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مقدمه
معموالً رويه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصاديق واقعی تا
حدودی با آنچه در کالسهای تئوريک دانشگاهها به دانشـجويان حقـوق آمـوزش داده مـیشـود
متفاوت است البته روند آموزشی و طريق ارائه مطالب در کالسهای درسی ه به شـکلی اسـت
که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت بهصورت تئوری و بـدون تطبیـق
با مصاديق عملی کفايت می کند .به اين ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل
در دانشگاه برای دانشجويان اين رشته وجود ندارد فارغ التحصیالن وقتی مشغول به کار میشوند
با کمبود آگاهی و اطالعات از رويه قضائی و شیوه استدالل و اسـتنباط عملـی دادگـاههـا مواجـه
هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیـت بـر هـیا فـارغالتحصـیل
حقوقی پوشیده نیست .بیترديد تنها منبع آموزش عملی وکالـت ،قضـاوت و بـهطـورکلی رشـته
حقوق ،قبل از حضور عملی در دادگاهها و جلسات رسیدگی ،رويههای قضائی میباشد؛ به عبارت
ديگر ،مطالعه تصمیمات ،پرسش و پاسخها و اختالفنظرهای کسانی که هر روز بهصـورت عملـی
در حال انطباق قوانین با مصاديق واقعی هستند میتواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیـار
خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فارغ التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمنـد هسـتند؛ امـا هـیا
قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی نیاز از مطالعه و تحقیـق و تفحـ در ايـن حـوزه
علمی نمی باشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسـت کـه دائـ در حـال تغییـر و
تحول می باشد و غفلت از اين حوزه موجب عقب ماندگی از عل واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان
خواهد شد .از اين رو ناشران تخصصی اين حوزه ،هرکـدام بـه طريقـی نسـبت بـه جمـعآوری و
انسجامبخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقـدام مـیکننـد کـه انتشـارات چـراغ
دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگی خـود در نظـر دارد نسـبت بـه
تدوين و جمعبندی مطالب رويه قضائی بهصورت منظ و منحصربهفرد با ويژگیهـای مخصـوص
برای هر دعوا طی يک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هـر دعـوا
اقدام نمايد لذا در راستای تأمین اين هدف ،مجموعهای از کتابها تحت عنوان کلی «دعووای...
در رویه دادگاهها» که شامل موارد زير است تدوين و تألیف خواهد شد:
 .1آراء وحدت رويه؛
 .9آرای اصراری؛

 .4آراء شعب ديوانعالی کشور؛
 .4آراء دادگاههای بدوی و تجديدنظر؛
 .0نشستهای قضائی؛
 .0نظريههای مشورتی؛
 .7قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛
 .9نمونه دادخواست و معرفی دعوا.
در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشور در خصوص هـر دعـوا بـهصـورت منسـج و
منظ گرد آوری شود تا وکال ،حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رويه قضـائی در کمتـرين
زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خود را يافته و استفاده نمايند .با توجه به تعـدد بسـیار آراء
دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجديدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مـوارد متفـاوت
آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شـود و همچنـین در سـاير مـوارد؛ مثـل آراء
وحدت رويه ،آراء ديوان عالی کشور ،موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیـت
اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعهکنندگان عزيز قرار گیرد.
مختصر ويژگیهای کتاب:
 .1تدوين و گردآوری منظ و منسج تمام مطالب مربوط به دعوا؛
 .9تقسی بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛
 .4ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛
 .4ذکر عنوان برای هر مطلب بهصورت خالصه در فهرست؛
 .0دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان.
«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شـد از تجربیـات ،آراء و سـاير مطالـب حقـوقی موجـود نـزد
اساتید ،وکال ،حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چا های بعـدی اسـتفاده
نمايد .لذا موجب خرسندی خواهـد بـود کـه خواننـدگان عزيـز از هـر صـنف ضـمن ارسـال انتقـادات و
پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات بهصورت (کتبی يا از طريق ايمیل يا تلفنی) ما را در پربـار
کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.
مدیر مسئول انتشارات
یکهزار و سیصد و نود و شش

