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سخن ناشر

تاریخ،  هویت  بشر  است  و  ...  ساختار  هر  جامعه  یی  با  ساروجی  از   پیشینه  ش  
شکل  می گیرد  تا  »باشندگان«  امروزش  به  پشتوانه ی  آن،  به  سامان  سازند  شرایط   

را  برای  »آیندگانی«  که  درآینده،  به  داوری  می نشینند.  
هر  اجتماعی  در گذرگاه  تاریخ  خویش،  بزنگاه هایی  دارد  که  رخدادها یش،  
احوال   در  بازنگری   روی،   این   از   می شود.   فردایش   سرنوشت   حتریرکننده ی  
مردمان  روزگاران  سپری شده،  نه  تنها  آموزه هایی  را  با  خود  دارد،  بلکه  سرشار  
»جذابیت«  و  »لطف«  است  از چگونگی  کرد  وکار،  روابط،  زبان  و  ادب  کالمی  

و  نگارشی  ایشان.  
بی گفت و گو،  میهن  کهنساله  ما  نیز  با  متدنی  هفت  هزاره یی،  آکنده  چنین  حوادثی  

است  و  ...  
»انقالب  مشروطه«،  در زمره ی  مهم ترین  اتفاقات  سرزمین مان  است  که  موجد  
ایران  گردید.  حادثه   یی  که  نه   بنیادین  در  ساختار  جامعه   ی   دگرگونی  ژرف  و  
فقط  بنیان  »استبداد«  و  »خودکامگی«  و  »جاهلیت«  سالطین  قجری  را  از  ریشه  
برکند  و  زیر و زبر کرد،  که  شهد  آزادی  را  به  مردمان  چشانید  و  دری  به  روشنای  
تا »قانون«،  ایشان،  موجب  گردید   بیداری   با  به  روی شان  گشود  و  نوین،   دنیایی  
مفهوم  واقعیش  را  باز یافته   و جـماعت  ایرانی،  با  واژگانی  نو،  مهچون  »آزادی  بیان  و  
اندیشه«،  »عدالت«،  »جملس«،  »حقوق  مدنی«،  »مسئولیت  اجتماعی«  و  ... آشنا  
شده  و  جایگاه  راستین  خود  در مناسبات  سیاسی  و  تعیین  سرنوشت  خویش  و  

زادبوم شان  را  باز شناسند.  
برکنار  از مهه  ی  پیآمدهای  انقالب  مشروطه،  یکی  از عواملی  که  دوستداران  
خوانش  کارنامه  ی  گذشتگان  را به  مطالعه  ی  این  برهه  از تاریخ  ایران،  هتییج  می کند،  
 زبان  و  ادبیات  این  عصر  است  که  به  حلاظ  تفاوت های  فاحش  اش  با  فرهنگ  روزگار  ما،



 جذبه   و  کششی  خاص  دارد.  ادبیاتی  با  غنایی  ویژه.  فرهنگی  که  نه  تنها  در  گفت 
و شنودهای  عادی  آن  زمانه  جاری  بوده،  بلکه  مکتوبات  رمسی  و  حقوقی اش  را  

نیز  حتت  تاثیر  داشته  است.
با  چنین  پیشکالمی،  انتشارات  چرتدانش  به  عنوان  نشر دهنده  ی  کتب  حقوقی،  
با  هدف  آشنا  منودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در  هیات  
دانشجوی  حقوق،  اندیشه  ی  پوشیدن  ردای  وکالت  و  قضاوت  و ... به  سر  دارند،  
با  چند وچون  تدوین  و  نگارش  قوانین  درآن  عهد  و  بازشناخت  روشن بینی  
نگارندگان  آن،  انتشار  جمموعه  کتاب  هایی  در  این  زمینه  را  در دستور کار  قرار  
داده  که  ششمین  جلد  آن  با  عنوان  »خنستني قوانني موقيت اصول حماکمات حقوقي  «  هم  

اینک  در  دستان  مشاست.
پر  واضح  است  که  قوانین  مندرج  در این  کتاب  و  کتاب های  بعدی،  کالًمنسوخ  
از دیدگاه  آشنایی   این  دلیل  است  که  خواندنش  را   به   تنها   باز نشرشان   شده اند  و  
 با  حنوه ی  تدوین  اولین  قوانین  حقوقی  بر   پایه  نظام  پارلـمانیسم،  آن  هم  در  ایام  
واپس  ماندگی  جامعه ی  ایران  عهد  قجر،  برای  باشندگان  امروز  درحلقه ی علم  حقوق،  

به  فایده  دیدیم.  
انتظار  بر  آن  است  تا  اقدام  انتشارات  چرتدانش  در  نشر کتب  تاریخی  با  مضامین  
اقبال  اهل  حقوق  و دوستداران  تاریخ،  واقع  شده  و  فرزانگان   حقوقی،  مورد  
گرانسنگ  در  حیطه  ی  تاریخ  و  حقوق  نیز  با  رهنمودها  و  دانش  و  دانسته  های شان  
در این  مقوله ،  ما  را  یاری رسان  شوند  تا    کاستی هامان  در  دستیابی  به  هدفی  که  

شرح  اش  رفت،  به  حداقل  رسد.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی 
 مصوب کمیسیون قوانین عدلیه  »مورخ 
26رمضان و19 ذی القعده 1329 قمری«

 مواد عمومی1

ماده 1

حماکم 2 عدلیه 3 به  دعاوی  حقوقی  که  راجع  به  آهنا  است  موافق  قوانین  رسیدگی  
کرده  حکم  یا  فصل  می منایند  و  آن  چه  را  که  موافق  قانون  راجع به  آهنا  نبوده  از  
خصایص  حماکم  اختصاصی  رد  می منایند  و  اموری  که  راجع  به  حماضر 4 عدول5  
جمتهدین  جامع الشرایط6  است  پذیرفته  و  به  طوری  که  قانون معین  می کند  به  حماضر  

مزبوره  ارجاع  کرده  و  بر  طبق  احکام  آهنا  حکم  اجرا  می دهد.

ماده 2

حماکم  عدلیه  فقط  وقتی  شروع  به  رسیدگی  دعاوی  حقوقی  می منایند  که  صاحبان  
دعوی  این  تقاضا  را  به  طوری  که  قانون  معین  می کند  کرده باشند.

ماده 3

حماکم  عدلیه  مکلفند  که  به  دعاوی  موافق  قوانین  رسیدگی  کرده  و  به  موجب  آن  

1- قسمتی از این قانون به موجب قانون 23 جوزا 1302 و مقررات موقتی مصوب طبق اختیارات 27 بهمن 1305 و قوانین 29 
اسفندماه 1306 و 11 دی ماه 1307 و 26 اسفند 1308 و 3 تیرماه 1309 و 7 تیرماه 1309 و 25 آبان ماه 1310 نسخ و اصالح 

شده است و مواد منسوخه و اصالح شده با حروف ریز چیده شده است.
2- محاکم: دادگاه ها

3- عدلیه: دادگستری
4- محاضر: جمع محضر، پیشگاه ها، آستان ها

5- عدول: صالح
6- مجتهد جامع الشرایط: مجتهدی که توانایی استنباط احکام شرعی همه ی موضوعات راداشته باشد، مجتهد مطلق )مجتهد: 

دانشمند دینی که به درجه ی اجتهاد رسیده باشد.(



11 مواد عمومی

حکم  داده  یا  فصل  منایند.  و  در  صورتی  که  قوانین  موضوعه   مملکتی  کامل  یا  
صریح  نباشد  و  یا  ناقص  و  یا  متناقض  باشد  باید  حماکم  عدلیه  موافق  روح  و  مفاد  

عمومی  قوانین  موضوعه  امور  را  قطع1  و  فصل  منایند.

