 ماده

 یشرکت باق کهیشرکت تا زمان هیعل گریاشخاص د یشرکاء و دعاو نیب صلهو شرکاء و اختالفات حا شرکتنیب یشرکت و دعاو

 .شودیشرکت اقامه م یاست، در مرکز اصل انیامور شرکت در جر هیتصفکهیتا وقت انحالل درصورت زیاست و ن

که  یمحل ایشده در آنجا واقع  تعهد که یاز تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محل یناش یدعاو -23 ماده

مختلف  یشعب متعدد در جاها یشود. اگر شرکت دارا یپرداخت شود اقامه م دیبا که پول ییجا ایگردد  میتسلدر آنجا دیکاال با

در آن واقع است اقامه شود،  معامله که شعبه طرف یدر دادگاه محل دیاشخاص خارج با ایاز تعهدات هر شعبه یناش یدعاو باشد

 شرکت اقامه خواهد شد. یدر مرکز اصل یدعاوزین صورتنیا شده باشد که در دهیبرچ ادشدهیمگر آنکه شعبه 

 ایرا دارد  یاصل یبه دعوا نینخست یدگیرس تیاست که صالح یبا دادگاه یاعسار به طور کل یبه دعوا یدگیرس -24 ماده

 است. نمودهیدگیابتدا به آن رس

با دادگاه محل صدور سند  یدگیرس باشد خارج از کشور میمق نفعیشده و ذ میتنظ نرایهرگاه سند ثبت احوال در ا -25 ماده

شهرستان تهران خواهد  یدادگاه عموم تیاز کشور باشد در صالح خارج و اقامت خواهان هر دو سندمیاست و اگر محل تنظ

 بود.

 

 حل آن بیو ترت تیاختالف در صالح -دوم  فصل

 

است با همان دادگاه است.  شده که به آن رجوع ییهر دادگاه نسبت به دعوا تیم صالحعد ای تیصالح صیتشخ -26 ماده

 خالف آن مقرر شده باشد. که یدادخواست است مگر در مورد میتقدخیتار تیمناط صالح

دادگاه بهپرونده را  ت،یعدم صالح قرار نداند با صدور یدگیخود را صالح به رس کنندهیدگیکه دادگاه رس یدرصورت -27 ماده

 یو چنانچه ادعا دیاظهارنظر نما تیمکلف است خارج از نوبت نسبت به صالح هیالمرجوع . دادگاهدینمایمارسال تداریصالح

 صیدر تشخ دنظریدادگاه تجد ی. راکندیم استان ارسال دنظریحل اختالف به دادگاه تجدپرونده راجهت رد،یرا نپذ تیصالح عدم

 اهد بود.االتباع خوالزم تیصالح

 ادشده،ی بیترتحل اختالف به مرجع از دو استان باشد، ییدوحوزه قضا یدادگاهها نیب تیکه اختالف صالح یدرصورت - تبصره

 .باشدیم کشوریعال وانید
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که  یدر موارد نیشود همچن محقق اختالف ت،یو انقالب در مورد صالح ینظام ،یعموم یدادگاهها نیهرگاه ب -28 ماده

خود را صالح بدانند،  ایکنند و  تیصالح یاز خود نف ییقضا ریغ مراجع تیو انقالب به صالح ینظام،یدادگاهها اعم از عموم

االتباع الزم ت،یصالح صیکشور در خصوص تشخ یعال وانید یارسال خواهد شد. رأکشور یعال وانیبه د اختالف حل یپرونده برا

 .باشدیم

 خارج از نوبت خواهد بود. کشور، یعالوانیاستان و د دنظریدر دادگاه تجد تیعدم صالح یرهاقرابه یدگیرس -29 ماده

 تیدرمورد صالح یاستان با دادگاه بدو دنظریتجد دادگاه ایاستان و  دنظریکشور و دادگاه تجد یعال وانید نیهرگاه ب -30 ماده

 است. االتباعالزم یمورد، نظر مرجع عالاختالف شود حسب

 

 یوکالت در دعاو -دوم  ابب

 

 .ندینما یمعرفانتخاب و لیخود حداکثر تا دو نفر وک یبرا توانندیم نییاز متداع کیهر -31 ماده

 ریغ یو موسسات عموم یاسالم انقالب ینهادها ،یدولت یو وابسته به دولت، شرکتها یها، موسسات دولتوزارتخانه -32 ماده

مربوط  یدعاو بیدفاع و تعق ایطرح هرگونه دعوا  یبرا یدادگستر یاز وکال استفاده عالوه بر وانندتیو بانکها م هایشهردار،یدولت

 :ندیاستفاده نما یحقوق ندهیبعنوان نما ریز طیاز شرا یکیخود با داشتن  یرسم کارمندانایخود  یحقوق اداره از

 مربوط. یدستگاهها یفاتر حقوقدر د یدر رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموز سانسیدارا بودن ل -1

 وکالت. ای مشاغل قضاوتاز اشتغال به تیشرط عدم محروموکالت به ای ییدوسال سابقه کار قضا -2

 خواهد بود. یو یقانون مقامقائم ایسازمان  ییمقام اجرا نیعهده باالتربه ادشدهی طیاحراز شرا صیتشخ

 است. یالزام ییبه مراجع قضا یحقوق یندگینما نامهیمعرف ارائه

 دهیآنان مقرر گرد یدر دادگاهها برا وکالت راجع به نیموجب قوانباشند که به یطیشرا یدارا دیبا نییمتداع یوکال -33 ماده

 است.

در  یمیتنظ یهانامهوکالت درمورد ر،یباشد. در صورت اخ یرسم ریغ ای یوکالت ممکن است به موجب سند رسم -34 ماده

 انگشت زده است. ایمهر کرده  اینامه را موکل شخصاً در حضور او امضا وکالت که کند دیینامه تأوکالت لیذتواندیم لیوک ران،یا

 رانیا یاسالم یجمهور یکنسول ای یاسیس نیاز مأمور یکی یبه گواه دیداده شده باشد با رانیکه وکالت در خارج از ا یصورت در

خواهد  یانامهنیبه موجب آئ رانیا یکنسول ای یاسیفاقد مأمور س یکشورها در میاشخاص مق نامهوکالتیبرسد. مرجع گواه

خواهد  هیقضائ قوه سیرئ بیتصوو به هیامور خارجه، ظرف مدت سه ماه، ته وزارتیبا همکار یدادگستر وزارت بود که توسط

و چنانچه موکل در زندان  رسدیموکل م یبه امضا و دیصورتجلسه قداده شود، مراتب در ی. اگر وکالت در جلسه دادرسدیرس

 .ندینما قیاثر انگشت او را تصد ای امضا دیبا یمعاون و ایزندان  سیباشد، رئ

 خواهد نمود. یدگیرس زیموضوع ن نیا دادگاه به د،یاثرانگشت خود را انکار نما ایکه موکل امضا، مهر  یدرصورت - تبصره
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در  لیتوک ایکه موکل استثناء کرده  را است جز آنچه یراجع به امر دادرس اراتیل تمام اختوکالت در دادگاهها شام -35 ماده

 شود: حینامه تصردر وکالت لیوک اراتیاخت دیبا ریدر امور ز کنیلآن خالف شرع باشد،

 .یو اعاده دادرس یخواهفرجام دنظر،یتجد ،یوکالت راجع به اعتراض به رأ -1

 ش.وکالت در مصالحه و ساز -2

 نسبت به سند طرف و استرداد سند. دیانکار و ترد ایجعل  یوکالت در ادعا -3

 جاعل. نییوکالت در تع -4

 داور. نییو تع یداوروکالت در ارجاع دعوا به -5

 .لیوکالت در توک -6

 مصدق و کارشناس. نییوکالت در تع -7

 خسارت. یوکالت در دعوا -8

 ا.دعو ایوکالت در استرداد دادخواست  -9

 ثالث. یوکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوا -10

 ورود ثالث. یوکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوا -11

 متقابل و دفاع درقبال آن. یوکالت در دعوا -12

 اعسار. یوکالت در ادعا -13

 رد سوگند. ایوکالت در قبول  -14

 .شودینم محسوب حین ذکر موضوع آن، تصرماده بدو نیدرا ادشدهی یهااشاره به شماره -1 تبصره

 .باشدینم لیقابل توک الءیسوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ا -2 تبصره

 یداعیاخذ محکوم به و وجوه ا و آن اتیعمل بیو تعق ییحق درخواست صدور برگ اجرا یدرصورت ،یدر دادرس لیوک -36 ماده

 باشد. شده حیتصرنامه خواهد داشت که در وکالتنام موکل رابه

 دهد. اطالع معزول لیدادگاه و وکبه دیمراتب را با د،یخود را عزل نما لیاگر موکل وک -37 ماده

 موکل برسد. یو به امضا دیق جلسهصورت در دیبا لیعزل وک ینخواهد بود. اظهار شفاه یدادرس انیمانع از جر لیوک عزل

که از طرف دادگاه  ییابالغها نیهمچن وکالت، در حدود یاست اقدامات و دهینرس اطالع اوبه لیکه عزل وک یتا زمان -38 ماده

 ،یاو را در امور راجع به دادرس گرید ل،یپس از اطالع دادگاه از عزل وک یول بود، در حق موکل خواهد مؤثرشودیم لیبه وک

 نخواهد شناخت. لیوک

 لیتوسط وک ایکه شخصا  کندیم اخطار موکلطالع دهد، دادگاه بهادگاه ادخود را به یاستعفا لیکه وک یدرصورت -39 ماده

 .گرددیماه متوقف م کیحداکثر به مدت  دیجد لیوک یمعرف ایموکل  مراجعه تا یو دادرس دینمابیرا تعق یدادرس د،یجد

 یس از آن موضوع استعفاو پ برساند الع موکل خودکرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اط میکه دادخواست تقد یلیوک

 رفع نقص به عهده موکل است. شود،یم نقص توسط دادگاه به موکل ابالغعو اخطار رف لیوک
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الزم  یحیچنانچه اخذ توض یو بازداشت ایاز وکالت  قیتعل ایممنوع شدن  ایعزل  ایاستعفا  ای لیدرصورت فوت وک -40 ماده

 حیو با ذکر موارد توض کندیم دیمجلس قدادگاه مراتب را در صورت ح،یتوض به ازیرصورت نو د افتدینم ریتأخبهینباشد، دادرس

 حاضرشود. حیتوض یادا یدر موعد مقرر برا دیجد لیوک توسطایکه شخصا  دهدیم اطالع به موکل

عذر موجه  ریجهات زباشند.  یموجه عذر یدارا نکهیوکالء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر ا -41 ماده

 :شودیمحسوب م

 تا درجه اول از طبقه دوم. یسبب ای یاز بستگان نسب یکیفوت  -1

 داده شود. صیحرکت، مضر تشخ ایکه مانع از حرکت بوده  یابتالء به مرض -2

 و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. لیس لیازقب یحوادث قهر -3

 در دادگاه شود. یمانع از حضور وکه  لیوک اریخارج از اخت عیوقا -4

آن به یدادگاه درصورتارسال دارد. دادگاهبه جلسه محاکمه یآن برا لیبا دال یمعذور موظف است عذر خود را به طور کتب لیوک

 یبرا دارتیمرجع صالحمحاکمه را ادامه داده و مراتب را به انیجر صورتنیا ریدرغ بداند، او را موجهکه عذر دهدیاثر م بیترت

علت آن و وقت  دیشود، دادگاه با دیتجد لیعلت عذر وکجلسه دادگاه به کهیاطالع خواهد داد. درصورت لیوک یانتظام بیتعق

 نخواهد شد. دیتجد ل،یعلت عدم حضور وکدادگاه به یجلسه بعد صورت،نیدرا موکل اطالع دهد.را به یبعد یدگیرس

که  ینباشد، الزم است در دادگاه ممکن آنها نیچند دادگاه دعوت شود و جمع ب ایردو همزمان د لیکه وک یدرصورت -42 ماده

 ایبفرستد و  حهیال گرید یباشد، حاضر شود و به دادگاهها یالزام نیقوان ریسا ای یفریک یدادرس نییآحضور او برابر قانون

 .دینمایمعرف یگرید لیوک ل،یحق توک داشتن درصورت

 ریجلسه دادگاه نگردد، درغ دیتجد موجب انجام شود که یدر زمان دیبا دیجد لیوک نییتع ای لیتعفاء وکاس ایعزل  -43 ماده

 کرد. نخواهد دیجلسه را تجد علتنیدادگاه به ا صورتنیا

م طور منفرد حق اقدااز آنها به کیچیه کرده و به یمعرف لیدونفر وک یاز اصحاب دعوا در دادرس یکیکه  یدرصورت -44 ماده

است و  یدادگاه کاف یدگیرس یبرا گرید لیاز وک حهیاز آنان با وصول ال یکی حضور ایتوسط هر دو  حهیالنداده باشد، ارسال

داد. چنانچه هر  خواهد را ادامه یدگیحاضر، رس لیبدون توجه به اظهارات وک دادگاهب،یغا لیاز وک حهیال وصول درصورت عدم

 دیو علت تجد دیتجد یدرصورت ضرورت، جلسه دادرس باشد،نموده عدم حضور اعالم یبرا یهاز آنان عذر موج یکی ای لیدو وک

 دیتجد لیبه علت عدم حضور وک دادگاهیجلسه بعد صورتنی. دراشودیاطالع داده م زین موکل به یدگیجلسه و وقت رس

 نخواهد شد.

کشور را داشته باشد،  یعالوانیو د دنظریتجد ز در دادگاهمجا لیوک نییحق تع اینامه حق اقدام که در وکالت یلیوک -45 ماده

 نیا در دیموکل ابالغ نمارا به یدادگاه رأ دیبا د،یامتناع نما یرأ تیاستعفاء و از رؤ آن در موقع ابالغ ای یرأهرگاه پس از صدور

 لیاز استعفاء وک دیموکل ثابت نما نکهیا مگر شده محسوب است ادی لیابالغ به وکو فرجام، روز دنظریمدت تجد یصورت ابتدا

به  یانیضرر و ز لیخواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکمحسوب یروز اطالع و از مدت یصورت ابتدا نیبوده در ا اطالعیب

 .باشدیمسؤول م لیشود، وک وارد موکل
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 یطور کتبدفتر دادگاه مکلف است به ریو مد شودیقبول م یمستعف لیفرجام وکو دنظریماده، دادخواست تجد نیدرخصوص ا

 .دیبرطرف نما را دادخواست ناقص باشد، نقص آن اگرایکند و  یمعرف دیجد لیوک ایشخصاً اقدام کرده  دکهیموکل اخطار نمابه

در  لیاشد و وکوکالت در آن دادگاه مجاز نب یبرا ایدر دادگاه باالتر را ندارد  یکه حق دادرس یلیوکابالغ دادنامه به -46 ماده

 نخواهد بود.نباشد، معتبر زین لیتوک

به  ایممنوع از وکالت شود  ایفوت کند  یخواهفرجام و دنظریمهلت تجد یو قبل از انقضا یبعد از ابالغ رأ لیاگر وک - 47 ماده

 محسوب خواهد شد. ابالغ به موکل خیمهلت اعتراض از تار یوکالت نباشد، ابتدا فهیوظ به انجامقادر هیواسطه قوه قهر

 هیوکالت در مرحله باالتر را دارد کل حق ادشدهی لیو وک افتهی انیجر لیوک لهیوسدفاع به ایکه طرح دعوا  یدرموارد -تبصره

 .گرددیمحسوب م لیوکابالغ به خیو مواعد از تار هامهلت ابالغ شود و مبداءاوبه دیصادره با یآرا

 

 نینخست یدادرس -سوم  باب

 دادخواست -اول  فصل

 دادخواست میتقد -اول  مبحث

 

که دادگاه  یدادگاه صالح و در نقاط دفتر . دادخواست بهباشدیدادخواست م میدر دادگاه مستلزم تقد یدگیشروع رس -48 ماده

 .گرددیم میتسل دفتر شعبه اولاست بهشعب متعدد یدارا

 خیبر نام خواهان، خوانده، تار مشتمل یدیآنرا ثبت کرده، رس یفور دیدفتر دادگاه پس از وصول دادخواست با ریمد -49 ماده

 .دینما دیرا ق میتسل خیدادخواست بدهد و در برگ دادخواست تار کنندهمیتقد سال( با ذکر شماره ثبت بهماه و روز و) میتسل

 .شودیاقامه دعوا محسوب م خیدفتر، تاردادخواست به دیرس خیتار

از  یکیآن را جهت ارجاع به دادخواست، پس از ثبت یفور دیدفتر با ریشعب متعدد باشد مد یدادگاه داراهرگاه  -50 ماده

 .برساند یمعاون و ایاول  شعبهسینظر رئشعب، به

 

 دادخواست طیشرا -دوم  مبحث

 باشد: رینکات ز یحاو صوص نوشته شده ومخ یچاپ یبرگها یدر رو یزبان فارسبه دیدادخواست با -51 ماده

 شغل خواهان. االمکانینام پدر، سن، اقامتگاه و حت ،ینام، نام خانوادگ -1

 درج گردد. دیبا زین لیشود مشخصات وک میتقد لیکه دادخواست توسط وک یدرصورت - تبصره

 اقامتگاه و شغل خوانده. ،ینام، نام خانوادگ -2

 .نباشد یخواسته، مال ایوده و بهاء ممکن نب نییکه تعآن مگر آن یخواسته و بها نییتع -3

 واضح و روشن باشد. مقصود که یطوربه داندیموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مکه به یتعهدات و جهات -4

 آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. -5
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 بیترتادله مثبته به ره،یو غ نیمطلع اطالع وخود دارد، ازاسناد و نوشتجات  یاثبات ادعا یکه خواهان برا یلیذکر ادله و وسا -6

 نیمع حیطور صحو مشخصات و محل اقامت آنان را به یاسام دیباشد، خواهان با گواه یگواه ل،یو اگر دل شودیمو واضح نوشته

 کند.

 دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.دادخواست یامضا -7

سهولت نوشته شود که ابالغ به ینحوبه ابانیشهر و روستا و دهستان و خ لیازقب اتیصوصبا تمام خ دیاقامتگاه با -1 تبصره

 ممکن باشد.

 نوشته خواهد شد. ،یحقوق شخص اشد، در دادخواست نام و اقامتگاهب یخوانده شخص حقوق ایچنانچه خواهان  -2 تبصره

و امثال آنرا داشته باشد در  شرکت تیریمد ای یوص ای یمتول ای میاز اصحاب دعوا، عنوان ق کیکه هر یدرصورت -52 ماده

 .شودحیتصر دیدادخواست با

 

 دادخواست فیموارد توق -سوم  مبحث

 

 یشرح مواد آتبه دیافتادن آن با انیجر به یلکن برا شودیم رفتهیدادخواست توسط دفتر دادگاه پذ ریدر موارد ز -53 ماده

 شود: لیتکم

 نشده باشد. هیتأد ادشدهی نهیهز ایآن برابر قانون تمبر الصاق نشده  یوستهایت و پدادخواسکه به یدرصورت -1

 نشده باشد. تیقانون رعا نی( ا51( ماده )6و  5، 4، 3، 2) یبندها کهیوقت -2

واهان خو مفصل به یرا به طور کتب دادخواست صیدفتر دادگاه ظرف دو روز نقا ریدر ماده قبل، مد ادشدهیدر موارد  -54 ماده

 نقص نانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع. چدیرا رفع نما صیتا نقا دهدیبه او مهلت م روز مدت دهبه ابالغخیاطالع داده و از تار

قرار به خواهان  نی. اگرددیرد م کند،یم صادر او نیجانش ه،یمشارال بتیو در غ دفترریکه مد یموجب قراردادخواست به د،یننما

 یقطع خصوصنیدادگاه در ا ی. رأدینما تیهمان دادگاه شکاابالغ به خیروز از تار ده ظرف تواندیو نامبرده م شود یابالغ م

 .است

دفتر رد  لهیوسنشود، دادخواست به هیتأد دفتر هیابالغ اخطار خیاز تار کماهیظرف  یانتشار آگه نهیدر هر مورد که هز -55 ماده

 از خواهان دادخواست اعسار کهیجز در موارد باشد،یدر دادگاه م تیابالغ قابل شکا خیتار زظرف ده روز اقرار نیخواهد شد. ا

رد اعسار به نامبرده محسوب  دادنامه ابالغ خیاز تار ادشده،یماه  کیمدت  صورتنیکرده باشد که درا میتقد یدادرس نهیهز

 خواهد شد.

 یدادخواست به موجب قرار دیرس خیتار و معلوم نباشد ظرف دو روز ازمت امحل اقا ایهرگاه در دادخواست، خواهان  -56 ماده

 .شودیدادخواست رد م کند،یصادر م او نیجانش هیمشارال بتیدادگاه و در غدفتر ریکه مد
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 دادخواست یوستهایپ -چهارم  مبحث

 

خوانا و مطابقت آن با  دیبا ریتصو ای رونوشت .دیدادخواست نما وستیاسناد خود را پ ریتصو ایرونوشت  دیخواهان با -57 ماده

 یاز دادگاهها یکیدفتر  ای شودیکه دادخواست به آنجا داده م یکه دفتر دادگاه است آن یباشد. مقصود از گواهشده یاصل گواه

 یاز ادارات دولت یکی ایبخشدار محل  نباشد از آنها کیچیکه ه یو در جائ یاسناد رسمدفتر ایاز ادارات ثبت اسناد  یکی ای گرید

مطابقت آن با اصل  دیشده با هیسند در خارج از کشور ته ریتصوایکه رونوشت  یصورت کرده باشد در یمطابقت آنرا با اصل گواه

مه اساسنا ای یدفاتر بازرگان لیاز قب یاسناد هرگاه شده باشد. یگواه رانیا یهایکنسولگر ایها و خانهاز سفارت یکی دفتر در

. عالوه بر اشخاص گرددیمدادخواست وستیشده پ سیکه مدرک ادعاست خارج نو ییهاقسمت ت و امثال آنها مفصل باشد،شرک

تمبر کرده پس ازالصاق قیتصد اصل با خود را یمیتقد یهامطابقت رونوشت توانندیم زیاصحاب دعوا ن یفوق، وکال مقامات و

 .ندینما میمقرر در قانون به مرجع صالح تقد

 وستیپ دیبا زیشده آن ن یگواه ترجمهمصدق، ریتصو اینباشد، عالوه بررونوشت  یکه اسناد به زبان فارس یدرصورت -58 ماده

خواهند  یحسب مورد گواه یکنسول نیمأمور ای یرسم نیرا مترجم اصل صحت ترجمه و مطابقت رونوشت باد.دادخواست شو

 نمود.

که مُثب ت س مَت  یرونوشت سند شود، میخواهان تقد یقانون ندهینما ایو  لیوک ،میق ،یاگر دادخواست توسط ول -59 ماده

 .گرددیم دادگاه میدادخواست تسل وستیپاست، بهدهندهدادخواست

نسخه  کیتعداد آنها به عالوه  به در دونسخه و درصورت تعدد خوانده دیآن با وستیپ یبرگها هیدادخواست و کل -60 ماده

 ود.دادگاه ش میتقد

 

 خواسته یبها -دوم  فصل

 

شده است،  دیدر دادخواست ق که است یهمان مبلغ یدنظرخواهیو امکان تجد یدادرس نهیخواسته از نظر هز یبها -61 ماده

 کرده باشد. نیمع یگرید بیترتکه قانون نیمگر ا

 شود: یم نییتع ریز بیخواسته به ترت یبها -62 ماده

آن به نرخ  یابیباشد، ارز یپول خارج اگر بارت است از مبلغ مورد مطالبه، وآن ع یباشد، بها نرایا جیاگر خواسته پول را -1

 شود. یخواسته محسوب م یدادخواست بها میتقد خیتار در رانیا یاسالم یجمهوریبانک مرکز یرسم

 یخواسته مساو یبها دینمایاز کل را مطالبه م یقسمت کیچندخواهان که هر یدر دعوا -2

 .شودیمکه مطالبه ییبا حاصل جمع تمام قسمتها است

خواسته عبارت است ازحاصل  یبها شود، پرداخت ایو  فایاست نیدر مواعد مع دیکه با یراجع به منافع و حقوق یدر دعاو -3

 نین معنامبرده محدود به زماکه حق یدرصورت .داندیدر مطالبه آن م حقیذ که خواهان خود را یمنافعجمع تمام اقساط و

 .کند فایاست دیده سال باآنچه را که ظرف ایاست با حاصل جمع منافع ده سال  یمساو خواسته یالعمر باشد بهامادام اینبوده و 
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 یجلسه دادرس نیو خوانده تا اول کرده نیاست که خواهان دردادخواست مع یخواسته مبلغ یراجع به اموال، بها یدر دعاو - 4

 کرده باشد. نیمع یگرید بیترت قانون نکهینکرده مگر ا اعتراضایو  رادیآن ابه

باشد،  یدگیرس یدر مراحل بعد مؤثر ب دعوا اختالف حاصل شود و اختالفاصحا نیخواسته ب یچنانچه نسبت به بها -63 ماده

 خواهد کرد. نییخواسته را تع یبها باجلب نظر کارشناس، یدگیشروع رسدادگاه قبل از

 

 یدگیدادخواست تا جلسه رس انیجر -سوم  فصل

 

 دادخواست انیجر -اول  مبحث

 یدهد. دادگاه پرونده را مالحظه و درصورت قرار دادگاه اریپرونده، آن را فوراً دراخت لیپس ازتکم دیدفتر دادگاه با ریمد -64 ماده

 نییتع ساعت و روز و ماه و سال( را) یت دادرستا وق دینمایوقت به دفتر اعاده م نییتع پرونده رابا صدور دستورامل باشدکه ک

روز جلسه ابالغ وقت به اصحاب دعوا و  نیب شود که فاصله نیمع یطور دی. وقت جلسه بادیصادرنماو دستور ابالغ دادخواست را

 غابال نیازآنها درخارج از کشور باشد فاصله ب یکی ایدعوا  نیطرف ینشان کهیدرموارد کمتر از پنج روز نباشد.

 و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود. وقت

نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن  کامل ارتباط گریکدیاقامه شود که با  یمتعدد یدادخواست دعاو کیموجب اگر به -65 ماده

 یدگیسجداگانه ر تیدرصورت صالح کیو به هر کیتفک گریکدیرا از  شده اقامه یکند، دعاو یدگیرس آنهابهیدادرس کی

 .دینمایارسال م صالح پرونده را به مراجع ت،یندارد با صدور قرار عدم صالح تیصالحآنچهنسبت به صورتنیا ریو در غ کندیم

نموده، پرونده را به دفتر اعاده  دیق کند جهات نقص را یدگیکه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رس یدرصورت -66 ماده

ابالغ، نواقص اعالم شده را  خیخواهان مکلف است ظرف ده روز از تار شود،یم به خواهان ابالغ هیاخطار یط. موارد نقصدهدیم

ابالغ قابل  خیده روز از تار ظرف قرار نیصدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. اموجبوگرنه دفتر دادگاه به دینما لیتکم

 .استیقطع خصوصنیدرا دادگاه یرأ باشد،یدر همان دادگاه م تیشکا

 

 ابالغ -دوم  مبحث

 یگانیآنرا در پرونده با یوستهایو پ دادخواست نسخه از کیدفتر  ریبه ابالغ اوراق دعوا، مد ریپس از دستور دادگاه دا -67 ماده

 .داردیبه خوانده ارسال م میجهت ابالغ و تسل هیاخطار آن و میرا با ضما گریدکند و نسخه یم

 دیرس هیاخطار گریو در برگ د کند میابالغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسل مأمور -68 ماده

 .دینمایو اعاده م دیق هیاو را در برگ اخطار امتناع امتناع خوانده از گرفتن اوراق،ت. درصورردیبگ

کار کارکنان دولت و موسسات مأمور  درمحل ابالغ ی. برادیآیعمل مکار به ایاز محل سکونت  کیابالغ اوراق در هر -1 تبصره

 ادشدهی. اشخاص شودیکارمند مربوط ارسال م سینزد رئ ایقسمت مربوط  ینیکارگز شرکتها، اوراق به ویبه خدمات عموم

رر در قانون صورت به مجازات مق نیرایدرغ ند،یمدت ده روز اوراق را اعاده نمابهحداکثر دیو با باشندیابالغ م یاجرا مسوول

 .گردندیمحکوم م یبه تخلفات ادار یدگیرس
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 .دیآیعمل مکار او به محل ایکه زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابالغ اوراق در محل سکونت  یدر موارد -2 تبصره

خادمان او  ایازبستگان  یکیشده به  نییتع یدر نشان دیهرگاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند با -69 ماده

را در نسخه  هیاخطار رندهیو نام و سمت گ دیباشد، ابالغ نما یکاف ادشدهی اوراق تیاهم زیتم یآنان برا یظاهرتیکه سن و وضع

 و آنرا اعاده کند. دیق دوم

استنکاف  هیاخطار یگرفتن برگها از ایدر ماده قبل در محل نباشند  ادشدهیاز اشخاص  کیهر ایچنانچه خوانده  -70 ماده

و برگ اول را با  کندیشده الصاق م نییتع ینموده نسخه دوم رابه نشان دیق هیرا در نسخ اخطار موضوعنیکنند، مأمور ابالغ ا

اوراق  د،یو با دادن رس مراجعه اهدفتر دادگبه یدگیتا جلسه رس تواندیم خواندهصورتنی. درادهدیعودت م دعوا اوراق ریسا

 .دینما افتیدر مربوط را

 ادشدهی. مأموران دیآیم عمل به رانیا یاسیس ای یمأموران کنسول لهیوسابالغ دادخواست درخارج از کشور به -71 ماده

و مراتب را از  فرستندیخوانده م یکه امکان داشته باشد برا یالهیوس هر ایسفارت  نیمأمور لهیوسآنرا میدادخواست و ضما

 یاسیس ای یکنسول مأموران که در کشور محل اقامت خوانده، یدرصورت.رسانندیاطالع دادگاه مرجه بهخا امور وزارت قیطر

 .دهدیانجام م بداند یکه مقتض یقیطراقدام را وزارت امورخارجه به نینباشند ا

کرده  رییقبل از ابالغ تغ اینبوده  خوانده یکرده است نشان نیرا که خواهان در دادخواست مع یهرگاه معلوم شود محل -72 ماده

 کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. دیق هیاخطار گرینکته را در برگ د نیا دیبا کند دایاو را پ ینتواند نشانباشد و مأمور هم

شده  نییتع ی( قانون مدن1010ماده ) برابر خواندهاقامتگاه  کهیخواهد شد مگر در موارد( رفتار54برابر ماده ) صورتنیا در

 باشد که درهمان محل ابالغ خواهد شد.

