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ناشــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
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 آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
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



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«

فهرست
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نشر چتر دانش/ قانون يار امور حسبی 8

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 کفايت و تدبیر است. امور حسبی امور خیرخواهانه ای است 
که شارع بر آن ها تاکید و ترغیب نموده است تا تحقق يابند و شارع راضی به ترک آن امور نیست و 

عدم تصدی آن ها سبب اختالل در نظام و وظايف 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. بنابراين عناوينی 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 ايران قاعده ی کلی آن است که اگر طبع امر مورد درخواست 
ايجاب نمايد که طرف مقابلی وجود نداشته و در عین حال، نظارت و مداخله ی قاضی الزم باشد، با امر 

حسبی روبرو خواهیم بود و اين امر منتهی به عمل حسبی خواهد شد.
نکته	4: تکلیف رسیدگی به امور حسبی ابتدا متوجه دادگاه است و دادستان مطابق ماده 20 قانون امور 

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

نموده و تصمیم مناسبی اتخاذ نمايد. 
نکته	6:	از مصاديق امور حسبی می توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- حفظ اموال غايب 2- حفظ و نظارت 
اموال مجهول  اموال متوفای بال وارث ۴- نگهداری  اموال صغاری که ولی قهری ندارند 3- حفظ  بر 
المالک 5- حفظ و نگهداری اموالی که برای مصارف عمومی بوده و مديری ندارد 6- درخواست صدور 

گواهی حصر ورثه. 
نکته	7:	در امور حسبی، مقام دادستان و دادگاه نظارت نهايی خواهند داشت. اين مسائل، دعوای خصوصی 
تلقی نمی شود و به دلیل ماهیت عمومی آن ها است که بر حسب ماده 1 قانون امور حسبی تکلیف اولیه 
برای حل و فصل، به عهده ی دادگاه می باشد. حال آنکه دعاوی مدنی معمولی، تکلیف اولیه و بدون 



9 باب اول: در کلیات

درخواست را متوجه دادگاه نمی کند. جريان اين امور)حسبی( نیازمند اختالف، نزاع يا دادرسی نیست. 
بنابراين از عنوان »دعوا« نیز خروج موضوعی دارد. بديهی است، اگر درجريان رسیدگی به اين 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 نمايند، بدون اينکه 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 نمايند بدون اينکه 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 نمايند 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 نمايند و صرفا با تقاضای ذی	نفع رسیدگی 

صورت می		پذيرد.

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 اين جمله که »رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات اين باب 
می باشد«، رسیدگی شکلی به امور حسبی را در نظر گرفته است، چون رسیدگی ماهوی به امور حسبی 

در باب های ديگر 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 جزايی و مدنی دانست؛ زيرا 
اصل سرعت، رسیدگی های فوق العاده، دخالت گسترده دادستان و ديگر خصايصی که با حقوق جزا 
همراه است، در دعاوی مدنی به چشم نمی خورد مگر در موارد محدود، اما امور حسبی از اين خصايص 
برخوردار است. از سوی ديگر 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 يا بسیاری 
از موضوعات  مربوط به امور حسبی که با درخواست به عمل می آيند، هرچند دعوايی درخصوص آن 
اعمال می شود، همان  امور حسبی  مورد  دادرسی که در  آيین  مقررات  باشد. همچنین  نشده  محقق 

مقررات آيین دادرسی مدنی است.
نکته	3: با عنايت به ماده 1 قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 2 قانون امور حسبی، دادگاه 
ها برای رسیدگی به امور حسبی بايد اصول و قواعد مقرر در قانون آيین دادرسی مدنی را رعايت کنند 
مگر اينکه در قانون امور حسبی نص خاصی وجود داشته باشد)نظیر ماده 1۴ و 15 قانون امور حسبی(.

نکته ۴: به موجب بندهای 12، 13 و 15 ماده ۴ قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1، رسیدگی به 
امور حسبی در صالحیت دادگاه خانواده است. همچنین طبق ماده 8 همان قانون، رسیدگی در دادگاه  



نشر چتر دانش/ قانون يار امور حسبی 10

خانواده بدون رعايت تشريفات آيین دادرسی مدنی انجام می شود.

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

نکته	1: به موجب بند 3 ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1387، صدور گواهی حصر وراثت، 
تحرير ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، در صالحیت شورای حل اختالف قرار داده شده است.

