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ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام 

بخش آالم زمینی ام است: 

به استوارترین تکیه گاهم؛ دستان پرمهر پدرم 

به سبزترین نگاه زندگیم؛ چشمان سبز مادرم 

که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای 

از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. 

امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما 

ره آوردی گران  سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار 

کنم. باشد که حاصل تالشم نسیم گونه، غبار خستگیتان را بزداید. 

بوسه بر دستان پرمهرتان

»قائم الدین شعبانی حاجی«
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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشته های 
است.  نموده  جلب  خود  به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی 
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 آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. 
این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر 
قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار 
گیرد. کتاب هایی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در 
آزاد  عالی  آموزش  باشد. مؤسسه  قرار گرفته  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد  آن ها، 
چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته 
افتخار  این موسسه  بردارد.  دانشجویان رشته حقوق  با  است گام های موثری در همراهی 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، 
اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2

باب اول: در کلیات

اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند  ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور 
بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.

نکته 1: حسبه اسم مصدر و در لغت به معنای کفایت و تدبیر است. امور حسبی امور خیرخواهانه ای است 
که شارع بر آن ها تاکید و ترغیب نموده است تا تحقق یابند و شارع راضی به ترک آن امور نیست و 

عدم تصدی آن ها سبب اختالل در نظام و وظایف اسالمی می شود.
نکته 2: تکلیف دادگاه ها در رسیدگی به امور حسبی متوقف بر وقوع اختالف و اقامه ی دعوا نیست ولی 
در عین حال اگر اختالفی هم وجود داشته باشد، موضوع، تحت رسیدگی دادگاه، به امور ترافعی مبدل 
نمی شود بلکه کماکان امری حسبی است. بنابراین عناوینی که در قانون امور حسبی پیش بینی شده 
است، اصوال ماهیتی حسبی دارند و در شمار امور حسبی قرار می گیرند حتی اگر تصمیم دادگاه مستلزم 

انشاء حکم باشد.
نکته 3: برای تشخیص امور حسبی در حقوق ایران قاعده ی کلی آن است که اگر طبع امر مورد درخواست 
ایجاب نماید که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال، نظارت و مداخله ی قاضی الزم باشد، با امر 

حسبی روبرو خواهیم بود و این امر منتهی به عمل حسبی خواهد شد.
نکته 4: تکلیف رسیدگی به امور حسبی ابتدا متوجه دادگاه است و دادستان مطابق ماده ۲0 قانون امور 

حسبی، تنها در مواردی که تصریح شده باشد حق و تکلیف دخالت دارد.
با هم اختالف داشته باشند یا شخصی  نکته 5: در رسیدگی به امور حسبی ضرورت ندارد که طرفین 
که اطالع می دهد خود، شخصاً ذینفع باشد. بلکه به صرف اطالع دادگاه از موضوع و درخواست یکی 
از طرفین یا هر شخصی که حتی نفعی هم در دعوا ندارد، دادگاه مکلف است نسبت به آن امور اقدام 

نموده و تصمیم مناسبی اتخاذ نماید. 
نکته 6: از مصادیق امور حسبی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- حفظ اموال غایب ۲- حفظ و نظارت 
اموال مجهول  اموال متوفای بال وارث ۴- نگهداری  اموال صغاری که ولی قهری ندارند ۳- حفظ  بر 
المالک ۵- حفظ و نگهداری اموالی که برای مصارف عمومی بوده و مدیری ندارد 6- درخواست صدور 

گواهی حصر ورثه. 
نکته 7: در امور حسبی، مقام دادستان و دادگاه نظارت نهایی خواهند داشت. این مسائل، دعوای خصوصی 
تلقی نمی شود و به دلیل ماهیت عمومی آن ها است که بر حسب ماده ۱ قانون امور حسبی تکلیف اولیه 
برای حل و فصل، به عهده ی دادگاه می باشد. حال آنکه دعاوی مدنی معمولی، تکلیف اولیه و بدون 



۹ باب اول: در کلیات

درخواست را متوجه دادگاه نمی کند. جریان این امور)حسبی( نیازمند اختالف، نزاع یا دادرسی نیست. 
بنابراین از عنوان »دعوا« نیز خروج موضوعی دارد. بدیهی است، اگر درجریان رسیدگی به این امور نیز 

اختالفی حاصل گردد، وصف عمومی و حسبی بودن را از بین نمی برد.
سؤال 1- امور حسبی اموری است که .......................

