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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،  
ایران،  به  ویژه  جوانانی که  در   با  هدف  آشنا  منودن  نسل  امروز  جامعه ی  حقوقی  
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 
انتشار  جمموعه  کتاب  هایی  در  این  زمینه  را  در دستور  بینی  نگارندگان  آن،  
تشکیالت  اصول  قانون  »خنستین  عنوان   با   آن   جلد   هشتمین   که   داده   قرار   کار  
عدلیه و حماضرشرعیه و حکام صلحیه مصوب کمیسیون عدلیه  به مهراه خنستین قانون 

حکمیت«  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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 قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و 
احکام صلحیه مصوب کمیسیون عدلیه مورخ 21 
شهر رجب 1329 قمری 25 تیرماه 1290 شمسی

 کتاب اول:  اصول تشکیالت عدلیه
 مقدمه

ماده 1

حماکم1  عدلیه2  بر  دو  نوع  است:  عمومی  و  اختصاصی.

ماده 2

حماکم  عمومی  آن  است  که  حق  رسیدگی  به  متام  دعاوی3  دارد،  غیر  آن  چه  
قانون  صراحتًا  استثناء  کرده  است.   حماکم  عمومی  به  دو  درجه  است:  اول  ابتدایی  

دوم  استیناف  برای  مواردی  که  قانون  معین  می کند.

ماده 3

برای  سهولت  جریان  و  تسویه4  امور  و  عدم  تراکم  دعاوی  در  حماکم  ابتدایی،  
حماکم  صلحیه  در  جاهایی  که  قانون  معین  می کند  برقرار  می شود.

ماده 4

  حماکم  اختصاصی  آن  است  که  به  هیچ  امری  حق  رسیدگی  را  ندارد  غیر  آن  
که   و غیرها   نظامی   و   جتارت   حماکم   مثل   است،   داده   اجازه   صراحتًا   قانون   چه  

1-محاکم:جمعمحکمه؛دادگاهها
2-عدلیه:دادگستری

3-دعاوی:جمعدعوا،اختالفات
4-تسویه:مساویکردن،برابرکردن
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تشکیالت  وترتیبات  آهنا  به  موجب  قانون  علیحده1  معین  می شود.

ماده 5

مافوق  حماکم  مزبوره  در  ماده  )2(  فقط  در  پایتخت  مملکت  ایران  دیوان  متیز2 
تشکیل  می شود.

ماده 6

تقسیمات  مملکت  ایران  از  حیث  تأسیس  حماکم  عدلیه  از  قرار  تفصیل  ذیل  است:
)اواًل(  حوزه  صلحیه

  ) ثانیًا(  حوزه  ابتدایی  
) ثالثًا(  حوزه  استینافیه.

ماده 7

  حوزه  صلحیه  عبارت  است  از  قسمتی  از  خاک  ایران  که  در  قلمرو  یک  حمکمه  
صلحیه   است.

ماده 8

حوزه  ابتدایی  عبارت  است  از  قسمتی  از  مملکت  ایران  که  در  قلمرو  یک  حمکمه  
حوزه های   بر   مشتمل است   ابتدایی   حوزه های   از   یک   هر   و   است   واقع   ابتدایی  

صلحیه.

1-علیحده:جداگانه
2-دیوانتمیز:دادگاهعالی،دیوانکشور
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ماده 9

حوزه  استینافیه  مرکب  است  از  حوزه های  ابتدائیه.

ماده 10

قوه  قضاییه  دیوان  متیز  شامل  کلیه  حماکم  عدلیه  مملکت  ایران  است.

ماده 11

قانون   موافق   قضایا   و   امور   ماهیت   به   استیناف   و   ابتدایی   حماکم   و   صلحیه ها  
رسیدگی  کرده  حکم  می دهند  و  دیوان  متیز  در  غیر  مواردی  که   قانون  استثناء  
ابرام2  احکام  و   فقط  حق  نقض1  و   کرده  داخل  در  ماهیت  دعاوی  نشده  
حماکم عدلیه   متام   در   بالسویه   را   آن   واجراء   قانون   قوت   حمافظت   در   نظارت  

دارد.

ماده 12

 برای  حتقیقات  راجعه  به  جنحه  و  جنایات  مستنطقین3  معین  می شوند.

ماده 13

در  نزد  حماکم  عدلیه  اداره  مدعی  عمومی  برای  ایفای4  وظایف  مقرره  تأسیس  
می شود.

1-نقضحکم:باطلکردنحکم،عکسابرامحکم
2-ابرامحکم:تأییدکردنحکم،عکسنقضحکم،تأییدکردنحکمیکدادگاهازسویدادگاهباالتر

3-مستنطقین:بازجوها،بازپرسها،استنطاقکنندهها
4-ایفا:انجامدادن،بهجاآوردن

ءء
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ماده 14

قوانین   به  موجب   اقدامات  حماکم  و  ادارات  عدلیه   ترتیب    حدود  و  وظایف  و  
مقرره  تعیین  می شود.

ماده 15

رؤساء  و  اعضاء  حماکم  و  صاحبان  مناصب  و  مستنطقین  عدلیه  را  دولت  معین  
می کند.

ماده 16

در  معیت1  حماکم  اشخاص  مفصله  ذیل  می باشند:
1-  مأمورین  اجراء  و  احضار  و  اعالم.

2-  منتظرین  خدمت  رمسی.
3-  وکالء  رمسی.

تأسیس   به   راجعه   ترتیبات   لزوم(،   صورت   ) در   مرتجم   و   قانونی   4-طبیب  
هرکدام  از  مشاغل  مزبوره  به  موجب  قانون  معین  می شود.

1-درمعیت:همراهی


