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  آیین دادرسی مدنی

  مبانی   –قسمت اول 
    

       13                  تعریف آیین دادرسی مدنی –گفتار اول                             کلیات   –فصل اول 
  15                 فایده آیین دادرسی مدنی –گفتار دوم                                                            

  16                   محتوای آیین دادرسی مدنی-گفتارسوم                                                           
  16                 خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی -گفتارچهارم                                                           

  16                                                                                                               ی ر از جهت امری یا تخیی-الف                                                                                         
  17                                                                                        از جهت عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن-   ب                                                                                                                  

  19                                      قاعده فراغ دادرسی –ج                                                                                         
       19                                                                         ر امر مختومه   اعتبا–د                                                                                         

                                                                                                                                                                                 
       21                                                                                                مراجع قضایی     - گفتار اولسازمان قضایی              – دومفصل 

  21                                                  ]دادسرا [ مرجع کشف جرم و تحقیقات  - اولبند                                                                                       
  24                                                                       جع رسیدگی نخستین یا بدوی ا مر-بند دوم                                                                                       

  24                                                         ] دادگاههای عمومی [  مراجع عمومی رسیدگی -اول                                                                                                     
  30                                                          ]دادگاههای اختصاصی  [  مراجع اختصاصی رسیدگی -دوم                                                                                                     

  49                                                               ]                          ه تجدیدنظر استان دادگا[   مرجع تجدیدنظر –                      بند سوم                                                                                           
  49                                                            ]دیوان عالی کشور [  مرجع پژوهش و فرجام -بند چهارم                                                                                       

  54                                                                                                                                                        اشخاص قضایی   –گفتار دوم                                                                    
  54 اعضای دادگستری                                                                                              -                  بند اول                                                                       

  54                                                                                                                       دادرسان -اول                                                                                                                   
  72                                                                                                            کارمندان اداری-دوم                                                                                                                                      

   73 تابعان دادگستری                                                                                               -                                                  بند دوم                                                          
   73 وکالی دادگستری                                                                                                        -اول                                                                                                                              
  85                                                                                        کارشناسان رسمی دادگستری -دوم                                                                                                                                      

  91 مراجع اداری                                                                                                    -                                     گفتار سوم                                        
  91                                                              ]دیوان عدالت اداری [  مرجع عمومی اداری -       بند اول                                                                                        

  107                                                                          مراجع اختصاصی اداری         -                                                                                                    بند دوم
  107                                                                          مراجع رسیدگی به اختالفات مالیاتی -الف                                                                                                                    

  108                                                                                مراجع صالح در اختالفات گمرکی -ب                                                                                                                                      
  109                                            مراجع رسیدگی به اختالفات بین شهرداری و سایر اشخاص -ج                                                                                                                                      

  110                                                                                                         سایر مراجع اداری -د                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           

  111                                                                                مفهوم صالحیت                  -گفتار اول صالحیت قضایی         –فصل سوم 
     111                                                                                                                               انواع صالحیت   -دومگفتار                                                      

     111                                                                        صالحیت ذاتی – اول بند                                                                                     
          114                                                                                                   ]  محلی [   صالحیت نسبی  –بند دوم                                                                                          

  125 اختالف در صالحیت                                                                                         -                                             گفتار سوم                     
  126الف در صالحیت                                                                     مراجع حل اخت-                                                                  گفتار چهارم

                                                                               
  129                                                                   ماهیت دعوا                                     -گفتاراول   ] دعوا [   ترافع قضایی–فصل چهارم  

  130    طرح دعوا                                                                                                    –                               گفتار دوم                                    
  141  انتقال دعوا                                                                                                   -                                                                    گفتار سوم 

  142 زوال دعوا                                                                                                   -              گفتار چهارم                                                      
  142                                                                       انواع دعاوی                          -                                                                   گفتار پنجم 

  142     ، دعاوی مختلط                                        ] دینی [   دعاوی عینی ، شخصی -                         بند اول                                                                    
  144  دعاوی منقول و غیرمنقول                                                                         -                                                                                                       بند دوم 

  144  دعوی تصرف و دعوی مالکیت                                                                  –                                                                     بند سوم                                   
  154 دعاوی مالی و غیرمالی                                                                             -                    بند چهارم                                                                                   

              
  

  :شامل ] دادرسی مدنی  مبانی آیین [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مربوط به    ،مجموعه قوانین  –  پنجمفصل   
  156                                             177 الی 158  و  30 الی 1: مواد ،  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی -گفتاراول                                                   

  160 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب                                                                                                                                  -                         گفتار دوم                                   
  164 آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب                                                                                                      -          گفتارسوم                                                  

                                                               

         169قضاوت ، مشاوره حقوقی  و کارشناسی ارشد                                                       گذشته  وکالت ، یشامل تمام سواالت آزمونها ،    سشنامه  پر–ششمفصل    
  ن آزمون ین آزمون تا آخریاز اول]  کلیات آیین دادرسی مدنی [   مربوط به                                                    
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       194               مفهوم دادخواست    –گفتار اول                                  دادخواست–فصل اول 
  194               مفاهیم مشابه دادخواست –گفتار دوم                                                                                 

       195               انواع دادخواست   –گفتار سوم                                                                                 
  196                شرایط دادخواست–                                                                                گفتار چهارم 
  208              موارد توقیف دادخواست -                                                                                گفتار پنجم  

  209                تعیین بهای خواسته -گفتار ششم                                                                                
  210                جریان دادخواست–                                                                                گفتار هفتم 

  211                ابالغ دادخواست -                                                                              گفتار هشتم   
  222                               ]و اظهارنامه [  آثار دادخواست -                                                                                 گفتار نهم
  224                                   مواعد-                                                                                 گفتار دهم

  

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

  229 اصول راهبردی حاکم بر دادرسی                                                      - دومگفتار                                                                                
  231جلسه دادرسی                                                                                    - سومگفتار                                                                                

  233                                         تشریفات تعیین جلسه  دادرسی               –                                                                                گفتار چهارم 
  237 حقوق اصحاب دعوی در اولین جلسه  دادرسی                                -                                                                                گفتار پنجم

  241 تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه  دادرسی                                -                                 گفتار ششم                                               
  241                                                  تجدید جلسه                                    -                                                                                 گفتارهفتم
  245                                                                                                        ختم دادرسی-                                                                                گفتارهشتم

                                                                                                
  

       247                                 دلیل –گفتار اول  رسیدگی به دالیل                 –فصل سوم 
  256                                  اقرار - گفتار دوم                                         »ادله اثبات دعوی «                        

  261                                                    سند-                                                         گفتار سوم                             
  279                                  گواهی -                                                     گفتار چهارم                           

  287                                معاینه محلی–                                                                                گفتار پنجم 
  288                                تحقیق محلی-                                                                 گفتار ششم               

  290                                                  کارشناسی           -                                                                                گفتار هفتم
  295                                  سوگند-                                                                                گفتار هشتم
  301                                  نیابت قضایی-                                                                                گفتار نهم
  302                                  امارات -                                                                                گفتار دهم

  
  305                                                                                                                    وکالت در دعاوی                      -فصل چهارم

  
  
  
  
  

  :شامل ]  شروع دادرسی [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی مربوط به   مجموعه قوانین  ،  –   فصل پنجم 
  309                294 الی 194  - 157 الی 156 - 104 الی 93  - 63 الی 31:  مواد  ،  یین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آ–گفتار اول                                                     

  309                                                                                                                                                                47 الی 31:  وکالت در دعاوی ، مواد -بند اول                                                            
  311                                                                                                                                                                          63 الی 48:  مواد  دادخواست ،-                                                                                               بند دوم

  314                                                                                                                                                                  83 الی 64:   جریان دادرسی ، مواد -                              بند سوم                                                                 
  316                                                                                                                                                               104 الی 93:   جلسه دادرسی ، مواد -                                                                            بند چهارم                   

  317                                                                                                                                                                          157 و 156:   اظهارنامه ، مواد -                                                                                               بند پنجم
             317                                                                                                                                      294 الی 149  رسیدگی به دالیل ،  مواد -                                                                                               بند ششم

  324                                                            1335 الی 1257مواد ]  : ادله اثبات دعوی [  قانون مدنی -                                                            گفتار دوم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

          329ضاوت ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد                                                     شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، ق ،      پرسشنامه–  ششم فصل
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]  شروع دادرسی [  مربوط به

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

  374  قرار                                                                          –                                                                                                       گفتار دوم  
  384اعمال و تصمیمات حسبی                                            –گفتار سوم                                                                                                        

  386های اداری و گزارش اصالحی                       دستور–                                                                                                       گفتار چهارم 
  387 سایر اعمال محاکم                                                     –                                                                                                       گفتار پنجم

  
  

  388 واخواهی                                                                    –گفتار اول                  شکایت از رای دادگاهدی عا طرق –فصل دوم 
  398             ]                                        پژوهش [ واهی  تجدید نظر خ–گفتار دوم                                                                                                        

  
  

  417فرجام خواهی                                                             –گفتار اول          طرق فوق العاده شکایت از رای دادگاه – سومفصل 
  434 اعاده دادرسی                                                            –                                                            گفتار دوم                                            

  447 اعتراض ثالث                                                              - سوم                                                                                                       گفتار
  
  

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

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                                          
  :  شامل ]رای دادگاه و طرق شکایت از آن [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مربوط به    ،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی   –فصل پنجم 

  459                                                                                    309 الی 295: مواد ،    رأی -                                                                             گفتار اول                                                     
  460                                                                                        365 الی 326: مواد   ،   تجدیدنظر  -گفتار دوم                                                                                                                                                           

  464                                                                                  441 الی 366: مواد ،     فرجام خواهی-گفتار سوم                                                                                                                                                           
  471                                                                                              453 الی 442: مواد ،     مواعد-گفتار چهارم                                                                                                                                                           

                                                                           
         472                                                           و کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی ،  ،    پرسشنامه–فصل ششم  

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

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

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                           

  528       دعاوی اضافه یا ضمیمه                                                       –                               گفتار اول  طواری هجومی  –فصل دوم 
  529 دعوای تقابل                                                                              -                                                                                        گفتاردوم

  535 دعوای ورود ثالث                                                                    -                                 گفتار سوم                                                       
  537                                                       دعوای جلب ثالث           -                                                                                        گفتارچهارم

                                                                                    
                                                                                     

          540 طواری توقیفی                                                                        –گفتار اول               طواری توقیفی و زوالی –فصل سوم  
  544واری زوالی                                                                            ط–                                                                                        گفتاردوم 

  544                                                  استرداد دادخواست                                      –الف                                                                                                            
  545                                                         استرداد دعوا                                            -                                                                                                                                              ب 
  546                                                         سازش طرفین دعوا                                     -                                                                                                                                              ج
  549                                                         صرف نظر کردن از دعوا                             -                                                                                                                                               د
  550                                           تسلیم شدن خوانده در برابر ادعای خواهان             -                                                                                                                                              ه 
  550                                        فوت یکی از اصحاب دعوا                                            -                                                                                                                                              و
  550                                            انتفاء  موضوع دعوا                                                  -                                                                                                                                              ز

           550                                                 توأم  و تفکیک نمودن دعاوی –گفتار سوم                                                                                         
                                                                                                                                                                                                 

  
  552 تامین خواسته                                                                            - لگفتاراو آیین های ویژه طواری             -فصل چهارم

  568                           تامین دلیل                                                    -                                                                                        گفتار دوم
  569 دستور موقت                                                                           -                                                                                        گفتار سوم

  
  
  
  
  
  
       :شامل   ،  ]طواری دادرسی [ به به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مربوط   دادگاههای عمومی و انقالب  در امور مدنی  ،قانون آیین دادرسی   –فصل پنجم   

  579                                                         92 الی 84:  ایرادات و موانع رسیدگی ،  مواد -گفتار اول                                                                                                                   
            580                107 الی 105: مواد   ،  توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست-وم گفتار د                                                                                                                                 

  580                                                                               148 الی  108: تفاقی ، مواد   امور ا-گفتار سوم                                                                                                                                
  583                                                      155 الی 149 :  تأمین دلیل  ، مواد-گفتار چهارم                                                                                                                   

  584                                                      193  الی178:  سازش و درخواست آن  ،  مواد -گفتار پنجم                                                                                                                                  
  584                                                                       325 الی 310:  دادرسی فوری  ، مواد -گفتار ششم                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      
          586                                                          و کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی   پرسشنامه ،  –فصل ششم   

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

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

      614                   فواید داوری– دومگفتار                                                               
  614             دعاوی که قابل ارجاع به داوری می باشند –گفتار سوم                                                     

  615                  شرایط داور– چهارمگفتار                                                      
  616                  تعیین داور-                                                                 گفتار پنجم

  617                  مدت داوری-ار ششم                                                                 گفت
  618                حقوق و مسئولیت داور-                                                                 گفتار هفتم

  618                  طواری داوری- گفتارهشتم                                                                 
  619                 قرارداد داوری-گفتار نهم                                                                 

  621                  اقسام داوری-گفتار دهم                                                                 
  621                                   زوال داوری-       گفتار یازدهم                                                          

  622                               رسیدگی و ترتیب تحقیقات بوسیله داور -                                                                 گفتار دوازدهم
  624                                   ابالغ رای داوری-                      گفتار سیزدهم                                            

  625                                 اعتراض به رای داور-گفتار چهاردهم                                                                 
        627                                   اجرای رای داور-                        گفتار پانزدهم                                         

         
  628                                 مفهوم و ماهیت اجرای احکام– گفتار اول اجرای احکام            – دومفصل 

  628                                                                                     تاریخچه اجرای احکام  -بند اول                                                                                      
  628مفهوم اجرای احکام                                                                                           -      بند دوم                                                                                            

  629شرایط اجرای احکام                                                                                          -       بند سوم                                                                                           
  633                                                                                  اهمیت اجرای احکام    -       بند چهارم                                                                                           

  633                                     تشکیالت اجرای احکام مدنی                                       -     بند پنجم                                                                                             
  634تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری                                                                  -       بند ششم                                                                                           

  635   تفاوت اجرای دادگاهها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت                            -                                                                                         بند هفتم         
  635                                  قواعد عمومی اجرای احکام –  دوم گفتار                                                           

  635                                                                                      مقدمات و شرایط اجرا-بند اول                                                                                        
  636                                                                                                     ترتیب اجرا-      بند دوم                                                                                               

  637                                                                                                  مأمورین اجرا-     بند سوم                                                                                                
  638                                                                 اشکاالت و اختالفات ناشی از اجرا-     بند چهارم                                                                                                

  639                                                                                             هزینه های اجرا-ند پنجم      ب                                                                                               
  639                                                                                                      مرور زمان-   بند ششم                                                                                                  
   640                                                                                                   اقسام اجرا   -      بند هفتم                                                                                               

  643       تکالیف محکوم علیه پس از ابالغ اجراییه                                                 -                                                                                                     بند هشتم 
  643 حقوق محکوم له                                                                                              -                                                                                                    بند نهم 

         644                                                                                               عملیات اجرایی-                                                                           بند دهم                          
  648                                   توقیف اموال محکوم علیه – سوم گفتار                                                    

  648                                                                                               مقررات عمومی-بند اول                                                                                         
  650                                                                                      اموال غیرقابل توقیف-      بند دوم                                                                                               

  651                                                                                          موارد رفع توقیف -     بند سوم                                                                                                
  651                                                                              در توقیف اموال منقول -       بند چهارم                                                                                              

  652                                                                           در توقیف اموال غیرمنقول -       بند پنجم                                                                                              
         654                                                                          در توقیف حقوق مستخدمین -       بند ششم                                                                                              

        655                                                   عملیات اجرایی بعد از توقیف   -  چهارم گفتار                                                    
  659                                  ملحقات اجرای احکام-پنجمفتار گ                                                    

  659                                                                                                           در اعسار -بند اول                                                                                       
  660                                                                                                    در حق تقدم -    بند دوم                                                                                               
  661                                                                                       ترتیب تأدیه طلبدر  -    بند سوم                                                                                               

  661                                                                                در اعتراض شخص ثالث -    بند چهارم                                                                                               
  662                                                        در ایراد و اختالف پیرامون اجرای احکام -     بند پنجم                                                                                              

  663      أخیر ، توقیف ، تعطیل ، ابطال ، قطع و الغای عملیات اجرایی در تصحیح ، ت-بند ششم                                                                                       
  665                                    اجرای احکام و اسناد الزم االجرای کشورهای خارجی-بند هفتم                                                                                       

  667 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی                                                         -                                                                                          بند هشتم         
                                                                                                    

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

  672                                                                          529 الی 515  و  504 الی 454  :مواد قانون آیین دادرسی مدنی ،  –گفتار اول                                                   
  677 قانون اجرای احکام مدنی                                                                                                                                                              -                                                       گفتاردوم   

  689 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی                                                                                                                                           -                                                   گفتار سوم       
                                                                                                                                       

         693                                                      ارشدکارشناسیو   شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی ، ، پرسشنامه  –چهارم فصل     
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]  داوری ، اجرای احکام مدنی  [  مربوط به                                                      

  داوری ، اجرای احکام مدنی   -پنجم قسمت 
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  708                                                                                                                                                                        2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره -گفتار اول

  712                                                                       شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی  - دوم گفتار

  713                                                   » انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی «   مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص -گفتار سوم 

  713                                 187موضوع ماده  وکالی دادگستری و وکالی  آیین نامۀ تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر-گفتار  چهارم 

  716                              حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع56ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده    -گفتار پنجم 

  716                            .در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت واقع شده و یا بشود ............  نحوۀ رسیدگی و ماده واحده   - ششمگفتار 

  717                      . در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود ............   دستورالعمل نحوه رسیدگی و -هفتمگفتار 

  717                                                                                                                   دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه  – هشتم گفتار

  719 اختالف ویژه امور راهنمایی و رانندگی                                                                                دستورالعمل تشکیل شوراهای حل-گفتار نهم

  721                    دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختالف ویژه بیمه های بازرگانی                                                                     -گفتار دهم

  722  دستورالعمل شوراهای حل اختالف صنفی                                                                                                                         -گفتار یازدهم

  722                                                                                                                  ]موقت [   آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی -گفتار دوازدهم 

  723       آئین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختالف مربوط به اسناد ثبت احوال                                                              -گفتار سیزدهم 

  723              اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،189موضوع ماده   آیین نامه اجرایی -گفتار چهاردهم

  726                         موارد صالحیت واحد اجراء ثبت-گفتار پانزدم

  727                                فهرست نهادهای شبه قضائی-گفتار شانزدهم

  728  فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی                                                                                                                      -گفتار هفدهم

  730                                                     ........... ]دادخواست  و برگ [   نمونه برگهای قضایی در آیین دادرسی مدنی -گفتار هجدهم 

  

  

   موضوعات مکمل   – 1پیوست 
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      744                                      ی نگهبان شورا9/10/1394 مجلس شورای اسالمی  و تصویب نهایی  10/8/1394مصوب   قانون جدید شوراهای حل اختالف -گفتار اول

       751                        مجمع تشخیص مصلحت نظام25/3/1382 و تصویب نهایی  مجلس شورای اسالمی22/9/1390مصوب    قانون جدید دیوان عدالت اداری -گفتار دوم

  761                                               مدارک الزم جهت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری                                                        -گفتار سوم

  763                                                 13/8/1386مصوب  آئین نامه اجرای شوراهای حل اختالف تخصصی دیوان عدالت اداری -گفتار چهارم

  764                                                                                                                                 با اصالحات و الحاقات بعدی25/11/1315مصوب    قانون وکالت-کفتار پنجم 

  766                                                                                                                                 19/3/1316مصوب  آیین نامه قانون وکالت -گفتار  ششم 

  769                                                                                           5/12/1333، مصوب   الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری -گفتار هفتم 

     772                                                                                                    25/3/1356مصوب  از قوانین دادگستری   قانون اصالح پاره ای-گفتار هشتم

  776                             17/2/1391مصوب  صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجیقانون  -نهم گفتار 

  777                                                                                                                                                                                                     27/7/1390مصوب   قانون نظارت بر رفتار قضات -دهمگفتار 

     783                                                                                                                                       25/2/1392مصوب  آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات - یازدهم گفتار 

  786                               8/6/1393 و منتشره به تاریخ 19/2/1389مصوب  آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات -دوازدهم گفتار 

  
  

   جزوه به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته است ، ساختار اصلیآیین نامه اجرایی آن ، با توجه به اینکه در مواردی ازقانون جدید حمایت خانواده و   :توجه 
  . انون و آیین نامه اجرایی آن در جزوه حقوق مدنی آمده است البته متن کامل این ق. بر این اساس از درج متن آن در پیوست قوانین خودداری شد            

  

           ]تحولی ، تطبیقی [  قوانین  مکمل  – 2پیوست 
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   794                                                   1395سواالت آیین دادرسی مدنی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، اردیبهشت ماه . 1

  796                                                                            1395 ماه مهر ، آیین دادرسی مدنی ، آزمون استخدام قضات سواالت .2

    800                                                            1395سواالت آیین دادرسی مدنی ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه . 3

  

        

                                

  

  

  جدید آیین دادرسی مدنی سواالت  - 3پیوست 
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   مقدمه

   . 1 ، با دقت هرچه تمام تر مطالعه شودردآیین دادرسی مدنی را بیان می دا نحوۀ استفاده از جزوۀ توصیه می شود ، متن ذیل که 
  

   آیین دادرسی مدنی  ترکیب و پالن بندی جزوۀ -بند اول 
آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما را در صدر هـر مـوفقیتی کـه بـدان                                  

  .ابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شودبن. منظور اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جزوه در پنج  قسمت به شرح ذیل پالن بندی و تقسیم و تفکیک موضـوع                            

  :شده است 
  سی مدنی   مبانی آیین دادر–قسمت اول                   

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

  
  

   : ، به ترتیب عبارت است از هر قسمت از جزوه 
  رح دروس ش •
  مجموعه قوانین  •
   تست و آزمون •

  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد  -الف 
منابع دانشگاههای تهـران     : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منابع موجود در کشور ، شامل                      

 بر پایه جدیدترین منابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین سرفـصل هـای                    کمل و کمک آموزشی ،    ، منابع موضوعی ، منابع م     ... شهید بهشتی،   
وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای حقـوق اسـتفاده            

همـه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای بدسـت آوردن         به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریبـاً بـه    . است    شده
بـر ایـن    . باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصد به سواالت معمـوالً کفایـت مـی کنـد                          

از آن استفاده شود سطح داده ها و اطالعات هـر فـرد را بـه       اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر بهینه و درست                 
  . قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسـخ صـحیح دهیـد                .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
بـه دنبـال    ایـن توانـایی را نیـز برایتـان        حتـی  چنین خاصیتی می تواند   .  پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              که

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

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیـستم سـنتی آموزشـی رایـج ، فاصـله      . االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود      حتی
 ]یعنی مقید کردن خویش به ساعت و سقف مطالعه[ عنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه گرفت و از عیوب مطالعه ، ی      

برای مطالعه علمی و نوین ، و به تبع بازدهی و نتیجه ای متفاوت ، لطفـاً  مـوارد مـذکور در بنـد                  . که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود             
  .  با دقت مطالعه شود  ،11وم همین مقدمه ، مندرج در صفحۀ د

 

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

ت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است ،  به گونه ای که  شما را از داشتن هـر گونـه کتـاب قـانون بـی نیـاز                         وحد  آرای
  : هدف از ارائه مجموعه قوانین بعد از شرح دروس جهت دو منظور ذیل است . کند  می

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

  

                                                           
  . رای آن است که برخی از متقاضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند علت موارد تشابه و تکرار آن در تمام جزوات ، ب. نحوه استفاده از جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است مقدمه و . 1
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  : توصیه می شود جهت موارد فوق به مجموعه قوانین مراجعه ، و به سبب ذیل از مطالعه صرف مواد قانون خودداری شود 
ب و بـا خـصایص جامعیـت و    در قوانین پیشرفته توسط منتخبی از برجسته ترین تخصصها از بین گروههای بـس فنـی و کارشناسـی منتخـ       توضیع قوانین    ♣

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

بنابراین درمراجعه به قوانین ، در واقع با مجموعه ای از شماره و کدها روبرو خواهیم بود که نـه تنهـا جامعیـت و قابلیـت      . سهولت قابل تفسیر به رای اند     
 در آینده یادگیری بوده ، به آینده یادگیری نیزآسیب یادگیری و فهم و هضم و دریافت را ندارند بلکه از نظر روان شناسی مطالعه ممکن است منع موثر

  . از پرداختن صرف به قوانین خودداری شود ]  بند ب 2و 1موارد [  بنابراین توصیه می شود جز در موارد لزوم . برسانند 
کرد که سـئواالت ایـن آزمونهـا بـا گـرایش      در واقع منشا رجوع  به مواد قانون را  باید بیشتر در آزمونهایی چون  وکالت ، قضاوت و سردفتری جستجو    ♣

داوطلبان دارای اطالعات جامع کارشناسی هستند ، مضافا تـسلط          . علت آن نیز این نوعیت تفکر بود که فکر می شد          . وتاکید به مواد قانون طرح می شد      
ود دارد ، بنابراین در تـدوین شـرح دروس سـعی شـده             البته این نگرش به میزان بس کمتر هنوز هم وج         . به مواد قانونی نیز تمایز وضعیت و رقابت باشد          

است ، قوانین پایه  هر درس  با متن درس تطبیق ، نهایتا در متن  درس گنجانیده شده است تا حتی االمکان دانشجویان و داوطلبان آزمونهای فـوق را از                     
 مشورتی ادارۀ حقوقی دادگستری که در پاورقی های قوانین آمـده           در عین حال ، آرای وحدت رویه و نظرات        . قیم به قوانین مستغنی نماید      مراجعه مست 

 . است ، حتی االمکان بعد از مطالعۀ توضیحات دروس ، مطالعه شود 
 

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

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

  

  های گذشته ا نمونه سؤاالت آزمونآشنایی ب. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شـده اسـت کـه در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه                                     
 از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و می توانید شرح دروس را به بهترین نحو وارد حافظه                 بنابراین اگر . تری برخوردار هستند     ضعیف

های قـوی   ، بی شک آنانی که دریافت     و اصولی   مطالعات علمی  پروسهدر  چرا که   . خواهید بود   ] ج  [ نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند          
 فراگیری اشراف پیدا می کننـد ، خواهنـد توانـست بـه هـر پرداخـت و پرسـشی در اطـراف آن          و به موضوع مورد بحث از نظر و عمیقی دارند  

موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بـدآموزی تلقـی و سـببی بـرای انحـراف و اشـتباهات در          
شاهده می کنید ، در صـورتی کـه طـراح سـوال ممکـن اسـت اساسـاً               شما تست مشابهی را در آزمون آتی م       . پاسخ به تستهای آتی خواهد بود       

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

. ه مـتن درس داده شـود        در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست بـا توجـه بـ                            –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکن است ناشی از عدم  پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ،  

پـس پاسـخ   . شتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا ا    
وانگهی اگر در فهرست تـست هـا ، بعـضاً    . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است . با شرح درس تطبیق و کنترل شود،  جهت اطمینان    ،هر تست 

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

  

  :  آمده است ، این جزوه عالوه بر پنج قسمت اصلی ، دارای سه پیوست نیز می باشد 8 و 7 و 6همان گونه که در صفحات   - د 
االمکـان   بنابراین توصیه می شود در صورت وجود وقت کافی ، حتی.  که در واقع به عنوان ادامه متن دروس محسوب می شود   خاص ،موضوعات مکمل و   - 1پیوست  

  .  به عنوان ادامه توضیحات و متن دروس مطالعه شود 
بنـابراین توصـیه مـی شـود در     .  قسمت از جزوات آمده اسـت  که در واقع به عنوان ادامه قوانینی محسوب می شود که در پایان هر      قوانین مکمل و خاص ،      -2پیوست  

  . االمکان به عنوان آخرین مرحله این جزوه مورد استناد و استفاده قرار گیرد  صورت وجود وقت کافی ، حتی
ه مـی شـود کـه شـاید بتوانـد در نوعیـت              که در این پیوست ، معموالً سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبان آورد               سؤاالت جدید آزمون ها ،      -3پیوست  

  . مطالعۀ آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مطالعۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز مورد استفاده قرار گیرد 
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   آیین دادرسی مدنی   مطالعه جزوۀ -بند دوم 
    نحوۀ مطالعه -الف

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشـد کـه مـی خواهیـد     . است  تفکر مطالعه د ، ابتدا نوعیتاز موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفی    .1
به عبـارتی بـا اعتمـاد بـه         . شود    در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                   . باالترین و بهترین باشید     

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

مطالعـه   انگیزه و عالقـه  بـا . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید          . وارد مطالعه شوید   یمشغله فکر  از هرگونه 
  .نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

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

ض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ، باعـث                               فر
ه در پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پـیش فـرض شـده کـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـ                                  

بـه عبـارتی   . های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                           زندگی
  . عه نکنیم برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطال
زنیـد، اینکـه تـصمیم        ب اهـداف مـی    وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایـت دسـت بـه اولویـت بنـدی و انتخـا                           

 ، ایـن یـک برنامـه    گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهیـد           می
در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معانی و خلط مبحث شده ، درگیر کردن خویش به سـاعت     . است  

  .  یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 
خـواهیم    میای که این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، به گونه نتقادیا منظور از. حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود   .4

وارد حافظه ] ای نه نکته[ ، مفهومی و به طور کلی آن است که موضوعات مورد مطالعه  کاربردی از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از
  . داده شود شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح 

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

پـس از آن بـه مطالعـه هـر قـسمت از             . به عنوان رئوس مطالب و سرفصل ها مطالعـه شـود             ] 5 الی   1صفحه  [ توصیه می شود ، قبل از مطالعۀ جزوه ، ابتدا پالن جزوه             . 6
برای مطالعۀ هر قسمت از جزوه نیز ابتدا باید پالن آن قسمت در ابتـدای جـزوه مطالعـه شـود ، تـا بـدون سـاختار و چـارچوب وارد حجمـه ای از          . جزوه می پردازیم    

  .طالعه قسمت اول ، ابتدا پالن آن در صفحۀ یک مطالعه شود یا برای قسمت دوم پالن آن در صفحه دو و الی آخر موضوعات برای مطالعه نشویم ، مثالً برای م
  

  آیین دادرسی مدنی  ترتیب مطالعۀ موضوعات -ب 
در غیـر ایـن صـورت ، بـه           .داگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ، یعنی ، به ترتیب از قسمت اول الی پنجم مطالعـه شـو                          

   : ترتیب اولویت مطالب ، در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه نمایید 
    ]رأی دادگاه و طرق شکایت از آن [  قسمت سوم        ]شروع دادرسی [  قسمت دوم        ]دعوا: ترافع قضایی [  فصل چهارم قسمت اول :   مرحلۀ اول 
      ]  تأمین خواسته ، تأمین دلیل ، دستور موقت : یعنی طواری دفاعی ، طواری هجومی ، طواری توقیفی و زوالی ، آیین های ویژه طواری : طواری دادرسی  [ قسمت چهارم :مرحلۀ دوم 
           ]کلیات ، سازمان قضایی ، صالحیت قضایی[  م قسمت اولفصل اول ، دوم و سو        ]داوری  [  فصل اول قسمت پنجم         ]اجرای احکام [  فصل دوم قسمت پنجم  : مرحلۀ سوم 

  

نیز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات  مطالعـه شـد ،             ]  مرور  [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم                        
   .به تبع قبل عمل نمایید توانید با ایجاد دایره های جدید ،  می
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  فصل اول 

