
  :توضیحات الزم قبل از مطالعۀ کتاب
 .باشند خط کشیده شده است، مهم مییک مطالبی که زیر آنها  -1
 .باشند مطالبی که زیر آنها دو خط کشیده شده است، بسیار مهم می -2
ذکر شمارة مواد بدون نام قانون آن، منظور مواد قانون آئین دادرسـی مـدنی                -3

  . ذکر شده استو در سایر موارد نام قانون مربوطه. باشد می
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  دعوا-1
 مفهوم دعوا، انتقال و زوال دعوا

 ط دعواشرای
 انواع دعوا

  صالحیت-2
 ذاتی

 نسبی
 حیت و کیفیتِ اختالف در صالحیتمراجع حل اختالف در صال

 هاي خوانده دفاع یا پاسخ -3

 ایرادات

 معناي اخص دفاع به
 دعواي متقابل

 اقامۀ دعوا -4

 دادخواست و شرایط آن

 جریان دادخواست یا جلسۀ رسیدگی
 مواعد

 ابالغ دادخواست

  رسیدگی دادگاه-5

 تشکیل جلسۀ رسیدگی

 ار اولین جلسۀ رسیدگیمعی
 حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسۀ رسیدگی

  تصمیمات دادگاه-6

 حکم

 قرار
 سایر تصمیمات
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  :مفهوم دعوا
  :کار برده شده دعوا در سه مفهوم به

  .حق قانونی اقدام که براي مدعی حق تضییع یا انکار شده وجود دارد -1
 .معناي منازعه یا اختالفی که در دادگاه مطرح است به -2
یا در دادگاه مطرح نشده یا در حین رسیدگی به دعـوا مطـرح             (معناي ادعا   به -3

 .)شود می
  

  :انتقال دعوا
  .انتقال دعوا یا ارادي است و یا قهري

المجـري مالـکِ ملـک، ملـک خـود را بـه               انتقال ارادي دعوا مثل اینکه در دعواي حق       
  .دیگري بفروشد

  )یا ورشکستگی. (ستکه دعوا به طرفیت وراث قابل رسیدگی ا. انتقال قهري مثل ارث

  طرق شکایت از رأي-7

 طرق عادي

 العاده طرق فوق

 واخواهی
 تجدیدنظر

 اعتراض ثالث
 اعادة دادرسی

 خواهی فرجام

  طواري-8
 )اسناد، شهادت، اقرار(طواري مربوط به ادله 

 )ایرادات(طواري غیر مربوط به ادله 

 هاي ویژه  آئین-9
 دستور موقت

 قرار تأمین خواسته

  داوري-10
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االصـول قابـل انتقـال اسـت مگـر در        آیا هر دعوایی قابل انتقال است؟ دعوا علی      :نکته
دعاوي شخصی مثل طالق و تمکین که قائم بـه شـخص بـوده و قابـل انتقـال اعـم از            

  .باشد قهري و ارادي نمی
  

  :زوال دعوا
  .ادرسی است زوال د-2یا .  زوال حق اصلی است-1: در زوال دعوا یا از طریق

  در زوال حق اصلی
  )89 و 84رد دعوي مواد . (صدور حکم، قطعی است: الف
  )سقوط دعوي(ارادي : ب
  .قهري: ج

  )قرار رد دعوي. (توان به اعتبار امر مختومه اشاره کرد در صدور حکم قطعی می
  )ويقرار سقوط دع. (توان به ابراء، تبدیل تعهد و اداءِ دین اشاره کرد در زوال ارادي می
  )قرار سقوط دعوي. (الذمه اشاره کرد توان به مالکیت مافی در زوال قهري می

 .شود اگر حق اصلی زائل شود، قرار سقوط دعوي صادر می •
، خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دادخواست خود را           107ماده  » ج«بند  : د

  )ر سقوط دعويقرا. (مسترد دارد و خوانده نیز به این استرداد او راضی نباشد
  

  :زوال دادرسی
، خواهان تا اولین جلـسۀ دادرسـی دادخواسـت خـود را مـسترد               107ماده  » الف«بند  

  )قرار ابطال دادخواست.) (گیرد تا اولین دفاع در جلسۀ اول را هم در بر می. (نماید
توانـد دعـواي خـود را      مادام که دادرسی تمام نشده خواهـان مـی        107ماده  » ب«بند  

  .یدمسترد نما
  

  :قرار رد دعوي
.  خواهان دادخواست خود را مـسترد کنـد و خوانـده راضـی باشـد             107ماده  » ج«بند  

  )قرار رد دعوي(
این امور در صورتی است که خواهـان دادخواسـت را بعـد از مـذاکرات اصـحاب دعـوا                 

  .مسترد کند
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هر سه شرط فوق باید وجـود داشـته باشـد تـا اسـترداد دعـوي                 » ج« براي بند    :نکته
بنـد  شود، و االّ حسب مورد اسـترداد دادخواسـت یـا دعـوا مـشمول         » ج«شمول بند   م
 -2 خـتم مـذاکرات اصـحاب دعـوا          -1: سـه شـرط عبارتنـد از      . (اسـت » ب«و  » الف«

  .) رأي آمادة انشاء باشد-3. دادرسی تمام شده باشد
پـس  .  قرار سقوط دعوا در حکمِ حکم است چون رسیدگی کامل صورت گرفتـه             :نکته
  .م عدم تصریح قانونگذار قائل به وجود اعتبار امر مختومه براي این قرار هستیمعلیرغ

