قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ـ در امور مدنی
مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
کتاب اول ـ در امور مدنی

کلیات
ماده  ۱ـ آیین دادرسی مدنی  ،مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و
بازرگانی در دادگاههای عمومی  ،انقالب  ،تجدیدنظر  ،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به
رعایت آن می باشند بکار می رود .
ماده  ۲ـ هیچ د ادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا
نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده  ۳ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده  ،حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند
 .در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته
باشد  ،با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد  ،حکم قضیه را
صادر نمایند و نمی توانند به به انه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع
ورزند واالمستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
تبصره  -چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خالف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد
شد .
ماده  ۴ـ دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر
کنند .
ماده  ۵ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا درمواردی که به موجب سایر قوانین
قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .
ماده  ۶ـ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خالف اخالق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه
قابل ترتیب اثر نیست .
ماده  ۷ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا

حکمی صادر نشده باشد  ،مگر به موجب قانون .
ماده  ۸ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری کند
مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع باالتر  ،آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد .
ماده  - ۹رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد مگر اینکه
آن قوانین خالف شرع شناخته شود .
نسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این
قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .
باب اول ـ در صالحیت دادگاه ها
فصل اول ـ در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده  ۱۰ـ رسیدگی نخستین به دعاوی  ،حسب مورد در صالحیت دادگاههای عمومی وانقالب است مگر در مواردی که
قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .
ماده  ۱۱ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده  ،در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه
نداشته باشد  ،درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد  ،در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه
درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد  ،دعوا در دادگاهی اقامه می شود که
مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه ما ل غیرمنقول هم نداشته باشد  ،خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود
اقامه دعوا خواهدکرد .
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است  .تقسیم بندی حوزه
قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه  ،تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .
ماده  ۱۲ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت  ،مزاحمت  ،ممانعت ازحق  ،تصرف عدوانی و سایر
حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است  ،اگرچه خوانده در آن حوزه
مقیم نباشد .

ماده  ۱۳ـ در د عاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند
به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود .
ماده  ۱۴ـ درخواست تامین دالیل و امارات از دادگاهی می شود که دال یل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع
است .
ماده  ۱۵ـ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد  ،در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال
غیرمنقول در حوزه آن واقع است  ،به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی ازیک منشاء باشد .
ماده  ۱۶ـ هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به
اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند  ،خواهان می تواند به هریک از
دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده  ۱۷ـ هر دعوایی که در اثنا ی رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف
متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود  .این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء
باشد  ،در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجااقامه شده است .
ماده  ۱۸ـ عنوان احتساب  ،تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود  ،دعوای طاری نبوده  ،مشمول ماده ( ) ۱۷
نخواهد بود .
ماده  ۱۹ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری است ،
رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیتدار متوقف می شود  .دراین مورد  ،خواهان مکلف است ظرف یک
ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید  ،در غیراین صورت قرار رد
دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید .
ماده  ۲۰ـ دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته  ،دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه
تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران  ،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه
متوفی معلوم نباشد  ،رسیدگی به دعاوی یاد شده در صالحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ،
در حوزه آن بوده است .

ماده  ۲۱ـ دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه
آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد  ،در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در
حوزه آن برای انجام معامالت خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .
ماده  ۲۲ـ دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است  ،همچنین دعاوی مربوط
به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختالفات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا
زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحالل تاوقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است  ،در مرکز اصلی
شرکت اقامه می شود .
ماده  ۲۳ـ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت  ،در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا
محلی که کاال باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود  .اگر شرکت دارای شعب متعدد
در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله
در آن واقع است اقامه شود  ،مگر آنکه شعبه یاد شده بر چیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی
شرکت اقامه خواهد شد .
ماده  ۲۴ـ رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد
یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده  - ۲۵هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشدرسیدگی با دادگاه محل
صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازکشور باشد در صالحیت دادگاه عمومی
شهرستان تهران خواهد بود .
فصل دوم ـ اختالف در صالحیت و ترتیب حل آن
ماده  ۲۶ـ تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه
است  .مناط صالحیت  ،تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خالف آن مقرر شده باشد .
ماده  ۲۷ـ درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صالحیت  ،پرونده را

به دادگاه صالحیتدار ارسال می نماید  .دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صالحیت اظهارنظر
نماید و چنانچه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد پرونده راجهت حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می
کند  .رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صالحیت الزم االتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتی که اختالف صالحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختالف به
ترتیب یادشده  ،دیوان عالی کشور می باشد .
ماده  ۲۸ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی  ،نظامی و انقالب در مورد صالحیت اختالف محقق شود همچنین در مواردی
که دادگاهها اعم از عمومی  ،نظامی و انقالب به صالحیت  ،مراجع غیرقضایی از خود نفی صالحیت کنند و یا خود را
صالح بدانند پرونده برای حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد  .رای دیوان عالی کشور در خصوص
تشخیص صالحیت الزم االتباع می باشد .

ماده  ۲۹ـ رسیدگی به قرارهای عدم صالحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشورخارج از نوبت خواهد
بود .
ماده  - ۳۰هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان بادادگاه بدوی درمورد
صالحیت اختالف شود حسب مورد  ،نظر مرجع عالی الزم االتباع است .
باب دوم ـ وکالت در دعاوی
ماده  ۳۱ـ هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده  - ۳۲وزارتخانه ها  ،موسسات دولتی و وابسته به دولت  ،شرکتهای دولتی  ،نهادهای انقالب اسالمی و موسسات
عمومی غیر دولتی  ،شهرداریها و بانکها می توانند عالوه بر استفاده از وکالی دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع
و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده
حقوقی استفاده نمایند :
 - ۱دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .
 - ۲دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
تشخیص احراز شرایط یا د شده به عهده باالترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .

ماده  ۳۳ـ وکالی متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر
گردیده است .
ماده  ۳۴ـ وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد  .در صورت اخیر  ،درمورد وکالتنامه های
تنظیمی در ایران  ،وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصًا در حضور او امضا یا مهر کرده یا
انگشت زده است .
در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یاکنسولی جمهوری
اسالمی ایران برسد  .مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقدمامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب
آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری باهمکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به
تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید  .اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود  ،مراتب در صورتجلسه قید و به
امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد  ،رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او راتصدیق
نمایند .
تبصره ـ درصورتی که موکل امضا  ،مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید  ،دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد
نمود .
ماده  ۳۵ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ،
یا توکیل در آن خالف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود :
 - ۱وکالت راجع به اعتراض به رای  ،تجدیدنظر  ،فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
 - ۲وکالت در مصالحه و سازش .
 - ۳وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
 - ۴وکالت در تعیین جاعل .
 - ۵وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
 - ۶وکالت در توکیل .
 - ۷وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .
 - ۸وکالت در دعوای خسارت .
 - ۹وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
 - ۱۰وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
 - ۱۱وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
 - ۱۲وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .

 - ۱۳وکالت در ادعای اعسار .
 - ۱۴وکالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره  ۱ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .
تبصره  ۲ -سوگند  ،شهادت  ،اقرار  ،لعان و ایالء قابل توکیل نمی باشند .
ماده  ۳۶ـ وکیل در دادرسی  ،درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و
وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد .
ماده  ۳۷ـ اگر موکل وکیل خود را عزل نماید  ،مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطالع دهد .
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود  .اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل
برسد .
ماده  ۳۸ـ تا زمانی که عزل وکیل به اطالع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت  ،همچنین ابالغهایی که از
طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود  ،ولی پس ازاطالع دادگاه از عزل وکیل  ،دیگر او را در
امور راجع به دادرسی  ،وکیل نخواهد شناخت .
ماده  ۳۹ـ درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطالع دهد  ،دادگاه به موکل اخطارمی کند که شخصا یا توسط
وکیل جدید دادر سی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یامعرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف
می گردد .
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا  ،مکلف است آن را به اطالع موکل خود برساند و پس از آن
موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابالغ می شود  ،رفع نقص به عهده موکل است .
ماده  ۴۰ـ درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ
توضیحی الزم نباشد  ،دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح  ،دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می
کند و با ذکر موا رد توضیح به موکل اطالع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح
حاضر شود .
ماده  ۴۱ـ وکالء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذرموجهی باشند  .جهات زیر عذر
موجه محسوب می شود :

 - ۱فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
 - ۲ابتالء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .
 - ۳حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
 - ۴وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دالیل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد  .دادگاه
درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند  ،درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب
را به مرجع صالحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطالع خواهد داد  .درصورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل
تجدید شود  ،دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطالع دهد  .دراین صورت  ،جلسه بعدی دادگاه
به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .
ماده  ۴۲ـ درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد  ،الزم است در
دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر
الیحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل  ،وکیل دیگری معرفی نماید .
ماده  ۴۳ـ عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ،
درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد .
ماده  ۴۴ـ درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد
حق اقدام نداده باشد  ،ا رسال الیحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول الیحه از وکیل دیگر برای رسیدگی
دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول الیحه از وکیل غایب  ،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی
را ادامه خواهد داد  .چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعالم نموده باشد  ،درصورت
ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطالع داده می شود  .دراین صورت
جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .
ماده  ۴۵ـ وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر ودیوان عالی کشور را داشته
باشد  ،هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابالغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید  ،باید دادگاه رای را به موکل
ابالغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابالغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل
ثابت نما ید از استعفای وکیل بی اطالع بوده در این صورت ابتدای مدت  ،از روز اطالع وی محسوب خواهد شد و
چنانچه ازجهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود  ،وکیل مسوول می باشد  .درخصوص این ماده ،

دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طورکتبی به موکل
اخطار نماید که شخصًا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد  ،نقص آن را برطرف
نماید .
ماده  ۴۶ـ ابالغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه باالتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و
وکیل در توکیل نیز نباشد  ،معتبر نخواهد بود .
ماده  ۴۷ـ اگر وکیل بعد از ابالغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت
شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد  ،ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابالغ به موکل محسوب
خواهد شد .
تبصره ـ درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله باالتر را دارد
کلیه آرای صادره باید به او ابالغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابالغ به وکیل محسوب می گردد .
باب سوم ـ دادرسی نخستین
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقدیم دادخواست
ماده  ۴۸ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد  .دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی
که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد .
ماده  ۴۹ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده  ،رسیدی مشتمل بر نام خواهان ،
خوانده  ،تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست
تاریخ تسلیم را قید نماید  .تاریخ رسید دادخواست به دفتر  ،تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده  ۵۰ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به
یکی از شعب  ،به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست
ماده  ۵۱ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده وحاوی نکات زیر باشد :

 - ۱نام  ،نام خانوادگی  ،نام پدر  ،سن  ،اقامتگاه و حتی االمکان شغل خواهان .
تبصره  -درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد .
 - ۲نام  ،نام خانوادگی  ،اقامتگاه و شغل خوانده .
 - ۳تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته  ،مالی نباشد .
 - ۴تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند بطوری که مقصودواضح و روشن باشد .
 - ۵آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
 - ۶ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد  ،ازاسناد و نوشتجات و اطالع مطلعین و غیره  ،ادله
مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل  ،گواهی گواه باشد  ،خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت
آنان را به طور صحیح معین کند .
 - ۷امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء  ،اثر انگشت او .
تبصره  - ۱اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابالغ به
سهولت ممکن باشد .
تبصره  ۲ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد  ،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد
شد .
ماده  ۵۲ـ درصورتی که هریک از اصحاب دعوا  ،عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد
در دادخواست باید تصریح شود .
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست
ماده  ۵۳ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد
آتی تکمیل شود :
 - ۱درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
 - ۲وقتی که بندهای (  ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲و  ) ۶ماده (  ) ۵۱این قانون رعایت نشده باشد .
ماده  ۵۴ـ در موارد یادشده در ماده قبل  ،مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به
خواهان اطالع داده و از تاریخ ابالغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید  .چنانچه در مهلت
مقرر اقدام به رفع نقص ننماید  ،دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه  ،جانشین او صادر می
کند  ،رد می گردد  .این قرار به خواهان ابالغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به همان دادگاه

شکایت نماید  .رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .
ماده  ۵۵ـ در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ اخطاریه دفتر تادیه نشود  ،دادخواست به
وسیله دفتر رد خواهد شد  .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل شکایت دردادگاه می باشد  ،جز در مواردی که
خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراین صورت مدت یک ماه یادشده  ،از تاریخ ابالغ
دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده  - ۵۶هرگاه در دادخواست  ،خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به
موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمی کند  ،دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست
ماده  ۵۷ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید  .رونوشت یاتصویر باید خوانا و
مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد  .مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود
یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یادفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد
بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند
در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده
باشد .
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد  ،قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج
نویس شده پیوست دادخواست می گردد  .عالوه بر اشخاص و مقامات فوق  ،وکالی اصحاب دعوا نیز می توانند
مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم
نمایند .
ماده  ۵۸ـ درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد  ،عالوه بررونوشت یا تصویر مصدق  ،ترجمه گواهی شده آن نیز
باید پیوست دادخواست شود  .صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی
حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده  ۵۹ـ اگر دادخواست توسط ولی  ،قیم  ،وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود  ،رونوشت سندی که مثبت
سمت دادخواست دهنده است  ،به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .

ماده  ۶۰ـ دادخواست و کلیه برگهای پی وست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به عالوه یک
نسخه تقدیم دادگاه شود .
فصل دوم ـ بهای خواسته
ماده  ۶۱ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده
است  ،مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده  ۶۲ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
 - ۱اگر خواسته پول رایج ایران باشد  ،بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه  ،و اگر پول خارجی باشد  ،ارزیابی
آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
 - ۲در دعوای چند خواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام
قسمتهایی که مطالبه می شود .
 - ۳در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود  ،بهای خواسته عبارت است
ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع
منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .
 - ۴در دعاوی راجع به اموال  ،بهای خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده وخوانده تا اولین جلسه
دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده  ۶۳ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختالف حاصل شود و اختالف موثر در مراحل بعدی
رسیدگی باشد  ،دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس  ،بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .
فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول ـ جریان دادخواست
ماده  ۶۴ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده  ،آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد  .دادگاه پرونده را مالحظه و
درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و
ماه و سال ) را تعیین و دستور ابالغ دادخواست راصادرنماید  .وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابالغ
وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه کمتر از پنج روز نباشد .
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابالغ وقت وروز جلسه کمتر از دوماه
نخواهد بود .

ماده  ۶۵ـ اگربه موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه
نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند  ،دعاوی اقامه شده را از یکدیگرتفکیک و به هریک درصورت صالحیت
جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صالحیت ندارد با صدور قرار عدم صالحیت  ،پرونده را
به مراجع صالح ارسال می نماید .
ماده  ۶۶ـ درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص راقید نموده  ،پرونده را به
دفتر اعاده می دهد  .موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابالغ می شود  ،خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ
ابالغ  ،نواقص اعالم شده را تکمیل نماید وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار  ،دادخواست را رد خواهد کرد  .این
قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد  ،رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .
مبحث دوم ـ ابالغ
ماده  ۶۷ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابالغ اوراق دعوا  ،مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست وپیوستهای آنرا در پرونده
بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابالغ وتسلیم به خوانده ارسال می دارد .
ماده  ۶۸ـ مامور ابال غ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر
اخطاریه رسید بگیرد  .درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق  ،امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .
تبصره  ۱ـ ابالغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید  .برای ابالغ درمحل کارکارکنان دولت و
موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها  ،اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس کارمند مربوط ارسال می
شود  .اشخاص یادشده مسوول اجرای ابالغ می باشند و بایدحداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند  ،درغیراین
صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .
تبصره  ۲ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابالغ اوراق در محل سکونت یامحل کار او بعمل می آید .
ماده  ۶۹ـ هرگاه مامور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا
خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد  ،ابالغ نماید و نام و سمت گیرنده
اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند .
ماده  ۷۰ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه

استنکاف کنند  ،مامور ابالغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند
و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد  .دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه
مراجعه و با دادن رسید  ،اوراق مربوط را دریافت نماید .
ماده  ۷۱ـ ابالغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید  .ماموران
یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می
فرستند و مراتب را از طریق وزارت امورخارجه به اطالع دادگاه می رسانند  .درصورتی که در کشور محل اقامت
خوانده  ،ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد .
ماده  ۷۲ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابالغ
تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز
اوراق را عودت دهد  .در این صورت برابر ماده ( )۵۴رفتارخواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (
 ) ۱۰۱۰قانون مدنی تعیین شده باشدکه درهمان محل ابالغ خواهد شد .
ماده  ۷۳ـ درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از
تعیین نشانی اعالم ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد  .تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر ازیک ماه باشد .
ماده  ۷۴ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنهاغیرمحصور است عالوه بر
آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل  ،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض
خود معرفی می کند ابالغ می شود .
ماده  ۷۵ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومی و
شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر
مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابالغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود  .درصورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از
اخذ اوراق  ،مراتب در برگ ا خطاریه قید واوراق اعاده می شود  .دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و
ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعالم و به
مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع باال یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یاقائم مقام او ابالغ

خواهد شد .
ماده  ۷۶ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یاقائم مقام او یا دارنده حق امضاء
و درصورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد (  ۶۹ ، ۶۸و  ) ۷۲ابالغ خواهد شد .
تبصره  ۱ـ در مورد این ماده هرگاه ابالغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد  ،اوراق به آدرس آخرین محلی
که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابالغ خواهد شد .
تبصره  ۲ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته  ،دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امورورشکستگی یا مدیر تصفیه
ابالغ خواهد شد .
تبصره  ۳ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند  ،اوراق اخطاریه و ضمائم آن به
آخرین مدیر قبل از انحالل در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است  ،ابالغ خواهد شد .
ماده  ۷۷ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر
وسیله ای که ممکن باشد ابالغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا
بخشداری یا شورای اسالمی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابالغ می شود  .اشخاص یادشده برابر مقررات  ،مسوول
اجرای صحیح امرابالغ و اعاده اوراق خواهند بود  .درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد  ،دادخواست و
اوراق دعوابه وسیله اداره زندان به نامبرده ابالغ خواهد شد .
ماده  ۷۸ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکالی آ نان می توانند محلی را برای ابالغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری که
مقر دادگاه است انتخاب نموده  ،به دفتر دادگاه اعالم کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین
شده ابالغ می گردد .
ماده  ۷۹ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابالغ شده یا محلی راکه برای ابالغ اوراق
انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و
مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطالع دهد  .تاوقتی که به این ترتیب عمل نشده است  ،اوراق درهمان محل سابق
ابالغ می شود .
ماده  ۸۰ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکالی دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب
کرده  ،ابالغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند  .اعالم مربوط به تغییر محل اقامت وقتی
پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (  ) ۱۰۰۴قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد  .چنانچه بر دادگاه

معلوم شود که اعالم تغییر محل اقامت برخالف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابالغ خواهد شد .
ماده  ۸۱ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابالغ می گردد .
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده ()۶۷و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده( ، )۶۸تاریخ
ابالغ محسوب خواهد شد .
ماده  ۸۲ـ مامور ابالغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابالغنامه تصریح و امضاء نماید :
 - ۱نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
 - ۲نام کسی که دادخواست به اوابالغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
 - ۳محل و تاریخ ابالغ با تعیین روز  ،ماه و سال با تمام حروف .
ماده  -۸۳در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابالغ می شود در صورتی
دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطالع مخاطب رسیده است .
مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
ماده  ۸۴ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
 - ۱دادگاه صالحیت نداشته باشد .
 - ۲دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبال اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر
همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .
 - ۳خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر  ،عدم رشد  ،جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم
ورشکستگی  ،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
 - ۴ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
 - ۵کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا والیت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد .
 - ۶دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند  ،رسیدگی شده
نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
 - ۷دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
 - ۸مورد دعوا مشروع نباشد .
 - ۹دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .

 - ۱۰خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
 - ۱۱دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده  ۸۵ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا والیت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است
درصورتی که سمت او محرز نباشد  ،اعتراض نماید .
ماده  ۸۶ـ درصورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند .
ماده  ۸۷ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده  ۸۸ـ دا دگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا  ،نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصمیم می نماید  .درصورت
مردود شناختن ایراد  ،وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده  ۸۹ـ درمورد بند (  ) ۱ماده (  ) ۸۴هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صالحیت می نماید
و طبق ماده (  ) ۲۷عمل می کند و در مورد بند (  ) ۲ماده (  ) ۸۴هرگاه دعوا دردادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد  ،از
رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده
در ماده (  ) ۸۴قرار رد دعوا صادرمی نماید .
ماده  ۹۰ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعالم نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به
آن رای دهد .
ماده  ۹۱ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند اورا رد کنند .
الف  -قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعواوجود داشته باشد .
ب  -دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او  ،وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
د  -دادرس سابقا در موض وع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
ه ـ  -بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده
و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و  -دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

ماده  ۹۲ـ درمورد ماده (  ) ۹۱دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت  ،رسیدگی نسبت به مورد را به
دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید  .چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد  ،پرونده را برای
تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر
باشد  ،پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید  .صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می
رسد .
فصل چهارم ـ جلسه دادرسی
ماده  ۹۳ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا الیحه ارسال نمایند .
ماده  ۹۴ـ هریک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی درمواردی که دادرس
حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را الزم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود  .دراین صورت
شخصا مکلف به حضور خواهند بود .
ماده  ۹۵ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نیست .
در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ
توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد  ،همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر
نشوند  ،و دادگاه نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده  ۹۶ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید .
خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید  .رونوشت
اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعالوه یک نسخه باشد  .یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و
نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود  ،چنانچه خواهان است باید اصل
اسناد خود را  ،و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و مالحظه
طرف بفر ستد واال در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید و انکار واقع شود  ،اگر خوانده باشد از عداد دالیل او
خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد .
درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دالیل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه
رادرخواست نماید  ،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت  ،نسبت به
موضوع رسیدگی می نماید .

ماده  ۹۷ـ درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دالیلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه
اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه  ،مهلت مناسب داده
خواهد شد .
ماده  ۹۸ـ خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن
آن یا تغییر نحوه دعوا یا خو استه یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا
واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعالم کرده باشد .
ماده  ۹۹ـ دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .
ماده  ۱۰۰ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه
نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد  ،وقت رسیدگی حداکثرظرف مدت دوماه
خواهدبود .
ماده  ۱۰۱ـ دا دگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختالل نظم جلسه شوند باذکر نحوه اختالل
درصورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادرنماید  .این حکم فوری اجرا می شود و
اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکالی آنان باشد به حبس ازیک تا پنج روز محکوم خواهد شد .
ماده  ۱۰۲ـ درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
 ۱ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد .
 ۲ـ وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
 ۳ـ در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را الزم بداند .
ماده  ۱۰۳ـ اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد  ،دادگاه به تمامی
آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دریکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا
رسیدگی خواهد شد .
درمورد این ماده وکال یا اصحا ب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط  ،دادگاه را مستحضر نمایند .

ماده  ۱۰۴ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری الزم باشد  ،علت مزبور  ،زیر
صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابالغ خواهدشد  .درصورتی که دعوا قابل تجزیه
بو ده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد  ،دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی
دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .
فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده  ۱۰۵ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ،
داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعالم می دارد  .پس
از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع  ،جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از
اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه
خواهد یافت .
ماده  ۱۰۶ـ درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت
دو لتی یا مسافرت ضروری  ،دادرسی متوقف نمی شود  .لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد .
ماده  ۱۰۷ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف  -خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی  ،دادخواست خود را مسترد کند  .در این صورت دادگاه قرار ابطال
دادخواست صادر می نماید .
ب  -خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند  .در این صورت دادگاه قرار رد دعوا
صادر می نماید .
ج  -استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از
دعوای خود به کلی صرف نظر کند  .در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .
فصل ششم ـ امور اتفاقی
مبحث اول ـ تامین خواسته
ماده  ۱۰۸ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا
وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول
آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون  ،دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین

باشد .
د ـ خواهان  ،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره ـ تعیین میزان خسار ت احتمالی  ،بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می
پذیرد  .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .
ماده  ۱۰۹ـ درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی
که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است  ،خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه
دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید  .دادگاه در صورتی که
تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند  ،قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که
خواهان تامین ندهد  ،دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی
شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره  -چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ،
دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار  ،خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم
نماید .
ماده  - ۱۱۰در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و
دعاوی علیه متوقف  ،خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .
ماده  ۱۱۱ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود که صالحیت رسیدگی به دعوا را دارد .
ماده  ۱۱۲ـ درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست
ندهد  ،دادگاه به درخواست خوانده  ،قرار تامین را لغو می نماید .
ماده  ۱۱۳ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .
ماده  ۱۱۴ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است  ،در صورتی که حق مستند به سند
رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .
ماده  ۱۱۵ـ درصورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،

دادگاه بدون اخطار به طرف  ،به دالیل درخواست ک ننده رسیدگی نموده  ،قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .
ماده  ۱۱۶ـ قرار تامین به طرف دعوا ابالغ می شود  ،نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید  .دادگاه در
اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .
ماده  ۱۱۷ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابالغ و پس از آن اجرا شود  .درمواردی که ابالغ فوری ممکن نباشد و
تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابالغ می شود .
ماده  ۱۱۸ـ درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد  .درصورت صدور حکم قطعی
علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست  ،تامین خود به خودمرتفع می شود .
ماده  ۱۱۹ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست .
ماده  ۱۲۰ـ درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطالن دعوا شود و یا حقی
برای او به اثبات نرسد  ،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی  ،خسارتی را که از قرار تامین به
او وارد شده است با تسلیم دالیل به دادگاه صادرکننده قرار  ،مطالبه کند  .مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت
تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد .
مفاد تقاضا به طرف ابالغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابالغ بادالیل آن راعنوان نماید .
دادگاه در وقت فوق العاده به دالیل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید  .این رای قطعی است  .در صورتی
که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به
او مسترد می شود .
 ۲ـ اقسام تامین
ماده  ۱۲۱ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .
ماده  ۱۲۲ـ اگر خواسته  ،عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد  ،دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن
توقیف نماید .