  کلیات
  

این قـانون خـود مـسبوق بـه قـانونی اسـت کـه               .  شمسی تصویب گردید     1318 شهریورماه سال    25قانون آیین دادرسی مدنی در      
 19 حـسن مـشیرالدوله پیرنیـا تهیـه و در         توسط وزیر عدلیـه وقـت مرحـوم میـرزا         » قانون اصول محاکمات حقوقی     « تحت عنوان   
  . ، به تصویب مجلس شورای ملی رسید  ] شمسی 1290[ قمری 1329ذیقعده سال 

  در مجلـس شـورای اسـالمی          ]کتاب اول  در امور مدنی     [   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب          1379در فروردین ماه    
قـانون آیـین    .  منتـشر گردیـد      11/2/79 مـورخ    16070ن در روزنامه رسمی شماره       و پس از تأیید شورای نگهبا      به تصویب رسید  

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

∗∗∗  
   تعریف آیین دادرسی مدنی – گفتار اول 

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

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

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

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

  

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

، بـه مفهـوم اعـم ، مـدنی باشـد بـا              » مشکل حقوقی   « بنابراین اگر   .  ، به مرجعی قضاوتی تسلیم می گردد         ]عم  به مفهوم ا  [ حقوقی  
.  اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد با آیین دادرسی اداری مواجـه خـواهیم بـود                        آیین دادرسی مدنی ،   

در اکثریت قریب به اتفاق مواقـع مـورد         ،  برای اشخاص پیش بینی نموده      در حقیقت ، حقوقی که قانونگذار در مقررات مختلف          
  . تضییع و انکار قرار نمی گیرد 

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

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

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

.  نماید علیه صادر کننده در مراجع صالحه اقدام       و در نتیجه دارنده می تواند با طرح شکایت کیفری             است به مفهوم اعم ، کیفری    
                                                           

ی به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیدو برای مدت سه سال اجرای آزمایش] کتاب دوم در امور کیفری [  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 1378در شهریور . 1
 . منسوخ شده است  ] 1394اجرایی تیرماه   [1392این قانون ، اکنون با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب .  منتشر و الزم االجرا شد 18/7/1378 مورخ 15911در روزنامه رسمی شماره 

  تقریرات آیین دادرسی مدنی ، دانشگاه تهران دکتر جواد واحدی ،. 2
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   .1خوانده می شود آیین دادرسی کیفری در این خصوص باید رعایت نمایند واعدی که طرفین شکایت و مرجع صالحاصول و ق
ار ،  در مواردی تضییع یا انکار حقوق دیگران توسط دولت یا تشکیالت عمومی غیردولتی ، از جمله به ادعای حقی که قانونگـذ                     

بـه  » مـشکل حقـوقی   « در این حالت ، چون . من حیث هو ، به آنها داده ، اما فی الواقع بر خالف قانون است ، صورت می گیرد                   
و طرف مقابل در مقام پاسخ بـه آن و مرجـع صـالح در          »  شکایت  « مفهوم اعم ، اداری تلقی می شود ، مدعی حق در مقام طرح              

  . موسوم است  آیین دادرسی اداریقواعدی را باید رعایت نمایند که به مقام رسیدگی و صدور رأی اصول و 
اصـول و   آیـین دادرسـی مـدنی ،       موضوع مـورد مطالعـه      ،  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب          1بر اساس ماده     .2

   .مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می رود 
برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیـد نظـر   «  اصول و مقرراتی که  درحقیقت ، 

»  وضع شده اسـت  ]در امور کیفری [   و ضابطان دادگستری  و تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی       ]کیفری  [ و اجرای احکام    
   .2دادرسی کیفری است موضوع قانون آیین 

 علی االصول ، می تواند ، برای جبران ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم و احقـاق حـق خـصوصی                           اما ، نظر به اینکه متضرر از جرم ،        
 این پرسش مطرح می شـود کـه          خویش ، دعوای مدنی را در دادگاههایی که به جنبه کیفری امر رسیدگی می کند اقامه نماید ،                 

زیان   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،      15ز الزم الرعایه می باشد ؟ به موجب ماده          آیا آیین دادرسی مدنی در این خصوص نی       
جهـت  تمامی دالئل و مدارک خـود را          یا رونوشت  تصویرتواند ، پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت ،              می دیده از جرم  

تـسلیم دادگـاه    دادخواست ضـرر و زیـان خـود را          ،   قبل از اعالم ختم دادرسی       کند و تا  به مرجع تعقیب تسلیم     پیوست به پرونده    
مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما رعایت این تـشریفات در مطالبـه ضـرر و       « . نماید  

  . زیان ناشی از جرم به صراحت همان ماده الزامی است 
وع پرونده های مدنی بلکه در طرح ، دفاع و رسیدگی به جنبه مدنی              در نتیجه ، آیین دادرسی مدنی نه تنها در دعاوی مدنی موض           

 قـانون جدیـد آیـین      15مندرج در مـاده     [ البته در مواردی قانونگذار بر قاعده مزبور        . امور کیفری نیز ، علی االصول ، باید رعایت شود           
مجنی علیه ، که به هر حـال  رداخت دیه در حق در حقیقت عالوه بر محکومیت به پ. استثنائاتی وارد نموده است       ]دادرسی کیفـری  

، چـون بـه   ....  و ] قانون تعزیـرات  692ماده [  ، تصرف عدوانی ] قانون تعزیرات 667ماده [ جنبه مدنی نیز دارد ، در جرایمی مانند سرقت   
ز در حکـم صـادره      موجب این نصوص ، دادگاه ضمن صدور حکم ، باید در هر حال جبران مافات در حق متضرر از جرم را نیـ                      

مقرر دارد ، متضرر از جرم برای احقاق حق خصوصی خویش تکلیفی به تقدیم دادخواست در پرونده کیفری نداشته و بنـابراین                  
  .دعوای حقوقی به معنی اخص و در نتیجه رعایت آیین دادرسی مدنی در اینجا مطرح نمی شود

مجموعـه اصـول و      آیین دادرسـی اداری   یده است اما می توان گفت کـه         اگر چه آیین دادرسی اداری در مقررات ایران تعریف نگرد         
»  شـکایت  «  در مقام طـرح  ] 1392 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 18به تعبیر ماده [ » شاکی « قواعدی است که   

ر رأی و اجـرای آن بایـد      ورسیدگی ، صد  در مقام پاسخ به شکایت و مرجع اداری در مقام           » طرف شکایت   « در مراجع اداری و     
  . رعایت نماید 

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

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

                                                           
 . ی که اشاره خواهد گردید دارنده چک جهت مطالبه وجه چک و ضرر و زیان وارده می بایست آیین دادرسی مدنی را ، به این علت که مشکل مربوطه جنبه مدنی نیز دارد ، رعایت کند البته به طور. 1
س شورای اسالمی و به تأیید شورای نگهبان رسیده و مجلس بـا اجـرای آزمایـشی آن بـه مـدت سـه سـال         به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجل1392قانون جدید آیین دادرسی کیفری در چهارم اسفند ماه        . 2

  . جرا شد  ، با دو قانون دیگر که به آن الحاق گردیدند ، الزم اال1/4/1394 در روزنامۀ رسمی منتشر شد ، سرانجام ، با اصالحاتی ، از تاریخ 3/2/1393این قانون که در تاریخ . موافقت نموده است 
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مقررات قانون جدیـد الزم الرعایـه اسـت و در    معنی که در هر مورد که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی ارجاع شده         
  . سایر موارد ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص الزامی است 

 ، و انحالل محـاکم اختـصاصی        1318از طرف دیگر ، از زمان تصویب و الزم االجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب                 . 4
سیدگی به دعاوی بازرگانی ، جز در مواردی که ترتیب خاص تعیین شده باشـد ، بـه صـراحت    تجارت ، و در حال حاضر نیز ، ر   

  . ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی ، برابر این قانون به عمل می آید 
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا می توان قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان حقوق عام آیین دادرسی در امـور           . 5

 بنابراین در رسیدگی به تمام امور مدنی ، به مفهـوم اعـم کلمـه ، و در تمـام مراجـع قـضاوتی ، چنانچـه                            ،غیرکیفری تلقی نموده    
  . ترتیبی خاص پیش بینی نشده باشد ، آن را الزم الرعایه دانست 

انونی نموده است ، پاسخ می تواند منفی بـه نظـر   ، که رعایت این قانون در سایر مراجع را موکول به تصریح ق   . ج  .  ق   1با توجه به نص ماده      
در عین حال چنانچه برای رسیدگی به امری غیرکیفری در مرجعی قضائی ، ترتیب خاصی ، جزئاً یا کالً پیش بینی نشده باشد ، اقدام                         . برسد  

  .  است ارحج به نظر می رسد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی بر اقدامی که مستند قانونی نداشته یا مستند به قانون دیگری
∗∗∗  

  فایده آیین دادرسی مدنی                   - گفتاردوم
آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشخاص پیش بینی شده اسـت؛ بنـابراین             

  .هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است 
 محاکم و حق مراجعه مـدعیان بـه آنهـا و صـالحیت و اقتـداری کـم و بـیش اسـتثنایی ، کـه در          آیین دادرسی مدنی با پیش بینی   

رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن برای مراجع مقرر نموده ، بررسی قانونی یا غیر قانونی بـودن هـر مـوقعیتی را امکـان پـذیر                            
بنابراین آیین دادرسی اسـتحکام     . ، فراهم می کند     ساخته و عملی نمودن حقوق و اجرای آن را ، هرجا مورد مناقشه قرار گرفت                

بخش حقوق و همچنین گذرگاه اجباری از حق به اجرای آن در مواردی است کـه حـق مـورد مناقـشه قـرار مـی گیـرد و بـرای                       
  . بسیاری از مردم مقیاس موثر بودن حقوق آنهاست 

فرزنـد  « هان عمومی هرگـز سـاده نخواهـد بـود ، زیـرا بـه                درعین حال باید پذیرفت که زدودن شهرت سوء آیین دادرسی مدنی از اذ            
معروف و با نظام خشک و پیچیده خود ، تیول همیشگی اشخاصی محسوب می شود که از مقـررات آن          » وحشتناک خانواده حقوقی    

را از یاد  ] Ihering [ ینگ ایهراما نباید این گفته. به عنوان حربه ای برای پیروزی در مواردی استفاده می کنند که در ماهیت بی حقند              
   .» آیین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزادی است « ببریم که 

  . امروزه به روشنی احراز گردیده که ، در حقوق ، همه چیز آیین دادرسی است 
منازعـه قـرار گـرفتن آن ،        علی رغم اهمیت آیین دادرسی و لزوم به کارگیری آن در تحقق ملموس حقوق ، در صـورت مـورد                     

  :در حقیقت . نباید پنداشت که آیین دادرسی وسیله انحصاری در این جهت است 
  

 ، دفـاع  . ]م .  ق 1085 و 337مواد [ در سیستم حقوقی ما نیز کماکان حبابهایی از دادگستری خصوصی ، مالحظه می شود که می توان به حق حبس                      ♣
 .اشاره نمود . م .  ق 133 و حق مذکور در قسمت اخیر ماده  ] قانون جدید مجازات اسالمی156و ماده . م .  ق 330ماده [ مشروع 

وجود دارد که از آن جمله مـی تـوان تنظـیم سـند الزم االجـرا ، داوری و        عالوه بر این راههای دیگری برای احقاق حق ، غیر از مراجعه به قاضی                ♣
 . سازش را ذکر نمود 

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

∗∗∗  

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

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

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

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

مقررات صالحیت ذاتی ،    :  شوند   این مقررات خود به دو دسته تقسیم می       . خوانده می شوند     »قوانین مربوط به صالحیت     «   اصول و مقررات ،   
مراجع قضاوتی را با توجه به صنف ، نوع و درجه آنها مشخص می نمایند و مقررات صالحیت نسبی در مواردی مطرح می شود که ،                 
با توجه به مقررات مربوط به صالحیت ذاتی ، مرجع صالح از حیث صنف ، نـوع و درجـه مـشخص گردیـده امـا مـی بایـست از بـین                            

بـاالخره دسـته سـوم از قـوانین آیـین دادرسـی       . ه از یک صنف ، نوع و درجه در کشور وجود دارند یکی را انتخاب نمود    مراجعی ک 
مدنی شامل اصول ، قواعد و مقرراتی است که طرز تنظیم دادخواست ، ابالغ آن ، ارائه دالیل، رسـیدگی بـه دعـوا ، صـدور حکـم ،                              

   . 1گفته می شود »قوانین آیین دادرسی مدنی به معنای اخص «    را پیش بینی نموده اند که به آنهاطرق شکایت از آراء دادگاهها و اجرای آنها
∗∗∗  

   خصوصیات قوانین آیین دادرسی مدنی - گفتار چهارم
وی  اجبار اشخاص در پیـر  در نتیجه نوعبه طور کلی قوانین با توجه به اهمیت جهات ، مبانی ، درجه ارتباط آنها با نظم عمومی و                 

   .بودن مشخص می شوند  تخییری یا تشریفاتی و آمرهبا دو خصوصیت از آنها 
در حقیقـت ،  . این دو خصوصیت اگرچه از هم متمایز می باشند اما ، با توجه به روابـط نزدیـک آنهـا ، پیوندشـان حتمـی اسـت             

 عنـوان تـضمین آزادی دفـاع        تشریفاتی بودن این مقررات در جهت حمایـت اصـحاب دعـوا در برابـر خودکـامگی قاضـی و بـه                     
از طرف دیگر اگر چه موضوع مربوط به اجرای این مقررات در مکان ، یعنی شمول آنها به تمامی      . اصحاب دعوا تلقی می شود      

 امـا کیفیـت اجـرای ایـن      اشخاصی که در محاکم ایران در دعوا دخالت دارند ، با لحاظ استثنائات ، مفروغ عنه به نظر می رسد ،                  
   :بهتر است مورد مطالعه قرار گیرد  ]عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن [ ر زمان مقررات د

   از جهت امری یا تخییری -الف
قوانین را ، با توجه به اهمیت جهات و مبانی آنها و نیز درجه ارتباط آنها با نظم عمومی و در نتیجه نوع اجبار اشخاص در پیروی                           

به قوانینی اطالق می شود که ، با توجه به جوانب فوق ، اشـخاص                قوانین امری . سیم می نمایند    از آنها ، به قوانین امری و تخییری تق        
 برعکس ، به قوانینی گفته می شود که ، با توجه بـه جوانـب فـوق ،                    قوانین تخییری ،  . در تراضی بر خالف آنها مخیر نمی باشند         

   مـی آورنـد ، بـا توافـق ،           در روابطی که بین خود بـه وجـود          را ، اشخاص می توانند بر خالف آنها تراضی نموده و مقررات آنها            
باید توجه داشت که قوانین مخیره نیز ، در صورتی که اشخاص بر خالف آنها تراضی ننموده باشند ، الزم االجـرا  . نادیده گیرند  

 آزاد باشـند بلکـه مـی تواننـد ، در      می باشد و منظور از مخیره این نیست که اشخاص در اجرا یا عدم اجرای آن ، به میـل خـود ،           
 قـوانین مخیـره       اما در صورتی که این توافق انجام نگرفته یـا نگیـرد ،              روابط با دیگران ، در صورت توافق ، آنها را اجرا ننمایند ،            
  . نیز، به همان درجه که قوانین آمره ، الزم االجرا می باشند 

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

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

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

  مقررات مربوط به سازمان قضاوتی . 1
بـرای مثـال ، در      . ن دادرسی که مربوط به سازمان قضاوتی می باشند از قوانین آمره محسوب می شـوند                 آن دسته از مقررات آیی    

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

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

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

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

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

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

بنابراین چنانچه دادخواست تجدیـدنظر خـارج از مهلـت          . م دارد   باشد ، مکلف است ظرف مهلت مقرر درخواست خود را تقدی          
خواسـت  اد ولو طرف مقابل اعتراض ننموده و یا حتی راضی باشد ، مرجع صالح به همین علـت قـرار رد د             قانونی تقدیم گردید ،   

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

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

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

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

  ]عطف به ماسبق شدن یا نشدن [  از جهت عطف یا عدم عطف به ماسبق شدن -ب 

 اصول و مقرراتی است که با رعایت آنها اشخاص بتوانند به نحو سریع تر و                هدف از وضع مقررات آیین دادرسی مدنی ، تدوین        
لذا ، قانونگذار درهر زمان که وجود بعضی از آنها را در حصول بـه         . مطمئن تری به حقوق تضییع یا انکارشده خویش نائل آیند           

  .ماید این هدف زاید یا نارسا تشخیص دهد ، اقدام به حذف ، اصالح ، و تکمیل آنها می ن
  . با توجه به این جوانب است که این قوانین متحول بوده و نسبت به قوانین ماهوی از ثبات کمتری برخوردار است 

محتاط بوده و حتی االمکان سعی می نماید ثبات و استقرار ایـن دسـته از          ماهوی  قانونگذار ، در اعمال تغییرات در قوانین        براین اساس   
  . ، نسبت به قوانین ماهوی ، از ثبات و استقرار کمتری برخوردارند ماً لزو ،نابراین قوانین آیین دادرسیب. قوانین را تامین نماید 
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 قانون مدنی ، نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون مقررات خاصـی  4اثر قانون ، به استناد ماده       
  .نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد 

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

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

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

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

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

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

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

 مقررات مربوط به صالحیت .2

انین ، شـامل دعـاوی      قوانین مربوط به صالحیت ذاتی عطف به ماسبق می شوند ، یا بر حسب نظر فوق ، بـه علـت اثـر فـوری قـو                          
 دادگـاه هـای     هـت رسـیدگی بـه دعـوایی کـه در صـالحیت             ج  ، برای مثال چنانچه مرجعی اختـصاصی     . مطروحه نیز می گردند     

عمومی بوده است ، به وجود آید ، پرونده هایی که در زمان الزم االجرا شدن این قانون در دادگاههای عمـومی مطـرح بـوده و                           
چنانچـه امـری از     . مرجع اختـصاصی کـه تاسـیس و یـا صـالح اعـالم گردیـده احالـه مـی گـردد                       مختومه نگردیده است ، به آن       

صالحیت مرجعی اختصاصی خارج و در صالحیت مرجع اختصاصی دیگری یا مرجعی عمومی قرار گیرد نیز بـه همـین ترتیـب                      
   ).1ال قانونگذار آن را در مقررات تصریح می نمایدنیاز به نص ندارد اما معمو» احاله ای«اگر چه با توجه به این اصل چنین ( عمل می شود 

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

 مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص  .3

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

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

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

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

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

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

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

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

نکه دیوان عالی کشور اختالف را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه رأی فرجام خواسـته را ، بـا                    نظر به ای  . آن ، چه تکلیفی دارد      
توجه به مقررات الزم االجرای زمان صدورآن ، مورد قضاوت قرار می دهد ، بنـابراین مقـررات الحـق در دیـوان عـالی کـشور                           

 تحـت شـرایط      الیه مکلف به اجرای مقررات جدیـد ،       اما چنانچه رأی نقض گردد دادگاه مرجوع         . 1مورد عنایت قرار نمی گیرد    
اما قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به ادله اثبات دعوا از این حیث مـشمول ضـوابطی اسـت کـه در                      . مطالعه شده ، خواهد بود      

  . جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت 
   قاعدۀ فراغ دادرسی - ج

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

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

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

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

  

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

   اعتبار امر مختومه- د
منظور از اعتبار امر مختومه آن است که وقتی دادگاه به دعوائی رسیدگی کرد و رأی صادر نمود دیگر آن دادگاه یا دادگاه هم                        

مبنای این قاعده بنظر می رسد جلـوگیری از        . ی تواند نسبت به همان دعوا دوباره رسیدگی کرده ورأ ی صادر کند              عرض آن نم  
  .صدور آراء معارض از سوی محاکم در دعوی واحد باشد 

   شرایط تحقق اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها .1
عمومی و یا اختصاصی را در بر می گیرد و تـصمیمات اداری دادگاههـا و   اعتبار امر مختومه، همه احکام دادگاهها اعم از دادگاههای  

وی . در خصوص قرارها نیز دکتر واحدی عقیـده دارنـد در ایـن مـورد بایـد قائـل بـه تفکیـک شـد                        . احکام حسبی را شامل نمی شود     
  .شمول آن ندانسته اند قرارهای نهائی مثل قرار سقوط دعوا را مشمول این قاعده می دانند ولی قرارهای مقدماتی را م

                                                           
  . ج .  ق 372ماده » چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد « . 1
    منبع پیشین ،دکتر احمدمتین دفتری . 2
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  :برای اینکه این قاعده در رأی محقق گردد وجود شرایط سه گانه ذیل الزم است 
یعنی اینکه احکام دادگاهها فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنها معتبر می باشند ونـسبت بـه اشـخاص         -وحدت اشخاص   

 احکام موجد حق مثل احکام مربوط به احوال شخصیه، طالق ، حجر ، موت فرضی             البته  . )84 ماده   6بند  ( ثالث اعتباری ندارند    
باید گفت منظور از طرفین دعوا کسانی هستند کـه  نتیجـه دادرسـی در هـر دو                   .  نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثر می باشند          …و

، و لذا شخص بـرای بـار دوم مـثالً بعنـوان     دعوا به آنها بر می گردد ومنظور اتحاد  قانونی این اشخاص است نه اتحاد طبیعی آنان       
  1.تواند دعوا کند نماینده نیز نمی

ضابطه تشخیص این امر نیز این است که قاضی حکـم دعـوای سـابق را بـا     . یعنی خواسته در هر دو دعوا یکی باشد    -وحدت موضوع   
  . می کند خواسته دعوای جدید مقایسه کند و اگر آندو را یکی دانست قرار رد دعوا را صادر

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

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

  2.دکتر لنگروردی سبب دعوا را عاملی دانسته اند که  حق مورد تقاضای مدعی از آن ناشی شده است  -وحدت سبب 

مثالً مستاجر علیه . طه ای که خواهان به موجب آن خود را محق می داندپس سبب دعوا عبارت است از منشا ومبنای مستقیم و بی واس 
طرح دعوا می کند که به موجب عقد اجاره ماشین او را برای یک هفته اجاره کرده است و تسلیم آنرا تقاضا             ) مالک اتومبیل   ( موجر  
 ایـراد کنـد و      84 مـاده    6نده می تواند مطابق بنـد       اگر در دو دعوا سبب یکی باشد خوا       . کند، در اینجا سبب دعوا عقد اجاره است         می

لکـن در فرضـی کـه دعـوی دوم بـا همـان موضـوع و بـین همـان          . دادگاه در صورت وارد بودن ایراد قرار رد دعوا را صادر می کند            
 به اسـتناد قـرار      اشخاص مجدداً در محکمه اقامه گردد ولی سبب آن متفاوت از دعوی اول باشد مثالً در دعوای فوق خواهان بار دوم                    

نکتۀ دیگری  که در پایان این مبحـث  . باشد  داد بیع ادعا کند که ماشین را از خوانده خریده، در اینجا ایراد قضیه محکوم بها وارد نمی                 
الزم است متذکر شویم این است که اثر قضیه محکوم بها نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام قانونی آنان است مگـر در احکـام موجـد                            

  .ق که نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر می باشند ح
   تفاوتهای قاعده فراغ دادرسی با قضیه محکوم بها .2

قاعده فراغ دادرسی مربوط به قاضی صادر کننده رأی است ولی اعتبار قضیه محکوم بها مربوط به کل دادگستری اسـت و هـیچ محکمـه دیگـری       
  .ین همان اشخاص برای بار دوم ندارد حق رسیدگی به همان دعوا را با همان موضوع و ب

  .اگر رأی دادگاه بدوی قطعی نباشد مشمول فارغ دادرسی می باشد ولی مشمول اعتبار قضیه محکوم بها نمی باشد  
  .فراغ دادرسی همیشه پیش از قضیه محکوم بها تحقق می یابد  
 . جلوگیری از صدور آرای معارض از سوی محاکم است در فراغ دادرسی هدف تثبیت نظر قاضی است ولی در اعتبار امر مختومه هدف 

 
∗∗∗  

  
  
  
  
  

                                                           
  مر مختومه دکتر ناصر کاتوزیان ، اعتبار ا، منبع پیشین ، دکتر متین دفتری  .1
   ترمینو لوژی حقوق،دکتر جعفری لنگرودی .  2
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  صل دومف

  سازمان قضایی
  

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

 بلکه  مراجع دیگری نیز مانند دادگاههای         ، باشند  مرجع رسیدگی به دعاوی و حل وفصل اختالفات نمی          ،  فقط مراجع قضائی   بر این اساس ،   
،  شـهرداریها  100ده  رمـا ، کمـسیون مـا      ، مرجع حـل اخـتالف ادارۀ ثبـت احـوال ، هیـأت تـشخیص و حـل اختالفـات کـارگرو کارف                        اداری

  .کنند  نیز در حل وفصل اختالفات در پاره ای موارد که قانون تعیین کرده اقدام می…کمسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه و 
  

  

  ]دادسرا [ مرجع کشف جرم و تحقیقات           مراجع قضایی    
  مراجع عمومی رسیدگی    مراجع رسیدگی نخستین یا بدوی                                

    مراجع اختصاصی رسیدگی                                                                                         

  ]دادگاه تجدیدنظر استان [  مرجع تجدیدنظر                               
  ]دیوان عالی کشور [ مرجع پژوهش و فرجام                                

      
  دادرسان     اعضای دادگستری                اشخاص قضایی      

  کارمندان اداری                                                                      
  وکالی دادگستری      تابعان دادگستری                                    

  کارشناسان رسمی دادگستری                                                                      
  

  ]دیوان عدالت اداری [ مرجع عمومی اداری                 مراجع اداری     
  مراجع رسیدگی به اختالفات مالیاتی    مراجع اختصاصی اداری                                  

  مراجع صالح در اختالفات گمرکی                                                                                                    
  و سایر اشخاص مراجع رسیدگی به اختالفات بین شهرداری                                                                                                     

  سایر مراجع اداری                                                                                                      
  

  : ، به تشریح سازمان قضائی کشور می پردازیم  بر اساس نمودار فوقدر ادامه 

   قضایی مراجع  - گفتار اول
  ]دادسرا  [ حقیقات مرجع کشف جرم و ت-بند اول

 مقام مدعی العموم را پیش بینی نموده و تعیین آن را بـا تـصویب                1324 ذالقعده   14 متمم قانون اساسی مصوب      83در ایران اصل    
 تأسـیس اداره مـدّعی   1329، مـصوب رجـب     1. ص  . ح. ش  . م  . ع  . ت  .  ق ا  13در مـاده    . حاکم شرع در عهده پادشاه قرار داد        

  . حاکم عدلیه برای ایفای وظایف مقرره پیش بینی گردید عمومی نزد حاکم م
) واژه فرانـسوی  (فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه اداره مدعی هـای عمـومی، کـه در بعـضی مقـررات تحـت عنـوان پارکـه                            

  . بود، را به واژه دادسرا و مدعی العموم را به دادستان معادل سازی نمودبینی گردیده پیش
اما با کمال تأسف ، این تأسیس که دفاع از حقوق عامّه . می ، دادسرا در مراجع عمومی و اختصاصی کیفری پابرجا ماند       پس از انقالب اسال   

و حسن جریان امور در محاکم را تضمین نموده و تفتیش و تعقیب جرایم را در جهت حفظ حقوق عمومی در تمـام مـوارد جـز در جـرایم                              
 )از جمله مرحـوم مـدرّس       ( علی رغم تشخیص عدم مغایرت آن با موازین اسالمی توسط علمای طراز اول              قابل گذشت ، امکان پذیر می نمود ،         

                                                           
  قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه . 1
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 ، در اقـدامی    )18/5/1371از جمله از طریق تأیید قانون مجازات جرایم نیروهـای مـسلح جمهـوری جمهـوری اسـالمی ایـران ، مـصوب                        ( و سپس شورای نگهبان     
 از مراجـع عمـومی و انقـالب حـذف و دعـوای              1373یل دادگاههـای عمـومی و انقـالب ، مـصوب            زیانبار و عجیب ، به موجب قانون تشک       

امور حسبیه و کلیه اختیـاراتی کـه در سـایر قـوانین بـه               «  قانون اخیرالذکر    12در تبصره ذیل ماده     . عمومی در این مراجع بی صاحب گردید        
قانون به رؤسای محاکم تفویض شـده ، بـه رئـیس دادگـستری شهرسـتان و                 عهده دادستان عمومی بوده ، به جز اختیاراتی که به موجب این             

تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقـوق عمـومی و               « نیز تصریح شده بود     . ک  . د  . آ  . ق  .  ق   3در ماده   . شد  » استان محول   
   .»....... حدود اسالمی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و 

 بـه بعـد     22 ، ادامۀ حیات دادسرا در مـواد         1392اما ، با تصویب و الزم االجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب                
 ، در حوزۀ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حـوزه ، دادسـرای عمـومی و     22، به موجب ماده     تصریح گردید   آن  

کـشف جـرم ، تعقیـب مـتهم ، انجـام            . ظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل می شـود          انقالب و همچنین در معیت دادگاههای ن      
تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی و اقامۀ دعوای الزم در این مورد ، اجرای احکام کیفری ، انجام امور حـسبی از جملـه وظـایف                          

 قـانون جدیـد آیـین       23مـاده   (  و کارمنـد دارد      دادسرا است که ریاست آن با دادستان است و به تعداد الزم معاون ، دادیار ، بـازپرس                 
در حوزۀ قضایی بخش ، رئیس حوزۀ قضایی و در غیاب وی دادرس علـی البـدل عهـده دار وظـایف دادسـتان         . ) دادرسی کیفـری    

ی آن اسـتان و  دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضایی دادسرای شهرستان ها . ) قانون مزبـور   24ماده  ( است  
اشخاصی که وظایف دادستان را در حوزۀ دادگاه بخش عهده دارنـد ، و نیـز بـر حـسن اجـرای آرای کیفـری نظـارت نمـوده و                              

، سازمانی به نام دادسرا      در معیت دادگاه های جزایی استثنایی نیز، علی االصول        )  همان قانون    27ماده  ( دهد   تعلیمات الزم را می   
ندان قضایی آن، با همان عناوین کارمندان قضایی دادسرای عمومی، یعنی دادسـتان، دادیـار و بـازپرس،                  پیش بینی شده که کارم    
 قانون جدید آیـین  578ماده ( دادسرای نظامی در حال حاضر، افزون بر دادسرای انقالب که احیا شده است ،         . انجام وظیفه می نمایند   

افزون بر آن ، رئیس قوۀ قضائیه می تواند دادسراهای تخصصی مانند .  دارند  و دادسرای ویژه روحانیت نیز وجود )دادرسی کیفری   
دادسرای جرایم کارکنان دولت ، جرایم امنیتی ، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویـی ، رایانـه ای ، اقتـصادی و نیـز حقـوق                            

  .روند به شمار می» عمومی « که البته  )سی کیفری  قانون جدید آیین دادر25ماده ( شهروندی ، زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل دهد 
    اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی-اول

ارتکاب جرم ، افزون بر آنکه به حقوق مجنی علیه ، در مواردی که جرم در مورد شـخص یـا اشـخاص معیّنـی ارتکـاب یافتـه ،                              
دار  دادسرا عهده. یت و نظم عمومی جامعه نیز خلل وارد می سازد تجاوز می نماید ، در اکثر موارد به حقوق عامّه ، آرامش و امن             

 قانون جدید 11 و مادۀ 9بند الف مادۀ ( برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است    » دعوای عمومی   « اقامۀ  
 قـانون جدیـد آیـین    300مـادۀ  ( یـا مـی توانـد    دادسرا در مراجعی که پیش بینی گردیده ، حسب مورد ، بایـد و   . )آیین دادرسی کیفـری    

 در تمام دعاوی جزایی ، به عنوان مدّعی دعوای عمومی با وظایف و اختیـارات خـاص ، حاضـر شـده و ، بـه هـر       )دادرسی کیفری   
 اسـت   پس همان گونه که آمد ، بیشتر اختیارات و وظایف دادسرا مربوط به امور جزایی              . روی ، علی القاعده ، مقابل متهم است         

