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دوستان گرامی جلسه هفتم خالصه مباحث جلسات اول تا هفتم بوده است. جلسه هشتم مبحث جدید 

 است

 انواع دادگاه ها

 دادٌاٜ ػٕٛٔی -اِف

 دادٌاٜ ویفری)جسایی(: تٝ جرائٓ ویفری ٔثُ سرلت ٚ والٞثرداری رسیذٌی ٔی وٙذ -8

 دادٌاٜ حمٛلی: تٝ دػٛی ٔاِی ٚ حمٛلی رسیذٌی ٔی وٙذ. -2

 خا٘ٛادٜ: تٝ اختالفات ٚ دػٛی خا٘ٛادٌی رسیذٌی ٔی وٙذ دادٌاٜ -9

4- ......ٚ 

 ب. دادٌاٟٞای اختظاطی

تٛٞیٗ تٝ ٔماْ رٞثری ٚ.... رسیذٌی  –لاچاق ٔٛاد ٔخذر  –دادٌاٜ ا٘مالب: تٝ جرائٓ ػّیٝ أٙیت ّٔی  -8

 ٔی ٕ٘ایذ

 دادٌاٜ ٘ظأی: تٝ جرائٕی وٝ در ارتثاط تا ٚظایف ٘ظأیاٖ است رسیذٌی ٔیىٙذ -2

 دادٌاٜ ٚیسٜ رٚحا٘یت: تٝ جرائٓ رحا٘یٖٛ رسیذٌی ٔی ٕ٘ایذ. -9

4- .....ٚ 

 

 های عمومی دادگاه

افتذ. اوٖٙٛ حذالُ  ٞای ػٕٛٔی ٔی ٔؼٕٛال تؼذ از ٚلٛع اختالف ٚ زٔاٖ ٔراجؼٝ تٝ دادٌاٜ سر ٚ وار ٔا تٝ دادٌاٜ

ٞا  تر تؼذاد ایٗ شؼثٝ تسريدادٌستری ٞا ٚجٛد دارد وٝ در شٟرٞای  ٞای ػٕٛٔی در ٕٞٝ یه شؼثٝ از دادٌاٜ

ٞای ػٕٛٔی حك رسیذٌی تٝ ٕٞٝ دػاٚی ٚ اختالفات را دار٘ذ تٝ جس آ٘چٝ ٔغاتك لاٖ٘ٛ در  دادٌاٜ .تیشتر است



                                                                                                   

 

ٞا سر ٚ وار داریٓ تٝ ایٗ شرح  ٞای ػٕٛٔی وٝ ٔا تا آٖ طالحیت ٔراجغ اختظاطی دیٍر است. ا٘ٛاع دادٌاٜ

 :ٞستٙذ

ٞای ػٕٛٔی  اٜ تٝ اختالفات حمٛلی ٔثُ اختالفات ّٔىی یا ارثی در دادٌاٜایٗ دادٌ :دادٌاٜ ػٕٛٔی حمٛلی -1

شٛد. تٙاترایٗ در دادٌاٜ ػٕٛٔی لاػذٜ ٚحذت لاضی  اِثذَ رسیذٌی ٔی تا حضٛر رییس شؼثٝ یا دادرس ػّی

ٌیری  شٛد ٚ تظٕیٓ اِثذَ ا٘جاْ ٔی حىٕفرٔاست ٚ تٕأی الذأات ٚ تحمیمات تٝ ٚسیّٝ رییس یا دادرس ػّی

 .ضایی ٚ ا٘شای رای تا لاضی دادٌاٜ استل

شٛد. ایٗ  دادٌاٜ ػٕٛٔی جسایی: تٝ تیشتر جرایٓ در ٔرحّٝ ٘خستیٗ در دادٌاٜ ػٕٛٔی جسایی رسیذٌی ٔی -2

ٞای  لّٕرٚ دادٌاٜ.شٛد اِثذَ تا حضٛر ٕ٘ایٙذٜ دادستاٖ تشىیُ ٔی دادٌاٜ ػالٜٚ تر رییس دادٌاٜ یا دادرس ػّی

سٕتی از خان ایراٖ است وٝ تا رػایت ضٛاتظ ٚ ٔمررات تمسیٕات وشٛری تر ػٕٛٔی )حمٛلی ٚ ویفری( ل

 .شٛد ایٗ ٚاحذ از تمسیٕات وشٛری یؼٙی تخش یا شٟرستاٖ ٔٙغثك ٔی

شٛد ٚ تٝ  اِثذَ ٚ لاضی ٔشاٚر زٖ تشىیُ ٔی دادٌاٜ خا٘ٛادٜ: ایٗ دادٌاٜ تا حضٛر رییس یا دادرس ػّی -۳

ذ. رسیذٌی در دادٌاٜ خا٘ٛادٜ تا تمذیٓ دادخٛاست ٚ تذٖٚ رػایت سایر وٙ دػاٚی راجغ تٝ خا٘ٛادٜ رسیذٌی ٔی

 .شٛد تشریفات آییٗ دادرسی ٔذ٘ی ا٘جاْ ٔی

ٞای ػٕٛٔی ترای رسیذٌی  در ٞر حٛزٜ لضایی ٚ در طٛرت ٘یاز یه یا چٙذ شؼثٝ از دادٌاٜ :دادٌاٜ اعفاَ -4