 ینشان نییپس از اخطار رفع نقص از تع قبل در مورد ماده ای دینما نیخوانده را مع یکه خواهان نتواند نشان یدرصورت -73 ماده

به  راالنتشاریثک یهااز روزنامه یکینوبت در  کیدادگاه مفاد دادخواست  دستور بنابه درخواست خواهان وکند یاعالم ناتوان

 .باشد ماه کیکمتر از  دینبا یدگیتا جلسه رس یآگهانتشار خیخواهد شد. تار یآگه خواهان نهیهز

مفاد  یمحصور است عالوه بر آگه ریغ آنها از شهر که عده یبخش ایشهر  ایاعم از ده  نیمع یراجع به اهال یدر دعاو -74 ماده

 کندیم یکه خواهان آنها را معارض خود معرف یاشخاص ایبه شخص  ادخواستد نسخه از کیماده قبل، دادخواست به شرح

 .شودیم ابالغ

 زیو ن هایو شهردار یخدمات عموم مأمور دولت و موسساتوابسته به یو سازمانها یراجع به ادارات دولت یدر دعاو -75 ماده

قائم  ایدفتر مرجع مخاطب  سیبه رئ میو ضما هیخطاربه دولت است اوراق ا متعلق آنها هیاز سرما یبخش ایکه تمام یموسسات

 هیاخذ اوراق، مراتب در برگ اخطار از مقام اوقائم ایدفتر  سی. در صورت امتناع رئشودیماخذ دیو در نسخه اول رس ابالغ مقام او

خواهد  فهیتخلف از انجام وظ دیو ندادن رس میو ضما هیاوراق اخطارگرفتن از مورد استنکاف نی. دراشودیو اوراق اعاده م دیق

محکوم خواهد  یتخلفات ادار به یدگیرسمراجع صالحه اعالم و به مجازات مقرر در قانوندفتر دادگاه به ریمد لهیوس به بود و

 شد.
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 بالغ خواهد شد.قائم مقام او ا ای مربوط ل دفتر شعبهوابسته به دولت به مسؤو ایمربوط به شعب مراجع باال  یدر دعاو - تبصره

دارنده حق امضاء و در  ایاو  مقامقائم ای ریدادخواست و ضمائم آن به مد یاشخاص حقوق ریراجع به سا یدر دعاو -76 ماده

 ( ابالغ خواهد شد.72و  69، 68مقررات مواد ) تیرعا مسؤول دفتر مؤسسه بادم امکان بهصورت ع

که به اداره  یمحل نیبه آدرس آخر اوراق شده ممکن نگردد، نییق دعوا در محل تعماده هرگاه ابالغ اورا نیدر مورد ا -1 تبصره

 ابالغ خواهد شد. شدهیثبت شرکتها معرف

ابالغ خواهد  هیتصف ریمد ای یورشکستگ امور هیمربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصف یدر دعاو -2 تبصره

 شد.

 ریمد نیو ضمائم آن به آخر هیاخطار نباشند، اوراق هیتصف ریمد یمنحل شده که دارا یکتهامربوط به شر یدر دعاو -3 تبصره

 ابالغ خواهد شد.شده است، یمعرف شرکتها که به اداره ثبت یمحل نیآخرقبل از انحالل در

 یالهیهر وسادگاه بهدفتر آن د توسط باشد دادخواست و ضمائم آن اقامت داشته یگریاگر خوانده درحوزه دادگاه د -77 ماده

 یاسالم یشورا ای یبخشدار ای یانتظام نینباشد توسط مأمور یدادگاه خوانده و اگر در محل اقامت شودیمکه ممکن باشد ابالغ

و اعاده اوراق  ابالغ امر حیصح یمقررات، مسؤول اجرا برابرادشدهی. اشخاص شودیمدوقبضه ابالغ یسفارش پست با ایمحل 

اداره زندان به نامبرده ابالغ  لهیوسدادخواست و اوراق دعوا به باشد، زندان ایکه خوانده در بازداشتگاه  یدرصورت خواهند بود.

 خواهد شد.

که مقردادگاه  یآن در شهر میو ضما هیاخطار ابالغ اوراق یرا برا یمحل توانندیآنان م یوکال ایاز اصحاب دعوا  کیهر -78 ماده

 .گرددیشده ابالغ م نییراجع به دعوا در محل تع یبرگها هیصورت کل نیدر ا کنند ه دفتر دادگاه اعالمنموده، بخاباست انت

کرده اوراق انتخاب ابالغیراکه برا یمحل ایدر آن محل ابالغ شده  هیراکه اوراق اول یدعوا محل نیاز طرف یکیهرگاه  -79 ماده

 را به حیو مشخصات صح دیمحل جد یفور دیدادخواست اشتباه باشد با در نیمع یکه نشان یصورت درنیدهد وهمچن رییتغ

 .شودیم ست، اوراق درهمان محل سابق ابالغنشده ا عملبیترت نیابه کهیدهد. تاوقت اطالع دفتر دادگاه

ساب کرده، محل اقامت ح رییتغ را خود یموقت یمسافرتها توانندینم یدادگستر یاز اصحاب دعوا و وکال کیچیه -80 ماده

 شودیم رفتهیپذ یمحل اقامت وقت رییکنند. اعالم مربوط به تغ درخواست به خود را در محل نامبرده مربوطیابالغ اوراق دعوا

محل  رییشود که اعالم تغ معلوم باشد. چنانچه بر دادگاه افتهی رییتغ یبه طور واقع یمدن( قانون1004ماده ) برابر که محل اقامت

 شد. خواهدابالغ هیهمان محل اولواقع بوده است اوراق بهاقامت برخالف 

 .گرددیقانون ابالغ م نیمقررات ا زبرابریو وقت جلسه به خواهان ن خیتار -81 ماده

ابالغ  خی( ، تار68مندرج در ماده ) شرح به دی( و ندادن رس67در ماده ) ادشدهیامتناع خوانده از گرفتن اوراق  خیتار -تبصره

 اهد شد.محسوب خو

 :دینما امضاء و حینامه تصررا در نسخه اول و دوم ابالغ ریمراتب ز دیمأمور ابالغ با -82 ماده

 طور روشن و خوانا.نام و مشخصات خود به -1

 دارد. هیاخطار مخاطبنسبت به  یکه چه سمت نیا نییاو ابالغ شده با تعکه دادخواست به ینام کس -2

 روز، ماه و سال با تمام حروف. نییابالغ با تع خیمحل و تار -3
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اعتبار است  یدارا یشود درصورت ابالغ شخص مخاطب ریمبحث اوراق به غ نیکه به موجب مقررات ا یموارد هیدر کل -83 ماده

 است. دهیرس مخاطب محرز شود که اوراق به اطالعدگاهدا یکه برا

 

 یدگیو موانع رس راداتیا -سوم  مبحث

 کند: رادیدعوا ا تیضمن پاسخ نسبت به ماه تواندیخوانده م ریموارد ز در -84 ماده

 نداشته باشد. تیدادگاه صالح -1

اگر همان  ایباشد و  یدگیرس تحت اقامه شده و "قبال یگریدادگاه هم عرض د ایهمان اشخاص در همان دادگاه  نیدعوا ب -2

 دارد. لکام خواهان ارتباط یکه با ادعا باشدییدعوا ستیدعوا ن

 ،یحکم ورشکستگ جهیدر نت دراموال از تصرف تیممنوع ایصغر، عدم رشد، جنون  لیاز قب یازجهات قانون یخواهان به جهت -3

 اقامه دعوا نداشته باشد. یبرایقانون تیاهل

 ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. -4

 او محرز نباشد. سمت و مومتیق ای تیوال ایوکالت  لیاقامه دعوا کرده از قب یندگیکه به عنوان نما یکس -5

شده نسبت به آن  یدگیرس هستند، که اصحاب دعوا قائم مقام آنان یاشخاص ایهمان اشخاص  نیب "طرح شده سابقا یدعوا -6

 شده باشد.صادر یحکم قطع

 بدون قبض.وقف و هبه لینداشته باشد از قب یدعوا بر فرض ثبوت، اثر قانون -7

 باشد.مورد دعوا مشروع ن -8

 باشد. یاحتمال ای ینبوده بلکه ظن یدعوا جزم -9

 نباشد. نفعیمطروحه ذ یخواهان در دعوا -10

 اقامه شده باشد. یدعوا خارج از موعد قانون -11

 یپاسخ دعوا را داده است درصورت تیوصا ای مومتیق ای تیوال ایکه به عنوان وکالت  یخواهان حق دارد نسبت به کس -85 ماده

 .دیمحرز نباشد، اعتراض نمااو که سمت

 کند. امتناع دعوا تیاز پاسخ در ماه تواندینداشته باشد م تیکه خوانده اهل یدر صورت -86 ماده

 حادث شود. "متعاقبا رادیسبب ا کهنیا مگر دیعمل آبه یجلسه دادرس نیاول انیتا پا دیو اعتراضات با راداتیا -87 ماده

. درصورت مردود دینمایم میتصم اتخاذ و اعتراضات وارده راداتیدعوا، نسبت به ا تیورود در ماهدادگاه قبل از  -88 ماده

 نمود. خواهد یدگیدعوا شده رس تیماهوارد راد،یشناختن ا

و طبق  دینمایم تیقرار عدم صالح صدور صالح نداند مبادرت به( هرگاه دادگاه، خود را 84( ماده )1درمورد بند ) -89 ماده

به دعوا  یدگیباشد، از رس یدگیتحت رس یگری( هرگاه دعوا در دادگاه د84) ( ماده2و در مورد بند ) کندیم( عمل27ده )ما

( قرار رد دعوا 84) ماده در ادشدهیموارد  ریو در سا فرستدیدر آن مطرح است مکه دعوا یرا به دادگاه پرونده کرده یخوددار

 .دینمایصادر م

 

 



  

 قانون آیین دادرسی مدنی                

 

 

 

 

 

 یدعوا نسبت به آن رأ تیجدا از ماه ستین اعالم نشده باشد دادگاه مکلف یجلسه اول دادرس انیتا پا راداتیهرگاه ا -90 ماده

 دهد.

 او را رد کنند. توانندیم زیدعوا ن نیامتناع نموده و طرف یدگیاز رس دیبا ریدادرس در موارد ز -91 ماده

 داشته باشد. وجود از اصحاب دعوا یکیدادرس با  نیب تا درجه سوم از هر طبقه یسبب ای یقرابت نسب -الف

 همسر او باشد. ای دادرس متکفل امور ایمباشر  نیاز طرف یکی ایباشد و  نیاز طرف یکیمخدوم  ای میدادرس ق -ب

 از اصحاب دعوا باشد. یکیفرزند او، وارث  ایهمسر  ایدادرس  -ج

 اظهارنظر کرده باشد. گواه ایکارشناس  ایداور  ایوان دادرس اقامه شده به عن یدادرس سابقاً در موضوع دعوا -د

 خیدر سابق مطرح بوده و از تار ایو  باشد مطرح ییجزا ای یحقوق یفرزند او دعوا ایهمسر  ایو  نیاز طرف یکیدادرس و  نیب -ه

 سال نگذشته باشد. دویصدور حکم قطع

 ضوع مطروح باشند.در مو ینفع شخص یفرزند او دارا ایهمسر  ایدادرس  -و

نسبت به مورد را به دادرس  یدگیرس با ذکر جهت، یدگی( دادرس پس از صدور قرار امتناع از رس91درمورد ماده ) -92 ماده

ارجاع  ایدادرسان  لیتکم یپرونده را براباشد، یفاقد دادرس به تعداد کاف دادگاه . چنانچهدینمایمحول مدادگاه گریدادرسان د ای

دادگاه  نیکتریپرونده را به نزد باشد، گریدادگاه فاقد شعبه د کهیو در صورت داردیمشعبه اول ارسال سینزد رئ گرید شعبه به

 .دینمایعرض ارسال مهم

 

 یجلسه دادرس -چهارم  فصل

 

 .ندینما ارسال حهیال ای افتهیحضور  یدر جلسه دادرس توانندیاصحاب دعوا م -93 ماده

دادرس حضور شخص  کهیدر موارد یول ندینما یبه دادگاه معرف لیخود وک یبه جا توانندیاصحاب دعوا م از کیهر -94 ماده

شخصاً مکلف به حضور خواهند  صورتنی. دراشودیم دیق هیدر برگ اخطار موضوع نیهر دو را الزم بداند ا ایخوانده ایخواهان 

 بود.

 کهی. در موردستین میو اتخاذ تصم یدگیرس مانع یآنان در جلسه دادرس لیکو ایاز اصحاب دعوا و  کیعدم حضور هر -95 ماده

 از خوانده هم دادگاه حیشده حاضر نشود و با اخذ توض نییو نامبرده درجلسه تع باشد داشته ازیاز خواهان ن حیتوضدادگاه به اخذ

دعوا  تیو دادگاه نتواند در ماه نشوند، اضراز اصحاب دعوا ح کیچیه یکه با دعوت قبل یدرصورتنیبدهد، همچن یرأ نتواند

 شد. خواهدابطال صادر کند دادخواست یرأ حیبدون اخذ توض

. خوانده دیحاضر نما یدادرس جلسه دادخواست کرده است در مهیکه رونوشت آنها را ضم یاصل اسناد دیخواهان با -96 ماده

 دی. رونوشت اسناد خوانده بادیحاضر نما یدر جلسه دادرس دیستناد نماا آنها به خواهدیرا که م یرونوشت اسناداصل و دیبا زین

 میطرف تسلبه گرید نسخه و یگانیدر پرونده با ادشدهی ینسخه از رونوشتها کیباشد. نسخه کیعالوه به خواهانها به تعداد

 .شودیم
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اصل اسناد خود  دیخواهان است با چنانچه ه حاضر شود،نتواند در دادگا ایاز اصحاب دعوا نخواهد  یکیماده هرگاه  نیا درمورد

 اه و مالحظه طرف بفرستد و اال دردر دادگ هیارا یخود برا ندهینما ای لیوک به اصل و رونوشت اسناد راوانده استرا، و اگر خ

و اگر خواهان باشد  شودیرج ماو خا لیدال قع شود، اگر خوانده باشد از عدادانکار واو دیباشد ومورد ترد یآن سند عاد کهیصورت

 لیدال ایمدت  یکه خوانده به واسطه کم ی. درصورتگرددیابطال مآن خصوص در نباشد یگریمستند به ادله د یو دادخواست و

صحت او را مقرون به درخواست دادگاه چنانچهد،یجلسه را درخواست نما ریاسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخ نتواند گرید

 .دینمایم یدگیرس سه خارج از نوبت ، نسبت به موضوعجل نییبا تعدانست 

 دیاسناد جد هیخواهان جز با ارا یآن برا از اقامه کند که دفاع یلیدال یجلسه اول دادرس انیکه خوانده تا پا یدرصورت -97 ماده

 سب داده خواهد شد.دادگاه، مهلت منا یموجه بودن آن ازسو صیتشخ خواهان و یدرصورت تقاضا نباشد مقدور

 ایافزودن آن  یکم کند ول یدادرس مراحل کرده در تمام حیخواسته خود را که در دادخواست تصر تواندیخواهان م -98 ماده

داشته باشد  یطرح شده مربوط بوده و منشأ واحد یممکن است که با دعوا یدرصورت درخواست ای خواستهاینحوه دعوا  رییتغ

 کرده باشد.لسه آن را به دادگاه اعالمج نیاول انیپا و تا

 .ندازدیب ریبه تأخ بار کی یبرا اصحاب دعوا فقط تیرا به درخواست و رضا یجلسه دادرس تواندیدادگاه م -99 ماده

 نیکتریباشد به دستور دادگاه نزد داشته یدگیرس یبرا یمانع اینشود و  لیشده دادگاه تشک نییهرگاه در وقت تع -100 ماده

 خواهد شد. نیمعممکن یدگیقت رسو

 مدت دوماه خواهدبود. ظرف حداکثر یدگینباشد، وقت رس نیدادگاه منتسب به طرف لیکه عدم تشک یدر موارد -تبصره

جلسه نحوه اختالل درصورت ذکر ظم جلسه شوند باراکه موجب اختالل ن یدستوراخراج اشخاص تواندیدادگاه م -101 ماده

و اگر مرتکب از اصحاب دعوا  شودیاجرا م یحکم فور نی. ادینما صادر و چهار ساعت حکم حبس آنان را ستیبتا ایصادر کند و 

 پنج روز محکوم خواهد شد.تا کیبه حبس از  باشد آنان یوکال ای

 نوشته شود: دیاظهارات اصحاب دعوا با نیع ریدرموارد ز -102 ماده

 ار باشد.از آنان مشتمل براقر یکی انیکه ب یوقت -1

 .دیاستفاده نما گریاز اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف د یکیکه  یوقت -2

 عبارت را الزم بداند. نیدرج ع یکه دادگاه به جهت یدر صورت -3

آنها  یمطرح باشد، دادگاه به تمام دادگاه طرح شده دارند در همان یکه ارتباط کامل با دعوا یگرید یاگر دعاو -103 ماده

 یدگیرس کجایشعبه اول  سیرئ نییاز شعب با تع یکیشده باشد در  مطرح چنانچه درچند شعبهو دینمایم یدگیرس کجای

 خواهد شد.

 .ندینما مربوط، دادگاه را مستحضر یاصحاب دعوا مکلفند از دعاو ایماده وکال  نیا درمورد

و روز  دیصورتجلسه ق ریمزبور، ز علت الزم باشد، یگریجلسه د یچنانچه به جهات قانون یهر جلسه دادرس انیدر پا -104 ماده

 یاز آن مقتض یبوده و فقط قسمت هیکه دعوا قابل تجز یشد. درصورت خواهد اصحاب دعوا ابالغو به نییبعد تعو ساعت جلسه

 د.دا خواهد را ادامه یدگیرس گرید یو نسبت به قسمت دهدیم یقسمت رأدادگاه نسبت به همان باشد، یصدور رأ
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 و استرداد دعوا و دادخواست یدادرس فیتوق -پنجم  فصل

 

 یموجب آن سمت، داخل دادرسبه که از آنان یکیسمت  ایمحجور شود  ای دیاز اصحاب دعوا فوت نما یکیهرگاه  -105 ماده

و  نیجانش نیی. پس از تعداردیاعالم م گریطرف دمراتب را به و را به طور موقت متوقف یدگیدادگاه رس گردد لیشده زا

 یدر دادرس یریتأث از اصحاب دعوا یکیزوال سمت  ایحجر  ایکه فوت  نیمگر ا ابدییمادامه یدادرس انیجر نفع،یدرخواست ذ

 .افتیادامه خواهد  گرانید بهنسبت یدادرس صورتنینداشته باشد که در ا گرانینسبت به د

 ای یدولت تیمأمور ای ینظام تیمأمور به محل متیعز ایاز اصحاب دعوا  یکیشدن  یزندان ای فیدرصورت توق -106 ماده

 .دهدیبه آنان م لیوک نییتع یبرا یمهلت کاف دادگاه . لکنشودیمتوقف نم یدادرس،یمسافرت ضرور

 :ردیگیصورت م ریز بیاسترداد دعوا و دادخواست به ترت -107 ماده

دادگاه قرار ابطال دادخواست  صورت نیدادخواست خود را مسترد کند. در ا ،یادرسجلسه د نیتا اول تواندیخواهان م - الف

 .دینمایصادر م

صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر  نیا خود را استرداد کند . در یتمام نشده دعوا یدادرس کهیمادام تواندیخواهان م -ب

 .دینمایم

خود  یخواهان از دعوا ایباشد و  یراض خوانده ایممکن است که  یمورداسترداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در  -ج

 دعوا صادر خواهد کرد. سقوط صورت دادگاه قرار نیکند. در ا نظرصرفیبه کل

 

 یامور اتفاق -ششم  فصل

 خواسته نیتأم -اول  مبحث

 

 نیدرخواست تأم -1

 کهیتا وقت یدادرس انیدرجر ای دعوا دادخواست راجع به اصلضمن  ایدادخواست  میقبل از تقد تواندیخواهان م -108 ماده

 و دادگاه مکلف به قبول آن است: دیخواسته نما نیتأم درخواست از دادگاه رینشده است درموارد زصادر یحکم قطع

 باشد. یدعوا مستند به سند رسم -الف

 باشد. طیتفر ای عییخواسته در معرض تض -ب

 باشد. نیدرخواست تأم قبول موجب قانون، دادگاه مکلف بهواخواست شده که به یق تجاراورا لیاز قب یدر موارد -ج

 بپردازد. یدادگستر صندوقبه "نقدا دیطرف مقابل وارد آرا که ممکن است به یخواهان، خسارات -د
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. ردیپذیرا م نیکه درخواست تأم ستا ینظر دادگاهخواسته به زانیبادرنظر گرفتن م ،یخسارت احتمال زانیم نییتع -تبصره

 .بود خسارت خواهد داعیبه ا موکولنیصدور قرار تأم

که  یموارد یبه استثنا یحسب امور مربوط به یو درخواستها یطار ای یاصل یاعم از دعاو یمدن یدعاو هیدر کل -109 ماده

الوکاله و حق یدادرس نهیاز هز یخسارات ناش هیتاد یبرا دتوانیخوانده م است، به دادگاه را مقرر داشته مراجعهیقانون امور حسب

مزبور را با توجه به نوع و وضع  یتقاضا که ی. دادگاه در صورتدینما نیتأم یدادگاه تقاضااست خواهان محکوم شود از ممکن که

 متوقف خواهد ماند و در یادرسندهد، د نیکه خواهان تام یوقتو تا دینمایم صادر نیجهات موجه بداند، قرار تام ریدعوا و سا

درخواست خوانده قرار رد دادخواست  به ندهدنیشود و خواهان تام یمنقض نیدادن تام یمدت مقرر در قرار دادگاه برا کهیصورت

 .شودیخواهان صادر م

بوده، دادگاه  یغرض ورز ایطرف  ذاءیا ای در انجام تعهد ریچنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخ - تبصره

 .دیبه نفع دولت محکوم نما یدادرس نهیسه برابر هز هیبه تأد را قرار، خواهان ایصدور حکم مکلف است در ضمن

 یو دعاو یمستند به اسناد رسم یدعاو در مورد نیبرات باشد و همچن ایسفته  ایکه مستند آنها چک  ییدر دعاو -110 ماده

 .دینما نیتأم یخود تقاضا یاحتمال خسارات نیتأم یبرا واندتینمخواندهمتوقف، هیعل

 به دعوا را دارد. یدگیرس تیکه صالح شودیم یاز دادگاه نیدرخواست تأم -111 ماده

به اصل دعوا دادخواست ندهد،  نسبت نیصدور قرار تأم خیتا ده روز از تار نیکننده تأمکه درخواست یدرصورت -112 ماده

 .دینمایم را لغو نیخوانده، قرار تأمستدرخوادادگاه به

 باشد. نیمع نیع ایخواسته معلوم  زانیکه م شودیم رفتهیپذ یدرصورت نیدرخواست تأم -113 ماده

و در  یحق مستند به سند رسم که یدر صورت است،دهیآن نرس میکه هنوز موعد تسل ینیمال مع اینسبت به طلب  -114 ماده

 .نمود نیدرخواست تأم توانیاشد مب طیتفرای عییمعرض تض

دادگاه برساند، دادگاه بدون  نظربه یدفتر مکلف است پرونده را فور ریشده باشد مد نیکه درخواست تأم یدرصورت -115 ماده

 .دینمایآنرا رد م ایصادر  نیقرار تأم نموده، یدگیدرخواست کننده رس لیدالبهطرف،اخطار به

 نی. دادگاه در اولدیقرار اعتراض نما نیابه نامبرده حق دارد ظرف ده روز شود،یه طرف دعوا ابالغ مب نیقرار تأم -116 ماده

 .دینمایم فیتکل نییتع آنبه نموده و نسبت یدگیرسجلسه به اعتراض

اجرا  ریاشد و تأخممکن نب یابالغ فور کهیدرموارد به خوانده ابالغ و پس از آن اجرا شود. یفور دیبا نیقرار تأم -117 ماده

 .شودیاجرا و سپس ابالغ م نیقرار تأم ابتدا گردد خواستهطیتفر ای عییباعث تض

 هیعل ی. درصورت صدور حکم قطعداد را خواهد نیمرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأم نیکه موجب تأم یدرصورت -118 ماده

 .شودیع ممرتف خودبه خود نیدادخواست، تأم ایو استرداد دعوا ایخواهان 

 .ستین دنظریقابل تجد ن،یرد تأم ایقرار قبول  -119 ماده

او به  یبرا یحق ایدعوا شود و  بطالن محکوم به یقطع یموجب رأاجرا گردد و خواهان به نیکه قرار تأم یدرصورت -120 ماده

  او وارد شده است بابه نیز قرار تأمرا که ا یخسارت ،یابالغ حکم قطع خیتار روز از ستیخوانده حق دارد ظرف باثبات نرسد،
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و  یمدن یدادرسنییآ فاتیتشر تیمورد بدون رعا نیمطالبه کند. مطالبه خسارت درابه دادگاه صادرکننده قرار، لیدال میتسل

 خیوز از تارداشته باشد ظرف ده ر یتا چنانچه دفاع شودیمابالغ طرف . مفاد تقاضا بهردیگیصورت م یدادرس نهیپرداخت هز

 یقطع یرأ نی. ادینمایم صادر یمقتضیو رأ یدگیرس نیطرف لیدالالعاده به. دادگاه در وقت فوقدینما راعنوان آن لیابالغ با دال

به درخواست سپرده شده یکه بابت خسارت احتمال یوجه دیکه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننما یاست. در صورت

 .شودیخواهان به او مسترد م

 

 نیاقسام تأم - 2

 .رمنقولیغ اموال اعم از منقول و فیقانون عبارت است از توق نیدر ا نیتأم -121 ماده

 .دینما فیرا به عوض آن توق یگرید مال تواندیآن ممکن باشد، دادگاه نم فیبوده و توق نیمع نیاگر خواسته، ع -122 ماده

خواسته  متیدادگاه معادل ق نباشد، آن ممکن فیتوق یبوده ول نیمع نیع ایاشد نب نیمع نیکه خواسته ع یدرصورت -123 ماده

 .کندیم فیخوانده توقاموال ریاز سا

اوراق بهادار  ایاست، وجه نقد  کرده فیتوق ایکند و  فیتوق خواهدیکه دادگاه م یعوض مالبه تواندیخوانده م -124 ماده

 فیرا که توق یمال لیدرخواست تبد تواندیم نیبگذارد. همچن عهیود بانکها از یکی ای یصندوق دادگسترهمان مال در زانیمبه

شده  فیتوق "قبال که یو سهولت فروش از مال متیاز نظر ق شنهادشدهیمال پ کهنیمشروط به ا دیبنما گرید مال شده است به

 خواهان است. تیبه رضا منوط ماللیتبد شده باشد فیخواسته توق نیکه ع یاست کمتر نباشد. در موارد

. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به استکرده را صادر نیکه قرار تأم شودیم یاز دادگاه نیتأم لیدرخواست تبد -125 ماده

 .دینما صادر یکرده، قرار مقتض یدگیرسلیدرخواست تبد

حقوق  فیشده و توق فیتوق اموال فظحو  یابیو ارز یو صورت بردار رمنقولیاموال اعم از منقول و غ فیتوق -126 ماده

 شیپ یاحکام مدن یاست که در قانون اجرا یبیاست، به ترت موجود که نزد شخص ثالث یاموال منقول وخوانده و یاستخدام

 شده است. ینیب

مأمور شده باشد  یآورجمع محصول . اگرشودیم فیاز محصول امالک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توق -127 ماده

به دفعات  ایو  "نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا یآورجمع محصول . هرگاهدینمایم فیمشخص و توقاجراء سهم خوانده را

. مأمور اجرا حق سازد اء را از زمان برداشت محصول مطلعخوانده مکلف است مأمور اجرخواهد آمد. عملبه باحضور مأمور اجرا

خواهد  دایحضور پ شودیم یآورکه جمع یمحصول زانیم نییتعیشت محصول را ندارد، فقط برادخالت در امر بردا گونهچیه

 موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت. در زیاو ن ندهینما ایکرد. خواهان 

ه شده، و نظارت دادگاه فروخت میتصم با فاتیتشر تیو بدون رعا یابیباشد فوراً ارز عییکه در معرض تض یمحصوالت -تبصره

 .گرددیم عیتود یحساب سپرده دادگستروجه حاصل در

بر  نیدرخواست کننده تأم باشد نیتأم یمتقاض یو مورد ادعا نیمع نیشده ع فیچنانچه مال توق یدر ورشکستگ -128 ماده

 تقدم دارد.طلبکاران حق ریسا
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قانون  نیاز باب هشتم ا سوم مقررات فصل تید رعابه فروش آن گرد یمنته یمال نیکه تأم یموارد هیدر کل -129 ماده

 .استی( الزامنی د اتیمستثن)

 

 ورود شخص ثالث -دوم  مبحث

خود را در  ایباشد و  لیقا یحق "خود مستقال یبرا یاصل یاصحاب دعوا یدر موضوع دادرس یهرگاه شخص ثالث -130 ماده

 یدگیرس کهنیااعالم نشده است، وارد دعوا گردد، چه یکه ختم دادرس یتوق تا تواندیبداند، م نفعیذ نیطرفاز یکیمحق شدن 

که دعوا در آنجا مطرح  یدادگاه دادخواست خود را به دینامبرده با صورتنی. درادنظریتجددر مرحله ایباشد  یبدو در مرحله

 .دینمااعالن حیو در آن منظور خود رابه طور صر میاست تقد

نسخه  کیبعالوه  یاصل یدعوا اصحاب به تعداد دیود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن بادادخواست ور -131 ماده

 را دارا خواهد بود. یاصل دادخواستطیباشد و شرا

از  یاو نسخه گرددیم اعالم زین یبه و یاصل یبه دعوا یدگیپس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رس -132 ماده

 یدستور دادگاه وقت جلسه دادرسبه ی. درصورت نبودن وقت کافشودیم ارسال یاصل یدعوا نیطرف یبرادادخواست و ضمائم آن

 ابالغ خواهد شد. دعوا و به اصحاب رییتغ

 یاصل یبه دعوا یدگیرس ایاست و  یدگیرس ریتأخ ایو  یمنظور تبانثالث به یکه دعوا دیهرگاه دادگاه احراز نما -133 ماده

 .کندیم یدگیجداگانه رس کیهرنموده به کیتفک یاصل یثالث را از دعوا یدعوا باشدیثالث نم یعوادبه یدگیمنوط به رس

 نخواهد بود. دنظریتجد خص ثالث مانع ازورود او در مرحلهش یرد دعوا ایابطال دادخواست و  ایرد  -134 ماده

راجع به آن مرحله  یعموم برابرمقررات دنظریتجد ای نیدر مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخست یدادرس باتیترت

 است.

 

 جلب شخص ثالث -سوم  مبحث

خود  لیجهات و دال یجلسه اول دادرس انیپا تا تواندیرا الزم بداند، م یاز اصحاب دعوا که جلب شخص ثالث کیهر -135 ماده

چه دعوا در مرحله  د،یست جلب او را بنمادادخواست از دادگاه درخوا میتقد ظرف سه روز پس از جلسه باکرده ورا اظهار 

 .دنظریتجد ای باشد نینخست

دادخواست جلب را با دادخواست  دیبا د،یکه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنما یدرصورت یابیغ هیعلمحکوم -136 ماده

خود  لیبه اعتراض، جهات و دال یدگیجلسه رس نیحق دارد در اول زین هیعلمعترض کند، میبه دفتر دادگاه تسل "توامااعتراض

 .دیدادگاه نما میدادخواست جلب شخص ثالث را تقدکرده و ظرف سه روز اظهار را

 نسخه باشد. کیبعالوه  دعوا تعداد اصحاببه دیدادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم با -137 ماده

 خواهد بود. یدادخواست اصل همانند ابطال آن ایموارد رد  زیدادخواست و ن طیدرموردجلب شخص ثالث، شرا یدادرس انیجر
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فرستادن دادخواست و  یبرا یکاف شده نییمدت تع ،یدادخواست تا جلسه دادرس میکه از موقع تقد یدرصورت -138 ماده

 .دینمایغ مداده و به اصحاب دعوا ابال رییرا تغ یدادرس دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه اصحابیضمائم آن برا

است. هرگاه دادگاه  یاو جار درباره وب و تمام مقررات راجع به خواندهخوانده محس شودیشخص ثالث که جلب م -139 ماده

نموده  کیتفک یجلب را از دادخواست اصل توانددادخواستیاست م یدگیرس ریمنظور تأخجلب شخص ثالث بهکه دیاحراز نما

 کند. یدگیرس جداگانه کیبه هر

که قرار در مرحله  یدرصورت است . دنظریتجد ث، با حکم راجع به اصل دعوا قابلقرار رد دادخواست جلب شخص ثال -140 ماده

 د،ینمایمیدگیرس دنظریعنوان تجدکه به یدر دادگاه ،یاصل یدعوا به آن با یدگیفسخ شود، پس از فسخ قرار، رس دنظریتجد

 .دیآیعمل مبه

 

 متقابل یدعوا -چهارم  مبحث

 کیاز  یناش یاصل یکه با دعوا یدرصورت ییدعوا نی. چندیخواهان، اقامه دعوا نما یدر مقابل ادعا تواندیخوانده م -141 ماده

در  نباشد، متقابل یو چنانچه دعوا شودیم یدگیرس "شده و تواما دهیمتقابل نام یدعوا باشد، کامل داشته ارتباطایمنشاء بوده 

مؤثر  کیدر هر میارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصم یدو دعوا وقت نیب شد. خواهدیدگیطور جداگانه رسدادگاه صالح به

 .باشد یگریدر د

 یرد خواسته و امثال آن که برا فسخ، تهاتر، صلح، یدعاو کنیل شود،یموجب دادخواست اقامه ممتقابل به یدعوا -142 ماده

 دادخواست جداگانه ندارد. میبه تقد ازیشود و ن ینم محسوب متقابل یدعوا شود،یاظهار م یاصلیدفاع از دعوا

متقابل را در جلسه  یخواهان دعوا اگر شود و میتقد یجلسه دادرس نیاول انیتا پا دیمتقابل با یدادخواست دعوا -143 ماده

 ابطال ایو موارد رد  طی. شرادیدرخواست نماجلسه را  ریپاسخ و ادله خود تأخ هیته یبرا تواندیم خواندهد،یاقامه نما یدادرس

 بود. خواهدیهمانند مقررات دادخواست اصل دادخواست

 

 یخارج یاز اتباع دولتها نیاخذ تأم -پنجم  مبحث

دعوا گردند. بنابه درخواست طرف  وارد عنوان شخص ثالثبه ایباشند و  یخارج، چه خواهان اصل یهااتباع دولت -144 ماده

مناسب بسپارند.  نیتأم دیآن محکوم گردند باالوکاله بهو حق یدادرس نهیهز که ممکن است بابت یخسارتهیتأد یدعوا، برا

 .شودیم رفتهیپذ یجلسه اول دادرس انیو تا پا رانیافقط از خوانده تبعه نیتأم اخذ درخواست

 :باشندیم عافم نیاگر خواهان باشند از دادن تأم گانهیاتباع ب ریدرموارد ز -145 ماده

 معاف باشند. ینیتأم نیاز دادن چن یرانیاتباع ا ،یدر کشور متبوع و -1

 راجع به برات، سفته و چک. یدعاو -2

 متقابل. یدعاو -3
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 .باشدیم یکه مستند به سند رسم یدعاو -4

 .توقفم هیعل یاعتراض به ثبت و دعاو لیاز قب شودیاقامه م یرسم یکه بر اثر آگه یدعاو -5

 ایاز او سلب و  رانیا تیتابع ای و خواه کشف شود دنظریتجد ایخواهان  یخارج تیتابع ،یدادرس یهرگاه در اثنا -146 ماده

 .دینما نیتواند درخواست تأم یم یرانیخوانده ا دنظریتجد ایگردد، خوانده  لیاز او زا نیتأماز تیسبب معاف

 نیتأم یو تا وقت دینما نییرا تع آن و مقدار و مهلت سپردن یدگیرس ن،یواست تأمدادگاه مکلف است نسبت به درخ -147 ماده

نداده  نیگردد و خواهان تأم یمنقض نیدادن تأم یکه مدت مقرر برا یدرصورت متوقف خواهد ماند. یدادرسداده نشده است

رد دادخواست صادر  قرار خوانده، ظردنیبه درخواست تجد دنظریو در مرحله تجدخوانده یبه تقاضا نینخست مرحله باشد در

 .گرددیم

. کندیم نییتع نیتأم یرا برا یکاف مقدار ست،ین یکاف دهیگرد نییکه تع ینیچنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأم -148 ماده

 .شودیشده برابرماده فوق اقدام م نییتع نیتأم سپردن از دنظرخواهیتجد ایخواهان درصورت امتناع

 

 و اظهارنامه لیدل نیتأم -فتم ه فصل

 

 لیدل نیتأم -اول  مبحث

 یمحل قیتحق لیآنان ازقب یدعوا مدارک و لیاستفاده از دال ندهیاحتمال دهند که درآ نفعیاشخاص ذ کهیدر موارد -149 ماده

 که یلیدال ایموجود در محل و  استفاده از قرائن و امارات ای یدفاتر تجار ای کارشناسان و استعالم نظر نیمطلعو کسب اطالع از

 .ندیآنها را بنما نیتأم درخواست از دادگاه توانندیخواهد شد، م متعسرایاست، متعذر  یگرید اینزد طرف دعوا 

 است. لیدال گونهنیاز ا یبردارموارد فقط مالحظه و صورت نیدر ا نیاز تأم مقصود

 .باشد قبل از اقامه دعوا ایو  یدادرسممکن است درهنگام  لیدل نیدرخواست تأم -150 ماده

 :رباشدینکات ز یحاو دیبا یشفاه ای یچه کتب لیدل نیدرخواست تأم -151 ماده

 کننده و طرف او.مشخصات درخواست -1

 .شودیم لیدل نیاثبات آن درخواست تأم یکه برا ییموضوع دعوا -2

 شده است. لیدل نیکه موجب درخواست تأم یاوضاع و احوال -3

که  ی. در امورستین لیدل نیاز تأم مانع عدم حضور او یول دینمایاحضار م لیدل نیتأم یدادگاه طرف مقابل را برا -152 ماده

 .دینمایم لیدل نیتأمبه اقدام دادگاه بدون احضار طرف،شته باشددا تیفور

 نیکه فقط تأم یارجاع دهد مگر در موارد دادگاه دفتر ریمد ای البدلیدادرس علرا به لیدل نیتأم تواندیدادگاه م -153 ماده

موجب  لیدل نیگزارش تأم ای دیشخصاً اقدام نما دیبا یصادرکننده رأ یصورت قاض نیا در ردیقرار گحکم دادگاه یمبنا لیدل

 باشد. دادگاه وثوق
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بدون  لیدل نیتأم درخواستنباشد، ممکن لیدل نیکننده تأمدرخواست یطرف مقابل برا نییکه تع یدر صورت - 154 ماده

 گذاشته خواهدشد. انیجروبه رفتهیطرف پذ نییتع

 .باشدیدادگاه م با درجه ارزش آن در موارد استفاده، صیحفظ آن است و تشخ یبرا لیدل نیتأم - 155 ماده

 

 اظهارنامه -دوم  مبحث

 نیمشروط برا د،یمطالبه نما یگرید از اظهارنامه لهیوسهدادخواست، حق خود را ب میقبل از تقد تواندیهرکس م - 156 ماده

است و  یگریراکه راجع به معامالت و تعهدات خود با د یدارد اظهارات حق هرکس یطور کلباشد. به دهیرسکه موعد مطالبه

دفاتر  ایاد و امالک کشور توسط اداره ثبت اسن اظهارنامه .دیطرف ابالغ نمااظهارنامه بهبرساند ضمن یوبه یرسم طوربخواهد به

 .شودیدادگاهها ابالغ م

مطالب خالف اخالق و خارج از نزاکت باشد،  یحاو کهییهااز ابالغ اظهارنامه توانندیاداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها م - تبصره

 .ندینما یخوددار

 دیاظهارکننده به مخاطب باشد با طرف از یندس ایمال  ایوجه  ای یزیچ میکه اظهارنامه مشعر به تسل یدرصورت - 157 ماده

مگر آن که  رد،یبه مرجع ابالغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گ اظهارنامه میهنگام تسل سندایمال  ایوجه  ای زیآن چ

 باشند.کرده نییرا تع یگرید بیتعهد محل و ترت هنگام نیطرف

 

 

 زاحمتممانعت از حق و م ،یتصرف عدوان یدعاو -هشتم  فصل

 

 عبارتست از: یتصرف عدوان یدعوا - 158 ماده

کرده و اعاده تصرف خود را  خارج یرا از تصرف و رمنقولیاو مال غ تیبدون رضا یگریکه د نیبرا یمتصرف سابق مبن یادعا

 .دینمایدرخواست منسبت به آن مال

 ممانعت از حق عبارت است از: یدعوا - 159 ماده

 بخواهد. یگریانتفاع خود را در ملک د ایمانعت از حق ارتفاق که رفع م یکس یتقاضا

 مزاحمت عبارت است از: یدعوا -160 ماده

که نسبت به متصرفات او  دینمایم را یاز مزاحمت کس یریدرخواست جلوگ رمنقولیموجب آن متصرف مال غکه به ییدعوا

 د.باش کرده مال را از تصرف متصرف خارجکه نیمزاحم است بدون ا

موضوع دعوا حسب مورد، قبل از  که دیثابت نما دیممانعت از حق و مزاحمت، خواهان با ،یتصرف عدوان یدر دعاو -161 ماده

به  ایاو و  تیمورد استفاده او بوده و بدون رضا ایدر تصرف و  مزاحمت ایقبل از ممانعت و  ایو  یملک از تصرف وخارج شدن

 شده است. رجخایاز تصرف و یقانون لهیوس ریغ
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سبق تصرف و استفاده از حق  بر لیدل تیو مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالک یتصرف عدوان یدر دعاو -162 ماده

 .دیثابت نما گرید قیطررا به خود سبق تصرف و استفاده از حق گریطرف دمگر آن که باشدیم

و  ینسبت به تصرف عدوان تواندینم است، اق و انتفاع اقامه دعوا کردهارتفاصل حق  ای تیکه راجع به مالک یکس -163 ماده

 .دیدعوا نماممانعت از حق، طرح

احداث بنا کرده باشد، اشجار و  ای غرس اشجار ،یمتصرف پس از تصرف عدوان ،یهرگاه در ملک مورد تصرف عدوان -164 ماده

 یاجرا خیماه از تار کیباشد و در ظرف  یمورد حکم تصرف عدوان تیمالک یمدع یکه متصرف عدوان ماندیم یباقیبنا درصورت

 دادخواست بدهد. تداریصالحبه دادگاه تیمالک حکم، در باب

باشد متصرف  دهیمحصول رس برداشت زراعت شده باشد، اگر موقع یکه در ملک مورد حکم تصرف عدوان یدرصورت -165 ماده

بذر  نکهیباشد، چه ا دهی. چنانچه موقع برداشت محصول نرسدینما هیتأد المثل راو اجرتمحصول را برداشت  یفوردیبا یعدوان

را نسبت به سهم  زراعت متیق نکهیا نیاست ب ریمخ یمتصرف عدوان تیپس از جلب رضالهباشد محکوم دهیینرو ای دهییرو

 یباق یت محصول در تصرف متصرف عدوانبرداش انیتا پا را ملک ای دینماصاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف

آثار  اصالح را به معدوم کردن زراعت و یعدوان متصرفتواندیله ممحکوم نیکند. همچن افتیدر المثل آن رابگذارد و اجرت

 .دیانجام گرفته مکلف نما یکه توسط و یبیتخر

 .دینمایمحکوم م زیتصرف ن زمان المثلرتاخت اجرا به پرد یله، دادگاه متصرف عدوانمحکوم یدرصورت تقاضا - تبصره

باشد،  یدادگستر نیضابط منظر و یممانعت ازحق در مرئ ایمزاحمت  ایو  رمنقولیمال غ یهرگاه تصرف عدوان -166 ماده

 یریخوانده جلوگ یحفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعد با و یدگیخواهان رس تیبه موضوع شکامذکور مکلفند نیضابط

 .ندیاقدام نما ادشدهیبرابر نظر مراجع اطالع داده، ییقضا مراجع به را انیو جر ندینما

فوراً از  دیبا نیداده شود، ضابط یجرم تحقق ماده، احتمال وقوع نزاع و نیاز اقدامات مذکور در ا یکیعلت چنانچه به -تبصره

 .ندینما یریخود جلوگ فیوظا و وقوع جرم در حدود یریدرگوقوع هرگونه

از  یو بعض اندکردهیاستفاده م ای داشته طور مشترک در تصرفرا به یرمنقولیچند نفر مال غ ایکه دو  یدرصورت -167 ماده

ممانعت از  ایمزاحمت  ای یشود حسب مورد درحکم تصرف عدوان گرید یبعض استفاده مزاحم ایو  استفادهایآنان مانع تصرف 

 واهد بود.خفصل نیو مشمول مقررات ا محسوب حق

و امثال آنها( که مورد  یباالبر و پله برق لیقب ازو نقاله ) هیتهو لیمربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسا یدعاو -168 ماده

 یدولت مات باال از طرف مؤسسات مربوط چهاقدا نکهیمگر ا باشدیفصل م نیمقررات ا مشمول است رمنقولیغاستفاده در اموال

 به قرارداد صورت گرفته باشد.مستند ای یمجوز قانون با یخصوص ای

از حق در حدود مقررات  ممانعت ایمزاحمت  ای یتصرف عدوان یبه دعوا یدگیدر موضوع رس یهرگاه شخص ثالث -169 ماده

وارد دعوا شود.  دتوانیباشد، م دنظریتجد ای یچه در مرحله بدو افتهین خاتمه یدگیکه رس یبداند، تا وقت نفعیذخود را ادشدهی

 صادر خواهد کرد. یحکم مقتض نموده،یدگیامر رس نیا مرجع مربوط به
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به  توانندیم باشندیمتصرف م یگرید را از طرف یکه ملک یاشخاص یطور کلمستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به -170 ماده

 کنند. تیمقررات باال شکامالک برابر یقائم مقام

مأذون  ایابالغ اظهارنامه مالک  خیاز تار روز چنانچه پس از ده ،یگرید نیهر ام یطور کلخادم، کارگر و به دار،یاسر -171 ماده

 .شودیمحسوب م یمتصرف عدوان د،یاز آن رفع تصرف ننما ،یبر مطالبه مال امان یمبن که حق مطالبه دارد یکسایاز طرف مالک 

متصرف  ای نیصاحب مال و ام نیکه ب یدرموارد زیو ن یو شرط یبا حق استرداد و رهن مربوط به معامالت هیتخل یدعوا - تبصره

 ماده نخواهند بود. نیوجود داشته باشد، مشمول مقررات ا استرداد ای هیتخل یبرا یخاصطیقرارداد و شرا

 تیبا رعا نیاز طرف یکی یرازاب سند ممانعت از حق، ایمزاحمت  ای یتصرف عدوان یبه دعوا یدگیرس انیاگر در جر -172 ماده

 ادشدهینشده باشد، چنانچه سند  ایجاعل شده  نییچه تع رد،یجعل قرار گ ای انکار ای دیمورد ترد یقانون مدن(1292مفاد ماده )

 خواهد کرد. یدگیرس زیسند ن اصالت به کنندهیدگیرا احراز نمود، مرجع رس قتیحقیگرید قیدعوا باشد و نتوان از طر در مؤثر

 ای یدولت یمؤسسات و شرکتها ای وزارتخانه طرف آن کیممانعت از حق که  ایمزاحمت  ای یتصرف عدوان یدعاوبه -173 ماده

 خواهد شد. یدگیرس قانون نیبرابر مقررات ا زیباشد نوابسته به دولت

خواهان را عدواناً  یملک متصرف ده،خوان نداحراز ک یطور مقتضکه به دهدیبه نفع خواهان م یرأ یدادگاه درصورت -174 ماده

 نموده است . خواهان ممانعت از حق استفاده ای مزاحمتایتصرف و 

دهد، دستور  صیموجه تشخ را یو لیو دادگاه دال دیصدور دستور موقت نما یخواهان تقاضا ،یقبل از صدور رأ چنانچه

بردن آثار موجود و  نیاز ب ایکشت و زرع،  ایغرس اشجار  ایبنا  احداث لیاز قب یانیاع لیتکم ایو آثار تصرف جادیاز ا یریجلوگ

 ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .ممانعت از حق را در ایمزاحمت و  ادامه از یریجلوگ ای

 .دیخصوص صادر نما نیدر ا یمجدد دستور دنظریمرجع تجد کهنیمگر ا شودیبه رد دعوا مرتفع م یدستور با صدور رأ نیا

باشد، بالفاصله به دستور مرجع  حق ممانعت از ایمزاحمت  ای یبر رفع تصرف عدوان یصادره مبن یکه رأ یدرصورت -175 ماده

. در صورت باشدیمانع اجرا نم دنظریخواهد شد و درخواست تجد اجرا یدادگستر نیضابط ایدادگاه  یاجراصادرکننده، توسط

 یو درصورت شودیم اعاده راکننده حکم به حالت قبل از اجرادستور دادگاه اجهب ییاجرااقدامات دنظر،یتجد در مرحله یفسخ رأ

 خواهد شد. هیآن وصول و تأد متیقای ده و استرداد آن ممکن نباشد، مثلبو نیمع نیکه محکوم به، ع

حکم را تصرف  حق دوباره مورد از ممانعت ایرفع مزاحمت  ای یحکم رفع تصرف عدوان یکه پس از اجرا یاشخاص -176 ماده

به  ند،یممانعت از حق مورد حکم وادار نما ایمزاحمت  ای یعدوان تصرف را به گرانید ای ندیاز حق بنما ممانعتایمزاحمت  ای

 خواهند شد. محکومیمجازات اسالم قانون مجازات مقرر در

 .دیآینوبت بعمل م از جبوده و خارن یدادرس نییآ فاتیفصل تابع تشر نیموضوع ا یدعاوبه یدگیرس -177 ماده
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 سازش و درخواست آن -نهم  فصل

 

 سازش -اول  مبحث

 دهند. خاتمه سازش قیخود را به طر یدعوا توانندیم نیطرف یمدن یدرهرمرحله از دادرس -178 ماده

با طرف خود  نیریجدا از سا تواندیم نده متعدد باشند، هرکدام از آنانخوا ایخواهان  یکه در دادرس یدرصورت -179 ماده

 .دیسازش نما

است در خارج از دادگاه واقع شده  ممکن زیدر دادگاه و ن ای شودیواقع م یدر دفتر اسناد رسم ای نیطرف نیسازش ب -180 ماده

 باشد. یررسمیغنامهو سازش

نامه در پرونده مربوط سازش موجب هب را واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع یهرگاه سازش در دفتر اسناد رسم -181 ماده

 االجرا خواهد بود.مفاد اسناد، الزم یاجرا تابع مقررات راجع به آنیو اجرا دینمایم دیق

مجلس منعکس و شده در صورت واقع که یبیآن به ترت طیهرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرا -182 ماده

 .رسدیم نیطرفدادرسان و  ایدادرس و یبه امضا

قرار در حکم سازش به عمل  یمجر یتوسط قاض یمینامه تنظقرار واقع شود، سازش یاجرا نیچنانچه سازش در ح -تبصره

 آمده در دادگاه است.

در دادگاه حاضر شده و به صحت  دیبا نیباشد طرف یرسم رینامه غهرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش -183 ماده

در صورت عدم حضور  رسدیم نیدادرس دادگاه و طرف یشده و به امضا نوشته مجلسدر صورت نیطرف. اقرارندیر نماآن اقرا

 را ادامه ینامه دادرستوجه به مندرجات سازشبدون عذر موجه دادگاه بدون دادگاه در نیطرف

 داد. خواهد

 دینمایم یصدور گزارش اصالح به را ختم و مبادرت یدگیبه شرح فوق رس نیطرف نیدادگاه پس از حصول سازش ب -184 ماده

عتبر است و مانند آنها نافذ و م یو وراث و قائم مقام قانون نیطرف به نسبت شودیم میطبق مواد فوق تنظنامه کهمفاد سازش

امور  ای یدعاو املش ایمطروحه بوده  یکه مورد سازش مخصوص به دعوا نیا چهشود،یموقع اجرا گذاشته م به احکام دادگاهها

 باشد. یگرید

 هیالرعااند الزمعمل آوردهبه سازش به یهنگام تراض نیکه طرف ییهرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتها -185 ماده

 .ستین

 درخواست سازش -دوم  مبحث

سازش دعوت  یطرف او را برا که دینما ستدرخوا یبطورکتب نیاز دادگاه نخست ییدر مورد هر ادعا تواندیهرکس م - 186 ماده

 کند.

گردد که طرف  دیق دیبا نامهدعوت در یاحضار خوانده مقرر است ول یاست که براسازش همان یدعوت برا بیترت - 187 ماده

 .شودیدادگاه دعوت مبهسازش یبرا
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. درصورت دینمایدر انجام آن م یو سع سازشبه فیدادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکل ن،یبعد از حضور طرف -188 ماده

 هر ای نیاز طرف یکی. هرگاه رساندیم نیامضا طرفمجلس نوشته بهرا در صورت تیموفق و عدم قاتیسازش تحقبه تیعدم موفق

 .کندیم دیمجلس قمراتب را در صورتطرف نخواهند امضا کنند، دادگاه دو

 طرح دعوا ارشاد خواهد کرد. یبرا آنان را ستندیحاضر به سازش ن نیطرف دیکه دادگاه احراز نما یدرصورت -189 ماده

دادگاه مراتب  ست،یحاضر به سازش ن که پاسخ دهد یطورکتببه اینامه، طرف حاضر نشد هرگاه بعد از ابالغ دعوت -190 ماده

 .دینمایاعالم م یاقدام قانون یبرا سازش کنندهدرخواستکرده و به دیقمجلسرا در صورت

 برابر ماده باال عمل خواهد شد. د،ینما سازش حاضر شده و پس از آن استنکاف از نامههرگاه طرف بعد از ابالغ دعوت -191 ماده

 گریبار د نیکه طرف شودینم مانع قبول سازش بعد از حضور در هرحال عدم ایاستنکاف طرف از حضور در دادگاه  -192 ماده

 خواستار سازش شوند. گرید اهدادگایدادگاه  نیاز هم

 شد. خواهد رات مربوط به سازش در دادگاه عملبرابر مقر نیطرف نیدرصورت حصول سازش ب -193 ماده

 قرار خواهد گرفت. یمورد بررس و مطرح فاتیو بدون تشر یرمالیغ یدعاو یدادرس نهیدرخواست سازش با پرداخت هز -تبصره

 

 لیبه دال یدگیرس -دهم  فصل

 

 اتیکل -اول  حثمب

 .ندینمایاستناد م آن دفاع از دعوا به ایاثبات  یاست که اصحاب دعوا برا یعبارت از امر لیدل -194 ماده

است که در موقع انعقاد  ینیتابع قوان شود،یم قراردادها اقامه ایتعهدات  ای قاعاتیا ایاثبات عقود  یکه برا یلیدال -195 ماده

شده  حیخالف آن در قانون تصر اینبوده و  یباشد که مجر یاهیاز ادله شرع مذکور لیکه دال نیر ااست، مگبوده یآنها مجر

 باشد.

است که در موقع  یقانون تابعشود،یم اقامه رهینسب و غ ،یضمان قهر لیاز قب یخارج عیاثبات وقا یکه برا یلیدال -196 ماده

 .باشدیمیطرح دعوا مجر

با  صورتنیا ریاثبات کند، درغ آنرا دیباشد با یگریبرد ینید ایحق  یمدع یاگر کس نیت، بنابرااصل برائت اس -197 ماده

 برائت صادر خواهد شد.سوگند خوانده حکم

 که خالف آن ثابت شود. نیا آن است مگر یاصل بر بقاثابت شد، یبرعهده کس ینید   ایکه حق  یدرصورت -198 ماده

 یکه برا یاقدام ای قیدعوا، هرگونه تحق نیطرف مورد استناد لیبه دال یدگیدادگاه عالوه بر رس ،یقامور حقو هیدر کل -199 ماده

 .داد باشد، انجام خواهدالزم قتیکشف حق

عمل به یباشد در جلسه دادرس یینهامیدرتصم مورد اختالف و مؤثر نیطرف نیکه صحت آن ب یلیبه دال یدگیرس -200 ماده

 کرده باشد. نیمع یگرید قیکه قانون طر یمواردمگر در دیآیم
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کرده باشد. عدم  نییتع یگرید قیطر قانون کهیمگر در موارد شودیاطالع داده م نیبه طرف یدگیو محل رس خیتار -201 ماده

 .شودینم یدگیرس و قاتیتحق یمانع از اجراحضور اصحاب دعوا

 

 اقرار -دوم  مبحث

 .ستیثبوت آن الزم ن یبرا یگرید لیبودن طرف او باشد، دل حقیذ لیکه دل دینما یرار به امراق یهرگاه کس -202 ماده

 د،یعمل آشده است به میدادگاه تقد به که یحیاز لوا یکیدر  ایمذاکره در دادگاه  نیح ایاگراقرار در دادخواست  -203 ماده

 .شودیم یرج از دادگاه تلقاقرار در خا صورت نیا ریشود، درغ یماقرار در دادگاه محسوب

 یحیلوا ایاز اسناد  یکیکه در  یدرصورت است یو کتب دیعمل آمذاکره در دادگاه به نیح کهیاست وقت یاقرار شفاه -204 ماده

 دادگاه از دیبا دیاستفاده نما گریاز اقرار طرف د خواهدیکه م یطرف ،یاقرار شفاه در اظهار شده باشد. دهیگردمیکه به دادگاه تقد

 شود. دیمجلس قبخواهد که اقرار او در صورت

 ایکه اقرار در دادگاه  نیاعم از ا شودینم رفتهیکه قاطع دعوا است پذ یموکل خود نسبت به امور هیعل لیاقرار وک -205 ماده

 آمده باشد .عملخارج از دادگاه به

 

 اسناد -سوم  مبحث

 

 یمواد عموم - الف

. ردیاسناد در آنجا قرار دارد انجام گ که یو ممکن است در محل دیآیعمل محسابها و دفاتر در دادگاه به به یدگیرس -206 ماده

 .دیاز دادرسان دادگاه محول نما یکی را به یدگیرس تواندیمدر هرصورت دادگاه

هرگاه طرف مقابل به آن  صورتنیا در باشد، لینفع طرف مقابل دلممکن است به شودیکه در دادگاه ابراز م یسند -207 ماده

 .ردیبگ دهیسند او را ناد دیاز دادگاه درخواست نما ایو  ردیبگپس سند حق ندارد آنرا ابرازکنندهدیاستناد نما

باشد، طرف مقابل  یبه دادرس مربوط رجوع شده و یگریابراز کند که در آن به سند د یسند نیاز طرف یکیهرگاه  -208 ماده

 اثر خواهد داد. بیدرخواست ترت نیو دادگاه به ا دینما را از دادگاه درخواست گریدسندحق دارد ابراز 

آن  دیبه درخواست طرف، با باشد، گریاست نزد طرف د نیاز طرف یکیاظهار  ایکه مدرک ادعا  ینیهرگاه سند مع -209 ماده

آنرا ازجمله  تواندیدادگاه م د،یاز ابراز آن امتناع نما یاعتراف کند ول خود وجود سند نزدطرف مقابل بهسند ابراز شود. هرگاه

 بداند. مثبته قرائن

 یدر دادگاه ابراز شود. درصورت دیبا نامبرده استناد کند، دفاتر گریطرف د یبه دفتر بازرگان نیاز طرف یکیچنانچه  -210 ماده

 و آنچه الزم است نهیدفاتر را معا نیکه با حضور طرف دینمایرا مأمور م یشخص دادگاه ممکن نباشد،راز دفاتر در دادگاهکه اب

 دیکه ثابت نما نیمگر ا کند، ارائه دفاتر خود امتناع ایعذر نداشتن دفتر از ابراز و به تواندینم یبازرگان چیه .دینما یسینوخارج

 و تلف دینما یاست از ابراز آن خوددار که به دفاتر او استناد شده یبازرگان هرگاهآن ندارد.به یدسترس ایکه دفتر او تلف شده 
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 قراردهد. طرف مثبته اظهارآنرا از قرائن تواندیبه آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه م یدسترس عدم ای

 اینظم مفاد آن در دادگاه برخالف  یعلن اظهار ایاز آن  یقسمت ایابراز تمام  ایاگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد  -211 ماده

 در دفتر دادگاه از جانب او ریمد ایدادرس  ایدادگاه  سیباشد رئ گرانید ایدعوا  اصحاب تیثیح ایعامه مصالح ای یعفت عموم

 .دینمایم سینواختالف است خارجآنچه را که الزم و راجع به مورد نیحضور طرف

که  یمؤسسات ای هایشهردار ایبانکها  ای یدولت ت در اداراتط به مورد دعوا اسکه مربو یگریاطالعات د ایهرگاه سند  -212 ماده

از اصحاب  یکیدهد، به درخواست  صیباشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخ موجود شوندیو اداره م سیتأسدولت هیبا سرما

سازمان  ای. اداره داردیرر ممق موعد، ا با ذکراطالع الزم ر ایمربوط، ارسال رونوشت سند سازمان ایبه اداره  یکتب بطور دعوا

منافات داشته  ینظم عموم ایکشور و  یاسیابراز سند با مصالح س کهنیمگرادهد، دستور دادگاه را انجام یمربوط مکلف است فور

رز نمود، جواز عدم ابراز سند مح موافقت چنانچه دادگاهدادگاه اعالم شود.الزم به  حیمراتب با توض دیبا صورتنیدرا که باشد

عدم ارائه سند  تیکه مسؤول یکسدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،به سند ینحو مقتضبه دیبا صورتنیا ریدرغخواهد شد،

محکوم  سالکیماه تا  شش از یدادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولت نیدر هم یدگیپس از رس است متوجه او

 خواهد شد.

