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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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خوانندگان گرامی! الزم به يادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترين درجه اهمیت نسبت به ساير مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  ساير  است  بديهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  اين  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای ساير مواد قانونی به تدريج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
تری  پايین  کاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به ساير مواد قرار دارند.

   

راهنما



۷ باب اول: در کلیات

ف

قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2

باب اول: در کلیات

  ماده 1- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به 
آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمايند بدون اينکه رسیدگی به آنها 

- اختالف و منازعه بین اشخاص از طرف آنها باشد.
- و اقامه دعوی

متوقف بر وقوع 

- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات اين باب می باشد
- مگر آنکه خالف آن مقرر شده باشد.

   ماده 2- 

  ماده 3- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آيد.
مقر  از  خارج  در  امری  گاه  هر  حسبی  موضوعات  در   -4  ماده 

دادگاهی که کار در آنجا مطرح است بايد انجام شود 

کار در  دادگاهی که  به  را   امر  آن  انجام  می تواند  مزبور  دادگاه   -
حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد

- و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه 
را به دادگاه ارجاع کننده امر  می فرستد.

  ماده 5- مقررات راجع به نیابت قضايی که در آيین دادرسی مدنی 
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ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
  ماده 6- در صورتی که دو يا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی 
صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می نمايد.

رفع  دادگاه ها  در صالحیت  اختالف  حدوث  صورت  در    ماده 7- 
اختالف به ترتیب مقرر در آیين دادرسی مدنی به عمل می آيد.

  ماده 8- دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

 

۱- اموری که در آنها ذينفع است.
۲- امور راجع به زوجه خود ) زوجه ای که در عده طالق رجعی است 

در حکم زوجه است(.
۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه يک و دو از طبقه اول و 

درجه يک از طبقه دوم.

 نسبت به آنها دارد.
- واليت يا 

- قیمومت يا 
- نمايندگی

۴- امور راجع به اشخاصی که سمت 

در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس   -9 ماده   
صالحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع 

می شود.
  ماده 10- در موارد ماده ۷ 

- دادرس بايد از رسیدگی خودداری نمايد ولی
- اشخاص ذينفع نمی توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.



۹ باب اول: در کلیات

- عدم صالحیت محلی دادگاه يا رافع 
- خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری

  ماده11- 

- اقدام يا که به عمل آمده است  نخواهد بود.
- تصمیمی

آثار قانونی 

 مگر 

- روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در 
امور حسبی نیست 

- ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای 
تعطیل به تأخیر اندازد

  ماده 12- 

 اينکه امر از امور فوری باشد.

- کتبی يا باشد
- زبانی

  ماده 13- درخواست در امور حسبی ممکن است 

درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده  
می رسد.

  ماده 14- در امور حسبی 

 و در 
اثبات قضیه  برای  که   

- بازجويی و
- اقدامی

گونه  بايد هر  دادرس   -
الزم است به عمل آورد 

- هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد
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می شود  واقع  استناد  مورد  که  دالئلی  می تواند  رسیدگی  مواقع  تمام 
قبول نمايد.

  ماده 15- اشخاص ذينفع می توانند 

- شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا
- نماينده بفرستند و نیز

- می توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه  بیاورند.

و در صورتی که نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگی او بايد نزد 
دادرس محرز شود.

 تبصره- نماینده اعم از وکالء دادگستری یا غير آنها است.
  ماده 16- حساب مواعد 

- به ترتیبی است که در آيین دادرسی مدنی ذکر شده و
- اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از 

تعطیل خواهد بود.

  ماده 17- در مهلت هايی که مسافت رعايت می شود ترتيب آن 
مطابق مقررات آیين دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

  ماده 18- اشخاص ذينفع می توانند پرونده های امور حسبی را 

 از دفتر دادگاه  
- مالحظه نموده

- گواهی شده یا
- گواهی نشده

- و از محتويات آن رونوشت 



۱۱ باب اول: در کلیات

بگیرند.
  ماده 19- هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی 

- دعوايی از طرف اشخاص ذينفع حادث شود که رسیدگی به 
امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف  نسبت به آن دعوی باشد 

آن  موضوع  در  موقتی  دستور  درخواست  صورت  در  دادرس   -
دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نمايد.

امور حسبی مخصوص به  اقدام و دخالت دادستان در    ماده 20- 
مواردی است که در قانون تصريح شده است.

  ماده 21- در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد

- اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است
- که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل  می آيد.

  ماده 22- دادرس پس از تمام شد بازجويی و رسیدگی منتهی در 
ظرف دو روز تصمیم خود را اعالم می نمايد.

  ماده 23- تصمیم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
  ماده 24- در مواردی که تصمیمات دادگاه بايد ابالغ شود ترتیب 

ابالغ مانند مقررات آيین دادرسی مدنی است.
آيد  به عمل  بايد  بیگانه  در کشور  ابالغ  که  در صورتی    ماده 25- 
دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابالغ در نظر گرفته و دستور دهد.

  ماده 26- هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه بايد به او ابالغ شود 
در دادگاه حاضر باشد 
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- تصمیم دادگاه به او اعالم و اين عمل ابالغ محسوب است و
- رونوشت نیز به او داده می شود.