فصلاول

معرفی موارد صدور قرار
عدم استماع دعوا

قرارعدماستماعدعوی
آيین دادرسی مدنی ضامن اجرای حقوق تضییع شده افراد میباشـد .افـراد بـرای احقـاق
حق و جلوگیری از تضییع حقوقشان به مراجع قضائی مراجعـه مـینماينـد تـا در جريـان
رسیدگی به دعاوی و پروندههايشان تصمیمات مقتضی صادر گردد .تصمیمات دادگاه اعـ
است از حک و قرار که در ذيل به تعريف هريک میپردازي :
تعریف حکم :حک قسمت عمدۀ تصمیمات دادگاه را تشکیل مـیدهـد .در واقـع صـدور
حک موجب فصل خصومت شده و به رسیدگی دادگاه پايان میدهد.
تعریف قرار :قرار در لغت به معنـای «ثبات و اسوتوارکردن ،اسوت کام بخشویدن،
تعیین و تأکید» 1و نیز «حکم م کم تخلفناپذیر» ۹آمده است.
در معنای اصطالحی نیز قرار به رأيی گفته میشود که شامل يکی يا به طور اولـی شـامل
هیايک از ويژگیهای احکام (راجع به ماهیت دعوی و قاطع بودن) نباشد.

مبحثاول:انواعقرارها
قرارها انواع مختلفی دارند و میتوان آنها را از جهات مختلفی تقسی بندی نمود .در ذيل
به بررسی انواع قرارها میپردازي :
گفتار اول :قرارهای اعدادی یا مقدماتی
قرارهای اعدادی قرارهايی هستند که پرونده را آماده و معد صدور رأی مینماينـد .شـامل
قرارهای ذيل میباشند:
 .1قرار ت قیق م لی :در مواردی است که طرفین دعوا جهـت اثبـات ادعـای خـود بـه
اطالعات محلی استناد مینمايند( .مواد  ۹48الی  ۹56ق.آ.د.م)

لغتنامه ،جلد  ،11تهران ،دانشگاه تهران ،1731 ،ص .11411
 .1علیاکبر دهخدا ،
 .1محمد معین ،فرهنگفارسی ،جلد  ،1تهران ،امیر کبیر ،1731 ،ص .1311
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 .9قرار معاینه م لی :اين قرار در مواردی که اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خـود و
يا دادگاه جهت احراز موضوع دعوی و همچنین در مواردی کـه پرونـده مربـوط بـه مـال
غیرمنقول باشد به درخواست اصحاب دعوی و يا خود دادگاه رأساً صادر مـیشـود( .مـواد
 ۹48الی  ۹56ق.آ.د.م)
 .4قرار کارشناسی :در مواردی کـه موضـوع دارای جنبـن فنـی و تخصصـی مـیباشـد،
دخالت و اظهارنظر کارشناس الزم است در اين صورت قرار کارشناسـی صـادر مـیگـردد.
(مواد  ۹57الی  ۹69ق.آ.د.م)
 .4قرار اتیان سوگند :در کلیه مواردی که به موجـب مـاده  ۹71ق.م .سـوگند شـرعی
می تواند مبناء مستند حک قرار گیرد قرار اتیان سوگند صادر میگـردد( .مـواد  ۹70الـی
 ۹89ق.آ.د.م).
 .0قرار رسیدگی به اصالت سند :قرار رسیدگی بـه صـحت سـند يـا قـرار تطبیـق در
مواردی لزوم تطبیق سند متنازعفیه بـا سـند مسـل الصـدور مـوردنظر مـیباشـد ،صـادر
میگردد( .ماده  ۹۹5ق.آ.د.م)
 .0قرار اناطه :هرگاه رسیدگی به دعوای منوط به اثبات ادعايی باشد که رسیدگی بـه آن
در صالحیت دادگاه ديگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمی از مرجع صـالحیتدار
متوقف میشود .در اين مورد خواهان مکلف است ظرف يک مـاه در دادگـاه صـالح اقامـن
دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگیکننده تسلی نمايد( »...ماده  19ق.آ.د.م)
.7سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی :اين قرارها شامل شنیدن گواهی گواهـان (مـواد
 ۹۹9به بعد ق.آ.د.م) پذيرش درخواست تأمین دلیل (مواد  149به بعد ق.آ.د.م)
الزم به ذکر است که قرارهای اعدادی علیالقاعده در جريان دادرسی و قبل از اعالم خـت
آن صادر و مستقالً نمی توانند مورد شکايت قرار گیرند بلکه شکايت آنان به همراه شکايت
از رأی اصلی امکانپذير است.