 باشد. هیقوه قضائ سیبا اجازه رئ دیبا یدولت یاسناد سر لیدر مورد تحو -1 تبصره

 ماده نیدر ا ادشدهیمؤسسات  ریو سا هایو بانکها و شهردار یادارات دولت -2 تبصره

 ماده خواهند بود. نیامفاد تیطرف دعوا باشند، ملزم به رعا زیکه خود ن یدرصورت

در پاسخ دادگاه با ذکر  دیبدهند، با را نتوانند اسناد و اطالعات الزم ستکرده ا نیکه دادگاه مع یچنانچه در موعد -3 تبصره

 .ندینما اعالم اسناد و اطالعات راابراز خیتار ر،یتأخ لیدل

طور دستور دادگاه، اصل سند را به افتیدر از شد ادارات، سازمانها و بانکها پسکه ابراز اصل سند الزم با یدر موارد -213 ماده

 شده از آن دفاتر که از یسیبلکه قسمت خارج نو ستیبه دادگاه الزم ن یامور جار دفاتر . فرستادنفرستندیمگاهبه داد میمستق

 است. یشده باشد کاف یاداره گواه طرف

 تواندیآن پرونده الزم باشد، دادگاه م به که رجوع دینما ییادعا یفریاستناد پرونده کاز اصحاب دعوا به یکیهرگاه  -214 ماده

 .دیرا ارسال نما یپرونده درخواست است مکلف ربطیمرجع ذپرونده را مطالبه کند.

به درخواست او خطاب به مرجع  دادگاه د،ینما یگرید یمدن یاز اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوا یکیچنانچه  -215 ماده

 تواندیاو داده شود . درصورت لزوم دادگاه مهب ینیدرمدت مع یاستناد موارد که رونوشت دهدیم یبه و یاتقاضانامهربطیذ

 .دیمالحظه نمااستناد را خواسته و مورد پرونده

 

 دیانکار و ترد - ب

اثر انگشت منتسب به خود را انکار  ای امضا و ایمهر  ایخط  تواندیابراز شود م یرسم ریاو سند غ هیکه عل یکس - 216 ماده

 کند. دیترد تواندیمنتسب به شخص او نباشد م یابراز سند و اگر گرددیاو مترتب مو احکام منکر بر دینما
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و چنانچه  دیعمل آبه یجلسه دادرس نیتا اول دیبا االمکانیو اسناد ارائه شده حت لیانکار نسبت به دال ای دیاظهار ترد -217 ماده

و سکوت بر او مترتب خواهد ب مورد آثار انکار حس دیصحت و سقم آن سکوت نما به نسبت ایشود و  منکریدر جلسه دادرس

دادگاه خود را به دیترد ای انکار از آن، یخوانده ضمن واخواه شود،یخوانده صادرمدادگاه بدون دفاع یکه رأ یموارد شد. در

 جلسه نیتا اول دیباانکار  ای دیاظهار ترد زین شودیواقع ممورداستناد یواخواه که در مرحله ی. نسبت به مدارکداردیاعالم م

 .دیعمل آبه یدادرس

رجوع  گرید لیدادگاه به اسناد و دال د،ینما کننده سند، سند خود را استردادهانکار، هرگاه ارائ ای دیدرمقابل ترد -218 ماده

 در دعوا باشد، بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر نخواهد بطالن آن برلی. استرداد سند دلکندیم

 .دینمایدگیمکلف است به اعتبار آن سند رس دادگاه

 

 تیجعل یادعا - ج

 نکهیاقامه شود، مگر ا لیقانون با ذکر دل نیا (217برابر ماده ) دینسبت به اسناد و مدارک ارائه شده با تیجعل یادعا -219 ماده

 .دهدیاثر نم بیدادگاه به آن ترت صورتنیا ریشده باشد درغ افتی یاز صدور رأ قبل از موعد مقرر و بعدتیجعل یادعا لیدل

 یکه طرف به استفاده از سند باق یدرصورت .شودیطرف مقابل ابالغ مآن به دستور دادگاه به لیو دال تیجعل یادعا -220 ماده

دفتر پس از  ری. مددینما میسلدفتر دادگاه تجعل را به یسند موضوع ادعا اصل ابالغ، خیظرف ده روز از تارباشد، موظف است

درموعد مقرر صاحب سند از  چنانچه .دینمایمهر و موم م یدادگاه آنرا فور ودهیدادگاه رسان ینظر قاضآن را به سند، افتیدر

 خارج خواهد شد. او لیکند، سند از عداد دال یآن به دفتر خوددار میتسل

به اصل سند نداشته  یدسترس چنانچه مداخله داشته باشد، یدر دادرس یرگید یقانون ندهینما ای لیوک کهیدر موارد -تبصره

 .دهدیاو ماصل سند به ارائه یبرا یدارد و دادگاه مهلت مناسبباشد حق استمهال

است، جعل شده یآن ادعا مورد که در یدعوا نسبت به سند تیدادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماه -221 ماده

که آنرا مجعول  یو درصورت دیصاحب سند صادر نماآنرا به لیتحو ندهد، دستور صیاگر آنرا مجعول تشخ نموده،فیتکل نییتع

داده  رییتغ ایو  محو یکلمات ایسند ابطال گردد  یقسمت مجعول در رو ایبرده شود و  نیبتمام سند از دیبا نکهیا فیبداند، تکل

دعوا و گذشتن  تیشدن حکم دادگاه در ماه یقطع به استمنوط خصوصنیدادگاه درا یرأ یخواهد کرد. اجرا نییشود تع

 راجع یهاوجود اسناد و نوشته کهیو درصورت باشدیم دنظریقابل تجد کهیموارد در ابرام حکم ای دنظریمدت درخواست تجد

 .دهدیحبان آنها مصا به ها راناد و نوشتهجعل در دفتر دادگاه الزم نباشد، دادگاه دستور اعاده اس یدعوابه

شده مادام که  تیجعل یبه آنها ادعا نسبت را که یرونوشت اسناد و مدارک ای ریتصو ستندیکارمندان دادگاه مجاز ن -222 ماده

 صورتنیمگر با اجازه دادگاه که در ا ند،ینما میاست، به اشخاص تسل نشده فیتکل نییبه آنها تع نسبتیبه موجب حکم قطع

از  تیماده مستلزم محکوم نیاز مفاد ا تخلف شده است. تیجعل یسند ادعا نیاشود که نسبت به حیآن تصر هیشحا در دیبا زین

 بود. خواهد یسال انفصال از خدمات دولت کیسه ماه تا 
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 به صحت و اصالت سند یدگیرس -د

اساس  توانیجعل شده باشد، نم یادعا ای دیترد ایرا که نسبت به آن انکار  یخط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عاد -223 ماده

 شده باشد. آن هرچند که حکم به صحتقرار داد، قیتطب

 اتیداده شده است، اگردر حال ح نسبت اثر انگشت منعکس در سند به او ایامضا  ایمهر  ایرا که خط  یکس توانیم -224 ماده

 قیتصد ایزدن انگشت  ایامتناع او از کتابت  ایدعوت نمود. عدم حضور  مهر قیتصد ایاخذ اثر انگشت  ای استکتابیباشد، برا

 .شودیصحت سند تلق نهیقر تواندیم مهر

 یمؤسسات ایبانکها  ای هایشهردار ای ادارات از یکیدر  ردیقرار گ قیاساس تطب دیکه با یهاو مدارکاگر اوراق و نوشته -225 ماده

 . چنانچه آوردن آنهاآورندیم قیمحل تطب( آنها را به212برابر مقررات ماده ) باشد، جودموشده است  سیتأسدولت هیکه با سرما

موجب اقامت داشته باشد به یگریمحل د ای دارنده آنها در شهر ایدادگاه مصلحت نباشد و نظربه ایممکن نباشد و  قیتطب محلبه

 عمل آورد.به قیقراردارد، تطب ادشدهیو مدارک اوراق ها،که نوشته یدر محل توانیقرار دادگاه م

 یکارشناس رسممهر سند را به ای خط، امضا، اثر انگشت قیدادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطب -226 ماده

 الملل،نیب سیو پل تیهو صی. اداره تشخدیباشند، ارجاع نما دادگاه که مورد وثوق المللنیب سیو پل تیهو صیتشخاداره ای

 یاست معرف داشته میرا که در اعالم نظر دخالت مستق یو مشخصات کس تیهو دیبا کننده،ارجاع دادگاه به نظرهنگام اعالم

 .باشدیم یرسم رد، درحکم کارشناسموارد زیو ن تیازجهت مسؤول ادشدهی. شخص دینما

متهم کند، دادگاه به هر  استناد سند مورد علرا به ج ینیشخص مع ،یحقوق یسند در دعوا تیجعل یچنانچه مدع -227 ماده

 اینسبت به اصالت  یفریک یقطع یباشد، رأ یدگیرس انیدرجر یحقوق یکه دعوا یدرصورت .دینمایم یدگیرسجا کیدو ادعا 

 ادشدهیثابت شده و سند  یفریک یقطع یموجب رأسند به تیجعلایاگر اصالت دادگاه متبع خواهد بود . یسند، برا تیجعل

. هرگاه درضمن باشدیاستفاده م قابلیمربوط به اعاده دادرس مقررات برابر یفریک یباشد، رأ یستند دادگاه در امر حقوقم

 ییقضا حوزهسیرئ اطالعمطلع شود، موضوع به یگریدر دادگاه د یحقوق یجعل مرتبط با دعوا یطرح ادعا از دادگاه ،یدگیرس

 .دینما میتوأم اتخاذ تصم یدگیرس یتا با توجه به سبق ارجاع برا رسدیم

انکار  ای دیچنانچه پس از ترد یول شود،ینم رفتهیانکار نسبت به آن سند پذ ای دیسند، ترد تیجعل یپس از ادعا -228 ماده

و انکار نسبت به سند  دیاظهار ترد ایجعل  یکه ادعا یدرصورت خواهد شد. یدگیرس جعل یفقط به ادعاجعل شود، یسند، ادعا

اصالت  به و چنانچه نسبت شودینمرفتهینسبت به آن پذ یانجام هرنوع تعهد ایوجه آن سند  پرداخت یادعا گریه باشد، دشد

شد و  خواهدیدگیانجام تعهد رس ایوجه  پرداخت یانجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعا ایپرداخت وجه  یسند همراه با دعوا

 .باشدینم یدگیتعرض به اصالت قابل رس

 

 یگواه -چهارم  مبحث

 .گرددیاقدام م ریمواد ز برابر گواهان باشد یمؤثر در اثبات آن، گواه ایاثبات دعوا  لیکه دل یدر موارد - 229 ماده
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 :باشدیم لیذ بیبه ترت سوگند گواهان با بیترک نیگواه ، همچن تی( تعداد و جنسیحقوق) یمدن یدر دعاو -230 ماده

عفو از  ل،ی، بلوغ ، جرح و تعد بودن مسلمان لیاز قب یمال ریغ یدعاو زیق و اقسام آن و رجوع در طالق و ناصل طال - الف

 دو مرد. یبا گواه تیوصقصاص ، وکالت ،

به نفع  تی، وقف ، اجاره ، وص معامالت ، عی، ثمن مب نید   لیاز قب باشدیآنچه که مقصود از آن مال م ای یمال یدعاو - ب

خواهان امکان  یبرا چنانچه مرد و دو زن. کی ایدو مرد  یاست با گواه هید و شبه عمد که موجب یخطائاتیصب، جناغ ،یمدع

مذکور خود را اثبات کند. درموارد یسوگند ادعا کی مهیدو زن به ضم ای گواه مرد کی یبا معرف تواندینباشد م یشرع نهیاقامه ب

 .شودیسپس سوگند توسط خواهان ادا م دهد،یادت مشه طیگواه واجد شرا ابتدا بند، نیدر ا

چهار زن، دو  یزنان با گواه یدرون وبیع ،والدت ، رضاع، بکارت لیزنان است ازقب اریکه اطالع بر آنها معموالً دراخت یدعاو -ج

 و دو زن.مرد کی ایمرد 

 مرد و دو زن. کی ایدو مرد و  یاصل نکاح با گواه -د

آن( به شرح ماده فوق هرگاه به  ریو غ یمال) یمدن ای یدارد اعم از امور جزائ یالناسکه جنبه حق یعاود هیدر کل -231 ماده

مسموع  یبر شهادت گواه اصل یمتعسر باشد گواه ایمتعذر  یحضور گواه اصل آن ، حبس و امثال سفر،یماریب ای بتیعلت غ

 خواهد بود.

 باشد. یگواه و گواه یمقرر برا طیواجد شرا دیبا یگواه بر شاهد اصل -تبصره

کرده حاضر  نییکه دادگاه تع یزمان در گواهان خود را دیاند ، باشده یدعوا که متمسک به گواه نیاز طرف کیهر  -232 ماده

 .ندینما یو معرف

قانون  نیا ،یفریدر امور ک دوم، مندرج در بخش چهارم از کتاب طیبرابر شرا یگواه و موارد جرح و تیصالح -233 ماده

 .باشدیم

 یبرا ی. چنانچه پس از صدور رأندینما واهان طرف خود را با ذکر علت جرحگ توانندیاز اصحاب دعوا م کیهر  -234 ماده

صادره هم مستند به آن  یمانده و رأ یبر دادگاه مخف یوجود داشته ول جرح جهات یگواه یقبل از ادادادگاه معلوم شود که

دادگاه  یاعتبار رأ در حادث شده باشد، مؤثر یچنانچه جهات جرح بعد از صدور رأو باشدیموارد نقض م از مورد بوده، یگواه

 نخواهد بود.

 هفته مهلت خواهد داد. کیبه مدت  حداکثر دادگاه دیجرح گواه از دادگاه استمهال نما یکه طرف دعوا برا یدرصورت -تبصره

از  تواندیم یو بعد از اداء گواه کندیم استماع اندنداده یکه گواه یین حضور گواههاهر گواه را بدو یدادگاه، گواه -235 ماده

 .دینما قیتحق گواهها مجتمعاً

آن مقرر شده است را به  یکه برا یمجازات آن و یمدن تیکذب و مسؤول یدادگاه حرمت گواه ،یگواه یقبل از ادا -236 ماده

 ادیشغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند  ،یخانوادگنام و نام یگواه یادا زهان قبل ا. گواسازدیمگواه خاطر نشان

 .ندیاظهار ننما یزیچ قتیحقاز ریرا گفته و غ قتیکه تمام حق کنندیم
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 الزام به آن ممنوع است. نشود سوگند انیباشد و گواه حاضر به ات یکه احقاق حق متوقف به گواه یدر صورت - تبصره

. دیحضور اصحاب دعوا استماع نما بدون او را یشود گواه نیگواه بهتر تأم یآزاد نکهیا یبرا تواندیدادگاه م -237 ماده

 .سازدیرا از اظهارات گواه مطلع م دعوا بالفاصله اصحاب یگواهیپس از ادا صورتنیدرا

را  یتوسط دادگاه سؤاالت توانندیم یگواه یکن پس از ادااظهارات گواه را قطع کند، ل دیاز اصحاب دعوا نبا کیچیه -238 ماده

 .آورند عملاز گواه به باشدیمکه مربوط به دعوا

مطالب  انیدر ب ای ییراهنما یگواه تیفیک در  او را ایاز آن منع  ای بیترغ یگواه را به اداء گواه تواندیدادگاه نم -239 ماده

 .گذاردیمطالب خود آزاد م انیو او را در ب نموده حطر را یمورد گواهبلکه فقط د،یکمک نما

نتواند امضا کند،  ایو اگر گواه نخواهد  برسد اثر انگشت او ایامضا و به دیدرصورت مجلس ق ناًیع دیاظهارات گواه با -240 ماده

 خواهد شد. دیمجلس قمراتب در صورت

 با دادگاه است. یگواه ریارزش و تأث صیتشخ -241 ماده

. در دیبداند گواهان را احضار نما یمقتض که یدرصورت نیاز اصحاب دعوا همچن یکیدرخواست به تواندیدادگاه م -242 دهما

 دادگاه به لیقبل از تشک هفتهکیحداقل  دیو با گرددیم تیشده رعا نییتع ییقضا اوراق ابالغ یکه برا یمقرراته،یابالغ احضار

 گواهان ابالغ شود. ای گواه

 احضار خواهد شد دوباره ابد،یکه برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور ن یگواه -243 هماد

گواه  یگواه تواندیبداند م یمقتض دادگاه که یدر موارد نیدرصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچن -244 ماده

 از قضات دادگاه استماع کند. یکی توسط در محل دعوا ایکار او محل ایرا در منزل 

از دادگاه محل توقف او بخواهد که  تواندیم اقامت داشته باشد دادگاه یگریگواه در مقر دادگاه د کهیدر صورت -245 ماده

 او را استماع کند. یگواه

و آن گواه طبق مقررات گواه باشد  یگواه دادگاه یرأ ی( چنانچه مبنا245( و )244) نیدر موارد مذکور در مادت -246 ماده

 .دیاستناد نما یشاهد بر گواه اصل یبه گواه تواندیفقط م یکننده به گواه استناد دادگاه معذور باشد( از حضور در231ماده )

 زانیدادگاه م د،یحاصل از آنرا بنما خسارت آمد و رفت و جبران نهیحضور در دادگاه درخواست هز یهرگاه گواه برا -247 ماده

 .دینمایملزم م آن هیکننده را به تأدو استناد نیمع آن را

 

 یمحل قیمحل و تحق نهیمعا -پنجم  مبحث

 ی. موضوع قرار و وقت اجرادیرا صادر نما محل نهیاز اصحاب دعوا قرار معا کیدرخواست هربه ایراساً  تواندیدادگاه م -248 ماده

 ابالغ شود. نیطرفبه دیآن با

 یباشد و اسام یطور کلاگرچه به ند،ینما آنان به اطالعات اهل محل استناد از یکی ایدعوا  نیکه طرف یدرصورت -249 ماده

صادر  نیاز طرف یکیدرخواست به یمحل قی. چنانچه قرار تحقدینمایصادر م یمحل قینکنند، دادگاه قرار تحقرا هم ذکر نیمطلع

 استماع شود. زیآنها ن اطالع که دیخود را در محل حاضر نما نیعمطل قات،یتحقدر موقع تواندیدعوا م گرید طرف گردد،
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. دیآعملبه قیتحق یقاض ای دادگاه از دادرسان یکیممکن است توسط  یمحل قیتحق ایمحل  نهیقرار معا یاجرا -250 ماده

از حوزه دادگاه باشد، دادگاه  خارج قاتیکه محل تحق یشود. درصورت داده اطالع نیازقبل به طرف دیباقاتیوقت و محل تحق

باشد که  یمحل قاتیتحق ای و نهیدادگاه معا یرأ یکه مبنا نیمگر ا دیدرخواست نمارا از دادگاه محل قاتیتحق یاجرا تواندیم

 گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. ای ردیصورت گ یرأ صادرکنندهیقاض مذکور توسط شخص یقرارها یاجرا دیصورت با نیدر ا

و اصحاب دعوا  نیمطلع یامضا و به میصورت جلسه تنظ یمحل قاتیتحق ایمحل  نهیقرار از معا یاجرا یمتصد -251 ماده

 .رساندیم

است.  دهیگواهان مقرر گرد یکه برا است ینحودرماده قبل به ادشدهیاز اشخاص  قاتیتحق یاستعالم و اجرا بیترت -252 ماده

 .دیمقررات جرح گواه، رد نما برابر را گریدطرف  نیمطلع تواندیمنیاز طرف کیهر

 ی. متصدندینما یآنها تراض یگواهبه و یکسب اطالع از آنان در محل معرف یرا برا یاشخاص توانندیدعوا م نیطرف -253 ماده

 .رساندیم نیطرف یامضانوشته و به اندکرده را که اصحاب دعوا انتخاب یاشخاصصورت قاتیتحق

 نخواهد بود. یمحل قاتیمحل و تحق نهیقرار معا یاز اصحاب دعوا مانع از اجرا یکیحضور عدم  -254 ماده

 نانیاطم ایاست موجب علم  ممکن که گرددیمحسوب م ییمحل از امارات قضا نهیو معا قیاطالعات حاصل از تحق -255 ماده

 در آن باشد. مؤثرایدادگاه  یقاض

 یو لیخروج آن از عداد دال موجب ،یتوسط متقاض یمحل قیتحق ایمحل  نهیمعا قرار یاجرا لهیوس هیعدم ته -256 ماده

 دنظریبا خواهان دعوا و در مرحله تجد یوسائل اجراء در مرحله بدو هیته بداند، مذکور را دادگاه الزم قراری. و اگر اجراباشدیم

 یدادگاه بدون آن نتواند انشاء رأ و رار مقدور نباشدق یاجرا له،یوس هیعلت عدم تهکه به ی. درصورت باشدیم دنظرخواهیتجد با

 نخواهد بود. یحکم بدو یمانع اجرا یمتوقف، ول یخواهنظر دیتجد دنظر،یتجد ابطال و در مرحله یدادخواست بدو دینما

 

 کارشناسرجوع به -ششم  مبحث

. در قرار دادگاه، دیبه کارشناس را صادر نما امر ارجاعحاب دعوا قرار از اص کیبه درخواست هر ایراساً  تواندیدادگاه م -257 ماده

 .گرددیم نییکند، تع دهیاظهار عق دیکه کارشناس با یمدت زیاست و ن الزم نظر کارشناس نسبت به آنکه یموضوع

 دیتخاب نمامربوط به موضوع است، ان رشته در تیصالح یکه دارا یکسان نیکارشناس مورد وثوق را از ب دیدادگاه با -258 ماده

 فرد باشد تا درصورت دیبا نی. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبشودیم قرعه انتخاب دیقآنها، بهو درصورت تعدد

 .ردیگمالک عمل قرار تینظر اکثر نظر،اختالف

 .باشند یاست که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساو یدرصورت تیاعتبار نظر اکثر -تبصره

ابالغ آنرا پرداخت نکند،  خیتار هفته از کیاست و هرگاه ظرف مدت  یدستمزد کارشناس به عهده متقاض داعیا -259 ماده

 یکارشناسانجامنتواند بدون زیباشد ودادگاه ننظر دادگاهبه یقرار کارشناس هرگاه .شودیخارج م یو لیدالاز عداد یکارشناس

خواه  دنظریعهده تجدبه دنظریتجد خواهان و درمرحلهبه عهده یدرمرحله بدو یپرداخت دستمزد کارشناس د،ینما یرأ انشاء

  دادخواست د،یصادرنماحکم زیباسوگند ن یکارشناس حت نظر دادگاه نتواند بدون یدر مرحله بدو کهیاست، درصورت
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 نخواهد بود. یبدو حکمیمانع اجرا یمتوقف ول یدنظرخواهیباشد تجد دنظریتجد واگر در مرحله گرددیمابطال

که ظرف  کندیاخطار م کارشناس دستمزد، دادگاه به داعیو انتخاب کارشناس و ا یپس از صدور قرار کارشناس -260 ماده

 توانندیم نیابالغ خواهد شد، طرف نیطرف. وصول نظر کارشناس بهدینما مینظر خود را تقد ،یکارشناسشده در قرار نییمهلت تع

اثباتاً بطور  ای "اینف دارند یمراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبدفتر دادگاهابالغ به خیتار زا هفتهکیظرف 

 یرأ یمالحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشارا پرونده دادگاه ادشده،یمدت  ی. پس از انقضاندیاظهار نما یکتب

 .دینمایم

باشد که به  یعذر یدارا کهنیمگر ا باشد،یم او ارجاع شدهکه از دادگاه به یامر کارشناس کارشناس مکلف به قبول -261 ماده

. دارد دادگاه اعالمبه یمراتب را به طور کتب یکارشناسقبل از مباشرت به دیبا صورتنیا موجه شناخته شود، دردادگاه صیتشخ

 ت.معذور بودن دادرس اسموارد معذور بودن کارشناس همان موارد

باشد که اظهار نظر در آن  یامور از موضوع کهنیدارد، مگرا میدرمدت مقرر نظر خود را کتباً تقد دیکارشناس با -262 ماده

. کندیاعالم م نیکارشناس و طرفو به نییتع یگریمهلت مناسب د دادگاه کارشناس یتقاضابه صورتنیدرانباشد. سریمدت م

 د،یدادگاه ننما مینظر خود را کتباً تقد نیکارشناس ظرف مدت مع هرگاه موجه باشد.و حیصر دیکارشناس با نظر درهرحال اظهار

واصل شود، دادگاه  دادگاهبه نظر کارشناس گریداخطار به کارشناس ای. چنانچه قبل ازانتخاب شودیم نییتع یگریکارشناس د

 .داردیاعالم م دارتیصالح مرجع و تخلف کارشناس را به دهدیاثر م بیآن ترتبه

را در صورت مجلس  حیو توض لیتکم از کارشناس، دادگاه موارد حیاخذ توض ای قاتیتحق لیدرصورت لزوم تکم -263 ماده

عدم حضور، کارشناس جلب خواهد . درصورت دینمایدعوت م حیتوض یادا یکارشناس اعالم و کارشناس را برامنعکس و به

 ایهمان کارشناس و به صادر آن را لیدهد، قرار تکم صیرا ناقص تشخ یگاه کارشناسداد حات،یپس از اخذ توض هرگاه شد.