  .شود حق قانونی اقدام زایل: زوال حق اصلی
  .حق قانونی اقدام زایل نشده بلکه دادرسی زایل شده است: زوال دادرسی

زوال حق اصلی باید طبق تئوریک قرار سقوط دعـوا صـادر شـود ولـی اگـر زوال حـق           
 قـرار رد دعـوا صـادر        89 و   84طریق صدور حکـم قطعـی باشـد برابـر مـواد             اصلی از   

زوال حـق   ) زوال حق اصـلی از طریـق قهـري و ارادي          (اما طبق دو بند دیگر      . شود  می
  .شود اصلی قرار سقوط دعوا صادر می
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 شرایط دعوا

  سال15پسر 

  سال9دختر 
 اهلیت قانونی بعد از سن بلوغ: در دعاوي غیرمالی

  ) سال18(در دعاوي مالی اهلیت قانونی بعد از سن بلوغ و رشد 
 .مگر در فاصلۀ بین بلوغ تا رشد، حکم رشد صادر شده باشد

 نفع

 اهلیت

 سِمت

 سایر شرایط

 مشروع و حقوقی باشد

 مستقیم و شخصی باشد

 معناي اخص نمایندگی قانونی به

 مقامی است به قائم

 نمایندگی قضایی به نمایندگی است

 ادينمایندگی قرارد
 وکالت

 نماینده حقوقی

 یا

با مروز زمان خلط ) [مدت قانونی(لت معین  اقامۀ دعوا در مه-
از )  قانون تجـارت   286ماده  (سالۀ اقامۀ دعوا      مدت یک ]: نشود

تاریخ واخواست عدم تأدیه در اسناد تجاري یا مهلـت دو ماهـۀ     
 ) قانون مدنی1163ماده . (دعواي نفی بلد

 . دعوا مختومه تلقی نشود-

   شرایط جدید-
 84مذکور در ماده 

 دعوا بر فرض ثبـوت، اثـر        -
 .قانونی داشته باشد

 . مورد دعوا مشروع باشد-

 . دعوا جزمی باشد-

فع
ت ن

صیا
صو

خ
 

)
ط،

شرای
ن 

ي ای
جرا

ت ا
مان

ض
  

رد 
رار 

ق
واد 

وا م
دع

 و 84
89( 
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  .شود شود؛ و هر ذینفعی ذیحق محسوب نمی هر ذیحقی ذینفع محسوب نمی
اعتباري یک سند ذیحق باشـد و واقعـاً آن سـند باطـل         ممکن است کسی در اعالم بی     

 10اما چون در طرح دعواي بطالن سند، ذینع نیست، دعواي او به اسـتناد بنـد                . باشد
  . محکوم به رد است89 و ماده 84ماده 
را  برخی از اساتید منجز بودن حق اظهار شده در دادگاه و تقدیم دادخواست            -1 نکته

اما بنا بر نظر دکتر شمس، این دو شـرط از شـرایط   . اند نیز از شرایط اقامۀ دعوا دانسته    
  .اقامۀ دعوا نیست

 فقدان شرایط اقامۀ دعوا مانع از طرح دعوا نیست، بلکه وجود شـرایط اقامـۀ                -2نکته  
  .دعوا شرط پیروزي خواهان در دعواست

 صدور قـرار رد دعـوا یـا عـدم            ضمانت اجراي فقدان هر یک از شرایط فوق،        -3نکته  
  .استماع دعواست

  :ذینفع بودن یعنی
پس دعواي ارثِ ولدِ متولد از زنا مستنداً       . خواهان داراي نفع مشروع در دعوا باشد      : اوالً

چـون متولـد از زنـا در دعـواي ارث از زانـی      .  قانون مدنی مسموع نیست    884به ماده   
  .شود ذینفع محسوب نمی

نمـودن    پس دعواي پسر بـه خواسـتۀ محکـوم        . وجودآمده و باقی باشد    نفع باید به  : ثانیاً
چون لحظۀ تحقق   . بدهکارِ پدر به پرداخت بدهی خود قبل از فوت پدر مسموع نیست           

ث است    ارث، حین  ث زنده است نفعی براي وارث به        . الفوت مور وجود نیامده تـا   و تا مور
  .بتواند ذینفع باشد

دلیـل عـدم      بـه  B طلبکار است و     B از   Aعنوان مثال     ه ب .شخصی و مستقیم باشد   : ثالثاً
 A.  مطالبـاتی دارد   Cدسترسی بـه امـوال خـود، معـسِر و عـاجز از پرداخـت اسـت و                   

 را بدهـد چـون نفـع        B دادخواست بـه خواسـتۀ تحـصیل مطالبـات           Cتواند علیه     نمی
  .مستقیم و شخصی ندارد

  
  :اهلیت

ادر شده باشـد محجـور اهلیـت     سال اگر حکم حجر ص     18بدیهی است که بعد از سن       
  .قانونی براي اقامۀ دعوا ندارد

ضـمانت اجـراي فقـدان      . به نظر دکتر شمس، هر ذینفعـی داراي سـمت در دعواسـت            
  )84 ماده 5بند . (سمت در دعوا، صدور قرار رد دعواست
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  .مقامی در حقوق ما، وارث و مدیر تصفیه است ترین مصادیق قائم عمده
 آن نمایندگی از    -2 دلیل نمایندگی    -1: کند   چیز را احراز می    در نمایندگی، دادگاه دو   

