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 ی رفع مزاحمت اودعبه   اخالقیو  حقوقی  نگاهی تحلیلی،
 

 *2داود حسنخانی، 2دکتر مهشیدالسادات طبایی،  1کتر حسن بادینید

 ران یا ،دانشگاه تهران، تهران ،یروه حقوق خصوصگ .1

 ران یا ،، تهرانیدانشگاه آزاد اسالم یواحد تهران مرکز  ،یروه حقوق خصوصگ .2

 ( 1399/ 4/8یرش: تاریخ پذ ، 1399/ 8/6تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

بدون تردید یکی از مهم ترین مسائل بررا  زدرد ی دج مام،رمب م  ر  
فرامرز  مفهومی    2اخالقیاخالق و اجزش ها   تومم  بم  است.    1اخالق

از  3است و جیشم دج تاجیخ و تمدن بشر  داجد. دج این بین اخالق مرددی
ی است. موامر  ضروجت ها  زدد ی شهردشینی و ف،الیت دج مام،م مدد

مام،رم دمری توادنرد تنهرا برر برا  اطمینان از امرا  اصول اخالقی دج  
توسر،م اخرالق  ومدان افراد تکیم کنند. بم ویژه دج کشروجها  دج ارال

مددی اضوج  اداقلی داشتم و ایرن اصرل هنروز دجودری دشرده اسرت. 
و هنجراج  قروادین و   4بنابراینب دیاز است بررا  افرن د رم امتمرا ی

ددی تردوین  رردد. بنرابراین قروادین تی برا  امایت از  اخالق م مقراجا
می توادد جاهری بررا  ملرو یر  از    5مطرح دج د ام آیین دادجسی مددی

دج ایرن دوشرتاج سر،ی شرده م شدن مرزها  اخالق مددی باشرد. شکست
   رررضمن تومم بم م    اخالق مددیب مواجد تشابم و تفاوت د وا  جف

 
 
 

 
اقروقی بم  نوان دمودرم ا  از م اار   مفاهیم مشابم    مزاامت از سایر
  امررا  مددی موجد تومم قراج  رفتم و د روه  دادجسیمطرح دج ایطم  

 مددی ت یین  ردد.آن دج د ام آیین دادجسی 
 

 اخالق مدنی
ویژ ی ها و شرایط  ودا ودی ومود داجد کم ددیرا  مردجن امرروز  جا از 

ند. تجربم مدجدیتم ایات ادسران مهان پیشامدجن متمایز و تفکیک می ک
جا برم شرکلی ریرقابررل ادکراج مت رول سرراختم و سراختاجها  سیاسرریب 

تما یب فرهنگی و اخالقی از این ت ول تراییر  رفترم ادرد. اقتصاد ب ام
جزش ها و هنجاجها  اخالقی بسریاج ت رت تراییر مدجدیترم بدون تردید ا
منجر برم مفهرومی  ن ها دج ددیا  مدجناو همزیستی ادسقراج  رفتم ادد  

 ت  نوان اخالق مددی دج  لوم امتما ی شده است. ت 

 
 

 چکیده

شود و منجرر برم د رم آن ت ت  نوان اخالق مددی یاد می ها مستلزم ج ایت آداب اخالقی است کم دج  لم اخالق ازهمزیستی ادسانزمینه:  
دجسری مرددی شرکل دان آیرین شود. برا  اینکم اخالق مددی ضمادت امرایی داشتم باشد مجمو م قوادینی دج مام،م ت رت  نرواهنجاج  می

ومود داجد کم قادون آیرین دادجسری مسائل پیچیده ا   د و  جف  مزاامت دج. یکی از د او  دج این جابطم د وا  جف  مزاامت است.   رفت
ت مواجد تشابم و تفراو بو قوادین اامی آن دج این دوشتاج س،ی شده ضمن تومم بم م    اخالق مددی  تومم دکرده است.بی بم آدهامددی بم خو

   امرا  آن دج د ام آیین دادجسی مددی ت یین  ردد.د وه و از سایر مفاهیم مشابم موجد تومم قراج  رفتم د وا  جف  مزاامت
شرک امتما ی دزدیکی بسیاج داجد .  بریاخالق مددی ضروجت تمدن شهردشینی است و با مفاهیم هم ستگی امتما ی و د م  نتیجه گیری:

توان توق  داشت اخالق دج مام،م مددی دهادینم شود اما بررا  برقرراج  د رم امتمرا ی دیراز برم قروادین و دمی   نایت بم ومدان فرد بدون  
دی جا زیرر تترر مقراجتی ومود داجد کم ضمادتی امرایی برا  اخالق مددی فراهم سازد. د ام آیین دادجسی مددی شاید جاهی است تا اخالق مرد