الف(  با درخواست ذی  نفع شروع شده و دادگاه  ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی 
اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی 

دعوا از طرف آن ها باشد.
ب( دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به 

آن ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از طرف آن ها باشد.
ج( دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند و رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع 

اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها باشد.
د( دادگاه ها مختارند به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و صرفا با تقاضای ذی نفع رسیدگی 

صورت می  پذیرد.

ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می باشد مگر آنکه خالف آن مقرر شده باشد. 

نکته 1: به نظر می رسد قانونگذار با ذکر این جمله که »رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب 
می باشد«، رسیدگی شکلی به امور حسبی را در نظر گرفته است، چون رسیدگی ماهوی به امور حسبی 

در باب های دیگر ذکر شده است و باب کلیات، صرفاً به امور شکلی رسیدگی پرداخته است.
نکته 2: ماهیت امور حسبی به نحوی است که می توان آن را ترکیبی از قواعد جزایی و مدنی دانست؛ زیرا 
اصل سرعت، رسیدگی های فوق العاده، دخالت گسترده دادستان و دیگر خصایصی که با حقوق جزا 
همراه است، در دعاوی مدنی به چشم نمی خورد مگر در موارد محدود، اما امور حسبی از این خصایص 
برخوردار است. از سوی دیگر نیز نمی  توان منکر حضور قواعد مدنی در امور حسبی شد، از جمله در 
خصوص مرجع صالح برای رسیدگی که قانونگذار، دادگاه های حقوقی را صالح دانسته است یا بسیاری 
از موضوعات  مربوط به امور حسبی که با درخواست به عمل می آیند، هرچند دعوایی درخصوص آن 
اعمال می شود، همان  امور حسبی  مورد  دادرسی که در  آیین  مقررات  باشد. همچنین  نشده  محقق 

مقررات آیین دادرسی مدنی است.
نکته 3: با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲ قانون امور حسبی، دادگاه 
ها برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند 
مگر اینکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد)نظیر ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور حسبی(.

نکته ۴: به موجب بندهای ۱۲، ۱۳ و ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، رسیدگی به 
امور حسبی در صالحیت دادگاه خانواده است. همچنین طبق ماده 8 همان قانون، رسیدگی در دادگاه  
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خانواده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

ماده ۳- رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.

نکته 1: به موجب بند ۳ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳8۷، صدور گواهی حصر وراثت، 
تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، در صالحیت شورای حل اختالف قرار داده شده است.

نکته 2: مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، رسیدگی به امور رشد، حجر و رفع  آن 
و والیت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آن ها 

و همچنین امور راجع به غایب مفقوداالثر، در صالحیت دادگاه خانواده است.
سؤال 2- رسیدگی به امور حسبی تابع کدام قانون است؟             )مشاوران 1380(

ب( قانون آیین دادرسی مدنی  الف( قانون امور حسبی    
د( قانون مدنی ج( قانون امور حسبی مگر آن که خالف آن مقرر شده باشد.  

سؤال 3- صدور حکم حجر و رفع حجر در صالحیت کدام مرجع است؟          )مشاوران 1387(
ب( دادگاه خانواده الف( دادگاه عمومی حقوقی    

د( دادستان عمومی و انقالب محل ج( شورای حل اختالف    
سؤال 4- تحریر ترکه  متوفی در صالحیت کدام مرجع است؟             )مشاوران 1387(

ب( دادگاه عمومی حقوقی  الف( حسب مورد دادسرا یا دادگاه بخش   
د( شورای حل اختالف ج( دادگاه خانواده      

سوال 5- رسیدگی به امور حسبی در صالحیت کدام مرجع است؟                   )مشاوران 1388(
الف( شورای حل اختالف

ب( حسب مورد شورای حل اختالف و دادگاه خانواده
ج( حسب مورد در شورای حل اختالف - دادگاه خانواده و دادگاه عمومی حقوقی

د( حسب مورد در محاکم دادگستری، شورای حل اختالف و مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون مستقر 
در اداره ثبت احوال شهرستان  ها.

ماده ۴- در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود 
دادگاه مزبور می تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه 

نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می فرستد. 