  . که مشروح آنها در تألیفات آیین دادرسی کیفری آمده است 
   اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیر جزایی-دوم 

  . در امور غیرجزایی نیز در بعضی موارد ، دادسرا به عنوان طرف اصلی دعوا انجام وظیفه می نماید که در زیر بررسی می شود 
    در امور ترافعی-الف 

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

یکـی از شـرائط دادخواسـت نیـز، پرداخـت هزینـه        . به طوری که خواهد آمد، رسیدگی به دعوا مستلزم تقدیم دادخواست است           
اما در صورتی کـه شخـصی بـه         . دد، علی االصول ، به صورت تمبر بر برگ دادخواست الصاق گر            دادرسی است که می بایست    
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واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه هزینه دادرسی نبوده و از این بابت معسر باشد، مـی توانـد،                
  .پس از اثبات این امر، موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردد

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

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

 دعوای اعسار در     )1394مجمع تشخیص مصلحت نظام ،      (  1392 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ، مصوب          13به موجب ماده    
  .» به طرفیت محکوم له اقامه می شود « مورد محکوم به 

  دعوای ورشکستگی. 2
، در صورت توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، ممکن است به حکم دادگاه ورشکـسته اعـالم                     تاجر یا شرکت تجارتی   

حکم ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر، تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و یـا برحـسب تقاضـای دادسـتان                        . گردد
  ] قانون تجارت 415 و 412مواد [ . عوای ورشکستگی مدعی دعوا ممکن است دادسرا  باشدبنابراین در د. صادر می گردد

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

  .این موارد ذیالً مورد اشاره قرار می گیرد). شده است
  تراض به درخواست انحصار وراثت اع. 1

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

، اصوالً آگهی می شود و افرادی که نسبت به موارد اعالم شده معترض باشند مـی تواننـد اعتـراض خـود را بـه دادگـاه                           ) ثورّا  (
دادستان نیز در صورتی کـه متـوفی را بـالوارث تـشخیص دهـد و درخواسـت اشـخاص را بـرای صـدور تـصدیق                   . تقدیم دارند   

بدین ترتیب در دعوای اعتراض به این درخواسـت ، دادسـرا نیـز              . ماید  انحصار وراثت بی اساس بداند می تواند به آن اعتراض ن          
  ) . قانون امور حسبی 367 ، 362 ، 360مواد ( ممکن است به عنوان معترض در آن دخالت نماید 

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

 ضـروری باشـد بـه دادگـاه مراجعـه نمـوده  و دادگـاه بـه درخواسـت          . )ح . ا .  ق 121مـاده  (  و یا عزل امین . )م .  ق   1184ماده  ( ولی  
  .دادسرا، اقدام الزم را معمول می دارد 

   بالغ شدهدرخواست اعالم ادامه وضعیت حجر صغیر. 3
چنانچه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد ، سفیه یا مجنون باشـد قـیّم بایـد                      . ح  . ا  .  ق   59به موجب ماده    

موضوع را به دادستان اطالع دهد و دادستان مکلـف اسـت در ایـن موضـوع تحقیـق نمـوده و دالیـل آن را بـرای صـدور حکـم                  
  .ابق ، به دادگاه بفرستد مقتضی، عنداالقتضا ابقای قیّم س

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

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

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



 
   
   

  

24

 
 ]کلیات [   آیین دادرسی مدنی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ز جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی ا 

  درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود االثر . 5
 و اجازه فروش    . )ح  . ا  .  ق   130ماده  ( دادستان می تواند برای اداره اموال غایب مفقود االثر از دادگاه درخواست تعیین امین بنماید                

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

  سایر موارد . 6
  

 ] قانون امور حسبی 56 و 55مواد [  .ه شوددر صورت فوت شخص و وجود صغیری که نیاز به تعیین قیم دارد مراتب می بایست جهت تعیین قیم به دادستان اطالع داد 

  ]ح. ا .  ق 68ماده [  . قیم مکلف است، پس از تعیین به این سمت، قبول یا عدم قبول قیمومت را ظرف سه روز از تاریخ ابالغ به دادستان اطالع دهد

  ]ح. ا .  ق 89ماده [  .ه عهده دادستان می باشدحفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت گردیده است ب 

الزم است توسط دادگاه راسأ انجام گردد، دادسـتان اقـدام فـوری الزم را جهـت حفـظ       . ح.ا. ق 168در موردی که مهر و موم ترکه بر اساس ماده            
  ]ح. ا .  ق 170ماده [  .ترکه، قبل از حضور دادرس دادگاه معمول خواهد داشت

دواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند به نمایندگی از مجنون به انعقاد عقد ازدواج اقدام نماید و طالق زوجـه   چنانچه پزشک از   
  ]ح. ا .  ق 88ماده [  .مجنون نیز، عنداالقتضاء به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه توسط قیم انجام می گیرد

 

   سایر امور غیر جزایی-ج
  . در سایر امور غیر جزایی به قرار زیر است و وظایف دادسرااختیارات

  شرکت در جلسه مزایده. 1
 125مـاده   [ . می بایست به فروش رسد، باید از طریق مزایده و با حضور نماینده دادسـرا بـه عمـل آیـد                    . م.ا.ا.اموالی که بر اساس ق    
ی اسناد الزم االجراء نیز می بایست با حضور نماینـده دادسـتان              جلسه حراج اموال بازداشت شده در اجرا       ]قانون اجرای احکام مدنی     

در صورتی که مال منقول معرفی شده در محلی باشد که در آن بسته بوده و کسی در آن محل نباشـد بـاز کـردن                          . تشکیل گردد 
  .در با حضور نماینده دادستان امکان پذیر می باشد

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

باید مجلد بوده و تمـام صـفحات آن را، در بـدو امـر، دادسـتان شهرسـتان محـل یـا                       ... گواهی امضاء دفتر ثبت شرکتها، دفتر اسناد رسمی و          
امضاء نموده و به مهر دادسرا ممهور و مجموع تعداد صفحات را در صفحه اول و آخر هر دفتر بـا تمـام حـروف    نماینده او شماره گذاشته و  

  1.ذکر و قید نماید
   عالوه بر وظایف و اختیارات فوق -د

ر ، دادستان کل کشو.....  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت 293به موجب ماده 
 قانون جدید 477چنانچه حکم قطعی را خالف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل ، مراتب را برای اعمال ماده 

  . آیین دادرسی کیفری به رئیس قوۀ قضائیه اعالم می نماید 
    مراجع رسیدگی نخستین یا بدوی -بند دوم

  ] عمومیدادگاههای [   رسیدگی نخستین عمومی مراجع-اول
را دارنـد اال دعـاوی را       » مدنی، جزائـی، حـسبی    « هستند که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی        دادگاههای عمومی دادگاههایی    

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

برای مثال دعوای افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته در صالحیت اداره ثبت محل وقوع ملک بوده و بنابراین از صـالحیت دادگـاه                          
همچنین رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا  افساد فی االرض و سایر جـرائم مـذکور در              . عمومی خارج است  

  . در صالحیت دادگاه انقالب بوده و از صالحیت دادگاه عمومی خارج استن جدید آیین دادرسی کیفری قانو302ماده 

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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ه  صالحیت دادگاههای عمـومی بـسیار گـسترده گردیـد ، بـ      1373باتصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در سال          
. ت آورد و هم رسیدگی بـه دعـاوی کیفـری را             طوری که یک شعبه دادگاه هم صالحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را به دس             

-مـی   به دعـاوی کیفـری رسـیدگی         2و1 به دعاوی حقوقی و دادگاههای کیفری        2و1در صورتی که پیش از آن دادگاههای حقوقی         

  .کردند 
  .عمومی مراجعه مستقیم به قاضی بود دادگاه های هدف از تشکیل) ع و انقالب .د.ت.ق ( در نظر طرفداران این قانون 

که باعث شده است یکنفر که تازه از دانشکده فارغ التحصیل           [ ولی باید گفت این هدف باعث پوشاندن عیب بسیار بزرگ آنها            
  .نمی شود و این امر بسی قابل ایراد است ] ای داشته باشد  می گردد صالحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را باهر میزان خواسته

ائیه در مراکز بخـش هـا ف شهرسـتان هـا و نقـاط معینـی از شـهرهای بـزرگ تـشکیل          دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوۀ قض   
در حوزۀ قضایی بخش و نیز در حوزۀ قضایی شهرستان های جدید که تشکیل دادگـستری  . . ) ا  . ع  . د  . ت  .  ق   2 و   1مواد  ( شود    می

دادگاه کیفری دو ، همـین دادگاههـا بـه          ضروری نباشد دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود که در این صورت ، به علت نبود                 
حقوقی تنهـا   ) شعب  ( دعاوی درون صالحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی می نمایند و در صورت تعدد شعب ، دادگاههای                  

  . جزایی تنها به امور کیفری رسیدگی می نمایند ) شعب ( به امور حقوقی و دادگاههای 
تخـصیص  . ، پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی ، پرونـده کیفـری ارجـاع شـود                 در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی         

شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقـوقی یـا جزایـی خـاص ، بـا رعایـت مـصالح ، از وظـایف و                              
 و 1391ون جدیـد حمایـت خـانواده ، مـصوب      ، با لحاظ قـان   1381 مصوب    ،. ا  . ع  . د  . ت  .  اصالحی ق  4ماده  ( اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است      

، . ک . د . آ . ج .  ق 299و مـاده  . ا . ع . د  . ت  . ق  . ا    .  ق 14بـا توجـه بـه مـاده         .  ) 1392قانون جدید آیین دادرسی کیفـری ، مـصوب          
  . یکسان است » دادگاه عمومی جزایی « و » دادگاههای عمومی حقوقی « سازمان 

   حقوقی  دادگاه عمومی -الف
  تشکیالت دادگاههای عمومی حقوقی. 1

گـردد و  در هر حوزه قضائی ، به تشخیص رئیس قـوه قـضاییه ، تـشکیل مـی                . ا  . ع  . د  . ت  .  ق   2دادگاه عمومی ، بر اساس ماده       
تخـصیص شـعب بـه حقـوقی و جزایـی در حـوزه قـضایی بخـش و یـا          . تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با مقام مزبور است       

دادگاههـای عمـومی   «  . )ا . ع. د .  ت .ا .ق    4مـاده   (  ، با مقام مزبور یا مقامات مجاز از طـرف وی مـی باشـد                 1ن های جدید  شهرستا
بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکـم         . » حقوقی با حضور رئیس دادگاه یا دادرسی علی البدل تشکیل می شود             

 وسیله رئیس یا دادرس علی البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با                 تمامی اقدامات و تحقیقات به    . فرماست  
بنابراین اختیارات رئـیس دادگـاه در رسـیدگی بـه پرونـده و ترتیـب        . )ا . ع . د . ت . ق  . ا  .  ق   14ماده  ) الف   بند( قاضی دادگاه است    

تواند  ادرس علی البدل ندارد و دادرس علی البدل هر دادگاهی می        رسیدگی ، هیچ گونه تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگی د          
. ج .  ق 296 مـاده  2تبـصره  (  مستشار دادگاه انجام وظیفه کند  به جای رئیس آن دادگاه و در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری یک ،         

، حضور یافته و انجام وظیفـه مـی نمایـد           علی االصول ، دادرس علی البدل در صورتی در دادگاه با ابالغ رئیس کل                . . )ک  . د  . آ
که رئیس دادگاه معذوریت داشته و غایب باشد ؛ اما انجام وظیفه هم زمان هر دو مقام مزبور در دادگاه واحد منع قـانونی نـدارد                          

ر بنـد   ولی در این صورت ، پرونده ها توزیع گردیده و هر یک ، در پرونده مورد رسیدگی ، کلیه اختیارات و وظایف منـدرج د                        
  .  قانون را خواهد داشت14ماده ) الف  (

                                                           
تقـسیم بنـدی یـک حـوزه قـضایی بـه       . گـاه در آن قـرار دارد   مقرّ دادگاه نیز شهری است که داد..... . حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است   . 1

  . ) . ج .  ق 11تبصره ماده ( واحدهایی مانند مجتمع یا ناحیه تغییری در صالحیت عامّ دادگاه مستقر در آن نمی دهد 
رئیس قـوۀ قـضائیه نمـی توانـد     . لی آن ، به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه خواهد بود    مقرر می دارد که تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو مح              . ا  . ع  . د  . ت  .  ق   2ماده  

البته رئیس قوۀ قضائیه می تواند قلمرو محلی دادگاه عمومی را که در نقطه ای از شهر تأسـیس مـی گـردد ، تعیـین     . محدوده حوزه قضایی را بدون توجه به ضوابط و مقررات مزبور تعیین نماید       
 . مر نافی صالحیت عامّ دادگاه نخواهد بود نماید اما این ا
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 خورشـیدی در معیّـت هـر شـعبه دادگـاه عمـومی دفتـر                1307، مصوب   » قانون اصول تشکیالت عدلیه      « 82 و   81بر اساس مواد    
 هر دفتر دارای مدیری است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بـوده و بـه تعـداد الزم ، تحـت ریاسـت                        . دادگاه قرار دارد  

  . دارد ..... خود ، کارمند ، دفتر نویس ، مأمور اجرا و 
در حوزه های قضایی بخش ، اجرای احکام مدنی با ریاست و نظارت ریئس دادگـاه نخـستین انجـام مـی شـود و مـدیران دفـاتر                   

مجموعـۀ دفتـر کـل      زیر) دادورزان  ( امـا ، مـأموران اجـرا        . قضایی دادگاههای عمومی همزمان دارای ابالغ مدیر اجرا می شوند           
   ) . آن 1 و تبصره 19/6/1387 اصالحی  ،. ا . ع . د . ت . ق . ا .  آ 34ماده ( باشند  می

البته باید توجه داشت که هیچ تفاوتی بین دامنه صالحیت دادگاههای عمومی ، اعم از اینکه در نقاط معینی از شهرهای بزرگ ،                       
حـوزه  « . ج .  ق 11در عـین حـال بـر اسـاس تبـصره ذیـل مـاده               . وجود ندارد   در مراکز بخش ، شهرستان و استان تشکیل شوند          

تقسیم بندی حوزه قـضایی بـه واحـدهایی از          . قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است                
ر به خواهان اجازه می دهد دعـوای  تبصره مزبو. » قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صالحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد          

  . خود را در دادگاه عمومی حوزه قضایی صالح ، در هر یک از مجتمع ها یا نواحی آن ، اقامه کند 
  چنانچه در مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نـشده باشـد ، یعنـی آن بخـش یـا شهرسـتان دادگـاه نداشـته باشـد ،                

 آن محل در خصوص بخش ، با نزدیک ترین دادگاه همان استان و در خـصوص شهرسـتان ،                   رسیدگی به امور قضایی مربوط به     
  ) . آیین نامه 6تبصره ماده ( با نزدیک ترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان می باشد 

   ) .نامه   آیین7اده م( رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد 
رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان ، رئیس دادگستری آن شهرسـتان اسـت و بـر کلیـه دادگاههـا و دادسـراهای                   

   ) آیین نامه 7ماده ( . مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش ، نظارت و ریاست اداری دارد 
اما رئیس کل دادگستری استان ، . استان ، رئیس کل دادگاههای شهرستان است     رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز        

رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بر دادگاههای تجدید نظر ، کیفری اسـتان و کلیـه                        
  ) . آیین نامه 7ماده ( دادگستری ها ، دادگاهها و دادسراهای آن استان نظارت و ریاست اداری دارد 

رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان ، با تصویب رئیس قوه قضاییه مـی توانـد تمـام یـا بخـشی از اختیـارات خـود را در                             
خصوص دادگاههای انقالب به رئیس شعبه اول این دادگاه تفویض نماید و در این صورت رئیس شعبه اول دادگـاه انقـالب در                       

   .) آیین نامه 8ماده ( ی نماید سمت معاون وی انجام وظیفه م
رؤسای کل دادگستری های استان و شهرستان و همچنین سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند            

  )  آیین نامه 9ماده ( .با تصویب رئیس قوه قضاییه ، به تعداد الزم معاون داشته باشند 
  حقوقیقلمرو دادگاههای عمومی . 2

 محلی دادگاه عمومی ممکن است بخش ، شهرستان ، یا با قید مزبور ، نقاط معینی از شهرهای بزرگ باشد کـه بـه ترتیـب                قلمرو
  . گردد بررسی می

، قـسمتی از خـاک ایـران     دادگـاه عمـومی بخـش   ) محلی ( قلمرو ، . ع . ت . ا  .  ق   7  با لحاظ ماده      - دادگاه عمومی بخش  ) محلی  ( قلمرو  
  .  رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش ، منطبق است باشد که با می

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

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

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

قسمتی از خاک ایران است که با رعایت  قلمرو دادگاه عمومی شهرستان. ع  . ت  . ا  .  ق   8  با لحاظ ماده      - قلمرو دادگاه عمومی شهرستان   
  .ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان ، انطباق دارد 

شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی    « اریف و ضوابط تقسیمات کشوری       قانون تع  7بر اساس ماده    
معین که از به هم پیوستن چند بخش هم جوار که از نظر عوامل طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب                         

مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرسـتان اسـت       « زبور   قانون م  7 ماده   3بر اساس تبصره    . » همگنی را به وجود آورده اند       
  .» که مناسب ترین کانون طبیعی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود 

چنانچـه در شهرسـتانی     . تشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که باید در مرکز آن باشد نیز با صالحدید رئیس قوه قضاییه اسـت                    
کیل نشده باشد رسیدگی به دعاوی ، جرایم و امور مربوط به آن با حوزه قضایی نزدیک ترین شهرسـتان تـابع    دادگاه عمومی تش  
  .همان استان است 

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

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

  .گفته می شوند 
 که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حوزه های قـضایی دادگاههـای عمـومی کـه در هـر یـک از نقـاط ایـران                              موضوعی

.  بـه بعـد ق   11تأسیس شده ، اعم از مراکز بخش یا شهرستان ، از یکدیگر متمایز بوده و خواهان باید ، با توجه به مقررات مـواد   
بنـابراین دعـوا    . گاه ، حوزه ای را کـه صـالحیت محلـی دارد انتخـاب نمایـد                 و سایر مقررات مربوط به صالحیت محلی داد       . ج  

چنانچه در صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد ، باید در دادگاه مستقر حوزه قضایی دیگری اقامـه کنـد کـه بـا توجـه بـه                       
  .ضوابط و معیارهای گفته شده صالح نباشد خوانده می تواند ایراد عدم صالحیت نماید 

، رئیس قوه قضاییه مجاز است در هر حوزه قضایی ، هـر یـک از شـعب دادگـاه عمـومی                      . ا  . ع  . د  . ت  . ا  .  ق   4 توجه به ماده     با
البته . حقوقی و جزایی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال اختصاص دهد                     

  . باید رعایت شود در این خصوص صالحیت محلی دادگاه نیز
  صالحیت دادگاههای عمومی حقوقی. 3

را دارد ، مگـر در مـواردی کـه قـانون          ) غیرکیفـری   ( دادگاه عمومی حقوقی صالحیت رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی و امـور حقـوقی               
  .تصریح شده است . ج .  ق 10این موضوع مهم ، در ماده . مرجع دیگری تعیین کرده باشد 

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

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

  .وارد نباشد ، به طور مستند و مستدل رد نماید 
وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا ، شـکایت یـا امـری را در صـالحیت     البته صالحیت دادگاه عمومی تا آنجا  

برای نمونه دعوای افراز ملکی که جریان ثبتـی آن خاتمـه یافتـه در صـالحیت اداره ثبـت محـل                      . مرجع دیگری قرار نداده باشد      
  . بیرون است وقوع ملک است که مرجعی اختصاصی می باشد و بنابراین از صالحیت دادگاه عمومی 
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     دادگاه عمومی جزایی-ب
ی یک و دادگاه کیفری دو و نیـز دادگـاه    به دادگاه کیفر ،که رسیدگی نخستین می نمایند   ]کیفـری    [ دادگاههای عمومی جزایی  

   . 1کیفری بخش تقسیم بندی می شوند
  ]استان [  2یکدادگاه کیفری .  1

در ایـن وضـعیت     . ر غیاب رئیس با حضور سه مستـشار تـشکیل مـی شـود               دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و د          
بنـابراین   ] قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری     296ماده  [  .ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد             

  .این دادگاه با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد 
در حـوزه هـایی کـه ایـن     . استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تـشکیل مـی شـود   دادگاه کیفری یک در مرکز          1تبصره   

  . دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود 
همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت        .  جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند         دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به          2تبصره   

  .مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بالمانع است 
جرائمـی کـه تـا تـاریخ     .  ترتیـب بـه دادگاههـای کیفـری یـک و دو تبـدیل مـی شـوند          دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجـود بـه            3تبصره   

االجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صالحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسـیدگی طبـق ایـن                              الزم
  . اه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری است این تبصره در مورد دادگ. قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود 

  :به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 302به موجب ماده 
  جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف
  جرایم موجب حبس ابد -ب
  با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی  -پ
  جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و باالتر -ت
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 302ماده [ جرایم سیاسی و مطبوعاتی   -ث

دگاه کیفـری    به طور علنی در دا     3 این قانون  352به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده          همان قانون ،     305و به موجب ماده     
  . یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود 

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 305ماده [ . احکام و ترتیبات هیأت منصفه ، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است   -تبصره 
ه اتهامات مشاوران وزیران ، باالترین مقام سازمان ها ، شرکتها و            رسیدگی ب  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        308مطابق ماده   

مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتـی ، مـدیران کـل ، فرمانـداران ، مـدیران مؤسـسه هـا ، سـازمان هـا ،             
هها و مراکـز آمـوزش عـالی ،         ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها ، رؤسای دانـشگا                 

شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صالحیت دادگاههای کیفری مراکز استان محل وقوع جرم است ،                  
  . مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد 

ه گانـه و معاونـان و مـشاوران    فری ، رسیدگی به اتهامـات رؤسـای قـوای سـ     قانون جدید آیین دادرسی کی307و به موجب ماده     
، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و خبرگـان                      آنان

                                                           
 دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی ، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل شدند امـا جرایمـی کـه تـا     1392با الزم االجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب        . 1

 انجـام مـی   1392ز نظر صالحیت رسیدگی ، تابع مقررات زمان ثبت خود شد ؛ ولی سایر مقررات رسیدگی برابـر قـانون سـال            در دادگاه ثبت شده بود ا       فوق تاریخ الزم االجرا شدن قانون    
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 296 ماده 3تبصره . ( این حکم در مورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری است . شود 

 .نام داشت دادگاه کیفری استان ،  جدید آیین دادرسی کیفری این دادگاه قبل از تصویب قانون. 1
همچنین دادگاه پـس   .  مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند                   محاکمات دادگاه علنی است ،      : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       352ماده   .1

  :رعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند از اظهار عقیده دادستان ، قرار غی
  .  امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است -الف
  .   علنی بودن ، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد -ب

 . رسیدگی است منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات   -تبصره 
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 ، استانداران ، فرمانداران     رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران                 
و مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سـرتیپ و بـاالتر و یـا دارای درجـه سـرتیپ دومـی شـاغل در                              

 حسب مـورد ، در صـالحیت دادگاههـای کیفـری تهـران اسـت ، مگـر آنکـه                      های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ،        محل
  .  به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد رسیدگی به این جرایم

شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حـسب مـورد ، در قـوه قـضائیه یـا نیروهـای                                 1تبصره  
  . مسلح انجام وظیفه کنند 

باشـد ، حـسب    این ماده که در صالحیت سـازمان قـضایی نیروهـای مـسلح مـی     رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع      2تبصره  
   .مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است 

در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک یا انقالب شوند ، به جـرائم آنـان      
ائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شـود و مـتهم از کلیـه امتیـازاتی کـه در دادگـاه                     در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جر       

  . گردد مند می اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره
 و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـه جـرائم اطفـال   « در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان              1تبصره  

  .تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست . برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد » نوجوانان
حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسـیدگی بـه جـرائم اطفـال و نوجوانـان در دادگـاه کیفـری یـک ویـژه                                  2تبصره  

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 315ماده [  .ی به جرائم آنان الزامی است رسیدگ
دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کنـد ، مگـر در       

در ایـن صـورت ، انجـام         . جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقـع مـی شـود                   
  ]  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 382ماده [  .تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است 

در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پـیش بینـی شـده باشـد ، رأی اکثریـت             
اگر نظر اکثریـت بـه شـرح فـوق حاصـل نـشود ،             .  اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود           نظر. تمام اعضاء مالک است     

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 395ماده [ . یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می شود 
حیت صادر کند و به هـر حـال بایـد رأی            دادگاه کیفری یک با رعایت صالحیت ذاتی ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صال                 

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 403ماده [ . مقتضی را صادر نماید 
  ]شهرستان [  دادگاه کیفری دو. 2

دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جـرایم را دارد ، مگـر آنچـه بـه موجـب                    :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       301مطابق ماده   
دادگـاه کیفـری یـک و مراجـع اختـصاصی ماننـد دادگـاه انقـالب ،                  » مرجـع دیگـر     «  منظـور از     .صالحیت مرجـع دیگـری باشـد        قانون در   

  . است ..... دادگاههای نظامی یا 
  ] کیفری  قانون جدید آیین دادرسی295ماده [ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل ، در حوزۀ قضایی هر شهرستان تشکیل می شود 

در همه دادگاههایی که با تعدد قـضات تـشکیل مـی شـوند ، در صـورت غیبـت یـا        :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 357به موجب ماده    
معذور بودن رئیس دادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی ، عضوی کـه                         

  .یفه رئیس دادگاه را بر عهده می گیرد سن او بیشتر است ، وظ
این دادگاه به تمامی جـرایم در  . در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه در حوزه بخش ، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود   

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 299ماده [ . صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند 
قوۀ قضائیه ، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدیـد کـه بـه لحـاظ قلّـت میـزان دعـاوی حقـوقی و            به تشخیص رئیس       1تبصره  

  .کیفری ، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد ، بالمانع است 
ایجـاب  به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، در حوزه قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میـزان دعـاوی حقـوقی و کیفـری ، ضـرورت                              2تبصره  
  .کند ، تشکیل دادگستری با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع است  می
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در این دادگاه . در دادگاه بخش ، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صالحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می کند                   
 رئیس دادگاه است و در مورد آرائی کـه توسـط وی صـادر مـی شـود بـر عهـده            وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده        

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 336ماده [ . دادرس علی البدل است 
  این قانون ، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرسـتان مربـوط ،                       302در جرائم موضوع ماده     

هرگـاه دادگـاه   . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی ، رؤسای شعب عهـده دار ایـن وظیفـه هـستند                 . یفه می نماید    انجام وظ 
بخش فاقد رئیس باشد ، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال ، صدور کیفرخواست بـر عهـده دادسـتان                             

  ]آیین دادرسی کیفری  قانون جدید 337ماده [ .  است 
  دادگاه کیفری بخش . 3
می تواند از دادگاههای عمومی کیفـری نخـستین بـه شـمار رود زیـرا در قـانون جدیـد آیـین دادرسـی               » دادگاه عمومی بخش    « 

تـشکیل ایـن    . کیفری پیش بینی شده و می تواند به تمامی جرایمی که در صـالحیت دادگـاه کیفـری دو اسـت رسـیدگی کنـد                          
تـشکیل شـود و هـم در شهرسـتان هـای            » بخـش   « ه تشخیص رئیس قوۀ قضائیه واگذار شده که هم می تواند در حـوزۀ               دادگاه ب 

جدید که به لحاظ کمی میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد تا دادگاه کیفری دو ، داشته باشد                      
بنابراین در چنین حوزه هایی اگر دادگاه عمومی بخش بیش از یک شـعبه              . ) ن   آ 1 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره         299مادۀ  ( 

 و )دادگاه عمـومی حقـوقی   ( ؛ شعبه یا شعبی از آن به دعاوی و امور حقوقی      . ا  . ع  . د  . ت  . ق  . ا  .  ق   4داشته باشد ، به موجب مادۀ       
  .) ی کیفری دادگاه عموم( شعبه یا شعبی از آن به امور کیفری رسیدگی می نمایند 

  ]دادگاههای اختصاصی [   رسیدگی نخستین اختصاصی مراجع - دوم
 هستند که صالحیت رسیدگی به هیچ دعـوائی را ندارنـد مگـر اینکـه قانونگـذار صـراحتاً                    مراجعی ،   ]استثنائی  [ مراجع اختصاصی   

  :از  عبارتند مراجع از جمله این. رسیدگی به دعوا را در صالحیت آنها قرار داده باشد 
  ........، مراجع انتظامی قضات ، دیوان عدالت اداری و دادگاه ویژه روحانیت دادسرا و دادگاه انقالب ، دادسرا و دادگاه نظامی ، دادسرا و 

منظـور  ه   عـام هـستند کـه بـ        مراجـع  تخصصی شعبه ای از      مراجع.  اختصاصی اشتباه کرد     مراجع تخصصی را نباید با      مراجعالبته ،   
  . اختصاصی اشتباه شوند مراجعه دعاوی خاصی رسیدگی می کنند و لذا نباید با تقسیم کار ب

مراجع استثنائی ، در برابر مراجع عمومی ، منحصرا صالحیت رسـیدگی بـه امـوری را دارد کـه صـراحتا در صـالحیت آن قـرار                            
حیت مراجـع اسـتثنائی اسـتثناء       با توجه به اینکه اصل و قاعده عمـومی بـر صـالحیت مراجـع عمـومی بـوده و صـال                     . گرفته است   

محسوب است، مقررات مربوط به موارد صالحیت مراجع استثنائی می بایست در موضع نص تفسیر گردیـده و در مـوارد شـک                       
عالوه بر این مرجـع     . بین صالحیت مرجع عمومی و استثنائی در رسیدگی به امر معینی ، به صالحیت مرجع عمومی قائل گردید                   

آرائی که صادر می نماید باید نصی که رسیدگی به موضوع را در صـالحیت آن قـرار داده مـورد اسـتناد قـرار                         استثنائی در تمام    
  .دهد حتی اگر ایراد عدم صالحیت نشده باشد 

 در  در این صورت مراجع اسـتثنائی حقـوقی       .  مراجع استثنائی را با توجه به طبع اموری که در صالحیت آنها قرار دارد می توان تقسیم نمود                   
  . مقابل مراجع استثنائی کیفری قرار می گیرند 

  شامل مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری ، مراجع اختصاصی  حقوقی غیردادگستری : مراجع اختصاصی حقوقی  
  مراجع اختصاصی کیفری  

   حقوقی دادگستری ختصاصی  مراجع ا-الف 
در حـال   . ضات و یا اعضای آن کالً در صالحیت قوه قضائیه باشد          مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری ، مراجعی هستند که نصب و عزل ق           

  : حاضر مراجع اختصاصی دادگستری عبارتند از 
  ] قانون جدید حمایت خانواده 1با توجه به ماده [ دادگاه خانواده  
  ]در مواردی که به امور حقوقی رسیدگی می نماید [ شوراهای حل اختالف  
  ]ه امور حقوقی رسیدگی می نماید در مواردی که ب[ دادگاه انقالب  
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 قانون جدید آیین دادرسی کیفـری ، عمـدتاً در امـور کیفـری اسـت و از      302در حقیقت ، صالحیت دادگاه انقالب ، با توجه به ماده     
 دیـوان عـالی کـشور ، در خـصوص صـالحیت      2/12/1371 مـورخ  581طرف دیگر ، با توجه به رأی وحدت رویه اصـالحی شـماره         

قالب در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده ، دادگاه مزبور به دعاوی و امـور حقـوقی خاصـی نیـز رسـیدگی                          دادگاه ان 
بر این اساس ، در ذیل ، به ترتیب ، به دادگـاه خـانواده و   . نماید ، در عین حال ، این مرجع را باید از مراجع کیفری محسوب نمود      می

