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

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

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته 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 آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته 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 خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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خوانندگان گرامي! الزم به یادآوري است که نشانه هاي درج شده در ابتداي هر ماده 
قانوني  قانوني نشانگر درجه اهمیت ماده هاي ذکر شده مي باشد. به طوري که مواد 
که داراي عالمت  مي باشند از بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانوني 
برخوردار هستند. که این مواد را ممتاز مي نامیم و بدیهي است سایر مواد از لحاظ اهمیت 
آزموني و کاربردي از اهمیت کمتري برخوردارند. به طوري که عالمت هاي     

در ابتداي سایر مواد قانوني به تدریج نشانگر درجه اهمیت خیلي مهم و مهم مي باشند.
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ نشانه ای وجود ندارد 

از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری نسبت به سایر مواد قرار دارند.
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از آنجا که قوانین به عنوان منابع اصلی آزمون های تحصیالت تکمیلی و آزمون 
های شغلی در رشته حقوق به حساب می آیند بر آن شدم تا با تدوین قوانین 
نموداری چهره جدیدی از قوانین را پیش روی خوانندگان بگشایم تا بتوانم با 
جای دهی مواد قانونی در قالب نمودار، فهم مخاطب را از قانون افزون نمایم. 
پس از چندین نوبت انتشار قوانین نموداری مجدداً به مطالعه و بررسی نمودارها 
و نشانه گذاری ها مشغول شدم و تغییرات اندکی را که ضروری می دانستم در 
نوشته های پیشین اعمال نمودم. همچنین با ارزش گذاری مواد قانونی تالش 
نمودم که امکان تمرکز بیشتر بر مواد قانونی با اهمیت تر را فراهم نمایم. پس 
از آن که قوانین نموداری چندین طبع را پشت سر نهاده و در هر بار شکل و 
به سان مجموعه ای متکامل  اکنون  را تجربه کرده  است  ویرایش جدیدی 
درآمده که دیگر نموداری بودن تنها یکی از ویژگی های آن است. آنچه در 
دستان شماست صورت کاملی از یک کتاب قانون است که در آن عالوه بر 
امکان مطالعه مواد قانونی به صورت نموداری، امکان رجوع به دکترین حقوقی 
در تفسیر مواد گوناگون نیز فراهم گردیده است. ارجاعاتی که در ذیل هر ماده 
قانونی وارد شده و مخاطب را به کتب پایه و بنیادین حقوقی ارجاع می دهد 
در واقع امتیازی است که به اذعان اهل نظر ارزش این کتاب را بیش از پیش 
افزون نموده است. هرچند این انتشار را نقطه تکامل کتاب خود می دانم اما به 
خوبی واقف و معترف هستم که از تکامل در صورت اثر تا  تکامل در ماده آن 
فرسنگ ها راه است. این اثر اگرچه به زعم نگارنده در صورت به تکاملی نسبی 
رسیده اما برای کسب تکامل محتوایی نیازمند اصالحات و اضافاتی است که 
جز با ارشاد اصحاب حقوق میسر نبوده و نخواهد بود. به همین سبب از فضالی 
عظام که عنایتی با این قبیل مقوالت دارند انتظار داریم که از پی رویت گفتار 

حاضر افادت خویش در معرض استفادت نهند.
     الهام مختاری-  فروردین ماه 1393
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قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب  در امور مدنی

 کتاب اول: در امور مدنی
 کلیات

 است که 
- اصول و 
- مقرراتی

  ماده  1- آیین دادرسی مدنی، مجموعه 

⇓

در مقام رسیدگی به
- امور حسبی و

- مدنی و

- عمومی، 
- انقالب، 

- تجدیدنظر،
دادگاه های 

  
- دیوان عالی کشور و 

- سایر مراجعی که به موجب قانون 
موظف به رعایت آن می باشند،

- بازرگانی در   - کلیه دعاوی 

 به کار می رود.



۹ کلیات

ر.ك به مرجع 1، صفحه 36 .