  .موجب قانون بتواند طرح دعوا کند انواعی باشد که به
معناي اخص آن نوع نمایندگی است که در قـانون بـه آن تـصریح                 نمایندگی قانونی به  

  . پدر، جد پدري، و مدیر شخص حقوقی:مانند. شده و ارادة طرفین در آن نقشی ندارد
قـیم،  :  ماننـد  مایندگی قضایی آن نوع نمایندگی است که منشاء آن رأي دادگاه است           ن

  .امین غایب مفقوداالثر، امین عاجز و امین جنین
  .شود نمایندگی قراردادي شامل وکیل دادگستري و نمایندة حقوقی می

  . است32مستند نمایندگی حقوقی، ماده 
تواننـد از ادارة حقـوقی خـود یـا          ولتی می به استناد این ماده در امور حقوقی، ادارات د        

 لیـسانس بـا دو سـال سـابقۀ          -1: کارمندان رسمی خـود بـا داشـتن یکـی از شـرایط            
عنـوان نماینــدة حقــوقی    دو ســال سـابقۀ کــار قـضایی یــا وکالـت؛ بــه   -2کـارآموزي،  

احراز یکی از ایـن دو شـرط بـا بـاالترین مقـام اجرایـی آن سـازمان یـا                   . کنند  استفاده
پـس در امـور حقـوقی و دیـوان عـدالت اداري اسـتفاده از           . م قانونی وي اسـت    مقا  قائم

نظر دکتر شمس اسـتفاده از نماینـدة    اما در امور کیفري به. نمایندة حقوقی مجاز است   
حقوقی مجاز نیست چون استفاده از غیر وکیل دادگستري در دعاوي استثنایی بوده و               

  .باید در محدودة نص تفسیر شود
  

  :عاويوکالت در د
 وکیل و در دعـاوي کیفـري در مرحلـۀ دادسـرا      2در دعاوي حقوقی حداکثر     : 31ماده  

  .حداکثر یک وکیل و در مرحلۀ دادگاه حداکثر تعداد وکال محدودیتی ندارد
  .مستند قانونی نماینده حقوقی: 32ماده 

  
  
  
  
  
  
  

 تأیید وکیل وکالت

 جلسۀ دادگاه درج در صورت

 رسمی

 غیر رسمی
 اگر در خارج از ایران است به تأیید مأمور کنسولی

 اگر در زندان است به تأیید رئیس زندان یا معاون او
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  .سوگند قابل توکیل نیست اما قبول یا رد سوگند قابل توکیل است
 موجـب تجدیـد جلـسه    43 و 40، 39ماهـه بـا جمـع مـواد       این توقـف یـک  :39ماده  
  . اخذ توضیح الزم باشد40شود مگر وفق ماده  نمی

افتـد و حتـی ممکـن     پس اگر اخذ توضیح الزم باشد دادرسی به تـأخیر مـی        : 40ماده  
  .است جلسه تجدید شود

  .مگر اخذ توضیح الزم باشد: 43انتهاي ماده 
  :41نکات ماده 

  . دادگاه براي وکیل اختیاري نیست و اگر نیاید تخلف انتظامی استحضور در -1
اگر وکیل براي عدم حضور در دادگاه عذر موجهی داشته باشد و دادگـاه نیـز               -2

 .کند دهد جلسه را تجدید می آن عذر را موجه تشخیص
اما با توجه به مالك     . شود  ناظر به وکیل است و اصیل و نماینده را شامل نمی           -3

توان این نتیجه را گرفت که اگر اصیل یا نماینده نیز داراي عذر     ی م 306ماده  
دلیـل عـذر    موجهی باشند و دادگاه این عذر موجه را بپذیرد جلسۀ دادگاه بـه      

 .شود موجه اصیل یا نماینده تجدید می
وکیل معذور یا وکیلی که همزمان در چند دادگاه دعوت شده حتی اگر حق              : 42ماده  

توانـد الیحـه    د مکلف به معرفـی وکیـل دیگـر نیـست بلکـه مـی      توکیل هم داشته باش 
  .بفرستد

  :47 و 45تفاوت مواد 
 45 فوت وکیل یا ممنوعیت از وکالت قهري اسـت ولـی در مـاده      47در ماده    -1

  .استعفا ارادي است
 . اطالع موکل45 ابالغ به موکل است اما ماده 47ماده  -2

  :سایر نکات
  .کیل نیستالوکاله مسقط تکلیف و عدم پرداخت حق -1
با عزل، استعفا، فوت یـا  . مقررات وکالت تابع عقد وکالت در قانون مدنی است        -2

جنون وکیل یا موکل، حجر موکل جز در اموري که حجر مانع توکیل نیـست     
و حجر وکیل جز در اموري که حجر مانع از وکالـت نیـست وکالـت منقـضی             

 .شود می
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  .ستاما منفسخ، غیر ارادي ا. نسخ، ارادي است
به شرط ایـراد خوانـده در     شد که پس از آن مدت دعوا          مرور زمان به مدتی اطالق می     

 مسموع نبود و دادگاه در ایـن فـرض، قـرار عـدم اسـتماع دعـوا       اولین جلسۀ رسیدگی 
در حال حاضر در دعاوي حقوقی مرور زمـان نـداریم    ). نه قرار رد دعوي   (کرد    صادر می 

 ساله 10 ساله و  5 ساله،   3 بازدارنده مرور زمان     هاي  ولی در دعاوي کیفري در مجازات     
  .شود داریم که در صورت احراز آن قرار موقوفی تعقیب صادر می