ماده  ۱۲۳ـ درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد  ،دادگاه معادل قیمت
خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند .
ماده  ۱۲۴ـ خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است  ،وجه نقد یا اوراق
بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد  .همچنین می تواند درخواست تبدیل
مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از
مالی که قبال توقیف شده است کمتر نباشد  .در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت
خواهان است .
ماده  ۱۲۵ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است  .دادگاه مکلف است ظرف
دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده  ،قرار مقتضی صادر نماید .
ماده  ۱۲۶ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف
حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجوداست  ،به ترتیبی است که در قانون اجرای
احکام مدنی پیش بینی شده است .
ماده  ۱۲۷ـ از محصول امالک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود  .اگرمحصول جمع آوری شده باشد
 ،مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید  .هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن  ،خواه
دفعتا و یا به دفعات  ،باحضور مامور اجرا به عمل خ واهد آمد  .خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت
محصول مطلع سازد  .مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد  ،فقط برای تعیین میزان
محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد  .خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق
حضور خواهد داشت .
تبصره  -محصوالتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه
فروخته شده  ،وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد
ماده  ۱۲۸ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد  ،درخواست کننده
تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

ماده  ۱۲۹ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون
( مستثنیات دین ) الزامی است .
مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
ماده  ۱۳۰ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خودمستقال حقی قایل باشد و یا خود
را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند  ،می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعالم نشده است  ،وارد دعوا گردد ،
چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر  .دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به
دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعالن نماید .
ماده  ۱۳۱ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداداصحاب دعوای اصلی بعالوه
یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده  ۱۳۲ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیزاعالم می گردد و نسخه
ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود  .درصورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه
وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابالغ خواهد شد .
ماده  ۱۳۳ـ هرگا ه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای
اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث رااز دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه
رسیدگی می کند .
ماده  ۱۳۴ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظربرابرمقررات عمومی راجع به آن
مرحله است .
مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
ماده  ۱۳۵ـ هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را الزم بداند  ،می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و
دالیل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ،
چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر .
ماده  ۱۳۶ـ محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید  ،باید دادخواست جلب را
با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند  ،معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ،

جهات و دالیل خود را اظهار کرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
ماده  ۱۳۷ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به عالوه یک نسخه
باشد .
جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث  ،شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی
خواهد بود .
ماده  ۱۳۸ـ درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی  ،مدت تعیین شده کافی برای فرستادن
دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابالغ می
نماید .
ماده  ۱۳۹ـ شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است .
هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از
دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند .
ماده  ۱۴۰ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث  ،با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود  ،پس از فسخ قرار  ،رسیدگی به آن با دعوای اصلی  ،در دادگاهی که
به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید  ،به عمل می آید .
مبحث چهارم ـ دعوای متقابل
ماده  ۱۴۱ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید  .چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی
ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد  ،دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه
دعوای متقابل نباشد  ،در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد .
ماده  ۱۴۲ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود  ،لیکن دعاوی تهاتر  ،صلح  ،فسخ  ،رد خواسته و امثال
آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود  ،دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه
ندارد .

ماده  ۱۴۳ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در
جلسه دادرسی اقامه نماید  ،خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید  .شرایط و
موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده  ۱۴۴ـ اتباع دولت های خارج  ،چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند  ،بنا به
درخواست طرف دعوا  ،برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید
تامین مناسب بسپارند  .درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .
ماده  ۱۴۵ـ درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می باشند :
 ۱ـ در کشور متبوع وی  ،اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند .
 ۲ـ دعاوی راجع به برات  ،سفته و چک .
 ۳ـ دعاوی متقابل .
 ۴ـ دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد .
 ۵ـ دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .
ماده  ۱۴۶ـ هرگاه در اثنای دادرسی  ،تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود ویا تابعیت ایران از او
سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد  ،خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تامین
نماید .
ماده  ۱۴۷ـ دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین  ،رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا
وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند  .درصورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و
خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده
 ،قرار رد دادخواست صادرمی گردد .
ماده  ۱۴۸ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست  ،مقدارکافی را برای تامین تعیین می
کند  .درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود .
فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول ـ تامین دلیل
ماده  ۱۴۹ـ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دالیل و مدارک دعوای آنان از قبیل
تحقیق محلی و کسب اطالع از مطلعین و استعالم نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود
در محل و یا دالیلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است  ،متعذر یامتعسر خواهد شد  ،می توانند از دادگاه درخواست
تامین آنها را بنمایند  .مقصود از تامین در این موارد فقط مالحظه و صورت برداری از اینگونه دالیل است .
ماده  ۱۵۰ـ درخواست تامین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد .
ماده  ۱۵۱ـ درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد :
 ۱ـ مشخصات درخواست کننده و طرف او .
 ۲ـ موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .
 ۳ـ اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .
ماده  ۱۵۲ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست  .در
اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده  ۱۵۳ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد  .مگر در مواردی که فقط
تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین
دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده  ۱۵۴ـ درصورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد  ،درخواست تامین دلیل
بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد .
ماده  ۱۵۵ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده  ،بادادگاه می باشد .
مبحث دوم ـ اظهارنامه
ماده  ۱۵۶ـ هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست  ،حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید  ،مشروط
براینکه موعد مطالبه رسیده باشد  .بطور کلی هرکس حق دارداظهاراتی راکه راجع به معامالت و تعهدات خود با دیگری
است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابالغ نماید .

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و امالک کشور یا دفاتر دادگاهها ابالغ می شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابالغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خالف اخالق و خارج از
نزاکت باشد خودداری نمایند .
ماده  ۱۵۷ـ درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد
باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابالغ  ،تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ،
مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری راتعیین کرده باشند .
فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی  ،ممانعت از حق و مزاحمت
ماده  ۱۵۸ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف
خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .
ماده  ۱۵۹ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .
ماده  ۱۶۰ـ دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی رامی نمایدکه نسبت به
متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .
ماده  ۱۶۱ـ در دعاوی تصرف عدوانی  ،ممانعت از حق و مزاحمت  ،خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب
مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یامزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و
بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .
ماده  ۱۶۲ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از
حق می باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید .
ماده  ۱۶۳ـ کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است  ،نمی تواند نسبت به تصرف
عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید .

ماده  ۱۶۴ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی  ،متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا کرده باشد ،
اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف
یک ماه از تاریخ اجرای حکم  ،در باب مالکیت به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهد .
ماده  ۱۶۵ـ درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد  ،اگر موقع برداشت محصول رسیده
باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید  .چنانچه موقع برداشت محصول
نرسیده باشد  ،چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین
اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان
برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند  .همچنین محکوم له می
تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصالح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
تبصره  -در صورت تقاضای محکوم له دادگاه  ،متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم
می نماید .
ماده  ۱۶۶ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی ومنظر ضابطین دادگستری
باشد  ،ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی
خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطالع داده  ،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره ـ چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود  ،ضابطین باید
فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .
ماده  ۱۶۷ـ درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطورمشترک در تصرف داشته یااستفاده می کرده اند و بعضی
از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شودحسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .
ماده  ۱۶۸ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن  ،گاز  ،برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل باالبر وپله برقی و امثال
آنها ) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات باال از طرف
موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .
ماده  ۱۶۹ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود
مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند  ،تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد  ،می

تواند وارد دعوا شود  .مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده  ،حکم مقتضی صادر خواهد کرد .
ماده  ۱۷۰ـ مستاجر  ،مباشر  ،خادم  ،کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می
توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات باال شکایت کنند .
ماده  ۱۷۱ـ سرایدار  ،خادم  ،کارگر و بطور کلی هر امین دیگری  ،چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه مالک
یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی  ،از آن رفع تصرف ننماید  ،متصرف
عدوانی محسوب می شود .
تبص ره ـ دعوای تخلیه مربوط به معامالت با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا
متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد  ،مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
ماده  ۱۷۲ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق  ،سند ابرازی یکی از طرفین
با رعایت مفاد ماده (  ) ۱۲۹۲قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد  ،چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ،
چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود  ،مرجع رسیدگی کننده به اصالت
سند نیز رسیدگی خواهد کرد .
ماده  ۱۷۳ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یاموسسات وشرکتهای
دولتی یاوابسته به دولت باشدنیزبرابرمقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .
ماده  ۱۷۴ـ دادگاه درصورتی رای به نفع خواها ن می دهد که بطور مقتضی احراز کند خوانده  ،ملک متصرفی خواهان
راعدوانا تصرف ویامزاحمت یاممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای  ،خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دالیل وی راموجه تشخیص دهد ،
دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع  ،یا از بین
بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر
نماید .
ماده  ۱۷۵ـ درصورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق باشد  ،بالفاصله به
دستور مرجع صادرکننده  ،توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع

اجرا نمی باشد  .در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر  ،اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت
قبل از اجرا اعاده می شود ودرصورتی که محکوم به  ،عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد  ،مثل یا قیمت آن
وصول و تادیه خواهد شد .
ماده  ۱۷۶ـ اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم
را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد
حکم وادار نمایند  ،به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم خواهند شد .
ماده  ۱۷۷ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش
ماده  ۱۷۸ـ درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
ماده  ۱۷۹ـ درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند  ،هرکدام از آنان می تواندجدا از سایرین با طرف
خود سازش نماید .
ماده  ۱۸۰ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه
واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد .
ماده  ۱۸۱ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد  ،دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده
مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسناد الزم االجرا خواهد بود .
ماده  - ۱۸۲هرگاه سازش در دادگاه واقع شود  ،موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس
منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره  -چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود  ،سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به
عمل آمده در دادگاه است .

ماده  - ۱۸۳هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید دردادگاه حاضر شده و به
صحت آن اقرار نمایند  .اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در
صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه
خواهد داد .
ماده  - ۱۸۴دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش
اصالحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها
نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود  ،چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای
مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .
ماده  ۱۸۵ـ هرگاه سازش محقق نشود  ،تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند الزم
الرعایه نیست .
مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده  ۱۸۶ـ هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای
سازش دعوت کند .
ماده  ۱۸۷ـ ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی دردعوتنامه باید قید گردد که
طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .
ماده  ۱۸۸ـ بعد از حضور طرفین  ،دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش وسعی در انجام آن می نماید
 .درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را درصورتمجلس نوشته به امضای طرفین می رساند .
هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاکنند  ،دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند .
ماده  ۱۸۹ـ درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد .
ماده  ۱۹۰ـ هرگاه بعد از ابالغ دعوتنامه طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست  ،دادگاه
مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعالم می نماید .

ماده  ۱۹۱ـ هرگاه طرف بعد از ابالغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید  ،برابر ماده باال عمل
خواهد شد .
ماده  ۱۹۲ـ استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی شود که طرفین
بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .
ماده  ۱۹۳ـ درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره  -درخواست سازش با پرداخت هزینه دادر سی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار
خواهد گرفت .
فصل دهم ـ رسیدگی به دالیل
مبحث اول ـ کلیات
ماده  ۱۹۴ـ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند .
ماده  ۱۹۵ـ دالیلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود  ،تابع قوانینی است که در موقع
انعقاد آنها مجری بوده است  ،مگر اینکه دالیل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خالف آن در قانون
تصریح شده باشد .
ماده  ۱۹۶ـ دالیلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری  ،نسب و غیره اقامه می شود  ،تابع قانونی است
که در موقع طرح دعوا مجری می باشد .
ماده  ۱۹۷ـ اصل برائت است  ،بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرااثبات کند  ،درغیر این
صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد .
ماده  ۱۹۸ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد  ،اصل بر بقای آن است مگر اینکه خالف آن ثابت شود .
ماده  ۱۹۹ـ در کلیه امور حقوقی دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا  ،هرگونه تحقیق یا اقدامی
که برای کشف حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد .

ماده  ۲۰۰ـ رسیدگی به دالیلی که صحت آن بین طرفین مورد اختالف و موثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی
به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .
ماده  ۲۰۱ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطالع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده
باشد  .عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .
مبحث دوم ـ اقرار
ماده  ۲۰۲ـ هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد  ،دلیل دیگری برای ثبوت آن الزم
نیست .
ماده  ۲۰۳ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل
آید  ،اقرار در دادگاه محسوب می شود  ،درغیر این صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقی می شود .
ماده  ۲۰۴ـ اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد
یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی  ،طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت
مجلس قید شود .
ماده  ۲۰۵ـ اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شوداعم از اینکه اقرار در
دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی
ماده  ۲۰۶ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد
انجام گیرد  .در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید .
ماده  ۲۰۷ـ سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد  ،دراین صورت هرگاه طرف
مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .
ماده  ۲۰۸ـ هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ،
طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده  ۲۰۹ـ هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد  ،به درخواست طرف ،
باید آن سند ابراز شود  .هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کندولی از ابراز آن امتناع نماید  ،دادگاه می
تواند آنرا ازجمله قراین مثبته بداند .
ماده  ۲۱۰ـ چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ،دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود .
درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد  ،دادگاه شخصی را مامورمی نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و
آنچه الزم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند  ،مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او
تلف شده یا دسترسی به آن ندارد  .هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا
عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند  ،دادگاه می تواندآنرا از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد .
ماده  ۲۱۱ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخالف
نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از
جانب او د ر حضور طرفین آنچه را که الزم و راجع به مورد اختالف است خارج نویس می نماید .
ماده  ۲۱۲ـ هرگاه سند یا اطالعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانکها یا شهرداریها یا
موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد  ،به
درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط  ،ارسال رونوشت سند یا اطالع الزم را با ذکر
موعد  ،مقرر می دارد  .اداره یاسازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد  ،مگراین که ابراز سند با
مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین صورت باید مراتب با توضیح الزم به دادگاه اعالم
شود  .چنانچه دادگاه موافقت نمود  ،جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد  ،درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند
به دادگاه ارائه شود  .درصورت امتناع  ،کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین
دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره  - ۱در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد .
تبصره  ۲ـ ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا
باشند  ،ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره  ۳ـ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطالعات الزم رابدهند  ،باید در پاسخ دادگاه با
ذکر دلیل تاخیر  ،تاریخ ابراز اسناد و اطالعات را اعالم نمایند .

ماده  ۲۱۳ـ در مواردی که ابراز اصل سند الزم باشد ادارات  ،سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه  ،اصل سند
را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند  .فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه الزم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده
از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .
ماده  ۲۱۴ـ هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده الزم باشد  ،دادگاه
می تواند پرونده را مطالبه کند  .مرجع ذی ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .
ماده  ۲۱۵ـ چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید  ،دادگاه به درخواست او خطاب
به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود  .درصورت
لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته ومالحظه نماید .
ب ـ انکار و تردید
ماده  ۲۱۶ـ کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را
انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .
ماده  ۲۱۷ـ اظه ار تردید یا انکار نسبت به دالیل و اسناد ارائه شده حتی االمکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید
و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت
بر او مترتب خواهد شد  .در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود  ،خوانده ضمن واخواهی از آن ،
انکار یا تردید خود را به دادگاه اعالم می دارد  .نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز
اظهار تردید یاانکار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید .
ماده  ۲۱۸ـ درمقابل تردید یا انکار  ،هرگاه ارائه کننده سند  ،سند خود را استرداد نماید  ،دادگاه به اسناد و دالیل دیگر
رجوع می کند  .استرداد سند دلیل بر بطالن آن نخواهد بود  ،چنانچه صاحب سند  ،سند خود را استرداد نکرد و سند
موثر در دعوا باشد  ،دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید .
ج ـ ادعای جعلیت
ماده  ۲۱۹ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده  ۲۱۷این قانون با ذکر دلیل اقامه شود  ،مگر
اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد  ،در غیراین صورت دادگاه به آن
ترتیب اثر نمی دهد .
ماده  ۲۲۰ـ ادعای جعلیت و دالیل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابالغ می شود  .درصورتی که طرف به استفاده از

سند باقی باشد  ،موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ  ،اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم
نماید  .مدیر دفتر پس از دریافت سند  ،آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند  ،سند از عداد دالیل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد  ،چنانچه دسترسی به اصل سند
نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .
ماده  ۲۲۱ـ دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل
شده است  ،تعیین تکلیف نموده  ،اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد  ،دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و
درصورتی که آنرا مجعول بداند  ،تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال
گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد کرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی
شدن حکم دادگاه درماهیت دعو ا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظرمی
باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه الزم نباشد  ،دادگاه دستور اعاده
اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .
ماده  ۲۲۲ـ کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنهاادعای جعلیت شده
مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است  ،به اشخاص تسلیم نمایند  ،مگر با اجازه دادگاه
که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود .
د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده  ۲۲۳ـ خط  ،مهر  ،امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد  ،نمی
توان اساس تطبیق قرار داد  ،هرچند که حکم به صحت آن شده باشد .
ماده  ۲۲۴ـ می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است  ،اگردر
حال حیات باشد  ،برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود  .عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا
زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سندتلقی شود .
ماده  ۲۲۵ـ اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یاشهرداریها یا بانکها یا
موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد  ،برابر مقررات ماده آنها را به محل تطبیق می آورند .
چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری

اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها  ،اوراق و مدارک یادشده قراردارد  ،تطبیق بعمل
آورد .
ماده  ۲۲۶ـ دادگ اه موظف است درصورت ضرورت  ،دقت در سند  ،تطبیق خط  ،امضا  ،اثرانگشت یا مهر سند را به
کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید  .اداره تشخیص
هویت و پلیس بین الملل  ،هنگام اعالم نظر به دادگاه ارجاع کننده  ،باید هویت و مشخصات کسی را که در اعالم نظر
دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید  .شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد  ،درحکم کارشناس رسمی
می باشد .
ماده  ۲۲۷ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی  ،شخص معینی را به جعل سندمورد استناد متهم کند  ،دادگاه
به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید .
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد  ،رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یاجعلیت سند  ،برای دادگاه
متبع خواهد بود  .اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر
حقوقی باشد  ،رای کیفر ی برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد  .هرگاه درضمن رسیدگی ،
دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود  ،موضوع به اطالع رئیس حوزه قضایی
می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .
ماده  ۲۲۸ـ پس از ادعای جعلیت سند  ،تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود  ،ولی چنانچه پس از تردید یا
انکار سند  ،ادعای جعل شود  ،فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
درصورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد  ،دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام
هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام
تعهد  ،تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی
نمی باشد .
مبحث چهارم ـ گواهی
ماده  ۲۲۹ـ در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن  ،گواهی گواهان باشد برابر موادزیر اقدام می گردد .
ماده  - ۲۳۰در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه  ،همچنین ترکیب گواهان با سوگندبه ترتیب ذیل می
باشد :
الف  -اصل طالق و اقسام آن و رجوع در طالق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن  ،بلوغ  ،جرح و تعدیل ،

عفو از قصاص  ،وکالت  ،وصیت با گواهی دو مرد .
ب  -دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین  ،ثمن مبیع  ،معامالت  ،وقف  ،اجاره  ،وصیت به
نفع مدعی  ،غصب  ،جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند
ادعای خود را اثبات کند  .در موارد مذکور در این بند  ،ابتدا گواه واجد شرایطشهادت می دهد  ،سپس سوگند توسط
خواهان ادا می شود .
ج  -دعاوی که اطالع بر آنها معموال در اختیار زنان است از قبیل والدت  ،رضاع  ،بکارت  ،عیوب درونی زنان با گواهی
چهار زن  ،دو مرد یا یک مرد و دو زن .
د  -اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مردو دو زن .
ماده  ۲۳۱ -در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیرآن ) به شرح ماده فوق
هرگاه به علت غیبت یا بیماری  ،سفر  ،حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت
گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره  -گواه بر شا هد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
ماده  ۲۳۲ـ هریک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند  ،باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده
حاضر و معرفی نمایند .
ماده  ۲۳۳ـ صالحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم  ،در امور کیفری  ،این
قانون می باشد .
ماده  ۲۳۴ـ هریک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند  .چنانچه پس از صدور
رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره
هم مستند به آن گواهی بوده  ،مورد از موارد نقض می باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد
موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره  -در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثربه مدت یک هفته مهلت
خواهد داد .
ماده  ۲۳۵ـ دادگاه  ،گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده اند استماع می کندو بعد از ادای گواهی

می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .
ماده  ۲۳۶ـ قبل از ادای گواهی  ،دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده
است را به گو اه خاطر نشان می سازد  .گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی  ،شغل  ،سن و محل اقامت خود
را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیراز حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره  -در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشودالزام به آن ممنوع است .
ماده  ۲۳۷ـ دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید
 .دراین صورت پس از ادای گواهی بالفاصله اصحاب دعوا را ازاظهارات گواه مطلع می سازد .
ماده  ۲۳۸ـ هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند  ،لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه
سواالتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند .
ماده  ۲۳۹ـ دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان
مطالب کمک نماید  ،بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد .
ماده  ۲۴۰ـ اظهارات گواه باید عینا درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگرگواه نخواهد یا نتواند
امضا کند  ،مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .
ماده  ۲۴۱ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است .
ماده  ۲۴۲ـ دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار
نماید .
در ابالغ احضاریه  ،مقرراتی که برای ابالغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و بایدحداقل یک هفته قبل از
تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابالغ شود .
ماده  ۲۴۳ـ گواهی که برابر قانون احضار شده است  ،چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد  ،دوباره احضار خواهد شد .
ماده  ۲۴۴ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند

گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند .
ماده  - ۲۴۵در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند ازدادگاه محل توقف او
بخواهد که گواهی او را استماع کند .
ماده  ۲۴۶ -درموارد مذکور در مادتین (  ) ۲۴۴و (  ) ۲۴۵چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق
مقررات ماده (  ) ۲۳۱از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه
اصلی استناد نماید .
ماده  ۲۴۷ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید ،
دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می نماید .
مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی
ماده  ۲۴۸ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید  .موضوع قرار
و وقت اجرای آن باید به طرفین ابالغ شود .
ماده  ۲۴۹ـ درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطالعات اهل محل استناد نمایند  ،اگرچه بطور کلی باشد و
اس امی مطلعین را هم ذکر نکنند  ،دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید  .چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست
یکی از طرفین صادر گردد  ،طرف دیگر دعوا می تواند درموقع تحقیقات  ،مطلعین خود را در محل حاضر نماید که
اطالع آنها نیز استماع شود .
ماده  ۲۵۰ـ اجرای قرار معا ینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل
آید  .وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطالع داده شود  .درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه
باشد  ،دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید  .مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا
تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد
یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده  ۲۵۱ـ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب
دعوا می رساند .

ماده  ۲۵۲ـ ترتیب استعالم و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر
گردیده است  .هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید .
ماده  ۲۵۳ـ طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطالع از آنان در محل معرفی وبه گواهی آنها تراضی نمایند .
متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .
ماده  ۲۵۴ـ عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .
ماده  ۲۵۵ـ اطالعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا
اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .
ماده  ۲۵۶ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی  ،موجب خروج آن از عداد دالیل
وی می باشد  .و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه الزم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در
مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد  .درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله  ،اجرای قرار مقدور نباشد و
دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نمایددادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی
مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

مبحث ششم ـ رجوع به کارشناس
ماده  ۲۵۷ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید .
در قرار دادگاه  ،موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن الزم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ،
تعیین می گردد .
ماده  ۲۵۸ـ دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوط به موضوع است
انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها  ،به قید قرعه انتخاب می شود  .درصورت لزوم تعدد کارشناسان  ،عده منتخبین
باید فرد باشد تا درصورت اختالف نظر  ،نظراکثریت مالک عمل قرار گیرد .
تبصره  -تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .
ماده  ۲۵۹ـ ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آنرا پرداخت
نکند  ،کارشناسی از عداد دالیل وی خارج می شود .
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید  ،پرداخت دستمزد

کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است  ،در صورتی که در
مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در
مرحله تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .
ماده  ۲۶۰ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد  ،دادگاه به کارشناس اخطار می کند که
ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی  ،نظر خود را تقدیم نماید  .وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ خواهد شد
 ،طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی
دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند  .پس از انقضای مدت یادشده  ،دادگاه پرونده را مالحظه و درصورت آماده
بودن  ،مبادرت به انشای رای می نماید .
ماده  ۲۶۱ـ کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد  ،مگراین که دارای عذری
باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود  ،در این صورت باید قبل ازمباشرت به کارشناسی مراتب را بطور کتبی
به دادگاه اعالم دارد  .موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .
ماده  ۲۶۲ـ کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد  ،مگراینکه موضوع ازاموری باشد که اظهار نظر در
آن مدت میسر نباشد  .دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس وطرفین
اعالم می کند  .درهرحال اظهارنظر کارشناس بایدصریح وموجه باشد .