نکته 1: مطابق ماده ۲۹0 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :» در هر موردی که رسیدگی به دالیلی از 
قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه 
رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور، به دادگاه صالحیت دار 
محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام الزم معمول، و نتیجه را طی صورت مجلس، به دادگاه نیابت 
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دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد«.
نکته 2: به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹:»در نیابت تحقیقات قضایی خارج از 
کشور، دادگاه نحوه ی بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین، و از دادگاه خارجی که به آن نیابت 
داده می شود می خواهد که براساس آن، کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به 

طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود«.
سؤال 6- در امور حسبی، هرگاه امر در خارج از مقر دادگاهی که آن امر در آنجا مطرح است 

باید انجام شود ......................
الف( دادگاه مزبور مخیر است انجام امور را به دادگاهی که در حوزه   ی آن باید انجام شود ارجاع دهد و 

دادگاه مرجوع الیه مخیر به انجام آن است.
ب( دادگاه مزبور باید انجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه   ی آن باید انجام شود ارجاع می   نماید و 

دادگاه مرجوع   الیه مخیر به انجام آن است.
ج( دادگاه مزبور مخیر است انجام امور را به دادگاهی که کار در حوزه   ی آن باید انجام شود ارجاع نماید 

و دادگاه مرجوع الیه مکلف به انجام آن است.
د( دادگاه مزبور باید انجام امر را به دادگاهی که در حوزه   ی آن باید انجام شود ارجاع دهد و دادگاه 

مرجوع الیه مکلف به انجام آن است.

ماده ۵- مقررات راجع به نیابت قضائی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

سؤال 7- کدام گزینه صحیح است؟                    )مشاوران 84(
الف( مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی است. 
ب( امور حسبی درباره نیابت قضایی مقررات ویژه ای دارد و از آیین دادرسی مدنی پیروی نمی کند.

ج( در امور حسبی نیابت قضایی پذیرفته نمی شود.
د( هیچکدام.

ماده ۶- در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده 
است رسیدگی می نماید.

نکته 1: تخییر در صالحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است؛ به این معنی که اگر دادگاه شروع به 
رسیدگی نمود، نمی توان دادگاه دیگری را صالح دانست.

نکته 2: هر گاه متوفی اقامتگاه مشخصی نداشته و در چند حوزه ی قضایی دارای اموال غیرمنقول باشد، 
و وراث هم در چند حوزه قضایی مختلف تقاضای رسیدگی به موضوعات امور حسبی نمایند، دادگاهی 

برای رسیدگی به موضوع صالح است که بدواً به آن رجوع شده است. 
نکته 3: مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹:» دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم 
از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه 
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می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد«.
سؤال 8- در صورتی    که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به امری از امور حسبی صالح باشند، 

. ...............
الف( دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است صالح است.

ب( دادگاهی که افراد بیشتری از طرفین موضوع در آن اقامت دارند صالح است.
ج( دادگاهی که اجرای تصمیم در آن به تشخیص رئیس حوزه    ی قضایی سهل    تر می    نماید صالح است.

د( دادگاهی که به تشخیص رئیس حوزه    ی قضایی معین می    گردد صالح است.

ماده ۷- در صورت حدوث اختالف در صالحیت دادگاه ها رفع اختالف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به 
عمل می آید.

با دادگاه  از حوزه ی قضایی یک استان اختالف شود؛ حل اختالف  نکته 1: هرگاه بین دو دادگاه بدوی 
تجدیدنظر استان خواهد بود )ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹(.

نکته 2: در صورتی که اختالف در صالحیت بین دادگاه های بدوی از حوزه قضایی دو استان واقع شود، 
مرجع حل اختالف، دیوان عالی کشور می باشد )تبصره ماده ۲۷ قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹(.

نکته 3: هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه 
بدوی در مورد صالحیت اختالف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی الزم االتباع است )ماده ۳0 قانون 

آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹(.
نکته 4: هر گاه دادگاه رسیدگی کننده به امور حسبی به صالحیت مرجع غیر قضایی اظهار نظر کند، 

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی با دیوان عالی کشور خواهد بود.
سؤال 9- در صورت اختالف در صالحیت در امور حسبی، رفع اختالف با کدام دادگاه است؟ 

                    )مشاوران 1381(
الف( با دادگاه عمومی هم عرض
ب( با دادگاه تجدید نظر استان 

ج( اگر بین دو دادگاه عمومی در یک استان باشد با دادگاه تجدید نظر استان و اال با دیوان عالی کشور 
د( با دادگاه محل سکونت متقاضی

ماده ۸- دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱- اموری که در آن ها ذینفع است. 