ماده 4

 اکیدًا  ممنوع  است  که  حماکم  عدلیه  به  عذر  این  که  قوانین  موضوعه  مملکتی  کامل  یا  
صریح  نیست  و  یا  ناقص  و  متناقض  است  صدور  حکم  را توقیف  کنند.  متخلفین  
از  این  قاعده  در  حکم  اشخاصی  خواهند  بود  که  استنکاف2  از  احقاق  حق  

کرده  باشند.

ماده 5

 در  حماکم  عدلیه  به  ماهیت  دعاوی  حقوقی  فقط  تا  دو  درجه  می توان  رسیدگی  منود.

ماده 6

در  حماکم  عدلیه  هیچ  دعوایی  منی تواند  از  حیث  ماهیت  قابل  رسیدگی  در  درجه  
باالتر  باشد  مادام  که  در  درجه  پایین تر  در  آن  باب  حکم  صادر نشده  است.

ماده 7

هیچ  اداره  دولتی  و  مقام  رمسی  منی تواند  حکم  حمکمه  عدلیه  را  تغییر  بدهد  
مگر  خود  حمکمه  که  حکم  داده  است  یا  حمکمه  باالتر  در مواردی  که  قانون  

معین  می کند

1- قطع: 1. متوقف شدن، توقف 2. از بین بردن
2- استنکاف: خودداری کردن، امتناع
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 باب اول:  اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه
 فصل اول:  در صالحیت محاکم صلحیه

ماده 8

امور  راجعه  به  حماکم  صلحیه 1 از  قرار  تفصیل  ذیل  است:
 اواًل-  دعاوی  مشروحه  ذیل  در  صورتی  که  مدعی  به  بیش  از  دویست  و  پنجاه  

تومان  نباشد.
 الف-  دعاوی  راجعه  به  عیان  اموال  از  منقول  و  غیر  منقول.

ب  - دعاوی  راجعه  به  دیون  از  قبیل  مثن2  و  مبیع3  و  قرض  و  اجرت  عمل  کارگر  
و  شاگرد  خادم  و  خادمه4  و  حق اجلعاله 5 و  حق الوکاله  و  حق النفقه  و الکسوه  و  
حق السبق6  و  امثال  آن  ودعاوی  راجعه  به  خسارت  و  غرامت  از  قبیل  خسارت  
وارده  بر  حاصل  و  حمصول  زراعتی  ومستغالت  و  امالک  و  امثال آن  در  صورتی  
که  مدعی  به  بیش  از  مبلغ  دویست  و  پنجاه  تومان  نباشد  یا  در  هنگام  اقامه  

دعوی  مقدار  مدعی  به  را  نتوان  صحیحًا  تعیین  کرد.
ج  - دعاوی  راجعه  به  منافع  چه  متعلق  به  اشخاص  باشد  از  قبیل  اجیر 7 و  عمله  
و  کارگر  چه  متعلق  به  منافع  اعیان 8 باشد  از  قبیل  مال االجاره  و حق السکنی  و  

امثال  آن.

1- محکام صلحیه: دادگاه های صلح
2- َثَمن: قیمت ، بها

3- َمبیع: آنچه که خریدوفروش می شود، آنچه که مورد معامله قرار می گیرد
4- خادمه: خدمت گزار زن

5- حق الجعاله: حق دستمزد
6- حق الَسَبق: کسی که قبل از دیگران مالی را تصاحب یا جایی را اشغال کند حقی به دست می آورد که به آن حق السبق 

می گویند.
7- اجیر: مزدبگیر، مزدور

8- اعیان: ثروتمندان
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 د  - دعاوی  راجعه  به  حقوق  مالی  مثل  حق الشفعه 1 حق العبور2  حق اجملری3  و  امثال  آن.
ه  - دعاوی  راجعه  به  حقوق  غیر  مالی  مثل  حق احلضانه 4 حق الوصایه 5 حق الوالیه6 

و  امثال  آن.
 و  - دعاوی  حاصله  از  هتک  شرف7  به  واسطه  اظهار  شفاهی  یا  کتبی  علنی  یا  
غیر  علنی  غیر  از  مواد  مطبوعات  و  مهچنین  دعاوی  حاصله  از  ضرب  و شتم  در  

صورتی  که  مدعی  اقامه  دعوی  حقوقی  کند  نه  جزایی.
 ثانیًا  - دعوای  تصرف  عدوانی  در  غیر  منقول  تا  هر  مقداری  که  باشد  در  صورتی  
که  این  دعوی  در  ظرف  سه  ماه  از  تاریخ  تصرف  عدوانی  اقامه  شود  و  اال  دعوی  

راجع  به  حمکمه  ابتدایی8  است.
 ثالثًا  - دعوی  ممانعت  از  حق  کسی  در  ملک  دیگری  از  قبیل  حق العبور  حق  مرتع  
حق  جمری  حق  ناودان  و  امثال  آن  در  صورتی  که  از  زمان  ممانعت   اولیه  بیش  از  

سه  ماه  نگذاشته  باشد  و  اال  به  حمکمه  ابتدایی  رجوع  خواهد  شد.
تا  هر  مبلغی  که   به   امارات  مدعی   تأمین  و  حفظ  دالئل  و    رابعًا  - خواهش  

باشد.
 خامسًا  - اصالح  ذات البین9  در  هر  دعوایی  و  تا  هر  مقداری  که  مدعی  به  باشد  

موافق  مواد  )88(  و  )56(.

1- حق الُشفعه: اگر یکی از دو شریک بخواهد سهم خود را بفروشد شریک دوم در خرید آن حق تقدم دارد که به آن حق شفعه 
می گویند.

2- حق العبور: حق عبور
3- حق المجری: حقی که به موجب آن مالکی می تواند از ملک دیگری حق جریان دادن آب یا فاضالب یا لوله ی نفت داشته باشد.

4- حق الحضانه: حق پروردن مادی و معنوی طفل است از سوی پدر و مادرش
5- حق الوصایه: حق وصیت

6- حق الوالیه: حق والیت
7- هتک شرف: ریختن آبرو و حیثیت کسی

8- محکمه ی ابتدایی: دادگاه َبْدوی
9- ذات البین: 1. میانه ی دو شخص یا دو گروه 2. گله مندی یا اختالفی که بین دو تن به وجود آید
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ماده 9
دعاوی  مفصله  ذیل  به  حماکم  صلحیه 1 راجع 2 نیست  ولو  مقدار  مدعی  به  دویست  

وپنجاه  تومان  یا  کمرت  باشد:
1- دعاوی  مربوطه  به  منال3  دیوانی4.

2- دعاوی  راجعه  به  امتیازاتی  که  از  طرف  دولت  داده  می شود.

ماده 10
دعاوی  در  مهان  حمکمه  صلحیه  اقامه  می شود  که  مدعی  در  حوزه  آن  ساکن  یا  
مقیم  است  و  هر  گاه  مدعی  خبواهد  می تواند  به  صلحیه  نیز رجوع  مناید  که  مدعی علیه  
درحوزه  آن  ساکن  یا  مقیم  است  و  هر  گاه  مدعی  خبواهد  می تواند  به  صلحیه  نیز  
رجوع  مناید  که  مدعی علیه  در  حوزه  آن  اقامتگاه  دائمی  یا  موقتی  دارد  ولی  در  
بلوکات5  هر  گاه  مدعی  به  حمکمه  اقامتگاه  خودش  رجوع  مناید  باید  خمارج  عادیه  
مسافرت  و  توقف  مدعی علیه  را  که احضار  شده  است  به  مشارالیه  بپردازد  و  بعد  
هر  گاه  حقانیت  او  ثابت  شد  مدعی  می تواند  در  جزو  خسارت  خود  یا  مصارف  

را  هم  موافق  قانون  از مدعی علیه  بی حق  ادعا  و  مطالبه  مناید.

