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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته های 
است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی 
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 آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. 
این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر 
قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در 
آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد  آن ها، 
چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
افتخار  موسسه  این  بردارد.  حقوق  رشته  دانشجویان  با  همراهی  در  موثری  گام های  است 
با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان،  دارد که 
اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



از سري کتب آموزشي جامع مؤسسه آموزش عالي آزاد  اولین مجموعه  کتاب حاضر 
چتر دانش مي باشد که تحت عنوان »مجموعه آیین دادرسي مدني« تنظیم شده است. 
این کتاب مجموعه اي است کامل و دقیق از »حقوق دادرسي مدني« که در نگارش آن از 

کتاب هاي با ارزش دادرسي دانان ایراني استفاده شده است.
در این کتاب عمده مطالب مورد نیاز دانشجویان رشته حقوق در آزمون هاي مختلف 
حقوقي با ترتیب و نظم حقوقي خاص گردآوري شده است. گردآورنده در تهیه این کتاب 
از اصیل ترین و معتبرترین کتب آیین دادرسي مدني موجود استفاده نموده است و در 
عین حال در جاي جاي کتاب دقیق ترین نظرات بر اساس رویه قضایي و نظرات اساتید 
محترم آیین دادرسي مدني مشخص شده است. بسیاري از مطالب این کتاب نیز بعنوان 
مطالبي بدیع توسط نگارنده آورده شده است که با توجه به مطالعات صورت گرفته و بحث 

هاي آزاد کالسي نیاز به آنها احساس مي شد.
در این کتاب اساس و بنیان جمع آوري مطالب وجود دو منبع بسیار ارزنده از دو استاد 
که  است  حقوقي  دانشجوي  کمتر  که  است  بوده  مدني«  دادرسي  آیین  »حقوق  مسلم 
افتخار شاگردي این دو استاد را بطور مستقیم یا غیر مستقیم نداشته باشد: 1- مجموعه 
سه جلدي آیین دادرسي مدني جناب استاد آقاي دکتر عبداهلل شمس. 2- آیین دادرسي 
بعنوان  نیز  اینجانب  کریمي.  عباس  دکتر  آقاي  استاد  جناب  دعوا  اثبات  ادله  و  مدني 
دانشجوي حقوق در تمام طول تحصیل از منابع فوق و سایر منابع استفاده نموده ام و 

از محضر جناب استاد دکتر عباس کریمي فیض برده و افتخار شاگردي ایشان را دارم. 
عالوه بر این در نگارش این کتاب از کتاب هاي کاربردي معاونت آموزش و تحقیقات 
قوه قضائیه نیز استفاده شده است که به دلیل ارجاعات بسیار زیاد کتابهاي فوق و تشابه 
آن با منابع اصلي استفاده شده در این کتاب از ارجاع به کتاب هاي معاونت محترم مذکور 

خودداري شده و فهرست این منابع در کتابنامه درج شده است.
آیین دادرسي مدني در  تمام حقوقدانان معترفند هیچ کتابي در زمینه  همانطور که 
سنوات اخیر وجود ندارد که جایگزین منابع فوق باشد و دانشجوي حقوق را از مطالعه 
کتاب جناب استاد دکتر شمس و جناب استاد دکتر کریمي بي نیاز کند. اما شاید حجم 
اندك  فرصت  و  کشورها  سایر  حقوق  با  آنها  تطبیقي  مباحث  و  فوق  هاي  کتاب  زیاد 
داوطلبین آزمون هاي حقوقي موجب افزایش اضطراب و عدم اعتماد به نفس دانشجویان 

شده و تدوین مجموعه اي مختصر و دقیق در چنین شرایطي را الزام آور سازد.
این هدف و صرفاً جهت بررسي نکات عمده و حل مشکالت فوق درصدد  با  نگارنده 

مقدمه مؤلف



تألیف این کتاب برآمده و با استفاده از منابع مختلف علي الخصوص دو منبع ذکر شده 
این مجموعه را آماده نموده است. در همین جا به تمام دانشجویان حقوق توصیه مي شود 
که به مطالعه منابع اصلي و کتب فوق پرداخته و با وجود این مجموعه یا سایر کتاب هاي 
است  شده  تدوین  حقوقي  آزمون هاي  سازي  آماده  براي  که  محترم  همکاران  آموزشي 
احساس بي نیازي نکنند و درصدد افزایش دانش حقوقي خویش بر آیند تا به این ترتیب 

به مطالب ارزنده اساتید محترم اشراف داشته و شمِّ حقوق قوي بدست آورند.
از جناب استاد دکتر عباس کریمي استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران 
صمیمانه سپاسگزارم که با طیب نفس رضایت خویش را در استفاده از کتاب ارزشمندشان 