  
- پژوهش و 

- فرجام نیست
   ماده 27- تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل 

جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

رأي وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/4/11
احكام مربوط به حجر براي اشخاص ذينفعي كه طبق قانون امور حسبي در 
جريان رسيدگي دخالت داشته و عنوان شخص ثالث ندارند قابل فرجام نيست.

متن رأي:
چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبي تصميم دادگاه وقتي قابل فرجام 
است كه در قانون تصريح شده باشد و در مورد تصميم دادگاه راجع به حجر در 
قانون تصريح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم 
كه حق فرجام در آن تصريح گرديده ناظر به موردي است كه شخص ثالث بر 
تصميم دادگاه اعتراض كرده باشد بنابراين احكام مربوط به حجر براي اشخاص 
ذينفعي كه طبق ماده 15 قانون مذكور در جريان رسيدگي دخالت داشته و 

عنوان شخص ثالث نداشتهاند قابل فرجام نميباشد.

پژوهش  قابل  تصمیمات  از  پژوهشی  شکايت  مرجع   -28   ماده 
مدنی  دادرسی  آیين  مطابق  که  است  دادگاهی  حسبی  امور  در 
صالحيت رسیدگی  پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در 

مورد دعاوی دارد.



۱۳ باب اول: در کلیات

  ماده 29- مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در 
آیين دادرسی مدنی مقرر شده.

پژوهش  که  کند  اثبات  خواه  پژوهش  که  صورتی  در   -30   ماده 
نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده 

- و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر  پژوهش بخواهد 
دادگاهی که مرجع رسيدگی پژوهش است می تواند 

مهلت پژوهش را تجديد نمايد 
- مشروط به اينکه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش  بیش  از 

شش ماه نگذشته باشد.

  ماده 31- مهلت جديد 

- نبايد بیش از موعد پژوهشی باشد و
- درخواست تجديد مهلت بيش از یک دفعه پذيرفته نیست.

  ماده 32- شکايت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده 
تصميم مورد شکایت بوده داده می شود

- دفتر نامبرده بايد فوراً شکايت نامه را ثبت و  رسید 
آن را به شاکی داده و 

- منتهی در ظرف دو روز شکايت نامه پژوهشی را  
با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی 

پژوهشی است بفرستد.
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  ماده 33- شکايت پژوهشی 
- ممکن است شفاهی باشد در اين صورت شکايت نامبرده در 

 می رسد و 
- شاکی و
- دادرس

صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء 

- اين صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی 
پژوهشی فرستاده خواهد شد.

- جهات يا  جديد 
- ادله

  ماده 34- شکايت پژوهشی ممکن است مبنی بر 
باشد.

  ماده 35- شکايت پژوهشی موجب 

- تعويق اجراء تصمیم مورد شکايت نمی شود 
- مگر اينکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی 

می کند قرار تأخیر اجرای  آن را بدهد.

 معلوم می شود.
- اتفاق يا به

- اکثريت آراء
  ماده 36- تصمیم دادگاه استان به 

  ماده 37- دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نمايد 



۱۵ باب اول: در کلیات

- هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و الزم بداند بدون  
احتياج به درخواست به عمل می آورد و  

- پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکايت را صحیح بداند 
آن را تأيید و 

- چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق 
نظر خود

آن را تکمیل  می نمايد و هر گاه تصمیم مورد شکايت را صحیح نداند 
آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعالم می نمايد.

  ماده 38- هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب يا سهو 
قلم يا اشتباهات ديگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يکی از اشخاص 

ذينفع يا زياد شدن نامی 

- مادام که آن تصمیم به وسیله شکايت به دادگاه باالتر از دادگاه 
- خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم 

 آن را تصحیح می نمايد 
- مستقاًل يا

- به درخواست يکی از  اشخاص ذينفع
 

 نوشته 
- زير تصمیم دادگاه يا

- برگ ديگری که پیوست آن می شود
- و اين تصحیح 

خواهد شد.
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دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

شود  ابالغ  بايد  دادگاه  تصمیم  که  اشخاصی  به  -  تصحیح 
ابالغ می شود و 

- در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح 
آن هم در مدت مقرر برای  پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

  ماده 39- هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم 
از اعتبار خواهد افتاد.

- رأساً يا 
بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد

        ماده 40- هر گاه دادگاه 

در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.
  ماده 41- تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است 

تغيير آن هم محتاج به درخواست است.
  ماده 42- هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهايی که 
امر  به  که  دادگاهی  باشد  نظر  اختالف  می کنند  پژوهشی  رسیدگی 
حسبی رسيدگی  پژوهشی می نماید می تواند به توسط دادستان 

دیوان کشور نظر هيأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و 
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- در اين صورت دادگاه نظر خود را با دالئل آن  برای  دادستان ديوان 
کشور می فرستد و 

- پس از آنکه ديوان کشور نظر خود را اعالم کرد دادگاه مکلف است 
مطابق آن عمل نمايد.

  ماده 43- دادستان ديوان کشور 

قانون در  اين  از مواد  به سوء استنباط  از هر طريقی که مطلع   -
دادگاه ها بشود يا 

- به اختالف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبی اطالع حاصل کند 
که مهم و مؤثر باشد

وزارت دادگستری  نظر هیأت عمومی ديوان کشور را خواسته و به 
ابالغ شود  و دادگاه ها مکلفند بر طبق  اطالع می دهد که به دادگاه ها 

نظر مزبور رفتار نمايند
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