  . دادگاه انقالب نیز در ادامه در بحث مراجع کیفری مورد بررسی قرار می گیرد شوراهای حل اختالف می پردازیم و
  دادگاه خانواده .  1

 قـانون  121اختصاص تعـدادی از دادگاههـای موجـود بـه دادگاههـای موضـوع اصـل              « این دادگاه با توجه به ماده واحدۀ قانون         
ههای عمومی به شمار می رفت و اکنـون بـا تـصویب قـانون جدیـد                 از دادگا پیش بینی و     » 1376مصوب  ] دادگاه خانواده   [ اساسی  

  .حمایت خانواده این دادگاه چه از لحاظ صالحیت و چه از لحاظ ترکیب از دادگاههای اختصاصی به شمار می رود 
زه هـای قـضائی   در کلیـه حـو    ،   1منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قـضائیه موظـف اسـت                به     -تشکیل دادگاه خانواده    

های قضائی بخش به تناسب امکانات بـه   تشکیل این دادگاه در حوزه. شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد      
  . تشخیص رئیس قوۀ قضائیه موکول است 

ل آن ، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکی ♣
  . کند آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می

در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربـوط و مقـررات ایـن قـانون بـه              ♣
کند ، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحالل آن کـه در دادگـاه خـانواده نزدیکتـرین حـوزه قـضائی       ه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می   کلی

  . رسیدگی می شود 
د قاضـی مـشاور بایـ     . دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل مـی گـردد                     -ساختار دادگاه خانواده    

قاضـی  . ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونـده درج کنـد               
  . انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه به نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند 

و در صـورت کمبـود ،  مـی توانـد از قاضـی         .  قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده است          قوه قضائیه موظف به تأمین    
بنابراین قاضـی مـشاور ، عـضو    . ]  قانون جدید حمایت خـانواده  2ماده [ مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند    

  . اده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند قضات دادگاه خانو. دادگاه خانواده محسوب می شود 
  : قانون جدید حمایت خانواده ، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است 4به موجب ماده   -صالحیت دادگاه خانواده 

  نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن  .1
  در نکاحنکاح دائم ، موقت و اذن   .2
  شروط ضمن نکاح  .3
  ازدواج مجدد  .4
   جهیزیه. 5
  مهریه  . 6
  نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت  . 7
  تمکین و نشوز . 8
  طالق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن .9

  حضانت و مالقات طفل  . 10
  نسب  . 11
  رشد ، حجر و رفع آن  . 12
  به ناظر و امین اموال محجوران وصایت در امور مربوط به آنانمربوط قیمومت ، امور والیت قهری ،   .13

                                                           
 1/12/1392ظرف سه سال از تاریخ تصویب قانون جدید شوراهای حل اختالف ، مصوب . 1
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  نفقه اقارب  . 14
  امور راجع به غایب مفقوداالثر  . 15
  سرپرستی کودکان بی سرپرست  . 16
  اهدای جنین  .17
  تغییر جنسیت  . 18

قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخـصیه           ) 13(و سیزدهم   ) 12(به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم         -تبصره  
 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجـع بـه احـوال شخـصیه و تعلیمـات دینـی ایرانیـان                      31/4/1312ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب      
  .  مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود 3/4/1372زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 

راجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احـوال شخـصیه آنـان از جملـه نکـاح و طـالق ، معتبـر و توسـط محـاکم                 تصمیمات م 
  . گردد قضائی بدون رعایت تشریفات ، تنفیذ و اجراء می

ال ، وی در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احـو                     
را از پرداخت هزینه دادرسی ، حق الزحمه کارشناسی ، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخـت آنهـا را بـه زمـان                            

همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل ، دادگاه حسب مـورد  . اجرای حکم موکول کند    
  . کند   تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین میرأساً یا به درخواست فرد فاقد

  .و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند ) ره(افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینی    -تبصره 
 بـرای   حـق اقامـه دعـوی     . مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد                   

  . در این صورت ، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند . مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد 
دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعـوی بـه درخواسـت یکـی از طـرفین در امـوری از قبیـل                            ،   7مطابق ماده   

 محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بـدون اخـذ تـأمین ، دسـتور موقـت                  حضانت ، نگهداری و مالقات طفل و نفقه زن و         
چنانچه دادگاه ظرف شـش مـاه راجـع بـه اصـل      . این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است        . صادر کند   

نکه دادگاه مطابق این ماده دوباره      دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آ                   
  . دستور موقت صادر کند 

 آن ، دادگاه خانواده مرجعی اختصاصی       4 و   2 ،   1در مجموع باید گفت ، با توجه به قانون جدید حمایت خانواده ، به ویژه مواد                 
 بنابراین تمام دعاوی و  .است و نسبت صالحیت آن با دادگاه عمومی نسبت صالحیت دادگاه اختصاصی با دادگاه عمومی است                 

امور حقوقی علی القاعده باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شوند مگر دعاوی و اموری که در صـالحیت دادگـاه خـانواده ،           
بـه شـمار    ) اختـصاصی   (  هر سـه ، از مراجـع اسـتثنایی            دادگاه انقالب ، یا شورای حل اختالف مطرح شوند که البته این مراجع ،             

   . 1 نتیجه باید پذیرفت که تنها یک مرجع عمومی حقوقی نخستین وجود دارد و آن دادگاه عمومی حقوقی استدر. روند  می
رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسـی مـدنی              -آیین دادرسی در دادگاه خانواده      

  . انجام می شود 
دادگاه به طرق مقتضی در این . نده را مجهول المکان معرفی کند ، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعالم کند   هرگاه خواهان خوا    -تبصره  

  . کند گیری میباره تحقیق و تصمیم
تشریفات و نحوه ابالغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مـدنی اسـت ،          

ن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست ، نمابر ، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعـالم          لک
  .در هر صورت ، احراز صحت ابالغ با دادگاه است . کنند ، دادگاه می تواند ابالغ را به آن طریق انجام دهد 

                                                           
 دکتر عبداهللا شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول ، انتشارات دراک. 1



 
   
   

  

33

 
 ]کلیات [   آیین دادرسی مدنی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ز جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی ا 

سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر بـرای              دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و          
  . دوبار به تأخیر اندازد 

 ، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین          دعاوی مالی  در
   . 1را صادر کرده است ، تأمین محکوم به را درخواست کند

اوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین ، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامـت خوانـده یـا محـل سـکونت خـود اقامـه                            در دع 
  . دعوی کند مگر در موردی که خواسته ، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد 

رده باشـند ، دادگـاهی کـه        هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطـرح کـ                  
چنانچـه دو یـا چنـد دادخواسـت در یـک روز تـسلیم شـده باشـد ،         . دادخواست مقدم به آن داده شـده اسـت صـالحیت رسـیدگی را دارد            

  . کند دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می
ادگاه محل اقامت طرفی کـه در ایـران اقامـت دارد بـرای رسـیدگی صـالح                  هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد ، د          

اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه محل سکونت فرد                      . است  
ه بـرای رسـیدگی صـالح       ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقـت زوجـ                    

، مگـر   تان تهـران صـالحیت رسـیدگی را دارد        هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند ، دادگاه شهرسـ             . است  
  . آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند 

 صـالحیتدار حـل اخـتالف خـویش     هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خـود را در محـاکم و مراجـع      
مطرح کنند ، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار ایرانی این احکـام را بررسـی و                         

  . حکم تنفیذی صادر کند 
تبـی زوجـین یـا زوج بـا ارائـه           ثبت طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسالمی ایران بـه درخواسـت ک                   -تبصره  

گواهی اجرای صیغه طالق توسط اشخاص صالحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قـوه قـضائیه بـه کنـسولگری هـا                          
  . ثبت طالق رجعی منوط به انقضای عده است . معرفی می شوند امکان پذیر است 

درخواسـت کتبـی و ارائـه گـواهی اجـرای صـیغه طـالق توسـط اشـخاص                   در طالق بائن نیز زوجه می توانـد طـالق خـود را بـا                
  . صالحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید 

در مواردی که طالق به درخواست زوج ثبت می گردد ، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود بـه                         
  . دادگاههای ایران مراجعه نماید 

سعی در ایجاد صلح    و  به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق                 -ی    گمراکز مشاوره خانواد  
  . مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند  2و سازش ، قوه قضائیه موظف است

  . زیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کننددر مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان به   -تبصره 
اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خـانواده ، مـشاوره ، روانپزشـکی ، روانـشناسی ، مـددکاری                         

   . 3 نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشنداجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسالمی انتخاب می شوند و حداقل
در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مـشخص کـردن                        

  . موضوع اختالف و تعیین مهلت ، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود 

                                                           
 و درسـت ایـن بـود کـه بـا توجـه بـه اینکـه در قـانون جدیـد آیـین             قانون جدید آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته تا پیش از صدور حکم قطعی مجاز می باشد108در ماده   . 1

 . یاد شده در قانون آیین دادرسی مدنی نیز پیش بینی می گردید 11دادرسی مدنی تأمین محکوم به پیش بینی نشده است مقررات ماده 
 ظرف سه سال از تاریخ الزم االجراء شدن  قانون جدید حمایت خانواده. 2
نحوه انتخاب ، گزینش ، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده ، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفـه خـدمات مـشاوره ای و نحـوه                  تعداد اعضاء ،    . 1

 .  است شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که به وسیله وزیر دادگستری تهیه می



 
   
   

  

34

 
 ]کلیات [   آیین دادرسی مدنی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ز جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی ا 

مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین ، خواسـته هـای دادگـاه را در مهلـت مقـرر اجـراء و در مـوارد                             
مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سـازش نامـه مبـادرت و در غیـر ایـن                    . مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند        

  . کنند  عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم میصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دالیل
  . کند دادگاه با مالحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می  -تبصره 

  1 شورای حل اختالف. 2
اهای حل اخـتالف ، تحـت نظـارت قـوۀ           به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ، شور               

  .گردد قضائیه و با شرایط مقرر در قانون شوراهای حل اختالف تشکیل می
تعیـین محـدوده فعالیـت      . گـردد    شوراهای حل اختالف در شهرها و در صورت لـزوم در روسـتاها بـه تعـداد الزم تـشکیل مـی                     

رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسـیدگی بـه   . قضائی می باشد جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه  
  . امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد 

هر شورا دارای رئیس ، دو عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند بـرای انجـام وظـایف خـود                         -ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب      
  . شود ارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابالغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر مید

   .در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق قانون شورای حل اختالف انجام وظیفه می نمایند 
  . قوه قضائیه می تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید    1تبصره  ♣
  .مرکز امور شوراها می تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید    2تبصره  ♣
  . ین کند رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعی  3تبصره  ♣

حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شـرایط مقـرر در ایـن         
  . قانون ، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می شود 

  :اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند  -شرایط عضویت
  به دین مبین اسالم مدین  -الف
  تابعیت جمهوری اسالمی یران -ب
  التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه -پ
  حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل -ت
  عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -ث
  حداقل سی سال سن تمام -ج
  ت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشموالنکار -چ
   حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختالف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و باالتر -ح
  متأهل بودن -خ
  شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت  -د
   و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری -ذ
برای عضویت در شورا ، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبـانی حقـوق اسـالمی                 1تبصره   ♣

  . نفر از اعضای شورای حل اختالف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد در اولویت هستند و حداقل یک 
  .ادامه عضویتشان بالمانع است ) خ ( و ) ح ( افرادی که پیش از الزم االجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای    2تبصره  ♣
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی     ) 13( قضائیه برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت های دینی موضوع اصـل سـیزدهم   رئیس قوه     3تبصره   ♣

  .اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند . ایران ، شورای حل اختالف خاص آنان تشکیل دهد 
  . ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود سوگند یاد نمایند اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه  4تبصره  ♣

  

قضات ، کارکنان دادگستری ، وکال و مشاوران حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهـای نظـامی و انتظـامی                      
  .ضویت در شورا را ندارند جمهوری اسالمی ایران و نیروهای اطالعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق ع

                                                           
  شورای نگهبان9/10/1394 مجلس شورای اسالمی  و تأیید نهایی  10/8/1394مقتبس از قانون شوراهای حل اختالف مصوب . 1
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   :شورای حل اختالف در موارد ذیل رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید   -صالحیت شورا 
 قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات         5با لحـاظ مـاده      (   در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خالفی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی                    -الف

البته شورا . که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون و یا سه ماه حبس باشد  ) مجلس شورای اسالمی     8/12/1389 مصوب   رانندگی ، 
  . مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد و باید حبس را تبدیل به مجازات نقدی نماید 

   . ) .ا . ح . ش .  ق 9ماده (  تأمین دلیل -ب
  : ، شورا می تواند ، با تراضی طرفین ، در موارد زیر برای صلح و سازش اقدام نماید 8 ماده همچنین به موجب

  کلیه امور مدنی و حقوقی -الف
  کلیه جرائم قابل گذشت  -ب
  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت  -پ

ایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسـیدگی در           در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پ                  -تبصره  
  . شورا اعالم نماید ، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید 

  : ، در موارد زیر ، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید 9به موجب ماده 
  . باشند  به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ الزم االجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میدعاوی مالی راجع  -الف
  تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه -ب
  . جاری اختالفی وجود نداشته باشد دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استی -پ
  صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن -ث
  . ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد -ث
  .  نباشند 1/12/1391 قانون حمایت خانواده مصوب 1)29(، در صورتی که مشمول ماده  ) الف( دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند  -ج
  تأمین دلیل  -چ
  . جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد  -ح
اختالف حاصـل شـود و اخـتالف مـؤثر در     بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد ، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی                   1تبصره   ♣

  .صالحیت شورا باشد ، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین می کند 
  .شورای حل اختالف مجاز به صدور حکم شالق و حبس نمی باشد    2تبصره  ♣
  . ل اختالف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد صالحیت شوراهای ح   3تبصره  ♣

  :دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست 
  اختالف در اصل نکاح ، اصل طالق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب  -الف
  اختالف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت -ب
  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی  -پ
  به اموال عمومی و دولتی دعاوی راجع  -ت
  .اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد  -ث

، یر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت       قانون جدید شوراهای حل اختالف ، در کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سا              11به موجب ماده    
نده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختالف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش ، فقط یک بار                         مرجع قضائی رسیدگی کن   

  .برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید 
نتیجـه را اعـم از حـصول یـا عـدم      در اجرای این ماده ، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختالف و ایجاد صلح و سـازش تـالش کننـد و          -تبصره

  .  یا ادامه رسدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعالم نماید 3 سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصالحی2حصول

                                                           
اطفال و حمل را معـین و همچنـین اجـرت المثـل ایـام زوجیـت طـرفین مطـابق         دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ،                  : قانون جدید حمایت خانواده      29ماده  . 1

فـل ،  همچنین دادگاه باید با توجـه بـه وابـستگی عـاطفی و مـصلحت ط     . کند قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می        ) 336(تبصره ماده   
طالق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکـوم بـه نیـز ثبـت     . ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است . ترتیب ، زمان و مکان مالقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند        

  . تواند پس از طالق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند  ذکور به ثبت طالق رضایت دهد میدر هر حال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق م. می شد 
 . زم الرعایه نیست هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند ال : قانون آیین دادرسی مدنی 185ماده . 13
شـود نـسبت بـه     نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فـوق تنظـیم مـی    دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی می         : قانون آیین دادرسی مدنی      184ماده  . 14

  . شود ، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد  ها به موقع اجرا گذاشته می است و مانند احکام دادگاهطرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر 
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، مفقوداالثریا قیم باشند و غائیب شوراها باید اقدامات الزم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر ، مجنون و غیررشید که فاقد ولی              
 . 2و بالفاصله مراتب را به مراجـع صـالح اعـالم کننـد            1همچنین ماترک متوفای بالوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند            

  .شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند 
ادگاه خـانواده را علیـه یکـدیگر در          قانون جدید حمایت خانواده ، هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت د           13به موجب ماده    

. حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسـیدگی را دارد     
چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد بـه کلیـه           

  . کند دگی میدعاوی رسی
  :در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود 

  .در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است  -الف
  . ه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان ، حل اختالف با شعب -ب
در مورد شوراهای واقع در دو استان ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صالحیت شورای واقع در آن            -پ

  .استان اظهارنظر شده است 
اختالف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی ، حـل اخـتالف              در صورت بروز اختالف در صالحیت شورای حل         

با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک اسـتان ، حـل اخـتالف بـا شـعبه اول                            
 قـضائی واقـع در      در صورت بروز اختالف شوراهای حل اخـتالف بـا مراجـع           . دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است        

  . این قانون عمل می شود ) 13(ماده ) پ(حوزه دو استان ، به ترتیب مقرر در بند 
  .در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف با مرجع قضائی ، نظر مرجع قضائی الزم االتباع است 

درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و       . مل می آید    رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به ع          -ترتیب رسیدگی در شورا   
  :درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است . رسد به امضای خواهان یا متقاضی می

  نام و نام خانوادگی ، مشخصات و نشانی طرفین دعوی -الف
   آن در امور مالی3موضوع خواسته و همچنین تقویم -ب
  موضوع درخواست یا اتهام -پ
  ندات درخواست یا شکایتدالیل و مست -ت

  .رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد ، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی وکیفری است 
  . حضور در دادرسی ، رسیدگی به دالیل و مانند آن است  اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت ، حق دفاع ،   1تبصره  ♣
   .4اظر به صدور رأی ، واخواهی ، تجدیدنظر و هزینه دادرسی ، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون استمقررات ن   2تبصره  ♣

  .  رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست   قانون جدید شوراهای حل اختالف ،19به موجب ماده 
  .تعیین اوقات رسیدگی ، جلسه دادرسی و مانند آن است  اظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابالغ ،منظور از تشریفات در این ماده ، مقررات ن   1تبصره  ♣
چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقـررات آیـین دادرسـی مـدنی               2تبصره   ♣

  .او را با ارسال اخطاریه دعوت کند راجع به ابالغ نباشد ، شورا مکلف است 
  . طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند 

در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت داتی شورا خارج باشد ، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع                        
  . قضائی صالح به عمل می آید 

                                                           
 قانون امور حسبی . 1
  . رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل می آید  : قانون امور حسبی 3ماده . 2
  .خواسته را تعیین کند » ارزش « خواسته بی مورد به نظر می رسد و خواهان باید » تقویم «  این قانون ، سخن گفتن از 9در تبصره یک ماده » بهای خواسته « ه نظام خاص مقرر شده برای تعیین با توجه ب. 3
 همچنین مقررات مربوط به وکالت . 6
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عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می تواند تحقیق محلی ، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجـاع قاضـی                شورای حل اختالف    
  .یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد 

هزینه رسیدگی شورای حل اختالف در کلیه مراحل ، در دعـاوی کیفـری و غیرمـالی معـادل هزینـه دادرسـی در محـاکم دادگـستری و در                  
   .1این قانون بدون هزینه دادرسی است) 8(رسیدگی به دعاوی مشمول ماده . آن است % ) 50( اوی مالی معادل پنجاه درصد دع

در صورت حصول سازش میان طرفین ، چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد گزارش اصالحی صـادر و     -اتخاذ تصمیم و صدور رأی      
ی شود ، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است                  پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابالغ م        

  . در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعالم می شود 
رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است ، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلـسات رسـیدگی حاضـر     

در امور مدنی به درخواسـت ذینفـع و بـا دسـتور        ) قاضی شورا   ( آرای قطعی شورا    . بی نیز دفاع ننموده باشد      نشده و یا به طور کت     
  .قاضی شورا ، پس از صدور اجراییه ، مطابق مقررات اجرای احکام دادگاهها ، توسط اجرای احکام دادگستری ، اجرا می شود 

  . مدنی به رأی غیابی اعتراض کند علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی  محکومٌ
مرجـع تجدیـدنظر از   . این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشـد  ) 9(تمام آرای صادره موضوع ماده     

رای صـادره  چنانچه مرجع تجدیـدنظر آ  . آرای قاضی شورا حسب مورد ، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد                  
این رأی قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صالحیت مرجـع دیگـری باشـد ،    .  رأساً مبادرت به صدور رأی می کند      را نقض نماید ،   

  . کند  پرونده را به مرجع صالح ارسال می
  .گزارش اصالحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است    1تبصره 
یدنظر در مقام رد صالحیت شورا باشد ، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مـورد            هرگاه رأی مرجع تجد      2تبصره  

  .مطابق مقررات آیین داردسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است 
  .جع است هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مر   3تبصره 

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا                      
وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است ، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح می کند و رأی تـصحیح شـده        

  .تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است . ه طرفین ابالغ می شود ب
اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مـدنی و               

  . ن دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختالف محل به عمل می آید اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیی
  . شود  گزارش های اصالحی تنظیم شده توسط شورای حل اختالف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اجراء می  -تبصره 

 اموالی از وی به دست نیاید ، با تقاضـای ذینفـع و دسـتور قاضـی شـورا مراتـب جهـت                        چنانچه محکومٌ علیه ، محکومٌ به را پرداخت نکند و         
  . اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اعالم می شود 

  . کند  اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میقوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات ، . عضویت در شورا افتخاری است   -سایر مقررات 
  . در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا ، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزۀ قضائی جایگزین عضو مذکور می شود 

  . در غیاب عضو شورا ، با دعوت رئیس شورا ، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد   -تبصره 
ه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکـب تخلـف شـوند و یـا حـضور و مـشارکت مناسـب در جلـسات شـورا                               چنانچ

نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند ، رئیس حوزۀ قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی کننده                        
  . این قانون اعالم می کند ) 34(وضوع ماده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا م

                                                           
مبلـغ واریـزی از   % ) 100(و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صـد در صـد   درآمد حاصل از هزینه دادرسی ، جریمه های قانونی          . 1

  : هزینه گردد محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد ذیل
  پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها -الف
  هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها -ب
  بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا -ج

  .که در اجرای این قانون فعالیت می کنند ، اختصاص دهد رئیس قوۀ قضائیه می تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته   -تبصره 
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 قانون جدید شوراهای حل اختالف ، هیأت رسیدگی کننده بـه تخلفـات اعـضای شـورا مرکـب از یـک نفـر                         34به موجب ماده    
قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حـل اخـتالف اسـتان و مـسئول حفاظـت و اطالعـات دادگـستری                        

  . استان می باشد 
  .رئیس قوۀ قضائیه ، هیأت یاد شده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است   -تبصره

  : قانون جدید شوراهای حل اختالف مقرر می دارد ، تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است 35ماده 
  اعمال و رفتار خالف شئول شغلی یا عضویت -الف
  عایت قوانین و مقررات مربوطعدم ر -ب
  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل -پ
  تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده -ت
  ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری بدون مجوز -ث
   ، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوزغیبت غیرموجه -ج
  کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده -چ
  عدم رعایت حجاب اسالمی -ح
  عدم رعایت شئون و شعائر اسالمی -خ
  اخذ هرگونه وجه ، مال یا امتیاز من غیرحق -د
   و ایراد خسارت به اموال بیت المال تسامح در حفظ اموال و اسناد -ذ
  ارائه گواهی یا گزارش خالف در امور مربوط به شورا  -ر
  .تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند  -ز
  اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها  -ژ

  غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه  -س
  کارشکنی ، شایعه پراکنی ، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی -ش
  .فه که مبانی آن از نظر اسالم مردود شناخته شده است عضویت در یکی از فرقه های ضا -ص
  عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها  -ض

عضو یا کارکنـان   قانون جدید شوراهای حل اختالف ، چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از 36به موجب ماده    
شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب بـه تخلفـات پـیش                         

) پ(تـا  ) الـف  (هـای ردیـف    برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات   ) 35(ماده  ) خ  ( تا  ) الف  ( بینی شده در بندهای     
در بـار   ) خ(تـا   ) الـف (و تکرار تخلفـات بنـدهای       ) 35(ماده  ) ض(تا  ) د(رد تخلفات پیش بینی شده در بندهای        این ماده و در مو    

  :کند این ماده به شرح زیر محکوم می) ث(و یا ) ت(سوم ، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای 
  اخطار کتبی بدون درج در پرونده -الف
  رج در پروندهتوبیخ کتبی با د -ب
  کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال -پ
  محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال -ت
  محرومیت دائمی از کار در شورا -ث

و ) ت(قطعـی و در مـورد بنـدهای    ) 36(مـاده  ) پ(تـا  ) الـف (آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای   
ه ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیـدنظر در هیـأت تجدیـدنظر رسـیدگی کننـده بـه تخلفـات اعـضا و                آن ماد ) ث(

) 9(این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البـدل اسـت کـه از بـین قـضات دارای پایـه             . کارکنان شورا است    
   . 1صوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع استقضائی یا باالتر با ابالغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال من

                                                           
  .هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود ، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بالمانع است   :37تبصره ماده . 1
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چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند ، به                         
  . قانون تعزیرات محکوم می شوند 1) 588(مجازات بزه موضوع ماده 

انونی مربوط به شورا ، مرتکب تخلف شود ، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یـا هیـأت              چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف ق      
این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعالم می شود تا مطابق مقـررات مربـوط بـه تخلفـات و جـرائم قـضات                ) 34(موضوع ماده   
   . 2رسیدگی شود

 رعایـت مقـررات مربـوط بـه       اختالفات رسـیدگی مـی کنـد ،   در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و    
  .داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی الزامی است 

جهت تقویت و توسعه شوراها ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ، ملزم به همکاری با ایـن نهـاد ،                      
  .ین و تخصیص نیروی اداری و قضائی الزم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند به ویژه تأم

رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز ، ساالنه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقـال                         
  . آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد 

مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مـستقل پـیش بینـی                 دولت  
  .تأمین امکانات اداری و تچهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است . کند 

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

  .از این جمله اند ......... و  مراجع ثبتی ، مراجع پیش بینی شده در قانون کار .خارج است 
  مراجع پیش بینی شده در قانون کار  .1

 عادی سازی روابط کـار نـه تنهـا منـافع دو جانبـه طـرفین را تـامین مـی کنـد بلکـه اثـر                            حل اختالف فردی و جمعی کارگران و      
در حل اختالفات مزبور ، عالوه بر رعایت انصاف ، اوضاع و احوال اجتماعی ، سیاسـی و                  . اجتماعی مطلوبی را نیز به دنبال دارد        

 داشت در نظر گرفته شود ؛ عـالوه بـر ایـن اسـناد بـین                 اقتصادی می بایست آثاری را که نظر یا رای صادره بر امور مزبور خواهد             
  . الملی در این خصوص بر هر چه سریعتر ، ساده تر و منصفانه تر حل اختالف تاکید دارد

 قانون کار اختالف فردی بین کارفرما و کارگر یا کـارآموز کـه ناشـی از اجـرای قـانون کـار و                 157به موجب ماده      - هیأت تشخیص 
، قراردادهای فردی و پیمانهای دسته جمعی کار باشد، چنانچه از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و               سایر مقررات کار  

  .گرددیا نمایندگان آنها حل نشود، به هیأت تشخیص ارجاع می
راهای اسـالمی کـار   هیأت تشخیص که از نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران، به انتخاب کانون همـاهنگی شـو                    

گردد، مرجع نخستین رسیدگی استان ، و یک نفر نماینده مدیران صنایع، به انتخاب کانون انجمن های صنفی کار فرمایان استان، تشکیل می                 
واحد کار و امور اجتماعی محـل موظـف اسـت پـس از وصـول شـکایت ظـرف سـه روز موضـوع شـکایت را بـه هیـأت                                . به اختالف است  
هیأت تـشخیص از طـرفین اخـتالف بـرای حـضور در جلـسه رسـیدگی           . گردد، ارجاع نماید  دعوت واحد مزبور تشکیل می    تشخیص، که به    

  . دعوت می نماید؛ عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام االختیار آنان مانع از رسیدگی صدور رأی نخواهد بود

                                                           
 اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهـار نظـر یـا اتخـاذ                      هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان ،        « . 2

 » . ه نفع دولت ضبط خواهد شد تصمیم نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی ب
چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات ، وکالت دادگستری ، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سـه سـال    : قانون جدید شوراهای حل اختالف    40ماده  . 3

  . یس کل شوراهای حل اختالف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف ، تقلیل می یابد سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئ
سهمیه استخدام برخوردار و مدت     %) 20(در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختالف موضوع این ماده در آزمون های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد                        -تبصره

 شورای حل اختالف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخـت حـق بیمـه مطـابق مقـررات مربوطـه ، جـزء                       خدمت آنان با تأیید رئیس    
  . سنوات خدمت آنان محسوب می شود 

  . صمیم نشده باشد ، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ ت : قانون جدید شوراهای حل اختالف 41ماده 
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پیمانهـای دسـته جمعـی ظـرف ده روز از تـاریخ ابـالغ قابـل        رأی هیأت تشخیص در تمام موارد ظـرف پـانزده روز، و در مـورد               
با انقضاء این  . االجراء خواهد بود   اعتراض در هیأت حل اختالف می باشد و رأی هیأت حل اختالف پس از صدور قطعی و الزم                 

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

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

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

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

  .ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختالف تابع مقررات اجرای احکام مدنی است. اجراء تقدیم نماید
 قانون جدید دیوان عدالت اداری ، آراء قطعی هیأت تشخیص و هیأت حل اختالف، توسط اشخاص ذی             10 ماده   2بر اساس بند    
  .ز حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشدنفع، منحصراً ا

  مراجع ثبتی. 2
منظور از مراجع ثبتی، مراجعی است که در ادارات ثبت و به موجـب مقـررات ثبتـی تـشکیل گردیـده و بـه نـوعی رسـیدگی بـه            

  .ختالف و سایر مراجع ثبتی باختصار مورد  بررسی قرار می گیرداداره ثبت و هیأت حل ا. اختالفات را عهده دار می باشند
اداره ثبت را ، نظر به اینکه صالحیت رسیدگی به دسته ای از دعاوی افراز را دارد، می توان، در این خصوص، از مراجـع قـضائی                    -اداره ثبت   

  .گیردین مرجع ذیالً مورد بررسی قرار میصالحیت اداره ثبت در این دعاوی و نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ا. محسوب نمود
دیگر بر تقسیم، درخواست تقسیم  یا ) شرکاء(دعوای افراز، دعوای شریک مال مشترکی است که، به علت عدم تراضی شریک          

  .دیگر می نماید) شرکاء(مشخص و جدا نمودن سهم خود از سهم یا سهام شریک 
افراز صادره از محاکم با آن مواجه گردید، و البته رعایت جنبه تخصصی امر،              به علت مشکالتی که اداره ثبت در اجرای احکام          

، دعوای افراز امالک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشـد را در صـالحیت اداره ثبـت اسـناد و                       1357قانونگذار در سال    
  .امالک محل وقوع ملک قرار داد

چه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و دارای سـند مالکیـت معـارض نباشـد،                اداره ثبت در صورت تقاضای هر یک از شرکاء، چنان         
) چنانچـه حاضـر باشـند     (نقشه بردار ثبت، با دعوت و حضور متقاضی و سایر شـرکاء             . موضوع را باید به سایر شرکاء ابالغ نماید       

راز را ترسـیم و بـه امـضاء نماینـده     محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق شرکاء نقشه ملک مورد اف               
  .ثبت و کلیه شرکاء حاضر می رساند

مسئول واحد ثبتی، پس از مالحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با                      
  .ایدوضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی به رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعالم می نم