 .دینمایمحول م گریکارشناس د

. هرگاه بعد از اظهار نظر کندیم نییو ارزش کار تع تیفیو ک تیکم تیالزحمه کارشناس را با رعادادگاه حق -264 ماده

و دستور وصول آن را  نییتع یطور قطعاست، مقدار آن را به نبوده ناسبشده مت نییالزحمه تعحقکارشناس معلوم گردد که

 .دهدیم

نداشته باشد، دادگاه به آن  مطابقت یکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس یدرصورت -265 ماده

 داد.اثر نخواهد بیترت

حضور در جلسه  ایازاظهار نظر  موجه بدون عذر یشاوره حاضر بوده ولو م یدگیاز کارشناسان در موقع رس یکیاگر  -266 ماده

باشند مالک عمل خواهد بود. عدم حضور  یتخصص با هم مساو ثیح از که یکارشناسان تینظر اکثر د،ینماامضا امتناع ای

 برسد. و به امضاء قیتصد گریازطرف کارشناسان د دیبا ،یرأ یامضاایاظهار نظر  از امتناعش ایکارشناس 

 جادیدر ا یکارشناس سبب اصل تخلف کهیاز اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورت یکیهرگاه  -267 ماده

 .ستیالنفع قابل مطالبه ناز عدم یناش انی. ضرر و زدینما ضرر از کارشناس مطالبه تواندیمتضرر باشد مخسارات به
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کارشناسان  ایقبل از اقدام کارشناس  توانندیم شود،یکارشناس صادر ممورد که قرار رجوع بهدعوا در هر  نیطرف -268 ماده

 نیالطرفیکارشناس مرض صورتنی. دراندینما یدادگاه معرفانتخاب و به ،یبا تراض را یگرید کارشناسانایمنتخب، کارشناس 

ممکن  شودیانتخاب م یبه تراض که یخواهد کرد. کارشناس اقدام یکارشناس قراریاجرا یکارشناس منتخب دادگاه برا یجابه

 باشد. یاز کارشناس رسم ریاست غ

 یکارشناس رابا تراض نیشود وطرف اجرا کننده یدگیدرخارج از مقر دادگاه رس یکارشناس قاتیباشد که تحقاگر الزم -269 ماده

 شودیدر مقر آن دادگاه اجراء م قاتیکه تحق یدادگاهقرعه به قیطررا به کارشناس انتخاب تواندیمدادگاهباشند،نکرده نییتع

 .دینما واگذار

 

 سوگند -هفتم  مبحث

سوگند  انیقرار ات ،یمتقاض درخواستبه دادگاه باشد،یم یصدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرع کهیدرموارد -270 ماده

 .دینمایم نییتع ادکندیسوگند  دیبا را که یموضوع سوگند و شخصصادر کرده و در آن،

که فاقد  تی، نسب ، وکالت و وص طالق نکاح ، طالق ، رجوع در لیالناس از قبحقوق ریو سا یمال یدعاو هیدر کل -271 ماده

 .ردیمالک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گ تواندیم یمواد آت شرح به یباشد سوگند شرع گریددالئل و مدارک معتبر

خواهان بوده به  ی( منکر ادعاهیعل یمدع) باشد و خوانده طیو گواه واجد شرا نهی( فاقد بیمدعه خواهان )هرگا -272 ماده

 به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد. و دینمایسوگند م یاداخواهان، منکر یتقاضا

 شودیثابت م شیادعا یبا سوگند و د،ینما به خواهان واگذارسوگند امتناع ورزد و سوگند را  یچنانچه خوانده از ادا -273 ماده

 .گرددیصادر م حکم او ساقط و به موجب آن یادعاودرصورت نکول

رد آن به خواهان  ایسوگند  انیجهت ات بار دادگاه سه دیسوگند و رد آن به خواهان نکول نما یچنانچه منکر از ادا -274 ماده

را به  سوگند یاصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادا با خواهد شد.شناخته  ناکل صورتنیرایدر غ کند،یم، به منکر اخطار

 سوگند، یدرصورت نکول خواهان از اداو شودیادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر م یو سوگند خواهان واگذار نموده و با

 او ساقط خواهد شد. یادعا

صلح و هبه  ایمال مورد ادعا  افتیدر ای خواهان یذمه از سو بر برائت یمبن ییهرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعا -275 ماده

 یدعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلق د،یناقله نما عقود از یکیمال به موجب  کیتملاینسبت به آن و 

 شد.مورد با آنان رفتار خواهد حسب و شودیم

الل بودن سکوت  ایلکنت زبان  لیقب از یاخواهان به علت عارضه یادعا در قبال یهرگاه خوانده در جلسه دادرس -276 ماده

و چنانچه سکوت  دینمایعارضه را برطرف م ایرا کشف  یامر مراد و متخصص ایمترجم  لهیبه وس ایرأساً دادگاه یقاض دینما

سه بار به خوانده  قت،یحق کتمان یو قانون یدادگاه ضمن تذکر عواقب شرع باشدذاءیاز باب تعمد و ا  یو استنکاف خوانده و

 تیبا سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکوم صورتنیا در شود،یاستنکاف، ناکل شناخته م جهیکه در نت دینمایاخطار م

 خوانده صادر خواهد شد.
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 هیاالجاره ، دن معامله ، مالثم قرض، لیاز قب ردیگیبه ذمه تعلق م یکه به هر علت و سبب یمال یدعاو هیدر کل -277 ماده

، صلح ، اجاره، هبه  عیب لیکه مقصود از آن مال است ازقب یدعاو نیهمچن - اتالف ایضمان به تلف ، نفقه ، هی، مهر اتیجنا

با  تواندینباشد م یشرع نهیب اقامه خواهان امکان یچنانچه برا - هیموجب دو شبه عمد یخطائ تی، جنا یبه نفع مدع تیوص،

 اثبات کند. خود را یادعا سوگند کی مهیدو گواه زن به ضم ایگواه مرد  کی یرفمع

 .شودیتوسط خواهان اداء م سوگند سپس دهدی، شهادت م طیماده ابتدا گواه واجد شرا نیدر موارد مذکور در ا -تبصره

ساقط  یامتناع از سوگند، حق و صورتدر الزم است و زی، سوگند خواهان ن نهیپس از اقامه ب تیبر م یدر دعوا -278 ماده

 .شودیم

 دیکند عالوه بر آن با نهیاقامه ب خود یوارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعا ت،یبر م یهرگاه خواهان، در دعوا -279 ماده

 ادعا ساقط خواهد شد. مورد سوگند حق انیدرصورت عدم ات.دیاداء سوگند نما

 یسوگند نموده و بعض یادا یبعض چنانچه ندیسوگند نما یادا دینسبت به سهم خود با کیدرصورت تعدد وراث هر  -1 تبصره

 و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد. ثابت سوگند کرده یکه ادا ینسبت به کساننکول کنند ادعا

سوگند  کی یهان، اداتوسط خوا نهیب د پس از اقامهباش یگریچنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص د -2 تبصره

 .کندیم تیکفا

 یآن سوگند ثابت است ول یالناسحق مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه ستیحق سوگند ن یدر حدود شرع -280 ماده

 ثابت نخواهد شد.حد سرقت با آن سوگند

زبانها ادا گردد و  ریم خداوند متعال به سانا ای( تاهلل -باهلل  -واهلل مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله ) دیسوگند با -281 ماده

مسلمان  نیب یفرق حال . در هردینمایم نییزمان ، مکان و الفاظ تع ثیآن را از ح یادا تیفیک دادگاهظیتغل به ازیدرصورت ن

 .گرددیسوگند صورتجلسه م انیات مراتب نخواهد بود.به نام خداوند متعالسوگند  یدر ادا رمسلمانیو غ

. دینمایرا احضار م نیو طرف نموده وقت نییسوگند، تع یحاضر نباشند، دادگاه محل ادا نیکه طرف یدرصورت -282 ماده

 .گرددیم دیحضور قدراحضار نامه علت

بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه  یاثر دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد بدون درخواست اصحاب تواندیدادگاه نم -283 ماده

 گردد. دیتجد سوگند دیسوگند شود با یدرخواست اجراآن،پس از 

در صورت مجلس نوشته  یشفاه باشد. درخواست یکتب ای یممکن است شفاه یمتقاض یدرخواست سوگند ازسو -284 ماده

 انجام داد. توانیم یدادرس انیپا تا درخواست را نیو ا رسدیم کنندهدرخواستیامضاشده و به

خواهد شد و چنانچه  ادی ،یمدع یادعا عدم وقوع ایمنکر باشد، سوگند بر عدم وجود  یکه سوگند از سو یدرصورت -285 ماده

کننده مقصود درخواست دیهرحال باعمل خواهد آمد. بهمنکر به هیعل ادعا وقوع ایباشد، سوگند بر وجود  یمدعیسوگند از سو

 امور است. نیا ازکیباشد که کدام حیصر و سوگند معلوم

باشد، دادگاه درهمان جلسه  حاضر کند ادیسوگند  دیکه با یکه شخص یسوگند، درصورت انیبعد از صدورقرار ات -286 ماده

بدون عذر  ادکندیسوگند  دیکه با ی. اگر کسکندیرا دعوت م نیطرف وقت نموده، نییدرصورت عدم حضور تعو دهدیسوگند م

 و با کندیرد م دعوا سوگند را به طرف انینکول محسوب و دادگاه ات دیامتناع نماسوگند از حضور از بعد ایموجه حاضر نشود 
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 دیق دیعدم حضور با جهیجهت حضور و نت هیدربرگ احضار.گرددیم م صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقطسوگند، حک انیات

 گردد.

که موجب ضرر  یااندازهبه تواندیم دادگاه هلت بخواهد،رد سوگند م ایقبول  یبرا ادکندیسوگند  دیکه با یاگر کس -287 ماده

 مهلت بدهد. بارکیطرف نشود به او 

 به دعوا انجام شود. کنندهیدگیدرجلسه دادگاه رس دیسوگند با انیات -288 ماده

 یبرا یگریوقت دمورد،  یاقتضا حسب دادگاه، ابد،یحضور که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه یدرصورت

تا او راسوگند داده و صورت مجلس  دهدیمابتین گرید یبه قاض ای شودیم دادرس دادگاه نزد او حاضر ای دینمایم نیسوگند مع

 .دینمایصادر م یارسال کند و براساس آن رأ دادگاه یرا برا

مستندات به  ریبا توجه به سا دادگاه دیماخود صرف نظر ن یکه درخواست سوگند کرده است از تقاضا یهرگاه کس -289 ماده

 .دینمایصادر م یمقتض یو رأنموده یدگیدعوا رس

 

 ییقضا ابتین -هشتم  مبحث

که  یگریهر اقدام د ایو  یمحل نهیمعا ای و گواهان نیاز مطلع قاتیتحق لیاز قب یلیبه دال یدگیکه رس یدرهر مورد -290 ماده

و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه  ردیدعوا انجام گ به کنندهیدگیمقر دادگاه رسخارج از ستیبایم

دهنده ارسال  ابتین مجلس به دادگاهصورت یرا ط جهیالزم معمول و نتتا حسب مورد اقدام دهدیم ابتین محل تداریصالح

 باشد. دادگاه بود که مورد وثوق معتبر خواهد ی. اقدامات مذکور درصورتدینما

و  رانیدولت ا نیمقررات معهود ب حدود دادگاه در د،یعمل آبه رانیخارج از کشور ا دیبا قاتیکه تحق یدر موارد -291 ماده

صورت عمل آورده و را به قاتیتا تحق دهدیم ابتیدر قلمرو آن انجام شود ن دیبا قاتیکه تحق یدادگاه کشورکشور مورد نظر، به

 .باشدیم قاتیتحق جهینت به رج از کشور متوقف بر وثوق دادگاهمعموله در خا قاتیتحقثر برا بیارسال دارد. ترت را مجلس

 قاتیراجع به تحق گرید یکشورها یدادگاهها که ازطرف یابتیشرط معامله متقابل، نبه توانندیم رانیا یدادگاهها -292 ماده

 قبول کنند. شودیمبه آنها داده ییقضا

 بیترت یلکن چنانچه دادگاه کشور خارج دهند،یم انجام رانیرا برابر قانون ا ییقضا قاتیتحق ابتین رانیا یدادگاهها -293 ماده

 و اسالم نیکه مخالف با مواز یبه شرط معامله متقابل و در صورت تواندیم رانیا دادگاه کرده باشد، نیمع یدگیرسیبرا یخاص

 .دیبرابر آن عمل نماحسنه نباشد و اخالق یمربوط به نظم عموم نیقوان

و از دادگاه  نییتع رانیا نیقوان برابر را قیو تحق یخارج از کشور، دادگاه نحوه بررس ییقضا قاتیتحق ابتیدر ن -294 ماده

 قیطربه ادشدهیکه دادگاه  یرا انجام دهد. درصورت قاتیبراساس آن کار تحق که خواهدیم شودیم دادهابتیکه به آن ن یخارج

 نظر دادگاه خواهد بود.منوط بهاعتبار آن دینما قیو تحق یبه بررس داماق یگرید
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 یرأ - ازدهمی فصل

 

 یصدور و انشاء رأ -اول  مبحث

 دینمایو به اصحاب دعوا اعالم م نموده یدرصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأ یپس از اعالم ختم دادرس -295 ماده

 .کندیم یرأ اعالم هفته انشاء و کیکثر ظرف حدا صورتنیا ریدر غ

 گردد: تیدر آن رعا ریبرسد و نکات ز دادرسان ایدادرس  یامضانوشته شده و به دیبا یدادگاه پس از انشاء لفظ یرأ -296 ماده

 .یصدور رأ خیتار -1

 اقامتگاه. دیآنان با ق یقانون ندگانینما ای لیوک ایمشخصات اصحاب دعوا  -2

 .نیدعوا و درخواست طرف موضوع -3

 براساس آنها صادر شده است. یکه رأ یمستندات، اصول و مواد قانون ل،یجهات، دال -4

 دادرسان دادگاه. ایمشخصات و سمت دادرس  -5

 برسد. یدادرسان صادرکننده رأ ای دادرس یامضاشده و به سیصدور پاکنو خیظرف پنج روز از تار دیدادگاه با یرأ -297 ماده

با درخواست خواهان، دادگاه مکلف  باشد یصدور رأ یاز آن مقتض یبوده و فقط قسمت هیکه دعوا قابل تجز یدرصورت -298 ادهم

 .دهدیرا ادامه م یدگیرس گر،یبه قسمت د نسبت و باشدیبه همان قسمت م نسبتیرأ یبه انشا

صورت قرار  نیا ریحکم، و در غ باشد، یکل ای ییور جزطدعوا و قاطع آن به تیدادگاه راجع به ماه یچنانچه رأ -299 ماده

 .شودیم دهینام

 

 یابالغ رأ -دوم  مبحث

 کهیو در صورت هیاصحاب دعوا ته تعداد دادنامه، رونوشت آن را به یپس از امضا یدفتر دادگاه موظف است فور ریمد -300 ماده

 به اصحاب دعوا یو توسط و میو اال به مأمور ابالغ تسل دین ابالغ نمابه آنا دارند آنها حضور یقانون ندهینما ایلیوک ای "شخصا

 گردد. ابالغ

 یرونوشت آن را به کس دیبرسد، نبا هادادرس ایدادرس  یدادنامه به امضا ای یدفتر قبل از آنکه رأ یاعضا ای ریمد -301 ماده

 یدگی( قانون رس9به مجازات بند )ب( ماده ) یادار به تخلفات یدگیرس یأتهایه ف مرتکب به حکمدرصورت تخل.ندینما میتسل

 باالتر محکوم خواهد شد.و1372مصوب  - یادار تخلفات به

 یرونوشت گواه ایبه صورت دادنامه  ای و یبه صورت حضور کهنیاجراء نمود مگر ا توانیرا نم یقرار ایحکم  چیه -302 ماده

 .آنان ابالغ شده باشد لیوک اینیطرفشده آن به

 خواهد بود. یرسم اوراق ریابالغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابالغ دادخواست و سا نحوه
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 یهااز روزنامه یکیدر  یآگه لهیبوس یالمکان باشد، مفاد رأمجهول هیعلبوده و محکوم یابیدادگاه غ یچنانچه رأ -تبصره

 یابالغ رأ خیتار ،یانتشار آگه خیابالغ خواهد شد. تار هیعلبه محکوم کباری یبرا خواهاننهیبا هز یمحلایمرکز  راالنتشاریکث

 .شودیم محسوب

 

 یابیو غ یحکم حضور -سوم  مبحث

از جلسات  کیچیدر ه یو یقانون ندهینما ایمقام قائم ای لیوک ایکه خوانده  نیاست مگر ا یحکم دادگاه حضور -303 ماده

 نشده باشد. یابالغ واقع هیاخطار ایباشد و  ننموده دفاع زین یطورکتببهودادگاه حاضر نشده 

 میتسل هیدفاع حهیال ایشوند و  حاضر از آنان در جلسه دادگاه یکه خواندگان متعدد باشند و فقط بعض یدرصورت -304 ماده

دادگاه  یرأ د،ینمایم یت به صدور رأکرده سپس مبادر یدگیرس خواندگان هیکل هیدعوا مطروحه علدادگاه نسبت به ند،ینما

 محسوب است. یابیغ باشد نشده یابالغ واقع ه،یاخطار ایاند و نداده هیدفاعحهیدر جلسات حاضر نشده و ال که ینسبت به کسان

 

 یواخواه -چهارم  مبحث

 ی. دادخواست واخواهشودیم دهینام یواخواه اعتراض نی. ادیاعتراض نما یابیحق دارد به حکم غ بیغا هیمحکوم عل -305 ماده

 است. یدگیرس قابل یابیصادر کننده حکم غدر دادگاه

که خارج از کشور اقامت  یکسان یبرا روز و ستیکشورند ب میکه مق یکسان یبرا یابیاز احکام غ یمهلت واخواه -306 ماده

 لیدلمهلت به نیدر ا یواخواهعدم اقدام به دینما معترض به حکم ثابت نکهیا واهد بود مگرخ یواقع ابالغخیدارند دوماه از تار

اعالم  یصادرکننده رأ دادگاه به یموجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواه لیدالدیبا صورتنیاست. درا بوده عذر موجه

 ری. جهات زشودیقف ممتو زیحکم ن یرا صادر و اجرا یواخواه دادخواستقبول داد قرار صی. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخدینما

  عذر موجه

 :گرددیم محسوب

 که مانع از حرکت است. یمرض -1

 اوالد. ایهمسر  ای نیاز والد یکیفوت  -2

 مهلت مقرر ممکن نباشد. در یدادخواست واخواه میکه بر اثر آن تقد قیزلزله و حر ل،یس لیاز قب هیحوادث قهر -3

 کرد. میتقد یمهلت مقرر دادخواست واخواهکه نتوان در  یحبس بودن به نحو ای فیتوق -4

 یابیآن ابالغ معتبر بوده و حکم غ د،یآ عملبه ینباشد و ابالغ قانون سریم هیبه شخص محکوم عل یچنانچه ابالغ واقع -1 تبصره

شد و محکوم نشده با یکه حکم ابالغ واقع یدرصورت د شد.اجراء گذارده خواه موقعبه شدن یو قطع یمهلت قانونپس از انقضاء

 بدواً  دارد. دادگاه میتقد یابیغبه دادگاه صادرکننده حکم یدادخواست واخواه تواندیم باشد یعدم اطالع از مفاد رأ یمدع هیعل

 حکمی. قرار قبول دادخواست مانع اجراکندیم قبول دادخواست را صادر اینموده قرار رد  یدگیمورد رس نیخارج از نوبت در ا

 خواهد بود.
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 ایدادنامه  نکهیله خواهد بود. مگر ا محکوم متناسب از نیاخذ تأم ایضامن معتبر  یمنوط به معرف یابیحکم غ یاجرا -2 تبصره

 نکرده باشد. یابالغ دادنامه واخواه خیو نامبرده در مهلت مقرر از تار شده یابالغ واقع بیغا هیمحکوم علبه هیاجرائ

برابر مقررات مربوط به  دنظریتجد مرحله در یدگیبدون عذر موجه قابل رس ادشدهیج از مهلت دادخواست خار میتقد -3 تبصره

 .باشدیم آن مرحله

نفع او صادر شود، حکم به یبعد یدگیو در رس دینما یحکم، واخواه یپس از اجرا بیغا هیچنانچه محکوم عل -307 ماده

 .باشدیم واخواه به یحکم اول یاز اجرا یخسارت ناشخواهان ملزم به جبران

که  یمؤثر است و شامل کس واخوانده فقط نسبت به واخواه و شودیصادر م یواخواه یدگیکه پس از رس یرأئ -308 ماده

که  یصورت نسبت به کسان نینباشد که در ا کیو تفک هیقابل تجز صادره یرأ کهنینخواهد شد مگر انکرده است یواخواه

 خواهد داشت. یتسر زیناندنکرده یواخواه یول بوده یابیمشمول حکم غ

 

 یرأ حیتصح -پنجم  مبحث

 یاشتباه ایشدن آن و  ادیز ای یاکلمه هو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادندادگاه س یو نوشتن رأ میهرگاه در تنظ -309 ماده

 حیرا تصح یرأ نفع،یبه درخواست ذ ای نشده، دادگاه رأساً دنظریتجد درخواست آنکه از  یباشد تا وقتدر محاسبه صورت گرفته

 ممنوع است. یحیتصح یبدون رونوشت رأ یاصل یرونوشت رأ میشد. تسلابالغ خواهد نیبه طرف یحیتصح یرأ .دینمایم

 .اجراء خواهد شد تیکه مورد اشتباه نبوده درصورت قطع یدادگاه درقسمت حکم

 یدر مدت قانون زیآن ن حیاست تصح فرجام ای دنظریتجد ای یابل واخواهقرار دادگاه ق ایکه اصل حکم  یدر موارد -1 تبصره

 .بود فرجام خواهد ای دنظریتجدای یقابل واخواه

از اعتبار خواهد  زین یحیتصح یرأ فرجام نقض گردد ای دنظریتجد ای یبه واسطه واخواه حیمورد تصح یچنانچه رأ -2 تبصره

 افتاد.

 

 یفور یدادرس -ششم  مبحث

 .دینمایدستور موقت صادر م ریمواد ز برابر نفعیدرخواست ذدارد، دادگاه به تیآن فور فیتکل نییکه تع یدرامور -310 ماده

 صورتنیرایخواهد بود و درغ دادگاه د مرجع درخواست دستور موقت، همانمطرح باش یچنانچه اصل دعوا در دادگاه -311 ماده

 اصل دعوا را دارد. به یدگیرس تیحکه صال باشدیم یدرخواست، دادگاهمرجع

در ماده قبل باشد، درخواست  ادشدهی یاز دادگاهها ریغ یهرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاه -312 ماده

 به اصل دعوا را نداشته باشد. یدگیرس تیصالح اگرچه د،یآیعمل مدادگاه بهدستور موقت از آن

 یو به امضا دیمجلس ق صورت در یباشد. درخواست شفاه یشفاه ای یت ممکن است کتبدرخواست دستور موق -313 ماده

 .رسدیمکنندهدرخواست

  کهی. درموارددینمایدادگاه دعوت مبه را نیو طرف نییرا تع یدادگاه روز و ساعت مناسب ،یبه امور فور یدگیرس یبرا -314 ماده
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 ادیمحل دادگاه به امور  ریدر غ ایو  لیدر اوقات تعط یو حت نیو دعوت ازطرف وقت نییتعبدون  توانیکند مکار اقتضاء تیفور

 نمود. یدگیرس شده

 را دارد. درخواستبه یدگیرس تیکه صالح باشدیم یبودن موضوع درخواست با دادگاه یفور صیتشخ -315 ماده

 .باشد یمنع از امر ایو  انجام عمل ایمال  فیبر توق ریدستور موقت ممکن است دا -316 ماده

 در اصل دعوا نخواهد داشت. یریتأث وجهچیدستور موقت دادگاه به ه -317 ماده

 ستیحداکثر ظرف ب دیبا کنندهدرخواست از قبل اقامه دعوا نشده باشد، کهیپس از صدور دستور موقت در صورت -318 ماده

 آن را به یو گواه میه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدخود ب یدعوا دستور، به منظور اثباتصدور خیروز از تار

موقت به درخواست طرف، از آن  دستور دادگاه صادرکننده صورتنیا ری. در غدینمامیکه دستور موقت صادر کرده تسل یدادگاه

 رفع اثر خواهد کرد.

اخذ  یمناسب نیازخواهان تأم شودیم موقت حاصلکه از دستور  یجبران خسارت احتمال یدادگاه مکلف است برا -319 ماده

 .باشدیم نیتأم سپردن دستور موقت منوط به صدورصورتنی. درادینما

 مقرر دارد که قبل از ابالغ اجراء شود. تواندیم کار، دادگاه تیفوردستور موقت پس ازابالغ قابل اجراست و نظر به -320 ماده

درصورت مصلحت از دستور  دادگاه تناسب با موضوع دستور موقت باشد،بدهد که م ینیأمکه طرف دعوا ت یدرصورت -321 ماده

 خواهد نمود.موقت رفع اثر

و  دینمایموقت آن را لغو م دستور است مرتفع شود، دادگاه صادرکنندهکه موجب دستور موقت شده  یهرگاه جهت -322 ماده

 دستور را لغو خواهد نمود. کننده،یدگیرس دادگاه مطرح باشد، دادگاهعوا دراگر اصل د

دستور  یخواهان رد شود، متقاض یادعا درصورت اقامه دعوا، ای( اقامه دعوا نشود و 318که برابر ماده ) یدرصورت -323 ماده

 متحمل شده است محکوم خواهد شد. دستور یکه طرف دعوا در اجرا یخساراتموقت به جبران

 ،یینها یابالغ رأ خیماه از تار کی ظرف رفع اثر از آن، چنانچه ایدستور موقت  یه از متقاضاخذ شد نیدرخصوص تأم -324 ماده

 خواهد شد. فیرفع توق نیاز مال مورد تأم دادگاه، خسارت طرح دعوا نشود، به دستورهمطالب یبرا

ضمن  تواندیم ی. لکن متقاضتسین و فرجام دنظریرد درخواست دستور موقت مستقالً قابل اعتراض و تجد ایقبول  -325 ماده

قبول درخواست دستور  ایدر هرحال رد  ی. ولدینما یدگیدرخواست رس و اعتراض زینسبت به آن ن یاصل رأبه دنظریتجدیتقاضا

 .ستینیفرجام یدگیموقت قابل رس

 .باشدیم ییحوزه قضا سیرئ دییدستور موقت مستلزم تأ یاجرا -1 تبصره

 است. یرمالیغ یمعادل دعاو یدادرس نهیدستور موقت مستلزم پرداخت هزدرخواست صدور  -2 تبصره
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 دنظریتجد -چهارم  باب

 

 دنظریقابل نقض و تجد یاحکام و قرارها -اول  فصل

 

 :گرددینقض م ریو انقالب در موارد ز یعموم یدادگاهها یآرا -326 ماده

 د.متوجه اشتباه خود شو یصادرکننده رأ یقاض -الف

 دهد، متنبه شود. تذکر یصادرکننده رأ یکه اگر به قاض ینحوصادره ببرد به یبه اشتباه رأ یپ یگرید یقاض -ب

 یدگیرس یبرا تیفاقد صالح یقاض که بعداً کشف شود ایاند و را نداشته یدگیرس تیصالح ،یقاض ای یدادگاه صادرکننده رأ -ج

 بوده است.

حوزه  سیدادستان کل کشور، رئ کشور، یعال وانید سیکور در بند )ب( عبارت است از رئمذ گرید یمنظور از قاض -1 تبصره

 .ردیگیتحت نظر او قرار م پرونده یکه طبق مقررات قانون یگرید یقاضهر ایو  ییقضا

کل کشور  مراتب را به دادستان دهد صیرا مؤثر در حکم صادره تشخ یقضات تخلف قاض یدادگاه انتظام کهیدرصورت -2 تبصره

 .دینما ماده اقدام نیبه اعمال مقررات اتا کندیاعالم م

. دادگاه داردیارسال م دنظریتجد دادگاه اه خود شود مستدالً پرونده را بهمتوجه اشتب یصادرکننده رأ یچنانچه قاض -327 ماده

 خواهد کرد. یماهو یدگینقض و رس را صادره یرأ ،یابراز لیدلباتوجه به ادشدهی

صادره ببرند با ذکر استدالل  یرأ اشتباه به ی( پ326( ماده )1از مقامات مندرج در تبصره ) کیهر  کهیدرصورت -328 دهما

 یدگیرا نقض و رس یاستدالل تذکردهنده، رأ رشیدرصورت پذ ادشدهی. دادگاه دارندیم ارسال دنظریتجدپرونده را به دادگاه

 .دینمایاعاده م یبه دادگاه بدواجراء یراو ب دییرا تأ یواال رأ دینمایم یماهو

و  یدگیبه اصل ادعا رس ابتدا دنظریادعا شود، مرجع تجد یصادرکننده رأ یقاض تیکه عدم صالح یدر صورت -329 ماده

 خواهد کرد. یدگیو دوباره رس رانقضیدرصورت احراز، رأ

 

 دنظریقابل تجد یآرا -دوم  فصل

 

طبق قانون قابل درخواست  که یاست، مگر در موارد یقطع یو انقالب در امور حقوق یومعم یدادگاهها یآرا -330 ماده

 باشد. دنظریتجد

 : باشدیم دنظریقابل درخواست تجد ریاحکام ز -331 ماده

 .باشد متجاوز الی( ر3 000 000) ونیلیارزش آن از سه م ایکه خواسته  یمال یدر دعاو - الف

 .یرمالیغ یواحکام صادره در دعا هیکل - ب
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 .باشد دنظریکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجد یحکم راجع به متفرعات دعوا درصورت -ج

آنان را قاطع دعوا قرار  یکتباً رأ نیطرف که چند نفر کارشناس ای کی یمستند به رأ ایاحکام مستند به اقرار در دادگاه  -تبصره

 .یصادرکننده رأ یقاض ایدادگاه  تیدرخصوص صالح مگر ستین دنظریدرخواست تجدداده باشند قابل

 باشد: دنظریتجد درخواست که حکم راجع به اصل دعوا قابل یاست، درصورت دنظریقابل تجد ریز یقرارها -332 ماده

 رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. ایقرار ابطال دادخواست  -الف

 عدم استماع دعوا. ایقرار رد دعوا  -ب

 ار سقوط دعوا.قر -ج

 دعوا. نیاز طرف یکی تیقرار عدم اهل -د

آنان  یدنظرخواهیباشند تجد کرده خود را ساقط یدنظرخواهیحق تجد یدعوا با توافق کتب نیکه طرف یدرصورت -333 ماده

 .یرأ صادرکننده یقاض ایدادگاه  تیمگر درخصوص صالحمسموع نخواهد بود

 .باشدیمرکز همان استان م دنظریتجد دادگاه ،یاوانقالب هر حوزه یعموم یگاههاداد یآرا دنظریمرجع تجد -334 ماده

 دارند : دنظریحق درخواست تجد ریاشخاص ز -335 ماده

 آنها. یقانون ندگانینما ایوکال و  ایدعوا  نیطرف -الف

 خود. یقانون فی( در حدود وظا326( ماده )1مقامات مندرج در تبصره ) -ب

 

 دنظریلت تجدمه -سوم  فصل

 

خارج از کشور  میاشخاص مق یبرا روز و ستیب رانیا میاشخاص مق یاصحاب دعوا، برا دنظریمهلت درخواست تجد -336 ماده

 است. یمدت واخواه یانقضا ای ابالغخیدوماه از تار

فوت  ایمحجور  ایسته ورشک دنظریتجد دارند قبل از انقضاء مهلت یدنظرخواهیحق تجد کهیاز کسان یکیهرگاه  -337 ماده

و درصورت فوت به وارث  میو درمورد محجور به ق هیتصف ریمدورشکسته به مورد قرار در ایابالغ حکم  خیتاراز دیشود، مهلت جد

 .شودیموارث شروع یقانون ندهینما ای مقامقائم ای

اند در دعوا دخالت داشته تیوصا ای و مومتیق ای تیوال لیاز قب یندگیعنوان نماکه به یاز اشخاص یکیاگرسمت  -338 ماده

 شود،یم نییسمت تع نیابه کهیقرار به کس ایابالغ حکم  خیمقرر از تار مهلت گردد، لیزا ینظر خواه دیتجدمدت یقبل از انقضا

که  یکسار بهقر ایحکم  ابالغ خیاز تار یدنظرخواهیواسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدسمت به نیشد و اگر زوال ا خواهد شروع

 .گرددیرفع حجر شده است، شروع م یاز و
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 یدگیدادخواست و مقدمات رس -چهارم  فصل

 

دفتر شعبه اول دادگاه  ای یرأ صادرکنندهدادگاه ست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتردادخوا دیبا دنظریتجد یمتقاض -339 ماده

 .دینما میاست، تسل فیتوق آنجا در که یبازداشتگاه دفتربهای دنظریتجد

و طرف  یمشتمل بر نام متقاض یدیرس پس از وصول دادخواست آن را ثبت وبالفاصله  دیدر باال با ادشدهیاز مراجع  کیهر

 دیرا ق خیهمان تار دنظریدادخواست تجد یبرگها هیکل یو در رو میتسل کنندهمیتقد ثبت و دادنامه بهشماره م،یتسل خیدعوا، تار

 .گرددیممحسوب یخواه دنظریتجد خیتار خ،یتار نیا کند.