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید  ،کارشناس دیگری تعیین می شود  .چنانچه قبل
ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود  ،دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف
کارشناس را به مرجع صالحیت دار اعالم می دارد .
ماده  ۲۶۳ـ درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس  ،دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در
صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعالم و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید  .درصورت عدم حضور ،
کارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضیحات  ،دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد  ،قرار تکمیل آن را صادرو به همان کارشناس
یا کارشناس دیگر محول می نماید .

ماده  ۲۶۴ـ دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند  .هرگاه بعد از اظهار
نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است  ،مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور
وصول آن را می دهد .
ماده  ۲۶۵ـ درصورتی که نظر کار شناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد  ،دادگاه
به آن ترتیب اثر نخواهد داد .
ماده  ۲۶۶ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور
در جلسه یا امضا امتناع نماید  ،نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند مالک عمل خواهد
بود  .عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظریا امضای رای  ،باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا
برسد .
ماده  ۲۶۷ـ هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد  ،در صورتی که تخلف کارشناس
سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید  .ضرر و زیان ناشی از عدم النفع
قابل مطالبه نیست .
ماده  ۲۶۸ـ طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود  ،می توانند قبل ازاقدام کارشناس یا
کارشناسان منتخب  ،ک ارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب وبه دادگاه معرفی نمایند  .دراین صورت
کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد  .کارشناسی که
به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .
ماده  ۲۶۹ـ اگر الزم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را
با تراضی تعیین نکرده باشند  ،دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن
دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .
مبحث هفتم ـ سوگند
ماده  ۲۷۰ـ درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد  ،دادگاه به درخواست متقاضی  ،قرار
اتیان سوگند صادر کرده و در آن  ،موضوع سوگند و شخصی را که بایدسوگند یادکند تعیین می نماید .
ماده  ۲۷۱ -درکلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح  ،طالق  ،رجوع در طالق  ،نسب  ،وکالت و وصیت

که فاقد دالئل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند مالک و مستند صدور حکم دادگاه
قرار گیرد .
ماده  ۲۷۲ -هرگاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان
بوده به تقاضای خواهان  ،منکر  ،ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .
ماده  - ۲۷۳چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید  ،باسوگند وی ادعایش
ثابت می شود و درصورت نکول ادعای او ثابت و به موجب آن حکم صادرمی گردد .
ماده  - ۲۷۴چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به
خواهان  ،به منکر اخطار می کند  ،در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود  ،دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب
آن حکم صادر می شود و درصورت نکول خواهان از ادای سوگند  ،ادعای اوساقط خواهد شد .
ماده  - ۲۷۵هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یادریافت مال مورد ادعا یا صلح
و هبه نسبت به آن و یا تملی ک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید  ،دعوا منقلب شده  ،خواهان خوانده و خوانده ،
خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .
ماده  - ۲۷۶هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا الل بودن
سکوت نماید قاض ی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مرادوی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و
چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد وایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان
حقیقت سه بار به خوانده اخطارمی نماید که در نتیجه استنکاف  ،ناکل شناخته می شود  ،دراین صورت با سوگند
خواهان دعوی ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد .
ماده  - ۲۷۷در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض  ،ثمن معامله  ،مال االجاره ،
دیه جنایات  ،مهریه  ،نفقه  ،ضمان به تلف یا اتالف  -همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع  ،صلح ،
اجاره  ،هبه  ،وصیت به نفع مدعی  ،جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه  -چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه
شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند .
تبصره  -درموارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجدشرایط  ،شهادت می دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء می

شود .
ماده  - ۲۷۸در دعوای بر میت پس از اقامه بینه  ،سوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع از سوگند  ،حق وی
ساقط می شود .
ماده  - ۲۷۹هرگاه خواهان در دعوای بر میت  ،وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خوداقامه بینه کند عالوه بر آن
باید ادای سوگند نماید  .درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره  - ۱درصورت تعدد وراث هریک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده
و بعضی نک ول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت ونسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره  - ۲چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یک
سوگند کفایت می کند .
ماده  - ۲۸۰درحدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است
ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .
ماده  - ۲۸۱سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله ( واهلل  -باهلل  -تاهلل ) یا نام خداوندمتعال به سایر زبانها ادا
گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان  ،مکان و الفاظ تعیین می نماید  .در هرحال
فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود  .مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می
گردد .
ماده  ۲۸۲ـ درصورتی که طرفین حاضر نباشند  ،دادگاه محل ادای سوگند  ،تعیین وقت نموده وطرفین را احضار می
نماید  .دراحضار نامه علت حضور قید می گردد .
ماده  ۲۸۳ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد
بود و چنانچه پس از آن  ،درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدیدگردد .
ماده  ۲۸۴ـ درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد  .درخواست شفاهی در صورتمجلس
نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تاپایان دادرسی می توان انجام داد .
ماده  ۲۸۵ـ درصورتی که سوگند از سوی منکر باشد  ،سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی  ،یاد خواهد شد

و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد  ،سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد  .به هرحال باید
مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است .
ماده  ۲۸۶ـ بعد از صدور قرار اتیان سوگند  ،درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضرباشد  ،دادگاه درهمان
جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده  ،طرفین رادعوت می کند  .اگر کسی که باید سوگند
یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به
طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگندحکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد  .دربرگ احضاریه جهت
حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .
ماده  ۲۸۷ـ اگر کسی که باید سوگند یادکند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد  ،دادگاه می تواند به اندازه ای که
موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد .
ماده  ۲۸۸ـ اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود  .درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه
عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد  ،دادگاه  ،حسب اقتضای مورد  ،وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا
دادر س دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگرنیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه
ارسال کند و براساس آن رای صادرمی نماید .
ماده  ۲۸۹ـ هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نمایددادگاه با توجه به سایر
مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید .
مبحث هشتم ـ نیابت قضایی
ماده  ۲۹۰ـ در هر موردی که رسیدگی به دالیلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام
دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد  ،مرجع
مذکور به دادگاه صالحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورداقدام الزم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه
نیابت دهنده ارسال نماید  .اقدامات مذکوردر صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده  ۲۹۱ـ در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید  ،دادگاه در حدودمقررات معهود بین دولت
ایران و کشور مورد نظر ،به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به
عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد  .ترتیب اثر برتحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به
نتیجه تحقیقات میباشد .

ماده  ۲۹۲ـ دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل  ،نیابتی که ازطرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به
تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند .
ماده  ۲۹۳ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند  ،لکن چنانچه دادگاه کشور
خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد  ،دادگاه ایران می تواندبه شرط معامله متقابل و در صورتی که
مخالف با موازین اسالم و قوانین مربوط به نظم عمومی واخالق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .
ماده  ۲۹۴ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور  ،دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابرقوانین ایران تعیین و از
دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود می خواهد که براساس آن کارتحقیقات را انجام دهد  .درصورتی که دادگاه
یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نمایداعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .
فصل یازدهم ـ رای
مبحث اول ـ صدور و انشای رای
ماده  ۲۹۵ـ پس از اعالم ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعالم
می نماید در غیراینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعالم رای می کند .
ماده  ۲۹۶ـ رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن
رعایت گردد :
 ۱ـ تاریخ صدور رای .
 ۲ـ مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
 ۳ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین .
 ۴ـ جهات  ،دالیل  ،مس تندات  ،اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است .
 ۵ـ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .
ماده  ۲۹۷ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یادادرسان صادرکننده رای
برسد .
ماده  ۲۹۸ـ درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد بادرخواست خواهان ،
دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد .

ماده  ۲۹۹ـ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد  ،حکم  ،و در غیر این
صورت قرار نامیده می شود .
مبحث دوم ـ ابالغ رای
ماده  ۳۰۰ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه  ،رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و
در صورتی که شخصاپ یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابالغ نماید واال به مامور ابالغ تسلیم و
توسط وی به اصحاب دعوا ابالغ گردد .
ماده  ۳۰۱ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس هابرسد  ،نباید رونوشت آن را
به کسی تسلیم نمایند  .درصورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ( ب )
ماده (  ) ۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب  ۱۳۷۲ـ و باالتر محکوم خواهد شد .
ماده  ۳۰۲ـ هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا
رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابالغ شده باشد .
نحوه ابالغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابالغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد  ،مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابالغ خواهد شد  .تاریخ انتشار آگهی ،
تاریخ ابالغ رای محسوب می شود .
مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی
ماده  ۳۰۳ـ حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از
جلسات دادگاه حا ضر نشده و بطورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابالغ واقعی نشده باشد .
ماده  ۳۰۴ـ درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و یا الیحه دفاعیه
تسلیم نمایند  ،دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای می
نماید  ،رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و الیحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه  ،ابالغ واقعی
نشده باشد غیابی محسوب است .
مبحث چهارم ـ واخواهی
ماده  ۳۰۵ـ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید  .این اعتراض واخواهی نامیده می شود .
دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .

ماده  ۳۰۶ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور
اقامت دارند دوماه از تاریخ ابالغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در
این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است  .دراین صورت باید دالیل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی
به دادگاه صادرکننده رای اعالم نماید  .اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و
ا جرای حکم نیز متوقف می شود  .جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
 ۱ـ مرضی که مانع از حرکت است .
 ۲ـ فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد .
 ۳ـ حوادث قهریه از قبیل سیل  ،زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
 ۴ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد .
تبصره  ۱ـ چنانچه ابالغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابالغ قانونی به عمل آید  ،آن ابالغ معتبر بوده و
حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد .
درصورت ی که حکم ابالغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطالع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست
واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد  .دادگاه بدوا خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد
یا قبول دادخواست را صادر می کند  .قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود .
تبصره  - ۲اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحکوم له خواهد بود  .مگر اینکه
دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابالغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابالغ دادنامه واخواهی نکرده
باشد .
تبصره  - ۳تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی درمرحله تجدیدنظر برابر مقررات
مربوط به آن مرحله می باشد .
ماده  ۳۰۷ـ چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم  ،واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر
شود  ،خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد .
ماده  ۳۰۸ـ رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی
که واخواهی نکرده است نخواهد شد  ،مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به
کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت .
مبحث پنجم ـ تصحیح رای

ماده  ۳۰۹ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یازیاد شدن آن و یا
اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده  ،دادگاه راسا یا به درخواست ذی
نفع  ،رای را تصحیح می نماید .رای تصحیحی به طرفین ابالغ خواهد شد  .تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت
رای تصحیحی ممنوع است .
حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره  - ۱در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت
قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .
تبصره  - ۲چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گرددرای تصحیحی نیز از اعتبار
خواهد افتاد .
مبحث ششم ـ دادرسی فوری
ماده  ۳۱۰ـ دراموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد  ،دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر
می نماید .
ماده  ۳۱۱ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت  ،همان دادگاه خواهد بود و
درغیراین صورت مرجع درخواست  ،دادگاهی می باشد که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
ماده  ۳۱۲ـ هرگاه موضوع درخ واست دستور موقت  ،در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ،
درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید  ،اگرچه صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .
ماده  ۳۱۳ـ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد  .درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به
امضای درخواست کننده می رسد .
ماده  ۳۱۴ـ برای رسیدگی به امور فوری  ،دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید .
درمواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر
محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود .
ماده  ۳۱۵ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صالحیت رسیدگی به درخواست را دارد .
ماده  ۳۱۶ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .

ماده  ۳۱۷ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .
ماده  ۳۱۸ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد  ،درخواست کننده باید حداکثر
ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور  ،به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را
تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید  .در غیر این صورت دادگاه صادرکننده
دستور موقت به درخواست طرف  ،ازآن رفع اثر خواهد کرد .
ماده  ۳۱۹ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین
مناسبی اخذ نماید  .دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .
ماده  ۳۲۰ـ دستور موقت پس ازابالغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار  ،دادگاه می تواند مقرردارد که قبل از ابالغ
اجراء شود .
ماده  ۳۲۱ـ درصورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد  ،دادگاه درصورت مصلحت
از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .
ماده  ۳۲۲ـ هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود  ،دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می
نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد  ،دادگاه رسیدگی کننده دستوررا لغو خواهد نمود .
ماده  ۳۲۳ـ درصورتی که برابر ماده (  ) ۳۱۸اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا  ،ادعای خواهان رد شود ،
متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستورمتحمل شده است محکوم خواهد شد .
ماده  ۳۲۴ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن  ،چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ
رای نهایی  ،برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود  ،به دستور دادگاه  ،ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .
ماده  ۳۲۵ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقال قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست  .لکن متقاضی می
تواند ضمن تق اضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض ودرخواست رسیدگی نماید  .ولی در هرحال رد یا
قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .

تبصره  - ۱اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
تبصره  - ۲درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است .
باب چهارم ـ تجدیدنظر
فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده  ۳۲۶ـ به موجب ماده  ۳۹قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب الحاقی  ۲۸/۷/۱۳۸۱صریحا نسخ گردیده
است .
ماده  - ۳۲۷با توجه به نسخ صریح ماده  ۳۲۶به موجب ماده  ۳۹قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب الحاقی
 ۲۸/۷/۱۳۸۱این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
ماده  - ۳۲۸با توجه به نسخ صریح ماده  ۳۲۶به موجب ماده  ۳۹قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب الحاقی
 ۲۸/۷/۱۳۸۱این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
ماده  - ۳۲۹با توجه به نسخ صریح ماده  ۳۲۶به موجب ماده  ۳۹قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب الحاقی
 ۲۸/۷/۱۳۸۱این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
فصل دوم ـ آراء قابل تجدیدنظر
ماده  ۳۳۰ـ آراء دادگاههای عمومی و انقالب در امور حقوقی قطعی است  ،مگر درمواردی که طبق قانون قابل
درخواست تجدیدنظر باشد .
ماده  - ۳۳۱احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ دردعاوی مالی که خواسته یاارزش آن ازسه میلیون ( )۰۰۰/۰۰۰/۳ریال متجاوزباشد .
ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .
ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
تبصره  -احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع
دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

ماده  ۳۳۲ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است  ،درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر
باشد :
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج ـ قرار سقوط دعوا .
د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .
ماده  ۳۳۳ـ درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی
آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .
ماده  ۳۳۴ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقالب هر حوزه ای  ،دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می
باشد .
ماده  ۳۳۵ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف  -طرفین دعوا یا وکال و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب  -مقامات مندرج در تبصره (  ) ۱ماده (  ) ۳۲۶در حدود وظایف قانونی خود .
فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر
ماده  ۳۳۶ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا  ،برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو برای اشخاص مقیم
خارج از کشور دوماه از تاریخ ابالغ یا انقضای مدت واخواهی است .
ماده  ۳۳۷ـ هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا
فوت شود  ،مهلت جدید از تاریخ ابالغ حکم یا قرار در موردورشکسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم
و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود .
ماده  ۳۳۸ـ اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل والیت یا قیمومت و یاوصایت در دعوا دخالت
داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد  ،مهلت مقرراز تاریخ ابالغ حکم یا قرار به کسی که به این
سمت تعیین می شود  ،شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد  ،مهلت تجدیدنظرخواهی از

تاریخ ابالغ حکم یا قرار به کسی که ازوی رفع حجر شده است شروع می گردد .

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده  ۳۳۹ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه
اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است  ،تسلیم نماید .
هریک از مراجع یادشده در باال باید بالفاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و
طرف دعوا  ،تاریخ تسلیم  ،شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر
همان تاریخ را قید کند  .این تاریخ  ،تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد .
تبصره  ۱ـ درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح باال اقدام و دادخواست را
به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد .
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد  ،مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن  ،پرونده را
ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد .
تبصره  ۲ـ درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد  ،به موجب قرار
دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است  ،رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .
تبصره  ۳ـ دادگاه باید ذیل رای خود  ،قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید  .این امر
مانع از آ ن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعالم کند  ،هریک از طرفین
درخواست تجدیدنظر نماید .
ماده  - ۳۴۰درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ،
متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خو د تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید  .دادگاه
مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت
وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره  -جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده ( )۳۰۶می باشد .
ماده  ۳۴۱ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
 ۱ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده

باشد .
 ۲ـ نام و نام خانوادگی  ،اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
 ۳ـ حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
 ۴ـ دادگاه صادرکننده رای .
 ۵ـ تاریخ ابالغ رای .
 ۶ـ دالیل تجدیدنظرخواهی .
ماده  ۳۴۲ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا والیت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را
داشته باشد  ،باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد  ،پیوست دادخواست نماید .
ماده  ۳۴۳ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعالوه یک
نسخه باشد .
ماده  ۳۴۴ـ اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می
باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت  ،دادخواست تکمیل یا تجدید نشود  ،پس از انقضای مهلت ،
دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد  .این قرار نسبت به اصحاب
دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر  ،خواهد بود .
تبصره  -مهلت مقرردراین ماده و ماده (  ) ۳۳۶شامل مواردنقض مذکور در ماده (  ) ۳۲۶نخواهدبود .
ماده  ۳۴۵ـ هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (  ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲و  ) ۶۹ماده (  ) ۳۴۱و مواد (  ) ۳۴۲و ( ) ۳۴۳
در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روزاز تاریخ وصول دادخواست نقایص
را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطالع داده و ازروز ابالغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع
کند و اگر محتاج به ت جدید دادخواست است آن را تجدید نماید  ،در غیراین صورت برابر تبصره (  ) ۲ماده ( ) ۳۳۹
اقدام خواهد شد .
ماده  ۳۴۶ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص  ،یک
نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ پاسخ دهد  ،پس از
انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد  ،پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .

ماده  ۳۴۷ـ تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود  ،هرچند
د ادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعالم نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد .
فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر
ماده  - ۳۴۸جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف  -ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب  -ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .
ج  -ادعای عدم توجه قاضی به دالیل ابرازی .
د  -ادعای عدم صالحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای .
ه ـ  -ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی .
تبصره  -اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود
جها ت دیگر  ،مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .
ماده  - ۳۴۹مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته
رسیدگی می نماید .
ماده  ۳۵۰ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ،
موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود  .در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار
می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید  .درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که
سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .
ماده  ۳۵۱ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد  ،ارقام  ،سهوقلم  ،مشخصات طرفین
و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری مالحظه نکند ضمن اصالح رای آن را
تایید خواهد کرد .
ماده  ۳۵۲ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر  ،دادگاه بدوی را فاقد صالحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده
را به مرجع صالح ارسال می دارد .
ماده  ۳۵۳ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد  ،آن را تایید

می کند  .درغیر این صورت پس از نقض  ،پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد .
ماده  - ۳۵۴قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور اوتوسط یکی از مستشاران
شعبه اجرا می شود و چنانچ ه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار
را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت
قضایی به دادگاه محل  ،درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
تبصره  -در مو اردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رای انجام
خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده  ۳۵۵ـ درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در
قرار  ،موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد  ،در نهایت قرار صادره را
تایید خواهد کرد .
ماده  ۳۵۶ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب
قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده  ۳۵۷ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان  ،کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود  ،مگر
در مواردی که قانون مقرر می دارد .
ماده  ۳۵۸ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد  ،رای دادگاه بدوی را نقض و رای
مقتضی صادر می ن ماید  .درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای  ،پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد .
ماده  ۳۵۹ـ رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرارگیرد  ،مگر در مواردی که
رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و
تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت .
ماده  ۳۶۰ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر  ،سهو یا اشتباهی رخ دهد  ،همان دادگاه با رعایت ماده (
 ) ۳۰۹آن را اصالح خواهد کرد .

ماده  ۳۶۱ـ تنظیم دادنامه و ابالغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .
ماده  ۳۶۲ـ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
 ۱ـ مطالبه قیمت محکوم به که عین آن  ،موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی
مورد حکم قرار گرفته است .
 ۲ـ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی ،
رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق
گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد .
 ۳ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس .
ماده  - ۳۶۳چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند  ،مرجع تجدیدنظر  ،قرار ابطال
دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید .
ماده  - ۳۶۴در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یاوکیل او در هیچ یک از
مراحل دادرسی حاضر نبوده و الیحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشندرای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست
روز پس از ابالغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد  ،رای
صادره قطعی است .
ماده  ۳۶۵ـ آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (  ) ۳۲۶قطعی می باشد .
باب پنجم ـ فرجامخواهی
فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی
مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام
ماده  - ۳۶۶رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین
شرعی و مقررات قانونی .
ماده  ۳۶۷ـ آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر
در موارد زیر :

الف ـ احکام :
 ۱ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (  ) ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال باشد .
 ۲ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن  ،طالق  ،نسب  ،حجر  ،وقف  ،ثلث  ،حبس وتولیت .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
 ۱ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد .
 ۲ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .
ماده  ۳۶۸ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن  ،طالق  ،نسب  ،حجر و وقف .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
 ۱ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
 ۲ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا .
ماده  ۳۶۹ـ احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی
نخواهد بود :
 ۱ـ احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
 ۲ـ احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین بطور کتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
 ۳ـ احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد .
 ۴ـ احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند .
 ۵ـ احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود  ،درصورتی که حکم
راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
 ۶ـ احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است .
مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده  ۳۷۰ـ شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ
تصمیم می نمای د  .چنانچه رای مطابق قانون ودالیل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن  ،پرونده را به دادگاه صادر
کننده اعاده می نماید واال طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد .

ماده  - ۳۷۱در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد :
 ۱ـ دادگاه صادرکننده رای  ،صالحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صالحیت
محلی  ،وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
 ۲ـ رای صادره خالف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
 ۳ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای
را از اعتبار قانونی بیندازد .
 ۴ـ آرای مغایر با یکدیگر  ،بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
 ۵ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دالیل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
ماده  ۳۷۲ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد  ،نقض نمی گردد .

ماده  ۳۷۳ـ چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد  ،لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که
دارای معنای دیگری است تطبیق شده  ،رای یادشده نقض می گردد .
ماده  ۳۷۴ـ در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد  ،چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یاآیین نامه مربوط به آن
قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود  ،رای صادره در آن خصوص نقض می
گردد .
ماده  ۳۷۵ـ چنانچه عدم صحت مدارک  ،اسناد و نوشته های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند
ثابت شود  ،رای صادره نقض می گردد .
ماده  ۳۷۶ـ چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینکه طرفین و یاصورت اختالف تغییر
نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود  ،رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی
نفع بی اعتباری آن اعالم می گردد  .همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد  ،اعم از اینکه آرای
یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .
ماده  ۳۷۷ـ درصورت وجود یکی از موجبات نقض  ،رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجامخواه به آن

جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .
مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی
ماده  ۳۷۸ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
 ۱ـ طرفین دعوا  ،قائم مقام  ،نمایندگان قانونی و وکالی آنان .
 ۲ـ دادستان کل کشور .
ماده  ۳۷۹ـ فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید  .مدیردفتر دادگاه مذکور باید
دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به
تقدیم کن نده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید  .تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای
فرجامخواهی محسوب می شود .
ماده  - ۳۸۰در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
 - ۱نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده
باشد .
 - ۲نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
 - ۳حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است .
 - ۴دادگاه صادرکننده رای .
 - ۵تاریخ ابالغ رای .
 - ۶دالیل فرجام خواهی .
ماده  ۳۸۱ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود :
 ۱ـ رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود .
 ۲ـ الیحه متضمن اعتراضات فرجامی .
 ۳ـ وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجامخواه دادخواست را
نداده باشد .
ماده  ۳۸۲ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به
عالوه یک نسخه باشد  ،به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود .

ماده  ۳۸۳ـ دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده
باشد به جریان نمی افتد .
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست  ،نقایص آن را بطورمشخص به دادخواست
دهنده اخطار می نماید و از روز ابالغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص رارفع کند .
درصورتی که دادخو است خارج ازمهلت داده شده  ،یا در مدت یادشده تکمیل نشود  ،به موجب قراردادگاهی که
دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد  .رای دیوان قطعی است .
ماده  ۳۸۴ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم
نباشد  ،دادخواست بالاثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا
داده شده رد می شود  .قرار یادشده ظرف بیست روزاز تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده  ،قابل شکایت در
دیوان عالی کشور می باشد  .رای دیوان قطعی است .
ماده  ۳۸۵ـ درصورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد  ،مدیر دفتر دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهای
آن را برای طرف دعوا  ،ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد  .پس از انقضای مهلت یادشده اعم
از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد  ،پرونده راهمراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته  ،به دیوان عالی کشور
می فرستد .
ماده  ۳۸۶ـ درخواست فرجام  ،اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیرنمی اندازد لکن به ترتیب
زیر عمل می گردد :
الف  -چنانچه محکوم به مالی باشد  ،در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحکوم له تامین مناسب اخذ
خواهد شد .
ب  -چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم  ،محکوم علیه تامین مناسب بدهد ،
اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .
ماده  - ۳۸۷هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده  ،یا به هرعلتی در آن موارد قرار رد
دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع (  ) ۲۱۳مدعی خالف شرع یا قانون بودن آن رای باشد  ،می
تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید  .تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و

پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
تبصره  -مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد
دادخواست فرجامی یا ابالغ رای دیوان عالی کشور درخصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می باشد .
ماده  ۳۸۸ـ دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت
ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات  ،آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می
رساند .
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون  ،مقرون به صحت تشخیص
دهد  ،از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می نماید  .درصورت نقض رای در دیوان عالی کشور  ،برابر مقررات
مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد .
تبصره  -چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابالغ می نماید که
ظرف ده روز از آن رفع نقص کند  .هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد
بود  .دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثرنیست .
ماده  ۳۸۹ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل  ،محکوم علیه رای یادشده می تواند باارایه گواهی الزم به
دادگاه اجرا کننده رای  ،تقاضای توقف اجرای آن را بنماید .
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید .
مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی
ماده  - ۳۹۰پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور  ،رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و
ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردیکه به
موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور  ،رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .
ماده  - ۳۹۱پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز
قانون  ،رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است .
ماده  ۳۹۲ـ رئیس شعبه  ،موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یابه نوبت  ،به یکی از اعضای
شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید .

گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی
مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدالل باشد .
عضو شعبه مکلف ا ست ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش  ،چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده
دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی  ،یا اعمال غرض و بی اطالعی از مبانی قضایی مشاهده نمود  ،آن را بطور
مشروح و با استدالل درگزارش خود تذکر دهد  .به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی
انتظامی قضات ارسال خواهد شد .
ماده  ۳۹۳ـ رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر درموردی که شعبه
رسیدگی کننده دیوان حضور آنان را الزم بداند .
ماده  ۳۹۴ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می شود  .آن دادگاه مکلف است
احضاریه رابه محض وصول  ،ابالغ ورسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید .
ماده  ۳۹۵ـ در موقع رسیدگی  ،عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که الزم است قرائت می نماید و طرفین یا
وکالء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود رااظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل
در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید .
اظهارات اشخاص فوق الذکر درصورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد  .عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می
تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصالح نماید .
ماده  - ۳۹۶پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق  ،شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت درابرام یا نقض رای فرجام
خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دالیل موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن  ،پرونده را به دادگاه
صادرکننده اعاده می نماید واال طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .
مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی
ماده  ۳۹۷ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه
می باشد .
ماده  ۳۹۸ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :

الف ـ برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابالغ .
ب ـ برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای
مهلت تجدید نظر .
ماده  ۳۹۹ـ اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت  ،تاریخ آخرین ابالغ هریک از دو حکم
خواهد بود .
ماده  ۴۰۰ـ مقررات مواد (  ) ۳۳۷و (  ) ۳۳۸این قانون در مورد فرجامخواهی از احکام و قرارها نیز الزم الرعایه می
باشد .
مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض
ماده  ۴۰۱ـ پس از نقض رای دا دگاه در دیوان عالی کشور  ،رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد
ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد :
الف ـ اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است  ،رسیدگی
مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود .
ب ـ اگر رای به علت عدم صالحیت دادگاه نقض شده باشد  ،به دادگاهی که دیوان عالی کشورصالح بداند ارجاع می
گردد .
ج ـ در سایر موارد نقض  ،پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادرنموده ارجاع می شود و
اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود .
ماده  ۴۰۲ـ درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات  ،دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و
مشروح ذکر نماید .
ماده  ۴۰۳ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یامشخصات طرفین دعوا و نظیر آن
متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند  ،دیوان عالی کشورآن را اصالح و رای را ابرام می نماید .
همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدالل و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال
دیگری نباشد  ،دیوان عا لی کشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته
خواهان صادر شده باشد  ،نقض بالارجاع خواهد شد .

تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود  ،تصحیح آن بادیوان عالی کشور خواهد
بود .
ماده  ۴۰۴ـ رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرارگیرد  ،مگر در مواردی
که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام
خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت .
ماده  ۴۰۵ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف ـ درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات  ،تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور راانجام داده  ،سپس با در
نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید .
ب ـ در صورت نقض قرار  ،دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کندمگر اینکه بعد از
نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد  .دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا
در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد  ،به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده
 ،پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد .
ماده  ۴۰۶ـ درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم  ،دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات
پرونده  ،اگر اقدام دیگری را الزم نداند  ،بدون تعیین وقت  ،رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و اال با
تعیین وقت و دعوت از طرفین  ،اقدام الزم را معمول وانشاء رای خواهد نمود .
ماده  ۴۰۷ـ هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده  ،موافق قانون بوده ودیگری نقض شده باشد
 ،رای معتبر الزم االجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل ( ماده  ) ۴۰۶اقدام خواهد شد .
ماده  ۴۰۸ـ درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکراستدالل طبق رای اولیه
اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود  ،شعبه دیوان عالی کشور در
صورت پذیرش استد الل رای دادگاه را ابرام  ،درغیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه
نظر شعبه دیوان عالی کشورمورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد .
دادگاه مرجوع الیه طبق استدالل هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید  .این حکم در غیر موارد
مذکور در ماده (  ) ۳۲۶قطعی می باشد .

ماده  ۴۰۹ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض  ،تقدیم دادخواست جدید الزم نیست .
ماده  ۴۱۰ـ در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته
شده است و خالصه اعتراضات و دالیلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرارمی شود به طور روشن و کامل ذکر می
گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد .
ماده  - ۴۱۱به موجب ماده  ۳۹قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب الحاقی  ۱۳۸۱/۷/۲۸صریحا نسخ گردیده
است .
ماده  - ۴۱۲به موجب ماده  ۳۹قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب الحاقی  ۲۸/۷/۱۳۸۱صریحا نسخ گردیده
است .
مبحث هفتم  -فرجام تبعی
ماده  - ۴۱۳فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهداز حکمی که مورد
شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خالف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا
درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابالغ می شود که ظرف مدت بیست
روز به طور کتبی پاسخ دهد  ،هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد .
ماده  - ۴۱۴فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود .
ماده  - ۴۱۵اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام
تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بالاثرمی گردد .
ماده  - ۴۱۶هیچیک از شرایط مذکور در مواد (  ) ۳۸۰و (  ) ۳۸۱در فرجام تبعی جاری نیست .
فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث
ماده  ۴۱۷ـ اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده
او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد  ،می تواند نسبت به آن رای
اعتراض نماید .

ماده  ۴۱۸ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی  ،انقالب و تجدیدنظر
اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به
عنوان شخص ثالث اعتراض کنند .
ماده  ۴۱۹ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف  -اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب  -اعتراض طاری ( غیراصلی ) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا دریک دادگاه صادر شده و
طرف دیگر برای اثبات مدعای خود  ،در اثنای دادرسی آن رای را ابرازنموده است .
ماده  ۴۲۰ـ اعتراض اصل ی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد .
این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه راصادر کرده است  .ترتیب دادرسی مانند
دادرسی نخستین خواهد بود .
ماده  ۴۲۱ـ اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد  ،ولی
اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده  ،معترض دادخواست خود را به دادگاهی
که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول  ،در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد .
ماده  ۴۲۲ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض  ،قابل طرح است و بعد ازاجرای آن درصورتی می
توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .
ماده  ۴۲۳ـ درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص
اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود  ،تاحصول نتیجه اعتراض  ،رسیدگی به دعوا را به تاخیر
می اندازد  .در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با
دادگاه دیگری باشدبه مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط
تقدیم نماید .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .
ماده  ۴۲۴ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد  .در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از

ا جرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب
قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند .
ماده  ۴۲۵ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی  ،اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد  ،آن قسمت ازحکم را که مورد
اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد  ،تمام آن الغاء خواهد شد .
فصل سوم ـ اعاده دادرسی
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی
ماده  ۴۲۶ـ نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
 ۱ـ موضوع حکم مورد  ،ادعای خواهان نبوده باشد .
 ۲ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
 ۳ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
 ۴ـ حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن  ،که قبال توسط همان دادگاه صادر شده است
متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
 ۵ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است .
 ۶ـ حکم دا دگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد ،
 ۷ـ پس از صدور حکم  ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت
شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیارمتقاضی نبوده است .
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده  ۴۲۷ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور
دو ماه به شرح زیر می باشد :
 ۱ـ نسبت به آرای حضوری قطعی  ،از تاریخ ابالغ .
 ۲ـ نسبت به آرای غیابی  ،از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر .
تبصره  -در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (  ) ۳۰۶این قانون عمل می
شود .

ماده  ۴۲۸ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دوحکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابالغ هریک از دو
حکم است .
ماده  ۴۲۹ـ درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد  ،ابتدای مهلت اعاده
دادرسی  ،تاریخ ابالغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .
ماده  ۴۳۰ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده  ،ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد
و مدارک یا اطالع از وجود آن محاسبه می شود  .تاریخ یادشده باید دردادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ،
اثبات گردد .
ماده  ۴۳۱ـ مفاد مواد (  ) ۳۳۷و (  ) ۳۳۸این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود .
مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده  ۴۳۲ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف  -اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید .
ب  -طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه
او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .
ماده  ۴۳۳ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و
درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره  -پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست الزم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .
ماده  ۴۳۴ـ دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده
حکم ارسال نماید و چنانچه دالیل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که درخصوص درخواست اعاده
دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد  ،رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده
دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی
خود ادامه می دهد .

تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ،
د رخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد  .درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه  ،رسیدگی
در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد .
ماده  ۴۳۵ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :
 ۱ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او .
 ۲ـ حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است .
 ۳ـ مشخصات دادگاه صادرکننده حکم .
 ۴ـ جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز
پیوست دادخواست گردد .
تبصره  -دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار الزم را صادرمی نماید و در صورت قبول
درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود .
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .
ماده  ۴۳۶ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است  ،جهت دیگری مورد رسیدگی
قرار نمی گیرد .
ماده  ۴۳۷ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
الف  -چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد .
ب  -چنانچه محکوم به مال ی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له
تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد .
ج  -در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب موردمطابق بندهای ( الف ) و
( ب ) اقدام می گردد .
ماده  ۴۳۸ـ ه رگاه پس از رسیدگی  ،دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد  ،حکم مورد اعاده دادرسی
را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید  .درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد  ،فقط
همان قسمت نقض یا اصالح می گردد  .این حکم ازحیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .

ماده  ۴۳۹ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد  ،دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و
حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود .
ماده  ۴۴۰ـ نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد  ،دیگر اعاده دادرسی ازهمان جهت پذیرفته
نخواهد شد .
ماده  ۴۴۱ـ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .
باب ششم ـ مواعد
فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد
ماده  ۴۴۲ـ مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد  .موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام
امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد  .موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعیین خواهد شد .
ماده  ۴۴۳ـ از نظر احتساب موارد قانونی  ،سال دوازده ماه  ،ماه سی روز  ،هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار
ساعت است .
ماده  ۴۴۴ـ چنانچه روز آخر موعد  ،مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط
امکان اقدامی نباشد  ،آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد  ،روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع
مانع باز می شوند .
ماده  ۴۴۵ـ موعدی که ابت دای آن تاریخ ابالغ یا اعالم ذکر شده است  ،روز ابالغ و اعالم وهمچنین روز اقدام جزء مدت
محسوب نمی شود .
ماده  ۴۴۶ـ کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افرادمقیم خارج از کشور دو ماه از
تاریخ ابالغ می باشد .
ماده  ۴۴۷ـ چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند  ،طوالنی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می
شود شامل دیگران نیز خواهد شد .
ماده  ۴۴۸ـ چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ،

انقضای موعد  ،روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند .
ماده  - ۴۴۹مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهدشد .
فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد
ماده  ۴۵۰ـ مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد  ،فقط برای یکبار مجازخواهد بود  ،مگر
درصور تی که در اعالم موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نمایدکه عدم انجام کار مورد
درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد .
ماده  ۴۵۱ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی و اعاده دادرسی
ممنوع است  .مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد .
ماده  ۴۵۲ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده  ،درغیر موارد یادشده درماده فوق درصورتی مجاز
است که دراعالم موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به
علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (  ) ۳۰۶این قانون بوده است .
ماده  ۴۵۳ـ درصورت قبول استمهال  ،مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال ازمهلت قانونی بیشتر نباشد
تعیین می شود .
باب هفتم ـ داوری
ماده  ۴۵۴ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختالف خود را خواه در
دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد  ،به داوری یک یا چند نفر ارجاع
دهند .
ماده  ۴۵۵ـ متعامل ین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت
بروز اختالف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختالف تعیین
نمایند .
تبصره ـ درکلیه موارد رجوع به داور  ،طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند .

ماده  ۴۵۶ـ درمورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی  ،تا زمانی که اختالفی ایجادنشده است طرف
ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختالف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع
نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد  .هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی
باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل و بالاثر خواهد بود .
ماده  ۴۵۷ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطالع مجلس
شورای اسالمی صورت می گیرد  .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن
را مهم تشخیص داده  ،تصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری است .
ماده  ۴۵۸ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به
طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد  .درصورتی که تعیین داور بعد ازبروز اختالف باشد  ،موضوع اختالف که به
داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابالغ شود .
تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (  ) ۱۳۹قانون اساسی تابع
مقررات زمان تنظیم می باشند .
ماده  ۴۵۹ـ درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نکرده
باشند و در موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث
تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد  ،یک طرف می تواند داور خود را معین
کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث
تراضی کند  .درا ین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در
تعیین داور ثالث تراضی نماید  .هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود  ،ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین
داور به دادگاه مراجعه کند .
ماده  ۴۶۰ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختالف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در
انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود  ،یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد
جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور
امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد  ،هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله
اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد
اعالم کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده

اقدام نماید  .درصورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید  ،برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .
ماده  ۴۶۱ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختالفی باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و
اظهار نظر می نماید .
ماده  ۴۶۲ـ درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند  ،دادگاه صالحیتدار برای
تعیین داور  ،دادگاهی خواهد بود که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
ماده  ۴۶۳ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختالف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص
نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند  ،رسیدگی به اختالف
درصالحیت دادگاه خواهد بود .
ماده  ۴۶۴ـ درصورتی که در قرارداد داوری  ،تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق
کنند  ،هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .
ماده  ۴۶۵ـ در هر مورد که داور یا داوران  ،وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود  ،انتخاب کننده مکلف است
قبولی داوران را اخذ نماید  .ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختالف و شرایط
داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابالغ شده باشد .
ماده  ۴۶۶ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
 ۱ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
 ۲ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .
ماده  ۴۶۷ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند  ،باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی
که برای داوری الزم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران الزم را به طریق قرعه معین نماید .
ماده  ۴۶۸ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی  ،نام و نام خانوادگی و سایرمشخصات طرفین و موضوع
اختالف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابالغ می نماید  .دراین مورد ابتدای مدت
داوری تاریخ ابالغ به همه داوران می باشد .

ماده  ۴۶۹ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
 ۱ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
 ۲ـ کسانی که در دعوا ذی نفع باشند .
 ۳ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
 ۴ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور
آنان باشد .
 ۵ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
 ۶ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از
اصحاب دعوا دارند  ،درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .
 ۷ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب
دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
 ۸ـ کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
ماده  ۴۷۰ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین
باشد .
ماده  ۴۷۱ـ درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود  ،هریک از طرفین می توانند پس از اعالم در جلسه  ،درصورت
حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابالغ تا ده روز  ،داور تعیین شده را رد کنند  ،مگر اینکه موجبات رد بعداپ حادث
شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردحادث گردد  .دادگاه پس از وصول اعتراض  ،رسیدگی می
نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند .
ماده  ۴۷۲ـ بعد از تعیین داور یا داوران  ،طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .
ماده  ۴۷۳ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری
حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید  ،عالوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب
شدن به داوری محروم خواهد بود .
ماده  ۴۷۴ـ ن سبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریکی از داوران استعفادهد یا از دادن رای

امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد .
چنانچه بین آنان در صدور رای اختالف حاصل شود  ،دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده
یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضورپیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ،
مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد  ،طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند  .دراین صورت مدت داوری ازتاریخ
قبول داور جدید شروع می شود .
درصورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری
اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند  ،دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید .
تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران مالک اعتبار است  ،مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده  ۴۷۵ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختالف به داوری وارد دعوا شده
باشد  ،می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر
موافقت حاصل نگردید  ،به دعوای او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد .
ماده  ۴۷۶ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند  .داوران نیز می توانندتوضیحات الزم را از آنان
بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد  ،کارشناس انتخاب نمایند .
ماده  ۴۷۷ـ داوران در رسیدگی و رای  ،تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بایدمقررات مربوط به داوری را
رعایت کنند .
ماده  ۴۷۸ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و
تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوطبه نکاح یا طالق یا نسب بوده و رفع
اختالف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طالق یا نسب باشد  ،رسیدگی داوران تا
صدور حکم نهایی ازدادگاه صالحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طالق یا نسب متوقف می گردد .
ماده  ۴۷۹ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی
ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .
ماده  ۴۸۰ـ حکم نهایی یادشده در ماده (  ) ۴۷۸توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یادادگاهی که داور را انتخاب
کرده است به داوران ابالغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابالغ

حکم یادشده حساب می شود  .هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد  ،حکم نهایی وسیله طرفین یا یک
طرف به او ابالغ خواهد شد .
داوران نمی توانند برخالف مفادحکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طالق یا نسب صادر شده رای بدهند .
ماده  ۴۸۱ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :
 ۱ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا .
 ۲ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا .
ماده  ۴۸۲ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .
ماده  ۴۸۳ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند  .دراین صورت صلح
نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده  ۴۸۴ـ داوران باید از جل سه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شودمطلع باشند و اگر داور
از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید  ،رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر
اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد  .مراتب نیز بایددر برگ رای قید گردد  .ترتیب تشکیل جلسه و نحوه
رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه  ،توسطداوران تعیین خواهد شد  .در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق
دادگاه بوده  ،دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید .
تبصره  -درمواردی که طرفین به موجب قرارداد م لزم شده اند که درصورت بروز اختالف بین آنان شخص یا اشخاص
معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام
داوری به داور یا تمام داوران ابالغ می شود  .این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .
ماده  ۴۸۵ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابالغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند  ،داور مکلف
است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم
نماید .
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می
دارد .
ماده  ۴۸۶ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند  ،آن رای درقسمت مردود بالاثر

خواهد بود .
ماده  ۴۸۷ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده (  ) ۳۰۹این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران
است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور  ،به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران
صادر کننده رای خواهد بود  .داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم
نمایند  .ر ای تصحیحی به طرفین ابالغ خواهد شد  .دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا
انقضای مدت یادشده متوقف می ماند .
ماده  ۴۸۸ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابالغ  ،رای داوری را اجرا ننماید  ،دادگاه ارجاع کننده دعوا به
داوری و یا دادگاه ی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای
داور برگ اجرایی صادرکند  .اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد .
ماده  ۴۸۹ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
 ۱ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
 ۲ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
 ۳ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد  .دراین صورت فقط آن قسمت ازرای که خارج از اختیارات
داور است ابطال می گردد .
 ۴ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
 ۵ـ رای داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است
مخالف باشد .
 ۶ـ رای به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور رای نبوده اند .
 ۷ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .
ماده  ۴۹۰ـ درمورد ماده فوق ه ریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابالغ رای داوراز دادگاهی که دعوا را
ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد  ،حکم به بطالن رای داور را بخواهد در
این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده  ،هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به
بطالن آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حکم به بطالن  ،رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده (  ) ۴۸۸نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه
خواهدبود  .شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده (  ) ۴۸۸برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج

در ماده (  ) ۳۰۶این قانون و تبصره (  ) ۱آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .
ماده  ۴۹۱ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد  ،درصورت اعتراض به
رای داور و صدور حکم به بطالن آن  ،رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطالن رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد  ،رسیدگی به دعوا در دادگاه با
تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .
ماده  ۴۹۲ـ درصورتی که د رخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می
نماید  .این قرار قطعی است .
ماده  ۴۹۳ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست  ،مگر آنکه دالیل اعتراض قوی باشد  .دراین صورت دادگاه قرار
« توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء
تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .
ماده  ۴۹۴ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد  ،و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از
موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود  ،دیوان عالی کشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای
فرجام خواسته ارسال می دارد .
ماده  ۴۹۵ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داورداشته اند و قائم مقام آنان
معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .
ماده  ۴۹۶ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
 ۱ـ دعوای ورشکستگی .
 ۲ـ دعاوی راجع به اصل نکاح  ،فسخ آن  ،طالق و نسب .
ماده  ۴۹۷ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده
باشد .
ماده  ۴۹۸ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسطوزیر دادگستری تهیه و به

تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
ماده  ۴۹۹ـ درصورت تعدد داور  ،حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .
ماده  ۵۰۰ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده باشد  ،برابر قرارداد
عمل خواهد شد .
ماده  ۵۰۱ـ هرگاه در اثر تدلیس  ،تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا
گردد  ،داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .
باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول ـ هزینه دادرسی
ماده  ۵۰۲ـ هزینه دادرسی عبارتست از :
 ۱ـ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود .
 ۲ـ هزینه قرارها و احکام دادگاه .
ماده  ۵۰۳ـ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و
جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام واعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای
اجرایی و غیره همان است که در ماده (  ) ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ
مصوب  ۱۳۷۳ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه
پرداخت می گردد .
فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی
ماده  ۵۰۴ـ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به
طورموقت قادر به تادیه آن نیست .
ماده  ۵۰۵ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یافرجام مطرح خواهد شد .
طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است  .اظهارنظردرمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا

فرجامخواهی با دادگاهی می باشد که رای مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .
ماده  ۵۰۶ـ درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد  ،باید شهادت کتبی حداقل دونفر ازاشخاصی که از وضعیت
مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادتنامه  ،مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با
تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطالعات و مشخصات کامل واقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند .
ماده  ۵۰۷ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار  ،پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا
چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی الزم بداند به مدعی اعسار اخطارشود که در روز مقرر شهود خود را حاضر
نماید .
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابالغ می
نماید  .به هرحال حکم صادره درخصوص اعسار حضوری محسوب است .
ماده  ۵۰۸ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام
مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند .
ماده  ۵۰۹ـ درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی
از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود .
ماده  ۵۱۰ـ اگر معسر فوت شود  ،ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند  ،لکن فوت
مورث در هریک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه
دادرسی از ورثه مطالبه می شود  ،مگرآنکه ورثه نیز اعسار خودرا ثابت نمایند .
ماده  ۵۱۱ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد  ،هزینه دادرسی از او
دریافت خواهد شد .
ماده  ۵۱۲ـ از تاجر  ،دادخواس ت اعسار پذیرفته نمی شود  .تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد
باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد  .کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .

ماده  ۵۱۳ـ پس ازاثبات اعسار  ،معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
 ۱ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت ازهزینه آن ادعای اعسار
شده است .
 ۲ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله .
ماده  ۵۱۴ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد  ،ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین
اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه بادرنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و
میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد .
باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول ـ کلیات
ماده  ۵۱۵ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از
دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد
شد ه یا خواهد شد  ،همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتالف و تسبیب از
خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از
خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب
حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره  ۱ -در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقال یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای
موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره  ۲ -خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد .
ماده  ۵۱۶ـ چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشنددرصورت تساوی خسارت
هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شددرغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر
می گردد .
ماده  ۵۱۷ـ دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد  ،حکم به خسارت نسبت به آن دعواصادرنخواهدشد  ،مگر

اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد .
ماده  ۵۱۸ـ در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد  ،میزان آن را دادگاه تعیین
می نماید .
فصل دوم ـ خسارات
ماده  ۵۱۹ـ خسا رات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم
مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع الزم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی .
ماده  - ۵۲۰درخصوص مطالبه خسارت وارده  ،خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بالواسطه ناشی از
عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد
خواهد کرد .
ماده  ۵۲۱ـ هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود .
ماده  ۵۲۲ـ د ر دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمکن مدیون  ،مدیون امتناع از
پرداخت نموده  ،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار  ،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می گردد
محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
ماده  - ۵۲۳در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده میشود اجراء رأی از مستثنیات دیِن
اموال محکوم علیه ممنوعمیباشد.
تبصره  -احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد.
ماده  - ۵۲۴مستثنیات دیِن عبارت است از :بموجب ماده ۲۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منتشره  ۲۱،تیر
 ۱۳۹۴نسخ شد.
ماده  - ۵۲۵درصورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم
علیه ،تشخیص دادگاهصادرکننده حکم الزم االجراء ،مالک خواهد بود .چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و
شؤون محکومعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه وتفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن،
بابت محکومبه یا دیِن پرداخت میگردد.

ماده  - ۵۲۶مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده  - ۵۲۷چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده  - ۵۲۸دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور والیت ،رهبر کبیر انقالب امام خمینی (ره) تشکیل
گردیده طبق اصول پنجم ( )۵وپنجاه و هفتم ( )۵۷قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقالب اسالمی ادامه کار آن را
مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کردو پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع
مقررات مربوط به قوه قضائیه میباشد.
ماده  - ۵۲۹از تاریخ الزماالجراءشدن این قانون ،قانون آییندادرسی مدنی مصوب سال  ۱۳۱۸و الحاقات و اصالحات
آن و مواد ( )۲۴( ،)۲۳( ،)۲۱( ،)۱۹( ،)۱۸و ( )۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال  ۱۳۷۳و سایر
قوانین
و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم
فروردین ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ۲۸ .۱ .۱۳۷۹به تأیید شورای
نگهبان رسیده
است.
علیاکبر ناطق نوری  -رئیس مجلس شورای اسالمی
تاریخ تصویب ۲۱ .۱ .۱۳۷۹