ابراز داشتند که اثر ایشان راهنماي بسیار گرانبهایي در نگارش کتاب حاضر بود.
از جناب استاد دکتر عبداهلل شمس استاد بزرگ آیین دادرسي مدني نیز کمال قدرداني 

را دارم و بعنوان شاگرد کوچک ایشان مراتب احترام و سپاس خویش را به جا مي آورم.
در تألیف این کتاب و نموداري کردن تمام مطالب آن از دوست بسیار عزیز و همراه 
بسیار صبورم جناب آقاي علي نیکوکار دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي 
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتي که زحمات بسیاري متحمل شدند و تا پایان کتاب 

اینجانب را راهنمایي کردند کمال تشکر و قدرداني را دارم.
از سرکار خانم نادیا اسود دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشکده 
حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران نیز بسیار سپاسگزارم که در تطبیق مواد و قوانین 

فرعي و ویرایش این مجموعه اینجانب را همراهي نمودند.
محترم  مدیر  دانشور  فرزاد  آقاي  به جناب  نسبت  را  قدرداني خویش  و  تشکر  مراتب 
مؤسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش به جا مي آورم که در چاپ این مجموعه خالصانه 

ترین همکاري و مساعدت را مبذول داشته و در انتشار آن همت گماشتند.

نادر صحرائي موانه
شهریور ماه 1391
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آئين دادرسي مدني مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه 
دعاوي مدني و بازرگاني، در دادگاه هاي عمومي، انقالب،  تجديد نظر و ديوان عالي كشور و ساير 

مراجعي كه به موجب قانون مؤظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود.

ماده 1- قانون آيين دادرسي مدني

چون قانون امور حسبي قانون خاص مي باشد در خصوص امور حسبي مقررات همين قانون اجرا 
مي شود مگر اينكه در موردي در خود قانون امور حسبي به قانون آئين دادرسي مدني ارجاع 
شده باشد كه در اين صورت مقررات قانون آئين دادرسي مدني الزم الرعايه است. )آ.د.م جلد 

اول- جناب استاد دكتر شمس(

امكان اعمال مقررات آيين دادرسي مدني در قانون امور حسبي

زیان  و  ضرر  مطالبه  کیفري  دادرسي  آیین  قانون   11 ماده  ذیل  موجب  به 
مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسي مدني مي باشد. همچنین بر اساس راي 
وحدت رویه شماره 582 مورخه 1371/12/2 مطالبه ضرر و زیان ناشي از جرم 
دعواي حقوقي بوده و مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانوني آن مي باشد.

يادآوري

كليات



9 مجموعه آیین دادرسی مدنی

ایراد عدم صالحیت نسبي جزء حقوق خصوصي خوانده و بطور کلي جزء حقوق طرفي است که ایراد به نفع 
او مقرر شده است. در مورد صالحیت نسبي دادگاه ها، تراضي طرفین براي ارجاع دعوا به دادگاهي دیگر 
که صالحیت نسبي رسیدگي به دعوا را ندارد صحیح است مگر در مورد دعاوي خانواده و دعاوي راجع به 

اموال غیر منقول که تراضي بر خالف دادگاه صالح بي اثر است.

نكته 1

الف( از قوانین آمره هستند.
ب( عطف به ماسبق مي گردند.

شامل  قوانین  فوري  اثر  علت  به  اصطالح  به 
دعاوي مطروحه نیز مي گردند.
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مقررات مربوط به سازمان قضاوتيا

- صالحیت ذاتي

- صالحیت محلي )نسبي(

الف( از قوانین آمره هستند.
ب( عطف بماسبق مي گردند.

قوانین  از  اصوالً  الف( 
مخیره محسوب مي شوند.

ب( اصوالً عطف بماسبق 
نمي گردند.

مقررات مربوط به صالحيت ها

محسوب  آمره  قوانین  از  الف( 
مي شوند.

مي گردند  بماسبق  عطف  اصوالً  ب( 
مگر در جایي که به حقوق مکتسبه 

افراد خلل وارد کنند.

مقررات آئين دادرسي مدني به معناي اخص

چنانچه دعوا در دادگاهي اقامه شود که صالحیت محلي ندارد و خوانده به صالحیت دادگاه ایراد نکند 
چنانچه دعواي مالکیت و تصرف راجع به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول باشد 

و یا دعاوي خانواده باشد دادگاه حق رسیدگي ندارد.