ماده 11
دعاوی  راجعه  به  اموال  غیر  منقوله  در  صلحیه  باید  اقامه  شود  که  مال  غیرمنقول  
در  حوزه  آن  واقع  است  اگر  چه  مدعی  و  مدعی علیه  هم  در آن  حوزه  ساکن  یا  

مقیم  نباشند.

1- محاکم صلحیه: دادگاه های صلح
2- راجع: مربوط، مرتبط

3- منال: مال، دارایی، ثروت، ملک، درآمد، مداخل
4- منال دیوانی: امالک دولتی، خالصه ها

5- بلوکات: دهستان ها، نواحی/ بلوک: دهستان
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ماده 12

هر  گاه  یک  ادعا  راجع  به  چند  مدعی علیه  باشد  که  در  حوزه های  صلحیه  خمتلفه  
مقیمند  مدعی  می تواند  یکی  از  صلحیه های  مزبوره  را   اختیار  کرده  اقامه  دعوی  

مناید.

ماده 13

در  متام  موارد  طرفین  می توانند  تراضی  منوده  به  هر  حمکمه  صلحیه  که  خبواهند  
رجوع  منانید  تراضی  طرفین  در  دفرت  حمکمه  صلحیه  قید شده  به  امضای  طرفین  
قید   این  نکته   باشند   می رسد  و  در  صورتی  که  متداعیین1  سواد2  نداشته  

می شود.

ماده 14
ادعای  متقابل  یعنی  دعوایی  که  در  جواب  دعوای  مدعی  اقامه  می شود  و  مبتنی  بر  
یک  اساس  و  از  یک  منشاء  ناشی  شده  یا  به  کلی  مربوط  به یکدیگر  باشد  راجع  
به  مهان  حمکمه  صلحیه  است  که  دعوای  اصلی  در  آن  جا  اقامه  شده  است.  
ولی  هر  گاه  ادعای  متقابل  نظر  به  مقدار  مدعی  به  راجع  به حماکم  صلحیه  نباشند  
ابتدایی   به  حمکمه   به  طرفین  اعالم  می کند  که   ننموده   حاکم  صلح  رسیدگی  

حقوق  رجوع  منایند.

ماده 15

در  موارد  اختالفاتی  که  در  باب  صالحیت  مابین  حماکم  صلحیه  حاصل  می شود  

1- متداعیین: طرفین دعوا، خواهان و خوانده
2- سواد: کپی، رونوشت
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هرگاه  طرفین  اختالف  در  حوزه  یک  حمکمه  ابتدایی  واقع باشند  رفع  اختالف  در  
مهان  حمکمه  ابتدایی  به  عمل  می آید  و  اگر  در  حوزه های  حماکم  ابتدایی  خمتلفه  
واقع  باشند  رفع  اختالف  راجع  به  حمکمه  ابتدایی است  که  دعوای  خمتلف   فیه  بدوًا  
در  حوزه  آن  اقامه  شده.  و  هر  گاه  دعوای  خمتلف   فیه  در  یک  تاریخ  در  حوزه های  

خمتلفه  حماکم  ابتدایی  اقامه  شده  باشد رفع  اختالف  با  حمکمه  استیناف 1 است.

ماده 16

 اگر  اختالفی  در  باب  صالحیت  مابین  حماکم  صلحیه  و  حماکم  ابتدایی  حاصل  شودرفع  
با  آن  حمکمه  استیناف  است  که  طرفین  اختالف در  حوزه  آن  واقعند.   و   آن  
هر  گاه  طرفین  اختالف  در  حوزه های  استینافیه  خمتلفه  واقع  باشند  رفع  اختالف  به  
عهده  آن  حمکمه  استیناف  است  که  دعوای  خمتلف   فیه  بدوًا  در  حوزه آن  اقامه  
شده  است.  وهر  گاه  دعوای  خمتلف فیه  در  یک  تاریخ  در  حوزه های  خمتلفه  حماکم  

استینافی  اقامه  شده  باشد  رفع  اختالف  با  دیوان  متیز2  است.

ماده 17

 ارباب  رجوع  در  موارد  حدوث  اختالف  به  یکی  از  حماکمی  که  طرف  اختالف  
هستند  رجوع  منوده  تعیین  حمکمه  را  که  صالحیت  رسیدگی دارد  درخواست  
می منایند.  درخواست  مذکور  با  توضیحات  خود  حمکمه  به  مقامی  که  موافق  ماده  
)15(  و  )16(  صالحیت  رفع  اختالف  را  دارد  تقدیم شده  رسیدگی  به  دعوایی  

که  باعث  اختالف  شده  است  تا  صدور  حکم  آن  مقام  به  تأخیر  می افتد.

1- محکمه ی استیناف: دادگاه تجدیدنظر
2- دیوان تمیز: دیوان عالی
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 فصل دوم:  در عرض حال و احضار

ماده 18

عرضحالی1  که  به  حماکم  صلحیه  در  اقامه  دعوی  داده  می شود  ممکن  است  کتبی  
یا  شفاهی  باشد.

ماده 19
عرضحال  شفاهی  را  حمکمه  صلحیه  در  دفرت  ثبت  کرده  برای  عارض2  قرائت  
می کند  و  بعد  به  امضای  عارض  می رساند.  هر  گاه  عارض  سواد نداشته  باشد  

دیگری  از  طرف  عارض  امضاء  می مناید  و  جهت3  آن  در  دفرت  قید  می شود.

ماده 20

هر  گاه  عرضحال  خارج  از  صالحیت  حمکمه  صلح  باشد  حمکمه  صلح  قرار  عدم  
قبول  عرض  حال  را  با  جهات4  آن  داده  عرض  حال  را  به   صاحبش  رد  می کند.  
و  هر  گاه  عرضحال  شفاهی  باشد  حمکمه  صلح  به  خواهش  عارض  سوادی  از  

قرار  خودش  به  عارض  می دهد.

ماده 21

در  عرضحال  چه  کتبی  باشد  و  چه  شفاهی  باید  عارض  اطالعات  ذیل  را  بدهد:
1- اسم  و  شهرت  و  حمل  اقامت  و  شغل  خود  و  مدعی علیه  و  مهچنین  اطالعات  

1- عرض حال: شکواییه، شکایت نامه، بیان شکایت یا درخواست
2- عارض: شاکی، شکایت کننده

3- جهت: علت
4- جهات: علل
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مذکور  را  درباب  مطلعین  از  قضیه  در  صورتی  که  مدعی  به  اطالع  آهنا   استناد  
می کند  بر  سبیل  اجـمال1  قید  می کند.

2- دالیل  موجوده  ادعای  خود  را.
3- مقدار  مدعی  به  مگر  در  مواردی  که  تعیین  مقدار  ممکن  نیست.

4- توضیح  این  که  چه  می خواهد  یا  چه  اقدامی  باید  بشود.

ماده 22

مقدار  مدعی  به  مبلغی  است  که  در  عرضحال  صریحًا  قید  شده  است  به  ضمیمه  
اجرت املثل  و  خسارت  که  بوجه  مدعی  به  تا  روز  اقامه   دعوی  ضمیمه  شده  و  

عارض  تأدیه  آن  را  تقاضا  می کند.

ماده 23

باید   شود   حاصل   متداعیین   مابین   اختالفی   به   مدعی   مقدار   در   گاه   هر  
درموعدی  که  حمکمه  صلح  معین  می کند  مقدار  مدعی  به  واسطه حتقیقات  

حملی  یا  استعالم  ازمطلعین2  و  اهل  خربه3  معین  شود.

