
 

 

 

 

 
 

vakilshoa 

09361963000 

www.vakilshoa.ir 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://vakilshoa.ir/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://vakilshoa.ir/&prev=search&pto=aue


 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار          موزشی وکیل شو                گروه آ                آیین دادرسی مدنی   بندی جزوه جمع 1

 

و در موارد سکوت یا تعارض د نباشیتابع قانون خود م باشد و قوانین خاصی مدنی عام میقوانین آیین دادرس

 دیوان عدالت اداری و امور حسبی. قانون آ.د.م حاکم است مانندبا قانون آ.د.م قانون 

  (یات)کل ۹ -۱ماده 

 به جنبه  یدگیبلکه در طرح دفاع و رس یحقوق یهاموضوع پرونده یمدن یتنها در دعاوهن یمدن یدادرس

 شود.  یترعا یداصوال با یزن یفریامور ک یمدن

 خود قانونگذار حکم به رد  یراندارد ز یدادخواست حقوق یمبه تقد یازدعوا وجود دارد که ن چند مورد

 : مال کرده است

 

 

 

   

 

 

 دادخواست  یفریدادگاه ک یدادرس یجلسه  یندر اول یدحتما با یفریک یدر چک عالوه بر طرح دعوا

   شود.میکوم به رد پول نصورت خوانده مح ینا یرداده شود در غ یزن یحقوق

  بدون  ینداتخاذ نما مییکه دادگاهها مکلف هستند به آن امور اقدام نموده و تصم یامور) یامور حسبدر

افراد و اقامه دعوا از طرف آنها باشد( هر  ینمنازعه ب به آنها متوقف بر وقوع اختالف و یدگیرس ینکها

 یباتترتموارد  یرباشد و گرنه در سامی یهالرعاقانون الزم یناشده  یمدن یدادرس یینکجا ارجاع به قانون آ

برابر  یبه امور حسب یدگیرس ینااست. بنابر میعنوان قانون خاص الزا به یخاص مقرر در امور حسب

 .ییاست مگر در موارد استثنا یامور حسب ۴۷ا ت ۱ق.ا.ح تابع مواد  ۲ماده 

 
  یمکن یرویپ یمدن یرسادد ییناز مقررات آ یستن یازندر سه مورد: 

 

 

 حق  یا یهباشد مثل حق حبس زوجه در خصوص مهرمیحق ن یاجرا ییقهتنها طر یمدن یدادرس یینآ

 ... یستن یبه دادخواست حقوق یازحق ن یاجرا یحبس در عقود معوض که هردو برا

 کالهبرداری. ۱

 سرقت ی. دعوا۲

 یه. د3 

 دعاوی سه گانه  .۴ 

 اختالس. 5

 تخریب حرق و .6

 اسناد الزم االجرا-1

 سازش-2

 یداور-3
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 را  یتمومدر خصوص دعوا ع یدحکم صادر کند و نبا یبه صورت جزئدر مورد هر دعوا  یددادگاه با

 .مالک قرار دهد

 ینبه عصد هزار تومان همراه با خسارت وارد شده  یمثال دعوا مطالبه اجور معوقه دو ماه به بها 

بر  یمبن میحک یتواند به صورت کلمین ینجاپنجاه هزار تومان است دادگاه در ا یمستاجره با بها

رت و صدهزار هزار تومان بابت خسا 5۰ذکر کند که خوانده به  یدهزار تومان صادر کند بلکه با ۱5۰

  ماهه در حق خواهان محکوم شده است. دو وقهتومان بابت اجور مع

 قابل  هاو برخالف اخالق حسنه در دادگاهمیمخل نظم عمو یاست که عقود و قراردادها درست

بات مشرو یترملزم است که ده ل یعقد فالن ین)مثال طرف ادعا کند به موجب ا یستاثر ن یبترت

مثال ده هزار تومان ) پرداخت شده باشد یمال یا یعقد پول یناگر در ا یوشد( ولبه من بفر یلکلا

 ناروا قابل استرداد است. یفایشراب پرداخت کرده باشد( از باب ا یترده ل ینا بتبا

 

 

 

 

 

 

  فراغت  یبه نوع یاست که دادگاه بعد از صدور را ینکه آمده ا ییمنظور از استثنا ۸در خصوص ماده

 یا( 3۰5 )م یهامثال واخو کندیم یزتجو فقط قانونمجدد در آن دادگاه را  یدگیرس امکانو  کندیم یداپ

 یدگی( قانون اجازه داده مجددا در همان دادگاه رس۴33)م  یدر اعاده دادرس یا( ۴۲۰اعتراض ثالث )م 

 شود.

  و   یقات جهت تحق یحقوق میعموبه دادگاه  یدبا یماا مسقتدادسرا وجود ندارد و دعو یفری ف امور کبرخال یدر امور حقوق

 اقامه شود. یدگیرس

 

 

 

 
 

( و جلب ثالث )م ۱۳۰آمده منظور ورود ثالث )م  ۷استثنایی که در ماده 

 ( است.۱۳۵
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 یمدن یدادرس یینآ یمحتوا 

قواعد راجع به  ییناز علم حقوق دانسته شده که هدف آن تع یارشته :اعم یبه معنا یدادرس یینآ 

 صمیماتت یو اجرا یمقررات راجع به اقسام دعاو یین، تعیمراجع قضائ یت، صالحیقضائ یالتتشک

 .باشدمیها دادگاه

به  یراه حل قضائ یک یافتنشود که به منظور میاطالق  یاتیبه مجموعه عمل :اخص یبه معنا یدادرس 

 ،شودمیبه کار برده  ینمع یدعوا یکدر  یمتصم یکاخذ  یکه برا یرود مانند مجموعه مقرراتمیکار 

صدور حکم و  ،به دعوا یدگیرس یلغ آن و ارائه دالابالو  دخواستدا یممثل مقررات مربوط به طرز تنظ

 .آن یاز آن و اجرا یتشکا

و  یمجرا یدوائر و اشخاص وابسته به آنها به دعاو یهستند که با همکار ییواحدها :یسازمان قضاوت 

و  ییشامل مراجع قضا ینبنابرا کندیم یو اقدام به صدور را یدگیخود رس یتامور داخل در صالح

 .گرددیم یادار

  

 

 

  :توان برخالف آن توافق کردمی باشد پس نمی ی امر کشور  یسازمان قضاوت ین قوان نکته. 

 ینتوان با توافق طرفمیاست ن یتآنها با اکثر یشده و را یلنفر تشک 5استان که از  یفریمثال: دادگاه ک

 .ددا یلنفر تقل 3آن را به 

 

 

 

 

 

 

 

 است.   یمحل یتآن صالح  یآمره است و استثنا ین األصول ءزج قوانعلى اخص  یبه معنا یمدن یدادرس یین آ 

 امری  اصوالً

 و 

 تشریفاتی

  یمدن یدادرس یینآ خصوصیت

 

کشور هستند یعنی توافق در آن امکان  یقوانین آمره ها جزءنکته: صالحیت ذاتی دادگاه

و صالحیت شود خصوص، قانون جدید اعمال میندارد یا به محض آمدن قانون جدید در این

 نسبی )محلی( نیز اصوال مخیره است.
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 شود و میسبق کشور عطف بما یسازمان قضاوت ینقوان :داشتن( ی)اثر فور ینعطف بماسبق شدن قوان

 .دارد یاثر فور

در خالل  شودیکند و پرونده مطرح ممی یدگیرس ینظر با دو نفر قاضیددادگاه تجد یدمثال فرض کن

اجرا  یعاًسر یدصورت قانون جد یندر ا .دهدیم یلتقل یقاض یکو آن را به  کندیم ییرقانون تغ یدگیرس

 آمره است. ینچون جزء قوان کندیم یداادامه پ یقاض یکو با  شودیم

 شودیعطف نمً ًاصوال یمحل یتصالح یول شودیآمره بودن به گذشته عطف م یلبه دل یزن یذات یتصالح 

 عطف شود.  یدد که بااشب گفتهمگر قانون 

 رد:در دو مو مگر شودیاخص به گذشته عطف م یبه معنا یدادرس یینقانون آ  

 ۲۰ ینظرخواهیدگفته مدت تجد یممثال قانون قد ؛مخالف حقوق مکتسبه افراد باشد یدقانون جد -1

اگر قانون  یروز است چون مخالف حقوق مکتسبه است. ول ۱۰ ویدبگ یدروز است و قانون جد

 یبه جا یدبگو یدنسخه داده شود و قانون جد یکبه تعداد خوانده +  یددادخوست با یدبگو یمقد

ون به سابق عطف قان ینا یستنسخه دو نسخه داده شود چون مخالف حقوق مکتسبه افراد ن یک

 شود.می

  یمحل یتصالح -2

 شودی نمعطف به ماسبق  یمحل یتباشد و صالح ادافر یکه مخالف حقوق مکتسبه  یمدن یدادرس یین آ ین بنابرا . 

  

صادره  یرا گویدیو بعداً قانون الحق م یستن یدنظرکه قابل تجد شودیصادر م ییرأ یمنکته: در قانون قد

م چون بازه شودیذشته عطف نم( به گیدرت قانون الحق )جدصو یندارد و برعکس، در ا یدنظرتجد یتقابل

 اد است.افر یمخالف حقوق مکتسبه

یکیاست و  یدگیساست و تحت ر یان( در جریکشور )فرجام خواه یعال یوانکه پرونده در د ی: زماننکته 

کند )چه مخالف حقوق مکتسبه افراد  ییرتغ یداخص طبق قانون جد یمعنا به یمدن یدادرس ییناز مقررات آ

قانون قدیم  طبق یدبا یستن یاست و ماهو یشکل یواند یدگی( چون رسکندینم یشد فرقباشد چه نبا

صادر  یگرکرد و آن را به شعبه د کرد و پرونده را نقض یدگیرس یمکند حال اگر طبق قانون قد یدگیرس

 یدقانون جد ین. بنابراکندیرا اعمال م یدالیه قانون جدحالت شعبه مرجوع ینفرستاد در ا یکننده حکم قطع

 ندارد. یاصال نقش یواندر د
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 ( هادادگاه ینسب یا یذات یت)در صالح ۲۵-۱۰ماده 

 ی؟حقوق میعمو یاباشد  ییجزا میعمو مثل :یذات یتصالح

 اهواز؟ یحقوقمیدادگاه عمو یاباشد  یاسوج یحقوقمیدادگاه عمو مثل :(یمحل یا) یسبن

 

  شامل: یذات یتصالح 

 

 یشهردار ۱۰۰ماده  یسیونبه کم یحقوقمیطرح در دادگاه عمو یبه جا یتیشکا ثالم صنف: یمثال برا 

 برود. یعدالت ادار یوانبه د یا

 به اختالفات  یدگیشامل مرجع رس ییاستثنا یاست و ادار میعمو یسازمان ادار تنها یعدالت ادار یواند

مانند  یشهردار م بامرد ختالفاتبه ا یدگیمراجع رس یا یبه اختالفات گمرک یدگیمرجع رس یا یاتیمال

 یامجوز ساخت دو طبقه داده طرف سه طبقه بسازد(  ی)مثال شهردار یشهردار ۱۰۰ماده  یسیونکم

 .6ماده  یسیونکم یا ۷۷ماده  یسیونکم

 به  یابرود  یحقوقمیبه دادگاه عمو ییجزامیطرح در دادگاه عمو یبه جا یتیمثال شکا نوع: یمثال برا

 . برود میموانقالب به ع یجا

 ییاستثنا یبه افراز امالک مشاع یدگیرس ای یقانون اساس ۴۹به اصل  یدگیمثل مرجع رس یحقوق ییاستثنا 

  .دادسرا یاکشور  یعال یواند یاحل اختالف  یشورا یا یتروحان یاانقالب  یا میمثل نظا یفریک

 برود. یدنظربه دادگاه تجد یطرح در دادگاه بدو یبه جا یتیمثال شکا درجه: یمثال برا 

 باشد مرجع صالح جهت افراز ملک همان ثبت است  یدهرس یانآن به پا یثبت یانافراز امالک اگر جر برای

 یانملک به پا یثبت یانباشد مرجع صالح دادگاه است. حال اگر جر یدهنرس یانبه پا یثبت یاناگر جر یول

 .با دادگاه استافراز صورت  ینموجود باشد در ا یبیغا یاشرکا محجور  ینباشد اما ب یدهرس

 

 

شود چه نشود.  یرادبه آن توجه کند چه ا یدبا یندارد و قاض یرادبه درج ا یازین :یذات یتصالح یجنتا 

 وجود دارد. یدگیمقاطع رس میتمادر  یرادا ینطرح ا یتتوجه نکند قابل یاگر قاض

 یذات یتاثر بودن توافق در خصوص صالح یب. 

 ( ییو قضا ی)ادار صنف

 (ییاستثنا یا مینوع )عمو

 (یدنظرتجد یا یدرجه )بدو

 

تراضی یا به اشتباه مرجع را توان با نمی در صالحیت ذاتی به هیچ عنوان

 انتخاب کرد و انتخاب و توافقی وجود ندارد.
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وجود ندارد  یتیراه شکا یچه یگراحکام است و د یشده و در اجرا یطعکه پرونده ق یزمان :استثنا 

 یذات یتعدم صالح یرادا توانینم یگرشده( د یفرجام قطع در یافرجام نکرده  یفرجام داشته ول یت)قابل

 .اجرا شود یدجز اجرا وجود ندارد و با یو راه کردمطرح 

  یهماهنگ اماره داللت ظاهر بر واقع یزو ن ئتاصل برا قاعده با یناست که ا محل اقامت خواندهاصل 

قانون از  یجتااست که مالک آن است نت یناست ظاهر بر ا یمال در دست شخص یکامل دارد چون وقت

 کرده است. یتخوانده حما

 :مهم( یاروارده بر اصل محل اقامت خوانده در دو دسته )بس ئاتاستثنا 

از دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان مرجع صالح اعالم نموده  یررا غ یقانونگذار دادگاه مشخص :دسته اول 

 است: 

و هرجا به  یستن یلیاست و تمث یحصر یقمصاد ین( ا۱۲)م  یرمنقولمربوط به اموال غ یدعاو (۱

 ( ۱5اصل محل اقامت خوانده است و )م  دیمشک کر یمورد

 (۲۰)م  یراجع به ترکه متوف یدعاو (۲

 .شده است ینتدو ۱3منطبق بر ماده  ۲3ماده ( ۲3و  ۲۲)مواد  مربوط به شرکتها یدعاو (3

 ( 35و قسمت نخست م  ۲۱)م  یورشکستگ یاتوقف  یدعاو (۴

اعسار  ی( دعوایمال یهاحکومیتم یقانون نحوه اجرا 3و ماده  یمدن یدادرس 5۰5اعسار )م  یدعوا (5

کند  یدگیرس روندهبه پ یدکه با یبه دادگاهاعسار از پرداخت محکوم به  یو دعوا یدادرس ینهاز هز

 .شودیکرده داده م یدگیکه قبال رس یدادگاه یا

 

 

 

 

 باشد دادگاه صالح  یوانرفته باشد و در مرحله د یزن یدنظررا گذرانده و تجد یبدو یمرحله میاگر حک

 نظر است.یداعسار دادگاه تجد یبه دعوا یدگیرس به

   مورد  یاست که را یدادگاه با یفرجام خواه یاو  خواهییدنظرتجد ینهدر مورد اعسار از هیز یدگیرس( ۵۰۵ماده

 فرجام را صادر کرده است. یانظر و   یددرخواست تجد

 

 :یدعوا تواندیطرف مقابل م کندیصادر م ییهو ثبت برگ اجرا شودیاالجرا )مثال چک( به ثبت برده مسند الزم یکنکته 

 به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند. یدبا یول یداعسار نما
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 : خسارت که سه دسته است یدعوا (6

 

 

 

 
خسارت  مستقل یدعاوبه  یدگیرس یرا برا یدر خصوص هر سه دسته مرجع یدقانون جد ▪

 یتصالح یثاز ح ینننموده بنابرا نییدعوا نباشد( تع قامهکه مطالبه خسارت ضمن ا یزمان یعنی)

محل اقامت خوانده  یتبه صالح یدو با شودیرجوع م اصلمشمول قواعد عام است و به  یمحل

 نظر داد.

  :که شامل یطار یدعاو (۷

خوانده دعوا  یهعل یاضاف ییدعوا یاصل یکه خواهان دعوا یدر صورت :یاضاف یدعوا .1

 .یدنما

 .یدخواهان اقامه دعوا نما یهه علچنانچه خواند :ابلمتق ی. دعوا۲

 .از آنها اقامه کند یکی یاهرگاه شخص ثالث علیه اصحاب دعوا  . ورود ثالث:۳

  از آنها بر ثالث اقامه شود. یکی یادعوا  ینطرف یاز سو ییکه دعوا یدر صورت :جلب ثالث. ۴

 

 

 

 

 

 

 

 

در انجام آن )م  یرتاخ یااز عدم تعهد  یارت ناشالف( خس▪

 احکام(  یقانون اجرا 5۲۰و  5۱5

قانون  5۲۰، 5۱۹، 5۱۸)م  یخسارت دادرس ی( دعواب▪

 احکام(  یاجرا

 (5۲۲)م  یند یدر ادا یراز تاخ یخسارت ناش ی( دعواج▪

ارتباط  یامتحد المنشأ  یاصل یبا دعوا یداو ب نمایدیم یدگیرس یاصل یاست که به دعوا یبا دادگاه ی طار یبه دعاو یدگیرس

 کامل داشته باشد.
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 یتوأم با دعوا یدقاعدتا با قامه شده ودر آنجا ا یاصل یکه دعوا شودیاقامه م یدر دادگاه یطار یدعاو 

به  یدگیرس یشده برا یینتع یاصل یدعوا یدادرس برایکه  یهمان وقت یجهشود در نت یدگیرس یاصل

 موارد: ینمگر در ا شودیابالغ م یطار و یاصل یگردد و به اصحاب دعوامی یینتع یزن یطار یدعوا

 

 یبرا یفرصت کاف ی،اصل یدعوا یجلسه دادرسدادخواست جلسه ثالث تا  یمچنانچه از موقع تقد -1

سه ابالغ دادخواست تا روز جل ینکه ب یافاصلهآن با لحاظ  یهایوستست و پافرستادن دادخو

داده و به اصحاب  ییررا تغ یشود وجود نداشته باشد دادگاه وقت جلسه دادرس یترعا یدبا یدادرس

 کند.می( اعالم یو طار یدعوا )اصل

 یدر صورت کندیخوانده مطرح م یهعل یاصل یاز اقامه دعوا پس که خواهان یاضاف یدر دعوا  -2

 یناول یانتا پابوده و  منشأ یک یدارامرتبط با  یاصل یکه با دعوا شودیشمرده م یطار یدعوا

 .اقامه شود یجلسه دادرس

 یفضاا ی( اقدام به طرح دعوایاصل یعلیه مستأجر )دعوا یهتخل یمثال موجر پس از اقامه دعوا

که  یاصل یچنانچه فرصت ابالغ دادخواست و وقت جلسه دعوا یدمعوقه نما اجوربه خواسته 

روز ابالغ و روز  ینفاصله مقرر ب یتو رعا شودیمنظور م یزن یاضاف یبه دعوا یدگیرس یبرا

که  یدر صورت یحت یستجلسه ن یربه تأخ یازیوجود داشته باشد ن (روز 5جلسه )حداقل 

شده حاضر و آماده دفاع در  یینتع یشز پدر جلسه ا ندهخوا ته باشد ونداش وجود یزفرصت ن

 افتد.مین یرجلسه به تأخ یزباشد ن یاضاف یبرابر دعوا

 یو خواهان دعوا (یجلسه اول دادرس یانتا پا)مطرح شود  یتواند در جلسه دادرسمیمتقابل  یدعوا 

 جلسه را بخواهد. یرتأخ تواندمی یاصل

 اگر  یاقامه شود حت شودیم یدگیرس یاصل یکه به دعوا یدر هر حال در دادگاه یدبا یطار یس دعاوپ

آگاه باشد و بعد از اقامه نوبت  یطار یدادگاه از طرح دعاو ینا یادادگاه خارج باشد  یذات یتاز صالح

را  پرونده یتنداشته باشد با صدور قرار عدم صالح یذات یتکه اگر دادگاه صالح رسد یم یدگیبه رس

منوط به روشن  یاصل یبه دعوا یدگیچنانچه رس ینصورتکه در ا فرستدیصالح م هب مورد به دادگاحس

 یمتوقف کرد و اگر دعوا یطار یدعوا ییجهتا وصول نت یدرا با یدگیباشد رس یطار یدعوا یجهشدن نت

 .کندیم یدگیرس تواماً یاصل ینداشت همان دادگاه دعوا یاصل یبا دعوا یمحل یتصالح یطار
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ق  ۲۷ابهام احکام )م  یااز اجمال  یخصوص محل اقامت خوانده اختالفات ناش در یگرد یاستثنا (۸

 .(یاحکام مدن یق اجرا ۲6حکم )م  یاز اجرا ی( اختالفات ناشیاحکام مدن یاجرا

 یدگیاست که حکم را صادر کرده است و رس یبا دادگاه اجمال و ابهام حکم یاختالف ناشبه  یدگیرس 

را  یرا مثالً شودیاست که حکم توسط آن دادگاه اجرا م یبا دادگاه محک یاز اجرا یتالفات ناشخابه 

را اجرا  یرا)را بفروشد  یکه ملک موجود یرازبه دادگاه ش دهدیم یابتصادر کرده و ن یاسوجدادگاه 

 است. یرازاختالف با دادگاه ش ینبه ا ییدگدارد که رس ییادعا یکند( شخص ثالث

 االجرا:  الزمسند  یابطال دستور اجرا یدعوا (۹

سناد در حکم سند ا یااالجرا اسناد الزم یرسا یدستور در اجرا ینچنانچه ا ابطال دستور اجرا:

 کنندهدادگاه محل مرجع صادر یدگیصادر شده باشد دادگاه صالح به رس یاالجرا از مراجع ثبتالزم

 .دستور است

 کندیثبت م میو اجاره را در دفتر اسناد رس دهدیم مثال رضا ملک خودش را به حسن اجاره 

ملک و  یهبر تخل یمبن گیردیم ییهاالجراست و رضا دستور اجرانامه در حکم سند الزماجاره ینا

 سوج است.یادستور با دادگاه  ینطال اکه اب یشودصادر م یاسوجاز ثبت  ییهدستور اجرا ینا

 (۱355ق ثبت احوال مصوب  ۴ ماده ق.آ.د.م و 35 راجع به اسناد ثبت احوال )ماده یدعاو  (۱۰

 یتدرخواست در صالح یناست که ا ین)دستور موقت( اصل بر ا یفور یدرخواست دادرس  (۱۱

 استثنابه اصل دعوا را دارد و  یدگیرس یتصالح یا کندیم یدگیاست که به اصل دعوا رس یدادگاه

در صورت وارد بودن  یفور یدادرس یکه هرگاه موضوع درخواست دستور موقت که در پ تاس ینا

 یمذبور باشد درخواست به آن دادگاه یهااز دادگاه یرغ یدر مقر دادگاه شودیدرخواست صادر م

 .شودیکه موضوع دستور موقت در آن قرار دارد داده م

 دهدیانتقال م ینامه عادیعهرا با مبا آناست و صاحب آن اهل تهران است و  یرازدر ش یمثال ملک 

صورت اصل دعوا در تهران  یندر ا کندیاقامه م میسند رس یمالزام به تنظ یدعوا یرندهگقالانتو 

محل موضوع دستور  یعنی شودیدرخواست م یرازمحل اقامت خوانده و دستور موقت در ش یعنی

 موقت.
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 یراگواهان با شو یگواه ینو تام یلدل ینتام حاضرالبته در حال  (:1۴)م  یلدل یندرخواست تام (۱۲

حل  یاگر در محل شورا یوجود داشته باشد ولمیاگر در محل دادگاه عمو یحل اختالف است حت

  است.میاختالف نباشد با دادگاه عمو

 یکیچند دادگاه  یادو  یناصل مزبور به خواهان حق داده که از ب یلاست که مقنن با تعد یموارد دسته دوم:

  را به عنوان مرجع صالح انتخاب کند:

 

از عقد  یمنقول ناش یو دعاو یبازرگان یخواهان که شامل دعاو یانتخاب دادگاه صالح از سو (فلا

از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت  یناش یو دعاو ۱3و قرارداد موضوع ماده 

ت دوم ماده مموضوع قس یرمنقولغ الو تعدد امو ۱6تعدد خواندگان موضوع ماده  ۲3موضوع ماده 

۱6  

 یتوافق امکان ندارد ول یذات یتدر خصوص صالح :یتدر گسترش دامنه صالح ینتوافق طرف (ب

 یواند یااستان باشد  یدنظردارد که مرجع اعتراض تجد ینبه ا یبستگ یمحل یتدر خصوص صالح

 ینتا اولدر موعد مقرر ) ینکهبه ا وجهدادگاه بدون ت یناستان باشد ا یدنظراگر دادگاه تجد کشور یعال

صادر شده را فسخ  یمحل یرصالحکه از دادگاه غ مینشده باشد حک یاشده  یرادی( ایدادرسسه جل

باشد و نسبت به آن  یوانصادره قابل فرجام در د یاگر را یول فرستدیو به دادگاه صالح م کندیم

 یمحل یتفرجام خواسته را به علت عدم صالح یرا تواندیمزبور نم یعال مرجع شود یواهخفرجام

در مرحله  یجلسه دادرس ینتا اول)نکرده است  یراددادگاه نقض کند چون خوانده در زمان مقرر ا

 ( یبدو

 قم باشد  یدادخواست اقامتگاه تق یماگر در زمان تقد یعنیاست  دادخواست یمزمان تقد ،یتمناط صالح

 ا اقامه شود.قم دعوهمان  یدقم بوده با یقتدادخواست  یمباشد تهران چون در زمان تقد مدهو بعد آ

 اوست. یول یا یممحجور همان اقامتگاه ق یا یراقامتگاه صغ 

 ان زندان است.که حبس آنها باالست هم یاقامتگاه اشخاص زندان 

 ابالغ اوراق دعوا در  یرا برا یمحل اانتخاب کرده باشند تنه یآنکه اقامتگاهیب یقرارداد ینچنانچه طرف

 یدادرس ۷۸ماده  یرااثر دهد ز یبدر تمام موارد به آن ترت یستمکلف نه نموده باشند دادگا ینقرارداد مع
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معتبر  یمحل اقامت اصحاب دعوا در صورت یربه دعوا را در غ عانتخاب محل ابالغ اوراق راج یمدن

 شود.  یدگیباشد که به دعوا رس هیدر شهر محل دادگا یکه محل انتخاب داندیم

 یا   یقیکه محل مبزور اقامتگاه حق  گیردیدادگاه قرار م  یمورد اعنتا  یدر قرارداد در صورتاتنخاب محل ابالغ اوراق    ین بنابرا 

 شهر مقر دادگاه باشد.  یاتنخاب

 دعوا در محل وقوع ملک است یباشد اقامه قرارداد یا یرعقدغاز  یرمنقولهرگاه مال غ. 