نشود دادگاه بدون نیاز به ایراد خوانده رأساً قرار رد دعـوا   اگر دعوا در مهلت معین طرح   
دادرسـی  در صورتی که مرور زمان نیاز به ایراد خوانده در اولین جلـسۀ           . کند  صادر می 

شود اما عدم رعایـت مهلـت قـانونی موجـب            در مرور زمان حق اصلی ساقط نمی      . دارد
  .سقوط حق اصلی است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نسخ
 .دهد دادگاه حکم می: تأسیسی

 .کند قرارداد منفسخ و دادگاه فقط فسخ را اعالم می: اعالمی
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 انواع دعوا

  .رد اجراستبه اعتبار ماهیت حق مو:  مختلط- شخصی -عینی : الف
   دعواي الزام به تسلیم مبیع-2 دعواي مالکیت گوشی موبایل -1: دعواي عینی

  :ثمرة عملی
تواند عین مالش را اگرچه در تـصرف هـر شخـصی باشـد       در دعواي عینی ذوالحق می     -1

  .بگیرد
در دعواي عینی غیرمنقول، دادگاه محل وقوع مـال غیرمنقـول، صـالح بـه رسـیدگی            -2

القاعده دادگاه محل اقامت خوانده صالح بـه    عواي شخصی علی  است؛ در حالی که در د     
 .رسیدگی است

 .از آثار حق عینی، حق تقدم و حق تعقیب است -3

  به اعتبار موضوع دعوا: منقول و غیرمنقول: ب

  :ثمرة عملی
  .شود هزینۀ دادرسی دعاوي غیرمالی پرداخت می -1
 قابلیت تجدیدنظر -2

 دیون مربوط به مال غیرمنقول
) المثــل خـسارت، اجـرت  ( بـدون منـشأ قـراردادي    -1

 دعواي غیرمنقول
 اي منقولدعو) مطالبۀ ثمن( با منشأ قراردادي -2

 مالی و غیرمالی: ج

 دعاوي مالکیت: د
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دعوایی است که ماهیت حـق مـورد اجـراء از حقـوقی اسـت کـه بـراي                   : دعواي عینی 
الکیـت اعـم از عـین یـا     مثـل حـق م  . شـود  اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل مـی       

العبور، دعاوي تصرف و   منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق، دعاوي خلع ید، تخلیۀ ید، حق          
  .دعاوي افراز

مثـل  . دعوایی است که ماهیت حق مورد اجراء شخصی و عمدي است          : دعواي شخصی 
  .دعواي مطالبۀ دین، الزام به فعل یا ترك فعل

قیم آن، مطالبـۀ مـال منقـول یـا اجـراي      دعوایی است که موضوع مست : دعواي مختلط 
  .تعهد است

  .االجاره را منقول دانسته است  قانون مدنی کلیۀ دیون، ثمن مبیع و مال20ماده 
اگر موضوع دعوا مطالبۀ مال منقول باشد، دعوا عینی و منقـول اسـت؛ و اگـر موضـوع                   

نقـول باشـد یـا    دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد خواه دعـوا در ارتبـاط بـا مـال م      
پس دعـواي تعهـد بـه احـداث سـاختمان یـا          . غیرمنقول، دعوا شخصی و منقول است     

تحویل مال غیرمنقول یا الزام به تنظیم سند مال غیرمنقول، دعوایی شخصی و منقول              
  .است

تسلیم مبیع در فرضی که مبیع غیرمنقـول اسـت را غیرمنقـول          دکتر کاتوزیان دعواي    
اما هر دو استاد، دعـاوي      . داند   که این دعوا را منقول می      دانسته؛ بر خالف دکتر شمس    

بهـا   دانند و دعاوي مطالبۀ اجاره      المثلِ مالِ غیرمنقول را غیرمنقول می       خسارت و اجرت  
  .دانند یا ثمن مبیع را منقول می

دعوایی است که موضوع مستقیم آن، مال غیرمنقول یا حقوق راجع           : دعواي غیرمنقول 
اي مالکیـت، حـق ارتفـاق، حـق انتفـاع و دعـاوي تـصرف مـال          مثل دعـو  . به آن است  
  .غیرمنقول

  
  
  
  
  
  
  
  

  خلع ید
  به مفهوم

 اعم

 )مالی(ید به مفهوم اخص       دعواي مالکیت خلع 

داننـد امـا    تخلیه ید       خواهان و خوانده تـصرفات قبلـی متـصرف را قـانونی مـی         
 )غیرمالی. (داند خواهان ادامۀ تصرفات خوانده را غیرقانونی می

 )غیرمالی] (ناظر بر مال غیرمنقول[دعاوي تصرف 
 تصرف عدوانی

 مزاحمت
 ممانعت از حق
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  :12نکات ماده 
ثمرة عملی تشخیص دعواي منقول از غیرمنقول در تـشخیص دادگـاه صـالح          -1

  .شود نمایان می
القاعده اصل صـالحیت دادگـاه محـل اقامـت خوانـده              در دعاوي منقول، علی    -2

ثناءِ صالحیت دادگاه محل وقوع مال     حاکم است اما در دعاوي غیرمنقول، است      
 .غیرمنقول حاکم است
 18 قانون آئین دادرسی مـدنی کـه در تأییـد مـاده              12به نظر دکتر شمس نص ماده       

قانون مدنی کلیۀ دعاوي راجع به اموال غیرمنقول را غیرمنقول دانسته در مقـام بیـان                
دیق مـذکور در    یک اصل نیست و نصی استثنایی است که باید مضیق و در حدود مصا             