رأی وحدت رویه شماره 3530 مورخ 1360/2/7

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
از صالحيت  امالك محجورين وغايب مفقوداالثر  تقسيم 

واحد ثبتي خارج و در صالحيت دادگاه است�
متن رأی:

نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب 
ماده۳۱۳  اخیر  قسمت  آنها طبق  رعایت مصلحت  و  مفقوداالثر 
قانون امور حسبي مقررداشته است که در تقسیم ترکه اگر بین 
وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در 
به  ماده ۳۲۶ همین قانون که  به  توجه  با  و  آید  به عمل  دادگاه 
موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسیم ترکه در 
مورد تقسیم سایر اموال نیز جاري خواهد بود و نظر به این که 
ماده اول قانون افراز و فروش امالک مشاع که قانون عام است و 
بر طبق آن افراز امالکي که جریان ثبتي آنها خاتمه یافته است 
ناسخ  ثبتي محل شناخته شده علي االصول  واحد  در صالحیت 
ماده۳۱۳ قانون امور حسبي که قانون خاص است نمي باشد نظر 
شعبه پنجم دیوان عالي کشور که تقسیم امالک محجورین وغایب 
مفقوداالثر را از صالحیت واحد ثبتي خارج دانسته و در صالحیت 
است  قانوني  موازین  با  مطابق  و  صحیح  است  شناخته  دادگاه 
این رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 
۱۳۲8 براي شعب دیوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه 

الزم االتباع است. 
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رأی وحدت رویه شماره23944 مورخ 1360/9/11 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: 
بی  کودکان  سرپرستی  قانون  در  سرپرستی  مفهوم 
لذا رسيدگی  با مفهوم قيمومت متفاوت است  سرپرست، 
به درخواست واگذاری سرپرستی طفل از صالحيت دادگاه 
مدنی خاص خارج و در صالحيت دادگاه های عمومی است�

متن رأی:
عبارت )نصب قیم( در بند ۳ از ماده۳ الیحه قانون دادگاه مدني 
امور  و  مدني  قوانین  مطابق  که  است  مواردي  به  ناظر  خاص 
حسبي دادگاه ها موظفند براي صغار نصب قیم نمایند و عبارت 
قانون  در  مذکور  موضوع سرپرستي  وجه شامل  به هیچ  مذکور 
حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از حیث 
نحوه سرپرستي و شرایط بکلي با مفهوم قیمومیت و مختصات 
آن متفاوت است نمي باشد علي هذا نظر شعبه نهم دیوان عالي 
کشور که مشعر به صالحیت دادگاه عمومي است موجه و منطبق 
مطابق  رأي  این  مي شود  تأئید  و  تشخیص  قانوني  موازین  با 
موارد مشابه  در  قضائي مصوب سال ۱۳۲8  رویه  قانون وحدت 

الزم االجراء است.



۱۱ کلیات

رأی وحدت رویه  شماره 47 مورخ 1363/10/17 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: 
تصميم  از  شكايت  و  اعتراض  به  نسبت  رسيدگي  مرجع 
اليحه  واحده  ماده  موضوع  نفري  پنج  اداري  کميسيون 
قانوني راجع به تعيين هيأت پنج نفري جهت انجام وظايف 
سازمان ها عمران اراضي شهري در استان ها، ديوان عدالت 

اداري است�
متن رأی:

و  پنجاه  و  یکصد  اصل  در  دادگستري  عام  مرجعیت  به  راجع 
نهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران مقرر شده که مرجع 
رسمي تظلمات و شکایات دادگستري است و در مورد صالحیت 
آیین  قانون  یك  ماده  مدني  دعاوي  به  رسیدگي  در  دادگاه ها 
دعاوي  کلیه  به  رسیدگي  اینکه  به  است  مصرح  مدني  دادرسي 
مدني راجع به دادگاه هاي دادگستري است مگر در مواردي که 
در  بحث  موضوع  اما  و  است  کرده  معین  دیگري  مرجع  قانون 
پرونده هاي مطروحه، تشخیص مرجع رسیدگي نسبت به اعتراض 
ماده  موضوع  نفري  پنج  اداري  کمیسیون  تصمیم  از  شکایت  و 
واحده الیحه قانوني راجع به تعیین هیأت پنج نفري جهت انجام 

