
 یهارـاحض یها یدانستن

 یه ینرا تِ ضوا تمذ یِاخغار یا یِتا ػٌَاى احضار یٍ تزگِ ا یذآ ی. هاهَر اتالؽ درب خاًِ ضوا ه یفتذضوا ّن اتفاق ت یتزا یذضا

  ی؟چ یآى ّن اس عزف دادگاُ آخِ تزا اخغاریِ – یِوِ احضار یذخَر یه یىِوٌذ ٍ ضوا 

 .وٌن یآضٌا ه یِاست اهزٍس ضوا را تا احضار یٍِ اخغار یِاحضار یذتاض یذُضٌ یاراسن آى را تس یذوِ ضا یاس اغغالحات حمَل یىی 

  .تاضذ  یٍ فزاخَاًذى ه ساختي، حاضزوزدى  حاضز  یهؼٌا تِ   یلغَ لحاػ  اس   احضار 

جْت  یحضَر در ًشد لاض  یتزا( یزٍُ غ گَاّاى   یلاس لث ّز وس  یا ػلیِ ی)اػن اس هذػ یوس فزاخَاًذى  احضار تِ  اغغالحاً

  .ضَد  یگفتِ ه یی،لضا یا( یی)تاسجَ یاستٌغال ییپاسخگَ

احضار تِ   یلغَ یهؼٌا  . چٌاًىِ تٌاتز آى فاغلِ گزفتِ است یلغَ یاس هؼٌا یاحضار در اغغالح حمَل  ضَد  یهالحظِ ه چٌاًىِ

 یا ٍ ػول حاضزساختي در هزحلِ تاضذ  یحضَر ه حضار، علة هُزاد اس ا یساختي فزد است، حال آًىِ در اغغالح حمَل حاضز یهؼٌا

 .است یگزد

است وِ درخَاست  حاضزوزدى تِ وار رفتِ  یشعلة حضَر )درخَاست حضَر( ٍ ً یاغغالح تِ دٍ هؼٌا یيا یزتاساس د یفمِ اساله  در

  .ضَد  یاًجام ه یهزاجغ لاًًَ یكاس عز یطتزت حضَر 

  تِ فزاخَاًذى یطتزت ییجشا ٍ   یٍ در اهَر هذً رٍد  یٍ اهَال تِ وار ه  اػن اس اضخاظ یحاضزوزدى اهز یػام، تزا ییدر هؼٌا احضار

. اگز احضار ضَد  یاعالق ه یگزد دار یتهزجغ غالح یادادگاُ  یاٍ، ٍ ضاّذ اس سَ یٌذًُوا یا)خَاًذُ(  ػلیِ یهاًٌذ هذػ یاضخاغ

  خَاّاى  احضار  است وِ   است یآى، تز ػْذُ وس یٌِاست، ٍ ّش یاُ الشاهدادگ یلِاحضار اٍ تَس اضذ،هوىي ت  ػلیِ یهذػ

 یادا یتاسپزس، تزا یلِضاّذ ٍ هغلغ تِ ٍس یاٍ  هتْن  یااضخاظ تِ ػٌَاى هظٌَى  یاٍ فزاخَاًذى ضخع  تِ حاضز ضذى  دستَر

اتالؽ ٍرلِ احضارًاهِ  یلٍِ تِ ٍس یٌذضخاظ گَاحضار ا ، یيٍ در سهاى هؼ یطاىدر ًشد ا یگزٍ ّز اهز السم د  ییتاسجَ یا یحاتتَض

  است  دستَر جلة ػذم تَجِ تِ احضار دادگاُ ٍ ػذم حضَر، غذٍر  یجِاحضار هتْن، ًت ردهَا ی. در تزخگیزد یغَرت ه

ٍ...   ٍ حثس یواریّوچَى ت یلیوٌذ ٍ اگز تِ دال یزتؼش یشٍ ً  اٍ را جلة تَاًذ یه یلاض ضَد، یحاضز ًو یلتذٍى دل ػلیِ یهذػ اگز

فزد  یٍ اگزًثاضذ، لاض ضَد  یدادُ ه یاتتاٍ ً تاضذ تِ  یلاض یاًثاضذ، اگز در آى هحل، حاون   ( هوىيػلیِ یحضَر خَاًذُ )هذػ

  .وٌذ یتا در ّواى هحل، داٍر فزستذ  یخَد ه یٌیرا تِ جاًط یغالح

تِ  یاهز یادآٍری یٍ اخغار در هَضَع تِ هؼٌا ضَد  یؽ هغادر ٍ اتال یدر اهَر هذً یطتزاحضار ٍ اخغار آى است وِ اخغار ت فزق

دستَر »غذٍر یصدارد ٍ ضواًت اجزا یٍ اػاله  یاعالػ ی،احضار جٌثِ اهز  است؛تزػىس یحمَل یّا پزًٍذُ در  یافزاد  یا فزد 

  .تاضذ یه«جلة

  شاهد احضار

تذاًذ گَاّاى را احضار  یوِ همتض یدر غَرت یياس اغحاب دػَا، ّوچٌ یىیتِ درخَاست   تَاًذ  ی.آ.د.م؛دادگاُ ه ق 242هادُ عثك

تِ  یلتطى  اس  ّفتِ لثل یهحذالل  یذٍ تا گزدد  یه یتضذُ، رػا ییيتؼ ییاتالؽ اٍراق لضا یوِ تزا یهمزرات یِ،. در اتالؽ احضاریذًوا

 یاتذ،لاًَى احضار ضذُ، چٌاًچِ در هَػذ همزر حضَر ً  زوِ تزات ی: گَاّگَیذ  یلاًَى ه یيّو 242ضَد. هادُ اتالؽگَاّاى   یاگَاُ 

  .دٍتارُ احضار خَاّذ ضذ

وِ دادگاُ ػلن تِ ضاّذ گزفتي در ٌّگام ٍلَع جزم داضتِ  یذًوا یرا هؼزف یتاضذ ٍ ضاّذ یضاو یتتز اساس ضىا یذگیرس اگز

تِ جْت ارتثاط جزم تا  یكتحم یاٍ  دارد  یتَدى ٍ تاضذ وِ دادگاُ ػلن تِ ضاّذ  یضْادت ضاّذ  احماق حك هتَلف تز یاٍ  تاضذ 

در هَػذ همزر  یذتا یيٍ هغلؼ یكاس ضَْد تحم یه. ّز دّذ  یتاضذ، دادگاُ دستَر تِ حضَر )احضار( ضاّذ ه یٍ ًظن ػوَه یتاهٌ

دستَر دادگاُ جلة تِ  یاتٌذ،ً چٌاًچِ تذٍى ػذر هَجِ حضَر  گزدًذ،  یتار دٍم احضار ه یحاضز ضًَذ، در غَرت ػذم حضَر تزا

 (ق.آ.د.ن 959.)هادُضًَذ  یه

تِ  یاهز یادآٍری یٍ اخغار در هَضَع تِ هؼٌا ضَد  یغادر ٍ اتالؽ ه یدر اهَر هذً یطتزاحضار ٍ اخغار آى است وِ اخغار ت فزق

دستَر »غذٍر یصدارد ٍ ضواًت اجزا یٍ اػاله  یاعالػ ی،اهز ?احضار جٌة  است؛تزػىس یحمَل یّا پزًٍذُ در  یافزاد  یا فزد 

  تاضذ. یه«جلة



 متهم احضار

هتْن را احضار وٌذ.)هستٌثظ اس هادُ   تَاًذ  یداضتِ تاضذ، ه یارق.آ.د.ن در اخت 924را عثك هادُ یواف یلدال یوِ لاض ٌّگاهی

جلة  یدستَر لاضػذم اهىاى حضَر ّن ًفزستادُ تاضٌذ تِ  یًىزدُ ٍ گَاّ یذاوِ حضَر پ یق.آ.د.ن( اضخاغ 992

 یذ:ًوا  فزستادُ تاضذ، دستَر جلة هتْن را غادر یِاحضار یٌىِتذٍى ا یزهَارد س در تَاًذ  یه یق.آ.د.ن(. لاض 927)هادُضًَذ  یه

 .ٍ لغغ ػضَ تاضذ آًْا، لػاظ، اػذام  یوِ هجاسات لاًًَ یوی(در جزاالف

 یذًُزس یجِتِ هتْن تِ ًت یاتیدست یتزا یالذاهات لاض  ًثَدُ ٍ یيضغل ٍ وسة آًْا هؼ یاوِ هحل الاهت  یٌی(هتْوب

  (ق.آ.د.ن 998تاضذ.)هادُ

  سازش یبرا احضار

وِ عزف اٍ  یذدر خَاست ًوا یتِ عَر وتث یياس دادگاُ ًخست ییدر هَرد ّز ادػا تَاًذ  یق.آ.د.م؛ ّز وس ه 987ٍ  986هَاد  عثك

 یذل  یذًاهِ تا در دػَت یاحضار خَاًذُ همزر است ٍل یساسش ّواى است وِ تزا یدػَت تزا یةساسش دػَت وٌذ. تزت یرا تزا