دادگاه باال اقدام و دادخواست را به شرح بازداشتگاه داده شود به ای دنظریدفتر مرجع تجدکه دادخواست به یدرصورت -1 تبصره

از  پس یر دادگاه بدودفت ریشده باشد، مد میتقد یدر مهلت قانون دنظریدادخواست تجد چنانچه .داردیم ارسالیصادرکننده رأ

 .داردیم ارسالدنظریمرجع تجدآن، پرونده را ظرف دو روز به لیتکم

نگردد، به موجب قرار دادگاه  نقص رفع یدر مهلت قانون ایکه دادخواست خارج از مهلت داده شود و  یدرصورت -2 تبصره

 دادگاه یقابل اعتراض است، رأ دنظریدر مرجع تجد ابالغ خیروز از تار ستیقرار ظرف ب نیا .شودیم ردیبدو یصادرکننده رأ

 است. یقطع دنظریتجد

امر مانع از  نی. ادینما نیآن را مع دنظریتجد و مرجع ینبودن رأ ایبودن  دنظریخود، قابل تجد یرأ لیذ دیدادگاه با -3 تبصره

 دنظریدرخواست تجد نیاز طرف کیم کند، هراعال یبوده و دادگاه آن را قطع دنظریتجد دادگاه قابل یرأآن نخواهد بود که اگر

 .دینما

 ینشده باشد، متقاض میتقد قبل به مراجع مذکور در ماده دنظریکه در مهلت مقرر دادخواست تجد یدرصورت -340 ماده

ابتدا به  مکلف است. دادگاه دینمایم میتقد یدادگاه صادرکننده رأ به را دنظریتجد یخود تقاضا عذرانیو ب لیبا دل دنظریتجد

 رشیبه پذ نسبت و درصورت وجود عذر موجه یدگیدر مهلت مقرر بوده رسدادخواست میموجب عدم تقدبه که شدهعذر عنوان

 .دینمایم میاتخاذ تصم دنظریدادخواست تجد

 .باشدی( م306ماده ) لیجهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذ -تبصره

 شود: دیق رینکات ز دیدر دادخواست با -341 ماده

 داده باشد. لیدادخواست را وک که یاو درصورت لیخواه و وک دنظریمشخصات تجد ریو اقامتگاه و سا ینام و نام خانوادگ -1

 خوانده. دنظریمشخصات تجد ریاقامتگاه و سا ،ینام و نام خانوادگ -2

 شده است. دنظریکه از آن درخواست تجد یقرار ایحکم  -3

 .یرأدادگاه صادرکننده  -4

 .یابالغ رأ خیتار -5

 .ینظر خواه دیتجد لیدال -6
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شرکت و امثال آنرا داشته باشد،  تیریمد ایوکالت  ای تیوصا ای تیوال ای مومتیهرگاه دادخواست دهنده عنوان ق -342 ماده

 .دیدادخواست نما وستیپ باشد،یم او را که مُثب ت سمت یسند ریتصوایرونوشت  دیبا

 نسخه باشد. کیآنها بعالوه  تعدادبه دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف در دیآن با وستیپ یدادخواست و برگها -343 ماده

 باشدیم یدهنده چه کس دادخواست نشده و معلوم نباشد که نیخواه در دادخواست مع دنظریاگر مشخصات تجد -344 ماده

 ادشدهیمهلت، دادخواست  ینشود، پس از انقضا دیتجد ای لیتکم دادخواست ،مهلت ینباشد و قبل از انقضااقامتگاه او معلوم ای

الصاق  خیروز از تار ده قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف نی. اگرددینموده رد م افتیدرکه دادخواست را یدادگاه موجب قراربه

 .بود خواهد دنظر،یدادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجد واریبه د

 بود. نخواهد (326مل موارد نقض مذکور درماده )( شا336ماده و ماده ) نیرر درامهلت مق -تبصره

 تی( در آن رعا343( و )342) مواد ( و341( ماده )6و  5، 4، 3، 2) یدربندها ادشدهیکه نکات  یهر دادخواست -345 ماده

 لیطور تفصرا به صیول دادخواست، نقاوص خیظرف دو روز از تار یبدو دفتر دادگاه ریو مد افتدینمانینشده باشد به جر

 دیو اگر محتاج به تجد کند را رفع صیکه نقا دهدیاو مهلت مروز ابالغ ده روز بهاطالع داده و از یکتب طوربه دهندهدادخواستبه

 ( اقدام خواهد شد.339ماده )(2) تبصره برابر صورتنیرایدر غ د،ینما دیدادخواست است آن را تجد

نسخه از  کیپس از رفع نقص،  ای و وصول دادخواست و ضمائم آن خیظرف دو روز از تار یدفتر دادگاه بدو ریمد -346 ماده

 ادشدهیمهلت  یابالغ پاسخ دهد، پس از انقضا خیکه ظرف ده روز از تار فرستدیم طرف دعوا یآن را برا یهاوستیپدادخواست و

 .فرستدیم دنظریمرجع تجدپرونده را بهباشد،  دهینرسای دهیرس یکه پاسخ نیا اعم از

حکم خواهد بود، هرچند دادگاه  یاجرا مانع دهیکه در قانون احصاء گرد دنظریقابل تجد یاز آرا یدنظرخواهیتجد -347 ماده

 که طبق قانون استثناء شده باشد. یموارد در اعالم نموده باشد مگر یقطعآن را یصادرکننده رأ

 

 دنظریجهات تجد -پنجم  فصل

 

 است : ریبه قرار ز دنظریجهات درخواست تجد - 348 ماده

 عدم اعتبار مستندات دادگاه . یادعا - الف

 شهادت شهود. یقانون طیفقدان شرا یادعا - ب

 .یابراز لیبه دال یعدم توجه قاض یادعا - ج

 یدادگاه صادر کننده رأ ای یقاض تیعدم صالح یادعا - د

 .یمقررات قانون ایو  یشرع نیبا مواز یمخالف بودن رأ یادعا -ه

 گر،یباشد درصورت وجود جهات د آمده عملماده به نیاز جهات مذکور در ا یکیبه استناد  دنظریاگر درخواست تجد - تبصره

 .دینمایم یدگیآن جهت هم رسبه دنظریمرجع تجد
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 یدگیموردحکم قرار گرفته رس نینخست است و در مرحله یدنظرخواهیفقط به آنچه که مورد تجد دنظریمرجع تجد -349 ماده

 .دینمایم

موجب نقض  ،یدر مرحله بدو یقانون عدم رفع نقص آن در موعد مقرر ایدادخواست و  یقانون طیشرا تیعدم رعا -350 ماده

که ظرف ده روز  کندیار ماخط یبه دادخواست دهنده بدو دنظریتجد دادگاه موارد نینخواهد بود. در ا دنظریتجددر مرحله یرأ

محرز نباشد  دهندهدادخواست که سمت یدرصورت نی. درصورت عدم اقدام و همچندینمانسبت به رفع نقص اقدام ابالغ خیاز تار

 .دینمایمصادر را یبدو یصادره را نقض و قرار رد دعوا یدادگاه رأ

از  ایو  نیسهو قلم، مشخصات طرف ارقام، اعداد، لیاز قب یاتاشتباه رازیغ یبدو یدر رأ دنظریچنانچه دادگاه تجد -351 ماده

 خواهد کرد. دییآن را تأ ،یمالحظه نکند ضمن اصالح رأ یگریاشکال د دهیرس اثباتبه قسمت از خواسته کهدر آن یافتادگقلم

را نقض و پرونده را به  یدهد رأ صیتشخ یذات ای یمحل تیرا فاقد صالح یدادگاه بدو دنظر،یهرگاه دادگاه تجد -352 ماده

 .داردیممرجع صالح ارسال

. کندیم دییدهد، آن را تأ صیتشخ یقانون نیرا مطابق با مواز تیقرار مورد شکا کهیدر صورت دنظریدادگاه تجد -353 ماده

 .دهدیبه دادگاه صادرکننده قرار عودت م یماهو یدگیرس ینقض، پرونده را براپس از صورتنیا ریدرغ

از مستشاران شعبه  یکیاو توسط  دستور به ایدادگاه  سیتوسط رئ دنظریمحل در دادگاه تجد نهیو معا قیقرار تحق -354 هماد

 قرار را از دادگاه محل یاجرا تواندیم دنظریهمان استان باشد دادگاه تجد گرید قرار در شهر یچنانچه محل اجراو شودیاجرا م

به دادگاه محل،  ییقضا ابتین یاعطا باشد با گریاستان د ییقرار در حوزه قضا یاجراکه محل یو در صورت دینما درخواست

 قرار را خواهد نمود. یدرخواست اجرا

انجام خواهد شد  یصادر کننده رأ یقاض محل باشد توسط نهیمعا ایگواه  یدادگاه فقط گواه یرأ یکه مبنا یدر موارد -تبصره

 ه باشد.مورد وثوق دادگاکه گزارش نیمگر ا

در قرار، موجه  ادشدهیجهت دعوا به استماع عدم ایرا در مورد رد  یقرار دادگاه بدو دنظریکه دادگاه تجد یدرصورت -355 ماده

 خواهد کرد. دییقرار صادره را تأ تیدهد، در نها صیقابل استماع تشخ ریغ ای مردود دعوا را گرید یقانونبه جهات ینداند ول

 بیموجب قانون ترتکه به نیمگر ا است یجار زین دنظریدر مرحله تجد شودیم تیرعا یبدو یکه در دادرس یمقررات -356 ماده

 باشد.مقرر شده یگرید

 کهیوارد شود، مگر در موارد دنظریتجد مرحله در تواندینم یگریآنان، کس د یمقام قانونقائم ایدعوا  نیاز طرف ریغ -357 ماده

 .داردیمقانون مقرر

 یمقتض یرا نقض و رأ یبدو دادگاه یدهد، رأ صیرا موجه تشخ دنظرخواهیتجد یادعا دنظریچنانچه دادگاه تجد -358 ادهم

 اعاده خواهد کرد. یدادگاه بدوپرونده را به ،یرأ دییتأ با رد درخواست و صورتنیا ریدرغ.دینمایصادر م

 یکه رأ یمگر در موارد رد،یگ قرار یخواه دنظریتجد نیطرف ریه غمورد استفاد تواندینم دنظریدادگاه تجد یرأ -359 ماده

 یدنظرخواهیبوده و تجد یبدو یهم که مشمول رأ گریبه اشخاص د نسبت صورتنینباشد که در ا کیتفکو هیصادره قابل تجز

 داشت. خواهد یاند، تسرنکرده
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( آن 309ماده ) تیدادگاه با رعا همان رخ دهد یاشتباه ایسهو  دنظر،یدادگاه تجد یو نوشتن رأ میهرگاه در تنظ -360 ماده

 را اصالح خواهد کرد.

 .باشدیم یمقرر در مرحله بدو بیدادنامه و ابالغ آن به ترت میتنظ -361 ماده

 :شودیمحسوب نم دیجد یادعا ریموارد ز یمسموع نخواهد بود ول دنظریدر مرحله تجد دیجد یادعا -362 ماده

مورد حکم  یآن در مرحله بدو متیق که یمال نیمطالبه ع ایبوده و  یبدو یآن، موضوع رأ نیبه که عمحکوم متیق مطالبه -1

 قرار گرفته است.

و  دهیرس ،یبدو یدگیرس انیدر جر آن که موعد پرداخت یونیالمثل و داقساط آن و اجرت هیاجاره بهاء و مطالبه بق یادعا -2

تعلق گرفته و مورد حکم  یبه خواسته اصل یبدو یبعد از صدور رأ ایدعوا  انیجر که در زمان انیزضرر و  لیقبمتفرعات از ریسا

 باشد. دهیرس یصدور رأموعد پرداخت آن بعد از ای نشده واقع

 بالعکس. ایالمثل به اجرت یالمسمعنوان خواسته از اجرت رییتغ -3

قرار ابطال دادخواست  دنظر،یتجد مرجع ند،یخود را مسترد نما دنظریدعوا دادخواست تجد نیاز طرف کیچنانچه هر -363 ماده

 .دینمایصادر مرا دنظریتجد

از مراحل  کیچیاو در ه لیوک ای خوانده خوانده باشد و تیبر محکوم یمبن دنظریدادگاه تجد یکه رأ یدر موارد -364 ماده

 روز پس از ابالغ ستیظرف مدت ب دنظریدادگاه تجد یباشند رأ هم نداده یاهیاعتراض ایو  هیدفاع حهیالحاضر نبوده و یدادرس

 است. یصادره قطع یرأ باشد،یم دنظریدر همان دادگاه تجد یدگیو رساو قابل اعتراض لیوک ای هیعلبه محکوم یواقع

 .باشدیم ی( قطع326جز در موارد مقرر در ماده ) دنظریصادره درمرحله تجد یآرا -365 ماده

 

 

 یخواهفرجام - پنجم باب

 

 یدر امور مدن یخواهفرجام -اول  فصل

 

 قابل فرجام یو آرا یخواهفرجام -اول مبحث

و  یشرع نیبا مواز یفرجام مورددرخواست یعدم انطباق رأ ایانطباق  صیعبارت است از تشخ یفرجام یدگیرس -366 ماده

 .یمقررات قانون

مگر در موارد  ستین یخواهفرجام قابل افتهی تیقطع دنظریدم درخواست تجدکه به علت ع یبدو یدادگاهها یآرا -367 ماده

 :ریز

 احکام: - الف

 باشد. الی( ر20 000 000) ونیلیم ستیاز مبلغ ب شیکه خواسته آن ب یاحکام - 1
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 .تیاحکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تول -2

 باشد. یفرجام یدگیکه اصل حکم راجع به آنها قابل رس نیشروط به ام ریز یقرارها -ب

 رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. ایقرار ابطال  -1

 دعوا. نیاز طرف یکی تیعدم اهل ایقرار سقوط دعوا  -2

 :ریز در موارد مگر ستین یخواهاستان قابل فرجام دنظریتجد یدادگاهها یآرا -368 ماده

 احکام : - الف

 راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، نسب، حجر و وقف. احکام

 باشد. یفرجام یدگیکه اصل حکم راجع به آنها قابل رس نیمشروط به ا ریز یقرارها - ب

 صادر شده باشد. دنظریرد دادخواست که از دادگاه تجد ایقرار ابطال  -1

 .دعوا نیاز طرف یکی تیعدم اهل ایقرار سقوط دعوا  -2

 نخواهد بود: یفرجام یدگیقابل رس مورد الف( در دو ماده قبل باشد حسب) یبندها قیاگرچه از مصاد ریاحکام ز - 369 ماده

 احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. -1

 ه باشند.دعوا قرار داد قاطع آنها را یرأ یطور کتببه نیچند نفر کارشناس که طرف ای کی هیاحکام مستند به نظر -2

 احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. -3

 خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. یخواهحق فرجام نیکه طرف یاحکام -4

که حکم راجع به اصل  یدرصورت شود،یم راجع به متفرعات آن صادر یاصل یدعاوبه یدگیبعد از رس ایکه ضمن  یاحکام -5

 د.نباش یفرجام یدگیرسدعوا قابل

 است. یخواهفرجام رقابلیخاص غ نیموجب قوانکه به یاحکام -6

 

 موارد نقض -دوم  مبحث

 میخواسته اتخاذ تصمفرجام یرأ نقض ایاعضاء در ابرام  تیبا نظر اکثر یدگیپس از رس کنندهیدگیشعبه رس -370 ماده

 دینمایبرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مباشد ضمن ا پرونده موجود در لیقانون ودال مطابقی. چنانچه رأدینمایم

 اقدام خواهد شد. یمقررات آت طبق و اال

 :گرددیقرار نقض م ایحکم  ریدر موارد ز -371 ماده

 ،یمحل تیصالح تیعدم رعا موردذ به موضوع را نداشته باشد و در یدگیرس یبرا یذات تیصالح ،یدادگاه صادرکننده رأ -1

 شده باشد. رادیآن انسبت بهکه  یوقت

 شناخته شود. یو مقررات قانون یشرع نیصادره خالف مواز یرأ -2

را از اعتبار  یباشد که رأ تیاهم از یاکه به درجه یو قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورت یاصول دادرس تیعدم رعا -3

 .ندازدیب یقانون

 

 



  

 قانون آیین دادرسی مدنی                

 

 

 

 

 

 شده باشد. صادر همان اصحاب دعوا نیموضوع و ب کیدر  یانونبدون سبب ق گر،یکدیبا  ریمغا یآرا -4

 توجه نشده باشد. نیو مدافعات طرف لیبه دال ایانجام شده ناقص بوده و  قاتیتحق - 5

 .گرددینم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقضحاکم  نیصادره با قوان یچنانچه رأ -372 ماده

 یکه دارا یاآن با ماده یهیتوج اسباب مطابقت داشته باشد، لکن یاز مواد قانون یکیصادره با  یچنانچه مفاد رأ -373 ماده

 .گرددیم نقض ادشدهی یشده، رأ قیتطباست یگرید یمعنا

 یآن قرارداد معنامربوط به نامهنییآ ای قانون ایسند  حیاز قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صر یکه دعوا ناش یدر موارد -374 ماده

 .گرددیصادره در آن خصوص نقض م یداده شود، رأ یرأ صادرکننده مورد نظر دادگاه یمعنااز ریغ یگرید

 انیدرجر نیکه طرف یرأ یمبنا یهاچنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته -375 ماده

 .گرددیمصادره نقض یاند ثابت شود، رأنموده هیارا یدادرس

و  دینما رییصورت اختالف تغ ای و نیکه طرف نیصادر شده باشد بدون ا یریمغا یآرادعوا  کیچنانچه در موضوع  -376 ماده

آن  یاعتبار یب نفعیبوده و به درخواست ذ اعتباریمؤخر ب یشود، رأ نقض دادگاه یرأ یاعاده دادرس ایدنظریسبب تجدبه ای

 ایدادگاه و  کیاز  ادشدهی یکه آرا نیعم از امخالفت با قانون نقض خواهد شد، ااول درصورت یرأ نی. همچنگرددیم اعالم

 متعدد صادر شده باشند. یدادگاهها

آن جهت که خواه بهفرجام اگرچه شودیفرجام نقض م یمورد تقاضا یاز موجبات نقض، رأ یکیدرصورت وجود  -377 ماده

 استناد نکرده باشد.مورد نقض قرار گرفته

 

 یخواهفرجام بیترت -سوم  مبحث

 :ندینما یفرجام یدگیدرخواست رس یمواد آت تیبا رعا توانندیم ریافراد ز -378 ماده

 آنان. یو وکال یقانون ندگانیدعوا، قائم مقام، نما نیطرف -1

 دادستان کل کشور. -2

دادخواست  دیدفتر دادگاه مذکور با ری. مددیآیم عملبه یدادگاه صادرکننده رأدادخواست به میبا تقد یخواهفرجام - 379 ماده

و  میتسل کنندهمیدادخواست با شماره ثبت به تقد میتقد خیخواه و طرف او و تارفرجام نام مشتمل بر یدیرسرا در دفتر ثبت و

 .شودیمحسوب م یخواهفرجام یابتدا دادخواست میتقد خی. تاردینما دیرا ق میتقدخیدادخواست تار یبرگها هیکل یدر رو

 شود: دیق رینکات ز دیت بادر دادخواس -380 ماده

 که یاو درصورت لیخواه و وکمشخصات فرجام ریو اقامتگاه و سا ینام و نام خانوادگ -1

 داده باشد. لیرا وک دادخواست

 مشخصات فرجام خوانده. ریو اقامتگاه و سا ینام و نام خانوادگ -2

 که از آن درخواست فرجام شده است. یقرار ایحکم  -3
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 .یاه صادرکننده رأدادگ -4

 . یابالغ رأ خیتار -5

 .یخواهفرجام لیدال -6

 شود: وستیپ ریز یبرگها دیبا یبه دادخواست فرجام -381 ماده

 .شودیکه از آن فرجام خواسته م یقرار ایمصدق حکم  ریتصو ایرونوشت  -1

 .یمتضمن اعتراضات فرجام حهیال -2

دادخواست را نداده  خواهفرجام که خود یدرصورت یدادخواست فرجام کنندهمیتقدمدرک مُثب ت س مَت  ای لیوکالتنامه وک -3

 باشد.

نسخه  کیبه تعداد آنها بعالوه  دعوا دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرفدر  دیآن با وستیپ یدادخواست و برگها -382 ماده

 .شودیم مهیضم اول ت سمت که فقط به نسخهمثب مدرکیاستثناباشد، به

باشد به  دهیآن پرداخت نگرد یدادرس نهیهز اینشده و  میدر دو ماده قبل تقد ادشدهیکه برابر مقررات  یدادخواست -383 ادهم

 .افتدینم انیجر

دهنده دادخواستطور مشخص بهبه را آن صیدادخواست، نقا دیرس خیظرف دو روز از تار ادشدهیدفتر دادگاه در موارد  ریمد

شده، که دادخواست خارج ازمهلت داده یدرصورت را رفع کند. صیکه نقا دهدیم مهلت ابالغ ده روز به اواز روزو  دینمایاخطار م

روز  ستیقرار ظرف ب نیا .شودیمرد دهیگرد میکه دادخواست به آن تسل یقراردادگاه نشود، بموجب لیتکم ادشدهیدر مدت  ای

 است. یقطع وانید یرأ .باشدیم کشور یعالوانیدر د تیابالغ قابل شکا خیاز تار

دهنده معلوم نباشد،  دادخواست تیهو جهینشده و درنت نیمع یخواه در دادخواست فرجاماگر مشخصات فرجام -384 ماده

. شودیکه دادخواست به آنجا داده شده، رد م یبموجب قرار دادگاه یخواهفرجام مهلت یو پس از انقضا ماندیمدادخواست بالاثر

 ی. رأباشدیکشور م یعالوانید در تیدفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکا واریدبه الصاقخیروز از تار ستیظرف ب ادشدهی قرار

 است. یقطع وانید

آن را  یوستهایازدادخواست و پ نسخه کیدفتر دادگاه  ریباشد، مد لیتکم یخواهکه دادخواست فرجام یدرصورت -385 ماده

 یکه پاسخ نیاعم از ا ادشدهیمهلت  یپاسخ دهد. پس از انقضا یکتب طوربه روز ستیتا ظرف ب داردیارسال مطرف دعوا، یبرا

 .فرستدیم کشور یعالوانیفرجام خواسته، به د یپرونده مربوط به رأباشد، پرونده را همراه با دهینرس ای دهیرس

عمل  ریز بیو لکن به ترت اندازدینم ریده است به تأخکه حکم نقض نش یحکم را تا زمان یدرخواست فرجام ، اجرا -386 ماده

 :گرددیم

 مناسب اخذ خواهد شد. نیتأم لهمحکوم دادگاه قبل از اجراء از صیباشد، درصورت لزوم به تشخ یبه مالچنانچه محکومُ  -الف

حکم تا  یناسب بدهد اجرام نیتأم هیدادگاه صادرکننده حکم، محکوم عل صیباشد و به تشخ یرمالیبه غچنانچه محکومُ  -ب

 خواهد افتاد. ریتأخ بهیفرجام یصدور رأ
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موارد قرار رد دادخواست در آن یعلت هر به اینشده،  یخواهفرجام یقابل فرجام در مهلت مقرر قانون یهرگاه از رأ - 387 ماده

دادستان کل کشور  قیاز طر تواندیباشد، م یأقانون بودن آن ر ایشرع  خالف یمدع نفعیشده باشد و ذ یقطع صادر و یفرجام

 است. یفرجام یدادرس نهیدادخواست و پرداخت هز میمستلزم تقد ادشدهی یتقاضا. دیبنما یفرجام یدگیرس یتقاضا

شدن قرار رد دادخواست  یقطع ای یخواهانقضاء مهلت فرجام خیماه حسب مورد از تار کیدادخواست  میمهلت تقد - تبصره

 .باشدیم یرد دادخواست فرجام قرار دییکشور درخصوص تأ یعال وانید یرأابالغ ای یفرجام

بودن آن از جهت ضمائم و  لیتکم و درصورت افتیرا در یفرجام یدگیکشور دادخواست رسدفتر دادستان کل -388 ماده

 .رساندیکشور مادستان کلنظر دبه یپرونده اصل مهیضم به آن را ثبت وبرابر مقررات،  یدادرسنهیمستندات و هز

دهد، از  صیبه صحت تشخ مقرون قانون، ایشرع  نیبا مواز یرأ نیآنها را درخصوص مخالفت ب یکل چنانچه ادعا دادستان

کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم  یعالوانیدر د یرأ نقض . درصورتدینماینقض آن را مکشور درخواست یعالوانید

 شد. خواهد قانون اقدام نیا

که ظرف ده  دینمایابالغ م دادخواست کنندهمیناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقد یمیچنانچه دادخواست تقد -تبصره

اهد بود. دادخواست اثر نخو بیبه رفع نقص نشود دادخواست قابل ترت اقدام کند. هرگاه در مهلت مذکورفع نقصروز از آن ر

 .ستیاثر ن بیتقابل تر زین خارج از مهلت

دادگاه اجرا الزم به یگواه هیارا با تواندیم ادشدهی یرأ هیپس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم عل -389 ماده

 یدگیرس انیمناسب دستور توقف اجرا را تا پا نیمکلف است پس از اخذ تأم دادگاه .دیآن را بنما یاجرا توقفیتقاضا ،یکننده رأ

 .دیور صادر نماکش یوانعالید

 

 یدگیرس بیترت -چهارم  مبحث

وصول  بینوبت و ترت تیپرونده رابا رعا یو از معاونان یکی ای وانید سیکشور، رئ یعالوانیپس از وصول پرونده به د -390 ماده

به  ایب قانون که به موج یمگر در موارد کندیم یدگیبه نوبت رس هیالمرجوع شعبه دینمایارجاع م وانیشعب داز یکیبه 

 باشد. یخارج از نوبت ضرور یدگیرسکشور، یوانعالید سیرئ صیتشخ

 تیقانون، رعا زیارجاع کرد مگر به تجو گرید اخذ و به شعبه هیالآن را از شعبه مرجوع توانیپس از ارجاع پرونده نم -391 ماده

 است. یالزام زین دادگاهها هیکل یدگیمورد رسماده در نیمفاد ا

 یشعبه برا یاز اعضا یکیبه نوبت،به ای کندیم هیرا مطالعه و گزارش ته یشعبه، موضوع دادخواست فرجام سیرئ -392 ماده

 خواهفرجام کامل در اطراف اعتراضات یدعوا و بررس تیماه انیجر یحاو یعنیجامع  دیبا گزارش .دینمایمگزارش ارجاع هیته

گزارش،  هیته یشعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برا عضو استدالل باشد.کربا ذ یفرجام یدگیمورد رس یو جهات قانون

 ییقضا یمبان از یاطالعیاعمال غرض و ب ای،یاند تخلف از مواد قانوندر آن پرونده دخالت داشته که از قضات کیچنانچه از هر

به  ادشدهیگزارش  ازیشعبه رونوشت سیبه دستور رئ. دهد ح و با استدالل درگزارش خود تذکرطور مشرومشاهده نمود، آن را به

 خواهد شد. ارسال قضات یانتظام یدادگاه عال

 

 



  

 قانون آیین دادرسی مدنی                

 

 

 

 

 

 کنندهیدگیکه شعبه رس یمورد مگر در ردیگیکشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت م یوانعالیدر د یدگیرس -393 ماده

 الزم بداند.حضور آنان را وان،ید

را  هی. آن دادگاه مکلف است احضارشودیم فرستاده نیاز طرف کیمحل اقامت هر یدادگاه بدوبه هیاحضار یبرگها -394 ماده

 .دیکشور ارسال نما یعالوانید آن را به دیابالغ و رسمحض وصول،به

ء آنان وکال ای نیو طرف دینمایم قرائت را که الزم است یگزارش پرونده و مفاد اوراق زیعضو مم ،یدگیدر موقع رس -395 ماده

 یدادستان کل در موارد قانون ندهینما نیو همچن ندیخود را اظهار نما مطالب شعبه سیبا اجازه رئ توانندیمدر صورت حضور

به  باتوجه زی. عضو مم رسدیآنان م یو به امضا دیالذکر درصورت جلسه قاشخاص فوق اظهارات .دینمایاظهار م را نظر خود

 .دیرا اصالح نماگزارش خود ،یاز صدور رأ قبل تواندیاظهارات آنان م

فرجام خواسته  ینقض رأ ای ابرام در تیکننده طبق نظر اکثر یدگیپس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رس -396 ماده

رکننده اعاده در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صاد موجود لیمطابق قانون و دال یرأ اگردینمایم میاتخاذ تصم

 شد.اقدام خواهد یطبق مقررات آت واال دینمایم

 

 یخواهمهلت فرجام -پنجم  مبحث

 .باشدیخارج دو ماه م میمق اشخاص یروز و برا ستیب رانیاشخاص ساکن ا یبرا یخواهمهلت درخواست فرجام -397 ماده

 است: ریبه قرار ز یخواهمهلت فرجام یابتدا -398 ماده

 .ابالغ استان از روز دنظریدادگاه تجد یخواهقابل فرجام یاحکام و قرارها یبرا -الف

 دیمهلت تجد یانقضا خیاز تار نشده یدنظرخواهیکه نسبت به آن تجد یدادگاه بدو دنظریتجدقابل یاحکام و قرارها یبرا -ب

 نظر.