۲- امور راجع به زوجه خود )زوجه که در عده طالق رجعی است در حکم زوجه است(.
۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. 

۴- امور راجع به اشخاصی که سمت والیت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن ها دارد. 
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نکته: در صورت وجود یکی از جهات رد، دادرس می بایست با صدور قرار امتناع از رسیدگی، از مداخله در 
امور حسبی خودداری کند.

ماده ۹- در موارد خودداری دادرس، هر گاه در آن حوزه دادرس صالحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به 
دادگاه نزدیک تر ارجاع می شود. 

سؤال 10- در موارد خودداری دادرس از رسیدگی به امور حسبی..................
الف( در صورت توافق طرفین، دادرس رسیدگی می     کند.

ب( با نظر شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان، برای ارجاع، به حوزه     ی دیگری فرستاده می     شود.
ج( اگر در آن حوزه دادرس صالحیت دار برای رسیدگی نباشد، به رئیس حوزه     ی قضایی ارجاع شده و 

مطابق تصمیم او عمل خواهد شد.
د( در صورت عدم وجود دادرس صالحیت دار در آن حوزه، رسیدگی به دادگاه نزدیک     تر ارجاع می     شود.

ماده ۱۰- در موارد ماده ۸ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد این 
ماده دادرس را رد نمایند.

نکته: در این ماده برای عدم خودداری دادرس از رسیدگی به موضوعات امور حسبی در صورت وجود یکی 
از جهات رد، ضمانت اجرای قانونی پیش بینی نشده و همین امر ضعف این ماده را می رساند.

باشد کدام گزینه صحیح  رد  امور حسبی مشمول  به  دادرس در رسیدگی  11- چنانچه  سؤال 
است؟                     )مشاوران 1385 و 1390(

الف( باید از رسیدگی خودداری کند و اشخاص ذینفع می توانند دادرس را رد نمایند.
ب( باید از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذینفع نمی توانند دادرس را رد نمایند.

ج( رعایت موارد رد برای دادرس الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذینفع دادرس را رد نمایند.
د( در صورتی که اشخاص ذینفع دادرس را رد نمایند می بایست از رسیدگی خودداری نمایند.

ماده ۱۱- عدم صالحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا 
تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.

نکته 1: هر گاه قاضی در حال رسیدگی به امور حسبی مطرح شده در دادگاه متوجه شود دادگاه صالحیت 
برای رسیدگی را ندارد، در هر مرحله از دادرسی که باشد، اقدامات به عمل آمده و تصمیمات متخذه 
از سوی وی دارای آثار و ارزش حقوقی خواهد بود و می بایست پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت 

به دادگاه صالح ارسال کند.
نکته 2: به موجب ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ »هر گاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه 
بدوی را فاقد صالحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال 
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می دارد«.
بند ۱ ماده ۳۷۱ این قانون نیز فقدان صالحیت محلی دادگاه صادرکننده ی رأی را در صورتی که نسبت 
به آن ایراد شده باشد از جهات نقض می داند. با این وجود با مالحظه ی ماده ۱۱ قانون امور حسبی 
باید گفت که هیچ تصمیمی از دادگاه به دلیل عدم رعایت قواعد صالحیت نقض نمی شود اعم از اینکه 

ایراد شده باشد یا خیر.

ماده ۱۲- روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در 
روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد. 

نکته: تشخیص فوریت رسیدگی به امور حسبی، با دادرس رسیدگی کننده به درخواست خواهد بود.
سؤال 12- کدامیک از گزینه      های زیر صحیح است؟

الف( در روزهای تعطیل رجوع به دادرس ممکن نیست مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
ب( روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس نیست ولی دادرس می      تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل 

به تاخیر اندازد حتی درخصوص امور فوری.
ج( روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می      تواند رسیدگی را در 

روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.
د( روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس در صورت عدم ایراد 

ذینفع می      تواند رسیدگی را به تاخیر اندازد.