وظایف سازمان هاي عمران اراضي شهري در استان ها مصوب
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به   ایران  اسالمي  جمهوري  انقالب  شوراي   ۱۳۵8 ماه  بهمن 
دعاوي  انواع  از  شکایت  نحوه  این  که  بوده  قوانین  نقض  عنوان 
و  قطع  و  رسیدگي  به  نیاز  تا  نمي شود  ترافعي محسوب  امور  و 
جمله  از  بلکه  باشد  داشته  دادگستري  قضایي  مراجع  در  فصل 
طبق  بر  آن  به  نسبت  اظهارنظر  و  رسیدگي  که  است  مواردي 
ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداري در حدود صالحیت آن دیوان 
تعیین شده است فلذا اینگونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم 
گردد. این رأي برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایي مصوب 
تیرماه۱۳۲8 براي شعب دیوان عالي کشور و براي دادگاه ها در 

موارد مشابه الزم االتباع است.



۱۳ کلیات

 ماده 2- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر 

 رسیدگی به  دعوا را برابر قانون 

 ذی نفع 
 - شخص یا 

-  اشخاص  -
 

- یا وکیل 
- یا قائم مقام 

- یا نماینده  قانونی آنان 

این که 

درخواست نموده باشند.

ر.ك به مرجع 1، صفحات 310، 311، 315، 317، 321، 342، 345

  ماده 3- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی 

 نمایند.
 - حکم مقتضی صادر 
 - و یا فصل خصومت

کرده، 

 با
- کامل یا صریح نبوده یا  

- متعارض باشند 
- قوانین  موضوعه 

- یا اصاًل قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته 
باشد،

در صورتی که 

  

- منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و حکم
-   اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، 

استناد به 
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 قوانين

- سکوت یا 
- نقص یا 

- اجمال یا 
- تعارض

قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانۀ 

از  ⇐ مستنکف  امتناع ورزند واال  از رسیدگی  به دعوا و صدور حکم 
احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

 ⇐ پرونده به 
- مجتهد باشد و 

- قانون را خالف شرع بداند 
تبصره- چنانچه قاضی 

شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ر.ك به مرجع 4، صفحه 13



۱۵ کلیات

رأی وحدت رویه  شماره 61 مورخ 1346/7/19

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
انتظامی  نظر  تجديد  هيأت  رای  اينكه طبق  به  عنايت  با 
گرديده،  فسخ  قضايی  خدمت  از  قاضی  انفصال  قضات، 
قاضی مزبور در مدت انفصال مستحق دريافت حقوق ايام 

انفصال است�
متن رأی:

چون رأي محکمه بدوي انتظامي که درباره آقاي رادمنش مبني 
بر انفصال او از خدمت قضایي صادر شده بعد در مرحله تجدیدنظر 
فسخ گردیده و طبق مستفاد از رأي هیأت تجدیدنظر عنوان قضایي 
از شخص نامبرده سلب نشده بلکه از حیث تخلفات منتسب به 
او از جهتي تبرئه و از جهت دیگر به کسر عشر حقوق در شش 
ماه محکوم گردیده و بقاي عنوان قضایي براي مشارالیه قبول کار 
اداري در مدتي که رأي محکمه بدوي انتظامي ملغي االثر نشده 
بوده تأثیر در وضع قضایي او ندارد بنابراین بالنتیجه رأي شعبه 
پنجم دیوان عالي کشور که ابقاي عنوان قضایي را در مورد قاضي 
منفصل دیگر )به اعتبار رأي هیأت تجدیدنظر دایر بر فسخ رأي 
قابل  آن( محفوظ شناخته  آثار  ملغي شدن  و  انتظامي  محکمه 
تأیید مي باشد. این رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رویه 

الزم االتباع است.
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رأی وحدت رویه  شماره 42 مورخ 1358/8/28