  آنچه قوع ملک است و هر عقد است در محل و یرچون از غ یرمنقولالمثل مال غاجرت یدعوا مثال

 توانیالمسمى )اجرت مشخص شده در قرارداد( در سه جا مشده باشد مثل اجرت یاز قرارداد ناش

  :مطرح شود

 

 

 د منقول باشد خواه در موضوع اگر موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد خواه دعوا در مور

 طرح دعوا کرد:  توانیو در سه جا م در حکم منقول استنقول مغیر

 

  یادر محل اقامت خوانده 

  یاقرارداد در آنجا واقع شده  یاکه عقد  یمحل

 یلتعهد به احداث ساختمان با تحو یدر آنجا انجام شود. مانند دعوا یدکه تعهد با یمحل

 منقول.یرسند مال غ یمالزام به تنظ یا یرمنقولمال غ

 شمس گفته منقول. یرمنقولفته غگ یانکاتوز :یرمنقولمبیع غ تسلیم 

 چون در عقد ذکر  میعقد است در محل وقوع ملک و اجرت المس یرچون غ یرمنقولالمثل غرتاج

 آن را مطرح کرد. یدعوا توانیشده در سه جا م

  صالح به  یرانا یهاق.آ.د.م اگر خواهان هم محل اقامت نداشته باشد تمام دادگاه۱۱در خصوص ماده

از  یک در اقامتگاه هر تواندیمتعدد باشند خواهان م هاخواهاناگر فرض  یناست که در ا یدگیرس

ارتباط دعوا و امر  یلبه دل هاخواهان یردعوا کند و هرکس زودتر شروع کرد سا یاقامه هاخواهان

 هستند. یمطروحه مکلف به طرح دعوا در دادگاه اول

 

 

  یادر محل اقامت خوانده 

 یاقرارداد در آنجا واقع شده  یاکه عقد  یمحل

 در آنجا انجام شود. یدکه تعهد با یمحل
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 : (متفرقه )مهم یندر قوان یتچند نکته در خصوص صالح

حل اختالف  یاته یماتاز تصم ینفعاشخاص ذ یتبه شکا یدگیثبت احوال رس ۴ماده  جببه مو •

 میدادگاه عمو یتاسناد ثبت احوال که در صالح یدعاو یربه سا یدگیرس ینو همچن 3موضوع ماده 

 هان است.ابا دادگاه محل اقامت خو باشد

به موجب  .است فحل اختال یاته یتاشتباه در ثبت جنس صاحب شناسنامه در صالح یحتصح •

اما  باشدیبا دادگاه م یرممنوعهغمیدر مورد اسا یمو اتخاذ تصم یدگیرس یتصالح یهوحدت رو یرا

 حل اختالف ثبت احوال است.  یاته یتممنوع در صالح یهانام ییرتغ

ه جنس از ذکور به اناث و بالعکس چون از جمل یثاز ح ینام صاحب سند سجلد ییردرخواست تغ •

 است.  یاست با محاکم دادگستر یکه واجد آثار حقوق است لیئمسا

 

 

 

 

 

 محل اگر در  یحل اختالف است حت یگواهان با شورا یگواه ینو تام یلدل یندر حال حاضر تام :۱۴نکته ماده

 . است یحل اختالف نباشد با دادگاه عموم یاگر در محل شورا یداشته باشد ول وجود یدادگاه عموم

قرارداد نه چند قرارداد موضوع دعوا باشد  یکدر  یرمنقولاست که مال منقول و غ یدر مورد :۱۵ماده  نکته

 قرارداد بفروش برسد..  یکدر  ینزم یکو  ینماش یکمثال 

ادعا نه چند ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد..  یکاگر  :۱۶ماده  نکته 

است یطار یدر خصوص دعاو :۱۷ماده  نکته. 
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 متفرقه )مهم(: یندر قوان یتدر خصوص صالح اتنکادامه 

عدالت  یواند یرا است. یعدالت ادار یواند یمرجع ادار ینتریو عال یادار میتنها مرجع عمو •

 یشرع ینرا اشتباه ب یرا یعدالت ادار یواند ییسبا ر ییهقوه قضا ییسر ینکهاست مگر ا قطعی یادار

 . شودیفرستاده م یصبه شعبه تشخ یبررس یصورت موضوع برا یندهد که در ا یصتشخ یقانون یا

 یموسسات و شرکتها هاسازمان هاق.د.ع.ا )وزارتخانه۱3مذکور در ماده  یواحدها یهکه عل یاشخاص •

 یعدالت ادار یواندر د (بسته به آنهاسات واو موس یانقالب یو نهادها یالتو تشک هایشهردار تیدول

 یتشکا یعدالت ادار یواندر د یکدیگر یهعل توانندیواحدها نم ینمردم هستند و ا کنندیم یتشکا

  طرح کنند. یتشکا ییدر مراجع قضا یدکنند و با

ن آن سازمان م یاراتو اخت یفمربوط به وظا بایدطرح شود  یوانبتواند در د ینکها یبرا یتشکا •

برخالف مقررات  یاز صدور پروانه ساختمان یشهردار یص آنها( باشد مانند خوددارحیث هو )خا

 یاجاره ملک ربط یراز باشدیکه در اجاره اوست نم هایشهردار یملک از سو یهو شامل عدم تخل

 است. یپروانه مختص شهردار رکه صدو یندارد در حال یواند یاراتو اخت یفبه وظا

 یعدالت ادار یواندر د یدگیکشور قابل طرح و رس یانقالب و نظام پزشک یه شورااز مصوب یتشکا •

 . باشدینم

است که  یاست با دادگاه یاست با دادگاه یرانکه اقامتگاه او در ا ینسبت به محجور یمومیتامور ق •

 . باشدیاقامتگاه محجور در آنجا م

 یدبا یرمنقولر دادگاه محل مال غت داس یرمنقولاز مال غ یاز حقوق ناش یکیچون  یتتول یدعوا •

 اقامه شود.

 یانبا اداره ثبت محل وقوع ملک است اما اگر جر یافته یانآن پا یثبت یانکه جر یافراز ملک یدعوا •

 است.میدادگاه عموباشد با  یافتهن یانآن پا یثبت

 شودیماده م ینشامل ا یهمهر یول شودیرا شامل نم یرمالیغ یو دعاو یخانوادگ یدعاو۱3ماده   •

ماده  یننفقه چون از آثار عقد نکاح است شامل ا یاز عقد است ول یاست هم ناش یچون هم مال

 و محل اقامت خوانده است. یستن

دادگاه  یوارد نشده باشد قاض یرادیا یزنداشته و به آن ن یمحل یتکه دادگاه در آن صالح ییدر دعوا •

بدون  ینظر حتیدموارد نقض حکم در تجدحال از در هر  ینکند ول یاکند  یدگیکه رس ستا یرمخ
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 یدشده باشد حکم با ینداشته قطع یمحل یتکه صالح یبدو یاست پس اگر حکم در مرحله یرادا

 اجرا شود.

 : یمحاکم دادگستر یتاختالف در صالح 

م بدهد که دادگاه اول خود را صالح نداند و آن را به دادگاه دو شودیمحقق م یزمان یتاختالف در صالح ✓

( دادگاه اول را یهالآن را به دادگاه اول عودت دهد. پس اگر دادگاه دوم )مرجوع مجدداً یزو دادگاه دوم ن

یجاد بفرستد اختالف ا یاگر پرونده را به دادگاه بعد یول شودیم یجادبداند اختالف ا یدگیصالح به رس

 .شودنمی

 یتاختالف صالح 

دعوا دارند و از صدور قرار  یبه امر یدگیچند تا دادگاه در رس :(یدآمی یش)کم پ است یاثبات یا

اجازه  یعنی نمایدیم یریها جلوگدادگاه یراز طرح دعوا در سا یرغم آگاهیعل یتعدم صالح

 . دهندیتوأمان را نم یدگیرس

 دعوا دارند. یبه امر یدگیچند دادگاه در عدم رس یعنی :است ییبه صورت نف یا

  

 سند حسن کرده بعد  یمحسن الزام به تنظ یه: رضا علبحث( ینتوأمان )نکته خارج از ا ییدگمنظور از رس

قرار  میشعبه دو ینصورتفسخ قرارداد را اقامه کرده در ا یدعوا یگرشعبه د یکرضا در  یهحسن عل

سبقت  ارتباط دو دعوا و یلبه دل کندیصادر م یدگیو شعبه اول قرار توأمان رس زندیم یدگیامتناع از رس

 ارجاع شعبه اول 

 همان استان است:  یدنظردادگاه تجد یتکه مرجع حل اختالف در صالح یموارد

 کنند مرجع حل اختالف دادگاه  یداکه در دادگاه هم عرض از همان استان باهم اختالف پ یفقط در مورد

 استان. یک انقالب از در دادگاه یااستان  یکاز  میمانند اختالف در دادگاه عمو .است اننظر است یدتجد

  است یدنظرتجد یعنی یبا مرجع عال یزاستان ن یک یدنظرو تجد یدادگاه بدو یناختالف ب. 
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 کشور است: یعال یواند یتکه مرجع حل اختالف در صالح یموارد 

 و انقالب استان فارس میعمواستان مثل  یکهم عرض از  یردو دادگاه غ (۱

 میعمو یا یاسوج میو عمو یرازش میتان مثل عمواز دو اس هم عرض یرغ یادو دادگاه هم عرض  (۲

 یاسوجو انقالب  یرازش

 یگراستان د یدنظراستان و تجد یک یدادگاه بدو یناختالف ب (3

 است. یواند یعنی یبا مرجع عال یوانو د یدنظرتجد یا یبدو یناختالف ب (۴

 

 یین کشور به عنوان تع یعال یواند ی دادگستر و محاکم ی عدالت ادار یواند ن ب  یت: در صورت اختالف در صالحنکته 

 نه رفع اختالف.  کندیمرجع صالح اقدام م یکننده 
 

 

 

 

 

 

 یوکالت در دعاو

 توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کنند.هر یک از متداعنین در جریان دادرسی می ❖

 .تجواز وکالت نیسوکالت در دیوان عدالت اداری مستلزم پروانه یا  ❖

های دولتی، ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای خاصی )وزارتخانهمؤسسات و شرکت ❖

بر داشتن وکالی ها( عالوه ها و بانکغیردولتی، شهرداری عمومی نقالب اسالمی، موسساتانهادهای 

 نیز دارا باشند. ی حقوقینمایندهاز دعوا،  دفاعد در طرح دعوا یا توانندادگستری می

 

 .است یالزام ییبه مراجع قضا یحقوق یندگینامه نما یمعرف یارائه

ی دولتی ی حقوقی با ادارهاحراز سمت و شرایط قانونی نماینده

 )باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام او( است.

 

 

یعدالت ادار یوان)مثل د یردادگستریغ ییمراجع قضا یتبه طرف یمحاکم دادگستر یوقت یبه طور کل 

کشور  یعال یواند به یماخود را صالح بداند پرونده مستق یا کندیصادر م یتبا اداره ثبت( عدم صالح

 مرجع صالح نه حل اختالف(. یینتع ی)برا رودیم
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 شود.وکالت به موجب سند رسمی یا غیررسمی تنظیم می ❖

که وکالتنامه تأیید کند تواند ذیل ن صورت است که وکیل میایهای تنظیمی در ایران به لتنامهوکا

 وکالتنامه را موکل، شخصاً مهر یا امضا یا اثر انگشت زده است.

 مواردی که باید در وکالتنامه برای وکیل تصریح شود:
 

 ی اول:دسته

 
 

 

 ی دوم:دسته
 

 

 

 ی سوم:دسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم:ی دسته

 

 

 

 وکالت در مصالحه و سازش -۱

 دعوا و تعیین داوروکالت در ارجاع دعوا به  -۲

 وکالت در تعیین مصدق و کارشناس -3

 

 وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع در مقابلش -۱

 وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در مقابلش -۲

 مقابل و دفاع در مقابلش یکالت در دعواو -3

 یو فرجام و اعاده دادرس یدنظرتجد یوکالت راجع به اعتراض به رأ -۱

 نسبت به سند طرف و استرداد سند یدجعل و انکار و ترد یوکالت در ادعا -۲

 دعوا یاوکالت در استرداد دادخواست  -3

 جاعل یینوکالت در تع -۱

 یلوکالت در توک -۲

 خسارت یدر دعوا وکالت -3

 اعسار یوکالت در دعوا -۴

 رد سوگند یاوکالت در قبول  -5

 آن یاتعمل یبو تعق ییور برگ اجراصد -۱

 یداعیاخذ محکومٌ به و وجوه ا -۲

دسته ی 

 چهارم
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 در صورت عزل وکیل:

 عزل وکیل را به دادگاه اطالع دهد.موضوع اید ل بموک

 عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نیست.

 باشد و نه صرف عزل وکیل.در عزل، اطالع از عزل میمالک 

 

 در صورت استعفای وکیل:

 که یا جریان دادرسی را خود ادامه دهد یا وکیل جدیدی اختیار کند که تا کند دادگاه به موکل اخطار می

 شود.ن حداکثر جریان دادرسی به مدت یک ماه متوقف میزماآن 

  افتد  ل؛ به هیچ عنوان دادرسی به تأخیر نمی بازداشت وکی  ممنوع،  یق،در صورت فوت وکیل، عزل، استعفا، تعل 

 مگر اینکه نیاز به توضیح باشد. 

 اشندوکال مکلفند در هگنام محاکمه الزاماً حاضر شوند مگر اینکه دارای عذر موجهی ب . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هر  یاباید هر دو حاضر شوند  یااگر وکال اجتماعاً برای امر دادرسی در دعوایی انتخاب شده باشند

 دو الیحه بفرستند؛ 

دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیلِ حاضر، اگر یک نفر حاضر نشود یا الیحه نفرستد 

 دهدرسیدگی را ادامه می

  

 

دادگاه در صورت اینکه وکیل در دو یا چند دادگاه فعالیت کند و زمان حضور در آن 

دگاهی که برابر آیین دادرسی کیفری است حاضر شود و همزمان باشد ابتدا باید در دا

 حضورش الزامی است و به دادگاه دیگر یا وکیل دیگری بفرستد یا الیحه بفرستد.

 داشته باشد. یعذر موجه یبغا یلوک ینکهمگر ا
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 را ندارد و برای وکالت در آن دادگاه نیز مجاز نیست کالت در دادگاه باالتر ق وابالغ رأی به وکیلی که ح

 و حق وکالت در توکیل نیز ندارد، چنین ابالغی معتبر نخواهد بود.

 دلیل قوه قاهره از دست وانایی خود برای وکالت را بهالوکاله شود یا تدر صورت اینکه فوت کند یا ممنوع

ه به وکیل ابالغ شده باشد ولی همچنان مهلت تجدیدنظر و فرجام تمام دگاکه رأی دابدهد در صورتی

 نشده است:

 

 

 

 

 

  نکات تکمیلی 

که مختص   یاراتیس از اختپ   باشدی خالف اصل م  ی امر   یلبه عنوان وک  یحقوق  یندگینما  یرشپذ  ۳۲در خصوص ماده   ✓

 بهره هسنتد. ی ب  است ی دادگستر یاست مانند برابر با اصل کردن که مختص وکال ی دادگستر یوکال

 کان دارد.ام ی دادگستر   ی فقط با وکال  ی عدالت ادار یواندر د ایندگینم ۸۵مصوب  ی عدالت ادار یوانبا توجه به قانون د ✓

 یا  میو در خارج از دادگاه به صورت سند رس  رسدی موکل م یو به امضا شودی فقط صورت جلسه م هاوکالت در دادگاه  ✓

 . است یعاد

ماده  ۲ یندارد. در خصوص تبصره   به تصحیر یازو ن  شودی نم کارشناس   یبه رااض ثالث و اعتراض عترشامل ا ۳۵ماده  ✓

 توكيل است. درخواست سوگند قابل   یول باشد ی نم سوگند خوردن قابل توكيل   ۳۵

 . منعقد شود یددج  یاتیو تمبر مال یدوکالنتامه جد یدرا خواساتر شود با  یدگیادامه رس یاگر موکل فوت کرده باشد و وارث و  ✓

 

 

 
 

شود.مهلت اعتراض از تاریخ ابالغ به خودِ موکل محسوب می 

 رأی به او ابالغ شده است ولی اینکه ولی در صورت استعفای وکیل بعد از

همچنان مهلت اعتراض باقی است مهلت اعتراض از زمان ابالغ رأی به خودِ 

اطالع بوده است که در شود مگر موکل ثابت کند از استعفا بیوکیل شروع می

 این صورت مهلت اعتراض از روزِ اطالع موکل شروع خواهد شد.
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 اقامه دعوا: یطشرا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  توجه  یو یحقیشد به ذ یدگیرس ینفعیبه ذ ینکهو بعد از ا کندیفرد توجه م ینفعیبه ذ ابتدادادگاه

او نگردد. اگر فرد  یدعا یزیچ یدگیبعد از رس یعنیداده نشود  یصتشخ یحقکه ممکن است ذ کندیم

چون شرط اقامه دعواست. پس چه بسا  یکندع دعوا صادر ماستماعدم  یانباشد دادگاه قرار رد  ینفعذ

 نباشد. یحقذ یباشد ول ینفعذ یفرد

 نفع: یهایژگیو 

  :مشروع و یحقوق -1

است که نفع به صورت  یتنها مورد یناست و ا یعیکه حاصل از زنا باشد طفل طب یطفل استثنا:

 .دنکیاو شناسنامه صادر م یمحاکم برا ینامشروع است ول

 

  :و به وجود آمده باشد یباق یدنفع با -2

 یمعلق به وجود امر یاخواهان منوط به وجود شرط  یچنانچه وجود نفع برا یعنی به وجود آمده

باشد  یباق االرث از پدر زندهمثال مطالبه سهم کند یهخود را توج ینفعیذ تواندیباشد خواهان نم

 .را انتقال نداده باشدآن ینفعآنکه ذ یعنی

  یبعد على دعوا کندیم اگذارالک ملک است و رضا حق انتفاع از ملک را به حسن ورضا ممثال 

به  تواندیحق انتفاع از ملک را داراست م ینکهو حسن با توجه به ا کندیرضا م یهعل یتمالک

حسن  یگربدهد د یاگر حسن حق انتفاع خود را به نفر بعد یعنوان ورود ثالث وارد شود ول

 ندارد.  دعوادر  ینفع

 بودن  ینفعذ-1

 سمت -2

 نونیقا یتاهل-3

و شرط  یستاقامه دعوا ن یطمورد از شرا ینودن دعوا )که دکتر شمس گفته اب منجز-4

  (در دعواست یروزیپ

 
تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوا نیست بلکه از شرایط الزم برای شروع 

 رسیدگی در دادگاه است.
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 مه دعوا کند:ااند اقتویفرد م یول یامدهکه نفع هنوز به وجود ن یدر مورد

خواسته  ینباشد تام یطو تفر ییعو در تضمیموجل که نسبت به سند رس یننسبت به د ۱۱۴ماده  -1

  .مجاز است

 (۱۴۹ماده ) یلدل ینتام -2

او  یبنص یماو مستقشخصا مورد ادعا  یدر صورت احراز حق اصل یعنیباشد ) یمو مستق یشخص -3

  شود(.

 شرط اقامه دعوا سمت است: یندوم

 هر  یاو  یدرا درخواست نما یبه امر یدگیکه از دادگاه رس دهدیکه به شخص اجازه م یحقوق انعنو

که  یدآمی یشپ یبه سمت زمان یدگیرس .باشدیکه مربوط به شخص او نم یدرا معمول نما یاقدام قانون

 وا نکرده باشد.مه دعخودش اقا یلشخص اص

  او  یفحقوق و تکال یدارا یگرید ینیجانش بهاست که  یمقام شخص یمقا :یندگیقائم مقام و نما

 .گرددیم

 

 شامل: هامقام مئقا

 

  :دو شرط دارد یندگینما

 نامه(وکالت) یندگینما یلوجود دل (۱

 وکالالتنامه کانون وک با یر)وکالتنامه محض یرخ یااقامه دعوا دارد  یتقابل یندگینما ینکهاحراز ا (۲

 متفاوت است(

  :یندگیانواع نما 

 (یت)وال یپدر و جد پدر یندگیاممانند ن :یقانون یندگینما (1

شود و اعالم  یلدادگاه تحم یبه موجب را یندهنما یندگیکه نما یدر صورت :ییقضا یندگینما (۲

 یا ینجن ینام یا وست او یمومیتمجنون که تحت ق یا یرقیم از صغ یندگیشده باشد مانند نما

 مفقوداالثر یبغا ینام

 یدادگستر یمانند وکال :یقرارداد یندگینما (۳

 )عام( وارث-1

 یهتصف یرمد-2

 منتقل الیه )خاص(-3
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 :باشدیم یتشرط سوم اقامه دعوا اهل 

  ( مگر یمال یرو چه غ یرا داراست )چه مال یدعاو یهاقامه کل یتسال تمام داشته باشد اهل ۱۸هرکس

 ۱5 یپسر باال یگرد یه باشد از سودر شدعدم رشد او ثابت شده باشد و حکم عدم رشد او صا ینکها

 یمالیرطرف دعوا در امور غ یااقامه دعوا  توانندیم (باشند یدهسال نرس۱۸سال )به  ۹ یسال و دختر باال

 یهستند و بنا بر برخ یدر اصل مال یدعاو ینشوند چون امین یاعتبار غیرمالی ی)شامل دعاو باشند

 توانندیم یزمان یعدم رشد آنها ثابت شود و در امور مال کمح کهنی( مگر اشوندیم یتلق یرمالیغ یطشرا

 .یرندطرف دعوا باشند که حکم رشد بگ

 :دعواستم اقامه دعوا مختومه نبودن آن چهارشرط 

 صادر شده باشد آن حکم اعتبار مختومه دارد و از آن دادگاه  ییأر ییاگر سابقا در خصوص دعوا یعنی

 . شودیخارج م

 اعتبار امر مختومه ندارد. هاقرار یرکه اعتبار امر مختومه دارد قرار سقوط دعواست و سا ی ها قرارها نتقرار یاناز م 

  شودیمختومه طرح شود قرار رد دعوا صادر م سابقاً یتومه بودن اگر مجدد دعوابا مخ. 

 : )مهم( یمال یرو غ یمال یدعاو 

  نمود. یکتفک یرمالیاز حق غا ر یحق مال یدابتدا با یمالیرو غ یمال یدعاو یصتشخ یبرا ✓

به پول باشد مانند  یممنفعت کند و قابل تقو یجاددارنده ا یبرا یماآن مستق یآن است که اجرا یحق مال ✓

 .یدآمیبه حساب  یمال یو حق شفعه و حق فسخ که از دعاو لکیتحق ما

مانند حق  یدننما یجادرا اشد به پول با یمقابل تقو یماکه مستق یآن منفعت یآن است که اجرا یمالیرحق غ ✓

 ابوت. - یتوال - یتزوج -بنوت
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 :به شودیم یمتقس یرمالیغ یدعاو ✓

 

نسب  یباشد مانند دعوا یرمالیغ ذاتاً حقوقمورد ادعا از  یکه حق اصل ؛یذات یمالیرغ یدعاو الف:

 یتزوج یا

الزم نباشد مثل  نوناًخواسته آن قا یبها یینکه تع ؛ییدعوا یا یاعتبار یرمالیغ یدعوا ب:

 مهرالمثل  یاالمثل رتاج

 یاعتبار یرمالیاز جهت آنها را غ یاپاره یلقانونگذار به دل یهستند ول یچند ذاتا مال هر ینهاا

 شامل: فقطجهات  ینا .هفرض کرد

 

 

 

  یاعتبار یرمالیو غ یذات یرمالیو غ یذات یمال یدعاو یقمصاد یبرخ

 :یذات یمال 

 

 

 

 

 

  :یذات غیرمالی

 

 

 

 

 

 یدنظرخواهیتجد-1

 یدادرس ینههز-2

 یلله وکحق الوکا-3

 خواسته یبها یینتع-4

 

 یتاثبات مالک یدعوا(۱

 سند رسمی یمالزام به تنظ(۲

 .آن سند مال باشد وضوعکه م یاسترداد سند در صورت (3

 .مورد نزاع باشد یتغاصبانه که مالک یدخلع  یدعوا(۴

 باشد. یکه موضوع آن حقوق مال یسند در صورت یاعتبار یبطالن معامله و ب یافسخ  یدعوا(5

 

 یتزوج

 نوتب

 یتوال

 نسب

 طالق

 وکالت 

 ثلث



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار          موزشی وکیل شو                گروه آ                آیین دادرسی مدنی   بندی جزوه جمع 23

 

 :یاعتبار یمال یرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دادخواست(  یم)تقد ۵۰-۴۸مواد 

 یختار ین)هم شودیداده م (باشد دادخواست اول به دفتر کل )شعبه اول شعب متعدد یهرگاه دادگاه دارا، 

ست بعد از ثبت دادخوا یبعد فور شودیم ثبتدادخواست است( و دادخواست هرچند ناقص باشد  یختار

کدام از شعب را که  شعبه هر ییستا ر رساندیم یمعاون و یاکل  ییسشعبه اول ر ییسن را به نظر رآ

شود میالیه ارجاع ه به دفتر کل جهت ثبت شعبه مرجوعشعبه دوبار یینکند بعد از تع یینبداند تعصالح 

دن اقدام کند. ل بوکام یاتا در صورت ناقص بودن  شودیم ادهد یهو بعد دادخواست به شعبه مرجوع ال

 یردپرونده را پس بگ تواندیمقام مذبور نم یحت میمقا یچالیه هاز ارجاع دادخواست به شعبه مرجوعبعد 

 بدهد مگر به موجب قانون. یگرد یو به شعبه

 .مورد نزاع نباشد یتکه مالک یدر صورت یدخلع  یدعوا-1

 .مورد نزاع نباشد یتکه مالکیو فروش اموال مشاع درصورت یمدرخواست افراز و تقس-2

 .مزاحمت و ممانعت از حق است یتصرف که شامل تصرف عدوان یدعاو-3

 مطالبه وجوه اجور معوقه یراجع به روابط موجر و مستاجر به استثنا یدعاو-4

 فک رهن یدعوا-5

  مورد نزاع نباشد یتکه مالک یترکه در صورت یمتقس یدعوا-6

یبها یینتع -یلحق الوكاله وک - یدادرس نههیز - یدنظرخواهیفقط از باب تجد ینهاهمه ا 

 یداده شد مال یحکه توض یتابواب مثل اهل یرو از جهت سا شوندیمحسوب م یرمالیخواسته غ

 د.هسنت

در آن  یکس یول دهخیر یو یدارد که پدرش برا یسال تمام دارد ملک ۱۶روشن شدن مطلب: رضا  ینکته برا