ماده ۱۳- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورت  مجلس نوشته 
شده و به امضای درخواست کننده می رسد. 

نکته: کتبی یا شفاهی بودن نحوه ی درخواست در امور حسبی، به اختیار درخواست کننده بوده و ارتباطی 
با سواد یا بی سوادی درخواست کننده ندارد.

سؤال 13- کدام گزینه نادرست است؟
الف( درخواست در امور حسبی می      بایست به      صورت کتبی باشد.

ب( درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
ج( درخواست بدون امضاء قابل رسیدگی نیست.

د( درخواست شفاهی در صورت       مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می      رسد.

ماده ۱۴- در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه الزم است به عمل آورد، 
هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دالئلی که مورد 

استناد واقع می شود قبول نماید.
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نکته: در امور ترافعی نمی توان در هر زمان و موقعیت، دالیل را پذیرفت و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در کنار سایر اصول، اعمال خواهد شد.

سؤال 14- دادرس در امور حسبی تا چه زمانی می تواند دالیل را قبول کند؟     ) مشاوران 1392(
الف( تا پایان اولین جلسه دادرسی

ب( تا قبل از اولین جلسه رسیدگی
ج( در زمان رسیدگی دلیل جدید پذیرفته نمی شود.

د( در تمام مواقع رسیدگی
سؤال 15- در امور حسبی ......................

الف( دادرس هیچ گونه محدودیتی ندارد و باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه الزم 
است به عمل آورد.

ب( در امور مهم فقط دادرس مجاز است با درخواست از وی اقدامات و بازجویی هایی را که برای اثبات 
قضیه الزم است به عمل آورد.

ج( دادرس فقط در صورت درخواست از وی اقدامات و بازجوئی هایی را که برای اثبات قضیه الزم است 
به عمل می      آورد.

د( به تجویز رئیس حوزه ی قضائی، دادرس درامور مهم می بایست همه گونه بازجویی و اقدامی که برای 
اثبات قضیه الزم است به عمل آورد.

ماده ۱۵- اشخاص ذینفع می توانند شخصًا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می توانند کسی را به 
سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد 

دادرس محرز شود.
تبصره- نماینده اعم از وکالی دادگستری یا غیر آن ها است.

نکته: نماینده ی دادستان برای رسیدگی به امور حسبی در دادگاه ممکن است دارای سمت قضایی بوده 
یا فاقد چنین سمتی باشد. بنابراین حضور کارمندان اداری به عنوان نماینده ی دادستان منعی ندارد.

دادگاه  در  می توانند شخصًا  ذینفع  اشخاص  امور حسبی  قانون   15 ماده  موجب  به   -16 سؤال 
حاضر شوند یا نماینده بفرستند، منظور از نماینده............                                )مشاوران 1388(

الف( هر کسی است که نمایندگی او برای دادگاه محرز شود اعم از وکیل دادگستری یا غیر آن.
ب( هر کسی است به شرط ارائه ی وکالت نامه ی رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی.

ج( با رعایت قانون وکالت، صرفاً وکیل دادگستری است.
د( نماینده قضایی مثل امین است که در موارد خاصی توسط دادگاه منصوب می شود.
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ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با 
تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

نکته: در مواردی که قانون گذار موعد خاصی پیش بینی نکرده است، اختیار تعیین موعد با دادگاه خواهد 
بود. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد.

سؤال 18- در قانون امور حسبی ترتیب محاسبه مواعد ......................
الف( به ترتیب مقررات خاص امور حسبی است به طوری  که اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود 

آخر موعد، روز پیش از تعطیل خواهد بود.
ب( به ترتیب مقررات خاص قانون امور حسبی است، به طوری که اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل 

شود آخر موعد، روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ج( به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی است به طوری که اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود 

آخر موعد، روز قبل از تعطیل خواهد بود.
د( به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده است به طوری که اگر روز آخر موعد مصادف 

با تعطیل شود، آخر موعد، روز بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده ۱۷- در مهلت هایی که مسافت رعایت می شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت 
است.

نکته: در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱8 مهلت های تعیین شده بر مبنای مسافت براساس ماده 
6۱۵ رعایت می شد، اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ این ماده از قانون حذف شده است. 

بنابراین ماده ۱۷ قانون امور حسبی در حال حاضر اثر حقوقی خاصی ندارد.