نکته	2:	مطابق ماده ۴ قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1، رسیدگی به امور رشد، حجر و رفع  آن 
و واليت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آن ها 

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

ب( قانون آيین 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	صالحيت	کدام	مرجع	است؟										)مشاوران	1387(
ب( دادگاه خانواده الف( دادگاه عمومی حقوقی    

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

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

سوال	5-	رسيدگی	به	امور	حسبی	در	صالحيت	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 قضايی 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 290 قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 1379 :» در هر موردی که رسیدگی به داليلی از 
قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان يا معاينه محلی و يا هر اقدام ديگری که می بايست 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 نمايد. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد«.
نکته	2: به موجب ماده 29۴ قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 1379:»در نیابت تحقیقات قضايی خارج از 
کشور، دادگاه نحوه ی بررسی و تحقیق را برابر قوانین ايران 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 ياد شده به 

طريق ديگری اقدام به بررسی و تحقیق نمايد، 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 بايد انجام شود ارجاع دهد و 

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

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

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

ج( در امور حسبی نیابت قضايی پذيرفته 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 اين ماده، تخییر بدوی است؛ به اين معنی که اگر دادگاه شروع به 
رسیدگی نمود، نمی توان دادگاه ديگری را صالح دانست.

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

برای رسیدگی به موضوع صالح است که بدواً به آن رجوع شده است. 
نکته	3: مطابق ماده 12 قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 1379:» دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم 
از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و ساير 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	رسيدگی	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 قضايی سهل				تر می				نمايد صالح است.

د( دادگاهی که به تشخیص رئیس حوزه				ی قضايی 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 قضايی يک استان اختالف شود؛ حل اختالف  نکته	1: هرگاه بین دو دادگاه بدوی 
تجديدنظر استان خواهد بود )ماده 27 قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 1379(.

نکته	2: در صورتی که اختالف در صالحیت بین دادگاه های بدوی از حوزه قضايی دو استان واقع شود، 
مرجع حل اختالف، ديوان عالی کشور می باشد )تبصره ماده 27 قانون آ.د.م مصوب 1379(.

نکته	3: هر گاه بین ديوان عالی کشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه 
بدوی در مورد صالحیت اختالف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی الزم االتباع است )ماده 30 قانون 

آيین دادرسی مدنی مصوب 1379(.
نکته	4: هر گاه دادگاه رسیدگی کننده به امور حسبی به صالحیت مرجع غیر قضايی اظهار نظر کند، 

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

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

ج( اگر بین دو دادگاه عمومی در يک استان باشد با دادگاه تجديد نظر استان و اال با ديوان 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 يکی از جهات رد، دادرس می بايست 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	رسيدگی	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 ديگری فرستاده می					شود.
ج( اگر در آن حوزه دادرس صالحیت دار برای رسیدگی نباشد، به رئیس حوزه					ی قضايی ارجاع شده و 

مطابق تصمیم او عمل خواهد شد.
د( در صورت عدم وجود دادرس صالحیت دار در آن حوزه، رسیدگی به دادگاه نزديک					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 اين ماده برای عدم خودداری دادرس از رسیدگی به موضوعات امور حسبی در صورت وجود يکی 
از جهات رد، ضمانت اجرای قانونی پیش بینی نشده و همین امر ضعف اين ماده را می رساند.

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

الف( بايد از رسیدگی خودداری کند و اشخاص ذينفع می توانند دادرس را رد نمايند.
ب( بايد از رسیدگی خودداری کند ولی اشخاص ذينفع نمی توانند دادرس را رد نمايند.

ج( رعايت موارد رد برای دادرس الزامی نیست حتی اگر اشخاص ذينفع دادرس را رد نمايند.
د( در صورتی که اشخاص ذينفع دادرس را رد نمايند می بايست از رسیدگی خودداری نمايند.

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 بايست پرونده را با صدور قرار عدم صالحیت 

به دادگاه صالح ارسال کند.
نکته	2: به موجب ماده 352 قانون آيین دادرسی مدنی مصوب 1379 »هر گاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه 
بدوی را فاقد صالحیت محلی يا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال 
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می دارد«.
بند 1 ماده 371 اين قانون نیز فقدان صالحیت محلی دادگاه صادرکننده ی رأی را در صورتی که نسبت 
به آن ايراد شده باشد از جهات نقض می داند. با اين وجود با مالحظه ی ماده 11 قانون امور حسبی 
بايد گفت که هیچ تصمیمی از دادگاه به دلیل عدم رعايت قواعد صالحیت نقض نمی شود اعم از اينکه 

ايراد شده باشد يا 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 فوريت رسیدگی به امور حسبی، با دادرس رسیدگی کننده به درخواست خواهد بود.
سؤال	12-	کداميک	از	گزینه						های	زیر	صحيح	است؟

الف( در روزهای تعطیل رجوع به دادرس ممکن نیست مگر اينکه 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 اينکه امر از امور فوری باشد.
د( روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس در صورت عدم ايراد 

ذينفع 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 يا شفاهی بودن نحوه ی درخواست در امور حسبی، به اختیار درخواست کننده بوده و ارتباطی 
با سواد يا بی سوادی درخواست کننده ندارد.

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

ب( درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی يا 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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