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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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خوانندگان گرامي! الزم به یادآوري است كه نشانه هاي درج شده در ابتداي هر ماده 
قانوني  قانوني نشانگر درجه اهمیت ماده هاي ذكر شده مي باشد. به طوري كه مواد 
كه داراي عالمت  مي باشند از بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانوني 
برخوردار هستند. كه این مواد را ممتاز مي نامیم و بدیهي است سایر مواد از لحاظ اهمیت 
آزموني و كاربردي از اهمیت كمتري برخوردارند. به طوري كه عالمت هاي     

در ابتداي سایر مواد قانوني به تدریج نشانگر درجه اهمیت خیلي مهم و مهم مي باشند.
الزم به ذكر است آن دسته از مواد قانونی كه در ابتدای آنها هیچ نشانه ای وجود ندارد 

از درجه اهمیت آزمونی و كاربردی پایین تری نسبت به سایر مواد قرار دارند.
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از آنجا که قوانین به عنوان منابع اصلی آزمون های تحصیالت تکمیلی و آزمون 
های شغلی در رشته حقوق به حساب می آیند بر آن شدم تا با تدوین قوانین 
نموداری چهره جدیدی از قوانین را پیش روی خوانندگان بگشایم تا بتوانم با 
جای دهی مواد قانونی در قالب نمودار، فهم مخاطب را از قانون افزون نمایم. 
پس از چندین نوبت انتشار قوانین نموداری مجدداً به مطالعه و بررسی نمودارها 
و نشانه گذاری ها مشغول شدم و تغییرات اندکی را که ضروری می دانستم در 
نوشته های پیشین اعمال نمودم. همچنین با ارزش گذاری مواد قانونی تالش 
نمودم که امکان تمرکز بیشتر بر مواد قانونی با اهمیت تر را فراهم نمایم. پس 
از آن که قوانین نموداری چندین طبع را پشت سر نهاده و در هر بار شکل و 
به سان مجموعه ای متکامل  اکنون  را تجربه کرده  است  ویرایش جدیدی 
درآمده که دیگر نموداری بودن تنها یکی از ویژگی های آن است. آنچه در 
دستان شماست صورت کاملی از یک کتاب قانون است که در آن عالوه بر 
امکان مطالعه مواد قانونی به صورت نموداری، امکان رجوع به دکترین حقوقی 
در تفسیر مواد گوناگون نیز فراهم گردیده است. ارجاعاتی که در ذیل هر ماده 
قانونی وارد شده و مخاطب را به کتب پایه و بنیادین حقوقی ارجاع می دهد 
در واقع امتیازی است که به اذعان اهل نظر ارزش این کتاب را بیش از پیش 
افزون نموده است. هرچند این انتشار را نقطه تکامل کتاب خود می دانم اما به 
خوبی واقف و معترف هستم که از تکامل در صورت اثر تا  تکامل در ماده آن 
فرسنگ ها راه است. این اثر اگرچه به زعم نگارنده در صورت به تکاملی نسبی 
رسیده اما برای کسب تکامل محتوایی نیازمند اصالحات و اضافاتی است که 
جز با ارشاد اصحاب حقوق میسر نبوده و نخواهد بود. به همین سبب از فضالی 
عظام که عنایتی با این قبیل مقوالت دارند انتظار داریم که از پی رویت گفتار 

حاضر افادت خویش در معرض استفادت نهند.

     الهام مختاری-  فروردین ماه 1393
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 است که   مجموعه                      ،آیین دادرسی مدنی -1ماده        
 

 در مقام رسیدگی به

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  رود.به کار می
  

  اصول و - 
 مقرراتی - 

  امور حسبی و  -
  
  
 کلیه دعاوي  - 

  مدنی و  - 
  
  
 بازرگانی در - 

  
  هايدادگاه - 

  
  دیوان عالی کشور و - 
سایر مراجعی که به موجب قانون  -  

  د.نباشموظف به رعایت آن می
. 

  عمومی  - 
  انقالب - 
 تجدیدنظر - 

  . 36، صفحه 1مرجع ر.ك به 
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  7/2/1360مورخ  3530 هشماررأي وحدت رویه 
  دیوان عالی کشور عمومی هیأت

  موضوع:
 واحد صالحیت از مفقوداالثر غایبو محجورین امالك تقسیم

 .است دادگاه صالحیت در و خارج ثبتی
  متن رأي:

 مفقوداالثر غایب و محجورین حقوق حفظ لحاظ به مقنن که این به نظر
 حسبی امور قانون 313ماده اخیر قسمت طبق آنها مصلحت رعایت و

 باشد غایب یا محجور وراث بین اگر ترکه تقسیم در که است داشتهمقرر
 به توجه با و آید عمل به دادگاه در آنها نمایندگان توسط به تقسیم

 راجع حسبی امور قانون مقررات آن موجب به که قانونهمین326 ماده
 نظر و بود خواهد جاري نیز اموال سایر تقسیم مورد در ترکه تقسیم به
 است عام قانون که مشاع امالك فروش و افرازقانون اول ماده که این به
 در است یافته خاتمه آنها ثبتی جریان که امالکی افراز آن طبق بر و

 313ماده ناسخ االصولعلی شدهشناخته محل ثبتی واحد صالحیت
 پنجم شعبه نظر باشدنمی است خاص قانون که حسبی امور قانون
 از را مفقوداالثر غایبو محجورین امالك تقسیم که کشور عالی دیوان

 است شناخته دادگاه صالحیت در و دانسته خارج ثبتی واحد صالحیت
 واحده مادهطبق بر رأي این است قانونی موازین با مطابق و صحیح
 کشور عالی دیوان شعب براي 1328 ماه تیر مصوب رویه وحدت قانون

