
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 عدم  قرار

 اع دعـواـاستم
 هادر رویه دادگاه 

 

 

 
 پژوهشیگروه 

 انتشارات چراغ دانش



 

 

 المللی حقوقی سنا ینببنیاد 

هـای   ین، مدرسین، وکال و کارشناسان مجرب بـا کـارگروه  مؤلفبا تیمی متشکل از  «المللی حقوقی سنا ینببنیاد »

مطالبات، تنظـی  قراردادهـا، ارو و    وصول ای، گمرکی، ثبتی، بیمههای: امالک و اراضی، سرقفلی،  تخصصی در حوزه

یهنان محتـرم  م ه های حقوقی  امور حسبی، امور خانواده و مسائل کیفری آماده ارائه مشاوره و پاسخگويی به پرسش

 باشد. می

 0۹1 8814060۹-888651۹0: گروه وکالی سنا

 88140808:ارتباط مستقیم با دفتر واحد دعاوی

 

 

 

 

 انتشارات چراغ دانش

 مشـخ   انتشـارات  ايـن  بازرسـین  هـای  پیگیـری  و دريافتی های گزارش طی دارد می اعالم دانش چراغ انتشارات

 يـا  نماينده را خود مجعول به يا نموده سوءاستفاده دانش چراغ انتشارات آرم و اس  از اشخاص از بعضی است گرديده

 معرفـی  هـا  شهرسـتان  و هـا  اسـتان  از بعضـی  حتـی  و تهـران  در انقـالب  خیابان در دانش چراغ انتشارات از ایشعبه

 و چـا   نشـر،  حـوزه  همکاران استحضار به خاطی اشخاص اين با قضايی برخورد و قانونی پیگیری ضمن که اند نموده

 رسـمی  سايت در موضوع اين ها شهرستان يا تهران در شعب در نمايندگی وجود صورت رساند که درمی کتاب پخش

 .شد خواهد اعالم انتشارات

 14، واحد 6ط  ،4یر، ورودی مدرس، کوچه مازندرانی،   ت هفتتهران، میدان 

 0۹1 88140601-۹تلفن تماس: 

www.cheraghdanesh.com 

هاست. یشهاندچراغ دانش، چراغ راه 



 

 



 فهرست کلی

 9 ....................................................................................................... مقدمه

 11 ............................................................ دعواقرار عدم استماع  موارد صدور یمعرف

 19 .................................................... کشور یعال وانیقرار عدم استماع دعوا در آراء د

 147 ................................................................ ها قرار عدم استماع دعوا آراء دادگاه

 909 ..................................................... یقضائ یها قرار عدم استماع دعوا در نشست

 970........................................................ و مقررات نیقرار عدم استماع دعوا در قوان

 994 ........................................................................................... منابع و مآخذ

 فهرست جزئی

 9................................................................................................................. مقدمه

 11 .................................................................... دعواقرار عدم استماع  موارد صدور یمعرف

 13 ............................................................................................ یقرار عدم استماع دعو

 13 ............................................................................................. مبحث اول: انواع قرارها

 19 ................................................................. کشور یعال وانيعدم استماع دعوا در آراء دقرار 

 ۹1 .................................................................. کشور یعال وانيد هيمبحث اول: آراء وحدت رو

 ۹1 ...................................... ها و مراتع قانون جنگل 56موضوع ماده  تيبه شکا یدگیمرجع رس .1

 48 .............................................................. ها دادگاه هيدر رو  یمبحث دوم: آراء شعب تشخ

 48 ........ هیقض تیدر ماه یدگیجهت رس یفقدان مجوز قانون لیدعوا به دلقرار عدم استماع  صدور .1

 53 ............................................................................... ریمتعلق به غ عیمطالبه ثمن مب .۹

 56 ........ تمام شرکاء در مطالبه منافع حاصله از تیعدم جواز صدور عدم استماع دعوا در دعوا به طرف .3

 59 ..................................... دعوا به علت عدم توجه به دعوا به خواندهقرار عدم استماع  صدور .4

 63 ........... که قبالً  حک  پرداخت. یدر موضوع انيمطالبه ضرر و ز یدعواقرار عدم استماع  صدور .5

 66 .............. .باشد ینم یعال وانيکه قرار قابل طرح در د یا دعوا در پروندهقرار عدم استماع  صدور .6

 68 .......................................... وقف یبودن دعوا ريناپذ هيقرار عدم استماعت دعوا به علت تجز .7