ماده 24

مدعی  می تواند  اسناد  خود  را  به  حمکمه  صلح  سپرده  قبض  رسید  دریافت  
دارد.

1- بر سبیل اجمال: به اجمال، به اختصار
2- مطلعین: شاهدان

3- اهل خبره: آگاهان
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ماده 25

به  موجب  عرضحال  مدعی  حمکمه  صلح  مدعی علیه  را  احضار  و  به  مدعی  
موعد  حضوراو  را  اعالم  می دارد.

ماده 26

 احضار  متداعیین  به  توسط  احضاریه  به  عمل  می آید  و  در  احضارنامه  نکات  
مفصله  ذیل  باید  تصریح  شود:

1- اسم  و  شهرت  و  شغل  و  حمل  اقامت  مدعی  و  مدعی علیه.
2- موضوع  ادعا.

3- باید  در  کجا  احضار  شونده  حاضر  شود.
4- تاریخ  حضور  ) روز  و  ماه  و  سال(  با  تعیین  ساعت  در  مواقع  الزمه.

5- اسم  مأمور  احضار  و  یا  اداره  که  احضارنامه  را  تبلیغ  می کند.
6- هر  گاه  احضار  شونده  حاضر  نشود  چه  نتیجه  برای  او  خواهد  داشت.

 در  مورد  دعوت  مطلعین  و  سایر  اشخاص  تاریخ  و  حمل  دعوت  و  این  که  به  
تقاضای  کی  و  جهت  دعوت  چیست  باید  تصریح  شود  و  مطلعین  جمبور  به حضور  
نیستند. احضارنامه  باید  دو  نسخه  باشد  و  هر  دو  نسخه  را  امین  صلح1  امضاء  می کند.

ماده 27

 موعد  مقرر  برای  حضور  مدعی علیه  در  حمکمه  نباید  از  تاریخ  ابالغ  احضارنامه  
مسافت   چهار  فرسخ2   هر   برای   نیز   و   باشد   روز   یک   از   کمرت   مدعی علیه   به  

1- امین صلح: قاضی دادگاه صلح
2-  فرسخ: فرسنگ، شش کیلومتر
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ازاقامتگاه  مدعی علیه  تا  حمکمه  بر  مدت  مزبوره  یک  روز  عالوه  می شود.

ماده 28

یا   یا  پلیس  حمل  و   یا  به  توسط  مأمورین  احضار    احضارنامه  به  اشخاص  الزم  
ضابط1  و  کدخدا  و  غیره  ابالغ  می شود.

ماده 29

 احضاریه  باید  به  خود  احضار  شونده  ابالغ  شود  و  در  صورتی  که  احضار  شونده  
غایب  باشد  احضاریه  را  مأمور  احضار  به  یکی  از  اهل  خانه   مدعی علیه  یا  به  
مباشر  ملک  ویا  به  یکی  از  مهسایگان  او  در  صورتی  که  ابالغ  احضاریه  را  

در  عهده  به  گیرند  تسلیم  منوده  در  نسخه  دیگر  رسید  می گیرد.

ماده 30

در  صورتی  که  هیچ  یک  از  اشخاص  مذکوره  در  ماده  قبل  نباشند  مأمور  احضار  
یک  نسخه  احضاریه  را  در  شهر  به  صاحب   منصب2  یا  کمیسری   نظمیه 3 و  در  ده  

به  کدخدا  می سپارد  ودر  نسخه  دیگر  رسید  می گیرد.

ماده 31

 مأمور  احضار  در  حین  ابالغ  احضارنامه  روی  آن  تاریخ  ابالغ  را  قید  می کند  
و  در  نسخه  دیگر  احضارنامه  گیرنده  آن  باید  رسید  و  تاریخ  ابالغ  احضاریه  

1- ضابط: مأمور تفتیش و کشف جرائم، دادستان شهرستان، بازپرس، صاحب منصب ژاندارمری، حاکم، والی
2- صاحب منصب: ویژگی کسی که دارای شغل مهمی است یا دارای شأن و شوکت است.

3- کمیسری نظمیه: مأمور نیروی انتظامی

ء

ء

ء
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را  نوشته  امضا  مناید  و  آن  نسخه  ثانوی  را  مأمور  احضار  به  حمکمه  صلح  تسلیم  
می کند.  هر  گاه  گیرنده  احضاریه  نتواند  یا  خنواهد  امضاء  بدهد  در روی  هر  دو  
نسخه  صریحًا  نوشته  می شود  که  احضاریه  به  کی  و  در  چه  تاریخ  تسلیم  شده  و  

چرا  امضاء  نشده  است.

ماده 32

مأمور  احضار  در  موارد  ذیل  منی تواند  تبلیغ  احضارنامه  مناید:
1-  به  والدین  و  اجداد  و  احفاد1  خود.

2-  به  اقربای2  خود  تا  درجه  سوم  و  مهچنین  به  خمدوم3  و  خدمه  سابق  خود.

ماده 33

موعدی  را  که  حمکمه  صلح  برای  حضور  متداعیین  معین  کرده  است  به  رضایت  
آهنا  می تواند  به  تأخیر  بیندازد.

 فصل سوم:  در اقدامات و رسیدگی محکمه صلح
 مبحث اول:  در حضور متداعیین و رسیدگی محکمه صلح در 

مواردی که محکمه مذکوره حق حکم را دارد�

ماده 34

در  موعد  مقرر  طرفین  یا  شخصًا  در  حمکمه  صلح  حاضر  می شوند  یا  وکیل  
می فرستند.

1- احفاد: جمع َحَفد: نوادگان، نبیرگان
2- َاْقرِبا: خویشاوندان اعم از نسبی و سببی و رضاعی و اعم از َاَبَوْینی و َابی و ُاّمی

3- مخدوم: آقا، سرور، ارباب، رئیس
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ماده 35

رسیدگی  حمکمه  صلح  علنی  و  شفاهی  است  ولی  در  مورد  عصمت  حماکمه  
سری  خواهد  بود.

ماده 36

در  موارد  ذیل  مدعی علیه  می تواند  جواب  مدعی  را  نداده  دعوی  را  رد  کند:
1-  وقتی  که  رسیدگی  به  دعوایی  خارج  از  صالحیت  حمکمه  صلح  است  و  یا  

راجع  به  حمکمه  صلح  دیگری  است.
حمکمه   یا  در   و   حمکمه  صلح  دیگر   یا   حمکمه  صلح   مهان   وقتی  که     -2
دیگری  مهان  دعوی  مابین  مهان  اشخاص  یا  دعوای  دیگری  که  مناسبت  تامه1  

با  ادعای  مدعی  دارد  سابقًا  عنوان  شده  و  در  حتت  رسیدگی  است.
3-  در  صورتی  که  ادعای  مدعی  متامًا  راجع  به  مدعی علیه  دیگری  است.

4-  در  صورتی  که  مدعی  صالحیت  اقامه  دعوا  را  ندارد.
5-  در  صورتی  که  وکیل  مدعی  وکالت  از  طرف  او  ندارد.

ماده 37

بعد  از  شروع  به  رسیدگی  حمکمه  صلح  بدوًا  تکلیف  صلح  به  طرفین  منوده  و  
سعی  خود  را  در  اصالح  ذات البین  حتی  در  حین  حماکمه تعقیب  می کرد  و  فقط  

در  صورت  عدم  موفقیت  بعد  از  رسیدگی  حکم  می دهد.

1- مناسبت تامه: ارتباط کامل
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ماده 38

یا  وکالی  آهنا   در  صورت  اصالح  صلح نامه  کتبی  نوشته  شده  به  امضای  طرفین  
می رسد  و  کاری  که  به  مصاحله  متام  شده  از  سرگرفنت  آن جایز  نیست.

ماده 39

 در  صورت  عدم  اصالح  بعد  از  شروع  به  رسیدگی  حمکمه  صلح  به  مدعی  
تکلیف  می کند  که  ادعای  خود  را  بیان  و  اوضاع  و  احوال  را  تصریح کرده  دالیل  
بعد   می کند   گوش   را   مدعی علیه   توضیحات   جواب   بعد   و   کند   اقامه   را   خود  
به  مدعی  و  مدعی علیه  به  نوبت  اجازه  دادن  توضیحات  را  می دهد  و خودش  
توضیحات  الزمه  را  می خواهد  و  مهین  که  مشاهده  کرد  که  مسئله  روشن  و  

قدر  کفایت  توضیح  شده  است  مذاکرات  را  طرفین  ختم  می کند.

ماده 40

در  دعوای  تصرف  عدوانی1  کسی  در  اموال  غیر  منقوله  دیگری  در  صورتی  
که  اقامه  دعوای  مزبور  در  ظرف  سه  ماه  از  تاریخ  تصرف  عدوانی  به عمل  آمده  
حمکمه  صلح  داخل  در   باشد   تومان   پنجاه   و   دویست   از   بیش   به   مدعی   و  
مداقه  اسنادی  که  داللت  بر  حق  مالکیت  می مناید  منی شود  هلذا  هر  گاه در  باب  
تصرف  عدوانی  مابین  طرفین  گفتگو  و  منازعه2  باشد  حمکمه  صلح  حتقیقات  
خود  را  فقط  در  باب  تصرف  آن  منوده  مال  غیر  منقول  را  به  تصرف متصرف  اول  
می دهد  بدون  این  که  به  مدرک  و  مبنای  حق  مالکیت  برسد  و  به  طرفین  

1- تصرف عدوانی: تصرف مکانی یا در اختیار گرفتن مالی بدون رضایت مالک یا بدون مجوز قانونی
2- منازعه: نزاع، دعوا )طرف منازعه: طرف نزاع، طرف دعوا(
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اعالم  می دارد  که  در  باب  حق  مالکیت  به  حمکمه  ابتدایی  رجوع  کنند.

ماده 41

 تأخیر  رسیدگی  به  خواهش  یک  طرف  فقط  در  مواد  ضرورت  به  تصدیق  حمکمه  
و  به  اندازه  لزوم  قبول  می شود.

ماده 42

 هر  گاه  یکی  از  متداعیین  حتصیل  سندی  یا  سوادی  را  که  برای  توضیح  کار  او  
الزم  است  از  ادارات  یا  مقامات  رمسی  الزم  بداند  حمکمه  صلح   باید  بر  حسب  
خواهش  اوتصدیق  کتبی  بدهد  که  فالن  سند  یا  سواد  آن  و  یا  فالن  استعالم  

برای  فالن  امر  الزم  است.

ماده 43

در  مورد  ذیل  رسیدگی  به  دعوا  توقیف  می شود:
1-  به  رضایت  متام  صاحبان  دعوا.

از  صاحبان   یا  ظهور  و  عدم  صالحیت  یکی   یا  جنون   2-  در  صورت  فوت  
دعوا.

3-  در  صورتی  که  یکی  از  اتفاقات  مذکوره  در  فقره  دوم  نسبت  به  وکیل  
یکی  از  صاحبان  دعوا  به  عمل  آید.

ماده 44

یا   متداعیین   از   یکی   خواهش   به   شده   توقیف   قبل   ماده   موافق   که   رسیدگی  
اصحاب  دعوا  جمددًا  شروع  می شود.
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ماده 45

 حمکمه  صلح  مهین  که  فهمید  رسیدگی  به  دعوایی  خارج  از  صالحیت  او  است  
باید  حماکمه  را  قطع  کند.

ماده 46

در  مواردی  که  حمکمه  صلح  به  واسطه  اهبام  یا  عدم  تصریح  دچار  اشکاالتی  
با مواد  دستور   باید  مواد  دستور  حماکم  صلحیه  را   درحین  رسیدگی  می شود  

حماکمات  حقوقی  سایر  حماکم  تطبیق  منوده  رفع  اشکال  خود  را  بنماید.

 مبحث دوم:  در رسیدگی محکمه صلح در مواردی که محکمه 
مذکوره فقط حق اصالح را دارد

ماده 47

  رجوع  به  حماکم  صلحیه  برای  اصالح  ذات البین  یا  به  تراضی  طرفین  دعوا  و  یا  به  میل  
یکی  از  آنان  به  عمل  می آید.

ماده 48
ترتیب  احضار  و  اعالم  در  مواردی  که  حمکمه  صلح  فقط  حق  اصالح  ذات البین  
را  دارد  مهان  است  که  در  فصل  دوم  مذکور  است  ولی  در احضارنامه  باید  

تصریح  شود  که  معروض1  برای  اصالح  به  حمکمه  دعوت  می شود.

ماده 49

و   رسیدگی   طرفین   دالیل   و   اظهارات   به   حمکمه   متداعیین   حضور   از   بعد  

1- معروض: 1. کسی که از او شکایت شده است 2. محل عرضه ی چیزی، در معرض / معروض داشتن: عرض کردن، گفتن
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تکلیف  صلح  و  سعی  در  اصالح  ذات البین  می مناید.  در  صورت   عدم  موفقیت  
به  امضای  طرفین   به  اصالح  حتقیقات  وعدم  موفقیت  خود  را  در  دفرت  نوشته  
می رساند.  و  هر  گاه  یکی  از  طرفین  یا  هر  دو  طرف  خنواهند   امضا  کنند  مراتب  

را  حمکمه  صلح  قید  می کند.

ماده 50
در  مورد  ماده  قبل  حمکمه  صلح  نباید  طرفین  را  بی  جهت  معطل  مناید  و  مهین  
که  مشاهده  منود  که  طرفی  یا  طرفین  حاضر  به  اصالح نیستند  باید  طرفین  را  به  حال  
خودشان  واگذار  کرده  و  اعالم  مناید  که  دعوای  خود  را  به  حماکمی  که  صالحیت  

حکم  را  دارند  رجوع  منایند.

ماده 51

 هر  گاه  بعد  از  تبلیغ  دو  احضارنامه  معروض  حاضر  نشده  یا  کتبًا  جواب  داد  که  
حاضر  به  اصالح  نیست  حمکمه  مراتب  را  در  دفرت  قید  کرده  و به  عارض  اعالم  

می دارد  که  به  حمکمه  که  صالحیت  حکم  را  دارد  رجوع  مناید.

ماده 52

هر  گاه  مدعی علیه  بعد  از  تبلیغ  یک  یا  دو  احضاریه  حاضر  شده  و  بعد  استنکاف  
از  حضور  منود  حمکمه  صلح  به  موجب  ماده  قبل  رفتار می مناید.

ماده 53

استنکاف  مدعی علیه  از  حضور  در  حمکمه  صلح  یا  عدم  قبول  صلح  بعد  از  
حضوردر  هر  حالی  از  احوال  مانع  منی شود  که  طرفین  کارشان  را   در  حمکمه  
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دیگری  که  صالحیت  اصالح  را  دارد  به  طیب  خاطر1  رجوع  منوده  خواستار  
اصالح  شوند.

ماده 54

 مهین  که  حمکمه  صلح  به  اصالح  ذات البین  موفق  شد  مراتب  را  در  دفرت  قید  
به  امضای  امین  صلح  و   نامه  ممضی2   به  امضای  طرفین  می رساند  و  صلح   کرده  
حاکم  صلح3  وممهور4  به  مهر  حمکمه  مرتب  منوده  در  دو  نسخه  به  طرفین  تسلیم  

می مناید.

ماده 55

هر  گاه  حمکمه  صلح  از  عرض  حال  مدعی  مشاهده  مناید  که  امر  از  امور  مستعجله5  
و  فوتی6  بوده  و  اقدام  الزم  خارج  از  صالحیت  حمکمه است  یا  حمکمه  تصور  
کند  که  اقدام  اودر  احضار  طرف  و  اصالح  ذات البین  موجب  تضییع  حق  عارض  
خواهد  شد  به  مشارالیه  اعالم  می دارد  که  به  حمکمه که  صالحیت  اقدام  را  

دارد  رجوع  کند  و  مراتب  را  در  دفرت  خود  قید  می کند.

1- طیب خاطر: با عالقه و میل
2- ممضی: امضاء شده، دارای امضاء

3-حاکم صلح: قاضی صلح، داور صلح
4- ممهور: مهر شده

5- امور مستعجله: کارهای فوری
6- امور فوتی: امور ضروری
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 فصل چهارم:  در دالئل و تحقیقات
 مبحث اول:  مواد عمومی

ماده 56

مدعی  باید  ادعای  خود  را  ثابت  کند  و  مدعی علیه  که  اعرتاض  می کند  باید 
اعرتاض  خود  را  مدلل  دارد1  و  اال  اعرتاض  او  منشاء  اثر  نیست.

ماده 57

حمکمه  صلح  خودش  در  صدد  حتصیل  دالیل  بر  منی آید  مدرک  حکم  او  فقط  
دالیلی  است  که  طرفین  اقامه  می کنند.

ماده 58

 هر  گاه  بعد  از  اصغای2  اظهارات  طرفین  حمکمه  صلح  مشاهده  کند  که  بعضی  
ازاوضاع  و  احوال  که  برای  حل  مسئله  امهیت  دارد  بدون  دلیل   مانده  مطلب  
را  به  طرفین  اعالم  منوده  موعدی  را  برای  دادن  توضیحات  و  اقامه  دالیل  معین  

می کند.

ماده 59

مطلعین   از   استطالع   و   حملی   حتقیقات   که   این   بر   هستند   ظنین   که   اشخاصی  
واستعالم  از  اهل  خربه  بعدها  ممکن  خنواهد  بود  یا  الاقل   مشکل  خواهد  شد  

می توانند  ازحمکمه  صلح  خواهش  کنند  که  دالیل  آنان  را  تأمین  کند.

1- مدلل دارد: برای اثبات آن دلیل بیاورد
2- اصغا: گوش کردن،  شنیدن
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ماده 60

 خواهش  تأمین  دالیل1  چه  در  حین  حماکمه  و  چه  قبل  از  اقامه  دعوا  ممکن  
است.

ماده 61

خواهش  تأمین  دالیل  در  صورتی  که  قبل  از  اقامه  دعوا  باشد  راجع  است  به  
حمکمه  صلحی  که  موضوع  معاینه  یا  حتقیق  در  حوزه  آن  واقع است  یا  اشخاص  
مطلع  در  حوزه  آن  مقیمند.  و  هر  گاه  بعد  از  اقامه  دعوی  ) در  حین  حماکمه(  باشد  
اقدام  آن  راجع  به  حمکمه  صلحی  است  که  مشغول  به رسیدگی  است.  در  
این  مورد  در  صورتی  که  تأمین  دالیل  فوریت  داشته  باشد  طرفین  می توانند  
به  اجازه  حمکمه  که  مشغول  رسیدگی  است  به  حمکمه   صلحی  که  دالیل  در  
حوزه  آن  واقع  است  رجوع  منایند.  و  حمکمه  حق  ندارد  در  دادن  اجازه  با  

وجود  فوریت  مطلب  مساحمه  مناید.

ماده 62

ذیل   نکات   حاوی   باید   شفاهی   چه   باشد   کتبی   چه   دالیل   تأمین   خواهش  
باشد:

1-  اسم  و  شهرت  خواهش کننده  و  طرف  او.
را   آن   تأمین   که   دالیلی   بر   است   مبتنی   که   احوالی   و   اوضاع   به   اشاره     -2

می خواهند.

1- تأمین دلیل: نوعی دادخواست که به موجب آن از دادگاه تقاضا می شود تا وضعیت موجود محل، جنس یا موضوعی، به عنوان 
دلیل صورت مجلس شود.

ء
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3-  جهت  خواهش  تأمین  دالیل.

ماده 63

 در  مواردی  که  تأمین  دالیل  فوریت  داشته  باشد  اجازه  آن  را  حمکمه  صلح  
می دهد  بدون  این  که  بدوًا  طرف  را  احضار  کند  و  این  قرار  حمکمه صلحیه  

قابل  شکایت  نیست.

ماده 64

بعد  از  تأمین  دالیل  حمکمه  صلح  به  خواهش  مستدعی1  تأمین  موافق  دستوری  
رفتار  می مناید  که  در  باب  معاینه  حمل  و  خواسنت  عقیده  اهل خربه  و  استعالم  

از  اهل  حمل  مقرر  است.

ماده 65

 در  مواردی  که  مستدعی  تأمین  دالیل  طرف  خود  را  معین  نکرده  اجرای  آن  
درصورتی  به  عمل  می آید  که  از  برای  خواهش کننده  ممکن  نباشد اسم  طرف  

خود  را  معین  مناید.

ماده 66

مقصود  از  تأمین  دالیل  حفظ  آن  است  و  به  هیچ  وجه  داللت  منی کند  بر  این  که  
دالیلی  که  تأمین  شده  حتمًا  در  حین  حماکمه  مدرک  ادعای صاحب  آن  خواهد  

بود  یا  دالیل  تأمین  شده  حتمًا  معترب  خواهد  بود.

1- ُمْسَتْدعی: طالب، خواهان، متقاضی، درخواست کننده
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ماده 67

هر  گاه  طرف  مستدعی  تأمین  برای  حضور  در  موقع  اجرای  تأمین  احضار  نشده  
باشد  و  یا  احضاریه  به  او  نرسیده  باشد  حق  دارد  در  حین رسیدگی  به  دعوا  

ختلفی  را  که  از  ترتیب  قانون  شده  است  خاطر  نشان  کند.

 مبحث دوم:  در باب شهود

ماده 68

هر  گاه  در  دعاوی  که  راجع  به  حماکم  صلحیه  است  طرفین  یا  طرفی  حمتاج  به  اقامه  
شهود  شدند  و  حمکمه  صلح  اقامه  آن  را  مفید  و  موافق قانون  دانست  موضوع  

شهادت  را  معین  کرده  به  طرفین  اعالم  می دارد.

ماده 69

 در  روز  معین  شهود  در  حمکمه  حاضر  شده  بعد  از  اظهار  اسم  و  شغل  و  
سن  و  حمل  اقامت  خودشان  متعهد  می شوند  که  حقیقت  را  بگویند  و هر  گاه  
شهود  قرابت  نسبی  یا  سببی  با  یکی  از  متداعیین  داشته  باشند  نیز  اظهار  داشته  
و  درجه  قرابت  خود  را  معین  می کنند  و  مهچنین  اگر  خادم  و  خمدوم1   یکی  از  
متداعیین  باشند  نیز  اعالم  می دارند.  و  در  موارد  قرابت  و  یا  خادم  و  خمدوم  

بودن  شهود  در  امور  شرعیه  موافق  ماده  )74(  عمل  می مناید.

ماده 70

شهود  شهادت  خودشان  را  یک  یک  در  حضور  حاکم  اصلح  و  متداعیین  ) هر  

1- خادم و مخدوم: نوکر و ارباب
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از  متداعیین اظهاری  راجع   اقامه  می منایند.  و  هر  گاه  یکی   گاه  حاضر  باشند(  
به   و   شده   قید   جملس   صورت   در   اظهار   از   پس   باشد   داشته   شهود   رد   بر  
امضای  ردکننده  می رسد.  و  هر  گاه  رد  کننده  سواد  نداشته  باشد  یا نتواند  امضاء  
کند  این  نکته  در  صورت  جملس  قید  می شد.  قبول  یا  عدم  قبول  حاکم  صلح  

ردکننده  را  به  قانون  شرع  انور1  خواهد  بود.