بـه کلیـه   ) در صورتی کـه ملـک قابـل افـراز اعـالم شـود      (مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت مجلس و فتوکپی نقشه افرازی            
. شرکاء ابالغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، ظرف ده روز از تاریخ ابالغ،  در دادگـاه عمـومی محـل وقـوع ملـک اقـدام نماینـد                         

قابل تجدید نظر در دادگـاه  ) بیست روز برای ساکنین ایران و دو ماه برای ساکنین خارج از کشور            (، ظرف مهلت مقرر     حکم دادگاه عمومی  
  .تجدید نظر استان می باشد

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

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1



 
   
   

  

41

 
 ]کلیات [   آیین دادرسی مدنی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ز جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی ا 

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

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

 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که بواسطه موانع قانونی تنظـیم             1/1/1370یخ  تعیین وضع ثبتی اعیان امالکی که اشخاص تا تار         ♣
  .سند رسمی برای آنها میسر نبوده است

، اراضـی خـارج از محـدوده شـهر و           )اعم از شـهری و غیـر شـهری        (تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، نسقهای زراعی، باغات          ♣
موده و مورد بهره برداری آنها بوده و بواسطه موانع قانونی تنظیم سـند یـا                ، خریداری ن  1/1/1370حریم آن که اشخاص تا تاریخ       

  .صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است
  .تعیین تکلیف امالکی که به نحو مشاع انتقال یافته اما در تصرف افرازی منتقل الیه است ♣
  .ت و شهرداریتعیین تکلیف امالکی نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دول ♣
  .تعیین تکلیف امالکی که سابقه ثبت نداشته و متقاضی به عنوان مالک متصرف است ♣
  .تعیین تکلیف امالکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک باشد ♣

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

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

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

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

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

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

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

  .که از آن جمله می توان رئیس اداره ثبت و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت را نام برد

    مراجع اختصاصی کیفری-ج 
ه از جرائمـی را دارا مـی باشـند کـه          مراجع اختصاصی کیفری به مراجعی اطالق می شود که منحصراً صالحیت رسیدگی بـه آن دسـت                

دادگاههـا و دادسـراهای انقـالب ، دادگاههـا و           : عبارتنـد از    مراجـع اسـتثنایی کیفـری       . قانونگذار در صالحیت آنهـا قـرار داده اسـت         
ه جـرائم  دادسراهای نظامی ، دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ، دادگاه اطفال و نوجوانان ، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـ                

  ] .که در بحث مراجع اختصاصی حقوقی بدان پرداخته شد [  و شوراهای حل اختالف  نوجوانان ،
  دادگاهها و دادسراهای انقالب.  1

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده ، حسب مورد ، با حضور دو قاضی 294دادگاه انقالب که تشکیل آن در مادۀ 
بـرای رسـیدگی بـه    (  و یـا یـک قاضـی    ) قـانون فـوق   302مـادۀ  » ت « و » پ «، » ب  «  ،» الـف  « موجب مجازات مندرج در بندهای برای رسیدگی به جرایم    ( 
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 دادگاه انقالب بایـد  قضات.  در مرکز هر استان و مناطقی که رئیس قوۀ قضائیه ضروری بداند ، تشکیل می شود                  )موضوعات دیگر   
  .دنباش) انون شرائط انتخاب قضات دادگستریق(دارای شرائط مقرر در ماده واحد 

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، این دادگاهها نیز مانند دادگاههای عمومی تابع قواعد و مقررات عام قانون آیـین                       
  : صالحیت دادگاههای انقالب را به شرح ذیل بیان داشته است این قانون ، 303ماده . دادرسی کیفری  هستند 

م علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبـانی و اجتمـاع علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام                                جرای 
  مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام 

  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  
  مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل تمام جرایم مربوط به مواد  
 . سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است  

 ایـن دادگـاه در امـور حقـوقی ، بـه ادعـای اشـخاص        2/12/1371 مـورخ  581البته با توجه به رأی وحدت رویه اصالحی شماره    
  .ا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقالب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نماید حقیقی ی

رسیدگی ، صدور حکم ، طرق شکایت از آرا و همچنین اجرای آرای دادگاه انقالب در امور کیفری در مواردی که با بـیش از                         
 ) قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری      297تبصرۀ مادۀ   ( یک قاضی تشکیل می شود برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری یک است              

  . و اگر چه تصریح نشده ، در سایر موارد ، باید برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری دو باشد 
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام                   .1

  انه یا احراق ، تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام مسلح
هـر چنـد   .  ذکر شده است  )512 الی 498مواد ( منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بزه هایی است که در قانون تعزیرات                

 جرمـی را بـه دادگاههـای انقـالب          با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی ، نباید با عنوان کـردن امنیـت داخلـی و خـارجی ، هـر                      
  :کشانده و صالحیت این محاکم را گسترش داد ، با این وجود رویه قضایی آن را نادیده گرفته و اعالم داشته است 

ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی    
  . و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی است است که نظم جامعه

  .تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل  .2
  .  کرد جرایم مربوط به مواد مخدر را نباید با بزه قاچاق اشتباه

  

کشت خشخاش به طور مطلق ، کشت شاهدانه به منظور تولید           : به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام              ♣
 حمل ، خرید ، توزیع و فروش مواد مخدر و دایر کردن یـا اداره کـردن مکـان                 مواد مخدر ، وارد کردن ، صادر کردن ، تولید ، نگهداری ،            

ل مواد مخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون اجازه داده است و هکـذا تولیـد آالت و ادوات و ابـزار مربـوط بـه      برای استعما 
 . جرم است و رسیدگی به کلیه این بزه ها در صالحیت دادگاههای انقالب می باشد...... تولید و استعمال مواد مخدر و 

 با وجودی کـه     –تهمان و یا محکومان قاچاق مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند                 باید دانست که فرار کردن یا پناه دادن م        
 مع الوصف چون از مصادیق قاچاق یا بزه های مربوط به مواد مخدر نبوده و هر  –بزه های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است            

  .  حدود صالحیت دادگاهها و دادسراهای انقالب  می باشند یک عناصر تشکیل دهنده ویژه خود را دارند خارج از
:  این قانون1به موجب ماده .  با اصالحات بعدی است 1312 اسفند ماه 29منظور از قاچاق ، اعمال موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب    ♣

 .» ......ر انحصار دولت باشد مرتکب قاچاق شود هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا د« 
  

 قـانون  45بـا توجـه بـه صـراحت مـاده      « :  هیئت عمومی دیوان عالی کشور   11/7/1363 مورخ   17به موجب رأی وحدت رویه شماره       
 حمل و نقل و  مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش ویا–مجازات مرتکبین قاچاق 

 چون اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جـرم قاچـاق مـورد                –یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت            
 ماده واحده قانون حدود صالحیت دادسـراها و دادگاههـای انقـالب مـصوب               3نظر قانونگذار احصاء شده است و نیز با عنایت به بند            
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به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صـالحیت دادگاههـای انقـالب قـرار داده شـده اسـت از ایـن                           رسیدگی   11/2/1362
  .  دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود 12جهت رأی شعبه 

  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  .3
 :  مثل .یر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است سا .4

  .  قانون اساسی 49دعاوی مربوط به اصل   -الف 
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختالس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سـوء اسـتفاده     

فروش زمـین هـای مـوات و مباحـات اصـلی ، دایـر کـردن امـاکن فـساد و سـایر مـوارد                          از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی ،         
ایـن حکـم بایـد بـا رسـیدگی و           . غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهـد                     

   . تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود 
 خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت هـا و اشـخاص خـارجی کـه بـر حـسب                        دریافت بهره و   :نظریه شورای نگهبان    

لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغـایر بـا قـانون اساسـی              . مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است             
  .  قانون اساسی شامل این مورد نیست 49 و 43نیست و اصول 

 بـه   29/1/1374 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خـوردنی و آشـامیدنی الحـاقی                   3 ماده   6ه  طبق تبصر    -ب  
  . جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقالب اسالمی رسیدگی خواهد شد 

  : این قانون به آنها اشاره کرده است عبارتند از 3جرایمی که ماده 
ی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی و مامایی بدون پروانه رسـمی ، اقـدام بـه تأسـیس                    اشتغال به امور پزشکی ، داروساز     

بیمارســتان ، زایــشگاه ، تیمارســتان ، آسایــشگاه ، البراتــوار ، پلــی کیلینیــک مؤســسات فیزیــوتراپی ، البراتــوار ، کارخانــه هــای 
ه از وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی و همچنـین              داروسازی ، داروخانه ، درمانگاه ، بخش تزریقات بدون اخذ پروان          

  .واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
 قـانون احیـای دادسـرا       4 تبـصره مـاده      30/10/1382 مـورخ    664در خاتمه یادآوری می شود که طبق رأی وحدت رویه شـماره             

 ذاتی دادگاه انقالب است یعنی اگر مجازات جرمی اعدام یا حبس ابد و در صالحیت دادگاه انقالب باشد                   منصرف از صالحیت  
  .  و با پنج قاضی  ]1دادگاه کیفری [ در دادگاه انقالب و با یک قاضی رسیدگی می شود نه در دادگاه کیفری استان 

  . تعارض این رأی با نص صریح قانون بیّن و آشکار است 
  ) ی ویژه نیروهای مسلحادادگاه و دادسر( ا هها و دادسراهای نظامی دادگ. 2

برای رسیدگی به جـرائم مربـوط بـه وظـایف           « : اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد               
محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل     خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی                

گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضـابط دادگـستری مرتکـب شـوند در محـاکم عمـومی رسـیدگی                             می
  .» دادستانی و دادگاههای نظامی ، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند . شود می

  :که قانون اساسی در قلمرو دادگاههای نظامی چند قاعده مهم را مورد توجه قرار داده است به نظر می رسد  ، مذکور با توجه به اصل
  انتزاع دادستانی و دادگاههای نظامی از سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و الحاق آن به قوه قضائیه  ♣
  1حصر صالحیت شخصی محاکم نظامی به اعضای نیروهای مسلح ♣

  ذاتی محاکم نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی حصر صالحیت ♣

                                                           
طبـق قـانون    . های نظامی را محدود کـرد        شورای انقالب را می توان نخستین قانونی دانست که صالحیت دادگاه           11/2/1358قانون راجع به اعاده صالحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب          . 1

از تاریخ تصویب این قانون دادگاههای نظامی منحصراً به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسـیدگی بـه سـایر جرایمـی کـه در صـالحیت دادگاههـای            « : مذکور  
  . مذکور قرار گرفته به مراجع قضایی دادگستری محول می گردد 

  .» ... دادگستری رسیدگی خواهد شد جرایمی که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا درحین خدمت و به سبب آن مرتکب شده یا بشوند در مراجع قضایی  –یک  تبصره  
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به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهـای مـسلح بـه جـز              قانون جدید جرائم نیروهای مسلح ،        27طبق ماده   
ی مسلح ، شامل دادسـرا و دادگاههـای         سازمان قضائی نیروها  . جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود            

به دادگاه نظامی دو ، دادگاه نظامی یک ، دادگاه تجدیدنظر نظامی ، دادگاه نظامی دو زمان جنگ ، : دادگاههای نظامی . نظامی است
  )یین دادرسی کیفری     قانون جدید آ   582مادۀ  (   .دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ، تقسیم بندی می شوند 

، 7/7/1366قانون جدید آیین دادرسی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح را تعریف ننموده ، اما قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ، مصوب                      
   :از  قانون مذکور ، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران عبارتند2به موجب ماده . نیروهای مسلح را بدین گونه تعریف می نماید 

هـای انقـالب اسـالمی ایـران اطـالق       ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی؛ نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته            
  .ته به آنها های وابس مجموعه ستاد مشترک ، نیروهای زمینی ، هوائی، دریایی و سازمان: ارتش جمهوری اسالمی ایران عبارت است از .  گردد می

 دادگاههـای    ایـن قـانون ،    1مطـابق مـاده     . ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز افراد نظامی را مشخص کرده است               
خوانده می شـوند  ) نظامی ( نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار          

  :رسیدگی می کنند 
  . کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته  
  . کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته  
  .کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
  . بانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته کارکنان وزارت دفاع و پشتی 
  . کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  
  . کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن  
مـوزش وزارت    مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکـز آ      - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح       -محصالن   

  . دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هستند و طبـق قـوانین اسـتخدامی نیروهـای مـسلح در مـدت مزبـور از                    

  . اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند 
  . نهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازما    1تبصره 
  . رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود     2تبصره 

در صورتی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری کشف شود ، سازمان قضایی نیروهای مـسلّح                        
  . رسیدگی به جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و باالتر در صالحیت مراجع قضایی ذیربط در تهران می باشد . ی می باشد مجاز به رسیدگ

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 596 الی 578[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 26 الی 8مطابق مواد    -تشکیالت دادسرا و دادگاههای نظامی 
در شهرسـتان هـا در صـورت نیـاز ،           .  استان ، سازمان قضائی استان متـشکل از دادسـرا و دادگاههـای نظـامی اسـت                   در مرکز هر  

  . حوزۀ قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شود. دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود 
  .  تعلیمات الزم را ارائه می نماید نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند ، نظارت دارد ودادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای   1تبصره 
  . رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است ، عالوه بر نظارت قضائی ، بر امور اداری نیز ریاست دارد    2تبصره 

ۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیـۀ شـعب دادگـاه و دادسـرای نظـامی اسـتان نظـارت و            رئیس سازمان قضائی استان ، رئیس شعب      
  . تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است . ریاست اداری دارد 

  :دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند ، عبارتند از 
  . دادگاه نظامی دو  -الف
  . دادگاه نظامی یک  -ب
  .دادگاه تجدیدنظر نظامی  -پ
  .دادگاه نظامی دو زمان جنگ  -ت
  .دادگاه نظامی یک زمان جنگ  -ث
  .دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ  -ج
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ی همان است که در مورد دادگاههای       وظایف ، اختیارات ، صالحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظام                
  . کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری دربارۀ آن تعیین تکلیف شود 

  . دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود 
  :رسیدگی می شود به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان 

  . نظامیان دارای درجۀ سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و باالتر شاغل می باشند  -الف
  .  نباشند 4/12/1392 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 307نظامیان دارای درجۀ سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده  -ب

  . ان دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بالمانع است با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشار
 دادگـاه نظـامی یـک     هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بالتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبـرو باشـد ،    

در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی . ی می نماید حسب ارجاع ، به پرونده هایی که در صالحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگ         
  . از اعضاء تشکیل می شود 

هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بالتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس ، امکان رسیدگی در استان          -تبصره  
  . نباشد ، رسیدگی به پرونده های مربوط ، حسب مورد در نزدیک ترین حوزۀ قضائی به عمل می آید فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور 

دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی دو ، قرار عدم صالحیت صادر کند و به هر حال                           
  . باید رأی مقتضی را صادر نماید 

گاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوۀ قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسـیدگی بـه جـرائم مربـوط بـه                           در زمان جنگ داد   
  .  این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی ، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود 591جنگ با رعایت مادۀ 

  . زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شو دحوزۀ قضائی دادگاههای نظامی    1تبصره 
دادگاههای نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان                          2تبصره  

  .جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند 
  :جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ، عبارتند از  ، 591ه موجب ماده ب

  .کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازمان قضائی  -الف
  .جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی  -ب
  . جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد  -پ

ترکیب ، صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظـامی اسـت مگـر                         
   .آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود 

دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تـشکیل ، دادسـرای نظـامی مرکـز                          
  . استان محل وقوع جرم ، وظایف آن را انجام می دهد 

ات دادسرا یا دادگاه نظـامی زمـان جنـگ نیـز     قضات سازمان قضائی با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه می توانند با حفظ سمت ، حسب مورد به عنوان قض               -تبصره  
  . انجام وظیفه نمایند 

رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ، بر کلیۀ شعب دادگاهها و دادسرای نظـامی زمـان جنـگ ، نظـارت و ریاسـت اداری                           
  . زمان جنگ حوزۀ قضائی مربوط است دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهدۀ معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی 

پس از انحالل دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ ، پرونده هـای مربـوط حـسب مـورد در دادسـرا و دادگاههـای نظـامی صـالح برابـر                               
  . مقررات دادرسی صلح رسیدگی می شود 

  . دادگاههای نظامی زمان جنگ ، با تصویب رئیس قوۀ قضائیه منحل می شوند   -تبصره 
  . پشتیبانی و تأمین کلیۀ امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ بر عهدۀ قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است 

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 601  الی597[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح  31 الی 27مطابق مواد    - صالحیت دادسرا و دادگاههای نظامی
به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مـسلح بـه جـز جـرائم در مقـام ضـابط دادگـستری در سـازمان قـضائی                               

  . رسیدگی می شود 
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روهـای مـسلح   و مقام معظـم رهبـری اجـازه فرمـوده انـد در دادگاههـا و دادسـراهای سـازمان قـضائی نی         ) ره (رسیدگی به جرائمی که امام خمینی         1تبصره  
  .رسیدگی شود ، مادامی که از آن عدول نشده در صالحیت این سازمان است 

منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مـسئولیتهای نظـامی و                        2تبصره  
  . ست مرتکب گردند انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهدۀ آنان ا

  . رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود    3تبصره 
جرم در مقام ضابط دادگستری ، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جـرائم مـشهود و یـا در راسـتای اجـرای         4تبصره  

  . ستری مرتکب می شوند دستور مقام قضائی دادگ
به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون ، دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی بـه                         

  . ران رسیدگی می شود آنها را داشته باشند ، چنانچه از جرائمی باشد که در صالحیت سازمان قضائی است ، در دادسرا و دادگاه نظامی ته
به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صالحیت سازمان قضائی است با رعایت مقـررات مربـوط بـه رسـیدگی بـه جـرائم                       

  . اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می شود 
 نظـر دادگـاه نظـامیِ یـک متّبـع           میِ دو در حوزۀ قضائی یک اسـتان ،        در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامیِ یک و دادگاه نظا           

در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامیِ یک زمان جنگ و دادگاه نظامیِ دو زمان جنگ در حوزۀ قـضائی یـک اسـتان ،                          . است
  .نظر دادگاه نظامیِ یک زمان جنگ الزم االتباع است 

 نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یـک حـوزۀ قـضائی ، نظـر دادگـاه نظـامی                       در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه      
  . زمان جنگ متّبع است 

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری  633 الی  627[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح  63 الی 57مطابق مواد    - ترتیب رسیدگی ، صدور و ابالغ رأی
ارجاع پرونده هـا  . می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند     رئیس سازمان قضائی    

  .در غیاب رئیس شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهدۀ رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شمارۀ شعبه است 
امی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان ، بـه عهـدۀ معـاون و در غیـاب وی بـه عهـدۀ رؤسـای دادگاههـای                           ارجاع پرونده ها در دادگاه نظ     

  .تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شمارۀ شعبه است 
هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ، دادگاه می تواند بـه جـرم مزبـور نیـز                           

  . رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید 
  . در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد 

مجـروح شـوند یـا    چنانچه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن ، شخص یـا اشـخاص بـی گنـاهی مقتـول یـا            
خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منـع تعقیـب صـادر شـود ، بنـا بـه تقاضـای اولیـای دم یـا متـضرر بـدون تقـدیم                              

.  پروند ه جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبـوع بـه دادگـاه نظـامی ارسـال مـی شـود                        دادخواست ، 
  . عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدرو رأی نیست . ایندۀ یگان مربوط را برای شرکت در جلسۀ رسیدگی دعوت می نماید دادگاه نم

دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعـال ،                          
توجه به محتویات پرونده و ادلۀ موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصـت و حـداکثر              با تکیه بر شرف و وجدان و        

  . ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می کند 
اما رئـیس سـازمان قـضائی در مـوارد ضـروری و در صـورت اقتـضای مـصلحت،                    . انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است          

  . تواند اطالعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطالع رسانی قوۀ قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد  می
   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 638 الی 634[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 68 الی 64مطابق مواد    - تجدیدنظر و اعاده دادرسی

آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یـا دیـوان عـالی                
  .کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است 

 است ، مگر آنکـه در ایـن        آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری                
  . بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد 
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 قابل تجدیدنظر یا فرجـام خـواهی اسـت و     آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاههای نظامی زمان جنگ ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابالغ ،   
ول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید ، مگـر آنکـه صـدور    دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وص             

  . رأی در مدت مزبور به دالیل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود 
ان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههـای نظـامی حـق درخواسـت              رئیس سازم  1 قانون آیین دادرسی کیفری    475عالوه بر اشخاص مندرج در مادۀ       

  . اعاده دادرسی را دارد 
در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنـان بازنشـسته ، قابـل اجـراء                

در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهـت تعیـین       . حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد        نباشد ، دادستان نظامی مطابق ضوابط ، حسب مورد          
  . مجازات قانونی دیگر اقدام می کند 

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 642 الی 639[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 72 الی 69مطابق مواد    - اجرای احکام
در . نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهدۀ دادسرای نظامی صـادرکنندۀ کیفرخواسـت اسـت         اجرای احکام دادگاههای    

  . موارد احاله و عدم صالحیت ، اجرای احکام دادگاهها ، به ترتیب بر عهدۀ دادسرای مرجع محالٌ علیه و مرجع صالح به رسیدگی است 
  .ام مکلف است خالصه ای از رأی را به یگان مربوط ابالغ نماید پس از قطعیت آراء دادگاهها ، قاضی اجرای احک

  . مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس الزم االجراء است   -تبصره
  : می شود عالوه بر موارد پیش بینی شده در قانون ، در مورد محکومیت به مجازات های زیر ، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه

  . کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی  -الف
  . کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی  -ب
  . کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی  -پ

  . احتساب ایام بازداشت قبلی ، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است در مورد محکومیت به کسر حقوق ،  -تبصره
اجرای دستورها و آراء الزم االجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مـال و                   

  .  از قبیل توقیف یا فروش اموال ، در سازمان قضائی بر عهدۀ قاضی اجرای احکام است یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط
  دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت. 3

مبنـای تـشکیل    . سومین دادگاه اختصاصی است که در معیت آن دادسرای ویژه روحانیت وجود دارد              دادگاه ویژه روحانیت در واقع      
  .  قانون اساسی است 57 و 5 ، مقام رهبری ناظر به اصول 1369هها و دادسراهای ویژه روحانیت مصوب این دادگاه ، آئین نامه دادگا

این دادگاه به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و بـه کیفـر رسـاندن             
.   به تصویب مقـام رهبـری رسـید        1369ل و آیین نامه آن در سال         تشکی 66در سال   ) ره(روحانیون متخلف به فرمان حضرت امام       

 در این دادگاه ، متهم باید روحانی باشد واگر شاکی روحانی باشد بایـد در                .کنداین دادگاه به جرائم افراد روحانی رسیدگی می       
  .دادگاههای عمومی طرح دعوی نماید 

پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی ادامه کار آن تا زمانی است که رهبـر انقـالب              طبق اصل    قانون آیین دادرسی مدنی و       528به موجب مادۀ    
بنـابراین دادگـاه ویـژه      . پرداخت حقوق و مزایای قضاوت و کارکنان آن تابع مقررات مربوطـه بـه قـوه قـضائیه اسـت                   . آن را مصلحت بداند   

  .روحانیت دارای سه ویژگی است 
  .عاده آن استاز مراجع استثنایی و از نوع فوق ال .1
  .ادامه کار آن تا زمانی است که مصلحت دانسته شود .2
  .رسیدگی به دعاوی علیه روحانیون از صالحیت دادگاه موجود خارج و در صالحیت مراجع عمومی است .3

 می گیرد   البته در عمل اعمال غیرمجرمانه روحانیون نیز ، چنانچه خالف شأن محسوب شود ، در این دادگاه مورد رسیدگی قرار                   
  .  قانون آیین دادرسی مدنی و ناقض قواعد صالحیت است 528که مخالف نص مادۀ 

                                                           
  : دادرسی دارند اشخاص زیر حق درخواست اعاده    ،  قانون آیین دادرسی کیفری475ماده مطابق . 1

    محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او -الف
   دادستان کل کشور-ب
 دادستان مجری حکم  -پ
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  :دادسراها و دادگاه های ویژۀ روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند به طور کلی ، 

  1. جرائم عمومی روحانیون  کلیۀ 
  .کلیۀ اعمال خالف شأن روحانیون  
  .صورتی که طرف اختالف روحانی باشد در نیت عمومی کلیۀ اختالفات محلی مخل به ام 
  .کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود  

 مشغول تحـصیل باشـد یـا اگـر بـه کـار دیگـری        هروحانی به کسی اطالق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوز     
   .مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد

ی اسـالمی ، وزراء و معـاونین   کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبـان ، نماینـدگان مجلـس شـورا            
 دادسـتان و رئـیس دیـوان محاسـبات ، دارنـدگان پایـه قـضائی ، اسـتانداران و                      ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سـفرا ،          آنها

ی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر ، و مدیران کل اطالعـات اسـتان هـا کـه بـه لحـاظ       فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظام   
روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گـردد و نیـز کلیـه اتهامـات نماینـدگان                     

  2.  رسیدگی خواهد شد مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران
دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که                     

در ایـن صـورت دادسـراها و دادگـاه هـا            . در دادگاه ویژه اصلح باشد    » به نظر دادستان منصوب   «بر حسب ضرورت رسیدگی آن      
  .دسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند موظفند که با درخواست دا

  دادگاه اطفال و نوجوانان . 4
  ) . قانون جدید آیین دادرسی کیفری 298تبصرۀ مادۀ ( در هر حوزۀ قضایی شهرستان یک یا چند شعبۀ دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود 

 قانون جدید   298مادۀ  (  یک مشاور تشکیل می شود ؛ نظر مشاور مشورتی است            با حضور یک قاضی و    » دادگاه اطفال و نوجوانان     « 
قضات این دادگاه را رئیس قوۀ قضائیه از میان قضاتی که دست کم پنج سال سابقۀ خـدمت                  .  ) 1394آیین دادرسی کیفری ، اصالحی      

 همـان   410ان دادگاه و شـیوۀ گـزینش آنهـا در مـادۀ             شرایط مشاور . )  همان قانون    409مادۀ  ( انتخاب می نماید    ...... قضایی دارند و    
  . قانون و تبصره های آن پیش بینی شده است 

دادگاه اطفال و نوجوانان را می بایست از مراجع اختصاصی کیفری به شمار آورد زیرا قـضات آن ، علـی القاعـده ، بایـد دارای                           
البتـه یکـی از ویژگـی هـای مراجـع اختـصاصی             .  اسـت    شرایط ویژه ای باشند و صالحیت این دادگاه تا حدودی شمارش شـده            

کیفری این است که مراجع عمومی صالحیت رسیدگی به جرایم درون صالحیت آنها را ندارند در حالی که به صراحت تبصرۀ                     
یم  قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلـی تـشکیل نـشده ، بـه تمـامی جـرا                          298مادۀ  

در شـعبۀ   ) جرایم درون صالحیت دادگاه کیفری یـک و دادگـاه انقـالب             (  همان قانون    315اطفال و نوجوانان ، به جز جرایم مشمول مادۀ          
 ، همین  رسیدگی می شود و از جمله) دادگاه عمومی کیفری بخـش  ( دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد  

در ردیـف  » دادگاه اطفـال و نوجوانـان    « بودن این مرجع را با ابهام روبه رو نماید ؛ اگرچه در همان نص           امر می تواند اختصاصی   
  . قرار گرفته است » دادگاه انقالب  «

 توجـه چنـدانی بـه تعیـین     1392گونه گونی مقررات یاد شده گویای این است که مدونین قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب    
مرجـع از جملـه ، از ایـن رو اهمیـت بنیـادین دارد کـه بـا توجـه بـه آن ،                  » نـوع   « داشته اند در حالی که تعیین       این مرجع ن  » نوع    «
مرجع مشخص می شود و چنانچه به جرم متهم در مرجعی رسـیدگی شـود کـه صـالحیت ذاتـی نـدارد ، رأی         » صالحیت ذاتی     «

  . صادره باید به همین علت ، حسب مورد ، فسخ یا نقض گردد 

                                                           
  5/9/1384اصالحی مصوب . 1
  5/9/1384الحاقی مصوب . 2
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  دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرائم نوجوانان  . 5
 شعبی از دادگاههای کیفری یک است که با همان ترکیب دادگاههای کیفری یک               دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان ،        

ی ، بـرای رسـیدگی بـه جـرایم      قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـر    298اما حضور مشاور ، با رعایت شرایط مقرر در مادۀ . تشکیل می شود   
چنانچه افراد بالغ زیر هجده سال مرتکـب جرمـی شـوند کـه در صـالحیت دادگـاه کیفـری یـک و یـا انقـالب ، در                 . نوجوانان الزامی است    

 صورت رسیدگی می شود و در این» ..... کیفری یک ویژه « مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود ، باشد ، به جرایم آنان در دادگاه  
  .  )1394 قانون مزبور ، اصالحی 315مادۀ (  اعمال می شود برخوردار است» دادگاه اطفال و نوجوانان « متهم از تمامی امتیازاتی که در 

   ]دادگاه تجدید نظر استان[  مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای نخستین -سوم بند 
  ،حوزه آن اسـتان   مستقر در تجدید نظر صادره از دادگاههای عمومی و انقالب     در مرکز هر استان، به منظور تجدیدنظر در آراء قابل           

جلسه دادگاه تجدید نظر با حضور . گردد به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می  ، دادگاه تجدید نظر  
االجراء خواهد  شود قطعی و الزم مستشار انشاء میدو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو                

مرجـع آرای قابـل تجدیـدنظر       . البته ، در مواردی الزم االجرا بودن رأی مستلزم نهـایی شـدن آن اسـت                 » ا. ع. د. ت.  ق 20ماده  «. بود
   . . )ج .  ق 334ه ماد(  ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد صادره از دادگاههای عمومی و انقالب هر حوزه

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

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

  ]دیوان عالی کشور [   مرجع پژوهش و فرجام -بند چهارم 
البتـه در دوران هخامنـشیان ، مرجعـی قـضایی تحـت      . ی آن را باید در فرانسه جستجو نمـود         دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ تاریخ       

و امـا در سـالهای   . تشکیل می گردید که برخی وظایف آن بی شباهت به پاره ای از وظایف دیوان عالی کشور نبود   » محکمه عالی   « عنوان  
قانون اصـول تـشکیالت     . حت عنوان دیوان خانه تمیز تشکیل می گردید         نخست مشروطیّت ، مجلسی به طور غیرمستمر و به دعوت وزیر ، ت            

را پیش بینی نمود و با اجرای این قانون دیـوان تمیـز             » تمیز    دیوان   «49 قمری ، در ماده      1329عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب         
رجع مزبور را دیوان عالی کشور معادل سازی نمـود کـه از              نام م  1316فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال        . به طور ثابت تشکیل گردید      

«  ، در اسفندماه همین سال در شورای انقالب ، 1357پس از انقالب اسالمی سال . شود آن پس در مقررات با همین عنوان شناخته شده و می        
  . تصویب گردید » تظامی الیحه قانونی انحالل دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدیدنظر ان

به موجب ماده واحده این قانون ، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دو مرجع دیگر مزبور از تـاریخ بیـست و پـنجم اسـفندماه                            
به موجب این قانون ، کسانی که در مدت . همان سال منحل و مقرر گردید سازمان جدید آن ظرف سی روز تعیین و اعالم شود     

الیحـه قـانونی اصـالح سـازمان دادگـستری و قـانون             «  دعوت نگردیدند بازنشسته شمرده شده و مـشمول مقـررات            مزبور به کار  
و سـپس مجـدداً تـشکیل    » منحـل  « دیوان عالی کشور در اجرای قانون مزبـور  .  می شوند    17/2/1357مصوب  » استخدام قضات   