 69 ....................................................... اصالح شناسنامه یدعوا در دعواقرار عدم استماع  .8

 71 ...................................................................... هيیو ابطال اجرا فیاعتراض ثالث در توق .9



 

 80 .................................................... ثابت بودن دعوا ریدعوا به علت غقرار عدم استماع  .10

 83 ................................................................ دادگاه، مخل حک  داوران نخواهد بود. یرأ .11

 90 ...................................................................... ها دادگاه هيدر رو یمبحث سوم: آراء اصرار

 90 ......................................................... تیعدم اثبات وقف لیاعتراض به ثبت به دل تی. قابل1

 108 .........................................................یدر ملک موقوفه بدون اجازه متول یانیاحداو اع .۹

 137 ............................................................................ ها قرار عدم استماع دعوا آراء دادگاه

 139 ............................................................... دنظريو تجد یبدو یها مبحث اول: آراء دادگاه

 139 ................................................................................. در زائد بر ثلث ی. دخالت وص1

 146 ......................................... بودن آن یبدون احراز صور ني. بطالن معامله به قصد فرار از د۹

 148 ........................................... بازداشت ملک لیانتقال به دل یسند رسم  ی. عدم امکان تنظ3

 149 ................................................ اعسار از تاجر یدر ادعا یدعوقرار عدم استماع  صدور .3

 150 ........................................ عدم ذکر مشخصات خواندگان یدعوقرار عدم استماع  . صدور7

 15۹ .................................................................... گواهان در دادخواست ی. استناد به گواه8

 155 ................................................ خوانده در فرض تعدد خواندگان تیمسئول زانیم نیی. تع9

 158 ........................................................................ تر که  یتقس ی. خواندگان در دعوا10

 160 ................................................................................. اعالم حجر ی. خواهان دعوا11

 161 .............................................................. شرکت کاال و خدمات شهر هی. طرح دعوا عل1۹

 165 ................................................... یبه داور یدولت یها دانشگاه یارجاع دعاو فاتي. تشر13

 167 ..................................... یسازمان نظام مهندس یانتظام یصادره از شورا ی. اعتراض به رأ14

 169 .....یحل اختالف وزارت کار و امور اجتماع ئتیصادره از ه یبه آرا یدولت یها . اعتراض دستگاه15

 171 ..................................................................... یالزام اداره ثبت به صدور سند المثن .16

 173 .............................. در خصوص عوارض یشهردار  یابطال تصم یبه دعوا یدگی. مرجع رس17

 175 ................................................ و تجارت شهیصدور دستور فروش حق کسب، پ ی. دعوا18

 177 ........................................ یمورد تصرف شهردار یقدرالسه  از ملک مشاع ی. مطالبه بها19

 179 ................................................................................ دي خلع یدعو رشي. شرط پذ۹0

 180 ................. انتقال یسند رسم  یبر تنظ یمبن نیبر انجام تعهد طرف رمترقبهیغ یلیتعط ری. تأث۹1

 18۹ ...................................................... يیاجرا اتیاز عمل یابطال سند انتقال ناش ی. دعوا۹۹



 184 ................................................................... مورد اعتراض شخ  ثالث یرأ طي. شرا۹3

 186 .......................................................................... مردد در دادخواست یها . خواسته۹4

 188 ................................................................. قرارداد نیهمه طرف هی. لزوم طرح دعوا عل۹5

 190 .................................................................... نامه الوکاله در وکالت رق  حق دی. عدم ق۹6

 191 ............................................................................. اموال منقول عیاثبات ب ی. دعوا۹7

 193 ...................................................... عیبودن مب ری. استرداد ثمن در صورت مستحق للغ۹8

 196 ................................................................ دي خلع یقلع و قمع و دعوا ی. ارتباط دعوا۹9

 199 ..................................................................... مستأجر یاز سو دي خلع یطرح دعوا .30

 ۹01 ........................................................... یقاض یمدن تیراجع به مسئول یدعوا طي. شرا31

 ۹03 ............................. یدر مرجع عال یرأبه استناد نقض  یقاض یمدن تیمسئول ی. طرح دعوا3۹

 ۹05 ............................................................ یورشکستگ یدادگاه به دعوا یدگی. شرط رس33

 ۹06 .................. استماع ندارد. تیه قابليیقبل از ابطال سند منشأ اجرا یه ثبتيیابطال اجرا ی. دعوا34

 ۹09 ............................................................... . اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع35

