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 مقدمه
ها در استنباط از قووانین و مقوررات در جهوت انطبواق بوا مصوادیق        معموالً رویه عملی دادگاه

ها به دانشجویان حقوق آمووزش داده   تئوریک دانشگاههای  واقعی تا حدودی با آنچه در کالس

هوای درسوی هوم بوه      شود متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کالس می

صورت تئووری و   شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

عموالً چوون امکوان انجوام کوار     کند. به این ترتیب م بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می

التحصیالن وقتوی   عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ

شوند با کمبود آگاهی و اطالعات از رویه قضائی و شیوه استدالل و استنباط  مشغول به کار می

شتغال به کار و فعالیوت  ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با ا عملی دادگاه

تردیود تنهوا منبوع آمووزش عملوی وکالوت،        التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بوی  بر هیچ فارغ

هوا و جلسوات رسویدگی،     طورکلی رشته حقوق، قبول از حضوور عملوی در دادگواه     قضاوت و به

هووا و  باشوود؛ بووه عبووارت دیگوور، مطالعووه تصوومیمات، پرسووش و پاسووخ هووای قضووائی مووی رویووه

صورت عملی در حال انطباق قوانین بوا مصوادیق واقعوی     ای کسانی که هر روز بهنظره اختالف

 تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد. هستند می

التحصیالن حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند؛ اما هویچ   اگرچه فارغ

نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در ایون حووزه    بی قضائیقشری از جامعه بزرگ رشته حقوق 

باشد؛ زیرا رویه قضائی درواقع محرک رشته حقوق است که دائوم در حوال تغییور و     علمی نمی

مانودگی از علوم واقعوی حقووق و جامعوه       باشد و غفلت از این حووزه موجوب عقوب    تحول می

هرکودام بوه طریقوی نسوبت بوه       رو ناشران تخصصی ایون حووزه،   حقوقدانان خواهد شد. ازاین

کننود کوه    بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضوائی اقودام موی    آوری و انسجام جمع

انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خود در نظور  

رد بوا  فو  صوورت مونظم و منحصوربه    بندی مطالب رویه قضائی بوه  دارد نسبت به تدوین و جمع

صورت کاربردی و بوا دسترسوی    های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به ویژگی

هوا   ای از کتواب  مجموعوه  ،آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف

که شامل موارد زیر اسوت تودوین و توألیف     «ها دعوای... در رویه دادگاه»تحت عنوان کلی 

 خواهد شد:

 آراء وحدت رویه؛ .4



 

 آرای اصراری؛ .3

 عالی کشور؛ آراء شعب دیوان. 3

 های بدوی و تجدیدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .8

 های مشورتی؛ نظریه. 6

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

صوورت منسوجم و    هر دعوا بهدر این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص 

منظم گردآوری شود تا وکوال، حقوقودانان و قضوات محتورم در مراجعوه بوه رویوه قضوائی در         

کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعودد  

بور آن بووده از   ها )دادگاه بدوی و تجدیدنظر( در برخی موارد حداکثر سوعی   بسیار آراء دادگاه

موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسومت رأی آورده شوود و همچنوین در سوایر     

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است توا   موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان

 د.کنندگان عزیز قرار گیر با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ویژگی

 تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛ .4

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسیم .3

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .3

 صورت خالصه در فهرست؛ ذکر عنوان برای هر مطلب به .4

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان. .8

انتشارات مفتخور خواهود شود از تجربیوات، آراء و سوایر مطالوب حقووقی        « گروه پژوهشی»

موجود نزد اساتید، وکال، حقوقدانان و سایر همکاران در راسوتای مفیودتر شودن مجموعوه در     

د کوه خواننودگان عزیوز از هور     های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بوو  چاپ

صورت )کتبوی   صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 یا از طریق ایمیل یا تلفنی( ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

 مدیر مسئول انتشارات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  نهاد شورای حل اختالف معرفی

قضائینمونه اوراق 

 فصل اول



 



 

 معرفی صالحیت شورای حل اختالف
دعواوی و   و هوا  پرونوده ، به منظور افزایش سرعت رسیدگی بوه  «شوراهای حل اختالف»

و صالحیت رسویدگی در خصووص بسویاری از دعواوی کوچوک      اختالفات به وجود آمدند 

در ایوران   دیربواز حل و فصل دعاوی از طریوق صولح و سوازش از     حقوقی و مدنی را دارند.