اقامه دعوا کند  تواندی( اما نمی اعتبار یرمالیکند )غ یدخلع  یاقامه دعوا خواهدینشسته است پسر م

 است که ذکر شد... اردیموو  یدادرس نهآن بخاطر هیز یرمالیاست و جهت غ یجهات مال یاچون از پاره
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 (۵۲-۵۱) دادخواست یطشرا 

 ادخواست صا دمشخ یضمانت اجرا مشخص نشده ول یگرباشد و به زبان د یبه زبان فارس یدبا دادخواست

  .یستن یقانون

 یکاغذ چاپ یبر رو یانباشد  یکه به زبان فارس یدر صورت یعنی 5۱ماده  یبطور کل ضمانت اجرا 

به  واستیدادخ ینچه برسد که رد شود. اگر چن یستدادخواست قابل ثبت ن نیمخصوص نباشد ا

شود در  یمادخواست تنظگ دکه در بر کندیمقام ارجاع رفت مقام ارجاع به دفتر دادگاه اعالم م

و اصال  یستست چون در حد رفع نقص نا یددادخواست جد یخآثار دادخواست از تار ینصورتا

 یمخصوص باشد ول یبرگه چاپ یو رو یچنانچه دادخواست به زبان فارس ینبوده ول یدادخواست

ثار و آ یست)مثال نام خوانده مشخص نباشد( آثار دادخواست پس از رفع نقص ن باشد قصنا

 (.۲6دادگاه ماده  یتچون صالح یاثر)دادخواست ناقص کماکان موجود است 

  است مثل  یعمل حقوق یااست )همان سبب دعوا که  یمنظور از جهات جهات موضوع 5۱ماده  ۴در بند

استناد به  یعنی) یستآن ن یقانون یا میبه ذکر جهت حک یاز( و نباست مثل غص یواقعه حقوق یابیع 

 (.یستن زیاماده ن

   خسارات  یرو سا یلالوکاله وکمانند حق شودیرده نماست که خواسته شم ییهامنظور درخواست 5در بند

 و دستور موقت. یلدل ینتام یا یدادرس

  مورد اگر  ینو فقط در ا شودیشمرده نم تبطور کل دادخواس یزبند ن ینبا ا یرتمغا ۷در خصوص بند

 امضا. یخدعواست نه تار یخت تارواسدادخ یمتقد یخبعدا امضا شود تار

  از آنها در دادخواست  یانکار شده متعدد باشند اما تنها نام برخ یاشده  یعا ضاکه حق آنه یاگر اشخاص

و اگر دعوا  شودیم یدگیآنها رس مباشد تنها نسبت به سه یهکه دعوا قابل تجز یذکر شده باشد در صورت

 .باشد دعوا رد خواهد شد یهتجز یرقابلغ

 یدحق خواهان باشد با ییقانون مکلف به ادا با شناسا یا یقاعا یابا توجه به عقد  ینکهانده عالوه بر اوخ 

 یعل درا به حسن داده که خو ییخودرو یسند عاد با یاگر عل مثالداشته باشد  یزامر را ن ینا یتوان قانون

 میسند رس یمتنظ یفاترانجام تش به الزام یدعوا تواندیباشد حسن نم یدهاز رضا خر یبا قرارداد عاد

 . شودیقرار رد دعوا صادر م ینصورتا یررضا اقدام کند که در غ یتبه طرف یدانجام دهد و با یعل یهعل

 نباشد قرار عدم استماع دعوا صادر  یاتح یدقبل از آن در ق یادادخواست  یمچنانچه خوانده در زمان تقد

 .شودیم
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 خوانده در  یرکه به علت تقص یگریمنافع د یاالمثل اجرت یا یدرسدا از یخسارت ناش تواندیخواهان م

 مطالبه کند. یدادرس یو در اثنا یاوردحق انجام گرفته است را در دادخواست ن یادا

 در  یاوردب (از دادخواست )شرح دادخواست یگریدر قسمت د جزئاً یاخواهان خواسته خود را کال  اگر

واسته نوشته شده در شرح دادخواست متعارض قسمت مخصوص با خ در که خواسته نوشته شده یصورت

دفتر و عند  ی( از سویاز)در صورت ن یدادرس ینهتفاوت هزه باشد صدور اخطار رفع نقص و گرفتن ماب

 است.میدادگاه الزا یالقضا از سو

 نده خ دفاع خواپاسکه در  شودیم یرفتهاز خواهان پذ یاتنها ادلهالقاعده دادخواست على یمپس از تقد

 .دادگاه( یموجه بودن از سو یصخواهان و تشخ یاست )در صورت تقاضا یاستناد به آن ضرور

 (۶۳-۶۱خواسته ) یبها 

  یستن یازن یو چه اعتبار یچه ذات یلیرماغ یخواسته در دعاو یمتقو. 

 ا مشخص ر دادگاه یدگیمبلغ اصوال محدوده رس یناست هم یرانا یجکه خواسته وجه را یدر موارد

 ینخواهان بدهد و ا یخود برا یینها یأخواسته در ر یناز ا یشحکم به ب تواندیو دادگاه نم کندیم

 .یخالف است و موجب فسخ را

 یزانم ینکهدادخواست مشخص نباشد )مانند ا یمخواسته در زمان تقد قیمتچنانچه  یمال یدر دعاو 

 یهالصاق و ابطال شود و بق یدالحساب باعلىبر تم یالر هزار یکصدعلوم نباشد( مبلغ خسارت وارده م

مبلغ موجود در  ینو با توجه به هم شودیخواسته و صدور حکم مشخص م یینبعد از تع یدادرس ینههز

شود  یحقیاگر خواهان محکوم به ب ینصورتدر ا شودیمشخص م یاز را یتشکا لیتحکم است که قاب

 یندر نظر گرفته شود )در ا یدپرداخت شده با یدادرس ینهزه با لحاظ یاز را یتشکا یخواسته برا یمتق

حداقل خواسته  یدبتواند قابل فرجام هم باشد با شودیکه صادر م ییأباشد ر یلخصوص اگر خواهان ما

 باشد(. یتیاشک ینقابل چن یکند که را یینتع یزانیرا به م

  هفته دستمزد کارشناس  یکظرف  یداب و خوانده کندیم ییندادگاه در اعتراض به خواسته کارشناس تع

 اثر است.یخواسته ب یو اعتراض او به بها شودیخارج م یاز عداد دالیل و یکارشناس او الّ یدنما یداعرا ا

 یدشده در دادخواست باشد دفتر دادگاه با ییناز مبلغ تع یشخواسته ب یبها شناسهرگاه بر اثر نظر کار 

 .روز اقدام کند ۱۰تا ظرف  یداهان صادر و ابالغ نمانقص به خو فعاخطار ر یدادرس ینهگرفتن هز یبرا
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  معنا که  ینبد)ارتباط کامل داشته باشد.  یکدیگر دادخواست چنانچه با یکمتعدد در  یدعاو طرح

کند  یدگیبه آن رس یدادرس یکدادگاه بتواند ضمن  یاموثر باشد(  یگرید در یکدر هر  یماتخاذ تصم

 مجاز است.

  جداگانه نوشته  یدبا یاز دعاو یک دادخواست اقامه شده باشد خواسته هر یکمتعدد ضمن  یواگر دعا

پرداخت  آن جداگانه احتساب و جمعاً یدادرس ینهو هز یینتع ءعندالقضا یکخواسته هر  یبها شود و

 خوانده به پرداخت یتالمثل و محکوماجرت یالر یونلیم خوانده به پرداخت صد یتمثال محکوم)شود 

جداگانه محاسبه  دعواهر  یزن یاز را یتشکا یتقابل یبابت خسارت وارده بر ملک( برا یالر یونلیه مس

 .شودینم ظلحا یوع دعاومو مج شودیم

  یستنخوانده  یباشد قابل اعتراض از سو یرانا یجخواسته اگر پول را یبها. 

 

 

 خواسته  یدر اعتراض به بها 

 

 کرده باشد یمتقو یالر یلیونم ۲۰به مبلغ  یعمب یلتحو به الزامه خواست یاگر خواهان بها مثالً

 یدبا میی( اگر خوانده اعتراض کند که مبلغ تقویستقابل فرجام ن یاست ول یدنظرقابل تجد)

در  رموث یجتاًو نتاست  یدنظرمبلغ هم قابل تجد ینباشد چون در هر صورت ا یالر یلیونم۱5

 یا یالر یونه ملس یدبا مییمبلغ تقو گفتیخوانده م گرا یول یستاعتراض وارد ن یستمقام ن

 عتراض وارد است.موثر در مقام است ا یجتاو نت یستن یدنظرمبلغ قابل تجد ینکمتر باشد چون ا

 

 

 

 خواسته به  یباشد بها یچنانچه خواسته خواهان پول خارج

بودن خواهان در مرحله  یحقو در صورت ذ کزینرخ بانک مر

 .شودیمحاسبه م یو به پول خارج یقعوااجرا به نرخ 

 

 

 

 

  .اعتراض شود یجلسه دادرس ینتا اول یداوال با

  .باشد یمال یدر دعاو یاثان

 باشد.  بعدیخواسته موثر در مراحل  یثالثا اختالف در بها

 

:ورد آبر یامنطقه یمتبر اساس ق یدادرس ینهاز نظر هز یرمنقولغ یخواسته در دعاو یبها مهم

باشد  یشترکمتر باشد و اگر ب یامنطقه یمتخواسته اعالم شده از ق یاکه به یبه شرط شودیم

 یامنطقه یمتاگر کمتر از ق یخواسته اعالم شده حت یدر هر صورت بها یمالک است ول ینهم

 است. یاز را یتباشد مالک شکا
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  درسیدا ینههز

 یمالیرو غ یدادخواست اعم از مال ینهبرگ دادخواست هز یشامل بها به مفهوم اعم یدادرس ینههز (۱

 رونوشت اسناد با اصل. یگواه ینههز، یاز را یتشکا یاباشد  ینچه دادخواست نخست

 الیدعوا م ینکهو با توجه به ا شودیرها مو قرا اماحک ینهکه شامل هز به مفهوم اخص یدادرس ینههز (۲

 .یمالیرغ یاباشد 

 

  صورت طرح دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست هزینه دادرسی هر دعوا باید جداگانه محاسبه در

 د.و جمع آنها پرداخت شو

 

 :هزینه دادرسی در دعاوی مالی 

 در مرحله بدوی: 

 

 محکومٌ به ش درصد از ارز  5/۴در مرحله تجدیدنظر 

 درصد از ارزش محکومٌ به   5/5 خواهیدر مرحله فرجام

 درصد از ارزش محکومٌ به  5/5اعاده دادرسی در مرحله 

 درصد از ارزش محکومٌ به  5/5در اعتراض ثالث 

 شود که در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است.هزینه دادرسی با توجه به قانونی محاسبه می 

 باشد.به پرداخت هزینه دادرسی میرسی معاف نیست و مکلف خت هزینه داددادولت از پز 

 .دعوای اعسار حتی اگر رد شود هزینه دادرسی ندارد 

 شوند مکلفند وجوهی که به صورت تأمین کسانی که به حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف می

 زند.داشود را بپردستور موقت تعیین میدر صورت تأمین خواسته یا 

 

 

 

 

 

 درصد از ارزش خواسته 5/۲میلیون ریال  ۲۰۰تا مبلغ 

 از ارزش خواسته درصد 5/3میلیون ریال  ۲۰۰بیشتر از 
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 : یدادرس ینهاز پرداخت هز یتموارد معاف

 

 (شودینم یادتحت پوشش بن یمستضعفان )شامل شرکتها یادبن -1

 ینیامداد امام خم یتهو کم یدشه یادبن -2

 یریهحج و اوقاف امور خ انسازم -3

 به(اعسار از محکوم یو دعوا یدادرس هزینه اعسار از یاعسار در همان دعوا )چه دعوا یدعوا یمدع -4

 

 ینهاز هز نداشتن به مال خود موقتاً یدسترس یا یینبودن دارا یواسطه کافخاص معسر )که به شا -5

 معافند(. یدادرس

 قابل طرح  یدنظرتجد یا ینضمن دادخواست نخست یزاعسار به موجب دادخواست جداگانه و ن یدعوا

 ریدنظتجد یکه را ستا یفرجام با دادگاه یا یدنظرتجد ینهاز هز اراضهارنظر در مورد اعس ااست ام

 . فرجام خواسته را صادر نموده است یاخواسته 

 معتبر است. اگر معسر  کندیکه معسر بر طرف مقابل همزمان اقامه م یمتعدد یاز اعسار در دعاو یتمعاف

 یدگیمراحل رس میشامل تما ساراز حکم اعسار او استفاده کند. حکم اع تواندیفوت کند ورثه او نم

 است.

مرتبط بوده  یرغ یو خسارت وارده بر مورد اجاره را که در دعوا یهتخل یچنانچه خواهان دعوا مهم: ۶۵ ماده

دادگاه  یاوردکند ضمن دادخواست ب یدگیبه هردو رس یدادرس یکضمن  تواندیحال دادگاه م ینکه در ع

به  یدادرس یکضمن  نددادگاه بتوا یا ارتباط کامل داشته  هم)با کند یدگیمکلف است به هردو توأمان رس

که صالح  یو در صورت یکآنها را از هم تفک یدنباشد دادگاه با یطشرا یناز ا یچکداماگر ه .کند( یدگیآن رس

را نداشته باشد با صدور  یبه برخ یدگیرس یتکه صالح یکند و در صورت یدگیباشد به آنها جداگانه رس

 .فرستدیبه دادگاه صالح م یتقرار عدم صالح

  (۸۳-۶۷)غ ابال 

 (.نکات را به همراه نص مواد قانونی بخوانید، مبحث)دانشجوی گرامی جهت درک بهتر این 

 .به خود مخاطب داده شود یماکه مستق یابالغ :یابالغ واقع ✓

 )مثال ابالغ به بستگان مخاطب(. به مخاطب داده نشود یماکه مستق یابالغ :یابالغ قانون  ✓
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 شده باشد. یینکه محل تع یاست در صورتشده محسوب  امابالغ انج... و 6۸ادامه ماده   ✓

 .شودینم یخصوص یهاشامل شرکت 6۸اده م۱ صرهتب  ✓

نسخه از آن به محل مربوطه الصاق  یکاستنکاف کنند  یاهم در محل نباشد  ینها... و اگر ا6۹ماده  ادامه ✓

 یافترا در شده یاداوراق  یدرسبه دفتر مراجعه و با دادن  یدگیرس یتا جلسه تواندیو خوانده م شودیم

 کند.

تنکاف خوانده اس شودینم اندهخادمان اضافه شود و شامل خو یادوم بستگان  یایبعد از  ۷۰در ماده   ✓

 است. 6۸مشمول ماده 

 است. یقائم مقام او ابالغ واقع یادفتر مرجع مخاطب  ییسابالغ به ر ۷5در ماده   ✓

 . ذکر شده ۷5ماده  یاست که در ابتدا یمراجع منظور از مراجع باال ۷5ماده  یدر تبصره  ✓

و ابالغ به مسوول دفتر موسسه  یابالغ واقع مضادارنده حق ا یامقام  یمقا یا یرابالغ به مد ۷6در ماده  ✓

کند موضوع مشمول ماده  یخوددار هااز گرفتن برگه یزول دفتر نئمورد اگر مس یندر ا است. یابالغ قانون

 است. ۷۰

 

 

 

 

 

 

 یرانباشد و کشور مزبور با ا یراناز ا یرغ یکشور یاکشور  خارج از اتباع یمکه مخاطب مق یتدر صور 

نوع ابالغ  ینصورتدر ا .شودیانجام م یکشور خارج ینداشته باشد ابالغ توسط مامور ییتعاون قضا

 است. یدولت خارج قرراتمشمول م

 اانجام شده ام یبدهد ابالغ واقع یدسو ر ندک یافتشده در یینمحل تع یررا در غ هاچنانچه مخاطب برگه 

 یسداو را بنو یخوددار تواندیشده نگردد مامور ابالغ نم یینمحل تع یردر غ هاول برگهاگر او حاضر به قب

ند ابالغ انجام شده امتناع ک هاشده از گرفتن برگه یینتع ل. )اگر در محیدابالغ شده به حساب آ هاتا برگه

 محسوب است(.

محل دادگاه  یتل صالحکه اص گیردیقرار م یمحل یتمالک صالح ییفقط در جا یاقامتگاه انتخاب

 یو ورشکستگ یلدل تامین –ثبت احوال  -اعسار  - یرمنقولغ یباشد و شامل دعاو اقامت خوانده

 .شودینم
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  از صدور  یشتا پ یدکرده باشد و محل جد یداپ ییردادخواست تغ یمخواهان پس از تقد یاننش اگر

 شودیبرگ راجع به دعوا به دفتر دادگاه اعالم نشده باشد برگ مربوط به همان محل سابق ابالغ م یننخست

 یفورد ر رمحل اقامت مشخص نباشد ظرف دو روز به موجب قرار دفتر دادگاه قرا یا یاگر نشان یول

 .شودیدعوا صادر م

 شودیم زیمحصور شامل صدنفر ن. 

 تنها بر طرف مجهول باشد بلکه ه مخاطب ن یاست که نشان یروزنامه تنها در صورت یقاز طر هاابالغ برگه

 مجهول باشد. یزبر مامور ابالغ و دفتر دادگاه ن

 شودینم یحقوق خاصاش لاست و شام یقیاشخاص حق یروزنامه تنها برا یقاز طر هاابالغ برگه. 

 به خود او ابالغ نشده(  ادعا کند که از آن آگاه نشده یابالغ را قبول داشته باشد ول یفاتاگر مخاطب تشر(

اگر به موضوع آن  یول یستقابل اعتنا ن ییادعا ینکه به موضوع ابالغ عمل کرده باشد چن یدر صورت

 اوست. یآگاه ینهقر درکاگر اعتراض ن یاعتراض دارد ول یعمل نکرده باشد جا

 (۹۲-۸۴) یدگیرس و موانع یراداتا 

 (.نکات را به همراه نص مواد قانونی بخوانید، مبحث)دانشجوی گرامی جهت درک بهتر این 

  یمحل یتهم صالح شودیم یذات یتحهم شامل صال ۸۴م  یکبند. 

  و  کندیتوامان صادر م یگدیشعبه باشد دادگاه قرار رس یندر هم یگرد یکه دعوا یدر صورت :۸۴م ۲بند

 ییسر یینصادر و با تع یدگیاز رس عدادگاه باشد قرار امتنا یناز هم یگرید یکه در شعبه یدر صورت

  .شودیکه دعوا در آن مطرح است احاله م یاتوأم به شعبه یدگیرس یشعبه اول برا

  کند در دعوا امتناع  یتر ماهد از پاسخ تواندینداشته باشد م یتکه خوانده اهل یدر صورت :۸۴م  ۳بند

اگر خوانده  یا کندیآگاه م یمق یینتع رایو دادسرا را ب کندیصادر م یدادرس یفدادگاه قرار توق ینصورتا

 دفاع دعوت کند. یدارد او را برا یقانون یندهنما

 رو هد روبقرار ر باباز  یدعوا کرد ول یاقامه مجدداً توانمیهرچند  ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، 6، ۴ یمورد بندها در

 .شودیم

   با مرور زمان فرق دارد. ۱۱بند 

   اثر است.یکه او کرده ب یمعلوم شد دفاع یندهنما یسمتیاگر ب ۸5در ماده 
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  یردکه دادگاه آن را بپذ یدر صورت یول تاس یراداتاست که هرچند از ا یذات یتصالح ۹۰ماده  یاستثنا 

 شود. یرادا یجلسه دادرس یناول یاناگر پس از پا یکند حت ییدگدعوا به آن رس یتاز ماه یجدا یدبا

  شودمیرا شامل ن یفریک یتصرف شکا یزشود و نمین میانتظا یتشامل شکا ۹1ماده  هـ بند. 

  که دعوا  یبه عنوان دادرس در صورت تواندیم دباش میاگر دادرس سهامدار شرکت سها :۹۰ ادهم بند و

سهامداران  یتاز شخصمیشرکت سها یتشخص یراکند ز یدگیباشد رسه شرکا اقامه شد یاعلیه شرکت 

 جداست.

پاسخ  یاحتمال یامدپ یدبا یول یددعوا مطرح نما یترا بدون پاسخ دادن به ماه یرادیهر ا تواندیخوانده م ✓

 .یردبپذ یراددعوا را در صورت رد ا یتندادن به ماه

 یکشور است که خوانده در مهلت قانون یعال انیومورد توجه د یدر صورت یمحل یتصالح یتعدم رعا  ✓

 کرده باشد. یرادا (یجلسه دادرس یناول یانتا پا)

 شمول امر قضاوت شده یطشرا 

 

 وحدت اصحاب دو دعوا (۱

اول باشد هم وحدت  دعوایملک همان ملک  یعنی یوحدت موضوع دو دعوا هم وحدت ماد (۲

عرصه باشد نه  یتدوم هم مالک یوادع( باشد و ینعرصه )زم یتاول مالک یدعوا یعنی یموضوع

 )خانه( یانیاع یتمالک

 هردو بیع( یادو قرض  )هر وحدت سبب دو دعوا (3

 ا ارث است که سبب آن دعو ینیمع ینع یتسابق که موضوع آن مالک یاگر دعوا :مثال وحدت سبب

دعوا  دوباشد  یعسبب دعوا ب یاست ول یندعوا همان ع یتموضوع دعوا مالک یدجد یبوده و در دعوا

 و اعتبار امر قضاوت شده ندارد. شوندیحد شمرده نموا

 .زمان باشد یکدر  یدشمول امر قضاوت شده با یواحد برا سبب 

صورت مشمول امر  ینزمان متفاوت باشد که در ا ینکهباشد نه ا ۱/۲/۹۲ یخدر تار یعثال هر دو بم

 سبب غیر واحد است.چون در حکم  یستقضاوت شده ن

خود  یتصالح ودهدر محد ینکهمشروط بر ا یهم ادار شودیم ییل مراجع قضاشده هم شامت امر قضاو ✓

 .کرده باشد یدگیرس
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 میدادگاه عمو یتکرده که در صالح یدگیرس ییحل اختالف کارگر و کارفرما به دعوا یئتمثال ه 

اه در دادگر مذبو یاعتبار امر قضاوت شده ندارد و دعوا کندیکه صادر م ییصورت را یناست در ا

  .است یدگیقابل رس میعمو

 .شودیو مشمول قرار نم است حکمامر قضاوت شده فقط مشمول  ✓

ابطال  یاو چنانچه قرار رد دعوا  شودمین یزقاطع دعوا ن یشامل قرارها یاعتبار امر قضاوت شده حت  ✓

 دعوا را طرح کرد. توانیدادخواست صادر شود دوباره م

 ملبلکه شا یستناز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار  کندیاتخاذ م یور حسبامکه دادگاه در  یماتیتصم  ✓

 است. یاحکام مراجع در امور ترافع

 :خواهان دادگاه اعالم  یلبپرداخت خسارت وارده به اتومه به خواند یتدر حکم محکوم مثال مهم

که مصون از تعرض  میخواهان نسبت به خودرو به استناد سند رس یتمالک ینکهبا توجه به ا کندیم

خسارت وارد شده و خسارت  یلیونم ۲۰مذبور  یبه خودرو یمانده محرز است و طبق نظر کارشناس

قانون  ۱به استناد ماده  یلیونم ۲۰خوانده به پرداخت  تیخوانده است حکم محکوم یراز تقص یناش

ورود به خودرو و  بتخواهان نس یتحکم مالک ین. در اشودیدر حق خواهان صادر م یمدن یتولئمس

 یجهات قانونق.م.م  ۱به ماده  ستنادحکم و ا یجهات موضوعخوانده  یرآن و تقص یزانخسارت و م

منطوق بابت خسارت  ینیاو به پرداخت مبلغ مع یتمحکومول بودن خوانده و ئحکم است و مس

که  یوعاتوضم یول استاز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار  یقینمنطوق حکم به طور  است. حکم

نسبت به خودرو از اعتبار امر  اهانخو یتمانند مالک کندیدادگاه در اسباب موجه حکم به آن استناد م

 یندر ا مطرح کند. یتمالک دعوای به عنوان خواهان تواندیده مو خوان یستنقضاوت شده برخوردار 

)جهت  یستنردار خواز اعتبار امر قضاوت شده بر یتاصالت سند مالک یا یتمالک یدعوا دعوا

 (.یموضوع

 استان رد شود )در فرض دو دادرس(  یدنظراز دادرسان دادگاه تجد یکیاگر  :۹۲از ماده  قسمتی

اگر هردو دادرس رد شود  یول کندیم یدگیکل رس ییساز همان شعبه بدون رجوع به ر یگردادرس د

نداشته  یگریه دادگاه شعبه دانچچن یا شودیکل فرستاده م ییسنزد ر یگرارجاع به شعبه د یپرونده برا

دادگاه  یاشود شعبه میاه هم عرض فرستاده دادگ یکترینکل به نزد ییسباشد پرونده به دستور ر

 است. یدگیمکلف به رس یهالمرجوع
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امر مطروحه از  یرادو ا یگانهاتباع ب ینتام یرادو ا یواه یدعوا ینتام یرادو ا ینسب حیتعدم صال یرادا ✓

 یدننما( مطرح یجلسه دادرس یناول یانو اگر خوانده در موعد مقرر )تا پا یدآمیساب بحقواعد مخیر 

چون از قواعد  یذات یتعدم صالح یرادکند اما ا یدگیدعوا به آن رس یتاز ماه یجدا یستدادگاه مکلف ن

 .کند یدگیدعوا به آن رس یتاز ماه یجدا ید بانشود دادگاه  یاآمره است در هر زمان مطرح شود 

دادگاه  ینشده ول دیرااست و به آن ا یرهو امر مطروحه اگر چه از قواعد مخ یدر مورد صالحت محل  ✓

 کند. یستهاقدام شا یابه آن توجه  یراددر صورت احراز ا تواندمی

نشود  یرادکه ا یدر صورت یرهمخ یراداتا یربا سا یگانهاتباع ب ینتأم یا یواه یدعوا ینتأم ایراددر مورد   ✓

 توجه نشود. آن به یدبا

 ( ۱۰۴–۹۳) یجلسه دادرس 

 اگر چه  یمحل ینهو معا یمحل یقاتخارج از دادگاه )هنگام تحق یاممکن است در دادگاه  یجلسه دادرس

 نام دارد.  یدادرس ه( جلسشودیم یلدر محل مورد نظر تشک

 جلسه

 

  

 اصطالح موجود در قانون  چند

جلسه  یکه در دفتر اوقات برا یو خارج از اوقات نیفبدون حضور طر اصوالً  جلسه فوق العاده •

 است. شودیم یینو خارج از نوبت تع یعاد یدادرس

مستلزم  و یافتهاختصاص ن یکه به جلسات دادرس شودیم یلاز روز تشک یدر اوقات  یجلسه ادار •

 یاجرا یرو تأخ ییهاجرا یحتصح یا)مثل درخواست ابطال  باشدمیو حضور اصحاب دعوا ن یدعوت قبل

 حکم(.