ماده ۱۸- اشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را مالحظه نموده و از محتویات آن، رونوشت گواهی 
شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

نکته: به موجب ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵6/8/۱: »طرفین می توانند پرونده اجرایی 
را مالحظه و رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه ی رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین 

دادرسی مدنی اخذ می شود«.
سؤال 18- در امور حسبی .......................

الف( اشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را مالحظه نموده و از محتویات آن رونوشت 
گواهی نشده از دادگاه بگیرند.

ب( به دلیل مهم بودن امور حسبی اشخاص ذینفع تنها می توانند پرونده را مالحظه نمایند وحق گرفتن 
رونوشت ندارند.
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ج( اشخاص ذینفع می توانند پروندة امور حسبی را مالحظه و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا 
گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

د( تنها با موافقت دادستان می توانند از اوراق رونوشت بگیرند.

ماده ۱۹- هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور 
حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد، دادرس در صورت درخواست، دستور موقتی در موضوع 

آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.

نکته 1: اگر دادستانی پیشنهاد نصب قیم را برای صغیر مطرح نماید و در ضمن رسیدگی، شخصی دعوای 
اثبات نسب مطرح نماید، بدیهی است اگر این دعوا به نتیجه رسد، والیت قهری پدر، اجازه ی دخالت 
قیم را نخواهد داد و دادگاه نمی تواند قیم تعیین کند. در حالت کلی، رسیدگی به درخواست اول متوقف 
می ماند، اما در این موارد دادگاه می تواند برای سرپرستی کودک اقدام نماید و این اقدام حتی می تواند 
تصمیم به نصب شخص به عنوان قیم در قالب دستور موقت باشد تا وضعیت طفل تا زمان رسیدگی به 

دعوای اثبات نسب در ابهام نباشد.
نکته 2: با تصریح قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون امور حسبی مبنی بر لزوم رعایت قواعد دادرسی فوری، 
باید مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد دستور موقت را رعایت نمود. از جمله، به موجب تبصره ۱ 
ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ »اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه ی 

قضایی است«.
نکته 3: به موجب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹: »هرگاه رسیدگی به دعوا منوط 
به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ 
تصمیم از مرجع صالحیت دار متوقف می شود . دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه 
صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت 
قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه ی دعوی 

نماید«.
سؤال 19- هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شود که 
رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد، دادرس .................. .
الف( می تواند با درخواست ذینفع وگرفتن خسارت احتمالی دستور موقتی در این خصوص صادر کند.

ب( دادرس با درخواست ذینفع  دستور موقتی در خصوص دعوا صادر می نماید ولی گرفتن خسارت 
احتمالی الزم نیست.

صادر  فوری  دادرسی  مقررات  مطابق  دعوا  آن  موضوع  در  موقتی  دستور  درخواست،  صورت  در  ج( 
می نماید.

د( باید در مقابل درخواست از وی دستور موقت در خصوص دعوی صادر نماید ولی گرفتن خسارت 
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احتمالی الزم نیست.

ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است. 

نکته 1: به موجب ماده ۱6 قانون اصالح قسمتی از قانون تشکیالت عدلیه مصوب ۱۳۱۵، وظایف دادستان دو 
قسم است: ۱- وظایف قضایی ۲- وظایف اداری. وظایف اداری دادستان  عبارت است از: حفظ حقوق صغار 
و مجانین و غایب مفقوداالثر، حفظ ترکه ی متوفا در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی  از آن ها.

نکته 2: به موجب ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۵۹ قانون امور حسبی، دادستان مکلف است در موضوع 
جنون و سفاهت اشخاص غیر رشید، نظریات خبره و اطالعات کافیه در باب سفاهت را به دست آورده 

و از دادگاه درخواست صدور حکم حجر نماید.
نکته 3: به موجب ماده 6۵ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی، پس از قطعیت حکم حجر و در 
هر موردی که دادستان به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱8 قانون مدنی باید برای او نصب قیم شود 

اطالع حاصل نمود، باید اشخاصی را که صالحیت قیمومت دارند را به دادگاه معرفی کند.
نکته 4: طبق ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، مادام 

