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رشته حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش ،بهمنزله یکی از پرطرفدارترین رشتههای
دانشگاهی کشور ،تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب کرده است؛
دانشجویانی که پس از تحصیل ،وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاههای
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول میشوند.
منابعیکه در دانشکدههای حقوق ،مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار
آنها قرار دارد ،در واقع ،مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی
چنانکه باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.
این ،درحالی است که نیاز مبرم دانشپژوهان به مجموعههای پربار و سودمند ،امری
انکارناپذیر است .بهاینترتیب ،ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشتههای متأثر از آن ،باید بیش از گذشته مورد
توجه قرار گیرد؛ کتابهایی 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 مؤسسهای پیشگام در امر نشر کتب
آموزشی روزآمد و غنی ،توانسته است گامهای مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق
بردارد .این مؤسسه افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق
نیازهای علمی دانشجویان ،به تولید آثاری همت گمارد که مهمترین دستاورد آنها ،تسهیل
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد .انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات
منصه ظهور برساند.
درخشان ،شایستگیهای خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به ّ
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خوانندگان گرامي! الزم به يادآوري است که نشانه هاي درج شده در ابتداي هر ماده
قانوني نشانگر درجه اهميت ماده هاي ذکر شده مي باشد .به طوري که مواد قانوني
مي باشند از بيشترين درجه اهميت نسبت به ساير مواد قانوني
که داراي عالمت
برخوردار هستند .که اين مواد را ممتاز مي ناميم و بديهي است ساير مواد از لحاظ اهميت
آزموني و کاربردي از اهميت کمتري برخوردارند .به طوري که عالمتهاي
در ابتداي ساير مواد قانوني به تدريج نشانگر درجه اهميت خيلي مهم و مهم ميباشند.
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ نشانهای وجود ندارد
از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری نسبت به سایر مواد قرار دارند.

م
م قد
م
ؤل ه
ف
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
ویرایش جدیدی را تجربه کرده است اکنون به سان مجموعه ای متکامل
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.
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ﮐﻠﯿﺎت

 اﺻﻮل وﻣﺎده -1آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 -ﻣﻘﺮراﺗﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

 اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﻧﯽ و دادﮔﺎهﻫﺎي  -اﻧﻘﻼب ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
.
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.
ر.ك ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ  ،1ﺻﻔﺤﻪ . 36

ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻤﻮداري9 /

رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره  3530ﻣﻮرخ 1360/2/7
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻮﺿﻮع:
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻼك ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ وﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ از ﺻﻼﺣﯿﺖ واﺣﺪ
ﺛﺒﺘﯽ ﺧﺎرج و در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ رأي:
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ و ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ
و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده 313ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ
ﻣﻘﺮرداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ وراث ﻣﺤﺠﻮر ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎده 326ﻫﻤﯿﻦﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﻧﯿﺰ ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎده اول ﻗﺎﻧﻮناﻓﺮاز و ﻓﺮوش اﻣﻼك ﻣﺸﺎع ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم اﺳﺖ
و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن اﻓﺮاز اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ در
ﺻﻼﺣﯿﺖ واﺣﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻧﺎﺳﺦ ﻣﺎده313
ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻼك ﻣﺤﺠﻮرﯾﻦ وﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ را از
ﺻﻼﺣﯿﺖ واﺣﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﺧﺎرج داﻧﺴﺘﻪ و در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ رأي ﺑﺮ ﻃﺒﻖﻣﺎده واﺣﺪه
ﻗﺎﻧﻮن وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  1328ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
و دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.
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رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 23944ﻣﻮرخ 1360/9/11
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﺿﻮع:
ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻟﺬا رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
واﮔﺬاري ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ از ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺧﺎرج
و در ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ رأي:
ﻋﺒﺎرت )ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ( در ﺑﻨﺪ  3از ﻣﺎده 3ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮايﺻﻐﺎر ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ  53ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻧﺤﻮه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﯿﻬﺬا ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻪ و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ رأي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن
وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  1328در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزماﻻﺟﺮاء
اﺳﺖ.
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رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره  47ﻣﻮرخ 1363/10/17
ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﻮﺿﻮع:
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
اداري ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻋﻤﺮان
اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ رأي:

راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎم دادﮔﺴﺘﺮي در اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه وﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺗﻈﻠﻤﺎت و
ﺷﮑﺎﯾﺎتدادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
دﻋﺎوي ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪدﻋﺎوي ﻣﺪﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﻣﮕﺮ
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮي ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ
در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض و
ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اداري ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده واﺣﺪه ﻻﯾﺤﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي
ﻋﻤﺮان اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1358ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺷﮑﺎﯾﺖ
از اﻧﻮاع دﻋﺎوي و اﻣﻮر ﺗﺮاﻓﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و
ﻗﻄﻊ و ﻓﺼﻞ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮي داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 11
ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ آن دﯾﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﻠﺬا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد .اﯾﻦ رأي ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه 1328ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﯾﻮان
ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮاي دادﮔﺎهﻫﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

 / 12ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﺘﺮ داﻧﺶ

ﻣﺎده - 2ﻫﯿﭻ دادﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻋﻮاﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ
 ﺷﺨﺺ ﯾﺎ - -اﺷﺨﺎص

ذﯾﻨﻔﻊ

اﯾﻦﮐﻪ  -ﯾﺎ وﮐﯿﻞ

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا را ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن

 ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎندر ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ر.ك ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ  ، 1ﺻﻔﺤﺎت 345 ،342 ،321 ،317 ،315 ، 311 ، 310

ﻣﺎده  -3ﻗﻀﺎت دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﻋﺎوي
 ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺻﺎدررﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده،
 -و ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ

در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ -ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﯾﺎ

 اﺻﻼً ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﻀـﯿﻪ ﻣﻄﺮوﺣـﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،

 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ واﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
 -اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺣﮑﻢ

ﺑﺎ
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 -ﺳﮑﻮت ﯾﺎ

 ﻧﻘﺺ ﯾﺎﻗﻀﯿﻪ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ
 -اﺟﻤﺎل ﯾﺎ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ

 -ﺗﻌﺎرض

از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ واﻻ  ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ
ازاﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات1آن ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 -ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ و

ﺗﺒﺼﺮه – ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻗﺎﺿﯽ  -ﻗﺎﻧﻮن را ﺧﻼف ﺷﺮع ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ
ﺑﺪاﻧﺪ
ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮي ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ر.ك ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ  4ﺻﻔﺤﻪ . 13

 - 1رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎده  597ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ