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
وقوع  تاريخ  از  قضات  انتظامي  تعقيب  زمان  مرور  مدت 
است،  سال  دو  قانوني  تعقيبي  اقدام  آخرين  يا  تخلف 
مرور  اين مدت مشمول  از  انتظامي پس  تعقيب  بنابراين 

زمان قانوني می گردد�
متن رأی:

چون برطبق ماده ۳۱ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 
سال ۱۳0۶ مدت مرور زمان تعقیب انتظامي از تاریخ وقوع تخلف 
دادگاه  قضات  و  است  سال  دو  قانوني  تعقیبي  اقدام  آخرین  یا 
بایگاني موضوع شکایت  بر  انتظامي تصمیم خود را مبني  عالي 
شاکي در تاریخ ۱۳۵۱/۲/۱8 اتخاذ نموده اند در حالي که تاریخ 
شکایت شاکي از قضات آن دادگاه در تاریخ ۱۳۵۷/۷/۱۳ به عمل 
انتظامي آقایان قضات سابق دادگاه  آمده است، بنابراین تعقیب 
عالي انتظامي مشمول مرور زمان قانوني بوده و موقوفي تعقیب 

نامبردگان اعالم مي گردد.



۱۷ کلیات

رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/9/19

هیأت عمومي دیوان عالي کشور

موضوع:
ايرانيان  وصيت نامه  تنفيذ  درخواست  به  رسيدگي 
شده  شناخته  رسميت  به  آنان  مذهب  که  غيرشيعه 
بارعايت  بايد  نباشد،  عمومی  نظم  مخالف  درصورتيكه 

قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان به عمل آيد�
متن رأی:

و  ایران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  سیزدهم  اصل  به  نظر 
اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه 
ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به 
که  غیرشیعه  ایرانیان  وصیت  و  ارثیه  حقوق  و  شخصیه  احوال 
مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات 
مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي که 
گردیده  تصریح  باشد  عمومي  انتظامات  به  راجع  قانون  مقررات 
و همچنین در  امور مذکور  به  مقام رسیدگي  دادگاهها در  فلذا 
رسیدگي به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و 
عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به 
انتظامات عمومي بوده و باید احکام خود را برطبق آن صادر نمایند 
این رأي برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبي و ماده ۳ از مواد اضافه 
شده به قانون آیین دادرسي کیفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي 

دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است. 
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 ماده 4- دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا⇐ به  طور خاص تعیین 

 حکم صادر کنند.
- عام و 

- کلی
تکلیف نمایند و نباید به  صورت 

 ماده 5- آرای دادگاه ها ⇐ قطعی است، مگر: 
- در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا

   

 باشند     
- نقض یا

-  تجدیدنظر
- در مواردی که به  موجب سایر قوانین قابل 

- مخّل نظم عمومی یا  که
- بر خالف اخالق حسنه

ماده 6- عقود و قراردادهایی که 
 

مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ر.ك به مرجع 5 صفحه 57.
 ر.ك به مرجع 7 صفحه 129.

  ماده 7- به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی 
نمود، تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده 

باشد، مگر  به موجب قانون.

 

- مقام رسمی یا 
  

 

 دولتی
- سازمان یا 

- اداره
  ماده 8- هیچ 



۱۹ کلیات

-دادگاهی که حکم      
صادر نموده ویا
- مرجع باالتر

- حکم دادگاه را تغییر دهد و یا  مگر 
- از اجرای آن جلوگیری کند

نمی تواند 

 آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ر.ك به مرجع 2، صفحات  227 و 228.

  ماده 9- رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون 
اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.

 

 تابع قوانین مجری در
- اعتراض و 

- تجدید نظر و    
- فرجام

آرای صادره از حیث قابلیت 

زمان صدور آنان می باشد، مگر اینکه آن قوانین، خالف شرع شناخته 
 شود.  نسبت به کلیه قرارهای عدم صالحیتی که قبل از تاریخ اجرای 
این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان 

- تجدیدنظر  یا  است به ترتیب مقرر در این قانون عمل 
- فرجامی

رسیدگی 

می شود.