پـس بـا ایـن اسـتدالل در     . صورت مضیق تفـسیر شـود    و رأي وحدت رویه به12ماده  
موضع شک در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن یک دعوا اصل را بـر منقـول بـودن                   

  .گذاریم دعوا می
  .بندي دیگر دعوا، تقسیم به دعاوي مالی و غیرمالی است تقسیم

ع شده حق مالی باشد دعوا مالی اسـت؛ و اگـر آن   اگر حقی که مورد تضییع و انکار واق   
  .حق غیرمالی باشد دعوا غیرمالی است

حق مالی حقی است که اجراي آن مستقیماً براي دارندة آن حق ایجاد منفعتی نمایـد          
ماننـد  . که قابل تقویم به پول باشد یا دفع ضرري نماید که قابل تقویم بـه پـول باشـد        

الی، دعواي بطالن معامالت مالی، دعواي اسـترداد        حق شفعه، حق فسخ در معامالت م      
  .سندي که موضوع آن، مال است

 قابل تقویم به پـول باشـد   مستقیماًحق غیرمالی حقی است که اجراي آن منفعتی که          
کند مانند حق بنوت، طـالق، زوجیـت، الـزام بـه انجـام تعهـدات غیرمـالی،              ایجاد نمی 

، وکالـت، حجـر، وقـف،       وع در طالق، نَسب   دعواي استرداد سند با موضوع غیرمالی، رج      
  .ثلث، تولیت

  .شوند دعاوي غیرمالی به غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباري تقسیم می
. دعاوي غیرمالی ذاتی دعاویی هستند که در آن، حقِ اصلیِ موردِ ادعـا غیرمـالی اسـت     

 ذاتـاً مـالی   اما دعاوي غیرمالی اعتباري دعاویی هستند که در آن، حقِ اصلیِ موردِ ادعا   
 گـروه  4این دعـاوي بـه   . است اما قانونگذار بنا بر مصالحی آن را غیرمالی دانسته است    

  :شوند تقسیم می
  .در فرضی که مالکیت مورد نزاع نیست: دعواي خلع ید -1
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در فرضی که مالکیت مورد نزاع    : درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع       -2
 .نیست

 . مطالبۀ اجوردعاوي تخلیه به استثناي دعواي -3
  
  
 

  
ثمرة عملی مالی یا غیرمالی بودن یک دعوا در هزینـۀ دادرسـی و قابلیـت تجدیـدنظر               

  .شود ظاهر می
دعاوي غیرمالی، هزینۀ دادرسـیِ دعـاوي غیرمـالی؛ و دعـاوي مـالی، هزینـۀ دادرسـیِ               

  .طلبند دعاوي مالی را می
وي مـالی قابـل     کلیۀ دعاوي غیرمالی قابـل تجدیدنظرنـد؛ در صـورتی کـه کلیـۀ دعـا               

  .تجدیدنظر نیستند
زیـرا  . در موضع شک در مالی یا غیرمالی بودن یک دعوا اصل بر مالی بـودن دعواسـت          

  )قاعدة غلبه. (غالب حقوقی، مالی هستند
  .نفع مدعی، مالی است دعواي وصایت، غیرمالی است؛ اما دعواي وصیت به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعاوي تصرف-4
 تصرف عدوانی

 مزاحمت
 ممانعت از حق

دعواي 
  خلع ید
  به مفهوم

 اعم

 دعواي خلع ید به مفهوم اخص       دعواي مالکیت

تخلیه       جواز تصرفات قبلی خوانده و مالکیت خواهان مورد توافـق، امـا خواهـان     
 .مدعی غیرقانونی بودن ادامۀ تصرفات است

 اوي تصرفدع

 سبق تصرف خواهان

  بودن عدوانی
 تصرف خوانده

 لحوق تصرف خوانده
  تصرف عدوانی
  ممانعت از حق

 مزاحمت
 ارکان

 بدون رضایت خواهان

 به غیر سبب قانونی
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  :دعاوي تصرف
ق مورد اجـراء بـه دعـاوي مالکیـت و دعـاوي تـصرف               تقسیم دعوا به اعتبار موضوع ح     

چنانچه موضوع حق منـشاء دعـوا مالکیـت خواهـان باشـد دعـوا،               . صورت گرفته است  
دعواي مالکیت؛ و چنانچه موضوع حق منشاء دعوا تصرفات قبلی خواهان باشـد دعـوا،               

  .شود دعواي تصرف نامیده می
در نظم عمومی است و ثانیـاً  مبناي تأسیس دعاوي تصرف، اوالً جلوگیري از اخالل       

جلوگیري از اخالل در نظم عمومی به این معناسـت کـه            . حمایت از مالک واقعی است    
قانون یا دادگاه باید مرجع احقاق و اجراي حقوق اشخاص باشد نه خود اشخاص؛ پـس       

حق باشد مثالً مالـکِ ملکـی باشـد کـه      اگر کسی واقعاً در تصرف عدوانی در ملکی ذي    
توانـد رأسـاً و بـدون مراجعـه بـه       فعلی غصب شده است آن فـرد نمـی     توسط متصرف   

مقامات عمومی رفع تصرف از غاصب کند چون در ایـن صـورت نظـم جامعـه بـه هـم        
بدین معنا کـه در غالـب مـوارد      . کند  این تأسیس از مالک واقعی حمایت می      . خورد  می