 یتوضع یدگی،انتقال ملک دادگاه پس از رس میسند رس یمالزام به تنظ یدر دعوا  یاطیوقت احت •

است تا پس از وصول پاسخ  یاطیوقت احت یینامر مستلزم دستور تع ینکه ا یدنمامیملک را استعالم  یثبت

 ینهو معا یقتحق یا یکارشناس یهاارپس از صدور قر . معموالًیردنظر دادگاه قرار گ یرز پروندهاسعالم 

 .شودیصادر م یاطیوقت احت یمطالبه اسناد ادار یا یمحل

است یعاد یا  نوبت یتبا رعا یوقت قبل یینبا تع  

ز نوبتجلسه خارج ا یا  یینکه جلسه بدون توجه به دفتر اوقات دادگاه تع یدر مورد 

 دهد.است که دفتر اوقات نشان می یتر از وقتیکنزد ینبنابرا شودیم
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 دادخواست را به علت  یتواند در خالل دادرسمیوقت دادگاه اصوال ن یینپس از صدور دستور تع

د قرار رد دادخواست اقدام کن یاناقص بودن به دفتر دادگاه برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص 

  مورد نظر شناخته نشود. یخواهان در نشان ینکهنند اکشف شود ما یدیامر جد ینکهمگر ا

 چناچه  و یدنما یترا رعا یجلسه دادرس یاابالغ تا جلسه گواه  یهافاصله یددر روز جلسه، دادگاه با

 ینا بهکرده و  یمتقد یحهال یاحاضر بوده  ینفعذ ینکهمگر ا کند یدنشده باشد جلسه را تجد یترعا

 اعتراض نکرده باشد. (یوقت قانون یتامر )عدم رعا

 

 

 

 

 

 

 

 یدق یهدر برگ اخطار یدبا داندیم یخوانده را ضرور یاکه دادگاه حضور شخص خواهان  یموارد در •

 ابالغ شود. یزن یلشود و به اص

 .نباشد یکه دعوا علن یندتقاضا نما توانندیم ینطرف یخصوص یدر دعاو •

را به موجب  نظرمورد  یحتوض تواندیدعوت شده باشد م یحتوض یادا یبرا ۹5ماده  اساگر خواهان بر اس •

 .یدادا نما یحهال

فراهم بوده و خوانده  یدگیاست که موجبات رس یاجلسه یناول  یجلسه دادرس ینمنظور از اول •

 داشته باشد.ا ( ر۹۸)ماده  یاحتمال ییراتفرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان با لحاظ تغ

و  یدننما یداو خواهان فرصت پاسخ پ یدنما طرحخود را در برابر دادخواست م یاتچنانچه خوانده دفاع 

 یاجلسه یننباشد چن یدفاع خوانده کاف یخ دهد اما وقت جلسه براپاس یزدر همان جلسه خواهان ن یا

به او حاضر  یحابالغ صح مغریکه خوانده عل یدر صورت ینهمچن شودیشمرده م یاول دادرس یجلسه

اگر در جلسه  نکرده باشد. یدهد دفاعمیبه او  ادگاهکه د یفرصت یرغمدر صورت حضور عل یانشده 

 یلتکم یاقتضا یدادرس یکه وقت جلسه یادادخواست به طول انجامد به گونه پاسخ خوانده به یدادرس

اسفتاده کرده باشد با توجه به  یحقوق یندهو... باشد و از نما یموسسه دولت یااصحاب دعوا وزارتخانه  یکینکته: هرگاه 

به خود  یدشود وقت جلسه در هر حال با یگیزنو در هر جلسه ممکن است جا باشدیم نآهایرمند رسمکا یندهنما ینکها

 فقط به خود نآها ابالغ شود. یدکه با یمق یا یول یال یموسسه ابالغ شود بر خالف وک یاوزارتخانه 
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 یدگیاظهارات خوانده و رس یادامه یدنشن یرادادگاه که ب یبعد ید جلسهو پاسخ ناتمام بمان یدرا ننما

 ت.اس یدادرس یجلسه ولینا یادامه شودیم یلتشک

 است. متفاوتدوم(  یاول دادرس ی)جلسه ی( با مقطع دادرسیدنظرتجد - ی)بدو یدادرس یمرحله •

 خواسته  یشافزا یاکم کردن  

 خواسته معلوم باشد مانند  یزانکه مد مصداق دار یدر موارد یدگیدر تمام مراحل رس :کم کردن خواسته

در موارد  یزباشد ن ینمع ینکه خواسته ع یدر صورت .گندم یمقدار یاسکه  یتعداد یاوجه نقد  یمبلغ

 از شش دانگ ملک به چهار دانگ(.)کاهش امکان دارد  یخاص

 وم کند.خوانده را محک یافتهاز مبلغ کاهش  شبه ب  تواندیدادگاه نم 

مطالبه  یافتهکه کاهش  یرا نسبت به مبلغ یدادرس یینههز تواندینمخواسته خواهان ن صورت کم کرد در 

بر  ماماًت یدخواهان که مورد درخواست قرار گرفته با یو چنانچه خوانده محکوم شود خسارت دادرس کند

 واستهخ از یوجود داشته باشد که کم کردن قسمت یلیدل ینکها مگرمحاسبه شود  یافتهاساس خواسته کاهش 

 آن قسمت پس از اقامه دعوا باشد. یافتاز در یناش

 امکان داشته باشد. یزامکان دارد که کاهش آن ن ییهادر مورد خواسته خواسته یشافزا •

 مبلغ را  ینهم تواندیرا خواسته باشد م یمبلغ مشخص یالمثل ملکاجرت یاگر خواهان در دعوا

خود که همان خوانده غصب  یگرالمثل ملک داجرت بتبا یزرا ن بلغیم تواندیدهد اما نم یشافزا

 است. یکیچند منشا  ندارند هر یهم ارتباط چون با یافزایدنموده به آن ب

 یشبه عنوان افزا تواندیرا خواسته باشد نم یمبلغ یالمثل ملکاجرت یچنانچه خواهان در دعوا 

المثل اجرت یکیچون منشا  یافزایدب ملک به آن انبه عنوان خسارت وارد بر هم یزرا ن یخواسته مبلغ

 خسارت )اتالف و تسبیب( است. یگری)غصب( و منشا د

 بگذارد یرهم اتث یگرد یشود در دعوا یری گیم دعوا تصم یکدو دعوا ارتباط دارد که اگر در مورد  ن ب  یزمان. 

نشود بت ثا یتملک اگرمرتبطند که  یدو دعوا یتملک یملک و دعوا میسند رس یمتنظ یمثال دعوا

 م شود مشخص است که طرف مالک بوده.سند حک یماگر به تنظ یاسند معنا ندارد  یمتنظ یگرد

نسبت به خواسته  یزن یپرداخت شود و خسارت دادرس یدبا یدادرس ینهخواسته مابه تفاوت هز یشبا افزا •

 از آن پس قابل مطالبه است. یافته یشافزا
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 تواندیشغل اقامه شده خواهان م ییرمستاجره که به سبب تغ ینع یهلتخ یدعوا درمثال  نحوه دعوا: ییرتغ 

 دهد. ییرتغ یشخص یازهمان ملک را به ن ییهسبب تخل یجلسه دادرس یناول یانتا پا

 را  یدعوا کند و الزام و یاقامه یمانکارپ یهعل یمثال چنانچه کارفرما به استناد قرارداد خواسته: تغییر

خود را به  یخواسته یجلسه دادرس یناول یانتا پا تواندیدرخواست کند مد مورد قراردا یاحداث بنا

 دهد. ییراز عدم انجام تعهد تغ یخسارت ناش

  مانند درخواست دستور موقت  شودینم یاست که خواسته تلق ییهامنظور درخواست :درخواست ییرتغ

 .یدادرس اتخسار یرو سا یلالوکاله وکحق یا یلدل ینتام یاخواسته  ینتام یا

 اقدام شخص  یندادخواست شروع شده و نخست یماست که از تقد یمقطع یجلسه دادرس ینتا اول

 .شودیشامل م یزرا ن ینعذ

 : یدادرس سهجل ینتا اول یقمصاد یبرخ

  ۱۰۷استرداد دادخواست موضوع بند الف ماده  -1

  ۲۱۷ هداو اسناد ارائه شده موضوع م یلانکار نسبت به دال یا یدتردی ارائه -2

 ینتا اول یدنمامی هئارا یاول دادرس یکه خوانده در جلسه یجعل خواهان نسبت به اسناد یادعا -3

 انجام شود. یدبا یدنمامیاسناد خوانده  هئراکه پس از ا یاظهار یندر اول یعنی یدادرس یهجلس

 :یجلسه دادرس یناولتا  خواندهحقوق  

 

 :یرسجلسه داد یناول یانپاتا  خواندهحقوق 

 

 

 :یجلسه دادرس یناولتا  خواهانحقوق 

 

 

  :یدادرس هجلس یناول یانپاتا  خواهانحقوق 

 

 یراداتا(۱

 متقابل یطرح دعوا(۲

 جلب شخص ثالث(3

 خواسته یاعتراض به بها(۱

 اعتراض به اصالت اسناد خواهان(۲

  یراداتا(۱

 خواسته یشافزا یاکاهش (۲

 نحوه دعوا یادرخواست  ییرتغ(3

 جلب شخص ثالث(۴

 استرداد دادخواست(۱

 تعرض به اصالت اسناد خوانده(۲
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 حاضر  اندهچنانچه خو ینبنابرا یداست که طرف مقابل درخواست نما یارائه اصل مستندات در صورت

اصول اسناد  هئرارأسا خواهان را مکلف به ا تواندیدادگاه نم یدبوده و درخواست ارائه اصل اسناد را نما

 باشد. یباست اگر خوانده غا ینکند همچن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 خواهد  یلافتد در جلسه که تشک یرمثال به درخواست اصحاب دعوا به تأخ یبرا یجلسه دادرس یناگر اول

جلسه  یدخواهند داشت اما در صورت تجد یجلسه دادرس ینشد اصحاب دعوا همان حقوق مختص اول

را بر آن مترتب کرد مگر  یشتوان آثار جلسه پمین شتخواهد دا یدیجلسه جدر چون جلسه بعد دستو

نبودن  یکه به علت کاف یاجلسه یدکه دستور جلسه بعد همان جلسه قبل باشد مانند تجد یدر موارد

وقت  ییرجلسه و تغ یدتجد یزخوانده در برابر دادخواست انجام شده و ن یاتادامه دفاع یدنشن یوقت برا

 همان آثار جلسه اول را دارد. یزن یدگیرس یمقدمات موجباتبه علت فراهم نبودن  یدادرس

 (۱۰۷-۱۰۵) یدادرس یفتوق 

  قابل انتقال  یدگیمورد رس یاست که دعوا یدادرس یفموجب توق یاز اصحاب دعوا در صورت یکیفوت

طالق  یا ینتمک یوادعزوجه در  یامانند فوت زوج  یفنه توق شودیم زائلدعوا  ینصورتا یرباشد در غ

 .شودیکه باعث زوال دعوا م

  را متوقف کند  یدادرس تواندینم یهتصف یانخوانده تا پا یاانحالل شرکت خواهان  یاشرکت  یرفوت مد

 .دارد یحقوق یتشخص یدهنرس یانبه پا یهکه تصف میچون شرکت مادا

ئه که خواهان اصل آن را ارا یرو شود در صورتو انکار روبه یدبا ترد ینکته مهم: چنانچه سند عاد

 شودیر آن خصوص ابطال منباشد دادخواست د یگریادله دمستند به  ینکرده باشد و دادخواست و

در جلسه  آنواقع شود ارائه نکردن اصل  یدترد یامورد انکار  تواندیباشد چون نم یاگر سند رسم یول

باشد  یکه سند عاد یاست در مورد ینهمچن کندیرا متوجه استناد کننده نم یخطر یاول دادرس

جعل شود دادگاه به استناد کننده  یادعا یرسم یا یبه سند عاد اگر یرامورد جعل واقع شود ز یول

 یمدادگاه تسل فتراست ظرف ده روز اصل سند را به د یچنانچه به استفاده از سند باق کندیاخطار م

 کند. یدگیجعل رس یکند تا به ادعا
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   است که نسبت  یدادرس یفوقموجب ت یاز اصحاب دعوا در صورت یکیزوال سمت  یاحجر  یافوت

ادامه  یگرانو نسبت به د یفمنحصرا نسبت به او توق یدادرس ینصورتا یرموثر باشد در غ یگرانبه د

 .یدخلع  یدر دعوا خواندگان یاها از خواهان یکیمانند فوت  یابدمی

 

 

 

 

 

 یو دادرس دوشیشمرده نم یاو صادر نشده باشد متوف یکه حکم موت فرض یمفقوداالثر تا زمان یبغا 

 نسبت به او ادامه دارد.

   شروع شده باشد و به  یکه دادرس شودیم یدادرس یفموجب توق صورتیفوت حجر و زوال سمت در

 شود. یفندارد تا توق یانیجر یصورت دادرس ینباشد چون در ا یدهقاطع نرس یصدور را یمرحله

رخ دهد. اگر خوانده در هنگام  یسکه پس از شروع دادر شودیم یفموجب توق یدر صورت ینهمچن

 یخنظرخوانده در تار یدشود اما هرگاه تجدمیعدم استماع دعوا صادر  رنبوده قرا یاتح یداقامه دعوا در ق

 شود.میوارث او متوقف  یتا معرف یدنظرتجد یفوت کرده باشد دادرس یدنظردخواست تجددا یمتقد

 حضور اصحاب دعوا  امکان دارد که دادگاه یصورتر ( دیوان)د یخواهدر مرحله فرجام یدادرس یفتوق

  را الزم بداند.

 خاص ندارد دادگاه مکلف  یباشد که ول یریوارث صغ یانبه واسطه فوت انجام شود و در م یفتوق گرا

 (انتخاب نکرده باشد یماو ق یدادستان برساند )اگر برا یبه آگاه یمق یینتع یاست که وجود محجور را برا

 شود.می یفوقع ترف ینصورتدر ا

  زوال دعوا به مفهوم اخص  به دادگاه وجود ندارد و با هحق مراجع یگرد یعنیزوال دعوا به مفهوم اخص

از  یکیهرگاه  ینتمک یدر دعوا یاتعهد خواهان ساقط شود  ینکهمانند ا شودیادر مقرار سقوط دعوا ص

 .از دعوا باشد یاز انصراف کل یناش یافوت شود  ینزوج

 

 

 

 

تجزیه در دعوای قابل تجزیه این مورد امکان دارد و در دعاوی غیر قابل 

 درسی نسبت به همه است.توقیف دا

 یراز گیردیابطال دعوا زوال دعوا به مفهوم اعم شکل م یامانند رد دعوا  ییبا صدور قرارها

 امکان اقامه و طرح مجدد دعوا وجود دارد.
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 احکام و آثار استرداد  ینشده ول ینیبیشپ یو اعاده دادرس یو واخواه میدادخواست فرجا استرداد

مورد باعث زوال  ینو در ا شودیرا دارا هستند و قرار ابطال دادخواست صادر م یدنظردادخواست تجد

 شود.می یقطع یاصل یرا ینو ا شودیاخص م یدعوا به معنا

 یناست در ا یمشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست بدو لثثاض استرداد دادخواست اعترا 

 ممکن است. یدادرس یجلسه ینصورت استرداد آن تنها تا اول

 که میمادا یدشود و بامین یرفتهخوانده استرداد دعوا پذ یترضا یحت یطیشرا یچتحت ه یدادرس یاننکته: پس از پا

 تمام نشده انجام شود. یدادرس

 ؟تمام شده محسوب است وقت چه یدادرس ?

 خواهان و غاصبانه بودن ید  یتالزم و احراز مالک یدگیالمثل دادگاه پس از رسمطالبه اجرت یدر دعوا

 رسدیالمثل ملک صادر و نظر کارشناس به دفتر دادگاه ماجرت یینبه منظور تع یخوانده قرار کارشناس

تمام شده است اما در  یصورت دادرس یندر ا شودیابالغ و مهلت اعتراض تمام م ینامر به طرف ینو ا

امر  ینا یراز یدنما یکه اقدام به انشاء را یند تا وقترا اعالم ک یختم دادرس تواندیمقطع دادگاه نم ینهم

از اصحاب دعوا و مطابقت نظر کارشناس با  یکهر  یو اعتراض احتمال ینظر کارشناس یمستلزم بررس

نظر کارشناس  یرشمستلزم پذ یاست و اعالم ختم دادرس یمورد کارشناسم اوضاع و احوال محق و معلو

مثال  یندر ا .قاطع است یصدور را یات پرونده و آماده بودن پرونده برایمحتو یرسا یو بررس یو بررس

 است. یدهرس یانکه به پا یرفتپذ یدبا یو دادرس یستن یکارشناس مانع از اتمام دادرس یرا یرشعدم پذ

 یاهاز اصحاب دعوا تا انداز یخارج آن با دعوت قبل یارا در درادگاه  یدگیجلسات رس هدگال داثام یندر ا

 ینمحرز شود در ا دو ینخالف ا یاخواهان و غاصبانه بودن تصرفات خوانده  یتکه مالک دهدیادامه م

 ینده دعواواخ یتبدون رضا تواندیمذاکرات خواهان نم یاناست پس از پا یافتهصورت مذاکرات خاتمه 

 ند.خود را استرداد ک

ممکن است که با  یاسترداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در مورد :1۰۷بند ج ماده  

نظر صرف یکلهخود ب یخواهان از دعوا یاشود میصادر  قرار رد دعوا ینصورتباشد که در ا یخوانده راض

 .کندیم صادرقرار سقوط دعوا صورت دادگاه  ینکند که در ا
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 :گواهان در  یمانند نظر کارشناس و گواه ی مطرح شود نآچه مبروط به عناصر  دعوا دوباره گرهرگاه دعوا مسترد شود ا نکته

سند(   یتبوده )مانند مجعول  ی احراز امر یابوده  اقرارنآچه مبروط به  یکند ولمی پرونده قبل بوده دادگاه به آن توجه ن 

 رود.مین ن اعتبار نآها از ب 

 ( همم یار)بس یامور اتفاق 

 ( ۱۲۹-۱۰۸خواسته ) ینتام

معنا که خواهان  ینقرار دادن خواسته است بد یتحفظ کردن و در امن یخواسته به معنا ینتام :یفتعر ✓

آن خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را  یخواسته و اجرا یناز همان ابتدا با گرفتن قرار تام تواندیم

 .دهدقرار  یتدر امن

 ینصدور تام یلبندها دل یرجدا از سا تواندیالف تا دال م یهااز بند یکهر :1۰۸خواسته در ماده  ینتام  ✓

 .را در صندوق به امانت بگذارد یخواهان خسارت ینکهخواسته باشد بدون ا

شود هرچند نسبت میکرده ن یقامضا آن را تصد یکه سردفتر گواه یشامل سند عاد ۱۰۸ ادهبند الف م ✓

 کرد. یدترد یاشود انکار یمهم ن نآبه 

ماده درخواست مهر و موم ترکه  یناست. منظور از استثنا در ا یواه یدعوا یندر خصوص تام ۱۰۹ماده  ✓

  ترکه و... است. یهتصف -

 یستندمعاف ن یواه یدعوا ینمستضعفان از دادن تام یادمانند بن ییدولت و نهادها، خواهان معسر.  

 

 خوانده است. ینتام یانخواهان ندارد بلکه در مقام ب ینامبه ت یربط ۱۱۰ماده  ✓

 ینصورتروز دادخواست ندهد در ا ۱۰اجرا شده باشد و ظرف  یناگر قرار تام ۱۱۲خصوص ماده  در  ✓

 .خواهان اثبات نشده است یبرا یزیخوانده مستحق خسارت است چون چ یزن

حداکثر ظرف ده روز  یدمال با یمتسل ای ه طلبموعد مطالب یدنو خواهان پس از رس :11۴ادامه ماده   ✓

ظرف ده روز اقامه دعوا کرد  توانینم ینمورد همزمان با صدور قرار تام ینرا در ایز یداقامه دعوا نما

 .یدهچون موعد طلب نرس

است که طلبکار را از جمع غرما  یقهفقط رهن و وث یگفت که در ورشکستگ یدبا ۱۲۸در خصوص ماده   ✓

و شامل  (تقدم دارد حق) کند یافتدر یقهوث یاطلب خود را کامل از رهن  تواندیم الًتقکند و مسمیخارج 

 یمورد ادعاشده  یفتوق یا ینماده چون مال مورد تام ینو در مورد ا شودینم یفخواسته و توق ینتام

 ان حق تقدم دارد.طلبکار یراست درخواست کننده بر سا یمتقاض
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 نباشد دادگاه  صمسنتد دعوا مشخ میشود در سند رسمیاز آن  ین که در خواست اتم یاه خواست یزاننکته: اگر نوع و م

 . خواسته صادر کند ین قرار اتم ۱۰۸تواند با اسنتاد به بند الف م می ن

متصرف ملک اقامه کند و  یهالمثل علاجرت یدعوا، یتمالک میبه استناد سند رس یمثال اگر مالک

چون در سند مستند دعوا  یدشده در دادخواست را نما یینالمثل تعتخواسته از اجر یندرخواست تام

باشد میآن موضوع سند ن یزانالمثل و مبه اجرت یشده است و استحقاق و یدخواهان ق یتمالک اتنه

 در کند.خواسته صا ینقرار تام ۱۸۰به بند الف ماده  تواندیدادگاه نم

 ت وجه نقد باشد.رصوبه  یدشود بامیکه از خواهان گرفته  ینیتام ✓

 یینتع ینتام یزاناز خواهان و م یندرباره گرفتن تام هدادگا یمنسبت به تصم توانندینم یناز طرف یک یچه  ✓

تواند ظرف میشد فقط خوانده پس از ابالغ  یناگر از خوانده اقدام به گرفتن تام یکنند ول یتشده شکا

ابالغ شود بعد  یدو با یستقابل اعتراض ن ینمتااقدام اعتراض کند. صرف صدور  ینده روز نسبت به ا

 . خوانده اعتراض کند

 کرده باشد. اجرارا  ینخواهان است که خواهان تام یناز تام یمستحق خسارت ناش یدر صورت اندهخو ✓

 در جلسه مطرح شود. یحهال یا یممکن است به صورت کتب یول دادرسدر ط یندرخواست تام ✓

 یمرجع صالح در صورت یدخواسته نما ینخواهان درخواست تام یومرحله بد یپس از صدور را اگر ✓

  است. نظریددادگاه تجدصورت  ینا یرو در غ یدادگاه بدونشده باشد  یمنظر تقدیددادخواست تجد

 ینصدور قرار تام ی... مالک و ضابطه برایابودن دعوا  یرمنقولغ یامنقول  ،بودن دعوا یمالیرغ یا یمال ✓

 . یستن

عدم انجام  یا یاست اما خواسته دعوا اگر الزام به انجام امر یفقابل توق ینوادگعکس خاه قطع یکمثال 

به انجام  یراتواند دمیدستور موقت  یول یستخواسته مجاز ن ینتام یستچون قابل بازداشت ن یامر

صدور  لیرمنقوانتقال مال غ میسند رس یمالزام به تنظ یباشد مثال در دعوا یعدم انجام امر یا یامر

به  توانیمال م میاز نقل و انتقال رس یریجلوگ یدعوا برا یندر ا یول یستخواسته مجاز ن ینتام

 آورد. یدستور موقت رو

دفتر دادگاه مکلف  یرخواسته ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد مد یناگر تام ✓

 ت ناقص باشد.ساواگر دادخ یبرساند حت دادگاهپرونده را به نظر  یاست فور
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 منجز بودن  یدرا احراز نما یطشرا می تما ی ابراز یلخواسته و دال  ین درخواست اتم ی نکته: هرگاه دادگاه پس از بررس(

 ادهالف ب ج م  یاز بندها  یچیکمورد را مشمول ه  ی معلوم بودن خواسته( ول  یا  ین مع   ،موجل نباشد  یعنیه  خواست

 .کندرد  یمامسقت ینکهنه ا کندیم ین در مدت مع یسارت احتمالخ قرار را منوط به سپردن رنداند صدو ۱۰۸

شده باطل و  یفنسبت به مال توق یو رهن یو شرط یبا بازداشت مال هرگونه نقل و انتقال اعم از قطع ✓

 .یستبا مانع روبرو ن یرمنقولبالاثر است البته ادامه استفاده از مال غ

✓  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

مذبور  یهاصادر شده باشد بازداشت یاپیبازداشت پ یهکار دستورهابدنسبت به مال متعلق به  هرگاه ✓

البته  کندیم یداشود نسبت به هم حق تقدم پمیکه مال بازداشت  یخیتار یببه ترت یکاندازه مبلغ هربه

شود مین داشتباز یمبلغ یبوده و بازداشت شده باشد چون در ازا ینمع ینکه خواسته ع یدر موارد

 کل آن حق تقدم دارد. بهخواهان نسبت 

به خوانده  یاانتقال دهد تواند آن را میشود و ثالث نمیاجرا  یزنسبت به شخص ثالث ن ینقرار تام یاجرا  ✓

 از خوانده به تهاتر استناد کند. با طلبکار شدن یادهد 

 ت.اس یرپذخوانده امکان یاز سو بار یکخواهان و  یاز سو بار یکتنها  ینتام یلتبددرخواست   ✓

 چون از لحاظ یستن یرشقابل پذ یمتق یندر هم یااز چند شمش طال به مزرعه ینتام یلدرخواست تبد ✓

 تر است.سهولت فروش باهم فرق دارد و سخت

حکم شروع نشده بر  یاجرا یاتکه عمل یخواسته بازداشت شده تا زمان ینتام یکه در اجرا یمال یلتبد ✓

 احکام است. یعهده اجرا ه پس از اجرا برشدمال بازداشت  یلاست و تبد اهعهده دادگ

 

 

نکته: اگر خوانده در فرجه بیست روزه اقدام به تقدیم درخواست خسارت به دادگاه علیه 

شود ده شده به درخواست خواهان از او پس گرفته میخواهان نکرده باشد چون وجه سپر

باشد )یافتن اموال وانده برای اجرای رای مذکور مجبور به پیمودن راه عادی اجرای حکم میخ

 خواهان بازداشت آنها و...(
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 ( ۱۳۴-۱۳۰ورود شخص ثالث ) 

 در هر حال از اصحاب دعوا شمرده شده و حق اعتراض ثالث را  شودیوارد دعوا م که یشخص ثالث

 دهد.میاز دست  شودیصادر م ینکه در ا یینسبت به رأ

 

 

 

 

 

  ( است که وارد ثالث در ی)استقالل یاصل یرتصوثالث در  ورود :یورود ثالث تبع یورود ثالث اصل

 .قائل باشد ی« حقالخود »مستق یبرا یاصل یموضوع دعوا

همه  مالکیت یج به عنوان ثالث مدع و کندیمثال الف علیه ب اقامه دعوا به خواسته ده قطعه فرش م

 یتکه محکومبلخواهد میخوانده را  یتتنها محکومهصورت ن ینبا چند تا از آنهاست در ا هافرش

 .کندیدرخواست م یزرا ن یحقیخوانده به ب

  بداند ینفعذ یناز طرف یکیاست که ثالث خود را در محق شدن  یتبع یورود ثالث در صورت. 