 از دو حکم خواهد بود. کیابالغ هر نیآخر خی، تارمهلت یبودن دو حکم باشد ابتدا ریواسطه مغابه یخواهاگر فرجام -399 ماده

 .باشدیم هیالرعاالزم زین قرارها از احکام و یخواهقانون در مورد فرجام نی( ا338( و )337مقررات مواد ) -400 ماده

 

 اقدامات پس از نقض -ششم  مبحث

ارجاع  گرددیم نییتع ریز شرحبه که یادگاهدمجدد به یدگیکشور، رس یعالوانیدادگاه در د یپس از نقض رأ -401 ماده

 :باشدیم یدگیمکلف به رس هیالمرجوعو دادگاه شودیم

دادگاه مجدد به یدگیاست، رس شده نقض قاتیعلت نقص تحقباشد که به یحکم ایصورت قرار بوده و منقوض به یاگر رأ -الف

 .شودیارجاع مصادرکننده آن

 .گرددیصالح بداند ارجاع م کشور یعالوانیکه د یدادگاه نقض شده باشد، به دادگاه تیعلت عدم صالحبه یاگر رأ -ب

و اگر آن  شودینموده ارجاع م صادر منقوض را یاز همان حوزه دادگاه که رأ گریموارد نقض، پرونده به شعبه د ریدر سا -ج

 .شودیارجاع م گریدادگاه حوزه د نیکترینزد دادگاه نداشته باشد به شعبهکیاز  شیحوزه ب
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و مشروح ذکر  کجایصورت به را کشور مکلف است نواقص یعالوانید قات،یعلت نقص تحقبه یدرصورت نقض رأ -402 ماده

 .دینما

آن متضمن  ریدعوا و نظ نیطرف مشخصات  ایخسارات  ایمورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به  یاگر رأ -403 ماده

 دادگاه یاگر رأ نی. همچندینمایرا ابرام م یکشورآن را اصالح و رأ یعالوانید لطمه وارد نکند، یاساس رأبهد کهباش یاشتباه

کشور  یعالوانینباشد، د یگرید اشکال منطبق با قرار بوده و متضمن جهیو نت استداللثیاز ح یحکم صادر شود ول صورتبه

در شده باشد، نقض بالارجاع خارج از خواسته خواهان صادادگاه که یاز رأ قسمت آن زیو ن دینمایم دییو تأ یآن را قرار تلق

 .شد خواهد

 کشور خواهد بود. یعالوانید با آن حیواقع شود، تصح یفرجام یماده در رأ نیدرا ادشدهیاشتباه  ایهرگاه سهو  -تبصره

 یرأ کهیمگر در موارد رد،یقرار گ یخواهفرجام نیرطرفیمورد استفاده غ تواندیکشور نم یعالوانید یفرجام یرأ -404 ماده

 خواسته بوده و درخواستفرجام یهم که مشمول رأ گریصورت نسبت به اشخاص د نیا در نباشد که کیتفکو هیقابل تجز ادشدهی

 خواهد داشت. یاند، تسرنکرده فرجام

 :دینمایاقدام م ریبه شرح ز هیالدادگاه مرجوع -405 ماده

داده، سپس با در نظرگرفتن آن  انجام کشور را یعالوانیمورد نظر د قاتیتحق قات،یعلت نقص تحقدرصورت نقض حکم به -الف

 .دینمایم یصدور رأمبادرت به

بعد از نقض، سبب  نکهیمگر ا کند یدگیکشور به دعوا رس یعالوانید یدر صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأ -ب

نظر  دیچنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجد خصوصنی. دراگردد دعوا حادث تیبه ماه یدگیاز رسامتناع یبرا یاتازه

به همان  یدگیرس یبرا پرونده بوده، یقرار دادگاه بدو دییو اگر در تأ شودیارجاع مصادرکننده قرار دادگاهبه صادر شده باشد،

 .گرددیارجاع م یدادگاه بدو

کشور و مندرجات پرونده، اگر  یعالوانید یبا لحاظ رأ هیالموارد نقض حکم، دادگاه مرجوع ریدرمورد ماده قبل و سا -406 ماده

 وقت و دعوت از نییو اال با تع دینمایم یکرده و مبادرت به انشاء رأ یدگیرس وقت، نییالزم نداند، بدون تعرا یگریاقدام د

 نمود. خواهدیرأاقدام الزم را معمول و انشاء  ن،یطرف

 ینقض شده باشد، رأ یگریبوده و د قانون شناخته شده، موافق گریکدیبا  ریصادره که مغا یاز دو رأ یکیهرگاه  -407 ماده

 ( اقدام خواهد شد.406ماده نقض شود برابر ماده قبل ) یرأ و چنانچه هر دو باشدیماالجرامعتبر الزم

اقدام به  هیاول یاستدالل طبق رأ ذکر کشور دادگاه با یعالوانیخواسته در دکم فرجامکه پس از نقض ح یدرصورت -408 ماده

 رشیکشور در صورت پذ یعال وانیواقع شود، شعبه د یفرجام یدگیرس مورد درخواست یرأ نیو ا دینمایاصرار یصدور رأ

 یعال وانید مطرح و چنانچه نظر شعبه یوقشعب حق یعموم أتیپرونده در ه صورتنیرایغابرام، در را دادگاه یاستدالل، رأ

 اتیطبق استدالل ه هیالشد. دادگاه مرجوع خواهد ارجاع یگریشعبه دکشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به

 .باشدیم ی( قطع326مذکور در ماده )موارد ریحکم در غ نی. ادینمایم صادر یکشور حکم مقتض یعالوانید یعموم
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 .ستیالزم ن دیدادخواست جد میبه دعوا پس از نقض، تقد یدگیرس دیتجد یبرا -409 ماده

که از آن فرجام خواسته شده است  یقرار ایو حکم  نیکشور نام و مشخصات و محل اقامت طرف یعالوانید یدر رأ - 410 ماده

و پس از امضاء آن  گرددیطور روشن و کامل ذکر مبه شودیقرار م ایحکم  ابرام ایکه موجب نقض  یلیاعتراضات و دالو خالصه

 ثبت خواهد شد. خیتارشماره و دیمخصوص با ق دفتر در

 .باشدیم هیالرعاکشور الزم یعالوانید و شعب دنظری( نسبت به احکام صادره از دادگاه تجد326مقررات ماده ) -411 ماده

کشور است که چنانچه  یعالوانید دنظر،یتجد ( نسبت به احکام دادگاه326ه )مادموضوع  یبه ادعا یدگیمرجع رس -412 ماده

 گریدر صورت فقدان شعبه د ایهمان استان و  دنظریاز شعب دادگاه تجد یکی به یدگینقض نمود جهت رسآنرا یدگیپس از رس

مذکور نسبت به احکام شعب  یبه ادعا یدگیرس مرجع .داردیارسال م گریداستان دنظریشعبه دادگاه تجد نیکترینزد به

 یعالوانید گریپرونده را به شعبه دبه یدگیو نقض آن، رس یدگیاست که پس از رس کشور یعالوانید سیکشور، رئ یعالوانید

 .دینمایارجاع م کشور

 

 یفرجام تبع -هفتم  مبحث

 یفرجام تیکه مورد شکا یحکم از دهدیم یکه به دادخواست فرجام یفقط در ضمن پاسخ تواندیخوانده مفرجام -413 ماده

 یفرجام یدگیتبعاً درخواست رس داندیم یو مقررات قانون یشرع نیمواز خالف ایکه آن را به ضرر خود  یجهتاست نسبت به

دهد، هر چند  پاسخ یروز به طور کتب ستیکه ظرف مدت ب شودیبه طرف ابالغ م یتبعدرخواست فرجام صورت نیدر ا دینما

 باشد.شده یدرخواست فرجام نسبت به او منقض یقرر برامدت م

 .شودیم رفتهیشده، پذ واقع که طرف درخواست فرجام یفقط در مقابل فرجام خواه و از کس یفرجام تبع -414 ماده

 یتبعرد شود حق درخواست فرجام  او دادخواست ایو  دیخود را استرداد نما یاگر فرجام خواه دادخواست فرجام -415 ماده

 .گرددیم بالاثر شده باشد یدرخواست فرجام تبعو اگر شودیساقط م

 .ستین یجار ی( در فرجام تبع381( و )380مذکور در مواد ) طیاز شرا کیچیه -416 ماده

 

 اعتراض شخص ثالث -دوم فصل

 

او در  ندهینما ایآن شخص و  آورد وارد یحقوق شخص ثالث خللصادره شود که به ییرأ ،ییاگر درخصوص دعوا -417 ماده

 .دیاعتراض نما ینسبت به آن رأ تواندیدخالت نداشته باشد، م دعوا عنوان اصحابشده است به یرأبه یکه منته یدادرس

اعتراض  دنظریانقالب و تجد ،یعموم یصادره از دادگاهها یهرگونه رأدرمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به -418 ماده

عنوان شخص ثالث به توانندیاند مداور شرکت نداشته نییآنان در تع ندهینما ایکه خود  یکسان زیحکم داور نهو نسبت ب دینما

 کنند اعتراض
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 اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: -419 ماده

 که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. یعبارتست از اعتراض یاعتراض اصل -الف

دادگاه صادر شده و طرف  کیدر "سابقا که ییدعوا به رأ نیاز طرف یکی( عبارتست از اعتراض یراصلیغ) یراعتراض طا -ب

 را ابراز نموده است. یرأ آن یدادرس یخود، در اثنا یمدعااثبات یبرا گرید

دادخواست  نیاض باشد. امورد اعتر یرأ هیعلله و محکوممحکوم تیموجب دادخواست و به طرفبه دیبا یاعتراض اصل -420 ماده

 خواهد بود. نینخست یمانند دادرس یدادرس بیرا صادر کرده است. ترت عنهمعترض یقطع یکه رأ شودیم میتقدیدادگاهبه

اگر درجه  یخواهد آمد، ول بعمل دادخواست میکه دعوا در آن مطرح است بدون تقد یدر دادگاه یاعتراض طار -421 ماده

را صادر کرده  یکه رأ یصادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاه را عنهمعترض یباشد که رأ یادگاهداز ترنییدادگاه پا

 خواهدشد. یدگیآن دادگاه رسو موافق اصول، در دینمایم میاست تقد

اعتراض  توانیم یآن درصورت یاجرا د اعتراض، قابل طرح است و بعد ازحکم مور یاعتراض شخص ثالث قبل از اجرا -422 ماده

 ساقط نشده باشد. یاز جهات قانون یبه جهت است که اساس و مأخذ اعتراض یشود حقوقنمود که ثابت

که درخصوص اعتراض  یحکم دهد صیاز طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخ یدرصورت وصول اعتراض طار -423 ماده

 ری. در غاندازدیم ریتأخبه دعوا را به یدگیاعتراض، رس جهینت در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول مؤثر شودیمصادر ادشدهی

مدت باشد به یگرید ( با دادگاه421تراض برابر ماده )به اع یدگیو اگر رس دهدیم یرأ کردهیدگیرس یاصل یبه دعوا صورتنیا

 .دینما میمربوط تقد دادگاهبه دادخواست خود راکه شودیکننده مهلت داده مروز به اعتراض ستیب

 به دعوا را ادامه خواهد داد. یدگیدر مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رس چنانچه

حکم  یاز اجرا یناش انیو ز ضرر که جبران ی. در مواردباشدینم یحکم قطع یاجرا ریاعتراض ثالث موجب تأخ -424 ماده

 یاجرا ریمناسب قرار تأخ نیاز اخذ تأممعترض ثالث پس  درخواست به اعتراض ثالث به کنندهیدگیرسممکن نباشد دادگاه

 .کندیم صادر نیمدت مع یحکم را برا

حکم را که مورد اعتراض قرار  از دهد، آن قسمت صیاعتراض ثالث را وارد تشخ ،یدگیچنانچه دادگاه پس از رس -425 ماده

 تمام آن الغاء خواهد شد. باشد، کیتفک رقابلیاگر مفاد حکم غو دینمایگرفته نقض م

 

 یاعاده دادرس -سوم  فصل

 

 یجهات اعاده دادرس -اول  مبحث

 شود: یدادرس درخواست اعاده لیممکن است به جهات ذ افتهی تیکه قطع ینسبت به احکام -426 ماده

 خواهان نبوده باشد. یموضوع حکم، مورد ادعا -1

 از خواسته صادر شده باشد. شتریب زانیمحکم به -2

 به مواد متضاد باشد. ایاز استناد به اصول  یحکم که ناش کیوجود تضاد در مفاد  -3

 

 



  

 قانون آیین دادرسی مدنی                

 

 

 

 

 

صادر شده است متضاد باشد  دادگاه توسط همان "و اصحاب آن، که قبال درخصوص همان دعوا یگریحکم صادره با حکم د -4

 باشد. رتیمغا نیموجب ا یقانونبدون آنکه سبب

 مؤثر بوده است. دادگاه کار برده که در حکمبه یو تقلب لهیح یکننده اعاده دادرسطرف مقابل درخواست -5

 .باشد بودن آنها ثابت شده یبوده که پس از صدور حکم، جعل یحکم دادگاه مستند به اسناد -6

باشد و ثابت شود اسناد و  یدادرس اعاده کنندهدرخواست تیحقان لیکه دل دیدست آبه یپس از صدور حکم، اسناد و مدارک -7

 نبوده است. یمتقاض اریدراخت مکتوم بوده و یدادرس انیجردر دشدهایمدارک 

 

 یمهلت درخواست اعاده دادرس -دوم  مبحث

خارج از کشور دو ماه به  میمق اشخاص یروز و برا ستیب رانیا میاشخاص مق یبرا یمهلت درخواست اعاده دادرس -427 ماده

 :باشدیم ریشرح ز

 ابالغ. خیتار از ،یقطع یحضور ینسبت به آرا -1

 .دنظریو درخواست تجد یمهلت واخواه یانقضا خیاز تار ،یابیغ ینسبت به آرا -2

 .شودیقانون عمل م نی( ا306) داشته باشد طبق ماده یعذر موجه یکه درخواست کننده اعاده دادرس یدر موارد -تبصره

 از دو حکم است. کیابالغ هر نیآخر خیتار مهلت از یادو حکم باشد ابتد ربودنیبه جهت مغا یچنانچه اعاده دادرس -428 ماده

 ،یمهلت اعاده دادرس یباشد، ابتدا مقابل و تقلب طرف لهیح ایبودن اسناد  یجعل یکه جهت اعاده دادرس یدرصورت -429 ماده

 .باشدیو تقلب م لهیح ای مربوط به اثبات جعل یینهاابالغ حکم خیتار

وصول اسناد و مدارک  خیمهلت از تار یابتدا باشد که مکتوم بوده، یوجود اسناد و مدارک یرسهرگاه جهت اعاده داد -430 ماده

 اثبات گردد. کند،یم یدگیدرخواست رسکه به یدر دادگاه دیبا ادشدهی خیتار .شودیآن محاسبه ماطالع از وجود ای

 .شودیم تیارع زین یقانون در اعاده دادرس نی( ا338( و )337مفاد مواد ) -431 ماده

 

 یدگیو رس یدرخواست اعاده دادرس بیترت -سوم  مبحث

 بر دو قسم است: یاعاده دادرس -432 ماده

 .دینما طور مستقل آن را درخواستبه یاعاده دادرس یکه متقاض نیکه عبارتست از ا یاصل -الف

او ابراز  هیعل ادشدهیکه حکم  یکس ئه شود وارا لیعنوان دلبه یحکم یدادرس کی یکه در اثنا نیکه عبارتست از ا یطار -ب

 .دینما یدرخواست اعاده دادرسنسبت به آن دهیگرد

حکم بوده است و درخواست اعاده  همان که صادرکننده شودیم میتقد یبه دادگاه یاصل یدادخواست اعاده دادرس -433 ماده

 ابراز شده است. لیدل عنوانآنجا به در که حکم گرددیم میتقد یدادگاهبه یطار یدادرس

 گردد. میتقد دادگاه ادخواست الزم ظرف سه روز به دفترد دیبا یطار یپس از درخواست اعاده دادرس - تبصره
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به دادگاه صادرکننده حکم ارسال  را مکلف است آن داردیم افتیرا در یطار یکه دادخواست اعاده دادرس یدادگاه -434 ماده

 گرددیصادر م یکه درخصوص درخواست اعاده دادرس یدهد حکم صیتشخ بداند و یدرخواست را قو لیدالو چنانچه دینما

است تا صدور حکم  مؤثر در آن یکه حکم راجع به اعاده دادرس یمطروحه را در قسمت یدعوابه یدگیرس باشد،یم مؤثر در دعوا

 .دهدیخود ادامه م یدگیرس به صورتنیا ریو در غ اندازدیم ریتأخبه ینسبت به اعاده دادرس

 باشد و درخواست اعاده یدگیکشور تحت رس یعالوانیدر د ییچنانچه دعوا -تبصره

از طرف  ادشدهیدرخواست  قبول . درصورتگرددیحکم ارجاع منسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده یدادرس

 شد. خواهد قفکشور تا صدور حکم متو یعالوانیدر د یدگیدادگاه، رس

 :گرددیدرج م ریمراتب ز یدر دادخواست اعاده دادرس -435 ماده

 کننده و طرف او.مشخصات درخواست ریو محل اقامت و سا ینام و نام خانوادگ -1

 است. یکه مورد درخواست اعاده دادرس یحکم -2

 مشخصات دادگاه صادرکننده حکم. -3

  است. شده یکه موجب درخواست اعاده دادرس یجهت -4

 وستیپ زیذکر و وکالتنامه ن دادخواست مشخصات او در دیبا دینما میتقد لیرا وک یدرخواست اعاده دادرس کهیصورت در

 دادخواست گردد.

و در صورت قبول درخواست  دینمایم صادر قرار الزم را یرد درخواست اعاده دادرس ایدادگاه صالح بدواً در مورد قبول  -تبصره

 است. یمطابق مقررات مربوط به دعاو یدگیرس باتیترت ریسا خواهد نمود. یماهو یدگیرسمبادرت به

قرار  یدگیمورد رس یگرید جهت ذکر شده است، یبه جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرس یدر اعاده دادرس -436 ماده

 .ردیگینم

 :گرددیم اقدام لیشرح ذ آن به یو پس از صدور قرار قبول یبا درخواست اعاده دادرس -437 ماده

 حکم متوقف خواهد شد. یباشد اجرا یمال ریچنانچه محکوم به غ -الف

 نیله تأمدادگاه از محکوم صیتشخ باشد به یو جبران خسارت احتمال نیاست و امکان اخذ تأم یچنانچه محکوم به مال -ب

 .ابدییحکم ادامه م یاجرامناسب اخذ و

الف( و )ب( اقدام ) یبندها مطابق قسمت از حکم باشد حسب مورد کیمربوط به  یاده دادرسکه درخواست اع یدر موارد -ج

 .گرددیم

را نقض و  یمورد اعاده دادرس حکم دهد، صیرا وارد تشخ یدادگاه درخواست اعاده دادرس ،یدگیهرگاه پس از رس -438 ماده

 ایاز حکم باشد، فقط همان قسمت نقض  یراجع به قسمت یدادرس اعاده تکه درخواس ی. درصورتدینمایمصادر یحکم مقتض

 تابع مقررات مربوط خواهد بود. یو فرجام خواه دنظریتجدثیاز ح حکم نی. اگرددیاصالح م

حکم دوم را نقض و حکم اول به  یدادرس م باشد، دادگاه پس از قبول اعادهدو حک رتیمغا یاگر جهت اعاده دادرس -439 ماده

 بود. اهدخویقوت خود باق
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 نخواهد شد. رفتهیهمان جهت پذ از یاعاده دادرس گرید گردد،یصادر م یکه پس از اعاده دادرس ینسبت به حکم -440 ماده

 در دعوا شود. داخل تواندینم عنوانچیبه ه یگریدعوا شخص د نیاز طرف ریغ یدر اعاده دادرس -441 ماده

 

 مواعد -ششم  باب

 

 و حساب مواعد نییتع - اول فصل

 

باشد که انجام امر  یبه مقدار دیبا دادگاه خواهد کرد. موعد نینکرده است دادگاه مع نییرا که قانون تع یمواعد -442 ماده

 خواهد شد. نییروز تع ایهفته و  ایماه  ایسال  به داشته باشد. موعدظر در آن امکانمورد ن

 .و چهار ساعت است ستیو شبانه روز ب روز روز، هفته هفت یدوازده ماه، ماه س سال ،یاز نظر احتساب موارد قانون -443 ماده

مربوط امکان  یینبودن دستگاه قضا آماده به جهت ایادارات باشد و  لیچنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعط -444 ماده

 .شوندیرفع مانع باز م ای لیدارات بعد از تعطخواهد بود که ا یموعد، روز آخر و روز دیآیحساب نمروز بهنباشد، آن یاقدام

روز اقدام جزء مدت محسوب  نیو همچن اعالم اعالم ذکر شده است، روز ابالغ و ایابالغ  خیآن تار یکه ابتدا یموعد -445 ماده

 .شودینم

 خیخارج از کشور دو ماه از تار میمق افراد یدادخواست برا لیو تکم یواخواه لیقانون از قب نیمواعد مقرر درا هیکل -446 ماده

 .باشدیابالغ م

شامل  شودیم تینفر از آنان رعا کی که در مورد یموعد نیتریدعوا خواندگان متعدد باشند، طوالن کیچنانچه در -447 ماده

 شد.خواهد زین گرانید

موعد،  یانقضا د،یآشیپ یدگیرس یراب یکرده است مانع نییحضور اصحاب دعوا تع یکه دادگاه برا یچنانچه در روز -448 ماده

 .کندیم نییتع یدگیرس یکه دادگاه براخواهد بود یروز

 خواهد شد. یمنقض خیکرده باشد در همان تار نیآن را مع یانقضا خیکه دادگاه تار یمواعد -449 ماده

 

 موعد دیدادن مهلت و تجد -دوم  فصل

 

که در  یخواهد بود، مگر درصورت مجاز کباری یفقط برا گردد،یم نییاه تعدادگ یکه ازسو یمهلت دادن در مواعد -450 ماده

که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود  دیثابت نما مهلت یمتقاض ایشده باشد و  ییخطاایاعالم موعد سهو 

 آن در توان او نبوده است. رفع بوده که یمانع

 .باشدینم یجلسات دادرس دیجدمقررات مربوط به مواعد شامل ت -تبصره
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ممنوع  یو اعاده دادرس یخواهفرجام و یدنظرخواهیو تجد یابیدر مورد اعتراض به حکم غ یمهلت قانون دیتجد -451 ماده

 کرده باشد. حیکه قانون تصر یمورداست. مگر در

مجاز است  یدر ماده فوق درصورت ادشدهی واردم ریکرده، درغ نییکه قانون تع یمواعد یمهلت دادن پس از انقضا -452 ماده

از  یکیبعلت وجود  یکه عدم استفاده از موعد قانون دیمهلت ثابت نما یمتقاض ایشده باشد و  ییخطا ایسهو که دراعالم موعد

 بوده است.قانون نی( ا306در ماده ) مذکور یعذرها

 نیینباشد تع شتریب یقانون مهلت ع عذر که در هرحال ازتناسب با رفم یدیدرصورت قبول استمهال، مهلت جد -453 ماده

 .شودیم

 

 

 یداور -هفتم  باب

 

و اختالف خود را خواه در دادگاهها  منازعه گریکدی یبا تراض توانندیاقامه دعوا دارند م تیکه اهل یاشخاص هیکل -454 ماده

 چند نفر ارجاع دهند. ای کی یشد، به داوربا یدگیاز رس یامرحله باشد و درصورت طرح در هرنشده ایطرح شده 

که درصورت بروز اختالف  ندینما یتراض جداگانه موجب قراردادبه ایضمن معامله ملزم شوند و  توانندیم نیمتعامل -455 ماده

 .ندیانم نییبعد از بروز اختالف تع ایداوران خود را قبل  ایداور  توانندیم زیکنند و ن مراجعهیآنان به داور نیب

 دادگاه واگذار کنند. ایثالث  شخص داوران را به ایانتخاب داور  توانندیم نیداور، طرفموارد رجوع به هیدرکل -تبصره

 یرانیاست طرف ا جادنشدهیا یاختالف کهیزمان تا ،یو خارج یرانیاتباع ا نیواقع ب یدرمورد معامالت و قراردادها -456 ماده

 یدارا که آنان دیارجاع نما یأتیه ایداوران  ایداور درصورت بروز اختالف حل آن را به که اء ملتزم شودانح ازینحوبه تواندینم

که مخالفت دارد  یباشد در قسمت یقانون منع نیکه مخالف ا یهر معامله و قراردادباشند که طرف معامله دارد. یتیهمان تابع

 باطل و بالاثر خواهد بود.

 یاسالم یو اطالع مجلس شورا رانیوزأتیه بیپس از تصو یداوربه یو دولت یراجع به اموال عموم یارجاع دعاو -457 ماده

داده،  صیباشد که قانون آن را مهم تشخ یموضوع دعوا از موضوعات ای و یکه طرف دعوا خارج یدر موارد.ردیگیصورت م

 .استیضرور زین یاسالم یشورا مجلس بیتصو

که  یطورداوران به ایو داور  نیطرف مشخصات زیو ن یموضوع و مدت داور دیبا شودیم نییکه داور تعدر هر مورد  -458 ماده

 دیارجاع شده با یداوربعد از بروز اختالف باشد، موضوع اختالف که به داور نییکه تع یگردد. درصورت نییتعرافع اشتباه باشد

 ابالغ شود.مشخص و مراتب به داوران روشن طوربه

 ی( قانون اساس139و نهم ) یو س کصدی اصل تیاند با رعاشده میقانون تنظ نیا یکه قبل از اجرا یداور یقراردادها -صرهتب

 .باشندیم میتنظتابع مقررات زمان
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ه باشند و نکرد نیداوران خود را مع ای داور یداور شده ول یقرارداد متعهد به معرف ایمعامله  نیکه طرف یدرموارد -459 ماده

 نییتع و ندینما یداور ثالث تراض نییدر تع ایخود اقدام و  یداور اختصاص یدر معرف نتوانند اینخواهند و در موقع بروز اختالف

طرف به یاظهارنامه رسم لهیوسکرده به نیمع را داور خود تواندیم طرفکیباشد، محول نشده زیشخص ثالث ن ایدادگاه داور به

طرف مقابل مکلف است  صورتنیکند. درا یثالث تراض داورنیینسبت به تع ایو  دینما داور نییو درخواست تع یمقابل معرف

 ادشدهیمدت  ی. هرگاه تا انقضادینمایتراض داور ثالث نییدر تع ایو  یابالغ اظهارنامه داور خود را معرف خیروز از تار ده ظرف

 دادگاه مراجعه کند.داور به نییتع یبرا حسب مورد تواندیم نفعیاقدام نشود، ذ

نتوانند در انتخاب داور  اینخواهند  نیطرف نفر داور ارجاع شود و کیاست حل اختالف به دهیمقرر گرد کهیدر موارد -460 ماده

کند  نیمعاو را  نیاستعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانش ایفوت شود،  نیازطرف یکیکه داور  یدر صورت زینو ندینما یتراض

داور از طرف او  نییتع ای دینما داور امتناع نییشخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعکه انتخاب داور به یهر مورد در ایو 

که  دیاظهارنامه از طرف مقابل درخواست نما لهینظر خود وس موردداور یبا معرف توانندیم نیاز طرف کیممکن باشد، هر ریغ

 ای یداور متوف نیجانش نییتع مورد در حسبایابالغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعالم کند و  خیتار رف ده روز ازظ

 برابرد،یایعمل نبه یاقداممهلت، یکه با انقضا ی. درصورتدینما اقدام دهیثالث متعذر گرد لهیکه انتخاب او وس یداور ای یمستعف

 قبل عمل خواهد شد. ماده ریقسمت اخ

و اظهار  یدگیدادگاه ابتدا به آن رس باشد یاختالف نیطرف نیب یقرارداد راجع به داور ایهرگاه نسبت به اصل معامله  -461 هماد

 .دینماینظر م

 نییتع یبرا تداریدادگاه صالح باشند، نکرده یانتخاب داور تراض یبرا ینینسبت به دادگاه مع نیکه طرف یدرصورت -462 ماده

 دعوا را دارد. اصل به یدگیرس تیبود که صالح واهدخیداور، دادگاه

و آن شخص نخواهد  دینما یداور ینیمع آنها شخص نیملتزم شده باشند که درصورت بروز اختالف ب نیهرگاه طرف -463 ماده

دادگاه خواهد  تیحبه اختالف درصال یدگیرس ند،یننما یتراض زین یگریداوران د ای کند و به داور یدگیداور رسعنواننتواند به ای

 بود.