 ۹10 ........................................................................ ی. عدم استناد خوانده به شرط داور36

 ۹1۹ ........................................................................ ی. امتناع داور منتخب از انجام داور37

 ۹14 ....................................... یدولت یتوسط اشخاص یاجتماع نی. اعتراض به آراء سازمان تأم38

 ۹15 .............................................. اداره کار یمراجع اختصاص یقطع ی. اعتراض نسبت به آرا39

 ۹18 .................................................................. ی. اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصالح40

 ۹۹0 ............... 1376تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  یها مستأجره در اجاره نیع هی. تخل41

 ۹۹۹ ..................................................................... اعمال اخذ به شفعه یدعوا فاتيتشر .4۹

 ۹۹4 ............................................ . الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صدور شناسنامه43

 ۹۹6 ............................................. یسند رسم  یقبل از تنظ رمنقولیغ عیمب ليتحو ی. دعوا44

 ۹۹7 ................................... عیر در آمدن مبی. نحوه مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغ45

 ۹۹9 ..................................................... نيابطال معامله به قصد فرار از د ی. نحوه طرح دعوا46

 ۹31 ............................................................................ . قانون حاک  بر مطالبه خسارات47

 ۹33 ....................................................... ازدواج مجدد زيتجو ی. اعتبار امر مختومه در دعوا48

 ۹34 ........................................... وابسته یاعسار از طرف دولت و نهادها ی. عدم استماع دعوا49



 

 ۹36 ................................................................................... خواسته شيافزا قي. مصاد50

 ۹40 ..................................... نیاز مالک یراجع به مال مشاع در تصرف برخ ی. نحوه طرح دعو51

 ۹41 .................................................................................... یمتوف هیعل ی. طرح دعو5۹

 ۹44 ....................... یصنعت تيتحت شمول قانون حما یها شرکت تیبه طرف یطرح دعو ۀوی. ش51

 ۹47 .............. یدر مراجع قضائ یدانشگاه یها تهیو کم ها ئتیه ماتی. عدم امکان اعتراض به تصم5۹

 ۹49 .................. مانیپ یعموم طيمشمول شرا یبه اختالفات راجع به قراردادها یدگی. مرجع رس53

 ۹50 ........ نیزم تیبه انتقال مالک یالزام سازمان مسکن و شهرساز یبه دعو یدگی. مرجع صالح رس54

 ۹53 ........................................ ریبه علت انتقال به غ یمورد اجاره تجار هیتخل یخوانده دعو .55

 ۹56 ........................................................................ قضات یمبحث دوم: آراء دادگاه انتظام

 ۹56 ........................................................ یموجر و عدم استماع دفاع و تی. حک  به محکوم1

 ۹56 ................................................ بوطعدم تطابق مفاد قانون مر لی. عدم استماع دفاع به دل۹

 ۹57 ............................................................ مطروحه یدر دعاو ینبودن اصحاب دعو یکي. 3

 ۹59 ................................................................. یقضائ یها قرار عدم استماع دعوا در نشست

 ۹61 .................................... ملک موهونه یسند رسم  یالزام به تنظ ی. قابل استماع بودن دعوا1

 ۹75 .................................................................... و مقررات نیقرار عدم استماع دعوا در قوان

 ۹77 ............................................................................... دنظريقابل تجد یآرا -فصل دوم

 ۹78 .................................................................................. دنظريجهات تجد -فصل پنج 

 ۹83 ...................................................................................................... ع و مآخذمناب

 



 

 مقدمه

ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصاديق واقعی تا  معموالً رويه عملی دادگاه

شـود   حقـوق آمـوزش داده مـی   ها به دانشـجويان   های تئوريک دانشگاه حدودی با آنچه در کالس

های درسی ه  به شـکلی اسـت    متفاوت است البته روند آموزشی و طريق ارائه مطالب در کالس

صورت تئوری و بـدون تطبیـق    که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤاالت به

حین تحصیل  کند. به اين ترتیب معموالً چون امکان انجام کار عملی با مصاديق عملی کفايت می

شوند  التحصیالن وقتی مشغول به کار می در دانشگاه برای دانشجويان اين رشته وجود ندارد فارغ

هـا مواجـه    با کمبود آگاهی و اطالعات از رويه قضائی و شیوه استدالل و اسـتنباط عملـی دادگـاه   

التحصـیل   رغهستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رويه قضائی با اشتغال به کار و فعالیـت بـر هـیا فـا    

طـورکلی رشـته    ترديد تنها منبع آموزش عملی وکالـت، قضـاوت و بـه    حقوقی پوشیده نیست. بی

باشد؛ به عبارت  های قضائی می ها و جلسات رسیدگی، رويه حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه

 صـورت عملـی   نظرهای کسانی که هر روز به ها و اختالف ديگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ

تواند اطالعات کاربردی و عملی را در اختیـار   در حال انطباق قوانین با مصاديق واقعی هستند می

 خوانندگان قرار دهد.