 کندیم یملک است و خواهان او را غاصب معرف تصرفب که م یهعل یملک یتمالک یمثال الف به ادعا

و ج که حق عبور را از ج انتقال گرفته خود را در محق شدن  یدنمامیاقامه دعوا  یدبه خواسته خلع 

در معرض خطر  تا حق عبور او تبعاً کندیم یتداند پس با ورود به دعوا موضع ب را تقومی ینفعب ذ

 یمعنو یا یمحتمل باشد و ممکن است ماد یاکند که نفع به وجود آمده حال باشد مین ینباشد و تفاوت

 باشد.

 یاردادخواست تمام ع یعنیاقامه دعوا باشد  یطشرا میتما یدارا یدوارد ثالث با یصلا در ورود ثالث - 

از آن تابع  یتباشد و شکا یمو مستق یو شخص یو مشروع و بوجود آمده و باق یکه حقوق ینفع - ینفعذ

 نظر. یداست و قابل تجد میموقواعد ع

 نظر پس از  یدقرار در مرحله تجد ینکند و ا درورود ثالث را صا یقرار رد دعوا ینهرگاه دادگاه نخست

 یدگیبه هر دو دعوا رس یدنظرمرحله باشد دادگاه تجد یندر ا یزن یاصل یاعتراض نقض شود و دعوا

 . کندیم

 تفاوت ورود ثالث و جلب ثالث از یک سو و معترض ثالث از سوی دیگر در این است که معترض ثالث به رأیی

کند و اما ورود ثالث و جلب ثالث در به عنوان شخص ثالث اعتراض میین دو یا چند نفر دیگر صادر شده که ب

 شود.جریان دادرسی و پیش از پایان و صدور حکم در هر مرحله انجام می
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 که ثالث به آن وارد  یباشد اما اگر دادگاهمیثالث ن دورو یبه دعوا یدگیمانع رس یمحل یتعدم صالح

 .فرستدمیداشته باشد پرونده را به مرجع صالح رود ثالث نو در خصوص یذات یتشود صالحمی

   یچه یاصل یابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا و زوال دعوا یادعوا  یااسترداد دادخواست 

 .ندارد یاضافو  جلب ثالثو  متقابلو  یثالث اصلورود  یبر دعوا یاثر

  ییع)خطر تض باشد ینفعبه طور قطع ذ یستن یازن است و یو خطر کاف یموجود ب یدر ورود ثالث تبع 

 حق ثالث(.

  باعث بطالن دادخواست  یاصل یاسترداد دادخواست و بطالن دادخواست و عدم استماع دعوا و رد دعوا

 شود و اثر گذار است.می یزن یتبع الثو عدم استماع دعوا و رد دعوا نسبت به ث

  یناو وارد دعوا شده بنابرا موضع یتتقو یاکه برت اس یطرف یتتابع وضع یوارد ثالث تبع یتوضع 

ذبور محکوم که طرف م ی. در صورتیدنما یتطرف مذبور صادر شده شکا یهکه عل ییتواند از رامین

ثالث است محکوم شود و اگر  یدفاع از دعوا یالوکاله خواهان که برابه پرداخت حق تواندیشود ثالث م

 .کندمطالبه  یت دادرسارتواند خسمیشود ثالث  یروزطرف پ

   خسارت  یدمتعلق به او اعالم شود با یخواهان اصل یحق مورد ادعا یعنیشود  حاکم یثالث اصلاگر

تواند به جبران می یزمحکوم شود او ن یاگر ثالث اصل یجبران کند ول یاصل یرا خوانده دعوا او یدادرس

 طرف مقابل محکوم شود. یخسارت دادرس

 (۱۴۰-۱۳۵جلب شخص ثالث ) 

بستانکار پرداخت  یرخود را به غ یمثالتشخص به اشتباه بده ثالث: یتمحکوم رایجلب ثالث ب -1

غیر بستانکار را  خوانده و یعنیو شخص  کندیشخص اقامه دعوا م یهعل ینموده و طلبکار اصل

 . کندیبه عنوان ثالث به دعوا جلب م

 یهعل یمال بهنسبت  یتمالک یعااد به یمثال شخص ثالث و خوانده: یتمحکوم یجلب ثالث برا -2

 کندیو چون خوانده ادعا م کندیمال اقامه دعوا م یلاو به تحو یتمتصرف آن به خواسته محکوم

 . کندیکرده خواهان ثالث را جلب م یداریخر یکه آن را از ثالث

 موضع جالب یتتقو یجلب ثالث برا -3
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به وجود  یزن یناگر سبب جلب در مرحله نخست یارد حتد امکان یزن رظیدنثالث در مرحله تجد جلب 

اما در بودن محروم کند  یادرجه ود یازمجلوب ثالث را از امت تواندیم عمالً یبترت ینآمده باشد اگرچه ا

 .شودمیبودن محروم ن یادرجه ود یازاست که از امت ینبر ا یهرو یرانحقوق ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ۱۴۳-۱۴۱متقابل ) یدعوا

 متقابل یاعود یطشرا

  

 

 

 

 
 

شود شود باید نسبت به دادرسی در جریانی که در آن جلب میکه به عنوان ثالث جلب می یشخص

د اگر چه پس از جلب از اصحاب همان دعوا شمرده شود مثال اگر شخص یا اشخاصی ثالث شمرده شو

به عنوان مالک یا مالکین ملکی خوانده دعوا قرار گیرند و یکی از طرفین دعوا تشخیص دهد که ملک 

 تواند آنها را به عنوان ثالث جلب کند.یا مالکین دیگری نیز دارد می مالک

 

ار رد دعوای جلب ثالث یا قرار رد دادخواست اگر در مرحله تجدیدنظر قر

جلب ثالث که دادگاه بدوی صادر کرده نقض شود به دعوای جلب ثالث و 

 شود.میدعوای اصلی در همان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی 

 .باشدخوانده دعوا  یاز سو▪

 یامنشا باشد  یکاز  یناش یاصل یخوانده با دعوا یطرح شده از سو ایدعو▪

 .داشته باشد ارتباط کامل

 .شود اقامه دادخواست موجب به▪

 .شود یمتقد یجلسه دادرس یناول پایان تا▪
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 :یستندمنشا ن یکاز  یناش یدو دعوا که ارتباط کامل دارد ول 

  میسند رس یمالزام به تنظ یاما ب دعوا یدنمامی دعوااقامه  یاز ملک یدمثال الف علیه ب به خواسته خلع 

و منشا  تیسهم منشا ن یدو دعوا ارتباط کامل دارد ول ینا یدنمامیهمان ملک بنام خود را درخواست 

 است.  یعب میغصب و منشا دو یاول

 کند می مهاقا میسند رس یمالزام به تنظ یدعوا یعاد یعبه استناد قرارداد ب یلیباتوم یدارمثال خر یا

 یماتخاذ تصم یعنیدو دعوا با هم ارتباط کامل دارند  ینکند امیرا اقامه  یلباسترداد اتوم یدعوا یزخوانده ن

 کند و بر عکس. میرا مشخص  میدو یفتکل یدر اول

 متقابل است. یدعوا یطشرا یرهر دو مثال با جمع سا یجتانت 

دادگاه در صورت نداشتن  دمتقابل را داشته باش یدعوا یطمتقابل در دادگاه اقامه شود و شرا یاگر دعوا ▪

فرستد میکشور  یعال یوانرفع اختالف به د یحسب مورد برا یاآن را به دادگاه صالح  یذات یتصالح

داشته باشد در همان دادگاه توأما  یذات یتصالح ینداشته باشد ول یمحل یتکه صالح یدر صورت یول

را نداشته باشد چنانچه  یاصل یمتقابل ارتباط کامل و وحدت منشا با دعوا یو اگر دعوا کندیم یدگیرس

و در صورت  کندیم یگدیخارج نباشد دادگاه آن را مستقل و جداگانه رس یمحل یا یذات یتاز صالح

 یتارتباط کامل و وحدت منشا( قرار عدم صالح نبودِ یعنیمورد  یندر ا) یو محل یذات یتعدم صالح

 .فرستدیگاه صالح مصادر و به داد

 یستبامی( اقامه شود دادگاه یجلسه دادرس  ین اول یانات پا) ی مقتابل خارج از مهلت قانون ی: اگر دادخواست دعوانکته 

که ارتباط کامل با  یگری د یفراهم باشد )اگر دعاو ۱۰۳ماده  یطشرا ینکهکند مگر ا یدگیصالح باشد جداگانه رسه ک یدر صورت

با صدور قرار  ینصورت که در ا (کندی م یدگینآها يکجا رس می د در همان دادگاه باشند دادگاه به تماطرح شده دارن یدعوا

 . کندیم یدگیتوأم به هر دو رس یدگیرس

 هر دو دعوا  یهاً( بدایدب  شاز اصحاب دعوا پ  کهیر یبرا  یدادرس یفمقتابل )جهات توق یا یاصل یدعوا یفتوق با: نکته

است  یبه قوت خود باق یگرد ی..( دعوا.یاو استرداد دعوا و  ست)ابطال دادخوا یاز دعاو یکیبا زوال  یول شودیم یفتوق

 (. یچه مقتابل )برخالف فرجام تبع  یچه اصل

  یفضاا دعوای 

 خواهان با دادخواست یاز سو یداست و با یارتمام ع یدعوا یکو  یطار یاز موارد دعاو یاضاف یدعوا ✓

 خوانده است.  یمتقابل که از سو یاقامه شود بر خالف دعوا



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار          موزشی وکیل شو                گروه آ                آیین دادرسی مدنی   بندی جزوه جمع 47

 

ارتباط کامل داشته باشد مانند آنکه موجر پس از  یامنشا  یکاز  یناش یاصل یبا دعوا یددعوا با ینا ✓

در  یاضاف یمطالبه اجور معوقه ملک را اقامه کند و دعوا یدعوا مستاجر مجدداً یهعل یهلتخ ایاقامه دعو

و  شودینشود( م یدگیاقامه )ممکن است رس کندیم یدگیرس یاصل یکه به دعوا یاههر حال در دادگ

 .اقامه شود یجلسه دادرس یناول یانتا پا یدبا

  و وقت آنها: یطار یدر خصوص اقامه دعاو ینکات 

 ( ۱۴۸-۱۴۴) یگانهاز اتباع ب ینتام خذا

 موجود باشد: یطشرا ینگردد که ا ییندرخواست و تع تواندیم یدر صورت یگانهاتباع ب ینتام ✓

 

  .باشد یرانخوانده تبعه ا (۱

  .باشد یتبعه دولت خارج یدخواهان با (۲

 .ودبه عنوان شخص ثالث وارد دعوا ش یاباشد و  یخواهان اصل یدبا یتبعه دولت خارج (3

است که طرف مقابل در مهلت مقرر در خواست  ینمکلف به دادن تام یدر صورت یتبعه دولت خارج (۴

 .کند ینتام

)م  معاف نشده باشد ینشود که از دادن تام ینمکلف به دادن تام یتواندم یدر صورت یتبعه خارج (5

۱۴5). 

  شامل  .شودمی یافاض یشامل خواهان دعوا یشود ولمیمتقابل ن یشامل خواهان دعوا ۱۴۴ماده

 خوانده بوده. یمرحله بدوشود هرچند در میخواه  یدنظرتجد

   ا به عنوان مثال استرداد چک باشداسناد باشد نه خود دعو ینمنظور مستند به ا 5۱۴اده م ۲در بند. 

 (۱۵۵–۱۴۹) یلدل تامین

د درخواست در ورو امارات م یلاست که دال یدادگاه یتو امارات در صالح یلدال یندرخواست تام ✓

به  یدصورت با ینشده باشد که در ا یلحل اختالف تشک یکه شورا یآن قرار دارد مگر در نقاط یحوزه

 مذکور داده شود. یشورا

مخصوص )برگ  یدر برگ چاپ یدبا شودیبه دادگاه داده م واکه قبل از اقامه دع یلدل یندرخواست تام ✓

به  یدچون با یدآمیکه پس از اقامه دعوا به عمل  یللد یندرخواست تام ینداده شود همچن (دادخواست

مخصوص )برگ  یبرگ چاپ یبر رو یدو امارات در آنجا قرار دارد با یلداده شود که دال یدادگاه

 است. یکاف یهمان برگ معمول ینصورتا یردادخواست( باشد در غ
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 ( ۱۵۷-۱۵۶اظهارنامه ) 

به ضرر  یمتضمن امرو چه به عنوان پاسخ باشد چنانچه  ارج در اظهارنامه چه به عنوان اظهمطالب مندر ▪

به نفع اظهار  یکه متضمن امر یو در صورت اقرار یطشرا یرسا یتاظهار کننده و بنفع مخاطب باشد با رعا

 شود.میمحسوب  ادعاکننده باشد 

 ( ۱۷۷-۱۵۸مزاحمت و ممانعت از حق )، یتصرف: تصرف عدوان یدعاو 

 یاردر اخت یعنیخواهان  یتصرفات قبل ،شود که موضوع حق منشأ دعوامیه ردتصرف شم یدعوا در صورت 

 یبر استفاده یخواهان مبتن یتصرف ادعا یدر دعاو ینحق مورد نظر باشد. بنابر ا یامال  یداشتن عمل

 ر است.حق مورد نظ یا یداشتن ش یارا در اختیو  یعمل

 هئبه ارا یازبدون نخارج شده اجازه دارد که  یاز دست و که ملک عدواناً یرمنقولمال غ یمتصرف قبل 

از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف  یطیخود تحت شرا یصرف اثبات تصرف قبلبه  یتمالک یلدال

 دهد.. یهارا یزرا ن یلیباشد و دال کیتمال یمدع یاگر متصرف فعل یحت یردرا بگ یفعل

 نمایدیاستناد م یشسابق خو رفاتتنها به تصخود  یحقیدر اثبات ذ یمدع ،یتصرف عدوان یدعوا در 

از  یدجومینداشته باشد تمسک ن یاخود نسبت به ملک که ممکن است داشته باشد  یتو به حق مالک

 خواندهنبودن  یاآنکه به مالک بودن  یاست ب یکه تصرفات خوانده عدوان کندیادعا م یمدع یگرد یسو

 : فقطو  یستن یتمالک یلاشاره کند پس دادگاه دنبال دل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تصرف  -۳

 عدوانی بوده؟

 یخوانده ملک را از تصرف و -۲

 خارج کرده؟

خواهان قبال  یاآ -۱

 متصرف بوده؟

 و و

 

خواهان محکوم به بی حقی اگر یکی از این سه مورد برای دادگاه محرز نشود 

 .شودیم

 .شکست در این دعوا مانع اقامه دعوای مالکیت نیست
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 مهم:  یفسه تعر

خلع  یاما در دعاوبودن تصرف خوانده مدنظر است  یتصرف سبق تصرف خواهان و عدوان یدر دعاو ✓

خود را و  یتادله مناسب مالک هئکه خواهان با ارا کندیحکم علیه خوانده صادر م یدادگاه در صورت ید

 یهتخل یدر دعوااول غاصب بوده و اجازه هم نداشته(  زا) دیخوانده را اثبات نما یدغاصبانه بودن  یزن

 یخوانده قانون یدکه  پذیردیم یزو خواهان مالک است و خواهان ن یستکه مالک ن پذیردیخوانده م ید

قانون  یاخوانده بر ملک برخالف قرارداد و  یدکه ادامه  کندیخواهان ادعا م اامباشد میاست و غاصبانه ن

 نکرده و غاصب شناخته شده(. یه)از اول غاصب نبوده مثال مستاجر بوده بعد تخل ددگر یهتخل یدبوده و با

 است. یمال یرغ یدعاو یدادرس ینهتصرف مستلزم پرداخت هز یبه دعاو یدگیرس  ✓

 خواسته در فرجام وجه نقد است. یراز یستقابل فرجام ن یاست ول یدنظرتصرف قابل تجد یدعاو  ✓

 که بر خالف معمول است:  تصرف یدعاودر مهم  یارچند نکته بس 

 ممانعت از حق باشد  یامزاحمت  یا یبر رفع تصرف عدوان یصادر از دادگاه مبتن یکه را یدر صورت

 .باشد بر خالف معمولمیمانع اجرا ن یدنظررخواست تجداجرا خواهد شد و د یرا ینبالفاصله ا

  دستور  ینو ا یستدستور موقت ن یمتقاض یسواز  ینبه دادن تام یازتصرف ن یموقت در دعاو دستور

 ندارد. ییحوزه قضا ییسر ییدبه تا یازیموقت ن

 شودیمرتفع م ی،در مرحله بدو (به رد دعوا )شکست خواهان یدستور موقت صادره با صدور را. 

 
 

 (۱۹۳-۱۷۸سازش )

مجلس نوشته  در صورت اند چهبه عمل آورده ینکه طرف هاییذشتاگر سازش واقع نشود تعهدات و گ ✓

 باشد.مین یاالرعاشده باشد الزمشده چه ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرگاه نسبت به رأیی که در دعوایی صادر شده درخواست فرجام شده باشد و پرونده در 

توانند از دیوان دیوان عالی کشور مطرح باشد و طرفین پس از آن بخواهند سازش کنند نمی

یند در این صورت به تقاضای طرفین تقاضای صورت مجلس کردن سازش واقع شده را بنما

دیوان پرونده را برای تنظیم صورت مجلس سازش به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته 

 فرستد.می
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 یاالرعااقرار مذبور الزم یدنما اقرارداللت بر  یمذاکرات اصالح یاندر جر یناز طرف یکیهرگاه اظهارات  ✓

 ینفاقرار به  ینببخش که ا یاآن را به من بفروش  یدبگو ینکهمانند ا یمال یکاست مثال درخواست تمل

عهده  را بر یامر یاگر در مذاکرات سازش ینشود ول ینامه منتهاگر به سازش یاست حت یندهگو یتمالک

 .شودیعدم وقوع سازش به آن عمل نم رتاز حق خود گذشت کند در صو یا یردبگ

ضمن سازش  ینکهمگر ا شودیحکم به خسارت آن داده نم یافتهش خاتمه ساز یقکه به طر ییدعوا  ✓

 ته شده باشد.گرف مییخسارت تصمنسبت به 

 (۲۹۴-۱۹۴) یلبه دال یدگیرس 

 : شودینکات مهم مواد بسنده م یبه ذکر برخ یکنصد ماده در قانون مطالعه شود ل این 

 است. یحقوق یعمنظور وقا ۱۹6است و ماده  یمنظور اعمال حقوق ۱۹5ماده  •

باز در  یول یستن یلقرار قابل توکخود ا یاست ول یلدرخواست اقرار قابل توک ۲۰5در خصوص ماده  •

 کل خود اقرار کند. واز جانب م تواندیم کیلکه قاطع دعوا نباشد و یامور

 یمکه به طور مستق یهر اقرار یگراقرار قاطع دعواست به عبارت د ینحکم باشد ا یممستق یلاگر اقرار دل •

و به دعوا در آن قسمت خاتمه  باشد یجزئ یا یو قطع کننده دعوا به صورت کل یردبر خواسته صورت گ

نه خود حکم اقرار غیر  یردشود. اگر اقرار به اسباب حکم صورت گمیبدهد اقرار قاطع دعوا محسوب 

 قاطع است 

 یدنما یقآن را تصد یلذ یخواهان اقرار به اصالت سند کند و امضا یاگر خوانده در پاسخ به اعا مثال:

اقرار قاطع دعوا  ینساس آن حکم علیه خوانده صادر شود او بر ا یردسند مستند حکم قرار گ ینو ا

 .ت اقرار به عدالت شهود طرف مقابلاس یننچحکم سند است نه اقرار هم یممستق دلیل یراز یستن

 نوشت پرونده.رو ۲۱5اصل پرونده ارسال شود و در ماده  یدبا ۲۱۴در خصوص ماده  •

 یخوانده اقامه کند و مدع یهرا عل ییخواهان دعوا اگر :۲1۶روشن شدن ماده  یمثال برا و انکار: یدترد 

است  یونفالن مبلغ مد یامضا نموده است به و یزآن را ن یلکه ذ یصدور چک بانک باشود که خوانده 

درخواست صلح اقرار محسوب 

 شود.نمی



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار          موزشی وکیل شو                گروه آ                آیین دادرسی مدنی   بندی جزوه جمع 51

 

کند  یاطالعیاظهار ب یشبودن خو یونو از مد یدنما انکارچک  یلخود را در ذ یخوانده امضا یول

 یگریاست که سند منتسب به شخص د یزمان یدترد یکار است ولبه اصالت سند در قالب ان یاعتراض و

)سند( که منتسب به مورث  پشت چک یسند ورثه نسبت به امضا یندعوا باشد مثال در هم طرفاز  یرغ

 یدنه(. اظهار انکار و ترد یاهست پدرم  یکه امضا دانیمینم یندبگو)کنند  یاطالع یخود است اظهار ب

 بار اثبات اصالت سند بر عهده ابراز کننده سند است.  ینبرابنا شودیادعا محسوب نم

 

 

 

 

 

 

 

 ر داد و دادگاه آنرا موثر د هئاگر طرف در همان جلسه اصل سند مورد جعل را ارا ۲۲۰خصوص ماده  در •

اما اگر  یستجلسه ن یدبه تجد یازیکند ن یدگیدعوا بداند و بتواند در همان جلسه به اصالت سند رس

استفاده کند  روزهخواهان بخواهد از مهلت ده  یاکند  یدگیاند در آن جلسه به اصالت آن رسدادگاه نتو

 .شودیجلسه م یدتجد

از  یکی یشود و نسبت به آن از سو هئدر دعوا ارا یسند یعنی یقاساس تطب :۲۲۳در خصوص ماده  •

دهد که  یقتطب یگردسند  یکآن را با  یامضا یاجعل( شود و دادگاه خط  یدتعرض )انکار ترد ینطرف

  .یرخ یاسند مطابقت دارد  ینبا ا یندبب

 اساس تطبیق قرار داد  توانیم یدر صورت مورد استناد قرار نگرفته ییقبال در دعوارا که  یسند عاد

ن سند آ ...یابه صحت خط  یقیقبال به طر یا (داده هئکه سند مورد تطبیق را ارا ی)کس یهالکه منتسب

 .یدموافقت نما یحاتلو یا یحابا اساس تطبیق قرار گرفتن آن صر یاباشد  اعتراف نموده یعاد

 گرفته باشد تا نتوان  یرادصحت آن ا در دعوا قبال مورد استناد قرار گرفته باشد و به یدبا یعاد دسن

  اساس تطبیق قرار داد. توانیبه آن نشده باشد م یاساس تطبیق قرار داد و اگر تعرض

شود و در خصوص سند انکار و تردید فقط در خصوص اسناد عادی طرح می☺

 توان اعای جعل کرد. این امکان وجود ندارد و فقط میرسمی 

 توان اعای جعل کرد.در مورد سند عادی نیز می☺
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 اساس تطبیق  توانیکه به آن تعرض شده را درست است که نم یعاد ینگشت سندخط مهر امضا و اثرا

 . اساس قرار داد توانیمفاد آن سند را م یداد ول رقرا

  قبال مستند  ینکهمگر ا گیردینبوده اساس تطبیق قرار م یااگر قبال مستند دعوا بوده  یحت میرسسند

 . و مجعول شناخته شود جعل شده باشد ینسبت به آن ادعا یدعوا بوده ول

و در  دهدیم یراصل دعوا آن را تاث دردهد  یصکه دادگاه جعل تشخ یدر صورت :۲۲۷در خصوص ماده  •

 کند.میبه مجازات محکوم  یزفاعل جرم را ن ،دهنده جرم یلعناصر تشک یرصورت وجود سا

 انواع سوگند  

 است. ۲۷۲آن ماده اخص کلمه است که مصداق  یبه معنا ییسوگند قضا :یسوگند بت -1

 ینشان دادن بقا یبرا یمتوف طرفیتکه خواهان به هنگام اقامه دعوا به  سوگندی :یسوگند استظهار -2

 است.  یمدن یدادرس ۲۷۹و  ۲۷۸و مصداق آن ماده  کندیم یاد یبر عهده متوف یشحق خو

 ست.ا ۲3۰پاراگراف دوم بندب ماده که از اسم آن مشخص است. مصداق آن : یلیسوگند تکم -3

  

باشد  معذورنباشد و گواه از حضور در دادگاه  یگرید یلباشد و دل گواه یدادگاه گواه یرا یمبنا هرگاه •

 یخوددار یگربه دادگاه د یابتدادن ن یااز فرستادن دادرس  یدبا کندیم یدگیکه به دعوا رس یدادگاه

 .آورد یرو یبر شاهد بر گواه اصل یو به گواه یدنما

با  یکارشناس ینهکنند هز یکارشناس یهردو با هم تقاضاو خوانده  خواهاناگر  ۲۵۹در خصوص ماده  •

 (.۱3۸۰ یخواهان است )با توجه به نظر مشورت

 ( ۲۹۹-۲۵۹) یرا یصدور و انشا 

 ته وجود داشته که در گذش یتیبلکه وضع وردآیرا بوجود نم یدیجد یتکه وضع میحک :میحکم اعال

 . کندیبر آن مترتب م را یر قانوناعالم و آثا، به موجب آن احراز

 را که از قبل وجود  یعل یو دادگاه بدهکار کندیم یتبه احمد بدهکار است و احمد شکا یمثال عل

دادگاه فقط به ، حکم حجر و طالق یا آورد.میرا بوجود ن یدیجد یتو وضع کندیداشته اعالم م

 یزن یول توانستیقبل م از ندهد و یاد است که طالق بده یرو زوجه مخ دهدیزوجه اذن در طالق م

 یخوجود داشته باشد و از تار یممکن است قبل از صدور حکم قطع یزحجر ن به اذن دادگاه داشت.