 تشکیل دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجـرای صـحیح     بر 161قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در اصل         . گردید  
  . قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویّه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود صحّۀ گذاشت 

   سازمان دیوان عالی کشور -اول 
  :  بتدا دو قسمت را پیش بینی نمود، از همان ا»دیوان خانه یا دیوان تمییز«قانونگذار در دیوان عالی کشور 

  : و اکنون ساختار و وظایف دیوان عالی کشور به شرح ذیل است »دادسرا«یکی قسمت شعب و دیگری قسمت پارکه 
  قسمت شعب  
  هیأت های عمومی  
  دادسرا  
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  عالی کشور   دیوان شعب -الف
دو شـعبه حقـوقی و      ) دیـوان تمیـز     ( ان عـالی کـشور       برای دیو   )50ماده  (  قمری   1329در قانون اصول تشکیالت عدلیه ، مصوب        

جزایی پیش بینی شده بود که هر یک مرکب از یک رئیس و چهار مستشار بود و یکی از رؤسای اتاق ، ریاست سـازمان دیـوان               
 ولـی    تعداد شـعب بـه سـه افـزایش داده شـد             )38ماده  (  1307در قانون اصول تشکیالت عدلیه ، مصوب        . تمیز را بر عهده داشت      

تعداد قضات هر شعبه ، عمالً به یک رئیس و دو مستشار تقلیل یافت و ریاست کل دیوان تمیز بـر عهـده رئـیس شـعبه اول قـرار                              
 بـرای دیـوان   1333، مـصوب سـال   » الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات     « در  . گرفت  

   ).15تبصره ماده (  و اجازه داده شد که تعداد شعب در صورت لزوم کم یا زیاد شود عالی کشور دوازده شعبه پیش بینی گردید
 سه شعبه به شعب دیوان عالی کشور افـزوده         1356 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری ، مصوب تیرماه            21به موجب ماده    

  . 1گردید و سپس تعداد شعب به چهل افزایش یافت 
ی گردید و به موجـب قـانون اصـالح مـوادی از              قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، پیش بین        161 دیوان عالی کشور در اصل    

مواد مورد لزوم در تشکیل شعب «  کمیسیون امور قضایی مجلس ، تحت عنوان 1361قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب سال   
  . ، تعداد قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور به دو نفر تقلیل یافت » دیوان عالی کشور 

  ی کشور  هیأت های عمومی دیوان عال-ب
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با سـه        . هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در قسمت شعب ، عنداالقتضاء ، تشکیل می گردد                

  . ترکیب مختلف امکان پذیر است 
  هیأت عمومی وحدت رویۀ قضایی . 1

 را با توجه به استنباط خـود ، تفـسیر   قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، اختالفات و امور ، باید قوانین و مقررات       
و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی ، تطبیق و حاصل آن را با توجه به استنباط خود ، تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی،            
تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر و اعالم نمایند و در این خصوص هیچ تفاوتی بـین قـضات دادگاههـای تـالی و عـالی                  

قضات دیوان عالی کشور نیز در مقام نقض و ابرام رأی مورد شکایت ، قوانین را با توجـه بـه اسـتنباطی کـه از آن                           . وجود ندارد   
عالوه بر این هیچ یک از قضات حتی قاضی مراجع عالی ، علی االصـول ، نمـی تواننـد نظـر                      . نمایند تفسیر و اعمال می کنند         می

بنـابراین بـا توجـه بـه اینکـه          . ی تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رأی خـود نماینـد                 قضایی خود را بر قضات مراجع تال      
قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می باشند همواره امکان استنباط های مختلف از نص واحد وجـود دارد کـه          

ادامـه ایـن اخـتالف نظـر و صـدور آرای معـارض در               .  باشد   می» مشابه  « در موارد   » مختلف  « پیامد چنین واقعیتی صدور آرای      
رو   موارد مشابه ، عالوه بر مخدوش نمودن اعتبار قوۀ قضاییه ، مردم را در تشخیص حقوق و تکالیف خود با دشواری جدی روبه                      

الی کـشور یـا     لذا قانونگذار ، هیأت عمومی وحدت رویۀ قـضایی را پـیش بینـی نمـوده تـا چنانچـه از شـعب دیـوان عـ                          . کند  می
دادگاهها در موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و حسبی ، با استنباط از قوانین ، آرای مختلفی صادر شود ، رئیس دیوان عـالی                        
کشور یا دادستان کل کشور ، از هر راهی که آگاه شوند ، نظر هیأت عمومی دیوان عالی کـشور را بـرای ایجـاد وحـدت رویـه                             

عب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستان ها یا وکالی دادگستری نیز می توانند با ذکـر دلیـل از               قضات ش . درخواست کنند   
 قـانون  471مـاده  ( طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، نظر هیأت عمومی را دربارۀ موضوع ، درخواست نماینـد       

  ) .جدید آیین دادرسی کیفری 
ن عالی کشور که دست کم با حضور سه چهـارم از رؤسـا و مستـشاران و اعـضای معـاون کلیـه                  هیأت عمومی وحدت رویۀ دیوا    

شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و بـا حـضور دادسـتان کـل کـشور یـا نماینـده وی تـشکیل مـی گـردد ،                   
اکثریت در مـوارد مـشابه بـرای شـعب     رأی « در این صورت   . موضوع مورد اختالف را بررسی نموده و تصمیم گیری می نماید            

                                                           
 .  دادرسی کیفری منسوخ شد و این ماده نیز با تصویب قانون جدید آیین. 1
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دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است ؛ اما نسبت به رأی قطعـی شـده بـی اثـر                     
در صورتی که رأی ، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، عمل                        . است  

نتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ، رأی هیأت عمومی نـسبت بـه آرای مـذکور قابـل                ا
   .) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 471ماده ( » تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود 

 در 1378 خورشیدی تصویب و الزم االجرا گردیـد در سـال       1328 در سال    صدور رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور که قانون آن         
 270نخـست اینکـه بـه موجـب مـاده           : آورده شده بود که دست کم از دو جهت قابل ایراد بود             . ک  . د  . آ  . ق  .  ق   271 و   270مواد  

 قـانون اساسـی ، حتـی        94 و   72صـول   آن با  شرع بود ؛ در حالی که بر اساس ا           » مطابقت  « شرط مالک عمل بودن رأی وحدت رویه        
دوم اینکـه بـر     . آن نباشـد    » مطـابق   « شـرع باشـد اگرچـه       » مغایر  « مصوبات مجلس در صورتی در شورای نگهبان تأیید نمی شود که            

اصالح و تجدیدنظر در رأی وحدت رویه ، توسط هیأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور ممنـوع اعـالم و                        خالف مقررات پیش از آن ،     
اما .  دخالت قانونگذار شده بود ؛ در حالی که نفی صالحیت مرجع مفسّر در اصالح تفسیر می تواند خالف اصول شمرده شود مستلزم

شـرط  » مطابقـت بـا شـرع         « قانون جدید آیین دادرسی کیفری برطرف شده است ؛ بدین معنـی کـه                471هر دو ایراد یاد شده در ماده        
بـه موجـب قـانون یـا رأی وحـدت رویـۀ             ..... « نمی باشد و رأی وحدت رویـه ، اکنـون ،            مالک عمل قرار گرفتن رأی وحدت رویه        

  ) . قانون جدید آیین دادرسی کیفری 473ماده ( «  این قانون صادر می شود ، قابل تغییر است  )471(مؤخری که مطابق ماده 

  هیأت عمومی شعب حقوقی . 2
در . ج .  ق  408ن شعب حقوقی دیـوان عـالی کـشور ، بـر اسـاس مـاده                 هیأت عمومی شعب حقوقی ، مرکب از رؤسا و مستشارا         

صورتی می تواند تشکیل شود که رأی اصراری از دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر در امـور حقـوقی صـادر و مـورد درخواسـت            
 پی فرجـام خـواهی ،   در حقیقت ، چنانچه رأیی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوان عالی کشور در           . فرجام قرار گرفته باشد     

نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدالل ، طبق رأی اولیـه اقـدام بـه صـدور رأی                             
اصراری نماید و این رأی اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به این درخواست رسـیدگی                      

 نپذیرد ، پرونده در هیأت عمومی شعب حقـوقی مطـرح و چنانچـه اسـتدالل دادگـاه مـورد پـذیرش قـرار                می نماید ، استدالل را    
دیگری ارجاع خواهـد شـد    ) دادگاه هم عرض    ( رأی نقض می شود و پرونده به شعبه           گرفت رأی ، ابرام و در غیر این صورت ،         

  . تا طبق استدالل هیأت عمومی ، حکم مقتضی صادر نماید 
  ومی شعب کیفری هیأت عم. 3

 قـانون جدیـد آیـین       470مـاده   ) پ(هیأت عمومی شعب کیفری ، مرکب از کلیۀ رؤسا و مستشاران شعب کیفری ، بر اساس بند                  
 ، در مواردی تشکیل می شود که رأی اصراری در امور کیفری صادر شده و در شعبه دیوان عالی کشور ابـرام    1دادرسی کیفری   

هیأت عمومی ، به همان ترتیبی که در خصوص آرای حقوقی بررسی گردید اقـدام مـی نمایـد امـا        در این صورت ،     . نشده باشد   
اگر رأی اصراری را نقض نماید ، پرونده به دادگاه هم عرض فرستاده می شود تا بر اساس استدالل هیأت عمـومی دیـوان عـالی                 

  . کشور حکم صادر کند 
  » دادسرای کل «  دادسرای دیوان عالی کشور -ج
دادسـرای دیـوان    .  که ریاست آن را دادستان کل کشور به عهـده دارد             ر معیت دیوان عالی کشور، دادسرای کل کشور وجود دارد         د

 قمـری مرکّـب از مـدعی        1329 قانون اصول تـشکیالت عدلیـه ، مـصوب           113در ماده   » پارکه دیوان تمیز    « عالی کشور تحت عنوان     
    قانون اصول تـشکیالت عدلیـه ،        54در ماده   .  وکیل عمومی محکمه تمیز ، پیش بینی شد        عمومی کل و یک نفر معاون او ، موسوم به         

                                                           
چنانچه این حکم مـورد فرجـام خـواهی    . در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند   : قانون جدید آیین دادرسی کیفری    470ماده  » پ  « مطابق بند   . 1

هرگـاه  . دالل دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت ، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفـری مطـرح مـی شـود              واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، است           
 بـه شـعبه دیگـر دادگـاه ارجـاع      نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد ، رأی ابرام می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند ، حکم صادره نقض و پرونـده             

 .این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است . دادگاه مزبور بر اساس استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر می کند . شود  می
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کل و یـک نفـر معـاون اول ، دارای معـاون     ) دادستان ( ، عالوه بر مدعی العموم   » پارکه دیوان عالی تمیز     «  خورشیدی   1307مصوب  
نام های پارسـی بـرای دیگـر سـازمان هـای دادگـستری بـه واژه                  ، در ضمن تعیین      1317نام پارکه در سال     . دوم به تعداد الزم گردید      

در راس دادسرای . شناخته شد ) دادسرای کل  (تبدیل و از آن پس ، تأسیس مزبور تحت عنوان دادسرای دیوان عالی کشور » دادسرا «
، باید مجتهد عادل  المی ایران قانون اساسی جمهوری اس162کند که به موجب اصل  دیوان عالی کشور دادستان کل، انجام وظیفه می

آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را برای مدت پنج سال به این سمت منـصوب                           و  
ظایف او  دادسرای کل عالوه بر دادستان کل ، از تعدادی معاون و دادیار تشکیل گردیده که زیر نظر او، در واقع قسمتی از و                .کند می

دادسرای کل نیز واحدی غیر قابل تجزیه است و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران نیـز تـصمیم دادسـرای کـل                        . دهندرا انجام می  
دادستان کل مانند دادستان های عمومی، چنانچه با نظر و تـصمیم هـر یـک از معـاونین و دادیـاران موافـق نباشـند ،                           . شمرده می شود    

اع امر به معاون یا دادیار دیگری که هماهنگ با نظر اوست ، از اجرای آن جلوگیری نماید و یا شخصاًً به جای معاون تواند ، با ارج می
دادسرای کل دارای یک مدیر دفتر کل و به تعـداد الزم         . یا دادیار ، در محدوده صالحیت دادسرای کل، تصمیم گرفته و اجرا نماید              

  .باشند داری را عهده دار میکارمند اداری است که انجام امور ا
دادستان کل کشور بر کلیـۀ دادسـراهای عمـومی و انقـالب و نظـامی نظـارت دارد و بـه منظـور حـسن اجـرای قـوانین و ایجـاد                                 
هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای الزم را خطاب به مراجع قـضایی مـذکور صـادر                        

 قـانون  293 تـا  288بیشتر وظایف و اختیـارات دادسـتان کـل کـشور در مـواد                . ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری       288ه  ماد  (.... نماید  
 قـانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری اصـالحی             293جدید آیـین دادرسـی کیفـری آمـده اسـت ؛ از جملـه ، بـه موجـب مـاده                       

خـالف شـرع    « در شود و دادستان کل کشور حکم مـذکور را           حکم قطعی صا  ....  ، چنانچه در موارد حقوق عامه و         24/3/1394
  .  همان قانون ، به رئیس قوۀ قضائیه اعالم می نماید 477تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را برای اعمال ماده » بین و یا قانون 

   وظایف دیوان عالی کشور -دوم 
 بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه           دیوان عالی کشور به منظور نظارت     ( قانون اساسی    161به موجب اصل    

 وظایف دیوان عالی کشور ، بر اسـاس ایـن   .گرددقضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود تشکیل می            
  . اصل و قوانین مربوط ، به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد 

   نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم.  1
. یکی از وظایف دیوان عالی کشور، که وظیفه اصلی و مهمترین وظیفه آن است، نظارت برای اجرای صحیح قوانین در محاکم است       

آرای صادره از دادگاهها ، در پی رسیدگی فرجامی در امـور حقـوقی ، کیفـری و حـسبی نـسبت بـه                این وظیفه از طریق نقض و ابرام        
در حقیقـت ، دیـوان   . دادگاههای عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقالب و نظامی ، اعمال مـی شـود   آرای قابل فرجام خواسته صادره از      

عالی کشور ، چنانچه استنباط محاکم صادرکننده آرای مزبور از قوانین و مقررات را در پرونده مربوط صحیح نداند یا تشخیص دهـد         
ه نقض رأی مورد شکایت اقدام می نماید و علـی االصـول در همـان                که مقررات مؤثر دادرسی به مفهوم اعم ، رعایت نشده ، نسبت ب            

دیـوان عـالی کـشور ، در همـین مقـام            . رأی ، استنباط صحیح و شیوه اجرای صحیح مقررات دادرسی را به گونه ای ، اعالم می دارد                   
  . اعمال می نماید چنانچه شکایت فرجام خواه نسبت به رأی را وارد تشخیص ندهد ، با ابرام رأی ، نظارت خود را 

باشد اما با نقض رای، دیوان عالی کشور، عمالً نظـارت خـود را               االتباع نمی  رای شعبه دیوان عالی کشور، برای محاکم تالی الزم        
توانند اقدام به صدور رای اصراری نمایند اما در نهایت بـا تـشکیل               نماید و همانطور که اشاره شد اگر چه دادگاهها می          اعمال می 

عمومی شعب حقوقی یا کیفری رای اصراری نیز ممکن است نقض و پرونده جهت صـدور رای مقتـضی بـه دادگـاه هـم                         هیأت  
 قانون جدید آیـین دادرسـی کیفـری در    470ماده » ب «  در امور حقوقی و بند        ،. ج  .  ق   408 به موجب ماده     عرض ارجاع شود؛  

 تشخیص خود رأی مقتضی صادر نماید ، امـا توجـه بـه اسـتدالل دیـوان                  امور کیفری ، این دادگاه می تواند در این مقام نیز طبق           
  .عالی کشور الزامی است 
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    ایجاد وحدت رویه قضایی.  2
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور،   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،   471در اجرای ماده    

، به ریاست رئیس دیوان یـا معـاون وی و بـا              »ا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب       حداقل سه چهارم رؤس   «با ترکیب کامل،    
، بـرای کلیـه شـعب        نماید که ایـن رای     حضور دادستان کل کشور یا نماینده او، تشکیل، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می               

  .التباع است الزم ا و سایر مراجع ، اعم از قضائی و غیر آن دیوان عالی کشور و دادگاهها
   حل اختالف در صالحیت و تعیین مراجع صالح. 3

چنانچه بین دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان در رسیدگی به امری اختالف در صالحیت محقق شود، دیوان عـالی کـشور، بـا                         
،  ین دادگاههـای عمـومی  همچنـین چنانچـه بـ   . نمایـد  تشخیص مرجع صالح، حل اختالف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می   

، نظامی و انقالب به صالحیت  نظامی و انقالب در مورد صالحیت اختالف محقق شود و نیز در مواردی که دادگاهها، اعم از عمومی        
، پرونده برای حل اختالف در صالحیت و یا تعیـین مرجـع    »یا خود را صالح بدانند«از خود نفی صالحیت نمایند » مراجع غیر قضائی  «

هر گـاه  . گردد ، صادر می باشد االتباع می  ، که الزم   ح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که در این صورت نیز، رای مقتضی              صال
  .بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان در مورد صالحیت اختالف شود نظر دیوان عالی کشور الزم االتباع است

   کام کیفریاجازه اعاده دادرسی نسبت به اح. 4
 امکـان پـذیر     قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری         474، که در موارد هفت گانه مذکور در ماده           درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی     

این مرجع، چنانچه انطباق مورد با یکی از موارد منـدرج           . ، به دیوان عالی کشور تسلیم گردد        همین قانون   476، طبق ماده     بایست ، می  است
کننـده حکـم مـورد درخواسـت اعـاده      را احراز نمود، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی را به دادگاه هم عرض دادگـاه صـادر      474ماده  در  

  .نماید دادرسی ارجاع می

   اجازه احاله پرونده کیفری . 5
 ایـن مـوارد  . جویز نمـوده اسـت  ، احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی ت        قانونگذار، در امور کیفری     

   : عبارتند ازقانون جدید آیین دادرسی کیفری  420و  419به موجب ماده 
  . متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند  
  .  تر بتواند به موضوع رسیدگی کند محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ، آسان 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، افزون بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و                420همچنین به موجب ماده     
له در این صورت پیشنهاد احا. امنیت عمومی ، احاله پرونده از مرجع قضایی صالح به مرجع قضایی دیگری امکان پذیر می باشد           

  . را باید رئیس قوۀ قضاییه یا دادستان کل کشور تسلیم نماید و تجویز آن در صالحیت دیوان عالی کشور است 
، چنانچه هر دو دادگاه در حوزه یک استان باشند احاله به درخواست رئیس حوزه مبدأ و موافقـت رئـیس شـعبه                     در این صورت  

 418 بر اساس ماده های دو استان باشند موافقت با احاله       ه دو دادگاه در حوزه    اول دادگاه تجدید نظر همان استان است، اما چنانچ        
  . انجام می شود  دیوان عالی کشور قانون جدید آیین دادرسی کیفری به تقاضای همان اشخاص و با موافقت

و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهـای  در جرائم در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم   
  . مسلح ، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند 

  . احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود  
   رسیدگی به تخلف رئیس جمهور.  6
عـزل رئـیس جمهـور،      . باشـد  رهبر عزل رئیس جمهور مـی      قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات         110 اصل   10بر اساس بند     

ن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف  توسط مقام رهبری، وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و عالوه بر آ            
  . قانونی محکوم کرده باشد

هور و معاونان او در مورد جـرائم عـادی    قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جم 140البته باید توجه داشت که به موجب اصل         
  .شود با اطالع مجلس در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می
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   اشخاص قضایی-گفتار دوم
   اعضای دادگستری -بند اول

  .داعضا وکارمندان دادگستری، با توجه به طبع وظایف آنها، به کارمندان قضایی یا دادرسان و کارمندان اداری قابل تفکیک می باشن
   دادرسان-اول 

قضا به معنی تام و تمام کلمه مختص ذات اقدس الهـی اسـت و تنهـا او را اسـت کـه میـان                     دادرسی و   امر  (در شرع مقدس اسالم     
  ) سوره مبارکه نمل78آیه () مردم داوری و دادرسی کند زیرا احکام او را خود بهتر از هر کس می داند

است که ایـشان اشـخاص معینـی را بـه           ) ع(به عهده منصوب امام     ) ع( ائمه اطهار     قضاوت پس از    دادرسی و    در مذهب تشیع امر   
  ).نصب عام. (باشد) ع(و یا قاضی مشمول حکم کلی امام ) نصب خاص(قضاوت در محل های مشخص منصوب فرمایند 

 بـودن ، توانـایی کتابـت ، بینـایی و     کّرمـذ فقهای شیعه در مورد شرایط قاضی ، بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، طهارت مولد ، اجتهاد، علـم ،                 
البته قاضی، با چنین شرائطی ، حق قـضاوت در          ....).  بودن را شرط الزم نمی دانند      دکّر  حافظه را الزم می دانند ، حال آن که فقهای حنفی م           

  . نظر می باشدتمامی امور را داراست جز در اجرای حدود شرعی در زمان غیبت که محل تردید قرار گرفته و مورد اختالف
   نحوه استخدام دادرسان-الف

بـه تـصویب    » آیین نامۀ نحوۀ جذب ، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدّی امر قضا و استخدام قضات                 « 26/2/1392در تاریخ   
 آیین نامه مذکور جذب داوطلبان تصدی امر قضا بـه دو شـیوۀ عمـومی و اختـصاصی                   1به موجب ماده    . رئیس قوۀ قضائیه رسید     

  :نجام می شود ا
. ) همان آیین نامه2مادۀ ( عبارت است از فرایند جذب داوطلبان تصدّی منصب قضا از راه آزمون ورودی کتبی و مصاحبۀ علمی    -جذب عمومی   

جذب عمومی داوطلبان از میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشتۀ حقوق در هر یک از گرایش ها ، فقه و حقوق ، الهیات با گـرایش                          
قه و مبانی حقوق اسالمی ، علوم قضایی ، کارشناسی ارشد پیوستۀ معارف اسالمی و حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاههای مورد                         ف

تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری و دانش آموختگان سطح دو حوزه های علمیّه و باالتر ، از حوزه های مورد تأییـد شـورای عـالی            
به موجب تبصرۀ همین ماده ، دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی باالتر به شرطی . )  همان آیین نامـه  3ماده ( ورت می پذیرد  حوزه های علمیه ص   

  .های رشتۀ حقوق و یا حوزوی باشد می توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایش
 7در مـادۀ  . ذب داوطلبان تصدّی منصب قضا از راه مصاحبۀ علمی برابر مقررات آیین نامۀ یاد شده است عبارت از فرایند ج    -حذب اختصاصی   

 7مطـابق بخـشی از مـاده    . اسـت  آیین نامه ، اشخاصی که مـی تواننـد از راه مـصاحبۀ علمـی جـذب شـوند در سـیزده بنـد پـیش بینـی شـده                
کانون های استانی و رتبه های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مـشاوران و                رتبه های اول تا دهم آزمون وکالت        مذکور ،     نامۀ  آیین

و نیز وکال و مشاوران پایه یک دادگستری که پنج سال سابقۀ کار متوالی و مـؤثر                  ) 12بند  ( وکالی قوۀ قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز         
  . توانند با مصاحبۀ علمی جذب شوند  می ) 13ند ب( به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری داشته باشند 

  : همان آیین نامه در ده بند آمده که عبارتند از 13شرایط عمومی داوطلبان تصدّی منصب قضا در مادۀ 
  تابعیت اصلی ایران  
  اعتقاد و التزام عملی به دین اسالم ، ایمان و عدالت 
  ......اصل والیت مطلقۀ فقه و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و  
  طهارت مولد 
  داشتن سالمت جسمی و روانی  
  ....داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت  
  نداشتن سابقۀ محکومیّت کیفری مؤثر  
  حسن شهرت ، اخالق و امانت داری  
  عدم اعتیاد به دخانیات ، موادّ مخدّر و روان گردان 
  . دست باال سی و شش سال تمام سن در روز ثبت نام داشتن دست کم بیست و دو و  
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داوطلبان امر قضا پـس از پذیرفتـه شـدن در آزمـون علمـی و دریافـت ابـالغ کـارآموزی در یکـی از مراکـز آموزشـی مـشغول                                
  . ) 1392 آیین نامۀ مصوب 32ماده ( مدّت دورۀ کارآموزی دوازده ماه است . کارآموزی می شوند 

سـین حـوزه علمیـه قـم بـه عمـل       ت علمی آنان ، جهت تصدی امر قضا ، بر اساس امتحـانی کـه از طـرف جامعـه مدر       البته طالبی که صالحی   
دارنـدگان مـدرک      «همچنـین      . ) آیـین نامـه و چهـار تبـصره ذیـل آن              6مـاده   ( ، تصدیق شود ، از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشـند              آید  می

که متعهد خدمت به قوه قضائیه می باشند از گذراندن          ) ته به قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران        وابس( کارشناسی علوم قضایی و خدمات اداری       
  . با این حال قوه قضائیه اختباری جهت احراز صالحیت آنان به عمل خواهد آورد .  معاف هستند )ماده یک ( آزمون کتبی مذکور در 

 اداره گـزینش و اسـتخدام قـضات ، عنداالقـضاء ، گـزینش خواهنـد                 داوطلبان امر قضا ، پس از قبولی در آزمون علمی ، توسـط            
 و دراین صورت ، جهت صدور ابالغ کارآموزی ، به اداره کل آموزش قوه قـضائیه معرفـی مـی شـوند     ) آیین نامـه    7ماده  ( گردید  

اسم تحلیف ، با ابالغ قـضائی ، در   پذیرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره کارآموزی و انجام مر. ) آیین نامـه     8ماده   (
   ) آیین نامه 9ماده ( . محل خدمت تعیین شده ، به انجام وظیفه مشغول می شوند 

 آیین نامه ، با توجه به تعریفی که بندهای الـف تـا        11، به موجب ماده     )  رزمندگان و خانواده معظم شهداء        جانبازان ، آزادگان ،   ( ایثارگران  
ها نموده است ، در راستای جذب عناصر مومن و متعهد اوالً در فرض شرائط مساوی با دیگر داوطلبان اولویت جذب و                   دال همین ماده از آن    

  . استخدام دارند و ثانیاً ، در هر محلی که متمایل به خدمت باشند در اولویت می باشند 
ائیه یا نماینده او به شرح زیـر اداء سـوگند نمـوده و مـتن     داوطلبان مشاغل قضایی قبل از اشتغال به خدمت قضا باید در حضور رئیس قوه قض     

  . سوگند نامه را امضاء نمایند 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

من به عنوان قاضی در محضر قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خدای قادر متعال سوگند یاد می کـنم کـه بـه پیـروی از پیـامبر گرامـی اسـالم و ائمـه             « 
لسالم و استمداد از ارواح طیبه شهدای اسالم پاسدار حق و عدالت باشم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمـایم کـه همـواره در    طاهرین علیهم ا  

کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسالمی در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش کوشا باشم و با تالش پیگیـر در مـسند                       
  ) آیین نامه 10ماده ( » . حکیم مبانی جمهوری اسالمی و حمایت از مقام رهبری دین خود را به انقالب مقدس اسالمی ادا نمایم قضا در ت

در پایان الزم به تصریح است که صالحیت قضاوت در جمهوری اسالمی ایران ، با توجه به مقررات مزبور ، مختص اشخاصـی اسـت کـه واجـد شـرایط                               
کم قاضی ، حتی مجتهد ، در صورتی قانوناً قابل اجراست که ، قبل از قضاوت ، برابر موازین قانونی ، ابالغ قضاوت از رئیس قوه قضائیه                قانونی باشند و ح   

  . در حقیقت تشخیص اجتهاد الزم ، برای قضاوت و صدور حکم در صالحیت رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است . دریافت نموده باشد 

  ادرسان گروههای شغلی د-ب
آیین نامه تعیین گروههای شـغلی و ضـوابط   « به موجب . نصب قضات در مشاغل قضایی ، علی االصول ، با توجه به پایه آنها انجام می شود          

یـه هـای   پا ]در روزنامـه رسـمی کـشور      8/6/1393 رئیس قوه قضائیه ، منتـشر شـده بـه تـاریخ              19/2/1389مصوب  [ »مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات         
در آیـین نامـه   . یابـد     قضایی در دوازده گروه منظور شده و مناصب قضایی بین قضات با توجه به گروهی که درآن قرار دارند اختصاص می                    

  :است که در ذیل بدان می پردازیم مزبور ضوابط تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات نیز پیش بینی گردیده 
  گروههای شغلی . 1

 قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت کارکنـان      14 ماده 5 و 2گروه شغلی قضات به موجب تبصره های    ین نامه فوق الذکر ،     آی 8به موجب ماده    
  : به شرح زیر اعالم می گردد 1386 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 117 ماده 1 و تبصره 13/6/1370دولت مصوب 

  کارآموزان قضایی   )90عدد مبناء (  معادل پایه چهار قضایی  : ب    کارآموزان قضایی ضمن تحصیل  )80عدد مبنا ( معادل پایه دو قضایی :   الف  -گروه یک 
  . حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال به عالوه کمک هزینه عائله مندی و اوالد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت می شود  
  . وق مبناء ، فوق العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد به کارآموز قضایی عالوه بر حق 

  )100 عدد مبناء - سال 3سابقه قضایی تا ( پایه چهار و پنج قضایی    -گروه دو 
  )اداره سرپرستی ( مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین  
  و دادگاه اطفال و نوجوانان) ده ویژۀ رسیدگی به دعاوی خانوا( مشاور قضایی دادگاه عمومی  
  دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب  
  قاضی شورای حل اختالف 
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   )110 عدد مبناء - سال6 تا 3سابقه قضایی ( پایه شش قضایی    -گروه سه 
  )سرپرستی اداره ( مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین  
  )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال ( مشاور قضایی دادگاه عمومی  
  دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی 
  قاضی شورای حل اختالف 
  مشاور قضایی دادگاه نظامی 

   )120 عدد مبناء - سال 9 الی 6سابقه قضایی ( پایه هفت قضایی    -گروه چهار
  )اداره سرپرستی ( مشاور قضایی دادرسرای عمومی و انقالب در امور محجورین  
  )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال ( مشاور قضایی دادگاه عمومی  
  دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی 
  قاضی شورای حل اختالف 
  مشاور قضایی دادگاه نظامی 

   )130 عدد مبناء - سال 12 الی 9سابقه قضایی ( پایه هشت قضایی    -گروه پنج 
  دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری 
  دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی  
  )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال (  عمومی مشاور قضایی دادگاه 
  بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو 
  معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  معاون رئیس دادگاه عمومی بخش  
  مشاور قضایی دادگاههای نظامی 

   )140 عدد مبناء - سال 15 الی 12سابقه قضایی ( پایه نه قضایی    -گروه شش 
  دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری 
  دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی  
  دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک 
  معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  س دادسرای عمومی و انقالب و نظامیبازپر 
  رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو 
  معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقالب  
  معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی 
  مشاور قضایی دادگاههای نظامی 
  بازپرس قضایی 
 ی بخش رئیس حوزه قضای 

   )150 عدد مبناء - سال 18 الی 15سابقه قضایی ( پایه ده قضایی   -گروه هفت 
  دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری 
  دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک 
  رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو 
  بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
   عمومی و انقالب و نظامیمعاون دادسرای 
  معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی 
  رئیس دادگستری شهرستان 
  دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی 
  معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقالب  
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  رئیس شعبه اول دادگاه انقالب 
  یدنظر و دادگاه کیفری استانمستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجد 
  معاون رئیش شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی  
  بازپرس قضایی 