که برای آن ها قیم معین نشده، به عهده ی دادستان خواهد بود.
نکته 5: پس از نصب قیم، مواظبت شخص محجور و نمایندگی قانونی او در کلیه ی امور مربوط به اموال 
و حقوق مالی او با قیم بوده و دادستان ناظر بر اعمال قیم است )مواد ۱۲۳۵، ۱۲۳6، ۱۲۳۷، ۱۲۴۳، 

۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴8، ۱۲۵0، ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ قانون مدنی(.
نکته 6: به موجب ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی، همین که حکم حجر یک نفر صادر و برای او قیم معین گردید، 
دادستان می تواند حجر او را اعالن نماید. انتشار حجر هر کسی که ممکن است نسبت به وضعیت دارایی 

او طرف معامله ی عمده واقع گردد، الزامی است.
دخالت  مورد  در  قوانین،  موجب  به  که  اختیاراتی  و  وظایف  مدنی،  قانون   ۱۲۲۹ ماده  مطابق   :7 نکته 
دادستان در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است، در خارج ایران به عهده ی مامورین 

کنسولی سفارت ایران خواهد بود. 
نکته 8: هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر 
صغیر گردد، دادستان درخواست عزل او را از دادگاه می نماید و پس از عزل ولی قهری، برای اداره ی 

امور مالی صغیر، درخواست تعیین قیم می نماید)ماده ۱۱8۴ قانون مدنی(.
باشد،  قویه موجود  امارات  دارایی طفل،  به  نسبت  قهری  ولی  امانت  برای عدم  که  مواردی  در  نکته 9: 
دادستان مکلف است از دادگاه، رسیدگی به عملیات او را بخواهد و در صورتی که عدم امانت او معلوم 
شد، مطابق ماده ۱۱8۴ قانون مدنی؛ ولی قهری، عزل شده و برای اداره ی امور مالی طفل و تصرف در 

اموال او قیم تعیین می شود.
نکته 10: مطابق ماده ۱۱8۵ قانون مدنی، هرگاه ولی قهری کودک محجور شود، دادستان مکلف است 
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مطابق مقررات راجع به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.
نکته 11: از جمله موارد دیگر اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی می توان به مواد 66، 68، 88، 8۹، 
امور  قانون  و ۳68   ۳6۷ ،۳۵8 ،۳۲8 ،۳۲۷ ،۱۷۳ ،۱۷۲ ،۱۵6 ،۱۴6 ،۱۴۲ ،۱۳0 ،۱۱۳ ،۱0۷ ،۹۷

حسبی اشاره نمود.
سؤال 20- دادستان در چه مواردی حق دخالت در امور حسبی را دارد؟   

ب( امور مجانین      الف( امور صغار    
د( در مواردی که در قانون تصریح شده  ج( امور غایب    

ماده ۲۱- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می باشد اقدام به عهده ی دادسرای دادگاه شهرستانی است که 
رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.

سؤال 21- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می باشد..........................
الف( اقدام به عهده ی دادستانی کل کشور است و با تفویض آن به عهده ی دادستان تفویض شونده 

است.
به عمل  دادگاه  آن  است که رسیدگی در حوزه ی  دادگاه شهرستانی  دادسرای  به عهده ی  اقدام  ب( 

می آید.
ج( اقدام به عهده ی دادسرای دادگاه استانی است که رسیدگی در حوزه ی آن استان به عمل می آید.

معین  امور حسب  در  قضائیه  قوه ی  رئیس  نماینده ی خاص  که  است  دادستانی  عهده ی  به  اقدم  د( 
می کند.

ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی، منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعالم می نماید. 

نکته 1: به موجب ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹:»پس از اعالم ختم دادرسی در 
صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رای نموده و به اصحاب دعوا اعالم می نماید. در غیر این  

صورت حد اکثر ظرف یک هفته انشاء و اعالم رای می کند«.
نکته 2: مدت ۲ روز برای اتخاذ »تصمیم« است نه »صدور رأی« به معنای عمومی که شامل احکام و قرارها 
می شود؛ که در این موارد، همان مدت ۷ روزه ی مقرر در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعمال 

می شود. 
سوال 22- دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی به امور حسبی ........................ باید 

تصمیم خود را اعالم می نماید. 
الف( مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی و حداکثر ظرف یک هفته 

ب( ظرف ۱0 روز
ج( منتهی در ظرف دو روز     