 شود.میحجر حساب 
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 مانند صدور  یدآمیبوجود  یدیجد یحقوق یتهستند که با صدور آنها وضع میاحکا :یسیحکم تاس

 .صدور حکم ورشکسته است ظهتاجر از لح یدگویتاجر که دادگاه م یحکم ورشکستگ

 ( ۳۰۲-۳۰۰) یابالغ را 

به عنوان خواسته دعوا در دادگاه  یبطالن را تواندینم یاست ول میاز اسناد رسدادگاه اگرچه  یرا ✓

 .یردقرار گ یگرید

  (۳۰۴-۳۰۳) یابیحکم غ - یحکم حضور 

 :یدر مرحله بدو یابیو ضابطه حکم غ یارالف: مع 
  

  .یستن یابیصورت غ یچو قرار در ه شودیمحسوب م یابیها غحکام دادگاهفقط ا -1

 بودن حکم استثناست. یابیهاست و غبودن احکام دادگاه یاصل بر حضور -2

 . ینه در امور حسب شودیم یبودن بررس یابیغ یا یحضور یثاز ح یها در امور ترافعاحکام دادگاه -3

 یحضور یشهباشد و در ارتباط با خواهان هم یابیاست غ ممکن دهحکم دادگاه فقط در رابطه با خوان -4

 است.

نسبت به آن ندارد  یتکه حکم دادگاه کال به نفع خوانده صادر شود چون حق طرح شکا یدر صورت -5

 است. یبودن آن منتف یابیغ یا یحضور یبررس

 است. ینموده باشد حکم حضور یبار دفاع کتب یک یچنانچه خوانده حت -6

 است. یشده باشد در هر حال حضور یکه دادخواست به خوانده ابالغ واقع یرتدادگاه در صو کمح -7

 

 محسوب شود.  یابیغ یو نسبت به بعض یحضور ینسبت به بعض تواندیحکم واحد م یک -8

 نظر:  یددر مرحله تجد یابیحکم غ یو ضابطه یارب: مع

 یرا یضور نداشته باشد ولح یننخست رحلهاست که خوانده در م یحالت طور یندر ا یابیحکم غ یارمع 

 خوانده حضور نداشته باشد. یزن یدنظرکرده و در مرحله تجد یدنظرخواهیبه نفعش بوده و خواهان تجد
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 (۳۰۸-۳۰۵) یواخواه

  :از آراء یتشکا یطرق عاد

 

 

 

 : یتالعاده شکاطرق فوق

 

  بر حق  یاثربالعکس  یاد کن یفتوص یابیباشد اما دادگاه آنرا غ یالواقع حضوردادگاه فی حکمچنانچه

 اجرا شود. یدهر چه به واقع حق بود با یجتاندارد و نت یواخواه

 یابیغ یتواند با توجه به ادعامی یهاعالم کند محکوم عل یخود آن را حضور یرا یینچنانچه دادگاه در پا 

به آن  یردکرده و اگر آن را بپذ یدگیصورت دادگاه به آن رس یندهد در ا واخواهیبودن دادخواست 

 کندیصادر م قرار عدم استماع دعواو بر موضع خود اصرار بورزد  یردو اگر دادگاه نپذ کندیم یدگیرس

و اگر دادگاه  (نظر باشد یدنظر است )اگر اصل دعوا قابل تجدتجدید قرار با توجه به اصل دعوا قابل ینو ا

کرد  ییدشود و اگر قرار را تامیادگاه اعاده به د یواخواه یدگیرس یقرار را لغو کرد پرونده برا یدنظرتجد

 .شودیم ییدتا یبودن را یحضور

 در مهلت مقرر  بودن یابیغ یبه ادعا یهمحکوم عل یاعالم کند ول یچنانچه دادگاه حکم را حضور

 یشپ تواندینماجرا شود دادگاه  یدباشد و با یکه حکم قطع یکند در فرض یمتقد یدادخواست واخواه

 . له صادر کندرا به درخواست محکومآن  یدستور اجرا یواخواه یفن تکلاز روشن شد

 

 

 

 

 

 

 

  یواخواه

 یدنظرتجد

 فرجام 

  یاعاده دادرس

 اعتراض ثالث

اختالف به آرای غیابی شورای حل 

 مانند آرای دادگاه نخستین است.
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  و عنوان دادخواست خود را به  ،نسبت به حکم یمهلت واخواه یانپس از پا یبغا علیهچنانچه محکوم

 یاباشد  یبر عذر موجه یاو مبتن یآنکه تاخیر واخواهیب یدنما یینتع یواخواه یدنظرخواهیتجد یجا

 یدنظرتجدصورت دادخواست مذبور  ینشده باشد در ا یرد شده و قطع یبوده ول یبر عذر موجه یمبتن

 باشدینظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله میددر مرحله تجد یدگیو قابل رس محسوب شده هیخوا

 .(شودیفرستاده م یدنظرپس از رفع نقص به دادگاه تجد)

  است  ینشانه اعراض از حق واخواه یطور ضمنبه داد  ریدنظدر خواست تجد یواخواه یاگر به جا

 .است بودهاطالع یب یاز حق واخواه یدمگر ثابت نما

  توانندیمانند منتقل الیه( م) یزقائم مقامان ن یرسا یاصل یافزون بر وارث در صورت فوت اصحاب دعوا 

 .یرندواخوانده قرار گ یاواخواه  یبه جا یواخوه یدر دعوا

 

 

 

 
  یمتسل در مهلت مقرر یابیحکم غ کنندهاز دادگاه صادر  یرغ یبه مرجع یدادخواست واخواه چنانچه 

 یهاًبد یابیدادخواست غ یابیحکم غ یدادخواست به دادگاه صادر کننده یشود اگر پس از فرستادن احتمال

ادگاه در مهلت مقرر در د یدادگاه برسد در صورت ثبت دادخواست واخواه یندر خارج از مهلت به ا

و فرستادن پرونده به دادگاه صالح صادر کننده  یتجز صدور قرار عدم صالح یدادگاه راه ینغیر صالح ا

که در مهلت مقرر رفع نقص شود و  ناقص دادخواست یم)تقد یطبق اصول کلندارد و  یابیحکم غ

 ید باگاه صالح ( داددارد یمآثار خود را از زمان تقددادخواست به دادگاه غیر صالح  یمتقد ینهمچن

 کند. یدگیبه آن رس

 یهتجز یرقابلو غ یهقابل تجز یعاود

 گونه است:  ینبه هم یدعاو یتکه اکثر یهقابل تجز یدعوا یمثال برا 

از  یکیو تنها  شودیدو نفر صادر م یهعل ینسبت به ملک یدخلع  یا یرفع تصرف عدوان یابیمثال حکم غ

که  یکس یهعل یدخلع  یاحکم رفع تصرف  صورتینشود در انقض  یابیو حکم غ کندیم یآنها واخواه

 پذیر است.ورود ثالث در مرحله واخواهی نیز امکان
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 دیکه به نفع واخواه صادر شده استفاده نما میاز حک تواندیشخص نم یناست و ا یباق ننموده یواخواه

 است. یهقابل تجز اچون دعو

 اجرا شود: یدواخواه با یرغ یواخواه هم برا یهم برا یعنی :یهقابل تجزیرغدعوای  یمثال برا  

حق مجرا از  ینکهبر ا ی)خواندگان( مبن خود یهملک همسا ینمالکبر  کندیمطرح م ییثال خواهان دعوام

حق عبور به نفع ملک  یا ابر وجود حق مجر یملک مبن ینمالک یهعل یابیملک شما را دارم. هرگاه حکم غ

بر وجود  یکم مبنکند و ح ی( واخوهیناز محکوم علیهم )مالک یکیمجاور )خواهان( صادر شود و تنها 

 یزن یگرد یبغا یهعلنسبت به محکوم یستن یکو تفک یهحکم قابل تجز ینحق مجرا نقض شود چون ا

 بود. واخواهاندر خصوص  ینحال ا .یابدمی یتسر

 : ندگاندرخصوص واخوا 

 یکه واخواه یعلیهتنها علیه محکومهگفت که حکم ن توانیم یانباشد آ یهکه حکم قابل تجز یدر صورت ?

 ()واخواندگانلهم حکوممهد داشت بلکه در صورت تعدد خوا یبوده تسر یابیننموده و مشمول حکم غ

 خواهد داشت؟  یتسر یزکه واخونده قرار نگرفته ن یزن ینسبت به محکوم له

 را واخوانده  یکیدو واخوانده دعوا  یتوان به جامی یعنیندارد  یباشد که مشکل یهاگر دعوا قابل تجز

 ینصورتا یردر غ یرندتمام محکوم لهم واخوانده قرار گ یدباشد با یهتجز یرقابلاگر دعوا غ یول؛ دقرار دا

به نفع رضا و جواد  یمالک ملک لىع حسن و یهعل یابیمثال حکم غ .شودیقرار عدم استماع دعوا صادر م

آنها صادر شده  که حکم به نفع یکسان)محکوم لهما  ملک بر وجود حق مجرا در یمالک ملک مجاور مبن

 .شودینقض م یابیو حکم غ کندیم یرضا واخواه یهو تنها حسن عل شودیرضا و جواد( صادر م یعنی

نسبت به جواد که  یخواهد داشت ول یننموده تسر یکه واخواه ینسبت به عل دچن حکم هر ینا

 یمنطق و اصول حقوقکه نقض شده با  یهتجز غیرقابلحکم  ینا یگفت اجرا یدواخوانده قرار نگرفته با

 نده قرار نگرفتن جواد صادر شود.قرار عدم استماع دعوا به دلیل واخوا یدو با یستسازگار ن

  
واخواه همان خوانده است و  یعنیبوده  ینهمان است که در مرحله نخست یواهاصحاب دعوا در مرحله واخ یتموقع

 واخوانده همان خواهان است به واقع.

باشد که در صورت عدم دفاع  یاالزم است که اعتراضات واخواه به گونه یبه واخوانده در صورت یابالغ دادخواست واخواه

نآکه دادخواست  یب تواندیه اعترافات واخوانده موثر نباشد دادگاه مک یواخوانده حکم در معرض فسخ باشد و اال در صورت

 کند. ییدرا ات یهاول کمابالغ شود با ناوارد اعالم نمودن آن ح
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 یغیاب یکند و بعد را یدگیرس یننخستبمانند  یدو دادگاه با شودیفسخ نم یهاول حکم یبه صرف واخواه 

 نشده است. اصال صادر یابیفرض کند که حکم غ یعنیکند  ییدتا یارا فسخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 باشدیاست را دارا م ادار که واخواه  یتمام حقوق (ین واخوانده )خواهان مرحله نخست. 

  شود یدتشد یدنبا یابیواخواه نسبت به حکم غ یتوضع یدر مرحله واخواه . 

   به اصدار  یدندهد نبا یصاعتراض معترض را وارد تشخ یول شود یواخواه یدگیوارد رساگر دادگاه

اگر وارد  یول یدنما ییدتامیبا دادن حک یزرا ن ینحکم نخست یدقرار عدم ورود دعوا اکتفا کند بلکه با

 .یدصادر نما یقرار رد دادخواه تواندیم نشده باشد یدگیرس

 انون مطالعه شود()در ق یرا تصحیح 

 (۳۲۵-۳۱۰)دستور موقت  یفور یدادرس

  شودیاعمال م یکارعدم انجام  یادستور موقت در مورد انجام. 

 است که به اصل دعوا  یدادگاه یتاست که درخواست دستور موقت در صالح ینبر ا اصل و قاعده عام

است که هرگاه موضوع  ینا استثنابه اصل دعوا را دارد و  یدگیرس یتصالح یاکند می یدگیرس

در  شودیدر مدرخواست صا در صورت وارد بودن یفور یدادرس یدرخواست دستور موقت که در پ

که موضوع دستور موقت  یمذبور در باال باشد درخواست به آن دادگاه یهااز دادگاه یرغ یمقر دادگاه

 .شودمیدر آن قرار دارد داده 

قانونگذار از بین دعاوی طاری فقط دعوای ورود 

پذیرد ثالث و جلب ثالث را در مرحله واخواهی می

 د.پذیرو دعوای متقابل را با توجه به نفس آن نمی
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 و  دهدیانتقال م ینامه عادیعهاست و صاحب آن اهل تهران است و آن را با مبا یرازدر ش یمثال ملک

 یعنی اصل دعوا در تهرانصورت  یندر ا کندیاقامه م میسند رس یملزام به تنظا یدعوا یرندهگانتقال

 محل موضوع دستور موقت.( یعنی شودیدرخواست م یرازدستور موقت در شمحل اقامت خوانده و 

 از  متفاوت یدبا یزباشد و موضوع خواسته دستور موقت ن قابل طرح یاباشد  مطرح ایداصل دعوا ب

سند  یمباشد مثال الزام به تنظ یشگیهم یداست و نبا یموقت میاقدا یزقت نخواسته دعوا باشد و دستور مو

 تورموضوع دستور موقت باشد اما دس تواندیرد مال به خواهان نم یا یاساس یراتانجام تعم یا میرس

  .باشد... و طلب معادل بدهکار اموال بازداشت -ابن یبتخر -منع خوانده از انتقال  یحاو تواندیموقت م

 است.  یناحراز شود و صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تام یتفور باید موقت دستور در 

  ندارد. ینبه گرفتن تام یازیصدور دستور موقت ن یتصرف عدواندر مورد  

 یمتقاض)واهان دستور موقت به ضرر خ یناگر ا یحت یندر مرحله نخست یرا ردستور موقت با صدو 

 رفع شود. یدنظردر مرحله تجد ینکهمگر ا دشویدستور موقت( باشد مرتفع نم

 شودیمرتفع م یزبر رد دعوا دستور موقت ن یبا صدور حکم دادگاه مبن یدر خصوص تصرف عدوان.  

در زمان  یوجود نداشته باشد ول یتامور در زمان درخواست دستور موقت فور یتبا توجه به وضع اگر ✓

 ینعکس ا یدقرار دستور موقت صادر نما یدگاه باوجود داشته باشد داد یتبه درخواست فور یدگیرس

 .صادق است یزن یهقض

رد درخواست صادر  راربلکه ق شودیصادر نم یتقرار عدم صالح یر مورد درخواست به طور کلد ✓

که به تبع آن  یدعواست نه درخواست لدادگاه در خصوص اص یاز سو یتو قرار عدم صالح شودیم

را صالح نداند قرار رد درخواست صادر  واست دستور موقت خوددرخ پس اگر دادگاه در مورد شودیم

 . کندیم

محرز نبودن  - یقانون یتنداشتن اهل -نبودن  ینفع)ذ درخواست دهنده موجود نباشد میعمو یطاگر شرا ✓

 یرا بررس یتبه درخواست شده و موضوع فور یدگیوگرنه وارد رس کندیصادر م رد قرارسمت( دادگاه 

 .کندیم

که از پرداخت  یاشخاص یدرخواست دهنده است حت یاز سو یندور دستور موقت مستلزم دادن تامص ✓

 . را بپردازند ینتام ینا یدمعاف هستند با یدادرس ینههز
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 یو اعاده دادرس یستندن یچون اصوال قرارها قابل اعاده دادرس یستن یر دستور موقت قابل اعاده دادرسقرا ✓

 .استرار قابل اعتراض شخص ثالث ق ینا یمخصوص احکام است ول

دعوا دستور  میعمو یطبه علت نبودن شرا تواندینم ندارد ییقضا یتمرجعچون  ییحوزه قضا ییسر  ✓

دهد در موضوع مربوط دستور موقت الزم  یصکه تشخ یدر صورت تواندیم ولینکند  ییدموقت را تا

  آن را لغو کند. تیسن

 

 

 

 

 

 ( ۳۶۵- ۳۳۰حذف ) ۳۲۹-۳۲۶ یدنظرتجد

 خواسته خود را کم کند  یننخست یاز مقاطع دادرس یکدادخواست در هر یمچنانچه خواهان پس از تقد

وجود  یزبرعکس ن یستن یدنظرقابل تجد یگردهد د یلتقل یالر یلیونم ۲به  یلیونم ۴که مثال از  یبه طور

 نظر است.یدبار قابل تجد یندارد و ا

  رفع نقص نشود  یدر مهلت قانون یااز مهلت داده شود  خارج یدنظرکه دادخواست تجد یصورت در

روز قابل اعتراض  ۲۰قرار ظرف  ینو ا شودیرد م یبدو یدر کننده حکم رابه موجب قرار دادگاه صا

 قابل اعتراض است. یدنظردر مرجع تجد

 یدگیسقانون به هردو ر یتدادگاه با رعا گرجداگانه هستند و ا یالمثل در دعواو اجرت یهتخل یدعوا 

ندارد و  یگرد یدر دعوا یریدعوا تاث یکبودن حکم دادگاه در  یدنظرنمود و حکم صادر کرد قابل تجد

 .گرددیجمع نم یدنظرتجد یتقابل یبرا یزمتعدد ن یدعاو یخواسته دعاو

  به  یفریباشد از دادگاه ک یمال یدر دعاو یالر یونلیاگر کمتر از سه م یحت یانضرر و ز یچنانچه دعوا

نظر باشد حکم صادره در خصوص یدقابل تجد یرأ یفریصادر شده باشد اگر حکم ک یفریع حکم کتب

 است. یدنظرقابل تجد یزن یانضرر و ز

   یاقرار گرفته  یدنظرحکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجد کندینم یفرق :۳۳1بند ج ماده 

جداگانه قابل  یزباشد متفرعات آن نداشته  یدنظرتجد یتآن حکم قابل که یننگرفته باشد بلکه هم

مطالبه  یناست که افزون بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و ا یاست. منظور از متفرعات حقوق یدنظرتجد

 اجرای هیچ قراری نیاز به دستور اجراییه ندارد.
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 ینههز یلاز قب یدگیستو صرف درخواست در دادخواست قابل رس یستمستقل ن یمستلزم اقامه دعوا

چنانچه در  یواخواست اسناد تجار ینههز یند یادا در یراخاز ت یخسارت ناش یلوک کالهالوحق یدادرس

 د.شده باش یریگیمحکم نسبت به آن تصم

  که به صورت  یدعوا درخواست شوند و در صورت یدر اثنا یاضمن اقامه دعوا  یدبامتفرعات دعوا

  دعواست. اصلاست و خارج از  قواعد عامجداگانه دادخواست داده شود شامل 

 یدماتمق یا یاعداد یقرارها

 
 :مانند کندیم یکه پرونده را آماده صدور رأ یقرار ✓

 

 

 یستندن یزن یتو قابل شکا شودیبه اصحاب دعوا ابالغ نم هاقرار ینکه ا. 

 شوند یدنطرهمراه با حکم تجد یدو با یستن یدنظراز حکم قابل تجد یجدا.  

 قاطع دعوا یقرارها

  :یلاز قب ،شودیکننده به دعوا خارج م دگییآنها پرونده از دادگاه رس صدور که با ییقرارها ✓

 

 

 

 است. یدنظرقابل تجد مستقال 

 یحشود که راجع به اصل دعوا باشد و به صورت صرمیشمرده  یقطع یحکم مستند به اقرار در صورت ✓

 یزصادر کننده ن یو اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد و از دادگاه صالح صادر و قاض ینه ضمن اشدب

 شد.صالح با

 منظور است. میکارشناس رس یو فقط را شودیشامل نظر کارشناس نم ۲6۰ماده   ✓

 وقیاز حق یزبعداز به وجود آمدن اختالف باشد و ن یدبا یدنظرخواهیساقط کردن حق تجد یتوافق برا ✓

 توانندیم یناز طرف یکداشته باشد. هر  یزن یفااست یتکامل آن را داراست و اهل یاره شخص اختباشد ک

 یمحل یققرار تحق

 یمحل ینهمعا

 یکارشناس

 سوگند یانات

 قرار تطبیق

 اناطه

 قرار سقوط دعوا 

 رد دعوا 

 عدم استماع دعوا  

 ابطال دادخواست 

 رد دادخواست 
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در  .کنند یخود بعد از حدوث اختالف چشم پوش یخواه یدنظراز حق تجد یگرطرف د یتبدون رضا

کند  یدنظرتواند تجدمیهم  یگرانجام دهد طرف د یدنظرکه طرف مقابل تجد یفرض در صورت ینهم

 .یرال خاّو

علیه محکوم یدعاکه به ا یاعالم کند در حال یصادره را قطع یرا ،یکه دادگاه صادر کننده را یدر صورت  ✓

پرونده  یدبا ینکند و دادگاه نخست یخواهیدنظرتجد تواندیم یهعلباشد محکوم یدنظرالواقع قابل تجدفی

با دادگاه  یدنظرتجد یتظر در خصوص قابلاظهارن یرابفرستد ز یدنظربه دادگاه تجد یستهاقدام شا یرا برا

 .دهدینظر م یدنظراست و دادگاه در خصوص مهلت تجد یدنظرتجد

و  نداشته یدنظرکه تجد یدر صورت اعالم کند یدنظرقابل تجدرا  میحک یبرعکس اگر دادگاه بدو  ✓

 یدنظرتجد یجهشدن نت نروش یا یدنظرمهلت تجد یانتا پا یآن را داشته باشد را یاجرا یله ادعامحکوم

 .شودینماجرا 

که در هنگام اقامه  شودیم فتهیرپذ یرانیمد یا یرمد یدنظرخواهیتجد هاشرکت یراندر مورد مد  ✓

 حق امضا داشته باشد یدنظردادخواست تجد

اعالم نشده وارد دعوا شود در  یکه ختم دادرس میتا هنگا یزن یدنظردر مرحله تجد تواندیشخص ثالث م ✓

 کند. یبودن مرجع چشم پوش یادرجه ود یازکه از امت پذیردیت او مینصورا

به عنوان  تواندیدخالت داشته م یدنظراز صغیر در مرحله تجد یمومیتق یا دهینکه به عنوان نما شخصی  ✓

 یکه برا یوارد دعوا شود در صورت یافتهخاتمه ن یدگیکه رس یتا زمان یدنظرثالث در همان مرحله تجد

 بداند. ینفعخود را ذ یناز طرف یکیدر محق شدن  یاقائل باشد  یخود مستقال حق

 

 

 

 

 

خواه یدنظراعالم شود که تجد یدنظربه عنوان جهت تجد تواندیم یورتدر ص یقاض یتعدم صالح یادعا ✓

اثبات نموده  میانتظا یمحکمه عال یاقضات میانتظا یرا با استناد به حکم دادگاه عال یقاض یتعدم صالح

 .باشد

ای که برای افراد مقیم خارج در نظر گرفته مهلت تجدیدنظر دو ماهه

است در صورتی است که نماینده یا وکیل او در دعوا نیز مقیم شده 

 خارج باشد.
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 وجود یاگر قانون یول تیسن یدنظردادگاه مطابق قانون باشد عدم مطابقت آن با شرع قابل تجد یاگر رأ  ✓

اگر  یاادعا کند که قانون وجود دارد  تواندیم یدنظرخواهنداشته باشد و دادگاه مطابق شرع حکم دهد تجد

 اساس شرع صادر شده خالف شرع است.که بر  ییرا .ندارد ودوج

 یدر جا ینمرحله نخست.. در .یامحل  ینهمعا یا یمانند کارشناس یاقدامات یدنظرچنانچه به نظر دادگاه تجد ✓

 دارد.به تکرار آن ن یازیانجام شده ن یستهشا یاد دستور قرار گرفته و به گونهمورخود 

را در اثر  یدنظرخواهتجد یاعالن شده یتمحکوم تواندینم یدر امور حقوق یدنظردادگاه تجد  ✓

که  یکس یهاعالن شده عل یتمحکوم تواندیمرجع نم ینا یزکند و ن یدتشد یدنظرخواهیتجد

 ه را کاهش دهد.ننمود یخواهیدنظرتجد

که  میالمثل به اجرت المس)مگر اجرت خواسته ییرتغپس از دادخواست امکان  یدنظردر مرحله تجد ✓

 دهد.  کاهش تواندیخواه میدنظرتجد یوجود ندارد ول خواسته یشافزا یابحث آن جداست( 

 یاحق داشتن  ینکه دادگاه نخست یمعن یناز خواسته خواهان مورد حکم قرار نگرفته بد یچنانچه قسمت ✓

 صمیماست که در حکم نسبت به آن ت یدر مورد یدنظرحق نداشتن خواهان را اعالم نکرده باشد )تجد

صورت  میحکم آن قسمت از خواسته که در حکم نسبت به آن اعال قطعیت گرفته شده باشد( در صورت

قرار گرفته  یتد شکاکه حکم مور یدر صورت یول یسته از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار ننگرفت

 .یرفتاز آن را پذ یدنظرخواهیتجد توانیباشد م

 یدنظرشود در مرحله تجد ارجخ یلبه علت ارائه نشدن به موقع اصل آن از عداد دال یچنانچه سند عاد  ✓

 یدگیمورد رس ینکه در مرحله نخست یلیبه دال یدنظر)هرچند دادگاه تجد ندارد. یاستناد به آن سند منع

 است(.ته صورت نگرف یو استناد یدگیمورد رس یندر ا یول کندینم یقرار گرفته توجه و استناد

 

 

 

 

   فقط  یاست و دادگاه بدو یدنظرنظر با دادگاه تجد  یدنبودن دادخواست تجد یابودن  یدنظر قابل تجد  یص: تشخنکته

 کندی م یدگینقص آن را رس یا کندیصادر م نه اگر نبود قرار رد یادر مهلت مقرر بوده  یاکه آ کندی م یدگیموضوع رس ین به ا

طرح دعوای اضافی و 

دعوای متقابل در مرحله 

 تجدیدنظر مسموع نیست.
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آن را به   ینظر شده دادگاه بدو یداز آن درخواست تجد یاعالم کرده ول یرا قطع حکم یکه دادگاه بدو  یدر مورد ین ابنابر

 اظهارنظر کند.  یدنظرات دادگاه تجد فرستدی م یدنظردادگاه تجد

و دفتر دادگاه اعتراض  شودیداده م ینگاه نخستبه دفتر داد یدنظردرخواست اعتراض به رد درخواست تجد ✓

و در هر مورد که اعتراض  فرستدیم یدنظرقرار صادره به دادگاه تجد و یدنظررا همراه با دادخواست تجد

 .فرستدیم یبه دادگاه بدو یقانون یفاتانجام تشر یرا موجه بداند پرونده را برا

اخطار  یشده اما در پ یمقدناقص ت یدنظردخواست تجددا یداحراز نما یدنظرکه دادگاه تجد یدر صورت  ✓

صدور قرار رد  یپرونده را برا یدهاز مهلت ده روزه رفع نقص گرد رجخا ینرفع نقص دفتر دادگاه نخست

 .گرداندیبرم ینبه دادگاه نخست یدنظرخواهنظر و ابالغ آن به تجد یددرخواست تجد

که از نظر  یکند در صورت یمعرف( را حکم شودیم شامل حکم و قرار ی)را یرا یچنانچه دادگاه بدو ✓

 کندیخود عمل م یصا بالعکس حسب مورد مطابق معمول و تشخیقرار محسوب شود  یدنظردادگاه تجد

 .کندیم یقرار تلق یدهد آن را بدون فسخ را یصاگر حکم را قرار تشخ یعنیرا فسخ کند  یرا ینکهبدون ا

 تواندیدادگاه م ینا یذات یترا به علت عدم صالح یندگاه نخستدا یرا یدر صورت یدنظرتجد دادگاه  ✓

 ننموده باشد. یینکشور تع یعال یواناز آن د یشرا پ یکه دادگاه صادر کننده را یدنقض نما

فسخ  هدادگا ینا یمحل یترا به علت عدم صالح یندادگاه نخست یرا یاستان در صورت یدنظردادگاه تجد ✓

 نشده باشد. یین( تعیگرشعبه د یا یدنظر)همان شعبه تجد یدنظردادگاه تجد توسط ینکند که دادگاه نخست
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 (۴۱۲-۳۶۶) یفرجام خواه 

 یدنظرقابل تجد یعنی) اندشده یقطع یدنظرخواهیکه به علت عدم درخواست تجد یدادگاه بدو یآرا 

 :است قابل فرجام یرنظر نشده( در موارد زیدتجد یبوده ول

 یمتکه ق یملک )خواسته فقط مبلغ نقد باشد نه فرضاً یالر یلیونم ۲۰مبلغ از  یشاحکام با خواسته ب (1

  .باشد( یلیونآن صد م

 ثلث و حبس  ،وقف ،یتتول ،حجر ،احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طالق و نسب (۲

از  یکی یتعدم اهل یاسقوط دعوا  ررد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرا یاقرار ابطال  (۳

 .شودیپس شامل قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا نم .ینطرف

  

 قابل فرجام است: یردر موارد ز یدنظردادگاه تجد یآرا 

که با رمز حبت  شودینم یتاصل نکاح و فسخ آن و نسب و حجر و وقف )شامل ثلث و حبس و تول (1

 حفظ کردم(.