ماده 71

 متداعیین  حق  ندارند  در  حین  اداء  شهادت  کالم  شهود  را  قطع  کنند  ولی  بعد  
از  آن  حاکم  صلح  می تواند  به  خواهش  طرفین  یا  خودش  رمساً سئواالت  الزمه  را  

از  شهود  بکند.

ماده 72

هر  گاه  برای  غوررسی2  به  شهادت  شهود  معاینه  حمل  الزم  یا  مفید  باشد  حاکم  
صلح  شهادت  شهود  را  در  حمل  استماع  می کند.

ماده 73

شهادت  شهود  با  قید  اسم  و  شهرت  و  شغل  و  حمل  اقامت  و  قرائت  و  تعهدی  
که  داده اند  متامًا  در  صورت  جملس  درج  و  برای  هر  یک  از شهود  قرائت  شده  به  
امضای  آهنا  می رسد  و  در  صورت  بیسوادی  یا  عدم  استطاعت  امضاء3  این  نکته  
در  صورت  جملس  قید  می شود  و  بعد  صورت  جملس   به  امضای  حاکم  صلح  و  

1- شرع انور: دین مبین اسالم
2- غوررسی: مطالعه و تحقیق
3- عدم استطاعت: ناتوانی
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تقریرنویس1  می رسد.

ماده 74

کیفیت  اداء  و  شروط  شهادت  و  اختالف  شهود  و  اختالف  اظهارات  آهنا  و  رد  
وجرح  شهود  بعد  از  اداء  شهادت  یا  امتناع  آهنا  از  اداء  شهادت  و سایر  مسائل  راجعه  

به  شهود  موافق  قوانین  شرع  انور  خواهد  بود.

 مبحث سوم:  در حلف و تحلیف

ماده 75

در  مواردی  که  حماکمه  طرفین  منجر  به  حلف2  و  حتلیف  شود  این  نکته  در  
عمل   به   ) فقیه(   صلح  حاکم   حضور   در   حتلیف   و   حلف   و   قید   جملس   صورت  

خواهد  آمد.

ماده 76

اتیان3  به  قسم  راجع  به  خود  متداعیین  است  و  ربطی  به  وکیل  ندارد.

 مبحث چهارم:  در اقرار

ماده 77 

هر  گاه  یکی  از  متداعیین  در  حین  رسیدگی  یا  حماکمه  کتبًا  یا  شفاهًا  اقرارصریح  
به  امری  کند  که  داللت  بر  حقانیت  طرف  او  مناید  دالیل   دیگری  از  طرف  به  هیچ  

1- تقریرنویس: منشی
2- ِحلف: پیمان دو نفر یا دو گروه بر تعاون و معاضدت یکدیگر، سوگند خوردن

3- اتیان سوگند: ادای سوگند، قسم خوردن
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وجه  خواسته  خنواهد  شد.

ماده 78

اقرارکننده  معترب  است  و  ضرر   از  شرکاء  در  امری  فقط  درباره   اقرار  یکی  
متوجه  سایر  شرکاء  منی شود  مگر  این  که  به  وجهی  شرعی  ملزم   باشند.

 مبحث پنجم:  در اسناد کتبی

ماده 79

ابراز  طرفین   که   نوشتجاتی   کلیه   و   عادی   خواه   باشد   رمسی   خواه   کتبی   اسناد  
می کنند  باید  مورد  مداقه1  حمکمه  صلح  بشود.

ماده 80

اعتبار  اسناد  رمسی  به  حنوی  است  که  در  باب  دوم  این  کتاب  و  قانون  ثبت  اسناد  
مذکور  است.

ماده 81

 هیچ  کس  منی تواند  اظهار  بی اطالعی  نسبت  به  سندی  کند  که  خودش  آن  سند  
را  داده  و  امضاء  کرده  و  یا  از  طرف  او  آن  سند  داده  شده  است و  به  امضای  او  
رسیده  است  بلکه  در  مقام  رد  یا  باید  ادعای  جعلیت  نسبت  به  آن  مناید  و  
یا  مدلل  مناید  که  به  جهتی  از  جهات  قانونی  آن  سند  از  اعتبار  افتاده است  و  اگر  

سکوت  کند  سکوت  او  دلیل  بر  قبول  نیست.

1- مداّقه: دّقت نظر
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ماده 82

 اگر  ادعای  جعلیت  نسبت  به  اسناد  کتبی  که  برای  صدور  حکم  امهیت  دارد  
اقامه  شود  حمکمه  بدوًا  به  طرفی  که  آن  اسناد  را  ابراز  کرده تکلیف  می کند  
به  این  تکلیف  راضی   که  آن  اسناد  را  پس  بگیرد.  هر  گاه  صاحب  اسناد  
نشد  حاکم  صلح  به  طرفی  که  ادعای  جعلیت  اسناد  را  کرده  است عاقبت  وخیم  
آن  ادعا  را  در  صورت  عدم  ثبوت  آن  خاطر  نشان  می کند  اگر  با  وجود  آن  
مدعی  جعلیت  در  ادعای  خود  ثابت  و  مصر1  باشد  حاکم  صلح   رسیدگی  کار  
را  توقیف  کرده  اسنادی  را  که  نسبت  ساختگی  به  آهنا  داده  شده  نزد  مدعی  
عمومی  حمکمه  بدایت2  می فرستند  که  موافق  قانون  در  حمکمه    بدایت  به  مسئله  

جعلیت  اسناد  رسیدگی  شود.

ماده 83

 ادعای  جعلیت  نسبت  به  اسنادی  که  برای  صدور  حکم  امهیت  ندارد  مانع  از 
توقیف  حماکمه  منی شود.

 مبحث ششم:  در معاینه محلی و عقیده اهل خبره

ماده 84

 معاینه  حملی3  با  حضور  اهل  خربه  یا  بی  حضور  آهنا  به  خواهش  یکی  یا  متداعیین  
یا  تصویب  حمکمه  صلح  به  عمل  می آید.

1- ُمِصر بودن: اصرار داشتن، ثابت قدم بودن، پافشاری کردن
2- محکمه ی بدایت: دادگاه بدوی، دادگاه شهرستان

3- معاینه ی محلی: بازدید محلی
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ماده 85
 معاینه  در  حضور  امین  صلح  با  فقیه  حمکمه  و  متداعیین  و  دو  نفر  شاهد  صحیح  

که  کتبًا  یا  شفاهًا  احضار  شده  باشند  به  عمل  می آید.

ماده 86
 هر  گاه  متداعیین  بعد  از  آگاهی  و  اعالم  بدون  عذر  صحیح  در  وقت  مقرر  
حاضرنشوند  عدم  حضور  آنان  مانع  از  معاینه  منی شود  و  حق شکایت  هم  بعد  از  

معاینه  از  حمکمه  صلح  خنواهند  داشت.

ماده 87
حمکمه  صلح  می تواند  به  نظر  خودش  یا  به  خواهش  متداعیین  یا  یکی  از  آنان  

اطالعات  اهل  خربه  را  خبواهد.

ماده 88

 در  این  صورت  متداعیین  به  تراضی  یک  یا  سه  نفر  از  اهل  خربه  انتخاب  می کنند  و  هر  
گاه  تراضی  نشد  عده  الزم  را  خود  حمکمه  صلح  معین می کند  و  در  این  صورت  

طرفین  حق  دارند  که  به  موازین  رد  یا  جرح1 ، شهود  آن  را  رد  یا  جرح  کنند.