داوران توافق کنند،  ایداور  نییدر تع نتوانند نینشده باشد و طرف نیتعداد داور مع ،یکه در قرارداد داور یدرصورت -464 ماده

 .ندینما نییاتفاق تععنوان داور سوم بهنفر به کیو  یمعرف یاختصاص نفر داور کیدیبا نیاز طرف کیهر

داوران  یمکلف است قبول کنندهانتخاب شود،یانتخاب م نیطرف ایطرف  کی لهیداوران، وس اید که داور در هر مور -465 ماده

 نیو مشخصات طرف یداور طیکرده و موضوع اختالف و شرا یقبول داور داوران است که یروز یمدت داور یابتدا.دیرا اخذ نما

 باشد.آنها ابالغ شده همه و داوران به

 عنوان داور انتخاب نمود:به توانینم یرا هر چند با تراض ریز اشخاص -466 ماده

 هستند. یقانون تیکه فاقد اهل یاشخاص - 1

 اند.محروم شده یدراثر آن از داور ایدادگاه و  یموجب حکم قطعکه به یاشخاص - 2
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 یکه برا یدو برابر تعداد نیحداقل از ب دیبا کند،یم نییاز آنان داور تع یکی ای نیطرف یجادادگاه به کهیدر موارد - 467 ماده

 .دینما نیقرعه مع قیطرداوران الزم را به ای داور هستند طیواجد شراالزم است و یداور

و موضوع اختالف و  نیمشخصات طرف ریسا و ینام و نام خانوادگ ،یداوران و اخذ قبول ایداور  نییدادگاه پس از تع -468 ماده

 به ابالغ خیتار یمدت داور یمورد ابتدا نی. درادینمایرا کتباً به داوران ابالغ م یداور داوران و مدت ای داورینوادگنام و نام خا

 .باشدیهمه داوران م

 :نیطرف یمگر با تراض دینما نیرا به سمت داور مع ریاشخاص ز تواندیدادگاه نم -469 ماده

 سال تمام باشد.و پنج  ستیکه سن آنان کمتر از ب یکسان - 1

 باشند. نفعیکه در دعوا ذ یکسان - 2

 باشند. داشته تا درجه دوم از طبقه سوم ینسب ای یاز اصحاب دعوا قرابت سبب یکیبا  کهیکسان - 3

 از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. یکی ای باشندیاز اصحاب دعوا م یکیمباشر امور  ای لیوک ای لیکف ای میق کهیکسان - 4

 از اصحاب دعوا باشند. یکیهمسرانشان وارث  ایکه خود  یکسان - 5

از اصحاب دعوا  یکیاز طبقه سوم با  دوم تا درجه یسبب ای یکه قرابت نسب یبا اشخاص ایاز اصحاب دعوا  یکیکه با  یکسان - 6

 .باشند داشته یفریک یحال دادرس ایدارند، درگذشته

 ایاز اصحاب دعوا  یکیسوم او با  طبقه تا درجه دوم از ینسب ای یسبب یاز اقربا یکی ایهمسرانشان و  ایکه خود  یکسان - 7

 دارند. یمدن یدوم از طبقه سوم او دادرس درجه تا یسبب ای ینسب یاقربااز یکی ایزوجه و 

 آنان. تیکارمندان دولت در حوزه مأمور - 8

 باشد. نیطرف یهرچند با تراض ندینما یداور توانندینم ییضاشاغل در محاکم ق یقضات و کارمندان ادار هیکل -470 ماده

اعالم در جلسه، درصورت حضور و  از پس توانندیم نیاز طرف کیهر شود،یم نییکه داور با قرعه تع یدرموارد -471 ماده

 صورتنیحادث شود که درا "موجبات رد بعدا کهنیشده را رد کنند، مگر ا نییتع ابالغ تا ده روز، داور خیتاراز بتیدرصورت غ

اعتراض را وارد  چنانچه و دینمایم یدگیگردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رساست که علت رد حادث یروز مدت یابتدا

 .کندیم نییتع یگریدهد داور د صیتشخ

 .یتراض حق عزل آنان را ندارند مگر با نیداوران، طرف ایداور  نییبعد از تع -472 ماده

حاضر  یامثال آن در جلسات داور و یماریب ایمسافرت  لیبدون عذر موجه از قب یچنانچه داور پس از قبول داور -473 ماده

 یعالوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داور د،ینما امتناع یاز دادن رأ ایاستعفا دهد و اینشده 

 بود. خواهد محروم

 دیامتناع نما یاز دادن رأ ایاستعفا دهد  داوران از یکیاگر شودیارجاع م یداوراز طرف دادگاه به کهینسبت به امر -474 ماده

 در آنان نیخواهند داد. چنانچه ب یو رأ یدگیموضوع رسبه گرینکند دو داور د دایپ حضور یمتوال دوباریدر جلسه داور ایو 

در جلسه  یدوبار متوال اینموده  امتناع یاز دادن رأ ایکه استعفا داده  یداوریجااختالف حاصل شود، دادگاه به یصدور رأ

قبل از انتخاب به اقتضاء  کهنیخواهد نمود، مگر اقرعه انتخاب دیقبه یگرید نکرده ظرف مدت ده روز داور دایحضور پ یداور

 کرده باشند. یمعرف یگریداور د نیطرف مورد،
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که قانون  یمدت ای یکه داوران درمدت قرارداد داور یصورت در .شودیم شروعدیجد قبول داور خیاز تار یمدت داور صورتنیدرا

 مقررات دادگاه به اصل دعوا وفقنکرده باشند، یتراض گریاشخاص د یداوربه نیبدهند و طرف یرأ کرده است نتوانند نیمع

 .دینمایصادر م یو رأ یدگیرس یقانون

 مقرر شده باشد. یگرید بیترت در قرارداد کهنیداوران مالک اعتبار است، مگر ا تیاکثر یدر موارد فوق رأ - تبصره

وارد دعوا شده باشد،  یداوربه اختالف بعد از ارجاع ایقبل  ایجلب شده  یدادرسکه برابر قانون به یشخص ثالث -475 ماده

 د،یکند و اگر موافقت حاصل نگرد یشده تراض نییداوران تع ایداور  نییو تع یداور درارجاع امر به یاصل یدعوانیبا طرف تواندیم

 خواهد شد. یدگیمستقل رسطوراو برابر مقررات به یدعوا به

الزم را از آنان بخواهند و  حاتیتوض توانندیم زی. داوران نندینما میداوران تسلاسناد و مدارک خود را به دیبا نیطرف -476 ماده

 .ندیباشد، کارشناس انتخاب نما یضرور کارشناس ب نظرجل میتصماتخاذ یاگر برا

 تیرا رعا یمقررات مربوط به داور دیبا یول ستندین یدادرس نییتابع مقررات قانون آ ،یو رأ یدگیداوران در رس -477 ماده

 کنند.

جهات  کیبوده و تفکمؤثر  داور یباشد و در رأ یکشف شود که مربوط به وقوع جرم یلیمسا یدگیهرگاه ضمن رس -478 ماده

که  ینسب بوده و رفع اختالف در امر ایطالق  ایبه نکاح  مربوط که دعوا یدرصورت نینباشد و همچن ممکنییاز جزا یمدن

از دادگاه  یینها داوران تا صدور حکم یدگینسب باشد، رس ایطالق  ایاصل نکاح به یدگیبر رس متوقف شده یرجوع به داور

 .گرددیممتوقف نسب ایطالق  اینکاح  ای ییجزا نسبت به امر تداریصالح

ممکن  یاز جهات قانون یبه جهت یو بیکه تعق یدرصورت ایعامل آن و  نییدر سند بدون تع ریجعل و تزو یادعا -479 ماده

 .باشدیقبل نمنباشد مشمول ماده

که داور را انتخاب کرده  یدادگاه ای یداور هکننده دعوا ب( توسط دادگاه ارجاع478در ماده ) ادشدهی ییحکم نها -480 ماده

 حساب ادشدهیابالغ حکم  خیبوده از تار یداوران باق یدگیدر زمان توقف رس یداور مدت و آنچه از شودیمداوران ابالغاست به

 واهد شد.او ابالغ خطرف به کی ای نیطرف لهیوس ییباشد، حکم نهاانتخاب شده. هرگاه داور بدون دخالت دادگاهشودیم

 بدهند. یرأ شده نسب صادر ایطالق  اینکاح  ای ییکه در امر جزا یبرخالف مفاد حکم توانندینم داوران

 :رودیم نیاز ب یداور ریدر موارد ز -481 ماده

 دعوا. نیطرف یکتب یبا تراض -1

 دعوا. نیاز طرف یکیحجر  ایبا فوت  -2

 موجد حق نباشد. نیمخالف با قوان موجه ومدلل بوده و دیداور با یرأ -482 ماده

 کهیانامهصلح صورتنیدهند. درا خاتمه دعوا را با صلح توانندیصلح داشته باشند م اریکه داوران اخت یدرصورت -483 ماده

 .اجراست باشد معتبر و قابل دهیرسداوران یامضابه

مطلع باشند و اگر داور از شرکت  شودیم لیتشک یصدور رأ ایمشاوره و  ای یدگیرس یکه برا یااز جلسه دیداوران با -484 ماده

 بیترت در قرارداد کهنیمناط اعتبار است مگر ا شودیصادر م تیکه با اکثر ییرأ د،ینما آن امتناع یامضا ای یرأدادن ایدر جلسه 
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حضور در  یو دعوت برا یدگینحوه رس و جلسه لیتشک بیگردد. ترت دیق یبرگ رأدر دیبا زیمقرر شده باشد. مراتب ن یگرید

 موجبحضور در جلسه بهدادگاه بوده، دعوت به قیاز طر یداوربهارجاع امر کهیموارد خواهد شد. در نییجلسه، توسط داوران تع

 .دیآیعمل مدفتر دادگاه به هیاخطار

 ینیاشخاص مع ایآنان شخص  نیب اختالفاند که درصورت بروز به موجب قرارداد ملزم شده نیکه طرف یدرموارد - تبصره

به داور  یانجام داور یاست که موضوع برا یآن از روز یو ابتدا ماه نشده باشد مدت آن سه نیمع یداوراگر مدت دینما یداور

 است. دیقابل تمد نیطرفمدت با توافق نی. اشودیم ابالغ تمام داوران ای

 ینکرده باشند، داور مکلف است رأ ینیبشیپ یداور یابالغ رأ یبرا یخاص قیطر یدر قرارداد داور نیچنانچه طرف -485 ماده

 .دینما میبه اصل دعوا را دارد تسل یدگیرس تیکه صالح یدادگاه ایداور  به کننده دعوادادگاه ارجاعدفتربهخود را 

 .داردیاصحاب دعوا ارسال م یبرا گاهدستور دادشده آن را به ینموده و رونوشت گواه یگانیرا با یدادگاه اصل رأ دفتر

در قسمت مردود بالاثر خواهد  یآن رأ کنند، از آن را رد یقسمت ایو  یاتفاق بطور کلداور را به یرأ ن،یهرگاه طرف -486 ماده

 بود.

داوران است و پس  ایراساً با داور  یداور مدت یقانون قبل از انقضا نی( ا309در حدود ماده ) یداور یرأ حیتصح - 487 ماده

 خواهد یداوران صادر کننده رأ ایاز آنان با داور  یکی ای نیبه درخواست طرف داور، یاعتراض به رأ مهلتانیآن تا پا یاز انقضا

ابالغ  نیطرفبه یحیتصح ی. رأندینما میاتخاذ تصم یرأ حیتصح یتقاضا خیتارروز از ستیداوران مکلفند ظرف ب ای. داور بود

 .ماندیمتوقف م ادشدهیمدت  یانقضا ای داورمیتا اتخاذ تصم دردادگاه به اعتراض یدگیرس صورتنیدراخواهد شد. 

 یدادگاه ایو  یداورکننده دعوا بهارجاع دادگاه د،یرا اجرا ننما یداور یروز بعد ازابالغ، رأ ستیتا ب هیعلهرگاه محکوم - 488 ماده

 یصادرکند. اجرا ییداور برگ اجرا یطبق رأ نفعیدرخواست طرف ذمکلف است به دارد به اصل دعوا را یدگیرستیکه صالح

 .باشدیم یمقررات قانون برابر یرأ

 ندارد: ییاجرا تیباطل است و قابل ریدرموارد ز یداور یرأ -489 ماده

 موجد حق باشد. نیصادره مخالف با قوان یرأ -1

 صادر کرده است. یرأ نبوده یکه موضوع داور یداور نسبت به مطلب -2

داور است  اراتیکه خارج از اخت یرأ فقط آن قسمت از صورتنیصادر نموده باشد. درا یخود رأ اریداور خارج ازحدود اخت -3

 .گرددیابطال م

 شده باشد. میصادر و تسل یمدت داور یداور پس از انقضا یرأ -4

است مخالف  یاعتبار قانون یدارا و ثبت شده یوا در دفتر اسناد رسماصحاب دع نیب ایداور با آنچه در دفتر امالک  یرأ -5

 باشد.

 اند.نبوده یصادرشده که مجازبه صدوررا یداوران لهیوسبه یرأ - 6

 بوده باشد. اعتباریب یداورقرارداد رجوع به - 7
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که دعوا را ارجاع به  یداور از دادگاه یرأ روز بعد از ابالغ ستیظرف ب تواندیم نیاز طرف کیدرمورد ماده فوق هر -490 ماده

صورت دادگاه  نیداور را بخواهد در ا یاصل دعوا را دارد، حکم به بطالن رأ به یدگیرس تیکه صالح یدادگاهایکرده  یداور

به  یدگیآن دهد و تا رس بطالن د مذکور در ماده فوق باشد حکم بهاز موار یهرگاه رأ کرده،یدگیبه درخواست رس است مکلف

 .ماندیممتوقف داور یشدن حکم به بطالن، رأ یاصل دعوا و قطع

دو ماه خواهدبود. شروع  باشندیم کشور خارج از میکه مق ی( نسبت به اشخاص488ماده و ماده ) نیدر ا ادشدهیمهلت  - تبصره

قانون  نی( ا306ندرج در ماده )عذر موجه به شرح م یکه دارا یاشخاص یبرا (488ماده و ماده ) نیدر ا شدهنییتع یهامهلت

 احتساب خواهد شد.اند پس از رفع عذربوده آن (1و تبصره )

داور و  یباشد، درصورت اعتراض به رأ شده ارجاع یداوربه قیطر نیچنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از ا -491 ماده

 .ماندیداور متوقف م ین رأشدن حکم بطال یقطع به دعوا تا یدگیبطالن آن، رسصدور حکم به

 میبه دعوا در دادگاه با تقد یدگیرس گردد، داور باطل یدادگاه نبوده و رأ قیاز طر یارجاع امر به داور کهیدرموارد - تبصره

 خواهد آمد.عملدادخواست به

قرار  نیا.دینمایواست را صادر مدرخ رد رج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرارداور خا یکه درخواست ابطال رأ یدرصورت -492 ماده

 است. یقطع

دادگاه قرار توقف منع  صورتنی. دراباشد یاعتراض قو لیمگر آنکه دال ست،یآن ن یداور مانع اجرا یاعتراض به رأ -493 ماده

از معترض  زیمناسب ن نیو در صورت اقتضاء تأم دینمایصادر م یحکم قطع صدور به اعتراض و یدگیرس انیپاآن را تا یاجرا

 .شد اخذ خواهد

مورد از موارد  ای ندیرا بنما یداور به ارجاع امر یبا توافق تقاضا نیباشد، و طرف یچنانچه دعوا درمرحله فرجام - 494 ماده

فرجام خواسته  یبه دادگاه صادرکننده رأ یارجاع به داور یپرونده را برا کشور یعال وانیداده شود، د صیتشخیارجاع به داور

 .داردیم رسالا

مقام آنان معتبر اند و قائمداشته داور نییکه دخالت و شرکت در تع یدعوا و اشخاص نیداور فقط درباره طرف یرأ -495 ماده

 .داشت نخواهد یریتأث گریاشخاص داست و نسبت به

 :ستین یقابل ارجاع به داور ریز یدعاو -496 ماده

 .یورشکستگ یدعوا - 1

 به اصل نکاح، فسخ آن، طالق و نسب. راجع یدعاو - 2

 مقرر شده باشد. یگرید بیترت یاست مگرآن که در قرارداد داور نیعهده طرفالزحمه داوران بهپرداخت حق -497 ماده

 بیو به تصو هیته یدادگستر ریوز توسط بارکیاست که هر سه سال  یانامهنییبراساس آ یالزحمه داورحق زانیم -498 ماده

 .دیرس خواهدهیقوه قضائ سیرئ

 .شودیم میآنان تقس نیب هیالزحمه بالسودرصورت تعدد داور، حق -499 ماده

باشد، برابر قرارداد عمل خواهد  شده الزحمه منعقدحق زانیدرخصوص م یداور و اصحاب دعوا قرارداد نیچنانچه ب -500 ماده

 شد.
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دعوا گردد، داوران  نیطرف ایطرف  کی متوجه یداوران ضرر مال فهیدرانجام وظ ریصتق ایتقلب  س،یهرگاه در اثر تدل - 501 ماده

 خواهند بود. وارده جبران خسارت مسؤولیقانون نیبرابر مواز

 

 و اعسار یدادرس نهیهز -هشتم  باب

 

 یدادرس نهیهز -اول  فصل

 

 عبارتست از: یدادرس نهیهز - 502 ماده

 .شودیم میه تقددادگاکه به ییبرگها نهیهز - 1

 قرارها و احکام دادگاه. نهیهز - 2

و متقابل و ورود و جلب ثالث  یابیغ و اعتراض به حکم یاعم از دادخواست بدو یشفاه ای یدادخواست کتب نهیهز -503 ماده

همان است  رهیو غ ییاجرا یوکالتنامه و برگها نهیو هز یاعاده دادرس و نظر و فرجام دیثالث و دادخواست تجدو اعتراض شخص

 نییتع نیقوان ریسا ایو  - 1373مصوب  - نیدولت و مصرف آن در موارد مع یدرآمدهااز یوصول برخ قانون (3که در ماده )

 .گرددیپرداخت م خزانه حساببهوجه زیوار ایصورت الصاق و ابطال تمبر و شده است که به

 

 یدادرس نهیاعسار از هز -دوم  فصل

 

طور موقت قادر به مال خود به یدسترس عدم ای ییدارا تیاست که به واسطه عدم کفا یکس یدادرس نهیعسر از هزم -504 ماده

 .ستیآن ن هیبه تأد

فرجام مطرح خواهد شد. طرح  ای دنظریتجد ای نیضمن درخواست نخست یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز یادعا -505 ماده

با  یخواهفرجام ایو  ینظرخواه دیتجد نهیدرمورد اعسار از هز اظهارنظر ممکن است. زین دادخواست جداگانهادعا به موجب نیا

 فرجام را صادر نموده است. اینظر و  دیدرخواست تجدمورد یکه رأ باشدیم یدادگاه

و  یمال تیکه از وضع یاشخاص از حداقل دونفر یشهادت کتب دیاعسار شهادت شهود باشد، با لیکه دل یدرصورت -506 ماده

اعسار و  یامرار معاش مدع لهینامه، مشخصات و شغل و وسشهادت در شود. مهیبه دادخواست ضم باشندیماو مطلع یزندگان

کامل و  مشخصات و شهود منشأ اطالعات وشده حیتصر دیمبلغ آن با نییبا تع یدادرس نهیهز هیتأد یبرا او یعدم تمکن مال

 .ندیکر نماطور روشن ذاقامتگاه خود را به

تا چنانچه حضور  رساندیدادگاه م یقاض نظرادخواست اعسار، پرونده را بهوصول د خیدفتر ظرف دو روز از تار ریمد -507 ماده

 .دیاخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نما اعسار یالزم بداند به مدع یدادرسشهود را درجلسه
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. دینمایو ابالغ م نییرا تع یدادرس ارسال و درضمن روز جلسه یاصل یطرف دعوا یرادادخواست را ب گریدفتر نسخه د ریمد

 .است محسوب یدرخصوص اعسار حضورهرحال حکم صادرهبه

درتمام مراحل مربوط  تواندیمعسر م یول شود لیطور جداگانه تحصهر دعوا به یبرا دیبا یدادرس نهیاز هز تیمعاف -508 ماده

 استفاده کند. تیمعافبه همان دعوا از

 یاز دعاو یکیکه نسبت به  یاعسار حکم دینماینفر همزمان اقامه م کیاعسار بر یکه مدع یمتعدد یدرمورد دعاو -509 ماده

 .بود مؤثر خواهد زین یدعاو هیبه بقصادر شود نسبت

 کیلکن فوت مورث درهر ند،ینما استفاده مورث یدادرس نهیاز حکم اعسار هز توانندیاگر معسر فوت شود، ورثه نم -510 ماده

 شود،یاز ورثه مطالبه م یدادرس نهیو هز ستیدر آن مرحله ن یدادرس انیجر مانع نظر و فرجام دیو تجد نینخستیهایاز دادرس

 .ندینمااعسار خود را ثابت زیورثه ن مگرآنکه

خواهد  افتیاز او در یدادرس نهیهز گردد، ز اعسار خارجله واقع شود و امحکوم یاصل یاعساردر دعوا یهرگاه مدع -511 ماده

 شد.

برابر  دیبا باشدیم یدادرس نهیهز به اعسار نسبت یکه مدع ی. تاجرشودینم رفتهیاز تاجر، دادخواست اعسار پذ -512 ماده

 ماده نخواهند بود. نیجزء مشمول ا کسبه .دهد یدادخواست ورشکستگمقررات قانون تجارت

 :دیاستفاده نما ریز یایاز مزا تواندیپس ازاثبات اعسار، معسر م -513 ماده

 است.اعسار شده یآن ادعا نهیاز هز تیمعاف یکه برا یدر مورد دعوائ یدادرس نهیاز هز یقسمت ایتمام  هیموقت از تأد تیمعاف -1

 الوکاله.موقت از پرداخت حق تیو معاف یمعاضدت لیحق داشتن وک -2

اگر با  نیآن خواهد بود همچن هیتأد به متمکن گردد، ملزم یدادرس نهیاز هز یقسمت ایتمام  هیهرگاه معسر به تأد -514 ماده

درآمد  زانیو م یدادرس نهیرا بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هز یدادرس نهیاز هز یقسمت ایتمام خود بتواند یدرآمدها

 خواهد کرد. نییرا تع یدادرس نهیپرداخت هزمقدار و مدت یزندگ یضرور یهانهیهز و یو

 

 مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد -نهم  باب

 

 اتیکل -اول  فصل

 

 یاز دادرس یجبران خسارات ناش مستقل طوربه ایو  یدادرس یدر اثنا ایدادخواست  میخواهان حق دارد ضمن تقد - 515 ماده

خواهد  ایوارد شده  یامتناع از آن به و ایخوانده نسبت به اداء حق  ریتقص علت که به عدم انجام آن را ایانجام تعهد ریتأخ ای

 .دیاز خوانده مطالبه نما بیتسب آن ازباب اتالف و میتسل ریتأخ ایخواسته  میتسللحاظ عدمالمثل را بهاجرت نیهمچن شد ،

به او وارد شده از خواهان مطالبه  یدادرس محق بودن در ریغ را که عمداً از طرف خواهان با علم به یخسارت تواندیم زین خوانده

  به موجب حکم ایدعوا  اصل کرده و ضمن حکم راجع به نیمع یدگیخسارت را پس از رس زانیم ادشدهیدر موارد  دادگاه .دینما
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منعقد  نیطرف نیسارت براجع به خ یکه قرارداد خاص یصورت در ملزم خواهد نمود. خسارتهیرا به تأد هیعلجداگانه محکوم

 خواهد شد. رفتار شده باشد برابر قرارداد

 نیموضوع ا یمطالبه خسارتها شود مطرح یبعد از ختم دادرس ایمطالبه خسارت مستقالً  یکه دعوا یموارد ریدر غ -1 تبصره

 .ستین دادخواستمیماده مستلزم تقد

 .باشدیقابل مطالبه م ،یقانون موارد در هیتأد ریو خسارت تأخ ستیالنفع قابل مطالبه ناز عدم یخسارت ناش -2 تبصره

در  کیخسارت هر یدرصورت تساو باشند هیعلمحکوم گرید یله و از جهتمحکوم یاز جهت نیاز طرف کیچنانچه هر -516 ماده

 .گرددیدر محکم صا زیصورت نسبت به اضافه ن نیا ریدرغ شد به حکم دادگاه تهاتر خواهد گریطرف دمقابل خسارت

 کهنیصادر نخواهد شد، مگر ا دعوا بت به آنباشد، حکم به خسارت نس افتهیسازش خاتمه  قیطرکه به یدعوائ -517 ماده

 باشد. اتخاذشده یخاص میخسارات وارده تصمضمن سازش نسبت به

 .دینمایم نییآن را دادگاه تع زانیم باشد، نشده نیمع یتعرفه رسم ایو خسارات در قانون  نهیمقدار هز کهیدر موارد -518 ماده

 

 خسارات -دوم  فصل

 

مربوط به  میطور مستقکه به یگرید یهانهیو هز لیالوکاله وکو حق یدادرس نهیعبارتست از هز یخسارات دادرس -519 ماده

 .یمحل قاتیحقت نهیو هز یالزحمه کارشناسحق لیقب از دفاع الزم بوده است ایدعوا  اثباتیو برا یدادرس

از عدم انجام  یوارده بالواسطه ناش انیز که دیجهت را ثابت نما نیا دیدرخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان با -520 ماده

 مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. یدادگاه دعوا صورتنیرایاست در غ بوده خواسته میعدم تسل ایآن و ریتأخ ایتعهد 

 .نمود مطالبه توانیدفاع ضرورت نداشته نم ایاثبات دعوا  یکه برا ییهانهیهز -521 ماده

امتناع از پرداخت  ونیمد ون،یتمکن مد و نیبوده و با مطالبه دا جیو از نوع وجه را نیکه موضوع آن د   ییدر دعاو -522 ماده

 تیس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعاتا هنگام پرداخت و پ دیزمان سررس از ساالنه متیفاحش شاخص ق رییتغنموده، در صورت

حکم قرار خواهد  مورد محاسبه و گرددیم نییتع رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکزشاخص ساالنه که توسط رییتغ تناسب

 .ندیمصالحه نما یگریبه نحو د نیطرف کهنیداد مگر ا

 

 نید   اتیمستثن -سوم  فصل

 

اموال  نی د اتیاز مستثن یاجراء رأ شودیم به موقع اجراء گذارده نی  وصول د یگاه براداد یکه رأ یموارد هیدر کل - 523 ماده

 .باشدیمممنوع هیمحکوم عل

 .باشدیم یضبط آن مستثن ای هیعل از اموال محکوم یبخش ایبر استرداد کل  یصالح مبن یدادگاهها یاحکام جزائ - تبصره
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 عبارت است از: نی د اتیمستثن -524 ماده

 .یشؤون عرف تیبا رعا یو افراد تحت تکفل و هیمحکوم عل ازیمسکن مورد ن - الف

 .هیو متناسب با شأن محکوم عل ازیمورد ن هینقل لهیوس - ب

 الزم است. یتکفل و تحت خانواده و افراد ه،یمحکوم عل یرفع حوائج ضرور یکه برا یزندگ ازیمورد ن هیاثاث - ج

 .شودیم رهیذخ آذوقه که عرفاً یمدت یبرا یو افراد تحت تکفل و هیمحکوم عل جایآذوقه موجود به قدر احت - د

 متناسب با شأن آنان. قیاهل علم و تحق یبرا یقاتیو تحق یکتب و ابزار علم - ه

 یوو افراد تحت تکفل  هیمحکوم عل معاش امرار لهیکه وس یاشخاص ریکشاورزان و سا وران،شهیو ابزار کار کسبه، پ لیوسا - و

 .باشدیم

 ه،یمحکوم عل ازیبا شؤون و ن قبل موصوف در ماده اءیدرصورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اش - 525 ماده

 هیعلو شؤون محکوم ازیاز حد ن شیمذکور ب اءیبود. چنانچه اموال و اش خواهد االجراء، مالکادرکننده حکم الزمصدادگاه صیتشخ

پرداخت  نی  د ایبه بابت محکوم ، مازاد بر شأن دهینباشد به دستور دادگاه به فروش رس کیتفکو هیقابل تجزشود و  داده صیتشخ

 .گرددیم

 است. یجار هیمحکوم عل اتیتا زمان ح نی د اتیمستثن - 526 ماده

 بود.نخواهد  فصل نیباشد مشمول مقررات ا یمال نیبر استرداد ع یدادگاه مبن یچنانچه رأ - 527 ماده

 

 مقررات: ریسا

 

طبق  دهیگرد لیره( تشک) ینیامام خم انقالب ریرهبر کب ت،یکه براساس دستور وال تیروحان ژهیدادسرا و دادگاه و - 528 ماده

 ادامه کار آن را مصلحت بدانند به یکه رهبر معظم انقالب اسالم یتا زمان یاساس قانون (57پنجاه و هفتم )( و5ول پنجم )اص

 هیمقررات مربوط به قوه قضائ تابع قضات وکارکنان آن یایو پرداخت حقوق و مزاخواهد کرد یدگیرس یاشخاص روحان جرائم

 .باشدیم

و الحاقات و اصالحات آن و مواد  1318 سال مصوب یمدن یدادرسنییقانون، قانون آ نیشدن ااالجراءالزم خیاز تار -529 ماده

و مقررات  نیقوان ریو سا 1373و انقالب مصوب سال  یعموم یدادگاهها لیتشک قانون (31( و )24( ، )23( ، )21( ،)19(، )18)

 .گرددیم یملغ ریمغا موارد در

 

ماه  نیفرورد کمیو  ستیمورخ ب کشنبهی روز یو نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علن ستیفوق مشتمل بر پانصد و ب قانون

 است. دهینگهبان رس یشورا دییبه تأ 1379.1.28 خیو در تار بیتصو یاسالم یلس شوراهفتاد و نه مجو صدیو س کهزاری

 1379.1.28نگهبان  یشورا دییتا خیتار 1379.1.21 بیتصو خیتار یاسالم یمجلس شورا سیرئ - یناطق نور اکبریعل