 .ضَد  یدػَت ه ُساسش تِ دادگا یگزدد وِ عزف تزا

الذام  یوزدُ ٍ تِ درخَاست وٌٌذُ ساسش تزا یذهجلس ل ًاهِ عزف حاضز ًطذ دادگاُ هزاتة را در غَرت گاُ تؼذ اس اتالؽ دػَت ّز

 (ق.آ.د.م99)هستٌثظ اس هادُ.ًوایذ  یاػالم ه یلاًًَ

  کارشناس احضار

در لزار دادگاُ،  یذاس اغحاب دػَا لزار ارجاع تِ وارضٌاس را غادر ًوا یهرأساً تِ درخَاست ّز  تَاًذ  یق.آ.د.م؛ دادگاُ ه عثك

 .گزدد هی ییيوٌذ، تؼ یذُاظْار ػم یذوِ وارضٌاس تا یهذت یشوِ ًظز وارضٌاس ًسثت تِ آى السم است ٍ ً یهَضَػ

هجلس هٌؼىس ٍ تِ  را در غَرت یحٍ تَض یلاس وارضٌاس، دادگاُ هَارد تىو یحتا اخذ تَض یماتتحم یلغَرت لشٍم تىو در

 262. در غَرت ػذم حضَر، وارضٌاس جلة خَاّذ ضذ.)هادًُوایذ  یدػَت ه یحتَض یادا یوارضٌاس اػالم ٍ وارضٌاس را تزا

 (ق.آ.د.م

 دسوگن یانات یبرا احضار

سَگٌذ غادر وزدُ ٍ در  یاىلزار ات ی،دادگاُ تِ درخَاست هتماض تاضذ،  یه یوِ غذٍر حىن دادگاُ هٌَط تِ سَگٌذ ضزػ یهَارد در

 یحاضز ًثاضٌذ، دادگاُ هحل ادا یيوِ عزف ی.در غَرتًوایذ  یه ییيوٌذ تؼ یادسَگٌذ  یذرا وِ تا یآى، هَضَع سَگٌذ ٍ ضخػ

ق.آ.د.م(.تؼذ اس غذٍر لزار  282.)هادُ گزدد یه یذًاهِ ػلت حضَر ل در احضار ًوایذ،  یرا احضار ه یيٍلت ًوَدُ ٍ عزف ییيسَگٌذ تؼ

ٍ در غَرت ػذم  دّذ  یدر ّواى جلسِ سَگٌذ ه وٌذ حاضز تاضذ، دادگاُ  یادسَگٌذ  یذوِ تا یوِ ضخػ یسَگٌذ، در غَرت یاىات

تؼذ اس  یاوٌذ تذٍى ػذر هَجِ حاضز ًطَد ٍ  یادسَگٌذ   یذوِ تا یس. اگز ووٌذ  یرا دػَت ه یيٍلت ًوَدُ، عزف ییيحضَر تؼ

سَگٌذ، حىن غادر خَاّذ  یاىٍ تا ات وٌذ  یسَگٌذ را تِ عزف دػَا رد ه یاىًىَل هحسَب ٍ دادگاُ ات یذحضَر اس سَگٌذ اهتٌاع ًوا

 (ق.آ.د.م 286ذ گزدد.)هادُیل یذػذم حضَر تا یجِجْت حضَر ٍ ًت یِ. در تزي احضارگزدد  یه  ضذ ٍگزًِ دػَا سالظ

وِ اداوٌٌذُ سَگٌذ تِ ٍاسغِ ػذر هَجِ ًتَاًذ در  یوٌٌذُ تِ دػَا اًجام ضَد. در غَرت یذگیدر جلسِ دادگاُ رس یذسَگٌذ تا یاىات

 یا ضَد  یدادرس دادگاُ ًشد اٍ حاضز ه یا ًوایذ  یه یيسَگٌذ هؼ یتزا یگزیهَرد، ٍلت د یالتضا  دادگاُ حسة یاتذ،دادگاُ حضَر 

غادر  یدادگاُ ارسال وٌذ ٍ تز اساس آى رأ یهجلس را تزا تا اٍ را سَگٌذ دادُ ٍ غَرت دّذ  هی یاتتً یگزد یتِ لاض

 (ق.آ.د.م 288.)هادًُوایذ  یه

درج  یِاٍل تِ ػلت حضَر وِ در تزگِ احضار یذون وٌ یتاىّا یاس ًگزاً یٌىِا یافتذ تزا یدر پٌج هَرد اتفاق ه یِاحضار تٌاتزایي

  .یذاس پٌج هَرد تاال احضار ضذُ ا یهوذام  یتزا یذتا هتَجِ ضَ یذضذُ است ًگاُ وٌ

 

 دادگستری یک پایه وکیل ضذُ تَسظ : ًذاسادات پان ًْاد تٌظین