ر.ك به مرجع 1، صفحات  43 الی46.
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رأی وحدت رویه  شماره 95 مورخ 1356/7/10

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
دعاوي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها که 
قبل از تصويب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 
قانون  مشمول  است،  رسيدگي  جريان  در  و  شده  طرح 

مزبور است� 
متن رأی:

نظر به این که طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
اجاره  پیشه  و  یا کسب  براي سکني  که  سال ۱۳۵۶ هر محلي 
داده شده نیز مشمول آن قانون مي باشد و به موجب ماده ۳۲ از 
قانون روابط مالك و مستأجر مصوب  قانون مزبور  تاریخ اجراي 
۱۳۳۹ ملغي و منسوخ است، بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر 
و مستأجر شامل دعاوي که قبل از تصویب این قانون طرح شده 
و در جریان رسیدگي است نیز خواهد بود. این رأي طبق مقررات 

قانوني الزم االتباع است.



۲۱ کلیات

رأی وحدت رویه  شماره 113 مورخ 1356/11/24

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
عدم شمول قانون روابط موجر و مستأجر1356به دعاوي 
اقساط مال االجاره- که  تاخير در پرداخت  بابت  تخليه- 
قبل از تصويب قانون مزبور مطرح و در جريان رسيدگي 

است�
متن رأی:

بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که 
تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب  افتاده مال االجاره 
دفترخانه  اخطار  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  را  اجرت المثل  یا 
درخواست  موارد  جمله  از  اظهارنامه  یا  اجاره  سند  تنظیم کننده 
صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست ها 
و تخلیه که قبل از اجراي آن قانون و به ادعاي خودداري مستأجر 
از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمي یا اجرت المثل 
ظرف سه روز از تاریخ ابالغ اخطار دفتر اسناد رسمي و به استناد 
به شق »۷« ماده 8 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ 
این گونه دعاوي  در  بنابراین  نمي باشد  است  تقدیم شده  شمسي 
شرط تخلف مقرر در شق »۷« ماده 8 قانون اخیر الذکر الزم الرعایه 
خواهد بود. این رأي طبق قسمت اخیر ماده ۳ در مواد اضافه شده 
از طرف  کیفري مصوب ۱۳۳۷ شمسي  دادرسي  آیین  قانون  به 

دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروي شود.
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رأی وحدت رویه  شماره 71 مورخ 1353/8/29

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطي که در تاريخ صدور 
رأي الزم العمل باشد به کليه دعاوي که قباًل طرح شده و 

در جريان است نيز تسري خواهد داشت�
متن رأی:

نظر به این که ماده ۱ قانون روابط مالك و مستأجر صراحت دارد 
بر این که )هر محلي که براي پیشه و کسب و تجارت یا سکني تا 
به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این 
قانون خواهد بود( و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانیني که 
با مفاد این قانون مغایر باشد ملغي گردیده و قوانین مزبور فقط در 
مواردي که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به 
این که تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردي که از شمول این قانون روابط 
مالك و مستأجر را حتي به احکام قطعي که هنوز اجرا نگردیده 
تسري داده است و با توجه به مفاد ماده ۵۶۲ آیین دادرسي مدني 
که مقرر مي دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانوني که در زمان 
صدور آن الزم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون 
روابط مالك و مستأجر در نقاطي که در تاریخ صدور رأي الزم العمل 
باشد به کلیه دعاوي که قباًل طرح شده و در جریان است نیز تسري 
خواهد داشت. این رأي طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایي 

مصوب تیرماه ۱۳۲8 الزم الرعایه خواهد بود.



۲۳ باباول:درصالحيتدادگاهها

 باب اول: در صالحیت دادگاه ها
 فصل اول: در صالحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها

  ماده 10- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صالحیت 

 است، مگر در مواردی که ⇐ قانون مرجع 
- عمومی و  

- انقالب
دادگاه های 

دیگری را  تعیین کرده باشد.
ر.ك به مرجع 1، صفحه 393، 405.