التحصیالن حقوق بیش از سايرين به مطالعه رويه قضائی نیازمنـد هسـتند؛ امـا هـیا      اگرچه فارغ

تفحـ  در ايـن حـوزه    نیاز از مطالعه و تحقیـق و   بی قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی

باشد؛ زيرا رويه قضائی درواقع محرک رشته حقوق اسـت کـه دائـ  در حـال تغییـر و       علمی نمی

ماندگی از عل  واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان  باشد و غفلت از اين حوزه موجب عقب تحول می

ی و آور رو ناشران تخصصی اين حوزه، هرکـدام بـه طريقـی نسـبت بـه جمـع       خواهد شد. از اين 

کننـد کـه انتشـارات چـراغ      بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رويه قضائی اقـدام مـی   انسجام

دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظايف فرهنگی خـود در نظـر دارد نسـبت بـه     

هـای مخصـوص    فرد با ويژگی صورت منظ  و منحصربه بندی مطالب رويه قضائی به تدوين و جمع

صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هـر دعـوا    وا طی يک کتاب جداگانه بهبرای هر دع

دعووای...  »ها تحت عنوان کلی  ای از کتاب مجموعه ،اقدام نمايد لذا در راستای تأمین اين هدف

 که شامل موارد زير است تدوين و تألیف خواهد شد: «ها در رویه دادگاه

 آراء وحدت رويه؛ .1

 ؛آرای اصراری .9



 

 عالی کشور؛ آراء شعب ديوان .4

 های بدوی و تجديدنظر؛ آراء دادگاه .4

 های قضائی؛ نشست .0

 های مشورتی؛ نظريه .0

 قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛ .7

 نمونه دادخواست و معرفی دعوا. .9

صـورت منسـج  و    در اين مجموعه سعی شده است رويه قضائی کشور در خصوص هـر دعـوا بـه   

آوری شود تا وکال، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رويه قضـائی در کمتـرين   منظ  گرد

زمان به بهترين وجه مطالب مطلوب خود را يافته و استفاده نمايند. با توجه به تعـدد بسـیار آراء   

ها )دادگاه بدوی و تجديدنظر( در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از مـوارد متفـاوت    دادگاه

صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شـود و همچنـین در سـاير مـوارد؛ مثـل آراء      آراء 

عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیـت   وحدت رويه، آراء ديوان

 کنندگان عزيز قرار گیرد. اين آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه

 های کتاب: مختصر ويژگی

 ن و گردآوری منظ  و منسج  تمام مطالب مربوط به دعوا؛تدوي .1

 بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛ تقسی  .9

 ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛ .4

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

 دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترين زمان. .0

انتشارات مفتخر خواهد شـد از تجربیـات، آراء و سـاير مطالـب حقـوقی موجـود نـزد        « گروه پژوهشی»

های بعـدی اسـتفاده    اساتید، وکال، حقوقدانان و ساير همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چا 

 نمايد. لذا موجب خرسندی خواهـد بـود کـه خواننـدگان عزيـز از هـر صـنف ضـمن ارسـال انتقـادات و          

صورت )کتبی يا از طريق ايمیل يا تلفنی( ما را در پربـار   پیشنهادات خود در مورد هرکدام از موضوعات به

 کردن مجموعه حاضر ياری فرمايند.

 مدیر مسئول انتشارات

ششهزار و سیصد و نود و  یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار صدور موارد معرفی

دعوا استماع عدم

اول فصل   



 

 



 

 

 قرار عدم استماع دعوی

باشـد. افـراد بـرای احقـاق      آيین دادرسی مدنی ضامن اجرای حقوق تضییع شده افراد می

نماينـد تـا در جريـان     حق و جلوگیری از تضییع حقوقشان به مراجع قضائی مراجعـه مـی  

تصمیمات دادگاه اعـ   هايشان تصمیمات مقتضی صادر گردد.  رسیدگی به دعاوی و پرونده

 پردازي : است از حک  و قرار که در ذيل به تعريف هريک می

دهـد. در واقـع صـدور     حک  قسمت عمدۀ تصمیمات دادگاه را تشکیل مـی  تعریف حکم:

 دهد. حک  موجب فصل خصومت شده و به رسیدگی دادگاه پايان می

کام بخشویدن،  ثبات و اسوتوارکردن، اسوت   »قرار در لغت به معنـای   تعریف قرار:

 آمده است. ۹«ناپذیر حکم م کم تخلف»و نیز  1«تعیین و تأکید

شود که شامل يکی يا به طور اولـی شـامل    در معنای اصطالحی نیز قرار به رأيی گفته می

 های احکام )راجع به ماهیت دعوی و قاطع بودن( نباشد. يک از ويژگی هیا

 مبحث اول: انواع قرارها

بندی نمود. در ذيل  ها را از جهات مختلفی تقسی  توان آن ارند و میقرارها انواع مختلفی د

 پردازي : به بررسی انواع قرارها می

 گفتار اول: قرارهای اعدادی یا مقدماتی

نماينـد. شـامل    معد صدور رأی می رهايی هستند که پرونده را آماده وقرارهای اعدادی قرا

 باشند: قرارهای ذيل می

در مواردی است که طرفین دعوا جهـت اثبـات ادعـای خـود بـه       قرار ت قیق م لی: .1

 ق.آ.د.م( ۹56الی  ۹48نمايند. )مواد  اطالعات محلی استناد می

                                                           
 .11411، ص 1731، تهران، دانشگاه تهران، 11، جلد نامهلغتاکبر دهخدا،  . علی1

 .1311، ص 1731تهران، امیر کبیر، ، 1، جلد فرهنگفارسی. محمد معین، 1
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اين قرار در مواردی که اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خـود و  قرار معاینه م لی:  .9

 يا دادگاه جهت احراز موضوع دعوی و همچنین در مواردی کـه پرونـده مربـوط بـه مـال     

شـود. )مـواد    غیرمنقول باشد به درخواست اصحاب دعوی و يا خود دادگاه رأساً صادر مـی 

 ق.آ.د.م( ۹56الی  ۹48

باشـد،   در مواردی کـه موضـوع دارای جنبـن فنـی و تخصصـی مـی      قرار کارشناسی:  .4

گـردد.   دخالت و اظهارنظر کارشناس الزم است در اين صورت قرار کارشناسـی صـادر مـی   

 ق.آ.د.م( ۹69الی  ۹57)مواد 

ق.م. سـوگند شـرعی    ۹71در کلیه مواردی که به موجـب مـاده   قرار اتیان سوگند:  .4

الـی   ۹70گـردد. )مـواد    تواند مبناء مستند حک  قرار گیرد قرار اتیان سوگند صادر می می

 ق.آ.د.م.( ۹89

قرار رسیدگی بـه صـحت سـند يـا قـرار تطبیـق در       قرار رسیدگی به اصالت سند:  .0

باشـد، صـادر    الصـدور مـوردنظر مـی    فیه بـا سـند مسـل     بیق سند متنازعتط لزوم مواردی

 ق.آ.د.م( ۹۹5گردد. )ماده  می

هرگاه رسیدگی به دعوای منوط به اثبات ادعايی باشد که رسیدگی بـه آن  قرار اناطه:  .0

دار  در صالحیت دادگاه ديگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمی  از مرجع صـالحیت 

ر اين مورد خواهان مکلف است ظرف يک مـاه در دادگـاه صـالح اقامـن     شود. د متوقف می

 ق.آ.د.م( 19)ماده  «کننده تسلی  نمايد... دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی

اين قرارها شامل شنیدن گواهی گواهـان )مـواد   سایر قرارهای اعدادی یا مقدماتی: .7

 به بعد ق.آ.د.م( 149دلیل )مواد به بعد ق.آ.د.م( پذيرش درخواست تأمین  ۹۹9

القاعده در جريان دادرسی و قبل از اعالم خـت    الزم به ذکر است که قرارهای اعدادی علی

توانند مورد شکايت قرار گیرند بلکه شکايت آنان به همراه شکايت  آن صادر و مستقالً نمی

 پذير است. از رأی اصلی امکان



 41استماعدعوادررویهدادگاههاعدمقرار

 