ا امارة مالکیـت   به همین جهت قانونگذار در قانون مدنی تصرف ر        . متصرف، مالک است  
معنـاي   در غالـب مـوارد بـه   طور غیرمستقیم  دانسته است و حمایت از متصرف فعلی به     

 تصرف عدوانی در حقـوق ایـران واجـد وصـف کیفـري و         .حمایت از مالک واقعی است    
 قانون مجازات اسالمی متصرف عـدوانی  690قانونگذار در ماده    . باشد  وصف حقوقی می  

 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی در مقـام  158و در مواد با سوء نیت را مجرم دانسته       
اقامۀ دعواي حقـوقی مـانع از طـرح شـکایت          . بیان وصف حقوقی این نوع دعاوي است      

کیفري نیست و طرح شکایت کیفري تـصرف عـدوانی مـانع از طـرح دعـواي حقـوقی            
 نیـز  عالوه بر دو مقررات فوق، قانون اصالح جلوگیري از تصرف عـدوانی       . تصرف نیست 

قواعدي را در خصوص تصرف عدوانی مطرح نموده که مواد آن غالبـاً در قـانون آئـین                  
و در خصوص مواد غیرمتعارض با قانون آئین دادرسی         . دادرسی مدنی تکرار شده است    

 آن منـسوخه نبـوده و قابلیـت اعمـال     10مدنی برخی از مواد این قانون از جمله ماده      
  .دارد

الثه است که فقدان هر یک از این ارکان موضوع دعـوا    دعاوي تصرف داراي ارکان ث    
 لحـوق تـصرف خوانـده    -2 سبق تصرف خواهان    -1: کند  را از دعاوي تصرف خارج می     

  بودن تصرف خوانده  عدوانی-3
بودن تصرف خوانده به این معناست که بدون رضایت خواهان و یـا بـه غیـر      عدوانی

  .سبب قانونی صورت گرفته باشد
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  .شرط اول با خواهان؛ و بار اثبات شرط سوم با خوانده استبار اثبات دو 
  :158نکته بسیار مهم ماده 

دعاوي تصرف فقط ناظر به اموال غیرمنقول است و ما در خصوص امـوال منقـول                 -1
 .دعواي تصرف نداریم

. منظور از دعاوي تصرف فقط تصرف عدوانی نیست بلکـه هـر سـه نـوع آن اسـت        -2
  )ف عدوانیممانعت از حق، مزاحمت و تصر(

در تصرف عدوانی، خوانده ملک را از تصرف خواهان خارج کرده و خودش متصرف               
طور کلی مانع از استفاده از  است؛ اما در ممانعت از حق، خوانده متصرف نیست بلکه به         

در مزاحمـت خوانـده   . حق ارتفاق یا حق انتفاع خواهان در ملک دیگري گردیده اسـت  
نـه  ( از او بگیرد اخالل جزئی در تصرف او ایجـاد کـرده   بدون اینکه تصرفات خواهان را 

  ).کلی
  :158ارکان ماده 

 کلیه دعاوي تصرف مخـتص مـال      -3بودن تصرف      عدوانی -2 سبق تصرف خواهان     -1
  .غیرمنقول است

  :159نکات ماده 
  .دعواي ممانعت از حق مختص حق انتفاع و ارتفاق است

  :160نکات ماده 
 ل کلیاخالل جزئی در تصرف نه اخال -1
 .در مزاحمت، لحوق تصرف خوانده نداریم -2

  :161ماده 
  سبق تصرف و بدون رضایت او و به غیر وسیلۀ قانونی

  :162ماده 
  .باشد حتماً لزومی به سند رسمی نمی. تواند رسمی یا عادي باشد این سند می

  :163ماده 
 .مزاحمت در این ماده نیست -1
 .اده آمده استتصرف عدوانی و ممانعت از حق با هم در این م -2
تواند علیرغم طرح دعواي مالکیت علیه خوانده، علیه شـخص دیگـري            خواهان می  -3

 .کند دعواي تصرف عدوانی مطرح
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تواند بعد از طرح دعواي مالکیت علیه خوانده دعواي تصرف عـدوانی              خواهان نمی  -4
تواند علیه خواهان دعواي تصرف عـدوانی         کند اما در همین دعوا خوانده می        مطرح

 .کند حمطر
توانـد دعـواي مالکیـت هـم      بالعکس کسی که دعـواي تـصرف مطـرح کـرده مـی        -5

توانـد علیـه خواهـان دعـواي          همچنین خواندة دعواي تصرف نیز مـی      . بکند  مطرح
 .بکند تصرف، دعواي مالکیت مطرح

  :164ماده 
 .متصرف عدوانی مدعی مالکیت ملک مورد حکم -1
 .ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم رفع تصرف -2
 اشجار و بنا در صورت مدعی مالکیت بودن متصرف و طرح دعوا ظـرف یـک          فقط -3

اما اگر زراعت یـا تأسیـسات یـا هـر چیـز      . شود ماه از تاریخ اجراي حکم قطع نمی    
دیگر غیر از اشجار و بنا در ملک ایجاد شده باشد ولو متصرف مـدعی مالکیـت آن     

 .شود باشد با صدور حکم قلع، قلع می
نا نیست که اگر متصرف مـدعی مالکیـت بناشـد قلـع بـدون      اطالق ماده بدین مع  -4

اي بـراي اینکـه موضـوع         هـر خواسـته   . گیرد  صدور حکم قلع توسط دادگاه صورت     
. موجب دادخواست و طرح دعوا از دادگاه تقاضا گـردد  حکم قرار بگیرد ابتدا باید به    