قانون شورای حل اختالف، تشکیل این نهاد تحت نظارت قوه قضوائیه   ۳رواج داشته، ماده 

معرفی  غیردولتیرا به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی 

اجرای قانون و عمل بوه   فانهمتأسست که ا و نکته مهم در خصوص شوراها این نموده است

کوه بعضواً از دانوش حقووقی الزم      گوردد  موی آن توسط افرادی در ایون تشوکیالت اعموال    

 .سازند میبرخوردار نبوده و خود و مراجعین را دچار دردسر 
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 مبحث اول: صالحیت ذاتی شوراهای حل اختالف
 گفتار اول: صالحیت سازشی شورا

مواردی کوه شووراها بوا    . باشد میشورای حل اختالف، دارای دو صالحیت ذاتی و سازشی  

 :باشد میشامل امور ذیل  ،نمایند میتراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام 

قوانون شووراها بیوان     8در خصوص این مورد که در مواده  : کلیه امور مدنی و حقوقی. 4

زیرا در  ؛صدر ماده با تبصره آن مغایرت دارد مراتبی الزم به ذکر است بدین شرح: ،گردیده

که طورفین از قبول در خصووص طورح دعووا در       گردد میصدر ماده چنین به ذهن متبادر 

گویوا   ،کوه بیوان شوده    بینیم می، ولیکن در تبصره ماده اند رسیدهشورا با یکدیگر به توافق 

طالعی نداشوته و بعود از اطوالع عودم تمایول خوود را در       یکی از طرفین در این خصوص ا

در هر صورت، در حالتی کوه یکوی از طورفین     .دارد میخصوص حل اختالف در شورا بیان 

 تا پایان جلسه اول این موضوع را مطورح نمایود.   بایستی میتمایلی به سازش نداشته باشد 

اقودام بوه تنظویم گوزارش      توانود  میدر این مرحله شورا حق صدور حکم را نداشته و فقط 

درخواست سازش در خصوص کلیه دعاوی مدنی و کیفری است کوه حتوی    سازشی نماید.

در صالحیت شورا نباشد مثل دعاوی خانوادگی چوون طوالق و ... و    ها آنذاتاً رسیدگی به 

کوه خوانوده یوک     صوورت  بودین از ناحیه خوانده نیز صورت پذیرد.  تواند میاین درخواست 

 سازش خود را در این راستا به شورای حل اختالف تقدیم نماید. استدرخو دعوا،

قابل گذشت شامل آن دسته از  جرائم: سازش در خصوص کلیه جرائم قابل گذشت. 3

است که شروع یا ادامه تعقیب و رسیدگی و اجورای مجوازات منووط بوه شوکایت       جرائمی

 جورائم قانون مجازات اسوالمی   ۳0۴که در ماده  شاکی و پیگیری و عدم گذشت وی است

چنانچه قابل گذشتت  » :قوانون این  ۳0۱قابل گذشت مشخص گردیده و به موجب ماده 

شتود   متی بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محستوب  

 «بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. الناس حق اینکهمگر 

در صوورت تمایول بوه سوازش      تواننود  میرفین دعوا لذا در خصوص این دسته از جرائم، ط

 ۳به شورای حل اختالف مراجعه نمایند. نامه سازشجهت تنظیم 

                                                           
 قانون شورا مراجعه شود. 42برای مطالعه بیشتر به ماده  .1



 41 ها شورای حل اختالف در رویه دادگاهدعاوی 

 باشود  موی قانون شوورا   ۳۳اینکه از دیگر موارد صالحیت سازشی شورا ماده  ذکر نکته قابل

برای مدت سه ماه موضووع   بار یکبا توجه به کیفیت دعوا فقط  تواند میکه طی آن دادگاه 

صلح و سازش  قابل گذشت را جهت جرائمدر زمینه دعاوی خانواده و سایر دعاوی مدنی و 

جهت سازش به عمول آورد و  را و شورا مکلف است تمامی تالش خود  به شورا ارجاع نماید

نتیجه را جهت اخذ تصمیم دادگاه که اعم از تنظیم گزارش اصوالحی یوا اداموه رسویدگی     

 را به طور مستند اعالم نماید.است 

 8غیر قابل گذشت به استناد مواده   جرائم: غیر قابل گذشت جرائمجنبه خصوصی . 3

 :دو جنبه داشته باشد تواند میقانون آیین دادرسی کیفری 

 ؛عمومی جنبه .۳

و از آن جهت  جنبه خصوصی که همان تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین است .7 

برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یوا مطالبوه کیفرهوایی کوه بوه      که دعوی خصوصی 

لوذا طورفین دعووا     ۳،دیده است مانند حق قذف و قصواص  خصوصی بزه حق موجب قانون،

جهت صلح و سازش در خصوص جنبه خصوصی دعاوی غیور قابول گذشوت بوه      توانند می

 شوراها مراجعه نمایند.