   )160 عدد مبناء - سال 21 الی 18سابقه قضایی (  پایه یازده قضایی   -گروه هشت
  رئیس شعبه دیوان عدالت اداری 
   و رئیس شعبه دادگاه نظامی یکرئیس شعبه دادگاه تجدیدنظرو کیفری استان 
  مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان 
  دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی 
  دادستان عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان  
  معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان 
  معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
  ری شهرستانرئیس دادگست 
  معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی  
  رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان 
  رئیس شعبه اول دادگاه انقالب 
  رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس دادگاه نظامی دو 
  نقالب و نظامیبازپرس دادسرای عمومی و ا 
  بازپرس قضایی 
  مستشار قضایی 

   )170 عدد مبناء - سال 24 الی 21سابقه قضایی ( گروه نه 
  دادیار دادسرای دیوانعالی کشور 
  دادیار دادسرای انتظامی قضات 
  رئیس شعبه دیوان عدالت اداری 
  مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  
  قائم مقام رئیس کل دادگستری استان 
  مان قضایی نیروهای مسلح استانرئیس ساز 
  رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر ، کیفری استان و نظامی یک 
  رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان 
  معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان 
  دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی 
  دادستان عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان  
  ار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر ، کیفری استان و نظامی یکمستش 
  مستشار قضایی 
  بازپرس قضایی با عنوان مدیر کل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه  

   )180 عدد مبناء - سال 27 الی 24سابقه قضایی ( گروه ده 
  دادیار دادسرای دیوانعالی کشور 
  دادیار دادسرای انتظامی قضات 
  ن دیوان عالی کشورعضو معاو 
  عضو معاون دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات 
  رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان 
  رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر ، کیفری استان و نظامی یک 
  رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  
  معاون قضایی دادستان کل کشور 
  معاون قضایی دیوان عدالت اداری  
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  قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح  
  معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات 
  رئیس کل دادگستری استان 
  دادستان عمومی و انقالب تهران 
  سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه معاون بازپرس قضایی با عنوان  
  مستشار قضایی 

   )190 عدد مبناء - سال 30 الی 27سابقه قضایی ( گروه یازده 
  معاون رئیس قوه قضاییه در صورت داشتن پایه قضایی 
  مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات 
  رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
  رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
  رئیس دیوان عدالت اداری 
  معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور 
  لی کشوررئیس شعبه دیوان عا 
  معاون اول دادستان کل کشور 
  دادستان انتظامی قضات 
  مستشار دیوان عالی کشور 
  مشاور رئیس قوه قضاییه 

   )200عدد مبناء ( گروه دوازده 
  رئیس دیوان عالی کشور 
 دادستان کل کشور 

  معاون اول رئیس قوه قضاییه 
  رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات 

  .یس قوه قضائیه در باالترین گروه شغلی قضایی قرار دارد رئ   1تبصره 
 پیـشنهاد اداره کـل کـارگزینی    مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعداً ایجاد می شود با در نظر گـرفتن جهـات منـدرج در ایـن آیـین نامـه بـه                        2تبصره  
  . د رئیس قوه قضائیه در یکی از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت ، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأییقضات

 در نقاط محـروم و اسـتان هـای کمتـر            28/7/1381 قانون اسصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب           13 ماده   3تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره          3تبصره  
  .توسعه یافته بالمانع است 

  .  و باالتر ، عالوه بر داشتن شرایط الزم ، مستلزم داشتن پایه قضایی یازده می باشد 9ه شغلی ارتقاء به گرو   4تبصره 
رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقالب تهران و دادستان و معاونین    5تبصره 

و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران ویژۀ رسیدگی بـه جـرائم کارکنـان دولـت از مزایـای یـک                  قضایی دادستان عمومی و انقالب      
  .گروه شغلی باالتر استفاده می کنند 

  :شرایط زیر بهره مند گردند از امتیاز یک گروه باالتر با لحاظ  قضاتی که عهده دار امر اجرای احکام می شوند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات ،   6تبصره 
  .دادستان های شهرستانهای غیرمرکز استان و شهرستان هایی که دادیار اجرای احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی  -الف
 ماه تـا یـک      6 های قضایی حسب مورد از       دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه کار قضایی و در سایر حوزه                 -ب

  .سال سابقه کار قضایی 
  : آیین نامۀ مذکور 13 الی 9و به موجب مواد 

حـسب   دارندگان سمت های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه ، چنانچه واجد شـرایط ارتقـاء بـه گـروه بـاالتر باشـند ،          
رئیس سازمان یـا مقامـات مربـوط پـس از اسـتعالم از مراجـع نظـارتی و احـراز صـالحیت و                        مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا         

 ، در صـورت     11همچنین ، قضات گروه شـغلی       .  برخوردار می شوند     11تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه باالتر ، حداکثر تا گروه شغلی             
  . اهد شد  بهره مند خو12سه سال توقف و دارا بودن شرایط فوق از مزایای گروه 

  . محاسبه خواهد شد 15/9/1386سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از    1تبصره 
 به مشمولین تا زمانی که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند ، پرداخت                   11/9/1387 آیین نامه مورخ     10مزایای گروه ماده       2تبصره  

  .شد خواهد 
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قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده می کنند و قضات مفقوداالثر جنـگ تحمیلـی ، هـر        3تبصره  
  .برخوردار خواهند شد ) 12(سه سال یک بار از مزایای گروه باالتر تا گروه شغلی 

 و باالتر ، معاونین دادستانهای عمومی و انقالب و نظامی شهرستان مرکز استان ،               9از سه سال به قضات گروه       در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش           4تبصره  
وزیر دادگستری ، معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعالم از مراجـع نظـارتی توسـط اداره کـل کـارگزینی قـضات اعمـال و برقـرار                

نظارتی نظر به عدم اعطاء گروه به افـراد مـذکور داشـته باشـند ، مراتـب را مـستدالً جهـت اتخـاذ تـصمیم مقتـضی بـه                    در صورتی که مراجع     . خواهد شد   
  . کمیسیون نقل و انتقال اعالم خواهند نمود 

در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعالم تمایل قضات مذکور ، با پیـشنهاد کمیـسیون                 
 سال خدمت ، حقوق و 30 سال یکبار مازاد بر 3و انتقال قضات و موافقت رئیس قوۀ قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر                نقل  

  . مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد 
شغلی آیین نامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین گروه     -تبصره  

می نمایند در قبال تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی مربوطه حـداکثر تـا پنجـاه واحـد حـسب         
  . محاسبه حقوق بازنشستگی مالک محاسبه قرار نخواهد گرفت مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در. مورد اضافه می گردد 
 عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هـر           1386 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال        117 ماده   1در اجرای تبصره    

  .  واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه می گردد 10گروه باالتر 
 هیأت وزیران و اصـالحیه آن کـه       22/7/1370 آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب         2ستی مذکور در بند     سمت های مدیریتی و مشاغل سرپر       -تبصره  

مـشاغل  .  و باالتر از مزایـای دو گـروه شـغلی اسـتفاده خواهنـد کـرد       10 این آیین نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروههای 9 الی  6در گروههای   
نوع کار و شرایط تصدی ، سرپرستی محسوب شود ، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات از مزایـای                      قضایی که از نظر ماهیت وظایف ،        

  . مذکور بهره مند خواهند شد 
مزایای ایثارگری عالوه بر احتساب سطح تحصیلی باالتر به واجدین شـرایط ، مطـابق دسـتورالعمل نحـوه امتیـازات ایثـارگری و           

  . قابل اعمال و پرداخت است 12د عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه جدول مربوطه تا ده واح
  . به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد    1تبصره 
% 60دامه می دهند ، با تصویب کمیسیون نقل و انتقـال ، متناسـب بـا فعالیـت آنـان حـداکثر تـا        قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ا         2تبصره  

مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشنده و در محاسبه حقوق بازنشستگی مالک . حقوق و مزایای متعلقه برابر با این آیین نامه برقرار خواهد شد 
  .محاسبه قرار نخواهد گرفت 

  . پرداخت خواهد شد 12ل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند ، مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه به قضات شاغ
 سال در 2 آیین نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل ، لکن باید تمام مدت                          9توقف موضوع ماده       1تبصره  

  . ط اشتغال به کار داشته باشند همان نقا
تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعداً ایجاد می شوند ضـمن رعایـت مقـررات مربوطـه بـا پیـشنهاد اداره کـل کـارگزینی قـضات و تـصویب                 2تبصره  

  . کمیسیون نقل و انتقال قضات خواهد بود 
  ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات.  2

  :  فوق الذکر   آیین نامۀ7 الی 1 به موجب مواد
 فعالیتهـای آموزشـی و    تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امـور قـضایی ، تحـصیالت ،               

  .پژوهشی ، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به شرح مواد آتی تعیین می گردد 
شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیش بینی شده در آیین نامه گروههای شغلی و                   تغییر سمت و ارتقاء گروه      

  :رعایت سلسله مراتب سمت های قضایی به شرح زیر است 
ی قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن و یـا  مدتی که دارنده پایه قضایی ، مستقیماً به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا به عنوان مدیر واحد قضایی یا ستاد     -الف

  . در وزارت دادگستری فعالیت داشته است 
  . سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند  -ب
 قـانون  11وریـت هـا موضـوع مـاده     « آیین نامه مأ4 ماده 3 و 2 ، 1جرایی که با بند مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضائیه ، دستگاههای ا            -ج

  . استخدام کشوری انطباق داشته باشد 
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مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای ویژۀ روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشته اند بـا تـشخیص کمیـسیون نقـل و                               -د
  . ال قضات انتق

  .مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند   -ه 
  .مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل ، برابر با آیین نامه کارآموزی  -و
اء به عنوان نماینده در مجلس شورای اسالمی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شور ای نگهبان اشتغال بـه کـار          مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قض          -ز

  .داشته اند ، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات 
 در دادسـراها و دادگاههـای انقـالب    افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابالغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا اعضای شـورای عـالی قـضایی وقـت                        1تبصره  

اسالمی و دادسرا و دادگاههای عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی در هیأت ها و کمیسیون ها و به عنوان نماینده                     
  . یا سمت قضایی اشتغال داشته اند ، قاضی محسوب خواهند شد 

 اداری مرتبط با فعالیتهای قضایی در دادسراها و محاکم ، پلیس قضایی ، شوراهای حل اختالف ، سـازمان تعزیـرات                      به ازای هر چهار سال خدمت       2تبصره  
 واحدهای ستادی قوۀ قضاییه ، مراجع قضایی غیردادگستری ، واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی ، وکالت و مشاوره حقـوقی معـادل یـک                حکومتی ، 

  .شش سال قابل احتساب است سال سابقه قضایی و حداکثر تا 
قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفته اند و همچنین دارنـدگان پایـه قـضایی کـه                         3تبصره  

خیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با تش موفق به دریافت نشان دولتی شده یا خواهند شد ،  
  . الی سه سال برخوردار خواهند شد 

 خـدمت کـرده باشـند بنـا بـه           2 و   3 در نقاط محروم درجـه       1375دارندگان پایه های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال                  4تبصره  
 استان هـای  2 و مرزی و معادل یک دوم خدمت در نقاط درجه        3دمت در نقاط درجه     تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خ          

  . غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته محاسبه و در تغییر سمت های بعدی آنان منظور خواهد شد 
تمام وقت و مأموریت های تمام وقت  ماه در سال و نیز مأموریت های تحصیلی 6انفصال موقت و مرخصی های بدون حقوق و استعالجی بیش از        5تبصره  

  . به خارج از قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد 
مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی برائت یا منع تعقیب می گردد و همچنین مأموریـت هـای آموزشـی بـه لحـاظ         6تبصره  

  . ه قضایی محسوب نخواهد شد ضعف بنیه علمی سابق
  :شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است 

داشتن سنوات قضایی الزم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است ، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد کـه ارتقـاء       -الف
  .اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است 

  .ارتقاء سطح دانش و اطالعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست  -ب
  . عملکرد مناسب و رعایت شئون قضایی  -ج

  .محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط ، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است  -تبصره 
  :گاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه می باشد ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعالم نظر داد

ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویـل مقامـات مـافوق                     -الف
  . درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت مقامات مذکور پس از اعالم نظر ، پیشنهاد یا . شود 

  .دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطالعات استعالم نماید  -ب
  . مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود تعیین ضوابط ارزشیابی قضات 

  :ضوابط مربوط به تحصیالت و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن به شرح زیر می باشد 
و  ) 3(قه و حقـوق در مقـاطع کارشناسـی ارشـد یـا سـطح       دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی در گرایش های ف  -الف

  . به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار خواهند شد ) 4(دکتری یا سطح 
ی مطابق با تأییدیه های علمی  تدریس ، آموزشهای قبل و حین خدمت و مهارتهای عمومی و تخصص فعالیتهای پژوهشی ، تألیفات و تحقیقات علمی ،  -ب

  .  سال منظور خواهد شد 2صادره از معاونت آموزش و تحقیقات ارزیابی می شود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت 
  .دوره تحصیالت تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تبشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است    1تبصره 
وزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی آموزشی برای دارندگان پایه های قضایی ، فعالیت علمی و آموزشی قضات      «ونت آ معا   2تبصره  

را در هیأت ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوۀ قـضائیه تعیـین مـی شـود بـه صـورت مـستمر                       
  . ارزیابی کند 
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تا زمانی کـه منتهـی بـه معـادل مقطـع تحـصیلی       (  ساعت با تأییدیه معاونت آموزش و تحقیقات    300به آموزش های حین خدمت قضات به میزان            3بصره  ت
  .  واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد 5) حسب مورد نشود 

 این آیین نامه صرفاً برای ارتقاء سمت        2 ماده   4 و   3 ،   2و تبصره های    » ز  « و  » و  « ،  ه » « احتساب سابقه قضائی معادل موضوع ماده فوق و بندهای             4تبصره  
  .است و در احکام ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد 

  :ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر می باشد 
کمتر توسـعه یافتـه و نقـاط مـرزی منـصوب مـی                تن پایه و سنوات خدمت الزم در حوزه های قضایی استان های غیربرخوردار ،             قضاتی که بدون داش    -الف

. شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بـدون اعطـاء گـروه شـغلی اسـتفاده خواهنـد نمـود                     
تا استهالک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغییـر  ) اعم از توقف یا تغییر سمت (  ناشی از ارتقاء گروه بعدی   افزایش حقوق و مزایای   

  .های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد  سمت
 که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت الزم و بنا به ضرورت در سمت باالتر منصوب می شوند مادام                 -ب

افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی    . از مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی ، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد                  
  . تا استهالک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد ) اعم از توقف یا تغییر سمت ( 
» ب « شنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص تغییر سـمت و جابـه جـایی محـل خـدمت قـضات مـشمول بنـد                       پی

  . الذکر ، پس از تصویب رئیس قوۀ قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت می باشد  فوق
  .و نقاط مرزی ، با رئیس قوه قضاییه است تعیین استان های غیربرخوردار ، کمتر توسعه یافته    1تبصره 
تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال در سمت و محل خـدمت قبلـی قابـل طـرح در کمیـسیون نقـل و انتقـال                                    2تبصره  

   .قضات نمی باشد 
  دادرسان  حقوق -ج
 قاعده منع تغییر دادرس. 1

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

 قانون اساسی ، کـه ایـن قاعـده را بـه روشـنی               164 اختیارقوه مجریه نمی باشند و رئیس قوه قضائیه نیز منحصراً در محدوده اصل            
قاضی را نمی توان از مقامی کـه شـاغل آن   « : به موجب این اصل. بیان نموده است، می تواند محل مأموریت قاضی را تغییر دهد         

حـل  است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دایم منفصل کـرد یـا بـدون رضـای او م          
خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئـیس دیـوان عـالی                      

  ». نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد. کشور و دادستان کل
 قضاتی را که از آن پس به استخدام قوه قضائیه در می آیند موظف نموده است کـه  1375مصوب  » قانون نقل و انتقال دوره ای قضات        « در  

این قانون شامل قـضات شـاغلی کـه         .  به مدت پنج سال انجام وظیفه نمایند         1 و 2 ،   3در هر یک از محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه          
 این قانون ادامه خدمت قضات مزبـور بـه مـدتی بـیش از     2 ماده 2 در تبصره .دارای سابقه کار قضایی کمتر از پانزده سال باشند نیز می شود            

مـاده  . پنج سال در هر یک از محل های استقرار واحدهای قضایی پائین تر به موافقت رئیس قوه قضائیه و تمایل قاضی منوط گردیده است                         
چگـونگی و انجـام   . گیـرد  ت در هـر سـال یـک بـار انجـام مـی      رسیدگی به تقاضاهای نقل و انتقال قـضا «  این قانون نیز مقرر می دارد که        5

اگرچه با توجه به تفـسیر     . » رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد                    
 است اما تغییر محل مأموریت یا سمت قاضی شورای نگهبان از این اصل ، انفصال دائم یا موقت قاضی از صالحیت رئیس قوۀ قضاییه خارج       

  . توسط مقام مزبور همچنان امکان پذیر شمرده شده و البته قابل انتقاد است 
 مصونیت دادرس از تعقیب کیفری. 2

 قـانون نظـارت بـر رفتـار     39دۀ در حقیقـت بـه موجـب مـا    . ای اسـت تعقیب کیفری قاضی، به علت ارتکاب جرم، نیز مشروط به شرائط ویژه   
 ، چنانچه دادرس در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد دادستان انتظامی قضات موضوع را بررسی می نماید                   17/7/1390، مصوب   قضات

و اگر دالیل و قراینی بر توجه اتهام داللت داشـته باشـد تعلیـق وی را از سـمت قـضایی ، تـا زمـانی کـه مرجـع صـالح رأی قطعـی صـادر و                   
این دادگاه ، پس از رسیدگی به دالیـل ، تـصمیم شایـسته          . ید ، از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست می نماید           اجرا نما ) عنداالقتضاء   (



 
   
   

  

62

 
 ]کلیات [   آیین دادرسی مدنی

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ز جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی ا 

 تعقیب دادرس ، پس از اعالم مرجع کیفری ، با اجازۀ دادستان انتظـامی انجـام مـی شـود مگـر تعقیـب                          در جرایم غیرعمدی نیز ،    . می گیرد   
 همـان  40ماده (  یاد شده اقدام می شودقانون  39بازداشت دادرس باشد که در این صورت برابر مادۀ         دادرس یا اجرای حکم مستلزم جلب یا        

سوم تمام حقـوق و مزایـا برخـوردار مـی شـود و چنانچـه حکـم         دادرسی که رأی تعلیق وی صادر می شود ، در ایام تعلیق ، از یک    . )قـانون 
   . ) همان قانون 42ماده (   سوم دیگر حقوق و مزایا نیز به وی پرداخت می شودبرائت و یا قرار منع تعقیب کیفری وی صادر شود ، دو

   حدود دادرسان-د
  ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها. 1

بـه  «  ،   14/12/1333 الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات ، مصوّب               52به موجب ماده    
ظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شـئون قـضایی ،  عـضویت متـصدّیان مـشاغل قـضایی در احـزاب                            من

  .»ممنوع است ..... سیاسی و جمعیّت های وابسته به آنها 
  ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی. 2

  .سیاسی و حزبی نیز برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع استبه موجب ماده مزبور هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله 
  ممنوعیت از داوری.  3

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی توانند داوری نمایند هر چنـد بـا تراضـی                    . ج. ق 470به موجب ماده    
دادگـستری از داوری، حتـی بـا تراضـی          فقط کارمندان قضائی را آن هـم در دعـاوی مطروحـه در              . ق. ق 645ماده  . طرفین باشد 

  .نمود طرفین دعوی ، ممنوع می
  مسؤولیت مدنی. 4

در . شخص در صورتی مسئولیت مدنی دارد که مکلف به رفع یا جبران ضرری باشد که بـه دیگـری وارد شـده اسـت                       
 در حکـم یـا در تطبیـق    هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضـی در موضـوع یـا   « :  قانون اساسی171حال حاضر به موجب اصل    

حکم بر مورد خاصی ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسالمی ضامن است و در      
  .»غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد

 یا در مقام تحقیق جهت یافتن قانون و یا در تطبیق قانون بر موضوع مرتکـب       بنابراین چنانچه قاضی در بررسی و احراز موضوع و        
. تقصیر گردد و از این امر خسارات مادی یا معنوی به اشخاص وارد شود ، شخصاً مـسئول جبـران خـسارات وارده خواهـد بـود                  

 رسـیدگی بـه     .دیـده بـا دولـت اسـت         چنانچه در امور مزبور مرتکب تقصیر نشده بلکه اشتباه نموده باشد جبران خـسارات زیـان                 
دعوای جبران خسارت که در صالحیّت دادگاه عمومی تهران است منـوط بـه احـراز تقـصیر یـا اشـتباه قاضـی در دادگـاه عـالی              

اجرایـی قـانون نظـارت بـر رفتـار قـضات ،         آیین نامۀ25به موجب مادۀ  . ) قانون نظارت بر رفتار قـضات  30ماده ( انتظامی قضات است  
 دادگستری تهران باید یکی از شعب دادگاههای عمومی حقـوقی کـه قاضـی آن دارای تجربـه و تخـصص                      25/2/1392ب  مصوّ

  .  قانون نظارت بر رفتار قضات اختصاص دهد 30کافی باشد برای رسیدگی به موضوع مادۀ 
 انتظامی در دادسـرای انتظـامی علیـه    رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به ادّعای تقصیر یا اشتباه قاضی مستلزم تشکیل پروندۀ  

قاضی نمی باشد و اگر هم پروندۀ انتظامی تشکیل شده باشد تعلیق تعقیب انتظامی یا موقـوفی تعقیـب انتظـامی مـانع از رسـیدگی        
   . ) قانون نظارت بر رفتار قضات 30تبصره ماده ( دادگاه عالی انتظامی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نمی باشد 

 171 این است که آیا محکومیت قطعی انتظامی قاضی به اتهام ارتکاب تخلّف انتظامی ، الزاماً ، او را مشمول اصـل                       پرسش اینجا   در
قانون اساسی می نماید به گونه ای که رسیدگی به تقصیر یا اشـتباه وی در دادگـاه عـالی انتظـامی منتفـی شـود ؟ بـه نظـر پاسـخ                                 

تقـصیر یـا   (  نمـی گـردد   171سو ، تخلّفات گوناگون و پرشماری وجود دارد که مشمول اصل           تواند آری باشد زیرا از یک         نمی
، 2 ؛ بندهای 14ماده .....  و 4 ، 3 ،   2 ،   1؛ برای نمونه بندهای     ) اشتباه در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص              

انتظامی قضات نه تنها به اصل وقوع تقصیر یا اشـتباه رسـیدگی نمـوده و    از سوی دیگر دادگاه عالی ....... .  و 15ماده .....  و 4   ، 3
حکم صادر می نماید بلکه در حکمی که صادر می کند باید مشخّص نماید که قاضی مرتکـب تقـصیر شـده و یـا اشـتباه نمـوده          
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  . ماید است زیرا در صورت تقصیر قاضی ، مقصر و در صورت اشتباه قاضی ، دولت باید جبران ضرر و زیان ن
پیش می آید که آیا زیان دیده باید ابتدا به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نماید تا حکم محکومیّت قاضی را بـه                        پرسش دیگری پس ،   

تقصیر و یا اشتباه وی گرفته و پس از آن ، به استناد این حکم ، حسب مورد ، علیه قاضی و یا دولت دعوای ضرر و زیان اقامه نماید و           
ابتدا باید در دادگاه عمومی تهران دعوای ضرر و زیان اقامه نماید و چنانچه دادگـاه عمـومی رسـیدگی را منـوط بـه اثبـات ادّعـای                             یا  

) دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات      (برای اثبات ادّعـای خـود بـه مرجـع صـالح      . تقصیر و یا اشتباه قاضی تشخیص دهد به مدّعی ابالغ نماید          
خ باید گفت که مدّعی ، در صورتی حق طرح شکایت برای اثبات تقصیر و یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظـامی                   مراجعه نماید ؟ در پاس    

دارد و می توان او را در این دادگاه ذینفع به شمار آورد که محرز باشد که ضرر و زیـان ناشـی از تقـصیر یـا اشـتباه قاضـی را مطالبـه                                
مطالبۀ ضرر و زیان نیز جز بـا اقامـۀ دعـوای            . باشد  دادگاه عالی انتظامی قضات لغو می     نموده است زیرا ، در غیر این صورت رسیدگی          

از سوی دیگر ، مطالبۀ ضرر و زیان ، حسب مورد ، از قاضی و یا دولت ، در صـورتی                     . ضرر و زیان از سوی مدّعی ، احراز نمی شود           
. گـاه عمـومی ممکـن باشـد          حکم به ضرر و زیان در داد       است که اگر فرض شود قاضی مرتکب تقصیر شده و یا اشتباه نموده صدور             

پس چنانچه، اگر فرض شود قاضی مرتکب تقصیر شده و یا اشتباه نموده ضرر و زیان نمی تواند وارد شـده باشـد و یـا اگـر هـم                              
گـواهی  بـرای نمونـه بـه ادّعـای مـدّعی قاضـی در تـشخیص موضـوع بـه          ( وارد شده باشد ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی نیـست     

گواهانی استناد نموده که سپس کذب گواهی آنان اثبات شده باشد و یا به سندی استناد نموده کـه سـپس مجعولیّـت آن اثبـات                          
اصوالً نوبت به احراز تقصیر و یا اشتباه قاضـی          ) شده باشد و محکوم علیه فرصت احتمالی شکایت از رأی را از دست داده است                

هرگاه رسـیدگی بـه دعـوا منـوط بـه اثبـات ادّعـایی باشـد کـه          « . ج .  ق19گهی ، به موجب مادۀ      وان. در دادگاه عالی نمی رسد      
» .... رسیدگی به آن در صالحیّت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم مرجع صالحیت دار متوقف می شود                   

نماید و گرنـه قـرار ردّ دعـوا         ) اقدام قانونی     (امۀ دعوا   همین ماده خواهان را مکلّف نموده که ظرف یک ماه در دادگاه صالح اق             . 
  . بنابراین ، می توان از مالک این ماده برای تقویت دیدگاه یاد شده بهره گیری نمود . صادر می شود 

لح به خواهان اجازه داده شده ، در صورت صدور قرار ردّ دعوا می تواند بـه مرجـع صـا                   . ج  .  ق   19اگرچه در بخش پایانی مادۀ      
اسـت و  » وارد مـورد اغلـب   « مراجعه نموده و پس از اثبات ادّعا ، دوباره اقامۀ دعوا نماید اما باید پذیرفت که این بخش از مـاده         

موضوع مورد گفتگو را به همان عللی که آمد دربرنمی گیرد و بنابراین ، می توان پذیرفت ، رسیدگی دادگاه عـالی انتظـامی بـه               
 آیـین نامـۀ   24ه قاضی مستلزم مطرح بودن دعوای ضرر و زیان در دادگاه عمـومی تهـران اسـت ؛ امـا مـاده       ادّعای تقصیر یا اشتبا   

 مقرر می دارد که ابتدا باید به مرجع انتظامی مراجعه شود و چنانچـه اشـتباه                 1392اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات ، مصوب         
  . ه دادگاه عمومی تهران مراجعه نماید یا تقصیر قاضی احراز گردید مدّعی برای جبران خسارت ب

البته باید پذیرفت که راه حل پذیرفته شده نیز بی ایراد نمی باشد زیرا چنانچـه دادگـاه عـالی انتظـامی تقـصیر و اشـتباه قاضـی را                              
امّـا ، در  .  گردیـد  نابجا خواهد ..... احراز ننماید هزینه هایی که به دادگستری تحمیل شده ، از جمله تراکم کار به وجود آمده و                   

باید بر این نکته پافشاری نمود که بهتر است مقررات در این راسـتا اصـالح                . عین حال ، راه حل ارائه شده ایرادات کمتری دارد           
  . همزمان رسیدگی نماید ) ورود ضرر و زیان به مدّعی و تقصیر و یا اشتباه قاضی ( شود تا مرجع عالی واحدی به هر دو ادّعا 

 قانون اساسی ، در مقایسه با قانون فعلی بعضی از کـشورها ، از جملـه فرانـسه ، حقـوق قـضاوت شـوندگان را بـه نحـو               171اصل  
مطمئنی تضمین نمی نماید زیرا در صورت تقصیر قاضی و محکومیت او به پرداخت خسارت زیان دیـده ، چنانچـه از قاضـی بـه      

البته همـین مقـدار تـضمینی هـم      .  ، خسارت زیان دیده ، جبران نمی شود          اندازۀ کافی مال پیدا نشود ، با حکم محکومیت قاضی         
علـل تحدیدکننـدۀ اسـتقالل      « که برای قضاوت شوندگان پیش بینی شده مورد انتقاد برخـی حقوقـدانان قـرار گرفتـه و آن را از                      

ارسایی خدمت رسانی دادگستری و به نظر می رسد تضمین مردم در مقابل اشتباه و تقصیر قاضی و حتی ن     . برشمرده اند   » قضایی  
پیش بینی تأمین خسارات مادی و معنوی ناشی از هر یک باید مورد تأیید قرار گیرد ؛ اما ، برای تضمین هر چه مطمئن تر حقوق                       

در ) تقصیر و اشتباه قاضی ( قضاوت شوندگان و پیشگیری از رویارویی مستقیم مردم با قاضی ، بهتر است دولت در هر دو مورد        
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برابر زیان دیده مسئول باشد و حق مراجعۀ بعدی به قاضی مقصر ، در مرجعی عالی ، تحـت شـرایطی ، بـرای دولـت پـیش بینـی                              
در فرانسه ، این گونه است و دولت پس از جبران ضرر و زیان قـضاوت شـونده مـی توانـد ، چنانچـه خـسارت ناشـی از                              . گردد  

  . الی کشور فرانسه اقامه دعوا نماید تقصیر قاضی باشد ، علیه قاضی مقصر در دیوان ع
  مسؤولیت کیفری .  5

دادرسان ممکن است مانند هر شـخص دیگـری،         . مسئولیت کیفری در صورتی متحقق می شود که شخص محکوم به تحمل مجازات گردد             
 ارتکـاب آن مـی باشـند؛ از         مرتکب جرم شوند؛ اما جرائمی وجود دارد که عمدتاً این کارمندان و برخی کارمندان دیگر بیـشتر در معـرض                   

،  اجبـار مـتهم بـه     » 1375 قانون تعزیرات مصوب 575ماده « جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت برخالف قانون         
ظلمـی کـه    اقرار از طریق اذیت و آزار بدنی ورود به منزل غیر بدون اجازه و عدم رعایت ترتیبات قـانونی ، عـدم رسـیدگی بـه شـکایت و ت                             

 در هر حال ، در صورتی که دادرسان مرتکب جرم گردند تعقیب کیفری آنها باید با انجام مقـدماتی                    .مطابق شرایط قانونی مطرح شده است     
  . که مورد اشاره قرار گرفت انجام شود 

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

لیت ئو، آزادی یا مال شخص تحت تأثیر قرار می گیرد، اما عواقب مـس              لیت کیفری، حیثیت، جان   ئومدنی معموالً اموال و در مس     
  .گرددانتظامی معموالً متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می
جام وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطه اسـت کـه              تخلف انتظامی موجب مسؤولیت انتظامی می شود و آن عدم ان          

، سئولیت انتظامی و مجازات انتظامی در ایران واژه های تخلف انتظامی ، م       . گردد  شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می        
رود و در مورد       می بنابر نص ، در مورد قضات ، وکالی دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری ، پزشکان و مهندسان به کار                  

  . سایرین معموالً به جای قید انتظامی قید انضباطی یا اداری آورده می شود 
    قضات تخلفات و مجازاتهای انتظامی -ه