عدم  یاشده باشد و قرار سقوط دعوا صادر  یدنظررد دادخواست که از دادگاه تجد یاقرار ابطال  (۲

 .شودی. پس شامل قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا نمیناز طرف یکی یتاهل

 

 

 

 

 

 

  قاطع دعوا صادر شده باشد اقامه شود که حکم آن به استناد سوگند  ییچنانچه دعوا :۳۶۹م  ۵مثال بند

را مطالبه  یخسارت دادرس یالر یلیونم ستیاز ب یشب یبر مبلغ یحکم صدور حکم مبن ینله او محکوم

اگر در مهلت مقرر مورد  یحت شودیصادر م ینخصوص از دادگاه نخست ینکه در ا مینموده باشد حک

 یچه حکم دعوا) یستچون اصل دعوا قابل فرجام ن یستقابل فرجام ن یردصورت نگ یدنظرخواهیتجد

 کم صادر شود(.دعوا اقامه و ح یاصل یه دعواب یدگیباشد و چه بعد از رس یاصل یضمن دعوا یننخست

فرجام آراء تابع قانون مجرا در زمان  یتقابل

 صدور حکم است.
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  پس از فوت مالک ملک چنانچه نسبت به وراثت فرضاً یعنیقانون ثبت است  ۲۲ماده ، 3۸6استثناء ماده، 

در  مورثملک متعلق به  ،سهم االرث وراث اختالف وجود داشته باشد و در دادگاه اقامه شود یاانحصار 

 ییحکم نهادر آن باب صادر شده باشد ) ییکه حکم نها شودیامالک ثبت م بنام وارث در دفتر یصورت

 یانمهلت فرجام آن پا یاشده باشد  ییدتا یواندر مرحله فرجام در د یاکه قابل فرجام نباشد  است میحک

 باشد(. یافته

 ادخواست قرار رد د یا یدننما یخواه رجامف یدر مهلت قانوننسبت به حکم قابل فرجام  ینفعچنانچه ذ

خارج از مهلت  یمتقد یابه علت ناقص بودن دادخواست و عدم رفع نقص آن در مهلت مقرر 

در صورت  یااعتراض ننموده باشد  دادخواست صادر شود و فرجام خواه نسبت به آن در موعد مقرر

از  یاهو ابالغ کند حق فرجام خو یدنما ییدآن را تا یعال یواناعتراض به قرار رد دادخواست مزبور د

 . آیدیبه وجود م دادستان کل

 خواسته فرجام یرا یدبا شودیم یافتمدون  یندر قوان یهدهد که حکم قض یصکشور تشخ یعال یواناگر د

 یشرع یناگر مواز یحت یدصادر شده به علت مخالفت با آن قانون نقض نما یشرع یناستناد موازرا که به 

 متناسب با موضوع باشد.

  را به علت مخالف بودن  هانامهیینآ یاو  هانامهیبتصو توانندیم یکشور در صورت یعال یواندادگاه و د

 صادر شده باشد. یعدالت ادار نیواکه حکم ابطال آن از د یندشرع اجرا ننما یابا قانون 

  کندیداده و حکم صادر م امهرا اد یقاتتحق یدنظرخود دادگاه تجد یقاتبه علت نقص تحق یدنظردر تجد 

نقض قرار نقض  یا یقاتحکم را به علت نقص تحق یواناگر د یوانو در د یفریک یدادرس یینبرخالف آ

 .فرستدیم یمجدد را به همان شعبه دادگاه صادر کننده حکم قطع یدگیکند رس

  شده باشد(  اشتبازد یصورت گرفته باشد )مال یینقض شده اقدامات اجرا یکه براساس را یدر صورت

اما اگر حکم منقوض کامال اجرا  گرددیبه حالت نخست برم ییاقدامات اجرا یواند یاپس از صدور ر

پذیرفته نیست چون دیوان ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله فرجامی 

 کند.اهوی نمیرسیدگی م
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است )دادگاه  یینها یاز اجرا منوط به صدور را یشپ حالت به ییاجرا یاتشده باشد بازگشت عمل

 یاتمجوز بازگشت عمل یوانمرجوع الیه مجدد حکم صادر کند( و صرف نقض حکم اجرا شده در د

 .یستنمختومه  ییاجرا

 کند در هر حال حضوری است.که دادگاه مرجوع الیه صادر می میحک

  یدعوا یاآن  یشافزا یاخواسته  ییرتغ یول مجازدر دادگاه مرجوع الیه طرح کاهش خواسته و ورود ثالث 

 است. ممنوعو جلب ثالث  یمتقابل و اضاف

 ( فرجام واقع شده )فرجام خواندهست که طرف درخوا یخواه و از کسفقط در مقابل فرجام یفرجام تبع

  .شودیم یرفتهپذ

  باشد. یجاریآن رابطه است یهیاسباب توج یبوده ول یرابطه رهن یمفاد را :۳۷۳مثال ماده 

 اعتراض شخص ثالث 

 یاعتراض ثالث اصل

 نیحتما ا یستن یازن) شودینفر صادر م دو ینقرار( ب یا)اعم از حکم  ییرأ یینسبت به دعوا یدر دادگاه ✓

 یمعنا باشد که را ینبه ا یداز اصل عدول کرده و نبا ۴۲۰شده باشد هرچند قانون در ماده  یقطع یرا

در  (.یستصرف صدور کاف .یرقطعیهم غ شودیم یصادره هم شامل قطع یباشد و را یقطع یدحتما با

به ضرر را  یرا یندخالت نداشته ا یدگیاش در آن رسیندهنما یاکه خودش  یصورت شخص ثالث ینا

 اعتراض کند. ینسبت به آن را تواندیو م داندیخود م

 یاعتراض ثالث طار 

که  ییمثبت دعوا به رأ یلبه عنوان دل یو حسن است. عل یعل ینب یدگیرس حالدر  ییدعوا یدر دادگاه ✓

صورت  ین. در اکندیصادر شده بوده استناد م یگردادگاه د یاخودش و رضا در همان دادگاه  ینقبال ب

قبال طرح  ی)در هر دو مورد باال ثالث در دعوا عنوان ثالث اعتراض کند. به تواندیم یزن یحسن به آن را

  حضور داشته باشد(. یدنبا دهش
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 اعتراض ثالث: یهایژگیو

 .باشد ینفعثالث ذ (1

دعوا قابل  ینکهصادره باشد مگر ا یمحکوم له و محکوم علیه را یتبه طرف یدبا یاعتراض ثالث اصل (۲

  .ثالث قرار نداد یرا طرف دعوا یبرخ توانیصورت م ینباشد که در ا یکو تفک یهجزت

آن در  یحکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرا یشخص ثالث قبل از اجرا اعتراض (۳

 یاز جهات قانون یکه اساس و ماخذ اعتراض است به جهت یاعتراض کرد که حقوق توانیم یصورت

خواهان هر  یعنیبه آوردن آن نبود  یازماده لغو است و ن ینند مقرره دوم اساقط نشده باشد هرچ

 یاز جهت قانون یکه اساس و منبع اعتراض است به جهت یحقوق یباشد و وقت ینفعذ ایدب ییدعوا

کن مم یزاعتراض معنا ندارد قبل از اجرا ن یگراز اسباب سقوط تعهدات ساقط شده باشد د یکیمثل 

تا  یگفتم یدماده فقط با ینا ینس اعتراض ثالث است ساقط شده باشد بنابراکه اسا یاست حقوق

 مسلم(. یاست )اصول حقوق یباق یزاست اعتراض ثالث ن یمنبع اعتراض ثالث باق حقوقکه  یزمان

 یاز اجرا یناش یانمگر جبران ضرر و ز یباشدنم یحکم قطع یدر اجرا یراعتراض ثالث موجب تاخ (۴

کننده به اعتراض ثالث به در خواست معترض  یدگیصورت دادگاه رس ینا حکم ممکن نباشد که در

 .کندیصادر م ینحکم را تا مدت مع یاجرا یرمناسب قرار تاخ یناخذ تام زثالث پس ا

 یمرجع اعتراض ثالث اصل

 یناعتراض باشد که ا مورد یله و محکوم علیه رامحکوم یتبه موجب دادخواست و به طرف یدبا ✓

 اگر یرا صادر کرده ول (عنه )اعتراض شده از آنمعترض یکه را شودیداده م یه دادگاهدادخواست ب

 .یشده بود به دادگاه صادر کننده حکم قطع یقطع

 یمرجع اعتراض ثالث طار 

دادخواست به عمل  یم)دادگاه دوم( بدون تقد که دعوا در آن مطرح است یدر دادگاه یاعتراض طار ✓

معترض عنه را صادر کرده مثال  یباشد که را یتر از دادگاهییندادگاه پا یناه ااگر درجه دادگ یول یدآمی

باشد )اگر  یبدو یبوده و دادگاه کنون یدنظرمعترض عنه را صادر کرده دادگاه تجد یکه را دادگاهی

را صادر کرده  یکه را یرا به دادگاه دادخواست خود ید( معترض بایباشد همان دادگاه دوم یمساو

 یبه را الثاعتراض ث یتقابل شودیم یدگی( و موافق اصول در آن دادگاه رسیدنظرتجد) نمایدیم یمتقد
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 میعمو یهادادگاه ینشده است و فقط شامل را ینیبیشمانند اداره ثبت پ یاختصاص ییمراجع قضا یرسا

 .شودیم یدنظرو انقالب و تجد

است که  یندر ا :یگرد یالث از سوطرف با اعتراض ث یکورود ثالث و جلب ثالث از  تفاوت 

و  کندیصادر شده به عنوان شخص ثالث اعتراض م یگرچند نفر د یادو  ینکه ب ییمعترض ثالث به رأ

  .شودیو صدور حکم در هر مرحله انجام م یاناز پا یشو پ یدادرس یاناما ورود ثالث و جلب ثالث در جر

 ق امور  ۴۴مگر در مورد ماده  شودی دادگاه نم یمات و شامل تصم دشویم( )حکم و قرار یاعتراض ثالث فقط شامل را

 دادگاه قابل اعتراث ثالث است.  یمات که تصم  یحسب

ممکن است که  یتا زماندر صورت و  ینصادره از دادگاه نخست یهااعتراض ثالث نسبت به حکم و قرار 

در  یندادگاه نخست یتصالح نظریدبا درخواست تجد یراز نشده باشد یدنظرنسبت به آنها درخواست تجد

وارد  یدنظربه عنوان ثالث در مرحله تجد یدبا یاصورت  یندر ا ینبنابرا یابدمی یانبه امور مربوطه پا یدگیرس

 ه عنوان اعتراض ثالث اعتراض کند.خود را صادر کند و ب یرا یدنظرمنتظر بماند تا تجد یاشود 

 یمکشور تقد یعال یوانبه د یددادخواست اعتراض ثالث باکشور مطرح باشد  یعال یوانگر پرونده در دا 

اعتراض  مورد یبه دادگاه صادر کننده را یدگیرس یرا متوقف نموده و دادخواست را برا یدگیشود تا رس

 .بفرستد

  یتاز آن تبع یدبا یرد دادگاه حقوقیمورد استناد قرار گ یلبه عنوان دل یفریحکم ک یحقوق یدعوااگر در 

 . یستقابل اعتراض ثالث ن یفریککند و حکم 

 یندر هم یزباشد اعتراض ثالث ن یدادگاه صادر کننده را یرا ییدتا یاابرام کشور اگر در  یعال یواند یرا 

 یرا بهکرده باشد اعتراض ثالث  نقضدادگاه را  یرا یواناگر د یول یدآمیدادگاه صادر کننده به عمل 

دادگاه صادر  یگربه شعبه د یدگیرس یس از نقض پرونده براصورت اگر پ یناست که در ا یمنتف یواند

منتظر بماند تا دادگاه مرجوع الیه  یابه عنوان ثالث وارد دعوا شود  یدبا یاارجاع شود  یقطع یکننده را

است که آن  یوانخود د خواستموارد مرجع در ینا یصادر کند و اعتراض ثالث دهد. )در همه را یرا

 .(فرستدیر مرا به مرجع مورد نظ

 

 

 

وارد ثالث و مجلوب ثالث از 

 یناصحاب دعوا هستند بنابرا

اعتراض ثالث انجام  توانندینم

دهند.



 کوچ خصوصی: سید رضا روزگار          موزشی وکیل شو                گروه آ                آیین دادرسی مدنی   بندی جزوه جمع 69

 

 در مرحله  ین مرحله نخست ینفر بوده و پس از صدور را یکاز  شب  ین مرحله نخست ی: چنانچه اصحاب دعوانکته

را  یمرحله بدو یهااز خواهان یکیباشد و  یاه قابل تجیز یمثال دعوا) یرندبعض نآها طرف دعوا قرار گن یدنظرتجد

نسبت   تواندینکند م داحضور پ  یدنظرکه در مرحله تجد ینکند( طرف یا معرفطرف دعو یدنظرخوانده در مرحله تجد

 اعتراض ثالث انجام دهد. یدنظردادگاه تجد یبه را

 

{
 
 
 

 
 
وکیل 

ولی

قیم

مدیر شرکت
}
 
 
 

 
 
 

 خود آنها نسبت به یندگیبا نما یکه حت ییأنسبت به ر توانندیم 

{
 
 
 

 
 
اصیل 

صغیر

محجور

شرکت 
}
 
 
 

 
 
 

صادر شده  

 (.یستاز اصحاب دعوا ن یل)وک توانندینم .و محجور و.. یلاص یانجام دهند ولاصالتا اعتراض ثالث 

 می مثال حک  شودیمبزور م  یمانع اعتراض ثالث قائم مقام نآها به را  یبه را  یمنته  یدر دادرس  ینکته مهم: دخالت شخص  

  تواند ینم شودیدر مصا یرمنقولاز حقوق راجع به اموال غ یکی یامال منقول  یتنسبت به مالک یشخص یهکه عل

 یندگی مورد نما یلتوسط اص یچون وارث به نوع یرد)قائم مقام عام مورث( او مورد اعتراض ثالث قرار گ ث توسط وار

از  یرغ یزی که به او سمت متما یداتکا نما  یزی ثالث به حق متما ینکهمگر ا .وارث بوده.. یندهنما یلقرار گرفته و اگنار اص 

 دهد. ماعتراض ثالث انجا تواندیصورت م ین که در ا دهدیوارث م

 صادر  میکه به رضا واگذار شده حک یمالک آن راجع به حق عبور یهعل یکه نسبت به ملک یدر صورت

صورت حسن  ینملک را به حسن انتقال دهد )حسن قائم مقام خاص است( در ا ،شود و سپس مالک

 فروشنده یهاز اقامه دعوا عل یشنتقال ملک پکه ا یاما در صورتاعتراض ثالث انجام دهد  تواندینم

که همان قائم مقام خاص مالک  یهشود توسط منتقل المیفروشنده صادر  یهکه عل میحک یردصورت گ

 است )حسن( قابل اعتراض شخص ثالث است. 

 آن صادر شد  یمطرح شده و را یتوسط متول یتوقف یکه در دعوا ییتواند نسبت به رامیاداره اوقاف ن

نشناسد و طرح دعوا توسط  یاوقاف اصوال خواهان را متول دارها ینکهمگر اه عنوان ثالث اعتراض کند ب

 یبضمن تکذ تواندیصورت اداره مذبور م ینو تصاحب مال موقوفه بوده که در ا یتبان یبرا یمتول

 به عنوان ثالث اعتراض کند. یتتول
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 ی ست حت ه ادادگا ین اساتن همواره هم یدنظردادگاه تجد  یه آراض ثالث نسبت ببه اعترا   یدگی: مرجع صالح رس نکته  

 صادر شده باشد.  ین مرحله نخست  یرا ییددر ات  یناًع  یدنظرتجد یرا ین اگر ا

 :اعاده  ،فرجام  ،یدنظرقابل تجد یول یستن یقابل واخواه شودیاعتراض ثالث صادر م یجهکه در تن  ییرا نکته 

 . تاعتراض ثالث اس  یو حت یدادرس

  یدادرس یهاعاد

نشده است و به  ینیبیشنسبت به احکام مرجع مزبور پ یاعاده دادرس یعدالت ادار یواندر قانون د ✓

 صورت فسخ حکم است.

باشد )مورد فرجام باشد( و نسبت به حکم  یدگیکشور تحت رس یعال یوانکه پرونده در د یدر صورت ✓

 دادگاه صادر کننده حکم ارجاعبه  وانیشود درخواست توسط د یاعاده دادرس میفرجا یدگیمورد رس

تا صدور حکم  یواندر د یدگیرس یدصادر نما یاعاده دادرس یکه دادگاه قرار قبول یو در صورت شودیم

کشور ابرام شده  یعال یوانکه در د یینسبت به آرا یدرخواست اعاده دادرس ین. همچنشودیمتوقف م

به دادگاه  یریگیمو تصم یدگیرس یدرخواست را برا یوانشود تا د یمکشور تقد یعال یوانبه د ایداست ب

 د.صادر کننده حکم ارجاع ده

 کندینم یدگیدادگاه را مکلف به رس یاز جهات دادرس یکیوجود  یصرف وجود ادعا یدر اعاده دادرس ✓

 یدنظربرخالف تجدکند  یدادخواست اعاده دادرس یوسترا پ یتحقق جهت اعاده دادرس یلدل یدبلکه با

 .عتراض ثالثو ا

 یجهات اعاده دادرس 

 خواهان نبوده است: ی. صدور حکم مورد اعا۱ 
 

  یدادرس یانباشد و در جر یاز ملک یدشده خلع  یحکه خواسته دعوا که در دادخواست تصر یصورت در 

درخواست کند و خوانده هم  یزخسارت وارده به ملک را ن یجلسه دادرس ینپس از اولو خواهان 

چون اوال  است یحکم قابل اعاده دادرس ینشود او هم محکوم به خسارت وارده  یدع محکوم به خل

 یحکم صادره در موضوع یابوده و از اول قابل اعتنا نبوده ثان یجلسه دادرس ینخسارت پس از اول طالبهم

 آنکه خواهانیاست اگر دادگاه افزون بر خواسته خواهان ب ینهمچن صادر شده که مورد ادعا نبوده.
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مورد  محک یمهت تقدج ین. در اثبات تحقق ایدبنما یزدرخواست نموده باشد پرداخت خسارت ن

  جداگانه ندارد. یلبه ارائه دل یازناست و  یکاف یدرخواست اعاده دادرس

 از خواسته باشد:  یشتر. صدور حکم ب۲

 یشانده محکوم به بباشد که اگر خو یکل یاو  یپول خارج ،یرانا یجاست که خواسته پول را یدر مورد 

خواسته  ،سابق ی. اگر در طول دادرساست یشود که در دادخواست آورده شده قابل اعاده دادرس یزانیاز م

جهت اعاده  یصتشخ یبرا یدو نوع خواسته جد یزاننوع م ینباشد هم یافته ییرتغ یا یشافزا یاکاهش 

به  یم مورد درخواست اعاده دادرسحک یمتسل یزجهت ن ین. در مورد اشودیخواسته شمرده م یدادرس

 .یستن یدجد یلدل به یازیناست و  یکاف یدادخواست اعاده دادرس یوستپ

 به مواد متضاد باشد:  یااز استناد به اصول  یحکم که ناش یک. وجود تضاد در مفاد ٣ 

 رداخت محکوم به پ یزحق اعالم کردن خواهان نسبت به محکوم به خوانده را نیمثال: دادگاه ضمن ب

خوانده به خواهان  یاز سو یلالوکاله وککه پرداخت حق یخواهان کرده است در حال یلالوکاله وکحق

به صورت تضاد در اسباب  یزحکم ن یکتضاد در مفاد  .باشدیخوانده در اصل دعوا م یتمستلزم محکوم

را  یجاریرابطه استموجهه حکم و مفاد آن وجود دارد مثال دادگاه در حال که در اسباب موجهه حکم 

 یحقیمحکوم به ب یجاریاست رابطهدر مفاد آن خواهان را به علت عدم احراز وجود  یاز نموده ولاحر

کشور  یعال یوانمفاد و اسباب موجهه حکم از موارد نقض در د ینتفاوت ب ینکها یادآوریکرده است با 

 .باشدیم یزن

  در  یناقامه دعوا کرده است. دادگاه نخست یملک یبها بابت اجاره یالر یلیونم 3۱به خواسته  خواهان

 یاما در مفاد آن حکم آثار رهن را بر رابطه حقوق یکندرا احراز م یجاریاسباب موجهه جرم رابطه است

صورت  یدنظرحکم در مهلت مقرر تجد ین. از ایدنمامی یحق یرا محکوم به بمترتب و خواهان  ینطرف

قابل اعاده  ۴۲6. طبق ماده قابل فرجام 36۷طبق ماده  یدنظرمهلت تجد یانصورت با پا یننگرفته در ا

که  امر توجه کند ینبه ا یدداشت اما باحالت محکوم علیه حق انتخاب خواهد  یناست در ا یدادرس

مهلت اعاده  یانپا یلبه دل دتاابرام شود قاع یاورا اگر را یکه درخواست اعاده دادرس یفرجام خواه

 یصادره نسبت به درخواست اعاده دادرس یکند را یکه اگر اعاده دادرس یدر حال نمایدیم یمنتف یدادرس

از جهات نقض و  یجهت به 36۷مقرر در ماده  یطتحت شرا تواندیم (درخواست کننده باشد یهاگر عل)

به  را در مهلت مقرر مطرح کند قاعدتا نوبت کایتمورد فرجام قرار دهد. البته اگر محکوم علیه هردو ش
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را به دادگاه صادر کننده حکم  یدرخواست اعاده دادرس یواند یعنی یدخواهد رس ۴3۴تبصره ماده  یاجرا

 وقف خواهد شد.مت یواند یدگیدادگاه رس یو با قرار قبول کندیارسال م

 )که چند شرط دارد(:  صدور احکام متضاد .۴ 

 یدحکم با دو باشد. یقطعهر دو حکم متضاد  .دشوینمشامل قرار  ینصدور دو حکم متضاد گفته بنابرا 

به  محکوم یدخلع  یخواهان در دعوا ،)در حکم نخست مثال یو چه کل یمخالف هم باشد چه جزئ

اصحاب دو  از همان ملک شده(. یاز قسمت یددر حکم دوم خوانده محکوم به خلع  یول شودیم یحقیب

  باشد. یکی یددعوا و موضوع دو دعوا و سبب دو دعوا با

 نخست خواهان سبب دعوا را ارث دانسته و دادگاه آن را احراز  یدخلع  یدر مثال خط باال چنانچه دعوا

متحقق  یجهت اعاده دادرس ین( صادر شده اکالً یا نموده و حکم به خلع ید نسبت به ملک )جزئاً

ده به ظاهر دوم که خواهان در آن محکوم ش یاگر سبب دعوا یحت یستن یکیچون سبب  باشدینم

دوم حکم به  ینخست محقق شده و دادگاه در دعوا ید از دعوابع ینخست باشد ول یهمان سبب دعوا

حکم  یرتموجب مغا قانونی سبب یراز یستن یجهت اعاده دادرس ینا دنفع خواهان صادر کرده باش

امه دعوا کرده و عنه اقمضمون یهکه ضمانت کرده عل ینید یاز ادا یشپ یضامن :مثالًنخست و دوم شده 

. نمایدیخواهان صادر م یحقیحکم بر ب ۷۰۹مورد ضمانت را کرده و دادگاه به استناد ماده  ینمطالبه د

دعوا مضمون عنه محکوم به پرداخت  ینو در ا یداو اقامه دعوا نما یهمطالبه وجه پرداخت شده عل یبرا

( یدهگرد خوانده محکوم میان و در دوخواه ینباشند چون در نخستمی یردو حکم مغا ینوجه گردد )ا

 یند یبعد یادا) یسبب قانون یسبب دعوا واحد است ول یاما چون اصحاب و موضوع دعوا و حت

 .یستن ادرسیشده موجب اعاده د یرتمغا ینمضمون عنه( موجب ا

 

 

 

 

 

 

 هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد 

 (.)هرچند شعب مختلف از یک دادگاه باشد
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  یوستور را پاحکام مزب یدبا یدرخواست کننده اعاده دادرس ،یردر اثبات صدور احکام متضاد و مغا 

 هر دو حکم را( یعنی). یددادخواست خود نما

 و تقلب:  یلهح. ۵ 

 از اصحاب دعوا باشد و سوگند دروغ در صورت اثبات مشمول  یکی یکه با تبان یشهادت کذب در صورت