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني )نموداری( ۲۴

رأی وحدت رویه  شماره 2111 مورخ 1335/10/10

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
توسعه  اصالح  قانون  مشمول  آن  موضوع  که  دعاوي  در 
معابرباشد مرجع صالح براي رسيدگي به اختالفات، هيأت 

سه نفري مذکور در قانون اصالح توسعه معابر است�
متن رأی:

مستفاد   ۱۳۲0/۴/۱ مصوب  معابر  توسعه  اصالح  قانون  از  آنچه 
و  اختالف  حل  در  تسریع  براي  قانونگذار  که  است  این  مي شود 
تعیین تکلیف افراد در موردي که شهرداري زمین مشجر یا مزروع 
یا  یا اصالح  یا مستغل اشخاص را براي توسعه  یا خانه  یا بیاض 
احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توي، انهار یا قنوات براي 
تسهیل آمد و شد یا زیبایي شهر یا سایر نیازمندي هاي شهر الزم 
بداند تصرف نماید مرجع صالح براي رسیدگي و حل اختالف هیأت 
سه نفري مذکور در ماده  ۱۴ قانون مذکور را تعیین نموده و رأي 
هیأت نامبرده قطعي مي باشد. بنابراین در دعاوي که موضوع آن 
براي  باشد مرجع صالح  بوده  قانون اصالح توسعه معابر  مشمول 
قانون  ماده  ۱۴  در  نفري مذکور  به موضوع هیأت سه  رسیدگي 

مزبور است و رأي شعبه اول دیوان کشور خالي از اشکال است.



۲۵ باباول:درصالحيتدادگاهها

رأی وحدت رویه  شماره 2253 مورخ 1335/10/25

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
يا عدم استحقاق کارمندان  به استحقاق  مرجع رسيدگي 
کشور  ديوان  طرف  از  استحقاق  تصديق  از  پس  دولت 

محاکم عمومي می باشد�
متن رأی:

طبق مقررات ماده ۶۴ قانون استخدام کشوري و تبصره ۳ ماده 
۱۶ قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگي به استحقاق یا عدم 
استخدامي در  مزایاي  باب مطالبه  استحقاق کارمندان دولت در 
مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف 
به  خود  مالي  حق  مطالبه  جهت  مي تواند  کارمند  مزبور  دیوان 
محاکم عمومي مراجعه نماید. لذا حکم شعبه ۶ دیوان کشور که 

حاکي از همین معني مي باشد ابرام مي شود.



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني )نموداری( ۲۶

رأی وحدت رویه  شماره 1255 مورخ 1345/7/12

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
اگر چه تعيين قيمت عادالنه اراضي ضروری برای راه آهن، در 
صالحيت کميسيون مخصوص است، ولي در دعاوي مالكين 
اراضي از جهت عدم تأديه قيمت، در صالحيت کميسيون 

نبوده و طبق اصول کلي در صالحيت محاکم عمومي است�
متن رأی:

آنچه از تبصره ۲ ماده ۲ قانون اجاره ساختمان راه آهن خورموسي و 
بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳0۵ و تصویب نامه هاي 
شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۳۲۱/۷/۱۲ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۲۹/۱۱/8 
مستفاد است، در صورت عبور راه آهن از امالک اشخاص و همچنین 
اراضي که براي ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا مي کند قیمت اراضي 
مزبور با توجه به جهات و مراتبي که در تصویب نامه ها ذکر شده به 
و خالصه صالحیت  مي گردد  تعیین  مخصوص  کمیسیون  وسیله 
کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادالنه اراضي است ولي در دعاوي 
مالکین اراضي از جهت عدم تأدیه قیمت در صالحیت کمیسیون نبوده 
و طبق اصول کلي و ماده ۱ قانون آیین دادرسي مدني در صالحیت 
محاکم عمومي است. بنابر مراتب رأي شعبه اولي دیوان عالي کشور که 
در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومي از نظر اتخاذ وحدت 
رویه قضایي تأیید مي گردد این رأي طبق ماده واحده قانون وحدت 

رویه قضایي مصوب تیرماه   ۱۳۲8 در مورد مشابه الزم االتباع است.