نكته 2

آ.د.م جلد اول- جناب استاد دكتر شمس
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1- توانایي قانوني مدعي براي مراجعه به مراجع قضایي براي رسیدگي به ادعاي وي ان

)مواد 2 و 11 و 15 ق.ا.د.م(
2- منازعه و اختالف مطرح شده در دادگاه که تحت رسیدگي باشد. )مواد 1 و 44 و 

52 و بند ب ماده 107 ق.ا.د.م(
3- ادعایي که در مرجع قضایي مطرح نگردیده و یا بعنوان امر تبعي مطرح گردد. )م 

142 ق.ا.د.م(
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1- منجز بودن حق مورد ادعا ش

2- ذي نفع بودن مدعي )نفع حقوقي، مشروع، ایجاد شده، باقي، شخصي و مستقیم(
3- محرز بودن سمت از حیث اصالت یا نمایندگي

4- داشتن اهلیت
5- اقامه دعوا در مدت قانوني

6- عدم اعتبار امر مختومه در مورد آن دعوا

ماده 2 ق.آ.د.م به سه مطلب مهم اشاره دارد: 1- ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست؛ 
2- ضرورت ذینفع بودن خواهان؛ 3- ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا. البته باید توجه داشت که 
متوقف بودن رسیدگی دادگاه به درخواست خواهان فقط شامل دعاوی )اعم از مدنی و تجاری( است و 
شامل درخواست های حسبی نمی شود به این معنی که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تقاضا نمی باشد. 

)دکتر مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی ج1، ص 47(

نكته 1

هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا 
اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي 

به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده 2 ق.آ.د.م

آ.د.م جلد اول- جناب استاد دكتر شمس
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قضات دادگاه ها مؤظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر و يا فصل 
خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصاًل 
قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر 
و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به 
بهانه سكوت، يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند، 

واال مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

ماده 3- قانون آيين دادرسي مدني

ره
ص

تب
ت 

نكا
1- مبناي تبصره ماده این است که به لحاظ شرعي اجبار مجتهد به استناد به قانوني که به آن 
اعتقادي ندارد جایز نیست و منظور از رسیدگی در این ماده رسیدگی ماهوی است نه شکلی که به 

قرینه قسمت دوم ماده )منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی( مشخص می شود. 
2- قاضي مجتهد نیز نمي تواند بر خالف قانون رأي دهد.

3- قاضي مجتهد با این استدالل که قانون خالف فتواي اوست، پرونده را براي ارجاع به شعبه دیگر 
ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگي، نزد رئیس حوزه قضایي ارسال مي دارد. )مستقاًل و شخصاً آنرا 

به شعبه دیگر ارجاع نمي دهد.(

را  قانون  و  باشد  مجتهد  قاضي  چنانچه  تبصره: 
جهت  ديگري  شعبه  به  پرونده  بداند  شرع  خالف 

رسيدگي ارجاع خواهد شد.
تبصره ماده 3 و نكات مرتبط با آن

تقدیم دادخواست از شرایط اقامه دعوا محسوب نمي شود بلکه از شرایط الزم براي شروع رسیدگي در 
دادگاه است. هر چند نظر مخالف، آنرا از شرایط اقامه دعوا مي داند.

نكته 2
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منظور از تعیین تکلیف بصورت خاص عبارتست از مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع که در 
ماده 9 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومي و انقالب نیز اصل 168 ق.ا آمده است.

نكته

آراء دادگاه ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به 
موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند.

ماده 5- قانون آيين دادرسي مدني

ي(
 رأ

ام
س

)اق
اه 

دگ
 دا

راء
آ

1- حکم

2- قرار

الف( امور ترافعي
ب( امور حسبي

الف( امور ترافعي
ب( امور حسبي

عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خالف اخالق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد 
در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 6- قانون آيين دادرسي مدني

دادگاه ها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد بصورت عام و كلي حكم 
صادر كنند. می توان گفت ماده 4 ق.آ.د.م با ماده 3 قانون اجرای احكام مدنی مكمل يكديگرند. به 
موجب ماده 3 ق.ا.ا.م: »حكمی كه موضوع آن معين نيست، قابل اجرا نمی باشد.« بنابراين حكم 

دادگاه بايد دارای موضوع معين بوده و نسبت به آن به طور خاص تعيين تكليف شده باشد.