ٝ تٝ حذ تّٛؽ شرػی ٘رسیذٜ است. تا شٛد. ٔٙظٛر از عفُ وسی است و تٝ جرایٓ اعفاَ اختظاص دادٜ ٔی

 .شٛد ساَ ٘یس در دادٌاٜ اعفاَ عثك ٔمررات ػٕٛٔی رسیذٌی ٔی ۸۱ٚجٛد ایٗ تٝ جرایٓ اشخاص تاِؾ وٕتر از 

دادٌاٜ ویفری »دادٌاٜ ویفری استاٖ: در ٔروس ٞر استاٖ تر حسة ٘یاز شؼثٝ یا شؼثی از دادٌاٜ تجذیذ٘ظر تٝ  -5

ذاد شؼة آٖ تٝ تشخیض رییس لٜٛ لضاییٝ است. ایٗ دادٌاٜ تٝ جرایٕی وٝ یاتذ ٚ تؼ اختظاص ٔی« استاٖ

 .وٙذ ٞا لظاص ٘فس، اػذاْ، رجٓ، طّة یا حثس اتذ تاشذ تا پٙج لاضی رسیذٌی ٔی ٔجازات لا٘ٛ٘ی آٖ

 ٞای تجذیذ٘ظر دادٌاٜ

است دَ تٝ  تؼذ از طذٚر رأی در ٘خستیٗ ٔرحّٝ دادٌاٜ ٔؼٕٛال وسی وٝ تٝ ٚسیّٝ حىٓ دادٌاٜ ٔحىْٛ شذٜ

تٙذد تا شایذ در ایٗ ٔرحّٝ از رسیذٌی پیرٚز دػٛا شٛد. رسیذٌی تٝ دػاٚی در وشٛر ٔا  تجذیذ٘ظرخٛاٞی ٔی

ٞای دیٍری ٞٓ ٞستٙذ وٝ تٝ  شٛد. ٔراجغ لضایی ٘خستیٗ را تیاٖ وردیٓ، أا دادٌاٜ در دٚ ٔرحّٝ ا٘جاْ ٔی

تجذیذ٘ظر استاٖ: ایٗ دادٌاٜ در ٔروس ٞر استاٖ ٞای  دادٌاٜ –وٙٙذ.اِف  تماضای تجذیذ٘ظرخٛاٞی رسیذٌی ٔی



                                                                                                   

 

شٛد ٚ دارای یه رییس ٚ دٚ ػضٛ ٔستشار است. ایٗ دادٌاٜ تٝ آرای لاتُ تجذیذ٘ظر طادرٜ از  تشىیُ ٔی

ػاِی وشٛر: تخشی از ٚظایف  دیٛاٖ -وٙذ. ب ٞای ػٕٛٔی ٔستمر در حٛزٜ آٖ استاٖ رسیذٌی ٔی دادٌاٜ

ظرخٛاٞی از ترخی آرای ویفری است.ایٗ ٔرجغ لضایی ػاِی ٕٞچٙیٗ در ػاِی وشٛر ٔرتٛط تٝ تجذیذ٘ دیٛاٖ

ٔٛارد لا٘ٛ٘ی تٝ طذٚر ٚحذت رٚیٝ لضایی ٔثادرت ٔی وٙذ وٝ ایٗ آراء در حىٓ لاٖ٘ٛ است ٚ ترای تٕأی 

تریٗ ٔرجغ لضایی ٚظایف دیٍری ٘یس  ػاِی وشٛر تٝ ػٙٛاٖ ػاِی اِثتٝ دیٛاٖ .ٔراجغ لضایی الزْ االجراست

 .دارد

 ٛراٞای حُ اختالفش

ا٘ذ. در خظٛص تسیاری از  ٞا تٝ ٚجٛد آٔذٜ شٛراٞای حُ اختالف ترای افسایش سرػت رسیذٌی تٝ پرٚ٘ذٜ

ٞا  دػاٚی وٛچه حمٛلی ٚ ٔذ٘ی طالحیت رسیذٌی دار٘ذ ٚ أرٚزٜ تسیاری از ٔا ترای حُ ٔشىالتٕاٖ تٝ آٖ

آیذ ٚ ایٗ ٔراجغ تٝ  اختالف سخٙی تٝ ٔیاٖ ٕ٘ی ٞا از شٛراٞای حُ ٔراجؼٝ ٔی وٙیٓ. ٔؼٕٛال در تررسی دادٌاٜ

 .شٛ٘ذ ػٙٛاٖ یه دستٝ خاص تررسی ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 .ٞرٌٛ٘ٝ سٛاَ درتارٜ ٔغاِة درسی از عریك تٍّراْ یا ایٕیُ پاسخ دادٜ ٔی شٛد

 سٛاالت ریُ تظٛرت ٔختظر تٝ آدرس تٍّراْ یا ایٕیُ ارساَ ٌردد.

 ا٘ٛاع دادٌاٟٞا را ٘اْ تثریذ  -1

 ٚظایف شٛرای حُ اختالف را تیاٖ وٙیذ.  -2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



                                                                                                   

 

 

 