 شوراها قضائی: صالحیت دوم گفتار

در موارد زیر، قاضی شورا بوا مشوورت    ۳۴قانون شورای حل اختالف مصوب  ۳مطابق ماده 

و در واقوع در مووارد ذیول شوورا      نمایود  میاعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی 

 .دارد راجهت رسیدگی  قضائیصالحیت 

در ایون  : دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیتون ریتال   (الف

صوص الزم به توضیح است که چون در قانون سابق حد نصاب مالی پنجاه میلیون ریوال  خ

شودن ایون قوانون در دادگسوتری مطورح       االجورا  الزملذا کلیه دعاوی کوه در تواریخ    ،بوده

 هم کماکان صالحیت رسیدگی را دارند. باشند می

خواسوته اسوت بودون در نظور      اصل توجه به این نکته ضروری است که مالک حد نصاب،

قانون آیوین دادرسوی    ۳7وکیل و در ماده  الوکاله حقگرفتن هزینه دادرسی، کارشناسی و 

 .مدنی نحوه تعیین بهای خواسته مشخص گردیده است

                                                           
 .99ص  ،1931 ،جنگل تهران، ،4931شرح ماده به ماده قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ،مجتبی فرهمند و حسین گرامی .1
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از آنجایی که تعیین و تقویم خواسته عوالوه بور تعیوین صوالحیت مرجوع رسویدگی آثوار        

لوذا   ؛نمایود  موی رأی صادره را مشخص  خواهی مفرجاو  تجدیدنظرقابلیت  جمله مندیگری 

اگر خوانده به تقویم خواسته خواهان تا اولین جلسوه دادرسوی ایوراد نمایود شوورا جهوت       

توا اخوتالف ایجواد     کنود  موی خواسته را با جلب نظر کارشناس تعیین  بهای تعیین تکلیف،

 ۳شده که مؤثر در مراحل بعدی دعواست حل گردد.

عنووان قبول از شوروع    »قوانون شوورا بوه صوورت قیود       ۳ره مواده  البته این مورد در تبصو 

باید توجوه داشوت    .گردد میآورده شده که همان تا اولین جلسه دادرسی تلقی  «رسیدگی

لذا در صورتی که خواسوته در   ؛که مالک صالحیت، تقویم در زمان تقدیم دادخواست است

 ی نخواهد داشت.جریان رسیدگی افزایش یابد تأثیری در صالحیت مرجع رسیدگ

در خصوص ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیور موالی معاونوت آمووزش قووه قضوائیه در       

حق متالی آن استت کته بتا اجترای آن      »: صوص تعریف حق مالی بیان داشته کوه خ

حق  مانند ؛برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مستقیماً

 7«برای دارنده آن ارزش پولی دارد. مستقیماًمالکیت نسبت به خانه که 

، قابلیت طورح در شوورای   غیرمنقولباید به این نکته توجه نمود که دعاوی راجع به اموال 

دعتوای  »با  «غیرمنقولدعوای راجع به اموال »دو عنوان  البته حل اختالف را ندارند.

 ۱.تفاوت دارند «غیرمنقول

و حقوق مربوط بوه آن باشود    غیرمنقولمال  مستقیماًبدین توضیح که اگر دعوا موضوعش 

است و اگر موضوع دعوا به طوور مثوال الوزام خوانوده بوه انجوام تعهود در         غیرمنقولدعوا 

 .گردد میباشد، دعوا منقول محسوب  غیرمنقولخصوص مال 

جتز دعتاوی مربتوط بته     ه ه بت مستتججر می دعاوی مربوط به تخلیه عین تما (ب

و حوق کسوب و پیشوه را     سورقفلی دعواوی مربووط بوه    : و حق کسب و پیشه سرقفلی

 :کرد بندی دستهبه ترتیب زیر  توان می

                                                           
 .مقانون آ.د. 29و  24رجوع به مواد  .1
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