ماده 4- قانون آيين دادرسي مدني

اصل 36 و 67 قانون اساسي- ماده 59 ق.م.ا- م 8 ق.ت.د.ع و 
1- م 214 ق.ا.د.ك مواد قانوني مرتبط
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در موارد استثنایي ذیل حتي اگر موضوع براي نخستین بار در دادگاه تجدید 
نظر مطرح شده باشد، مرجع تجدیدنظر به آن رسیدگي مي کند: تبيين مطلب

ه 7
ماد

به 
ع 

اج
ت ر

1( موضوع ماده اصل رسیدگي دو درجه اي در محاکم است.نكا
مرحله  فرجام  و  است  تجدیدنظر  مرحله  به  ماهوي مي کند منحصر  باالتر که رسیدگي  2( مرجع 

رسیدگي شکلي است نه ماهوي.
3( ممنوعیت مذکور در ماده 7 به دو دلیل است:

الف( صالحیت دادگاه بدوي نسبت به دادگاه تجدیدنظر از نوع صالحیت ذاتي است.
و در صورتي رسیدگي مي کند که  است  و ممیزي  بازبیني  تجدیدنظر مرجع  ب( 

نسبت به موضوع قباًل رسیدگي ماهوي صورت گرفته باشد.
ه 7

ماد
ت 

ائا
ثن

ست
ا

1( ورود ثالث )ماده 130 ق.ا.د.م(
2( جلب ثالث )ماده 135 ق.ا.د.م(

3( مطالبه هزینه دادرسي
4( دعواي خسارت وارد شده در جریان دعوا و بعد از آن

به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله باالتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين 
در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.

ماده 7- قانون آيين دادرسي مدني

1- رابطه نظم عمومي و اخالق حسنه عموم و خصوص مطلق است.
2- رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه منوط به آن است که با نظم عمومي مخالف 
نباشد. ماده 975 ق.م در خصوص قانون و قرارداد مقرر می دارد: »محکمه نمی تواند قوانین 
خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخالف اخالق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار 
کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع 

اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصوالً مجاز باشد.«

نكات ماده 6
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س
در

 دا
اغ

فر
ده 

اع
ت ق

ائا
ثن

ست
ا

موارد رسيدگي مجدد

1( تصحیح رأي توسط دادرس صادر کننده رأي مجاز است.
2( تفسیر رأي در صورت اجمال یا ابهام آن مجاز است.

3( رسیدگي مجدد به رأي در پي اعتراض به آن مجاز است.

1( رسیدگي واخواهي در پي اعتراض محکوم علیه غایب 
2( اعتراض شخص ثالث

3( اعاده دادرسي

هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن 
جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده، و يا مرجع باالتر آنهم در مواردي كه قانون 

معين نموده باشد.

ماده 8- قانون آيين دادرسي مدني

ماده 8 اشاره به قاعده فراغ دادرس دارد. مطابق این قاعده پس از صدور راي توسط 
1( خود دادرس حق دخل و تصرف در رأي و تغییر آن را ندارد.دادرس

2( با رضایت اصحاب دعوا نیز نمي تواند رأي خود را تغییر دهد.

يادآوري

چنانچه رسیدگی در مرحله بدوی صورت گرفته اما منجر به صدور قرار نشده باشد، در این صورت چنانچه 
از قرار صادره تجدیدنظر خواهی شود مرجع تجدید نظر حق رسیدگی ماهوی به موضوع متنازع فیه را 
ندارد، چرا که تجدیدنظر مرجع بازبینی است و چون در مرحله بدوی رسیدگی ماهوی صورت نگرفته 

مرجع تجدیدنظر نیز حق رسیدگی ماهوی ندارد به همین دلیل در ماده 7 به حکم اشاره شده نه قرار.

نكته
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ت
ائا

ثن
ست

ا

قاعده

ن 
شد

ا ن
ن ي

شد
ق 

سب
بما

ف 
عط

ي 
س

رر
ب

ص
اخ

ي 
عنا

ه م
ي ب

دن
ي م

س
در

 دا
ين

آئ

1( در مواردي که به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کند.
2( در مواردي که موضوع در دیوان عالي کشور تحت رسیدگي باشد )به دلیل اینکه 
در دیوان عالي کشور رسیدگي شکلي است و به مطابقت یا عدم مطابقت رأي صادره با 
قوانین زمان صدور توجه دارد. بنابراین به قوانین الحق وقعي نمي نهد. )م 366 ق.ا.د.م(

آیین دادرسي مدني به معناي اخص اثر فوري داشته و نسبت به دعاوي که سابقاً 
در جریان رسیدگي بوده اعمال مي شود. بنابراین عطف بماسبق مي شوند.

موضوع ماده 9 ق.ا.د.م در خصوص اثر فوري قانون و عطف بماسبق شدن آن است، هر چند باید بین این 
دو اصطالح تفاوت گذاشت، ولي مسامحتاً به جاي هم بکار برده مي شوند.

نكته

آ.د.م جلد اول- جناب استاد دكتر شمس

رسيدگي به دعاوي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون 
ادامه مي يابد. آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در 

زمان صدور آنان مي باشد مگر اينكه آن قوانين، خالف شرع شناخته شود.
نسبت به كليه قرارهاي عدم صالحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاه ها صادر شده 
و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در 

اين قانون عمل مي شود.

ماده 9- قانون آيين دادرسي مدني