قرارعدماستماعدعوادررویهدادگاهها
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گفتار دوم :قراردادهای شبه قاطع
قرارهای شبه قاطع قرارهايی هستند که با صدور آن ها پرونده از گردش رسـیدگی خـارج
میشود که میتوان به موارد زير اشاره نمود:
 .1قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا (بند  3ماده )84
 .9قرار عدم صالحیت :اين حالت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گرديده خارج
میشود( .ماده  89ق.آ.د.م)
 .4قرار امتناع از رسیدگی :اين قرار به علت وجود هريـک از مـوارد رد دادرس کـه در
ماده  91ق.آ.د.م پیشبینی شده صادر میگردد .همچنین در موارد اشاره شده در مـواد 3
و  9۹و  89ق.آ.د.م صادر میگردد.
گفتار سوم :قرارهای قاطع دعوی
قرارهای قاطع به قرارهايی گفته می شود که با صـدور آن هـا پرونـده از دادگـاه و جريـان
رسیدگی خارج می شود که از لحاظ اين خصوصیت با احکام مشـترک هسـتند .قرارهـای
قاطع دعوی مانند احکام سند رسمی محسوب شده و دارای قدرت اثباتی میباشند؛ مانند
احکام مشمول قاعده فراغ دادرس میباشند و به جز قرار سقوط دعوی کـه از اعتبـار امـر
قضاوت شده برخوردار می باشد ،فاقد اعتبار امر قضاوت شده هستند .قرارهای قاطع دعوی
نیز دارای انواع متفاوت ذيل میباشد:
 .1قرار سقوط دعوی :اين قرار در موارد زائـل شـدن دعـوا پـیش از صـدور حکـ و در
مواردی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرفنظر نمايد صادر میشود( .ماده 107
ق.آ.د.م)
 .9قرار رد دعوی :اين قرار در مـوارد و ايـرادات مـذکور در بنـدهای  3تـا  11مـاده 84
ق.آ.د.م صادر میگردد.
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 .4قرار ابطال دادخواست :در تمام مواردی که صـدور حکـ مسـتلزم انجـام اقـداماتی
است که خواهان بايد انجام دهد و علیرغ اعالم دادگـاه از انجـام آن خـودداری نمايـد و
همچنین در موارد استرداد دادخواست در مرحله نخسـتین دادرسـی حسـب مـورد قـرار
ابطال دادخواست صادر خواهد شد( .مواد  ۹59 ،۹56 ،107 ،96 ،95آ.د.م).
 .4قرار رد دادخواست :مقنن صدور قرار رد دادخواست را در موارد زيـادی پـیشبینـی
نموده است که مسـتند آن را در مـواد  344 ،339 ،435 ،306 ،147 ،144 ،109و 345
میتوان يافت).
 .0قرار عدم استماع دعوی :قرار عدم استماع دعوا در مواردی صـادر مـیشـود کـه
دعوا با توجه به مواد قانون آيین دادرسی مدنی و ساير مقررات غیر قابل اسـتماع اسـت و
همچنین در مواردی صادر میگردد که قانونگـذار در خصـوص مـورد قـرار رد دعـوی را
پیشبینی ننموده است.
قرار عدم استماع دعوی و قرار رد دعوا با ه در بند «ب» ماده  33۹ق.آ.د.م که نـاظر بـه
قرارهای قابل تجديدنظر است آورده شده ،شايد بدين دلیـل کـه هـر دو قـرار دارای آثـار
مشابهی است و به زيان مدعی و به سود مدعیعلیه است؛ اما اين دو قـرار ماهیتـاً بـا هـ
تفاوت دارند .قرار رد دعوی در خصوص مواردی است که يا به علت عدم رفع نق

نسبت

به موارد اعالمی و با اينکه به علت عدم رعايت مقررات قانونی صادر میگردد.
حال آنکه قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی اسـت کـه اصـوالً رسـیدگی توسـط
دادگاه انجام گرفته است و اين قرار هیاگاه در اثنای رسـیدگی صـادر نمـیشـود .عنصـر
مشخصه اين قرار نپذيرفتن دعوا در دادگاه می باشد و مبنای آغاز چنین تصمیمی فقـدان
شرطی از شرايط اساسی اقامن دعوا است و رسیدگی به ماهیت دعوا ،به علت مانع قـانونی
مجاز نمیباشد و يا اينکه بیهوده بوده بدين معنا که حتی در صورت احراز موضـوع مـورد
ادعای خواهان اثر قانونی بر آن مترتب نخواهد بود.