یعنی علیرغم اینکـه حکـم      . پس قلع در هر حال مستلزم صدور حکم قطعی است         
شـود امـا    صورت غیرقطعی و بعد از صدور دادگاه بـدوي اجـراء مـی             فع تصرف به  ر

 .حکم قلع براي اجراء نیاز به قطعیت دارد
  
  
  
  
  
  
  

  :165ماده 
اما حکم رفع تصرفش فـوري      . شدن حکم است    از بین بردن زراعت مستلزم قطعی      -1

 .شود اجراء می

زراعت 
 در ملک

 .شود موعد محصول رسیده       درو می

 موعد محصول نرسیده

 توافق

 .له قلع و قمع توسط محکوم

الزحمۀ زارع    خرد و حق    له محصول را می     محکوم
 .دهد را می

المثـل    لـه اجـرت     محکوم. ماند  محصول باقی می  
 .گیرد زمین را می
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 .صالح آثار آن نیستکردن زراعت و ا حتی اقامۀ دعواي مالکیت نیز مانع معدوم -2
 .کردن آثار زراعت در صورتی است که موضع حکم قرار گرفته باشد معدوم -3

  :165تبصرة ماده 
لـه در غـصب، فقـط مالـک حـق مطالبـۀ        نظر بـه اینکـه در صـورت تقاضـاي محکـوم         

  .له در این تبصره، مالک است المثل دارد منظور از محکوم اجرت
  :167ماده 

  .ز دعاوي تصرف جاري استدر خصوص تصرفات اشتراکی نی
  :169ماده 

پذیرش جواز ورود ثالث در این ماده به این معنا نیست که در دعـاوي تـصرف، جلـب                   
  .ثالث نداریم

  :170ماده 
اثبـات  . مقامی مالـک را پذریفتـه اسـت         این ماده جواز طرح دعواي تصرف به قائم        -1

شخاص مذکور در یعنی این ماده به این معنا نیست که ا . کند  شیء نفی ماعدا نمی   
پس این اشخاص مخیرنـد هـم اصـالتاً    . توانند اصالتاً طرح دعوا کنند  این ماده نمی  

مقامی اینـست کـه       اما توجیه طرح دعوا به قائم     . مقامی طرح دعوا کنند     هم به قائم  
توانند به سند مالکیتِ مالک       کنند می   مقامی مطرح   اگر این اشخاص دعوا را به قائم      

سـبق  ( تصرف خود استناد کرده و مستغنا از اثبـات رکـن اول     عنوان امارة سبق    به
 .شوند) تصرف خواهان

نظر دکتر شمس، لفظ مستأجر در این ماده به اشـتباه آمـده و مـستأجر چـون                به -2
هاي آزمون کارشناسی ارشد     پس اگر در تست   . مقام نیست   مالک منفعت است قائم   

ز مالـک، دعـواي تـصرف    مقـامی ا  توانـد بـه قـائم    آیـا مـستأجر مـی    «: پرسیده شد 
هاي آزمون کانون وکال پاسخ مثبت        لکن در تست  . پاسخ، منفی است  » کند؟  مطرح
 .است

  :171ماده 
 .شود مستأجر شامل این ماده نمی -1
 قانون اصالح جلوگیري از تصرف عدوانی براي اِعمال ایـن مـاده   10موجب ماده   به -2

ذکور در ایـن مـاده    روزة مـ 10خواهان مکلف است ظرف یک ماه از انقضاء مهلت       
 .اقامۀ دعواي تصرف عدوانی نماید
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نـسخ   در خـصوص ایـن مهلـت یـک ماهـه و عـدم        171با توجه به سکوت مـاده        -3
 جـز در مـوارد      1352مقررات قانون اصالح جلوگیري از تـصرف عـدوانی مـصوب            

زیـرا طـرح    . مغایر با این قانون، رعایت مهلت یک ماهـۀ اخیرالـذکر الزامـی اسـت              
 .انی علیه امین استثنایی و باید در محدودة نص تفسیر شوددعواي تصرف عدو

چنانچه مالک در خصوص همین ماده بدون طرح دعواي رفع تصرف رأسـاً اقـدام                -4
 .شود به تصرف ملک کند متصرف عدوانی محسوب می

  :173ماده 
هـاي   مثل قـانون تخلیـۀ خانـه      . مگر قانون خاصی در آن زمینه وجود داشته باشد         -1

 .موضوع خود بر مقررات دعاوي تصرف حکومت داردسازمانی که در 
 .خانه باشند این مقررات قابل اعمال است یی که دو طرف هم وزارت در دعاوي -2
  

  :سایر نکات مبحث تصرف عدوانی
در خصوص اینکه خواهان به چه میزان باید در ملک متصرف باشد تـا از نظـر دادگـاه،        

  :سبق تصرفش محرز باشد سه نظر وجود دارد
  : اولنظر

چون قانونگذار مدتی مشخص نکرده پس خواهان ولو یک ساعت در ملک باشد سـبق               
  )تفسیر منطبق بر نص قانون. (تصرفش محرز است

  :نظر دوم
خواهان حداقل یک سال باید در ملک سابقه تصرف داشـته باشـد تـا دعـواي تـصرف                   

  )قوانین خاصمطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی و برخی . (شود عدوانیش پذیرفته
  :نظر سوم