  توادد بم  نوان یک دمودم موجد تومم قراج  یرد.می  د وا  جف  مزاامتبا  آیین دادجسی مددی  یوه برخوجد  شدهد. دج این بین  اجامایتی قادون قر
ب م نا  اق جا تصرف اشرخا  قرراج داده و دج دتیجرمب هنجاج  و  مومیمن  ااقاق اق شخصی و افن د م    این قادون بم بهادم  دج اقیقت

ج تنین شرایطی این ااتمال ومود داجد کم مالک متصرفب با فقدان س ق تصررفب از تصررف مالکیت اشخا  جا موجد ت،رض قراج داده است. د
و صیادت از اخالق مددی دیازمند  کشوج برا  تضمین د م هنجاج  شد کم آیین دادجسی مددیدج این موجد مشخص مالکادم خود م روم مادد. 
 .اصالاات اساسی است

 
 ب اصل مالکیتمزاامتجف  د وا  دیب اخالق مددیب آیین دادجسی مد  :گانکلیدواژ

 
 

 d.hassankhani1@gmail.comدویسندۀ مسئول: دشادی الکترودیکی:  
 

mailto:d.hassankhani1@gmail.com
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اخالق مددی آن دوع اخالقی است کم بم اجزش ها و هنجاجهرا  ایرات 
بوط می  ردد کم شهردشرینی امتما ی ادسان ها دج دوجه ا  از تمدن مر

اسرت  6دج آن رل م یافتم است. بم   اجتی اخالق مددی اخالق همزیستی
امتما یب پیودد امتما ی و د م امتما ی همرراه   اهیم هم ستگیو با مف

اخالق مددی ب از ویژ ی ها  زدد ی دج  (. 2و  1است اما مترادف دیست)
کرم دهادهرا   یک مام،م مددی است. مام،رم مرددیب مام،رم ا  اسرت

جسمی و ریرجسمی دج آن مردم جا بم همرراه کرردن منراف  شخصری برا 
. همین امر است کم با   می شود اخالق مناف   مومی سوق می دهند 

از از ضروجت ها   صر مدجدیتم باشد . دج موام  سنتی مشررو یت هرا  
سنت یا تقدس یک فرد دشات می  رفرت دج االیکرم دج ددیرا  مردجن 

و اجت اطی مردم بر اساس قراجدادهایی شکل  رفتم کرم برم   د ام ت،املی
ان تومرم داجد. دج ایثیت ادسادی و اقوق بر اقم   ترک ترک شرهرودد

مام،م مددی قراجداد خاجج از منسیت ب قوم و دژاد دوشتم و امرا می شرود 
و 3)یچکس د اید بم اقوق سایر ادسان ها ت،د  و تجاوز دمایدو ط ی،تا ه

روجت تردوین قروادین و مقررجات جا بررا  امایرت از . تنین امر  ض (4
 اخالق مددی دج مام،م مدجن بم تصویر می کشد. 

 

 ی مدنیدادرسآیین 
اجت اط میران اخرالق و اقروق امرر  مسرلم و مروجد تاکیرد فالسرفم و 
اددیشمندان اخالقی و اقوقدادان است. اجزش ها  اخالقی سنگ بنرا  

سازدده قوا د اقوقی است. اینکرم  لم اقوق است و اخالق دج اقیقت  
سازدد ی دج تم مواجد  ممکن است خود م ل ب ر  اسرت از ایرن جو 

بم مواجد دخالت قا ده اخالقی دج اقوق برم شرکل جابطرم بایستم است  
(. از مملم م اا  موجد تومرم دج ایرن زمینرم 5اقوق و اخالق پرداخت )

 اجت اط اقوق و اخالق دج آیین دادجسی مددی است. 
کنرد افرراد  کرم ین دادجسی مددی تشریفاتی است کرم مشرخص میآئ

ددی با یکدیگر داجدرد برا  خود هستند یا اختالفی دج اموج م  اقیمد ی 

برم   راجتی   (.6).ا دج آوجدرداین اقوق جا بم موق  امرر توادندتگودم می
آیین دادجسی مددی مجمو م اصولب قوا د و ااکامی است کم دج بسرتر 
قوادین دادجسی جودد و جویم فصل خصومت و ال اختالفات مددی میران 

 ادالدرمب  متدا یین جا توسط دادجس یا دادجسران اقروقی برم شریوه ا 
منصفادم و د ام مند سازماددهی می دمایرد. امایرت از اخرالق مرددی و 