بـه  ایـن مـاده     .  پیش بینـی شـده بـود         1308مجازات های انتظامی دارندگان پایه قضایی در ماده چهار قانون تکمیل قانون استخدام قضات ، مصوب تیرماه                  
 قـانون  38این مـاده در واقـع عینـاً جـایگزین مـاده      .  اصالح گردید 11/10/1317، مصوب » قانون اصالح پاره ای از مواد قانون استخدام قضات          « موجب  

 هیـأت   13/12/1304، مصوب   » راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها            « استخدام کشوری شده بود که در مواد نظام نامه          
 وزارت 4/10/1310 هیأت وزرا و نظام نامه مـورخ    9/12/1306ماده واحده مورخ    ( وزیران و مصوبات دیگری که تخلفات انتظامی را پیش بینی می نمود             

 ماده 6به موجب بند )  قانون با اندکی مسامحه در عنوان( یاد شده ) 1317( اصالحی 4ماده . به مجازات های انتظامی مقرر در آن استناد شده بود    )  عدلیه  
   . نسخ گردید 17/7/1390مصوب   قانون نظارت بر رفتار قضات56

پس ، از تاریخ الزم االجراء شدن قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلفات انتظامی قضات و مجازات های انتظامی هر یک همـان                        
. ز برابر همین قانون است که به ترتیب بررسـی مـی شـوند               تعقیب انتظامی قضات نی   . است که در این قانون پیش بینی شده است          

البته چنانچه تخلف انتظـامی پـیش از الزم االجـراء           . تصویب و منتشر شده است       ) 55موضوع ماده   ( آیین نامۀ اجرایی این قانون      
یف تر از مجازات مقـرر      شدن قانون نظارت بر رفتار قضات انجام شده باشد و مجازات انتظامی آن ، بر اساس مقررات پیشین خف                  

  . در قانون نظارت بر رفتار قضات باشد همان مجازات خفیف تر تعیین می شود 
تخلفات انتظامی و مجازات های مربوط که با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مورد عمل است و همچنین مسائلی در پیوند                       

  . با تعقیب انتظامی به ترتیب بررسی می شوند 
  : مجازات های انتظامی رابه سیزده درجه بخش نموده است که عبارتند از 1390 مصوب  نون نظارت بر رفتار قضات ، قا13مادۀ 

 اخطار کتبی بدون درج در سابقۀ خدمتی   

 توبیخ کتبی با درج در سابقۀ خدمتی  

 کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه  

 تا یک سال کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه  

 کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
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 تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبۀ کارمندی 

 تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبۀ کارمندی 

 انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 

  شش ماه تا یک سالانفصال موقت از 

 خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه   

 تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی 

 انفصال دایم از خدمات قضایی  

 ل دایم از خدمات دولتی انفصا 

به قضاتی که به مجازات های دو بند آخر محکوم می شوند چنانچه درخواست نمایند ، برابر وجوهی کـه در دوران خـدمت بـه                          
 31مـاده   ( پرداخت می شـود     .  ) ج.   ق 522موضوع ماده   ( صندوق بازنشستگی واریز نموده اند ، با رعایت تغییر شاخص قیمت ساالنه             

  ) .رت بر رفتار قضات قانون نظا
 قانون نظارت بر رفتار قضات ، به شـرح          18 تا   14و درجۀ مجازات انتظامی هر یک در مواد         ) دادرسان  ( تخلفات انتظامی قضات    

  : ذیل پیش بینی شده است 
      است 4 تا 1تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 1

 قـانون یـاد   14 برای آنها تعیین گردیده در مـادۀ   4 تا   1ت انتظامی درجه    تخلفاتی که با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازا          
  :شده پیش بینی شده است ؛ که عبارتند از 

درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورت جلسات ، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا بـه کـار بـردن کلمـه یـا عبـارت                         ♣
به موجب آیین نامه اصالحی قانون نظارت بر رفتار قضات ، منظور از مشخـصات  ) .  قانون نظارت بر رفتار قضات      14 مادۀ   1بند  . ( سبک و ناپسند    

  ) . آیین نامه یاد شده 8ماده (  نام ، نام خانوادگی و سمت قاضی است  ،قاضی
 14 مـاده    2بنـد   ( اه در صـدور رأی و اجـرای آن          عدم اعالم ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک م                  ♣

  ) . قانون یاد شده 
عدم حضور عضو دادگاه در جلسۀ رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یـا عـدم تـشکیل جلـسۀ              ♣

  ) همان قانون 14 ماده 3بند ( رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
  ) . همان قانون 14 ماده 4بند ( ه بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب عدم نظارت منتهی ب ♣
عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تـدکرات الزم و اعـالم                  ♣

  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 14ده  ما5بند ( تخلفات ، مطابق قوانین مربوط 
بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک ، جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شـرکت                               ♣

رکت نکردن در جلسات هیأت ها و ش) .  همان قانون 14 ماده 6بند (  بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی     در آنها است ،   
 آیین نامـه اصـالحی قـانون    9مادۀ ( کمیسیون ها در صورتی تخلف است که پیش از آن قاضی تمایل خود را به شرکت در آنها اعالم نموده باشد                 

  ) .نظارت بر رفتار قضات 
  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 14 ماده 7بند  ( غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه ♣
  ) . همان قانون 14 ماده 8بند ( اهمال در انجام وظایف محوله  ♣
  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 14 ماده 9بند ( اعالم نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی  ♣
  ) . قانون جدید آیین دادرسی کیفری 32تبصره ماده ( ، ضابط به شمار نمی روند به مأمورین یا مقاماتی که حسب قانون ) از سوی مقام قضایی ( ارجاع امر  ♣

 قـانون جدیـد آیــین   518 و 460 ، 374 ، 339 ، 266 ، 229 ، 195 تـا  193 ، 168 ، 106 ، 104 آن ، 1 و تبــصره 102 ، 95تخلـف از مقـررات مـواد     ♣
 . دادرسی کیفری 

   است    5 تا 2تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 2
 قانون مزبور آمده اسـت و آن  18 پیش بینی شده در مادۀ 5 تا 2 با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، برای آن مجازات انتظامی درجه               تخلفی که ،   ♣

  .» ..... تخلف از قوانین موضوعه که در قانون نظارت بر رفتار قضات یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش بینی نشده است  «
رس مکلف است ، در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی ، به متهم تفهیم نماید که حق دارد وکیل همراه داشته باشد ؛ تفهیم ننمـودن ایـن امـر موجـب                               بازپ ♣

   ) 1394اصالحی   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،190 ماده 1تبصره (  است 3مجازات انتظامی درجه 
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   ست    ا7 تا 4تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 3
 قـانون   15 برای آنهـا تعیـین گردیـده در مـاده            7 تا   4تخلفاتی که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه               

  :عبارتند از که نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است ؛ 
  ). قانون نظارت بر رفتار قضات 15 ماده 1بند ( صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل  ♣
یرموجه از شش تا سی روز در یک دورۀ سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سـی           غیبت غ  ♣

  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 15 ماده 2بند ( روز 
 )  همان قانون 15 ماده 3بند ( دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه  ♣

  ) . همان قانون 15 ماده 4بند ( خیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن تأ ♣
  ) همان قانون 15 ماده 5بند ( رعایت نکردن مقررات مربوط به صالحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی  ♣
  ) .ظارت بر رفتار قضات  قانون ن15 ماده 6بند ( رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن  ♣
  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 15 ماده 7بند ( تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن  ♣
  ) . همان قانون 15 ماده 8بند ( عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابالغ وقت رسیدگی  ♣
بطان ، وکـالی دادگـستری ، کارشناسـان رسـمی دادگـستری ، مـشاوران حقـوقی قـوه قـضائیه و                       خودداری از اعالم تخلفات کارکنان اداری ، ضا        ♣

  . مترجمان رسمی به مراجع مربوط ، در موارد الزام قانون 
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است کـه البتـه درسـت ،                      250 و   222تخلف از مقررات مواد      ♣

  . است 7 می توان گفت حداکثر آن درجه   قانون نظارت بر رفتار قضات ،15اما به داللت صدر ماده . ن بود که حداکثر آن نیز تعیین می گردید آ
   است   10 تا 6تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 4

قـانون   16ی آنها تعیـین گردیـده در مـاده     برا10 تا 6تخلفاتی که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه  
  :عبارتند از که نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است ؛ 

  ) . همان قانون 16 ماده 1بند ( سوء استفاده از اموال دولتی ، عمومی و توقیفی  ♣
  ) . همان قانون 16 ماده 2بند ( خودداری از اعتبار دادن به مفادّ اسناد ثبتی بدون جهت قانونی  ♣
  ) . قانون مزبور 16 ماده 3بند ( خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالی آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده  ♣
  ) .  همان قانون 16 ماده 4بند ( خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرّر یا ترک خدمت بیش از سی روز  ♣
  ) . همان قانون 16 ماده 5بند ( ام وظایف قانونی استنکاف از رسیدگی و امتناع از انج ♣
 190مـاده   ( متهم حق دارد ، در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی نیز وکیل همراه داشته باشد ؛ سلب این حق موجب مجازات انتظامی درجۀ هشت اسـت                          ♣

   ).1394 اصالحی   آن ،1قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ 
   است   13 تا 8 از درجه تخلفاتی که مجازات آنها.  5

 قـانون  17 برای آنها تعیـین گردیـده در مـاده    13تا  8تخلفاتی که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه  
  :عبارتند از که نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است ؛ 

  ) .همان قانون  17 ماده 1بند ( گزارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر  ♣
 قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری ، مترجمـی رسـمی ، تـصدی دفتـر ازدواج ، طـالق و اسـناد رسـمی و                       141اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل         ♣

ضی پیش از الزم االجرا شدن قانون یـاد شـده           چنانچه قا ) .  قانون نظارت بر رفتار قضات       17 ماده   2بند  ( قانون تجارت   ) 1(اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده       
مشاغل موضوع این بند را گرفته باشد باید در اسرع وقت پروانۀ خود را به مرجع مربوطه تحویل دهد و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق  فعالیـت در                                   پروانۀ

  ) . آیین نامه اصالحی قانون نظارت بر رفتار قضات 11ماده (  قانون تجارت ندارد 2مشاغل یاد شده و اشتغال به موارد مذکور در ماده 

  ) . همان قانون 17 ماده 3بند ( خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده  ♣
  ) . همان قانون 17 ماده 4بند ( خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی  ♣
  ) . همان قانون 17 ماده 5بند ( یگاه قضایی پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جا ♣
  .رفتار خالف شأن قضایی  ♣
 قانون نظـارت  18 برای آن تعیین گردیده در تبصرۀ ماده 13 تا 8تخلف دیگری که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه              ♣

رای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوا یا به لحاظ توصـیه و                اگر تخلف از قانون ، عمدی و ب       « : بر رفتار قضات پیش بینی شده است        
  .» ..... مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد 
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  مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات  -و 
 تجدیـدنظر انتظـامی    قـضات ، دادگـاه عـالی         دادگاه عـالی انتظـامی    ،  انتظامی  دادسرای  : مراجع انتظامی قضات ، در حال حاضر ، عبارتند از           

  .که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرد  ] محکمه عالی انتظامی قضات[  دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات ، وقضات
  قضات دادسرای انتظامی. 1

، » سازمان دادسرای انتظامی قـضات    « بار ، در اجرای الیحه قانونی        دادسرای انتظامی قضات ، با این عنوان و سازمان ، برای اولین           
 قـانونی  1331توضیح اینکـه در مردادمـاه   .  مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ، تشکیل گردید 1331مصوب مهرماه  

بـه تـصویب   » ر ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخـست وزیـ  6قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت     «تحت عنوان   
به موجب ماده واحده این قانون ، به معظم له اختیار داده شد که از تاریخ تصویب ایـن قـانون                     . مجلسین شورای ملی و سنا رسید       

سـازمان  «الیحه قـانونی  . و تصویب نماید تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد نه گانه برنامه دولت ضروری است تهیه       
از لـوایح   . تصویب نمـود    » قانون اختیارات «از لوایحی بود که مرحوم دکتر محمد مصدق با استفاده از            » ضاتدادسرای انتظامی ق  
  . نیز اشاره نمود» الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری«له می توان به  مهم دیگر معظم
طـرح قـانون الغـاء کلیـه لـوایح           «1333ه   و سقوط دولت دکتر مـصدق ، بـاالخره در آذرمـا            1332 مرداد سال    28در پی کودتای    

در ماده واحده مـصوبه مزبـور   . به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی وقت رسید          » مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات      
ملغی گردید و در عین حال در تبصره ذیل همین ماده دولـت مکلـف گردیـد                 » کلیه لوایح آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات       

ته از لوایح مزبور را که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند به مجلسین تقدیم نموده و کمیسیون مشترک مجلسین سنا و               آن دس 
شورا ، ظرف مدت سه ماه ، لوایح مزبور را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهد و تـا اظهـار نظـر نهـایی ایـن کمیـسیون لـوایح                                

گرفـت نیـز تـا      لوایحی که بدین ترتیب مورد اصالح و تصویب کمیسیون قرار می          . د  تصویبی مرحوم دکتر مصدق قابل اجرا باش      
فـوق الـذکر الیحـه تـشکیل دادسـرای انتظـامی قـضات در               » ....قـانون الغـاء   «در اجـرای    . تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء بود       

  .کمیسیون مشترک مجلسین مطرح و با اصالحاتی به تصویب رسید 
] در ارتباط با دادسرای انتظـامی  [ 1333، مصوب » الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات            « 43 لغایت   33مواد  

  قـانون مـذکور ،   8بـه موجـب  مـاده    .  ، نـسخ گردیـده اسـت      1390 قانون نظارت بر رفتار قضات ، مـصوب          56 مادۀ   7اکنون به موجب بند     
ریاست دادسرا را دادستان انتظامی قضات عهـده دار         . ادگاه عالی انتظامی قضات انجام وظیفه می نماید         دادسرای انتظامی قضات در معیت د     

است که باید دارای ، دست کم ، بیست سال سابقۀ کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یـا     
دستان انتظامی به تعداد کافی دادیار و معاون دارد که باید دارای دست کم ، پانزده سال سـابقۀ کـار   دا. )  همان قانون    9ماده  ( باالتر نداشته باشد    

  .)  همان قانون 10ماده ( قضایی بوده و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود ، محکومیت انتظامی نداشته باشند 
  :  عبارتند از  همان قانون پیش بینی شده است که11وظایف و اختیارات دادسرا در مادۀ 

  . بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه ای که باشند  
  .  ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی ، با رعایت حریم خصوصی آنان  نظارت پیوسته بر عملکرد قضات ، 
  پیشنهاد تعلیق قاضی  
  د تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته پیشنها 
   قانون اساسی 164پیشنهاد جابه جایی قضات به رئیس قوۀ قضائیه ، در اجرای اصل  
  بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوۀ قضائیه 
  . سایر وظایف به موجب قوانین خاص  

کیفرخواست و صدور قرار تعلیق تعقیب انتظامی بر عهـدۀ شـخص دادسـتان انتظـامی و در                  البته درخواست تعلیق قاضی ، صدور       
   . ) قانون نظارت بر رفتار قضات 11تبصرۀ مادۀ ( غیاب وی ، معاون اول او است 

 تـصویب  شیوۀ بازرسی ، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر پایۀ آیین نامه ای است که به پیشنهاد دادسـتان انتظـامی و                     
  . این آیین نامه به تصویب رسیده و منتشر شده است  . ) قانون نظارت بر رفتار قضات 12ماده ( رئیس قوۀ قضائیه است 
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   انتظامی قضاتدادگاه عالی .  2
دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئـیس قـوۀ قـضائیه واگـذار شـده                           -تشکیالت  
هر شعبه از این دیدگاه دارای سه عضو یعنی یک رئیس و دو مستشار است و به انـدازۀ کـافی عـضو معـاون دارد کـه در                              . است

 قـانون نظـارت بـر رفتـار     4مـاده  ( غیاب هر یک از اعضا به دستور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ، وظیفه وی را انجـام مـی دهـد              
 از بـین    )خوانـده مـی شـود       » دادگـاه عـالی     « کـه از ایـن پـس        ( و عضوهای معاون دادگاه یاد شده       رئیس ، مستشاران     . )قضات و تبصرۀ آن     

قضات دارای باالترین پایۀ قضایی از سوی رئیس قوۀ قضائیه منصوب می شوند و باید دارای دست کم ، بیست و پنج سال سابقه                  
می درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سـوم ، از             کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظا            

ریئس شعبۀ اول ایـن دادگـاه ، رئـیس دادگـاه عـالی       . ) قانون نظارت بر رفتار قضات 5ماده ( یک ماه تا شش ماه و باالتر نداشته باشند      
 قـانون مـسئولیت قـوۀ قـضائیه ،          3ده  مـا ( که باید مجتهد جـامع الـشرایط باشـد          )  همان قانون    34ماده  ( انتظامی قضات به شمار می رود       

رؤسـای شـعب   .  قانون اساسی ، نمی توان بدون تمایل آنها تغییر داد 164این قضات را، مگر موارد مشمول اصل  .  )1366مـصوب   
دادگاه عالی انتظامی قضات در باالترین گروه شغلی و مستشاران و اعضای معاون این دادگاه به ترتیب در یک گـروه پـایین تـر                         

  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصرۀ آن 5ماده ( قرار می گیرند 
  : صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را می توان به چهار دسته تقسیم نمود  -صالحیت 

ای قضایی ، در هر مرتبه و مقامی کـه  ایه هپرسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان ،  ایه های قضایی پصالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با دارندگان          
 باشند ، با کیفرخواست دادستان انتظامی قضات ؛ رسیدگی بـه درخواسـت تعلیـق دارنـدۀ پایـه قـضایی کـه مظنـون بـه ارتکـاب جـرم باشـد                                

در صالحیت دادگاه   . .... قانون اساسی و     171؛ رسیدگی به ادّعای تقصیر یا اشتباه قاضی ، موضوع اصل            ) درخواست دادستان انتظامی قضات    به(
همچنین چنانچه حکم قطعی یا قطعیت یافته بر محکومیت به مجازات انتظامی درجۀ پنج به باال از دادگاه عالی صادر شده باشد                      . عالی است   

رت در صـو  .  دادرسی وجود داشته باشد محکوم علیه می تواند از همـین دادگـاه درخواسـت اعـادۀ دادرسـی نمایـد                        و یکی از جهات اعاده    
افـزون   ) قانون نظارت بر رفتار قـضات      37ده  ما(  دادگاه رسیدگی می شود    تجویز اعاده دادرسی ، به ماهیّت درخواست اعاده دادرسی در همین          

  .  بر آن ، به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی در همین دادگاه رسیدگی می شود 
رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره و اعضاء دادگاه هـای انتظـامی و دادسـتان و                  ،ی  صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با وکالی دادگستر         

، تجدیدنظر نسبت به آراء قابل تجدیدنظر صادره از دادگـاه  ) با ارجاع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل    (دادیاران انتظامی وکالء    
وزی وکالت نـسبت بـه تـصمیم کـانون وکـال مبنـی بـر رد                 روانه وکالت یا کارآم   پانتظامی وکال ، رسیدگی به شکایت متقاضیان        

  . نیز در صالحیت دادگاه عالی است . ...روانه وپدرخواست صدور 
با ارجاع  (رسیدگی به تخلفات اعضاء دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی             صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با کارشناسان ،         

  . در صالحیت دادگاه عالی است )  یا دادستان کل کشوررئیس قوه قضائیه
دادگاه عالی انتظامی در صورتی صالحیت رسیدگی بـه تخلفـات            ، صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تخلف بعضی از اعضاء هیات های حل اختالف مالیاتی                

.  وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد         ضی شاغل و یا نمایندۀ    عضو هیأت های حل اختالف مالیاتی را دارد که عضو تحت پیگرد ، قا             
هـای صـنفی ،    در حقیقت، چنانچه عضو متخلف هیأت ، قاضی بازنشسته باشد و همچنین در خصوص نمایندگانی مانند نماینده تشکل          

 قـانون  269، بـه موجـب مـاده      )1380  قـانون اصـالح مـوادی از قـانون مالیـات هـای مـستقیم ، مـصوب                244 مـاده    3قـسمت   (  .....کانون وکال و    
  .  ، تخلف با اعالم دادستان انتظامی مالیاتی ، در محاکم دادگستری رسیدگی می شود 1366های مستقیم ، مصوب  مالیات

( آن  دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب کیفرخواست دادستان انتظـامی و در محـدودۀ                -رسیدگی و صدور رأی دادگاه عالی انتظامی قضات         
(  به تخلفات تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوۀ قضائیه به سمت قـضایی منـصوب مـی شـوند         ) قانون نظارت بر رفتار قضات       33ماده  
به هر روی ، نسخه ای از کیفرخواسـت  .  در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی شایسته صادر می نماید     . ) همان قانون    2ماده  

 طریق رئیس کل دادگستری استان مربوطه ، در کوتاه ترین زمان ممکن ، محرمانه ، به قاضی تحـت پیگـرد                      دادستان انتظامی ، از   
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   .) قانون نظارت بر رفتار قضات 34ماده ( انتظامی ابالغ می شود که می تواند دفاعیات خود را ظرف یک ماه پس از ابالغ ارائه نماید 
ید دادگاه ، در زمان رسیدگی دادگاه عالی انتظامی ، دادستان انتظامی یا یکی              در صورت درخواست دادستان انتظامی یا صالح د       
   .) همان قانون 35ماده ( از معاونان یا دادیاران ، در دادگاه حاضر می شود 

   .) همان قانون 35ماده ( رأی اکثریت مناط اعتبار است . دادگاه انتظامی پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید 
 باشد قطعی و در سایر موارد 5احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ، چنانچه مبنی بر محکومیت قاضی تحت پیگرد تا درجه      محکومیت یا برائت  ،     رأی

چنانچـه دادگـاه   . محکومیت ، از سوی محکوم علیه ، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ ، قابل شکایت در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی است            
تظامی رأی برائت صادر نماید دادستان انتظامی ظرف یک ماه از تاریخ رسیدن پرونده به دادسرای انتظامی می توانـد نـسبت بـه آن ،                          عالی ان 

  ) . آن 1 قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره 36ماده ( در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ، تجدیدنظرخواهی نماید 

 بـه بـاال کـه دادگـاه عـالی انتظـامی یـا دادگـاه عـالی          5احکام قطعی یا احکام قطعیت یافته به مجـازات درجـه        محکوم علیه می تواند نسبت به همۀ        
این درخواست ، حسب . تجدیدنظر انتظامی صادر می نمایند ، در صورت وجود یکی از موجبات اعادۀ دادرسی ، درخواست اعادۀ دادرسی نماید          

جدیدنظر انتظامی قضات داده می شود و چنانچـه دادگـاه صـادرکنندۀ رأی قطعـی یـا قطعیـت یافتـه اعـادۀ                        مورد ، به دادگاه عالی یا دادگاه عالی ت        
   .) قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصرۀ آن 37ماده (  جهات اعادۀ دادرسی تابع آیین دادرسی کیفری است. دادرسی را تجویز نماید ، خود ، رسیدگی می نماید 

در مقررات پیشین ، آمده بود که آن مقررات ) و یا رئیس قوۀ قضائیه ( یق قاضی از سوی وزیر دادگستری درخواست تعل  رأی تعلیق ،  
  .  قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ گردیده است 56 مادۀ 8به موجب بند 

تی را کشف نمود    دادستان انتظامی قضات نیز ، همان گونه که آمد ، چنانچه در جریان رسیدگی به تخلف قاضی ، جنحه یا جنای                    
که آن را مقرون به دالیل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید ، تعلیـق کارمنـد مظنـون را از دادگـاه عـالی انتظـامی                        

   .) به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات 39مواد (  درخواست می نماید  قضات تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری ،
  انتظامی  قضات تجدیدنظردادگاه عالی . 3

هر شـعبه از ایـن دادگـاه    . این دادگاه نیز در تهران تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه واگذار شده است       
نیز دارای یک رئیس و دو مستشار است که در غیاب هر یک ، عـضو معـاون ، بـه دسـتور رئـیس دادگـاه عـالی ، وظیفـۀ او را انجـام                                    

دادگاه عالی  «که از این پس ( رئیس ، مستشاران و عضوهای معاون این دادگاه .  ) قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره آن 4ماده  ( دهد   می
یه ، منـصوب مـی شـوند و بایـد            از بین قضات دارای باالترین پایۀ قضایی ، از سـوی رئـیس قـوۀ قـضائ                 )خوانده می شود    » تجدیدنظر  

 سابقۀ کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجـه سـه و                  ، دست کم ، بیست و پنج سال       دارای
رؤسای .  قانون اساسی ، نمی توان بدون تمایل آنها تغییر داد 164قضات این دادگاه را ، مگر موارد مشمول اصل       . باالتر نداشته باشند    

غلی و مستشاران و اعضای معاون این دادگاه به ترتیـب در یـک گـروه و                 شعب دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در باالترین گروه ش        
   . ) قانون یاد شده 5ماده ( دو گروه پایین تر قرار می گیرند 

صالحیت دادگاه عالی تجدیدنظر ، از جمله ، رسیدگی به اعتراض دادسـتان انتظـامی قـضات نـسبت بـه آرای برائتـی اسـت کـه                    
پیگرد انتظامی صادر می نماید و نیز اعتراض قاضی تحت پیگرد انتظامی به آرای محکومیـت                دادگاه عالی در مورد قاضی تحت       

افزون بر آن چنانچه حکـم قطعـی بـر     . ) همان قانون 36ماده ( درجه شش و باالتری است که دادگاه عالی علیه وی صادر می نماید  
یدنظر صادر شـده باشـد و یکـی از جهـات اعـادۀ دادرسـی                محکومیت به مجازات انتظامی درجه پنج به باال از دادگاه عالی تجد           

در صورت تجویز اعـاده دادرسـی ،        . وجود داشته باشد ، محکوم علیه می تواند از همین دادگاه درخواست اعادۀ دادرسی نماید                
   .) قانون نظارت بر رفتار قضات 37ماده (  دادرسی در همین دادگاه رسیدگی می شود  به ماهیّت درخواست اعادۀ

   ]1دادگاههای عالی رسیدگی به صالحیت قضات[ دادگاه عالی صالحیت  . 4
االجـراء بـود    را ، که برای مدت پنج سال الزم       » قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات      «1370مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ماه        

گاه قاضی شاغلی را طبق موازین شرعی فاقد صالحیت تصدی   مصوبه مزبور به رئیس قوه قضائیه اجازه می داد که هر           1ماده  . تصویب نمود   

                                                           
 عالی انتظامی قضات محکمۀ. 1
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با ترکیب خاصی ، ارجاع نماید تا پس از بررسـی کمیـسیون ، صـالحیت یـا عـدم                    » کمیسیون کارشناسی «امر قضا بداند ، موضوع را به یک         
  . تصمیم نماید صالحیت قاضی در محکمه عالی انتظامی قضات ، با ترکیب خاص ، مطرح و نسبت به گزارش مزبور اتخاذ

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

 در ایـن     این قانون رسیدگی به صالحیت قضاتی که صالحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامـات مـصرحه                    1به موجب ماده    
 ، بـه انتخـاب   8این محکمـه از سـه نفـر قاضـی از گـروه         . قانون مورد تردید است ، از طریق محکمه عالی انتظامی قضات صورت می گیرد               

 قـانون نظـارت بـر    56 مـادۀ  13قانون یاد شده ، به موجب بند . رئیس قوه قضائیه ، که صالحیت عزل آنها را نیز دارا است ، تشکیل می شود               
  .  نسخ گردید 1390ضات ، مصوب رفتار ق

اکنون رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، روسای شعب دادگاه عـالی انتظـامی قـضات ، دادسـتان انتظـامی                            
د کـه  باشـن  قضات ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت بـه قـضات ایـن سـازمان ، مقامـاتی  مـی       

  .   قانون نظارت بر رفتار قضات مزبور می توانند صالحیت قاضی را مورد تردید قرار دهند 44براساس ماده 
مقامات مزبور ، چنانچه صالحیت قاضی را مورد تردید قرار دهند ابتـدا مـی بایـست موضـوع را بـه یـک کمیـسیون کارشناسـی                       

ن قـضائیه ، معـاون حقـوقی و امـور مجلـس وزارت دادگـستری ، معـاو                 این کمیسیون از معاون قضایی رئیس قـوه         . ارجاع دهند   
  . )  همان قانون 45ماده ( تان انتظامی قضات تشکیل می شود  دادسقضایی رئیس دیوان عالی کشور و

کمیسیون یاد شده که دبیر آن دادستان انتظامی قضات است و با حضور اکثریـت اعـضاء رسـمیت مـی یابـد ، در اسـرع وقـت ،                              
را ، پس از شنیدن مدافعات و اظهارات دادرسی که در صالحیتش تردید شده ، بررسی می نماید و چنانچه نظر بر تأییـد              موضوع  

 و اگر نظر بـر عـدم صـالحیت وی داشـته باشـد      ) قانون یاد شـده  51 و 45مواد ( صالحیت قاضی داشته باشد پرونده مختومه می شود    
الی رسیدگی به صالحیت قضات گزارش می دهد ؛ به هـر روی در کمیـسیون ، رأی                  نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ع        

   .) همان قانون 45ماده ( اکثریت حاضر مناط اعتبار است 
در تهران  تشکیل مـی شـود و سـه عـضو     ) که از این پس دادگاه عالی صالحیت خوانده می شـود    ( دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات       

ت گروه یازده که دست کم بیست سال سابقۀ کار قضایی داشته باشـند از سـوی رئـیس قـوۀ قـضائیه تعیـین                     دارد که از میان قضا    
نظـارت بـر رفتـار       قـانون    49مـاده   ( نداشتن سابقۀ محکومیت انتظامی در شمار شرایط انتصاب این قـضات آورده نـشده اسـت                 . شوند    می

 شنیدن مدافعات و اظهارات قاضـی کـه کمیـسیون در صـالحیتش              این دادگاه پس از بررسی گزارش کمیسیون یاد شده و         ) قضات
و درصـورت احـراز عـدم    )  همـان قـانون   51مـادۀ  ( تردید نموده ، چنانچه صالحیت قاضی را احراز نماید پرونده مختومه مـی شـود             

  :محکوم می نماید » مجازات ها « صالحیت ، حسب مورد ، وی را به یکی از این 
  تبدیل به وضعیت اداری  
  بازخریدی 
  بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 
  انفصال از مشاغل قضایی 
  انفصال دایم از خدمات دولتی  

چنانچه قاضی به انفصال دائم از مشاغل قضایی و یا انفصال دائم از خـدمات دولتـی محکـوم شـود معـادل وجـوهی کـه در طـی             
ج ، بـه او  .  ق522 تغییـر شـاخص قیمـت سـاالنه ، موضـوع مـاده        سنوات خدمت به صندوق دادگستری واریز نموده ، با رعایـت          

البته چنانچه عدم صالحیت قاضی ناشی از توانایی وی در     . )  آن   2 قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره         46ماده  ( پرداخت می شود    
 47مـاده   ( اری محکوم مـی شـود       یا تبدیل به وضعیت اد    ) سمت قضایی   ( انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد ، به تنزّل مقام            

  .) همان قانون 
دادرسی که محکوم شده است می تواند ، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رأی ، نسبت به آن در دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی                      
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      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .ز جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی ا 

ضو دارد این دادگاه نیز در تهران تشکیل می شود و سه ع     ) .  همان قانون    48ماده  ( به صالحیت قضات ، تجدیدنظرخواهی نماید       
  کار قضایی داشته باشند از سوی رئیس قوۀ قضائیه تعیین  که از میان قضات گروه دوازده که دست کم بیست سال سابقۀ
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