۲۷ باباول:درصالحيتدادگاهها

رأی وحدت رویه  شماره 27 مورخ 1353/3/15

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
اسناد سجلي  در  اختالف  عنوانًا  شناسنامه  ابطال  دعوي 
است و در صالحيت محاکم دادگستري است نه اداره ثبت 

احوال�
متن رأی:

شناسنامه  تعلق  عدم  بر  مبني  خواهان  ادعاي  که  این  به  نظر 
جهت  همین  به  و  نبوده  آمار  اداره  قبول  مورد  وي  به  موجود 
دعوي  است  شده  دادگاه  به  مراجعه  به  ناچار  آن  ابطال  براي 
عنواناً اختالف در اسناد سجلي است و بر طبق ماده ۴۴ قانون 
ثبت احوال مصوب۱۳۱۹ رسیدگي به آن در صالحیت محاکم 
دادگستري مي باشد لذا رأي شعبه سوم دادگاه استان خراسان 
که دادگستري را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. 
آیین  قانون  به  شده  اضافه  مواد  از  ماده۳  موجب  به  رأي  این 
دادرسي کیفري در موارد مشابه براي دادگاه ها الزم االتباع است.

ژ

ژ



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني )نموداری( ۲8

پرونده وحدت رویه ردیف10.59هیئت عمومي محترم 

دیوان عالي کشور

موضوع:
صالحيت  در  دولتی  مستخدمين  اختالف  به  رسيدگی 
هيأت رسيدگی به شكايات استخدامی سازمان امور اداری 

و استخدامی کشور است�
متن رأی:

ماده ۶۷ مقررات استخدامي شرکت هاي دولتي مصوب۱۳۵۲/۳/۵ 
صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون مي توانند 
امور  سازمان  شوراي  به  خود  استخدامي  تضییع حقوق  مورد  در 

اداري و استخدامي کشور شکایت کنند.
قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز مي شود نظر 
به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در 
تاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلي کار دولتي نداشته و کارمند 
دولت محسوب نمي شده اند یا به علت دعاوي استخدامي کارمندي 
آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع 
حقوق استخدامي خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور 
در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسیدگي به این 
گونه شکایات نیز از تاریخ۱۳۵۲/۳/۵هیئت هاي رسیدگي به شکایات 
سازمان امور اداري و استخدامي کشور و از تاریخ اجراي الیحه قانوني 



۲۹ باباول:درصالحيتدادگاهها

اصالح ماده ۶0 قانون استخدام کشوري و الغاء مواد۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون 
مذکور مصوب خرداد ماه ۵8 دادگاههایي است که طبق قانون جانشین 
آن هیئت ها شده اند بنابراین رأي شماره ۱۳۵۶/۴/۱8-۱۷8صادره 
با  و منطبق  انتظامي قضات صحیح  نظر  عالي تجدید  از دادگاه 
موازین قانوني وپیروي از مفاد آن با رعایت توضیحاتي که داده 
شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایي مصوب سال ۱۳۲8 
براي شعب دیوان عالي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم است.



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني )نموداری( ۳0

پرونده وحدت رویه ردیف11.59شماره 60/4/30-12646 

هیأت دیوان عالی کشور

موضوع:
ديون  به  راجع  دعاوي  به  نسبت  ورسيدگي  استماع 
محكومين به طرفيت بنياد مستضعفان، بالاشكال است�

متن رأی:
دادسراهاي  و  دادگاه ها  آیین نامه   ۱۲ ماده  طبق  بر  چون 
از  ایران،  اسالمي  انقالب  شوراي   ۵8 تیرماه  مصوب  انقالب 
مقرر شده  اسالم  بر طبق حدود شرع  که  جمله مجازات هایي 
ضبط اموالي که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه 
بنیاد  اساسنامه  قانوني  الیحه  به  توجه  با  و  بود  خواهد  دیون 
مستضعفان مصوب تیرماه ۵۹ شوراي انقالب جمهوري اسالمي 
۳ ماده دوم آن  بند  از تبصره ذیل  به مستنبط  اینکه  و  ایران 
شرکتها  سهام  یا  اقتصادي  واحد  یا  مال  هر  قبول  که  الیحه 
از حسابرسي  که پس  دانسته  آن  بر  متوقف  بنیاد  از طرف  را 
به  آنها  قبول  که  شود  احراز  بخش  اطمینان  طریقه هاي  از 
و  است حسابرسي  بنیاد  اهداف  درجهت  و  صالح مستضعفان 
است  محکومیني  دیون  و  مطالبات  به  نسبت  دقیق  رسیدگي 
که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسیدگي 
نسبت به دعاوي راجع به دیون چنین محکومیني به طرفیت 
رأي  بنابراین  مي رسد  نظر  به  بالاشکال  مستضعفان  بنیاد 
صادر  فوق  نظر  مبناي  بر  تهران که  صلح  دادگاه  شعبه۲0 
این  مي گردد  تشخیص  موازین  با  منطبق  و  صحیح  گردیده 
رأي بر طبق ماده۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسي کیفري 

مصوب مرداد ماه ۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.



۳۱ باباول:درصالحيتدادگاهها

پرونده وحدت رویه ردیف9.59هیئت عمومي محترم 

دیوان عالي کشور

موضوع:
دعاوي  فلذا  است  عمومي  تظلمات  مرجع  دادگستري 
مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي الزم االجرا، در 

دادگاه هاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است�
متن رأی:

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز 
از جمله  دعاوي  مختلفه  انواع  مستثني شده  قانون  در  که  آنچه 
در  الزم االجرا  اقساطي  قبوض  و  اسنادرسمي  به  مربوط  دعاوي 
دادگاه هاي دادگستري قابل استماع و رسیدگي است و حکم ماده 
۹۲ قانون ثبت اسناد و امالک مبني بر این که مدلول کلیه اسناد 
رسمي راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمي 
از محاکم دادگستري الزم االجراست منافات و مغایرتي با حق و 
اختیاراقامه دعوي در دادگاه هاي دادگستري ندارد و الزم االجرا 
بودن اسناد مزبور مزیتي است که در قانون براي چنین اسنادي 
در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقي که 
مصلحت و مقتضي مي دانند براي احقاق حق خود اقدام نمایند 
بنابراین رأي شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق 
صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانوني است این رأي بر طبق 
ماده۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسي کیفري مصوب مرداد ماه 

۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني )نموداری( ۳۲

پرونده وحدت رویه ردیف30.60شماره 1360/12/17-103402   

هیأت دیوان عالی کشور

موضوع:
اعطا اختيار به سازمانهای آب و برق برای قلع و قمع بنای 
ساخته شده در مسير خطوط انتقال برق، نافی صالحيت عام 
دادگاه های دادگستری برای اقامه دعوا و حكم به قلع بنا نيست�

متن رأی:
تأسیسات  از  تجاوز  رفع  قانوني  ماده ۹ الیحه  بر طبق  هر چند 
آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شوراي انقالب جمهوري 
اسالمي ایران به سازمانهاي آب و برق این اختیار داده شده که 
اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و حریم 
نوع  وهر  درختکاري  یا  ساختمان  احداث  آبیاري  انهار  و  کانالها 
اعطاي  با  مورد  حسب  بر  بشود  یا  شده  مقررات  خالف  تصرف 
مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز 
را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولي با لحاظ اینکه دادگستري 
مرجع تظلمات عمومي است این اختیار حق سازمان هاي آب و 
برق را براي اقامه دعوي در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب 
نمي نماید بنابراین رأي شعبه ششم دیوان عالي کشور صحیح و 
موافق قانون تشخیص مي شود این رأي بر طبق ماده واحده قانون 
مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲8 براي شعب دیوان 

عالي کشور و براي دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع است.