 دالت مددی  دج تمام د ام ها  اقوقی مسرتلزم ومرود قروادین   امرا 
اصرولب تشرریفات و  ملکررد دادجس اقروقی و اداجه شکلی اسرت کرم 

د او  مددی جا دج جسید ی بم د و  ها بم شیوه ا  سازمان یافتم وض  
 (. 5د )می دمای

با درام ااصرول  1316دج سال  ایراناولین قادون آئین دادجسی مددی دج 
 ذشت و باجها موجد  مجلس شوجا  ملی« از تصویب 7م اکمات اقوقی

 137۹ال تجدید د رکلی و مزئی قراج  رفت. دج اال ااضر قرادون سر

 و  مرومی ها داد اه دادجسی ائین قادون م،ت ر است کم ت ت  نوان ا
بم تصرویب  137۹ فروجدین 21ماده جوز  52۹مددی« دج دج اموج ادقالب 

امروزه قادون آیین دادجسری مرددی  .استجسیده مجلس شوجا  اسالمی

شود و اقوقدادان بسریاج  دج ارال تردوین بم پایان کاج خود دزدیک می

 .قادون مدید  هستند
 

نمونه ای از مباحث حقووقی مرورد در   مزاحمتدعوی رفع  

 مدنیدادرسی   حیره
  مزاامت دج لغت بم م،نی اذیت کردن و تنگ  رفتن بر کسی می باشد

اصرطالح  دج و باشرد مری تصررف   د راو   مملرم  از  8مزاامت  د و   و
قوادین ب د او  تصررف د راو  هسرتند کرم دج آن بواسرطم اقردامی ب 

کن یا م دود می  ردد . م،نا   رفری استفاده متصرف از مال ب ریر مم
است با ت،ریفی کم قادون آئین دادجسی مددی دج د و  مزاامت منط ق  

د و  مزاامت   اجت اسرت از   :بم این شرح بیان کرده است  16۰ماده  
د وائی کم بم مومب آن ب متصرف مال ریرمنقول دجخواست ملرو یر  
از مزاامت کسی جا می دماید کم دس ت بم تصررفات او مرزاام اسرت ب 

 (.7)کرده باشد بدون اینکم مال جا از تصرف متصرف خاجج
مزاامت  ملی است داپایداج کم از شرخص مرزاام صرادج مری شرود و 

ا زمان از بین می جود . بم  نوان مثال زاج ی می خواهرد زمرین همراه ب

بم م ض اینکم تراکتوج جا داخرل زمرین و شرخم جا  . خود جا شخم بزدد
شروع می کند ب دیگر  بم طرق مختلف مراد  ادجرام کراج او شرده و از 

خم زدن زاجع ملو یر  می دماید . زاجع دا زیر اسرت دسرت از شرخم ش
ق  مزاامت منتفی می  رردد و از شرخص مرزاام برداجد و دج همان مو

 ملی سر دمی زدد . زاجع بم تصوج اینکم هر راه بخواهرد زمرین خرود جا 
موجد تصرف و استفاده قراج دهد ب مزاام د ر باج ماد  اقدام او خواهد شد 

 یر  از مزاامت آینده دج صدد طرح د و  یرا شرکایت برر   ب برا  ملو

  . می آید
 ستودی از تصرف اشخا  امایت کرده اها   ودا  بم جوش  بجقادودگذا

برر  مری باشرداز اصول و م ادی قروادین مرددی  و اتی اصل مالکیت کم
قادودگرذاج برا پرذیرش د روا  جفر    .ف قراج داده شده استم نا  تصر

خواهان یا متصرف سابق داده است کم بتوادد از آن   مزاامتب امتیاز  بم
بدون تشرریفاتب  ردم   ید یآن )مادند جس  یژ یها  خا  و تسهیالتو

 بدسرتوج موقرت  دلیل مالکیرت دج دادجسری و صردوج   ضروجت بم اجائم
از سو  دیگر د م   و  ( بهره مند  رددن آن  ق ل از قط،ی شدأامرا  ج

 .(8)   رددشخصی ملو یر امتما ی مختل دشود و از ااقاق اق
 

 اصحاب دعوای رفع مزاحمت

هرر  است کرم شررایطبآن  یط شکلیاز شرا بدج هر د وایی ومود طرفین
 .کنیممی برجسی طوج مدا ادم م یک جا ب

 خواهان دعوای رفع مزاحمتالف( 

د روایی جسرید ی کنرد مگرر هیچ داد اهی دمی توادد برم  وفق مقرجاتب
  ا وکیل یا قرائم مقرام یرا دماینردهاینکم شخص یا اشخا  ذ  دف  ی

یکی .  قادودی آدان جسید ی بم د وا جا برابر قادون دجخواست دموده باشند
از شرایط د وا  جف  مزاامت این است کم خواهان داجا  سمت قادودی 

باید کسری باشرد کرم  باشد و دج این د واب خواهان )ا رتم مالک د اشد(
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ن دادجسی مرددیب قادودگرذاج از دون آییا دج قااّم  .داجا  س ق تصرف باشد
این قا ده بم مصال ی  دول کرده است و مقرج داشتم امستأمرب م اشرب 

  دیگرر ی اشخاصری کرم ملکری جا از طررف وج کلّرطم  خادمب کاج ر و ب
می توادند بم قائم مقامی مالک برابر مقرجات باال شکایت   بمتصرف باشند

ایرن    رر مری جسردم دب  «(.17۰ه  قادون آیین دادجسی مددیب مادّ    )کنند
ترا کم اینان دم اصیل ادرد و درم   د اشدبمنط ق    بااصول و قوا دمقرجات  

 (. ۹)وکیلب اینها قائم مقام بم مفهوم خا  هم دمی باشند
اختیاج داشتن دج طرح د وا  مزاامت از سو  این    فلسفمبدج واق  امر

هرج و مررج  اشخا ب امایت سری  از تصرف و مزاامت و ملو یر  از
ال تم از ایرن دروع اسرتثنائات دج   .(1۰)و برقراج  د م  مومی بوده است

مدیر و هیأت مردیران آپاجتمران برا  مثال: مواجد  دیگر هم ومود داجد 
 فترم شرده  . مجاز بم طرح شکایت بم مرام  قضایی دادسرتم شرده ادرد

اشخا  ریرمالک کم م اف ت از مال جا بر  هرده داجدرد ط رق قا رده 
اد اخرالل از سرو  اذن دج لوازم آن است« دج صوجت ایج ءااذن دج شی

افن  بدج تصرفات آدهاب متصرف بتوادد با کمک خواستن از قادون   دیگر
اجبرد برخی هم  فتم ادرد کر.  (۹)  مال جا دج مقابل ا مال خواددهب بخواهد

زیرا اشرخا  مرذکوج ام مومم دیست .د.آ.ق 17۰ه قائم مقامی ط ق مادّ
ترا کم خودشران  .وکالتم هب اصالتاً طرح د و  می کنند دم بمادّ  دج این

 متصرف است و ذینف  ادد و دج د وا  جف  مزاامت طرح د و  از سو 
 ا رترم ای رات سر ق تصررفات متصررف .  (11) «دمالکیت دقشری درداج

بررا   و از مزیت اسرتناد برم سرند مالکیرتجاخواهان متصرف  بریرمالک
جفر    ی متصررف مری توادردو اتّ  سازد  می  رومای ات س ق تصرفات م 

ی ا رر مالرک آن مزاامت مالک جا بخواهد ترا کم مزاام متصررف اتّر
 (. 12) لیم و  طرح د و  جف  مزاامت دمود  توانمی  بباشد

 خوانده دعوای رفع مزاحمت ب(

از تصرِف متصرف بدون اینکم مال جاو کسی کم مزاام متصرفات دیگر 
 فترم  نوان مزاامرت بایجاد شده اخاللم و بم جا مزاا  خاجج کرده باشد

و این مزاامت ا م است از اخرالل مزیری و یرا ریرر آن.ایرن   می شود
ا اّمر باشد ریرقادودی بوده  بم وسیلم باید بدون جضایت خواهان و  اخالل

کم این اخالل بم دستوج مرام  قضرایی م قرق شرود دیگرر   دج صوجتی
تنادچم مرزاام کرم مراد   .د بود نوان د وا  جف  مزاامت مرتف  خواه

ا شرخص خواهران استیفاء منف،ت متصرف مال ریرمنقول شده است اّمر
خود جف  مزاامت کرده است و مزاامت خوادرده ف،لیرت دداشرتم اسرت 

 (. 13) امت دخواهد بوددیگر موم ی برا  طرح د وا  جف  مزا

 

 رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت

ات دادجسری مزاامت جا تراب  تشرریفجسید ی بم د وا  جف   ب۹جدگذاقادو
ددادستم است بلکم جسید ی بم این د وا جا خاجج از دوبت هم دادستم کم 

 بو اینکرمو هنجاج    ت امنیت قضایی و د م  مومیاینها بم ل اظ اهمیّ
ال تم  ردم کم  این د وا صرفن ر از ماهیت آنب یک د وا  شکلی است  

هوم دادیده ادگاشتنب اصول ضروجت تشریفات دادجسی دج این د وا بم مف
 .اهد بودو قوا د آمره جسید ی دخو

 مقررات حاکم بر دعوای رفع مزاحمت

 :دج موجد د وا  جف  مزاامت مقرجات و قوادین مت،دد  وض  شده است
 .1352قادون اصالح قادون ملو یر  از تصرف  دوادی مصوب  -1
دج امروج   قادون آیین دادجسی مددی داد اه هرا   مرومی و ادقرالب  -2

 .137۹مددی مصوب سال 
 .1375قادون مجازات اسالمی مصوب  -3

م قادون آیین دادجسری مقرجات مندجج دج فصل هشتم از باب سوّ  ب  ب،ضی
  1352سرال  جف  تصرف  دوادی مصروب    مددی جاب بازدویسی مواد قادون

دج اقیقرت  1352قادون سال اه ا  دیگر م،تقدددب  دّ( . 13)  ادد  دادستم
قیرد کلمرم اب،ضی  فتم ادردب ( .  12)«  ست  یحب دسخ دشده اصر  طوجم  ب

 نقادون آیین دادجسی مرددیب برا الهرام از قرادو  166ه  اشکایت« دج مادّ
ه مرادّ و( 14)« دوشتم شده استب بم قوت خود باقی است  کم  1352سال  
 دج  1352از سو  دیگرر قرادون سرال  (.  12)  میدادندجا م،ت ر  ونقاد  نآ  1

 اشد. دج میم،ت ر  و  یک قادون خا   کمل هم اشاجه داجدموجد اموال منقو
قادون مجازات اسالمی دج موجد اموال واالیکم قادون آیین دادجسی مددی 

این دقیصم جا مرتفر   1352قادون سال   1  همنقول ااکامی دداجدد کم مادّ
 می سازد.

اداجه اقرروقی قرروه قضرراییم بررم  23/8/1363 -17۰۰/7د ریررم شررماجه 
داسخ قرادون   جاف،لی(  6۹۰و    3قادون ت،زیرات )  134ه  ادّصراات ومود م 
برم  بتواددمد ی می از تصرف  دوادیب ددادستم است و اصالح ملو یر   

ه اصالح قادون ملو یر  از تصرف  دوادی و یا مرادّقادون    2ه  استناد مادّ
قرادون مجرازات اسرالمی  6۹۰ه قادون آیین دادجسی مددی و یا مادّ  16۰

  م،ت ر ز تصرف  دوادیو قادون ملو یر  ا  (11)  د وا دمایداقدام بم طرح  
  ( .15)  است
 

رعایت تشوریاات آیوین دادرسوی مودنی در دعووای رفوع 

 مزاحمت

جفر  قادون آیین دادجسری مرددیب جسرید ی برم د روا     دجدص صریح  
ا ایرن برم مفهروم دادستم است اّمردبم «داقبآبمزاامت جا تاب  تشریفات 
تم م،لروم دیسرتب تشرریفات ادجسی دمی باشد ا ردادیده  رفتن اصول د

صرراات دج قرادون م ب کمسایر قوا د دادجسی تم تفاوتی داجددادادجسی ب
  .ده استدیام 

دیرده دج قوادین  آبدبمریفی از تشریفات این است کم هیچ ت،م  مشکل دوّ
  فرت کرمبباید  (16) کم از د ر قادودگذاج  شایستم دمی باشد  دودمی ش

ان برخی از اقوقداد.ت،ریف دقیق داجد  بزاج کتب اقوقی ماصول مزایی د
د رر دادجسران وا رذاج م  ب  1۰ت،یین مواجد تشریفات دادجسیام،تقددد کم  
ان ممکن است بم بروز اختالف د ر و سلیقم میران دادجسرشده است کم 

و از آن   روج کررده شرده  رذجا ا    دج این موضوع اشاجه   رددکممنجر  
قرادون آیرین  177ه  رر داجدرد کرم مرادّان اتفراق دا رتم این  .(12)«  ادد

شود کم این مطلب برا  ردم دادجسی مددیب اصول دادجسی جا شامل دمی
ایرن ابهرام برم  و جا دو تندان کرده اسرتت،ریف اصول دادجسی مشکل 

 مواد دیگر قادون آیین دادجسی مددی متومم خواهد بود.
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تب موضرو اتی د  فربای  مصادیق تشریفات  برا  ت،یین  وبنا بم ضروجت  
هسررتند کررم از ل  ررم ادتخرراب مرمرر  صررال م بررم جسررید ی و تقرردیم 

کم  دد  قط،ی جا شامل می  ردأامرا  ج س جسید ی و تادادخواست سپ
شامل: صالایتب تشریفات تشکیل ملسرم جسرید ی کرم خرود شراملب 

(ب اضروج 66ترا  6۰اضوج دادجس داد اهب کامل بودن دادخواست )مرواد 
قادودی آدهاب ااراز ابالغ صر یح وقرت   وکال و دمایندهاص اب د وا یا  

آدانب مسلم بودن ج ایت فاصلم برین    دادجسی بم اص اب د وا و وکال
 247و  242ب 73 ب63ابالغ وقرت و جوز ملسرم داد راه )و ج ایرت مرواد 

و ج ایت اسرتثنائات آنب ج ایرت د رم  لنی بودن ملسم داد اه    آبدبمبق
 بزمان طرح آن هاب ادلم ای ات د روا اع ایرادات و(ب استم1۰1ه  ملسم )مادّ

  کم خرود شرامل: مهلرت هراب أختم مذاکرات و پایان دادجسیب صدوج ج
امررا   وخرواهی و ا راده دادجسری   تجدیدد رخواهیب واخواهیب فرمام

 و بهتر است کم این مواجد جا دادجسی بم م،نا  خا  بدادیم می باشداک
بند . دادجسی متمایز دموددجسی جا از اصول بایدب تشریفات دا( .  12و    11)
 بوجده است اج  از تشریفات جا آ  کنوادسیون برن اصل امایت  5ه  مادّ  2

 بایرد( و 17)  کم برخوجداج  و امرا  اقوق تاب  تشریفات خاصی دیست
 .بجسید ی دمایدبا ج ایت اصول دادجسیدادجس 

 اصول دادرسی الف(

 مفهرومدج  ی دج اقروق اسرت.اصل مهم اخالق  11ج ایت اصول دادجسی
سراددن داد برا ا مرال اکرم برر دادجسری ی،نری ج آمده:  باصول دادجسی

دج د او  است کم اصل  ادالدرم   12دموداج مفاهیم  دالت  (16)  موضوع
ب بی طرفی دادجسیب برابرر  طررفینب ملرو یر  از   (1۹)  بودن دادجسی

جا قط،ری مرا بودن اکرم آجاء م،اجضب تجدیدد رپذیر  و اصل الزم اال
یب دایمریب ادتزا ری و اجزشرمندددب اینهرا این اصولب کلّ  .شامل می شود

ریرقابل  دولند و طرفین و قاضری و قادودگرذاج مکلرف برم ج ایرت آن 
اصولند و فقط امکان برتر  ب،ضی از اصول برر دیگرر  و دج شررایطی 

اصرول دادجسری ضرامن اخا  و موجد ب ومود داجد و بم   اجت دیگر  
وج ج ایت آن الرزام آ  سی بسیاج مهم واصول دادجا.(2۰)  «امرا   دالتند

 (.21)« است
ادرد  13از اصرول اقروقیاینها .اصول دادجسی از تشریفات مدا می باشند 

دادجسیب دج    ی و دایمی و قادودگذاج دج مرالمآدهم داجا  ویژ یها  کلّ
« م ج ایت اصول دادجسی اسرتتشریفات همواجه مقید بادسخ یا وض ب  

ج ایت تشریفات دادجسی دج د وا  جف  مزاامت دافی  دم لزوم  ا.(22)
  (.1۰)«و  ادالدم دادجسی دمی باشد 14ج ایت اصول بنیادین

اداجه اقوقی قروه و یا کفایت دجخواست ب  دج موجد لزوم تقدیم دادخواست
قادون آیین  48 هداشتم است ابا  نایت بم این کم مادّ بیانقضاییم تنین  
مقررج شرده کرم شرروع برم جسرید ی دج داد راه (  137۹دادجسی مددی )

ه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و با  نایت بم این کرم ا رترم مرادّ
همان قادون جسید ی بم د او  موضوع فصل هشتم قرادون آیرین   177

دادجسی مددی جا تاب  تشریفات آیین دادجسی مددی ددادستم ولری اراهراً 
بنابراین بم د ر مری  بد و  بودهراد مقنن مراال دادجسی پس از اقامم م 

 «.جسد اقامم د و  مذکوج مستلزم تقدیم دادخواست می باشد

د ر کمیسیون  اشد ا رتم  میتندان مومم د  هابراز شد   ید  فت د ریماب
تم است امسرتفاد از یم کم مقرج داشیتخصصی م،اودت آموزشی قوه قضا

 ردوادی و م ایرن اسرت کرم طررح د روا  تصررف .د.آ.ق  48و    2مواد  
بایست جو  اوجاق تاپی دادخواست و  یمماد،ت از اق و جف  مزاامت م 

ی داد سرتر  یدج دشست قضا (.11) برابر ضوابط قادودی تن یم شود ...«
 اجائم د وا دج فرم دادخواست جا الزم مری دادنرد«ب  138۰تنکابن شهریوج  

ه ا  ا رتم  ردّ.خواست جا کافی دادستم اددتقدیم دج  دیگره ا    دّ  (.11)
 (. 23) دیگر تقدیم دادخواست جا ضروج  می دادند

جفر     طررح د روا  قید کلمم ادجخواست«  باد ر می جسد  م  دج دتیجم ب
 من وج قادودگذاج د وده است. بمزاامت با دادخواست

 رسیدگی خارج از نوبت ب(

،یرین وقرت ملسرم قضراییب اصروالً برا تجسید ی بم د او  دج مرامر  
کرم  ادجرام دادجسری  راد   بصوجت  و   و دادجسی و د وت اص اب د

تاجیخ ملسم جسید ی د اید کمترر فاصلم ابالغ وقت بم اص اب د و  تا  
 بسرید یب بیادگر ضرروجت جخاجج از دوبت    جسید یا.  (24)جوز باشد  5زا

(. کم دج د وا  جف  مزاامرت جسرید ی 25)  «وقت  اد  است  از  خاجج
ز دوبت دشادگر اهمیرت آن بررا  ملرو یر  از اخرتالل دج د رم خاجج ا

 هنجاج  ست. 
 

 رفع مزاحمتی دادگاه مبنی بر أر اجرای

 اجرای دستور موقت الف(

 قرادون آیرین دادجسری مرددی  174ه  مادّ  دج د وا  جف  مزاامت و ط ق
پرس از صردوج  .(23) یر دیستؤمزاامت م ت دج د وا  جف   ااراز سوءدیّ

ایرن هان صادج  ررددب  تنادچم دج پرودده اکم بم دف  خوادستوج موقتب  
 دستوج موقت صادجه لغو خواهد و االبهمچنان باقی و ادامم می یابددستوج

  داد اه قط،ی شود و یا اینکم داد راه تجدیردد ر أشد بم شرط اینکم ج
 .دستوج موقت دیگر  صادج کند

دسرتوج اسرت یرک    باشد زیرادمی    ج موقتب م تاج بم ابالغامرا  دستو
ا رتم ممکن است دج قالب و  نوان یک قراج صادج شده باشد و قرادون ب

جا متذکر شده  ءضروجت ابالغ آجاو است ءب دج موجد آجاا  ااکام مددیامر
 .است

قادون امرا  ااکام مرددیب صردوج  4ه با تومم بم مفاد مادّگرباز سو  دی
ب اکم دیسرت و امرائیم برا  امرا  ااکام ضروجت داجد و دستوج موقت

قادون آیرین  175ه مستفاد از مادّدمی باشد بلکم   بم صدوج امرائیمااتیاج  
دادجسی مددیب دستوج موقت صادجه از سو  داد اهب بم دسرتوج داد راه و 

بدون دجخواسرت  و  امرا می شودیا ضابطین داد ستر  توسط امرا  آن
ه ق مرادّط رب دسرتوج موقرت .ستوج موقت دمی باشدامراب امکان امرا  د

 مرتفر  مری شرود   بم جد د روابأب با صدوج ج   آیین دادجسی مددی  174
(11 .) 

 ی صادرهأاجرای ر ب(

قادون آیرین دادجسری   175ه  امرا  مادّ  بددیط ق قادون امرا  ااکام م 
م ی دج قادون امرا  ااکام مرددی اسرت کرم برقا ده کلّمددی  دول از  
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( مطرح اسرت. امررا    قط،یأ نوان یک اصل و آدهم )اصل امرا  ج
قرادون   1ه    جف  مزاامت و قط،یت دیافتم مشمول قسمت آخرر مرادّأج

از سو  م،تررضب د ری دجخواست تجدیدو اتّ  ااکام مددی است  امرا 
صادجه م نری برر جفر  مزاامرتب دج   أماد  امرا دمی باشد مگر اینکم ج

 تجدیدد ر دقض شود کم دج این صوجتب اقردامات امرایریب برم   مرالم
 .(26)یداکم بم االت ق ل از امرا دجمی آ  دستوج داد اه امراکننده

 

 گیری  نتیجه

است و با مفراهیم هم سرتگی   15اخالق مددی ضروجت تمدن شهردشینی
.  بی شک بدون  نایت برم و د م امتما ی دزدیکی بسیاج داجدامتما ی  

 ومدان فرد  دمی توان توق  داشت اخالق دج مام،م مددی دهادینم شود
بررا  بم ویژه دج مهان سوم کم اخالق مددی دهادینرم دشرده اسرت  اما  

ود داجد کرم ضرمادتی برقراج  د م امتما ی دیاز بم قوادین و مقراجتی وم
امرایی برا  اخالق مددی فراهم سازد. د ام آیین دادجسی مرددی شراید 
جاهی است تا اخالق مددی جا زیر تتر امایتی قادون قراج دهرد. دج ایرن 

شیوه برخوجد آیین دادجسی مددی  با د وا  جف  مزاامت می توادرد بین  
 بم  نوان یک دمودم موجد تومم قراج  یرد.  

 وا  جف  مزاامت ضمن امایت از تصرفب می توان برم افرن دیاج  آ  از
ی سرایداجب خرادمب کراج ر و ی ات و د م  مومی اشاجه داشت. بم طوج کلّ
د روا   ادردب امکران اقامرمسایر اشخاصی کم از طرف دیگر  متصرف  

 لیم مالک جا داجدد. از آدجایی کم دج این د وا بم ماهیت ارق جسرید ی 
موجدد ر قادودگذاج می باشد و   باقاق اق شخصیدمی شودب قا ده من  ا

بم سمت خواهان دج طرح د واب سختگیر  تندادی دشده است.باید تومم 
تصررفاتب تنهابرم دج مقابرل سر ق   ج این د وا سند مالکیتبداشت کم د

دج د روا  تقلیل وو اجزش سند مالکیت   د نوان یک اماجه تلقی می  رد
 است. جف  مزاامت موجد تردید واق   شتم

ی دج این د وا با تومم بم آن کرم اسرتثنایی برر قوا رد کلّر  دستوج موقت
ییرد جئریس أدادجسی استب بدون ج ایت تشریفات خا  و بری دیراز از ت

ازمنرد تن ریم می باشد. ضمن آن کم طرح آن دیاوزه قضایی قابل طرح  
قابل طرح است. بر این اساسب  ست خواهانبا دجخوا دادخواست دیست و

  أ  صادجه دیز پس از ابالغ و بدون قط،یرت جأامرا  سری  و فوج  ج
 ماد،ی بر سر جاه امرا دمی باشد.
  من  ااقاق اق شخصری و افرن د رم دج اقیقت این قادون بم بهادم

  و  مومیب م نا  اق جا تصرف اشخا  قراج داده و دج دتیجمب هنجاج
وجد ت،رض قراج داده است. دج تنین شررایطی ایرن مالکیت اشخا  جا م 

ااتمال ومود داجد کم مالک متصرفب با فقدان س ق تصررفب از تصررف 
مالکادم خود م روم مادد. دج این موجد خرا  مشرخص شرد کرم آیرین 

تضمین د م هنجاج  و صیادت از اخرالق دادجسی مددی دج کشوج برا   
کم از تفسیر مرواد ایرن   مشکالتیمددی دیازمند اصالاات اساسی است.  

 اجائرم شردهبجف  مزاامرت    دجسی دج موجد د او فصل از قادون آیین دا
 ردیرده مومب اتخاذ جویم ها  متفراوت و سرر ردادی قضرات و وکرال 

 است. 

 مالحظه های اخالقی
ن؛ سررقت ادبریب جضرایت آ اهادرم؛ ادتشراج موضو ات اخالقری همچرو

 .اددقراج رفتم  موجدتوممتند ادم و ... دج پژوهش ااضر 
 

 هنام اژهو
 Ethics .1 اخالق

 Ethical values .2 اجزشها  اخالقی 

 Civil ethics .3 اخالق مددی 

 Social order .4 د م امتما ی 

 Civil proceedings .5 دادجسی مددی 

 Ethics of coexistence .6 همزیستی اخالق 

 Legal trials .7 م اکمات اقوقی 

 Harassment lawsuit .8 د و  مزاامت 

 Legislator .9 قادودگذاج 

 Procedures .10 تشریفات دادجسی 

 Principles of proceedings .11 اصول دادجسی 

 Justice .12  دالت 

 Legal principles .13 اصول اقوقی 

 Fundamental Principles .14 اصول بنیادین 

 Principles of proceedings .15 تمدن شهردشینی 
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