 .است االتباعالزم مشابه موارد در هادادگاه و
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  11/9/1360مورخ  23944هشماررأي وحدت رویه 
  دیوان عالی کشور عمومی هیأت

  موضوع:
 با سرپرست، بی کودکان سرپرستی قانون در سرپرستی مفهوم
 درخواست به رسیدگی لذا است متفاوت قیمومت مفهوم

 خارج خاص مدنی دادگاه صالحیت از طفل سرپرستی واگذاري
 .است عمومی دادگاههاي صالحیت در و

  متن رأي:
 خاص مدنی دادگاه قانون الیحه 3ماده از 3 بند در )قیم نصب( عبارت

 دادگاهها حسبی امور و مدنی قوانین مطابق که است مواردي به ناظر
 شامل وجه هیچ به مذکور عبارت و نمایند قیم نصب صغاربراي موظفند
 سرپرست بدون کودکان حمایت قانون در مذکور سرپرستی موضوع
 مفهوم با بکلی شرایط و سرپرستی نحوه حیث از که 53 اسفند مصوب

 نهم شعبه نظر علیهذا باشدنمی است متفاوت آن مختصات و قیمومیت
 و موجه است عمومی دادگاه صالحیتبه مشعر که کشور عالی دیوان

 قانون مطابق رأي این شودمی تأئید و تشخیص قانونی موازین با منطبق
 االجراءالزم مشابه موارد در 1328 سال مصوب قضائی رویه وحدت

 .است
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  17/10/1363مورخ  47ه شماررأي وحدت رویه  
  دیوان عالی کشور عمومی هیأت

  موضوع:
 کمیسیون تصمیم از شکایت و اعتراض به نسبت رسیدگی مرجع
 به راجع قانونی الیحه واحده ماده موضوع نفري پنج اداري
 عمران هاسازمان وظایف انجام جهت نفريپنج هیأت تعیین
 .است اداري عدالت دیوان ها،استان در شهري اراضی

  متن رأي:
 قانون ونهم پنجاه و یکصد اصل در دادگستري عام مرجعیت به راجع

 و ظلماتت رسمی مرجع که شده مقرر ایران اسالمی جمهوري اساسی
 به رسیدگی در هادادگاه صالحیت مورد در و است دادگستريشکایات
 اینکه به است مصرح مدنی دادرسی آیین قانون یک ماده مدنی دعاوي

 مگر است دادگستري هايدادگاه به راجع مدنی دعاويکلیه به رسیدگی
 بحث موضوع اما و است کرده معین دیگري مرجع قانون که مواردي در
 و اعتراض به نسبت رسیدگی مرجع تشخیص، مطروحه هايپرونده در

 الیحه واحده ماده موضوع نفري پنج اداري کمیسیون تصمیم از شکایت
ي سازمانها وظایف انجام جهت نفريپنج هیأت تعیین به راجع قانونی
 انقالب شوراي 1358 ماه بهمن مصوب استانها در شهري اراضی عمران

 شکایت نحوه این که بوده قوانیننقض عنوان به ایران اسالمی جمهوري
 و رسیدگی به نیاز تا شودنمی محسوب ترافعی امور و دعاوي انواع از

 جمله از بلکه باشدداشته دادگستري قضایی مراجع در فصل و قطع
 11 ماده طبق بر آن به نسبت اظهارنظر و رسیدگی که است مواردي

 است شدهتعیین دیوان آن صالحیت حدود در اداري عدالت دیوان قانون
 قانون برابر رأي این. گردد تسلیم مرجع آن به باید شکایات اینگونه فلذا

 دیوان شعب براي 1328تیرماه مصوب قضایی رویه وحدت به مربوط
 .است االتباعالزم مشابه موارد در هادادگاه براي و کشور عالی
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  تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر هیچ دادگاهی نمی - 2ماده       

  
  

   قانونرسیدگی به دعوا را برابر             کهاین
  
  

  
 

  در خواست نموده باشند.
  

  

  موظفند موافق قوانین به دعاوي  هاقضات دادگاه -3ماده      
  

    نمایند.                  رسیدگی کرده،

                                               
  

  
  اب                              که                                                در صورتی

  

  
  

  کمح                            استناد به                                                 
  
  

  
  ذینفع                            - 

  
  یا وکیل - 

  
  مقامیا قائم - 
  

  یا نماینده قانونی آنان -
 

  شخص یا - 
 اشخاص - 

  حکم مقتضی صادر - 
 و یا فصل خصومت - 

  

  یا          قوانین موضوعه - 
  
اصالً قانونی در قضـیه مطروحـه وجـود نداشـته      - 

 باشد،

  منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر و - 
 نباشد، شرعیاصول حقوقی که مغایر با موازین  - 

  345، 342، 321، 317، 315،  311،  310، صفحات  1مرجع ر.ك به 

  کامل یا صریح نبوده یا -
 متعارض باشند -
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   وانینق    توانند به بهانۀ                       قضیه را صادر نمایند و نمی
  
  
  مستنکف ز رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال ا

  آن محکوم خواهند شد.  1ازاحقاق حق  شناخته شده و به مجازات
  

  به پرونده                                          چه قاضیچنان –تبصره 
  

  

   جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. شعبه دیگري
  
  
  
  

                                                
  قانون مجازات اسالمی 597رجوع شود به ماده  -1

  سکوت یا - 
  نقص یا - 
  اجمال یا - 
 تعارض - 

  مجتهد باشد و - 
 شرع قانون را خالف - 

 بداند

  . 13صفحه  4مرجع ر.ك به 