 گفتار دوم: قراردادهای شبه قاطع

ها پرونده از گردش رسـیدگی خـارج    قرارهای شبه قاطع قرارهايی هستند که با صدور آن

 توان به موارد زير اشاره نمود: شود که می می

 (84ماده  3)بند  رار عدم اهلیت یکی از طرفین دعواق .1

اين حالت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گرديده خارج قرار عدم صالحیت:  .9

 ق.آ.د.م( 89اده شود. )م می

اين قرار به علت وجود هريـک از مـوارد رد دادرس کـه در     قرار امتناع از رسیدگی: .4

 3شده در مـواد    گردد. همچنین در موارد اشاره بینی شده صادر می ق.آ.د.م پیش 91ماده 

 گردد. ق.آ.د.م صادر می 89و  9۹و 

 گفتار سوم: قرارهای قاطع دعوی

هـا پرونـده از دادگـاه و جريـان      شود که با صـدور آن  گفته میقرارهای قاطع به قرارهايی 

شود که از لحاظ اين خصوصیت با احکام مشـترک هسـتند. قرارهـای     رسیدگی خارج می

باشند؛ مانند  قاطع دعوی مانند احکام سند رسمی محسوب شده و دارای قدرت اثباتی می

ط دعوی کـه از اعتبـار امـر    باشند و به جز قرار سقو احکام مشمول قاعده فراغ دادرس می

باشد، فاقد اعتبار امر قضاوت شده هستند. قرارهای قاطع دعوی  قضاوت شده برخوردار می

 باشد: نیز دارای انواع متفاوت ذيل می

اين قرار در موارد زائـل شـدن دعـوا پـیش از صـدور حکـ  و در        قرار سقوط دعوی: .1

 107شود. )ماده  ر نمايد صادر مینظ مواردی که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف

 ق.آ.د.م(

 84مـاده   11تـا   3اين قرار در مـوارد و ايـرادات مـذکور در بنـدهای     قرار رد دعوی:  .9

 گردد. ق.آ.د.م صادر می
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در تمام مواردی که صـدور حکـ  مسـتلزم انجـام اقـداماتی      قرار ابطال دادخواست:  .4

دادگـاه از انجـام آن خـودداری نمايـد و     رغ  اعالم  است که خواهان بايد انجام دهد و علی

همچنین در موارد استرداد دادخواست در مرحله نخسـتین دادرسـی حسـب مـورد قـرار      

 آ.د.م.( ۹59، ۹56، 107، 96، 95 )مواد ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

بینـی   مقنن صدور قرار رد دادخواست را در موارد زيـادی پـیش  قرار رد دادخواست:  .4

 345و  344، 339، 435، 306، 147، 144، 109مسـتند آن را در مـواد    نموده است که

 توان يافت.( می

شـود کـه    دعوا در مواردی صـادر مـی  قرار عدم استماع  دعوی:قرار عدم استماع  .0

دعوا با توجه به مواد قانون آيین دادرسی مدنی و ساير مقررات غیر قابل اسـتماع اسـت و   

گـذار در خصـوص مـورد قـرار رد دعـوی را       ه قانونگردد ک همچنین در مواردی صادر می

 بینی ننموده است. پیش

ق.آ.د.م که نـاظر بـه    33۹ماده « ب»قرار عدم استماع دعوی و قرار رد دعوا با ه  در بند 

قرارهای قابل تجديدنظر است آورده شده، شايد بدين دلیـل کـه هـر دو قـرار دارای آثـار      

علیه است؛ اما اين دو قـرار ماهیتـاً بـا هـ       مدعیمشابهی است و به زيان مدعی و به سود 

تفاوت دارند. قرار رد دعوی در خصوص مواردی است که يا به علت عدم رفع نق  نسبت 

 گردد. به موارد اعالمی و با اينکه به علت عدم رعايت مقررات قانونی صادر می

ی توسـط  دعوی ناظر به مواردی اسـت کـه اصـوالً رسـیدگ    قرار عدم استماع  حال آنکه

شـود. عنصـر    گاه در اثنای رسـیدگی صـادر نمـی    دادگاه انجام گرفته است و اين قرار هیا

باشد و مبنای آغاز چنین تصمیمی فقـدان   مشخصه اين قرار نپذيرفتن دعوا در دادگاه می

شرطی از شرايط اساسی اقامن دعوا است و رسیدگی به ماهیت دعوا، به علت مانع قـانونی  

يا اينکه بیهوده بوده بدين معنا که حتی در صورت احراز موضـوع مـورد   باشد و  مجاز نمی

 ادعای خواهان اثر قانونی بر آن مترتب نخواهد بود.