 و تقلب است. یلهعنوان ح

 یبل اعاده دادرسو تقلب است و قا یلهمشمول عنوان ح یزطرف مقابل ن ییندهنما یا یلو تقلب وک یلهح 

که در حکم  دارمق ینموجب صدور حکم شود بلکه هم ییو تقلب به تنها یلهکه ح یستاست. الزم ن

 است. یکاف یاعاده دادرس یبرا لو جزئاًه موثر بوده وصادر

 یعنیکند  یدادخواست اعاده دادرس یوستو تقلب را پ یلهح یلدل یدبا یدرخواست کننده اعاده دادرس 

 ه دهد.ئو تقلب طرف مقابل را ارا یلهبر ح یمبن ییحکم نها یدبا

 درخواست  (ی)مثال کالهبردار باشد یجرم خاص یندهده یلو تقلب عناصر تشک یلهکه ح یدر صورت

 یدادخواست اعاده دادرس یوستو آن را پ نمایدیمطرح م یفریک یتمعموال شکا یدهنده اعاده دادرس

به  یفریک یتطرح شکا یانباشد و  میدهنده جر یلاصر تشکو تقلب عن یلهکه ح یکند اما در مواردمی

نداشته  یفریک یتبه شکا یاعالقه یبتواند ول یاممکن باشد ری.. غ.فوت فاعل جرم و یاعلت مرور زمان 

 خصوصر است د ینو تقلب باز است همچن یلهبر صدور حکم اعال ح یمبن یحقوق یباشد راه طرح دعوا

بر مجازات خوانده در  یدجعل بدون تاک یدعوا یاطرح کند مسند  یاعتباریب یدعوا تواندی)م جعل سند

 (.یدادگاه حقوق

 ستند حکمم یتاثبات جعل .۶ 

 چه  میاست که حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد چه رس ینجهت ا ینشرط تحقق ا یننخست

 .یعاد

 یلاز دال یکیاگر  یباشد حت یدادرس مستند حکم مورد اعاده یدبا ولاست که سند مجع ینشرط ا یندوم 

  موثر در ادعا باشد. یصدور حکم باشد ول

 در مرجع صالح اثبات شده  ییسند مستند حکم به موجب حکم نها یتآن است که مجعول یشرط بعد

 باشد.
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  قرار ندادن آن در حکم  ندمستند حکم دادگاه باشد و صرف ارائه آن به دادگاه و مست یدسند مجعول با

 .یستن یاعاده دادرس یبرا یموجب

  شود. یدادخواست اعاده دادرس وستپ  یدبا یزو قتلب ن یلهثبات ح ا یلدل 

 ات اصالت سنداثب .7 

 چک را  یتجعل نموده و دادگاه جعل یاقامه شده و خوانده نسبت به چک ادعا یبه استناد چک ییدعوا

اصالت چک به  یفریپس در مرجع کرا صادر کرده باشد اما س اهانخو یتاحراز نموده و حکم محکوم

 اثبات شده باشد. ییموجب حکم نها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یقطع یرا ادرسیاعاده د یاثبات اصالت سند برا یلدل  

 بر اصالت سند است. یمبن یفری ک 

 نبود یمتقاض یارمکتوم بوده و در اخت یدادرس یان. بدست آمدن اسناد و مدارک که در جر7 

  ع باشدخالف بین شر یرا .۸ 

 فقها  ینصادره با مسلمات فقه است و در موارد اختالف نظر ب یرا یرتمنظور از خالف بین شرع مغا

 مشهور فقها خواهد بود. ای یهفق یمالک عمل نظر ول

اگر سند را موثر در دعوا  یجاعل کند دادگاه حقوق یینجعل با تع یخوانده ادعا یندر مرحله نخست یتمثال ملک یمهم: چنانچه در دعوا

در اصل  د قاعداتً ده یصهم جعل( چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخ لکیتم ی)هم دعوا کندیم یدگیبداند به هردو ادعا يکجا رس

 یندر چن کندیبه به مجازات محکوم م یزعناصر متشکله جرم فاعل جعل را ن یرو در صورت وجود سا دهدیدعوا آن را مالک قرار م

اصالت سند مسنتد حکم  یجهت اثبات بعدنسبت به حکم صادره در اصل دعوا به  یاحکام مبزور راه اعاده دادرس یتبا قطع یفرض

که سند  یاما اگر شخص یشودنموده و با اعتبار امر قضاوت شده روبرو م یدگیرس یفری و ک یدادگاه به هردو جنبه حقوق اراست یز یمنفت

کرده و  یدگیجعل رس ینکند دادگاه به جنبه مدن یو جاعل را به هر علت معرف کند جعل یاو اقامه شده نتها نسبت به آن ادعا یهعل

 یقطع یاصالت سند به موجب را یشود ول یحکم قطع ینحال اگر ا کندیاقدام م یزل دعوا ندهد در اص یصاگر سند را مجعول تشخ

 است. یثابت شود قابل اعاده دادرس یفری ک
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 آورده شده )دادگاه  یلکه حکم در آنجا به عنوان دل یبه دادگاه یدبا درخواست یطار یدر اعاده دادرس

نرا به صادر کننده آ یدبه همان دادگاه داده شود و دادگاه با دادخواستروز  3 ( داده شود و ظرفیکنون

 .حکم ارسال کند

 ممنوع است. یمتقابل در مرحله اعاده دادرس یو دعوا یاضاف وایورود ثالث و جلب ثالث دع 

  است که به   ی ناقص باشد و ناقص بماند چون دادخواست یاصل یاعاده دادرس یا ینکته: چنانچه دادخواست واخواه

 دبایشود قرار رد دادخواست )عند القضا( را می یمبه همان مرجع قتد یدگیرس یو برا ین مرجع صادر کننده حکم نخست 

 همان دادگاه مرجع دادخواست است.  یزقرار ن ین دفتر دادگاه صادر کند و مرجع اعتراض به ا یرمد

 یتاستان در صالح یدنظردادگاه تجدنسبت به حکم صادره از  یبه در خواست اعاده دادرس یدگیرس 

  باشد. ینحکم مرحله نخست ییداگر حکم مزبور در تا یحتدادگاه است  ینهم

 یتجار یداور ینسبت به را یدرخواست اعاده دادرس الملل )ق.د.ت.ب(:ینتجارت ب یقانون داور 

سند مستند  یتلاثبات مجعو یکه جهت اعاده دادرس یق.د.ت.ب در صورت 33براساس ماده  یالملل ینب

شود  یمتقد یمرکز استان مقر داور میبه دفتر دادگاه عمو قاعدتا یدکتمان سند باشد با یاو  یداور یرا

دوباره  یدگیرس یاز مرجع مزبور و از داور تقاضا یاز درخواست ابطال را یشپ تواندیلبته متضرر ما

 توافق کرده باشند. یگرد یابه گونه ینمگر طرف یدنما

   یو در صورت کندیحکم را متوقف م یاجرا یمالیرغ یدر هر حال در دعاو یاعاده دادرس یقبولقرار 

از  ینباشد پس از گرفتن تام یو جبران خسارت احتمال ینباشد و امکان اخذ تام یکه محکوم به مال

 .یابدمیله ادامه به درخواست محکوم ییاجرا یاتله عملمحکوم

 به صدور  یدنظر شود و منتهیصادر شده باشد و نسبت به آن تجد ین از دادگاه نخست ی یدنظرنکته: اگر حکم قابل تجد

قابل  یگرد یردقرار گ یمورد اعاده دادرس یدنظردر دادگاه تجد یدبامی حک  ین شود چون چن  یدنظرحکم دادگاه تجد 

  یدنظر اصال تجد یارده نک  یدنظرتجد یداشته ول یدنظرتجد  یعنیشده بود ) یقطع ین اگر از نخست یول یستن  یدنظرتجد

 در مراجع باالتر است.  یتقابل شکا ین ور حکم از دادگاه نخست مجدد و صد رسیدگیاز آن و  ینداشته( اعاده دادرس
 

 

 

 

 

 

صدور حکم غیابی در مرحله اعاده 

 دادرسی وجود ندارد.
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   از همان جهت  یاعاده دادرس یگرشود دمیصادر  یکه پس از اعاده دادرسمینسبت به حک :۴۴۰ماده

 شودیاساس صادر م ینکه بر ا میو مدارک بوده حک داسنا یسمثال اگر جهت اعاده دادر شودینم یرفتهپذ

باشد  یگریاگر جهت د ینخواهد بود ول یاز جهت بدست آمدن اسناد و مدارک قابل اعاده دادرس یگرد

 است. یقابل اعاده دادرس یایددو حکم( ب یرتمغا یاسند  یت)مثال جعل

 

 یاز درخواست اعاده دادرس شپ  یشود ول اعالمآن  ی تباراعیفسخ شود و ب یه دادرسنکته: هرگاه حکم مورد اعاد ،

اعتبار  یشده باشد ب ییصادر شده و نها میقرار گرفته و براساس آن حک ییمسنتد دعوا یهمان حکم مورد اعاده دادرس

 ماندیم یکه باق قیو نتها طیر یستن یاعالم شدن آن از جهات اعاده دادرس یاعالم شدن مسنتد حکم برخالف جعل

حکم  یعنی) قابل اثبات باشد یاز جهات اعاده دادرس یگرد یکی یدبا لحاظ حکم جد ینکهاست مگر ا رت مطالبه خسا

 است(.  یخارج یدعوا یبرا یصورت قابل اعاده دادرس ین را اثبات کند که در ا یاز جهات اعاده دادرس یکی یدجد
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۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواعد دو روزه

 ساعته( ۴۸)مواعد 

آیین دادرسی 

 مدنی

دادخواست به  یصاطالع دادن نقا یدفتر برا یرمهلت مد(۱

 خواهان

صدور قرار رد دادخواست، در صورت  یدفتر برا یرمهلت مد(۲

 اقامتگاه او یامشخص نبودن خواهان 

 ابالغ اوراق به خوانده یمهلت مأمور ابالغ برا(3

 یصاطالع دادن نقا یبرا یدفتر دادگاه بدو یرمهلت مد(۴

 به خواهان یدنظردادخواست تجد

و  یدنظردادخواست تجدارسال  یبرا یدفتر بدو یرمهلت مد(5

 یدنظرخواندهتجد ی( برایلضمائم آن )در صورت تکم

اطالع دادن  یبرا یدنظرتجد یا یدادگاه بدو یردفترمهلت مد(6

 خواهبه فرجام یدادخواست فرجام خواه یصنقا

 یرساندن پرونده اعسار به نظر قاض یدفتر برا یرمهلت مد(۷

 دادگاه، بعد از وصول دادخواست اعسار

 

دادرسی  آیین

 کیفری

محل کشف به محل  یمهلت ارسال پرونده از دادسرا(۱

 یتوقوع جرم با صدور قرار عدم صالح

 توسط دادستان یفرخواستمهلت صدور ک(۲

دفتر دادگاه پس  یرتوسط مد یدگیوقت رس یینمهلت تع(3

 از وصول پرونده به دفتر

به  یصاعالم نقا یبرا یندفتر دادگاه نخست یرمهلت مد(۴

دادخواست دهنده اعالم و اخطار رفع  یاه درخواست کنند

 نقص
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 روزه سهمواعد 

 ساعته( ۷۲)مواعد 

آیین دادرسی 

 مدنی

دادخواست جلب ثالث بعد  یمتقد یبرا یدعو ینمهلت طرف(۱

 یاز جلسه اول دادرس

 یمتقد یبرا یطار یمهلت درخواست کننده اعاده دادرس(۲

 درخواست خود یاندادخواست، پس از ب

ادرسی آیین د

 کیفری

 مهلت به نظرِ دادستان رساندن قرار اناطه(۱

 یدر طرح شفاه یهتدارک دفاع یمهلت درخواست متهم برا(۲

 روز( 3دعوا )حداقل 

به اوراق  یبه قرار رد درخواست دسترس یاعتراض شاک مهلت(3

 پرونده

که متهم  یمهلت زمان حضور نزد بازپرس در موارد تمدید(۴

 .کندیمم حضور اعالم عذر موجه در عد

 به اوراق پرونده  یاعتراض متهم به قرار عدم دسترس مهلت(5

 یینها یاظهار نظر نسبت به قرارها یدادستان برا مهلت(6

 وصول پرونده  یخبازپرس از تار

 یانشاء را یخاز تار یرأ یسپاکنو مهلت(۷

 دفتر دادگاه یرابالغ دادنامه توسط مد مهلت(۸

 رد دادرس یرادصدور قرار رد ا مهلت(۹

زمان  ینظام یهادادگاه یخواهفرجام یا یدنظرجدت مهلت(۱۰

 ساعت( ۷۲جنگ )
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 روزه پنجمواعد 

 

آیین دادرسی 

 مدنی

از جلسه  یلوقت و تشک یینابالغ اخطار تع ینحداقل فاصله ب(۱

 یدادرس

 صدور یخدادگاه از تار یرأ یسپاکنو مهلت(۲

آیین دادرسی 

 کیفری

 سرپرستش  ای یمتهم مجنون توسط ول یبرا یلوک یینمهلت تع(۱

 یواحدها یتبر توقف فعال یاعتراض به دستور بازپرس مبن (۲

 یو خدمات یدیتول

و زمان حضور نزد بازپرس  یهابالغ اوراق احضار یانم فاصله(3

 روز( 5)حداقل 

 یفتخف یامهلت اظهارنظر بازپرس نسبت به درخواست فک  (۴

 قرار بازداشت موقت توسط متهم

 بازپرس  ییمهلت اظهار نظر نها (5

 یدر صورت طرح شفاه یاندادخواست ضرر و ز یمتقد هلتم(6

 دعوا

حاد  یماریمحکوم به حبس در موارد ب یمدت استفاده از مرخص (۷

همسر و  یاقه اول از طب یکدرجه  یو سبب یفوت بستگان نسب یا

 دادستان یصبه تشخ یتواندم یازدواج فرزندان، زندان یا
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 روزه هفتمواعد 

 

آیین دادرسی 

 مدنی

دادرسی آیین 

 کیفری

بصورت  یراجع به نظر کارشناس ینمهلت اعالم نظر طرف(۱

 مکتوب

در از  یدگیتا جلسه رس یهابالغ احضار ینفاصله ب (۲

 روز(۷دادگاه )حداقل 

 یمهلت انشاء را حداکثر(3

 یا یدنظردر دادگاه تجد یو صدور رأ یدگیرس مهلت(۴

 کشور در زمان جنگ یعال یواند

 یگرجرح شهود طرف د یحداکثر مهلت طرف مقابل برا(۱

به شاهد و جلسه  یهابالغ احضار ینفاصله ب حداقل(۲

 یدادرس

که پرداخت حق الزحمه کارشناس بر  یمهلت شخص (3

 پرداخت حق الزحمه یعهده اوست، برا

نسبت به نظر  یاظهارنظر کتب یبرا ینمهلت طرف (۴

 ینکارشناس، پس از ابالغ وصول نظر کارشناس به طرف

 یپس از اعالم ختم دادرس ی،رأ یاانش یدادگاه برا مهلت(5
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 رفع نقص یهرفع نقص از زمان ابالغ اخطار یمهلت خواهان برا(۱  

 یاعتراض به قرار رد دادخواست صادره از سو یمهلت خواهان برا (۲

 دفتر، پس از ابالغ قرار مزبور یرمد

 ینخواسته از زمان صدور قرار تأم یندرخواست کننده تأم مهلت(3

که در خواست  یوقت یاصل یادخواست دعواد یمتقد یخواسته، برا

 باشد. یاقامه دعو قبل از ین،تأم

خواسته از زمان ابالغ قرار  یناعتراض به قرار تأم یخوانده برا مهلت(۴

 مزبور به او

رفع تصرف از ملک  یبرا یگرد ینخادم، کارگر و هر ام یدار،سرا مهلت(5

 او یندهنما یامورد تصرف، پس از ابالغ اظهارنامه مالک 

 یورت ادعاارائه اصل سند به دفتر دادگاه در ص یمهلت شخص برا (6

 به او یتجعل یابالغ ادعا یخجعل طرف مقابل نسبت به آن از تار

اعتراض به قرار رد دادخواست  یبرا یدنظرخواهمهلت تجد (۷

صدور قرار، مشخص  یلاگر دل ی،صادره از دادگاه بدو یدنظرخواهیتجد

 گاه او باشد.اقامت یا یدنظرخواهنبودن تجد

از زمان  یدنظر،رفع نقص از دادخواست تجد یبرا یدنظرخواهتجد مهلت(۸

 ابالغ اخطار 

از  یدنظرخواهپاسخ به دادخواست تجد یبرا یدنظرخواندهتجد مهلت(۹

 ابالغ به او یختار

از زمان ابالغ  یرفع نقص از دادخواست بدو یبرا یخواهان بدو مهلت (۱۰

  نظریدرفع نقص به او توسط دادگاه تجد

از زمان ابالغ  یاز دادخواست فرجامرفع نقص  یخواه برافرجام مهلت (۱۱

 اخطار رفع مایه دال نقص

نسبت مهلت  یتراض یاخود  یانتخاب داور اختصاص یبرا ینامه داور (۱۲

 موافقت به داور مشترک، بعد از ابالغ اظهارنامه طرف مقابل به او ینطرف

شده،  یینبه موجب قرعه تعکه  یرد داور یبرا یناز طرف یکمهلت هر  (۱3

 اعالم مشخصات داور یاغ از زمان ابال

 یاز دادن رأ یاکه استعفا داده  یداور ینجانش یینتع یدادگاه برا مهلت (۱۴

دو داور  یندر جلسات حاضر نشده و ب یدو بار متوال یاکرده  یخوددار

 توافق حاصل نشده است. ی،در صدور رأ یزن یگرد

 روزه دهمواعد 

ادرسی در آیین د

 مدنی
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 اناطه صادره از دادسرااعتراض به قرار (۱

 پرونده یگانیاعتراض به قرار با(۲

 یبتعق یقبه قرار تعل اعتراض(3

 به بازداشت یمنته یقهمهلت اعتراض به اصل قرار کفالت و وث (۴

 یقهوث یا یلکف یرشاعتراض به عدم پذ مهلت(5

 یفتخف یابر فک  یاعتراض متهم به قرار رد درخواست متهم مبن مهلت(6

 قرار بازداشت موقت

  یینظارت قضا یاعتراض به قرارها مهلت(۷

 رد دادرس  یراداعتراض به قرار رد ا مهلت(۸

 ضبط وثیقه یااخذ وجه الکفاله  یااعتراض به اخذ وجه التزام  مهلت(۹

 یفریدر دادگاه ککه در جرائم مهم  یتوسط متهم یلوک یمهلت معرف (۱۰

 نکرده باشد. یمعرف یلوک یک

و اعتراض ها در دادگاه  یراداتطرح ا یاو برا یلم و وکمهلت مته (۱۱

 یک یفریک

 استرداد  یامعدوم کردن  یادر مورد ضبط  ییتصمیم مقام قضا (۱۲

گزارش مبسوط راجع اتهام  یارائه  یبرا یک یفریعضو دادگاه ک مهلت(۱3

 دادگاه یسبه رئ یو ادله

در  یک یفریدادگاه ک یابیغ یدگیقرار رس یمهلت انتشار آگه (۱۴

 یمحل یا یمل یراالنتشارکث یهاوزنامهر

 یفریو اعتراضات در دادگاه ک یراداتطرح ا یاو برا یلمهلت متهم و وک (۱5

 یک

 یک یفریدر دادگاه ک یراداتمهلت طرح ا یدتجد مهلت(۱6

 یمحکوم به حبس در شرف آزاد یپرونده یمدت بررس(۱۷

 

 روزه دهمواعد 

 در آیین دادرسی کیفری
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 روزه بیستمواعد 

 

ن دادرسی آیی

 مدنی

از صدور  یدرخواست جبران خسارات ناش یمهلت خوانده برا(۱

 خواهان یتمحکوم یقطع یخواسته، پس از ابالغ رأ ینقرار تأم

 یابیابالغ حکم غ یخاز تار یمهلت واخواه(۲

از زمان صدور دستور مهلت درخواست کننده دستور موقت (3

ت، اگر درخواس ی،اصل یدادخواست دعوا یمتقد یموقت، برا

 باشد. یقبل از اقامه دعو

 یبدو یابالغ رأ یخاز تار یدنظرخواهیتجد مهلت(۴

اعتراض به قرار رد دادخواست فرجام  یخواه برافرجام مهلت(5

 پس از ابالغ قرار مزبور یدنظر،تجد یا یصادره از دادگاه بدو

 یخپاسخ به دادخواست فرجام از تار یام خوانده برامهلت فرج(6

 ابالغ به او

 یرأ یتقطع یا یقطع یابالغ رأ یخاز تار یام خواهمهلت فرج(۷

 یابالغ

 یپاسخ به دادخواست فرجام تبع یبرا یخواه اصلفرجام مهلت(۸

 به او یاز زمان ابالغ دادخواست فرجام تبع

عتراض ثالث دادخواست ا یمتقد یبرا یمعترض ثالث طار مهلت(۹

ض معتر یبه دادگاه صالح، اگر درجه دادگاه صادر کننده رأ یطار

 .باشد یفعل یکننده به دعوا یدگیعنه باالتر از دادگاه رس

 قطعیت رأی یا یقطع یابالغ رأ یخاز تار یاعاده دادرس مهلت (۱۰

در صورت درخواست  ی،داور یرأ یحتصح یمهلت داور برا (۱۱

 یناز طرف یکهر 

داور از  یدرخواست ابطال رأ یبرا یناز طرف یکهر مهلت (۱۲

 دادگاه

 

 

آیین دادرسی 

 کیفری

 یاممهلت اعتراض به رد درخواست مطالبه خسارت ا(۱

 بازداشت

 یو فرجام برا یدنظردادخواست تجد یادرخواست  مهلت(۲

 یرانا یماشخاص مق

 یدر دادگاه بدو یرانا یماشخاص مق یبرا یواخواه مهلت(3

 استان یدنظردادگاه تجد یابیاز حکم غ یمهلت واخواه(۴
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 یک ماههمواعد 

 

آیین دادرسی 

 مدنی

آیین دادرسی 

 کیفری

 یلوک یدر صورت استعفا یدادرس یفحداکثر مهلت توق(۱

ابالغ به  یبرا ینشر آگه ینههز یهتأد یخواهان برا مهلت(۲

 خوانده مجهول المکان، پس از اخطار رفع نقص

جلسه  یلوقت تا تشک یینابالغ اخطار تع ینحداقل فاصله ب(3

 باشد. به عمل آمده ینشر آگه یقاگر ابالغ از طر ی،دادرس

اقامه  یبرا یتصرف عدوان یدعوا یهمحکوم عل مهلت(۴

 یحکم رفع تصرف عدوان یپس از اجرا یتمالک یدعوا

از  یدرخواست جبران خسارات ناش یخوانده برا مهلت(5

 یتمحکوم یینها یصدور دستور موقت، پس از ابالغ رأ

 خواهان.

دادگاه در موارد   یاتا حضور نزد دادسرا  یفاصله نشر آگه(۱

 وم نبودن محل اقامت متهممعل

 یارائه گواه یابالغ قرار اناطه برا یخنفع از تار یمهلت ذ (۲

 یرجوع به دادگاه حقوق

متهم وتیقه سپرده  یکه برا یگریشخص د یا یلمهلت کف (3

 متهم یلتحو یباشد برا

 یفرخواستکه با ک ییهاپرونده یبررس یمهلت دادگاه برا (۴

 یدگیرس وقت ییندر دادگاه مطرح شده بدون تع

 یبررس یقضات دادگاه اطفال و نوجوانان برا یدبازد موعد(5

و  یتو ترب یمو طرز تعل یانمددجو ییقضا یتوضع

حوزه محل  یتآنان، از کانون اصالح و ترب یاخالق یشرفتپ

 خدمت خود
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دو مواعد 

 ماهه

آیین دادرسی 

 مدنی

 یلاگر عدم تشک ی،جلسه دادرس یدتجد یمهلت دادگاه برا(۱

 نباشد. ینمنتسب به طرف دادگاه،

 در خارج از کشور یماشخاص مق یبرا یمواعد قانون کلیه(۲

آیین دادرسی 

 کشور از خارج در مقیم اشخاص برای قانونی مواعد کلیه کیفری

 

 خواسته از جانب خوانده یاعتراض به بها(۱

 استرداد دادخواست توسط خواهان(۲

 خواهان یارائه شده از سوخوانده نسبت به اسناد  یدترد یااظهار انکار  (3

 خواهان یشده از سو یهجعل خوانده نسبت به اسناد ارا ادعای(۴

ی اول در تا جلسهد رموا

 آیین دادرسی مدنی

 خواهان یاز سو ییخوانده و در موارد استثنا یاز سو یراداتا یانب(۱

درخواست  رییخواسته، تغ ییرتغ ی،نحوه دعو ییرخواسته، تغ یشافزا(۲

 توسط خواهان؛

 ینجلب ثالث از جانب طرف یلجهات و دال یانب(3

 متقابل از جانب خوانده یدعوا اقامه(۴

ی اول تا پایان جلسهد رموا

 در آیین دادرسی مدنی
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رساندن صورتمجلس اقدامات  یمقام قضائ یبه امضا(۱

 یضابطان دادگستر

متهم توسط  یمهلت تحت نظر قرار دادن و نگهدار (۲

 ضابطان

 یارداد یبه قرارها مهلت اظهار نظر دادستان (3

آن توسط  یجهو نت یو بازرس یشتفت یفیتمراتب ک اعالم(۴

  ییضابطان به مقام قضا

به  یو یلمتهم تا تحو ینگهدار یزمدت جا حداکثر(5

 یککش یقاض یابازپرس 

پس از  یقاتشروع به تحق یحداکثر مهلت بازپرس برا (6

 جلب متهم یاحضور 

 یروهاین دعوت شاهد یا مطلع از یفاصله زمان حداقل(۷

 یقمربوط تا زمان تحق ییسر یامسلح باشد توسط فرمانده 

 جلسه محاکمه یا

مهلت اظهار نظر دادستان نسبت به قرار بازداشت موقت  (۸

 صادره توسط بازپرس

 

 روزه( ۱ساعته ) ۲۴مواعد 

 در آیین دادرسی کیفری

 به اداری وقت از خارج متهم گرفتن قرار نظر تحت اعالم(۱

 کشیک ضیقا یا دادستان

 گرفتن قرار نظر تحت شروع با وکیل با متهم مالقات مدت(۲

 محل دادسرای به متهم سجلی مشخصات اعالم(3

 

 

 ساعته ۱مواعد 

 در آیین دادرسی کیفری
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 باتشکر از تیم نگارش جزوات:
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