ماده 89

از  معاینه  حملی  و  افادات2  اهل  خربه  صورت  جملسی  مرتب  می شود  که  به  امضای  
امین  یا  حاکم  صلحیه  و  متداعیین  و  شهود  و  خربه می رسد  و  هر  گاه  کسی  از  

1- جرح: 1. زخم، صدمه ی بدنی 2. از اعتبار انداختن شهادت کسی و ایراد وارد کردن بر عدالت او؛ مقابل تعدیل 3. ایراد: اعتراض
2- افادات: اظهارات مفید و سودمند در رابطه با یک موضوع
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که   صورتی   در   می شود.   قید   جملس   صورت   در   باشد   نداشته   سواد   حاضر  
معاینه  حملی  و  عقیده  اهل  خربه  قاطع  باشد  حاکم صلح  می تواند  فورًا  در  خود  

حمل  حکم  بدهد.

 فصل پنجم:  در تأمین مدعی به

ماده 90

 تأمین  مدعی به ، به  خواهش  مدعی  در  صورتی  به  عمل  می آید  که  یا  اسناد  
رمسی  در  دست  بوده  یا  مدعی به  در  معرض  تفریط  و  تضییع  بوده  و تدارک  آن  

ممکن  نباشد.

ماده 91

ترتیب  تأمین  مدعی به  که  از  حماکم  صلحیه  تقاضا  می شود  موافق  قوانینی  است  که  
در  باب  دوم  این  کتاب  مصرح  است.

ماده 92

 به  تقاضای  مدعی  حمکمه  صلح  حق  دارد  از  مدعی علیه  که  اقامتگاه  معین  
دائمی  و  اموال  غیرمنقول  ندارد  تقاضا  کند  که  در  صورت  استیناف حکم  امین  

صلح  وثیقه  یا  کفیل  معترب  از  اهل  حمل  برای  تأمین  مدعی به  بدهد.

ماده 93

هر  گاه  مدعی علیه  آن  تقاضا  را  قبول  نکرد  حمکمه  صلح  حق  دارد  اموال  منقوله  
مدعی علیه  را  به  اندازه  مدعی  به  توقیف  کند.



نشر چتر دانش/ نخستين قوانين موقتي اصول ... مصوب 1290 شمسی 38

 فصل ششم:  در حکم

ماده 94
حمکمه  صلح  بعد  از  شنیدن  اظهارات  و  دالیل  طرفین  متام  اوضاع  و  احوال  
مسئله  را  در  نظر  گفته  و  امهیت  اعتبار  دالیل  را  سنجیده  حکم می دهد  و  این  

حکم  نباید  بر  خالف  قوانین  باشد.

ماده 95

حمکمه  صلح  حق  ندارد  در  باب  چیزی  حکم  بدهد  که  ادعا  نشده  است  یا  
بیشرت  ازآن  چه  متداعیین  تقاضا  کرده اند  حکم  بدهد.

ماده 96

در  موارد  احکام  قطعی  حمکمه  صلح  در  خود  حکم  موعدی  را  معین  
می کنند  که  حمکوم علیه  در  ظرف  آن  موعد  طوعًا 1 حکم  را  جمری  دارد.

ماده 97

متام   منی تواند   حمکوم علیه   که   شود   ثابت   صلح   حمکمه   بر   که   صورتی   در  
حمکوم  به  را  بپردازد  می تواند  نظر  به  مبلغ  حمکوم به  و  استطاعت حمکوم علیه  

برای  تأدیه  وجه  اقساطی  قرارداده  و  در  آن  باب  تصدیق  به  طرفین  بدهد.

ماده 98

هر  گاه  حمکوم علیه  در  سر  وعده  اقساط  را  نرسانیده  حمکمه  صلح  به  تقاضای  

1- طوعًا: با میل و رغبت
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حمکوم له  حکم  تأدیه  بالتأخیر  وجه  را  می دهد.

ماده 99

 احکام  غیر  قطعی  ) قابل  استیناف(  حمکمه  صلحیه  فقط  در  موارد  ذیل  و  آن  
هم  در  صورت  تقاضای  حمکوم له  در  صورتی  که  بتوان  تصور  کرد که  تعویق  اجرا  

باعث  اشکاالت  در  اجرای  حکم  در  آتیه 1 خواهد  شد  موقتًا  قابل  اجرا  است:
ادعاء   است   رمسی   سند   بر   مبتنی   صلح   حمکمه   حکم   که   موردی   در     -1
جعلیت  نسبت  به  آن  استناد  نشده  است  یا  حکم  حمکمه  صلح  به  موجب   سند  
غیر  رمسی  است  ولیکن  طرفی  که  بر  ضد  او  آن  سند  اقامه  شده  است  اعتبار  

و  اصالت  آن  سند  را  اعرتاف  کرده  است.
اموال   2-  در  مواردی  که  حمکمه  صلح  در  باب  تصرف  عدوانی  کسی  در  
اجاره   مدت   انقضای   واسطه   به   یا   و   است   نداده   ختلیه   حکم   دیگری  

حکم داده  که  شیء  اجاره  شده  به  صاحبش  رد  و  تسلیم  شود.
3-  هر  گاه  در  موارد  اجیر  شدن  و  اجیر  کردن  و  استخدام  و  ادعایی  که  از  این  
نوع  تعهدات  شخصی  حاصل  می شود  حمکمه  صلح  حکم  بدهد  که شخص  اجیر  

شده  یا  مستخدم  مرخص  است.
4-  هر  گاه  مدعی  تأمین  صحیح  برای  اجرای  موقت  بدهد  و  بر  عهده  بگیرد  متام  
خساراتی  را  که  از  نسخ  یا  نقض  حکم  حمکمه  صلح  در  درجات  باالتر حاصل  

تواند  شد.
به   غیابی   حکم   سواد   ابالغ   که   صورتی   در   غیابی   احکام   موارد   در     -5

حمکوم علیه  غایب  عادتًا  ممکن  نباشد.

1- آتیه: آینده
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ماده 100

در  متام  صور  مخسه 1 در  ماده  قبل  از  شخصی  که  خواستگار  اجرای  موقت  شده  
به  این  ترتیب  تأمین  خواسته  می شود  اگر  موضوع  حکم اموال  معین  باشد  صورتی  
مهچنین   و   حمکوم له   به   را   آن   تسلیم   امینی  سپرده   دست   به   برداشته   آن   از  
فروش  آن  را  ممنوع  می دارند.  و  هر  گاه  مدعی  به  وجه باشد  بعد  از  وصول  در  

جای  مطمئن  توقیف  می کنند  و  در  سایر  مواد  کفیل  معترب  گرفته  می شود.

ماده 101

بعد  از  صدور  حکم  حمکمه  صلح  حکم  را  به  طور  اختصار  نوشته  و  به  
متداعیین  علنًا  اعالم  می دارد.

ماده 102

در  حین  اعالم  حکم  حمکمه  صلح  مکلف  است  برای  طرفین  توضیح  مناید.  
مدت   چه    در   و   حمکمه   کدام   به   و   قطعی   غیر   یا   است   قطعی   حکم   که  
می توانند  رجوع  کنند  و  هر  گاه  در  مدت  مقرره  اقدام  نکردند  حکم  قطعی  

خواهد  شد.

ماده 103

حمکمه  صلح  باید  حکم  خود  را  در  ظرف  یک  هفته  از  تاریخ  صدور  آن  نوشته  
به  حمکوم له  داده  و  سواد  حکم  کتبی  را  نیز  به  اشخاص  الزم در  ظرف  سه  

روز  از  تاریخ  رجوع  بدهد.

1- ُصَورِ َخمِسه: شکل های پنج گانه