. تشخیص با قاضی است کـه آیـا خواهـان عرفـاً سـبق تـصرف داشـته اسـت یـا خیـر                  
  )سازگاري با اصول قضا(
  

تصرفات خوانده نیز این سئوال مطرح است که از چه مـدتی بـه بعـد ولـو         در خصوص   
تـوان خوانـده را متـصرف عـدوانی           عناصر تـصرف عـدوانی وجـود داشـته باشـد نمـی            

  :نیز سه نظر وجود داردنمود  محسوب
  :نظر اول
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نحو عـدوان گذشـته باشـد        سال از لحوق تصرفش به     10چون نصی نداریم اگر خوانده      
  .توان حکم رفع تصرف عدوانی علیه او گرفت نیز می

  :نظر دوم
و االّ قانونگـذار بعـد از   . یکسال وقت اقامـۀ دعـوا دارد     از لحظۀ تصرف عدوانی، خواهان      

  .شناسد کند و او را داراي سبق تصرف می ت مییکسال از خوانده حمای
  :نظر سوم

دهد که خوانده تصرفاتش به میزانی هـست کـه از او              این قاضی است که تشخیص می     
  .شود کند و او را عرفاً متصرف بشناسد یا متصرف عدوانی محسوب می حمایت
  :نتیجه

ـ  نظر می   به ر تفـسیر قـانونی از   رسد در موضع سکوت قانونگذار در مقام بیان باید قائل ب
  .این موضوع باشیم

  :174ماده 
 به بعد ایـن قـانون   310دستور موقت مذکور در این ماده با دستور موقت موضوع مواد    

. شود نه دستور موقت مـصطلح       می  متفاوت است و در واقع ماهیتاً یک تصمیم محسوب        
  .پس نیاز به تأیید رئیس حوزة قضایی و نیز نیاز به دادن تأمین ندارد

  :175ماده 
رسد پذیرش این نظر که واخـواهی      نظر می   با توجه به اطالق کلمۀ رأي در این ماده به         

  )تفسیر قانونی. (از حکم رفع تصرف، مانع اجراي حکم نیست ارجح باشد
در این خصوص نظر دیگري نیز وجود دارد که چون واخـواهی در واقـع ادامـۀ مرحلـۀ            

ت واخـواهی از رأي، وارد مرحلـۀ جدیـدي          شود پس دادگاه در صور      می  بدوي محسوب 
تفـسیر تحلیلـی   . (و واخواهی مانع از اجراي حکم رفع تصرف عدوانی است . نشده است 

  )و حقوقی
  :177ماده 

ایـن دعـاوي تـابع تـشریفات آئـین          : پس امتیاز دیگر دعاوي تـصرف اینـست کـه اوالً          
  .آید عمل می خارج از نوبت به: و ثانیاً. دادرسی مدنی نیست

ور از اینکه رسیدگی به دعاوي تصرف تابع تشریفات آئین دادرسـی مـدنی نیـست       منظ
تـشریفات دادرسـی بـا    . باشـد  یقیناً فقدان تکلیف دادگاه در رعایت اصول دادرسی نمی   

طرفی و سایر اصـول     اصولی همچون اصل تناظر، اصل بی     . اصول دادرسی متفاوت است   
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امـا دادگـاه مکلـف بـه رعایـت      . شـود  تصرف نیز لزوماً بایـد رعایـت  دادرسی در دعاوي    
  .باشد تشریفات دادرسی یعنی مسائل کامالً شکلی در دادرسی نمی

  :177سایر نکات ماده 
حکـم و   . شـود   همانطور که گفتیم؛ دعاوي تصرف، غیرمالی اعتباري محسوب مـی          -1

 .باشد اما قابل فرجام نیست قرار صادره در این دعاوي قابل تجدیدنظر می
ي تصرف عدوانی، مانع از طرح دعواي حقوقی؛ و طـرح دعـواي             طرح دعواي کیفر   -2

چون اسباب دعواي حقوقی و دعـواي       . حقوقی، مانع از طرح دعواي کیفري نیست      
 .کیفري با یکدیگر متفاوت هستند

  
  :صالحیت مراجع حقوقی

صالحیت، تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی و رسیدگی به دعاوي به حکم قانون              
  .باشند دارا می

  
  :اهداف وضع قواعد صالحیت

  باال بردن تخصص مراجع قضاوتی -1
 شونده از نظر محلی به قاضی کردن هرچه بیشتر قضاوت نزدیک -2
  

  )محلی(ذاتی و نِسبی : صالحیت بر دو قسم است
کند و بعد در بین  خواهان براي طرح دعوا ابتدا باید مرجع صالح از نظر ذاتی را انتخاب         

را ) نِـسبی (سـیدگی هـستند مرجـع صـالح از نظـر محلـی           مراجعی که ذاتاً صالح به ر     
  .نماید انتخاب

  :صالحیت ذاتی: الف
حق و تکلیف مراجع حقوقی با توجه به صنف، نوع و درجۀ آنها در رسیدگی به دعاوي              

  .گویند و صدور رأي به حکم قانون را صالحیت ذاتی مراجع حقوقی می
مثـل  (اسـت    صالح ، مرجع قضایی  منظور از صنف، این است که براي رسیدگی به دعوا         

؛ و منظور از نـوع  )مثل کمیسیون حل اختالف مالیاتی(یا مرجع اداري ) دادگاه عمومی 
صـالحیت  (در صالحیت ذاتی این اسـت کـه مرجـع صـالح از مراجـع عمـومی اسـت                    

یـا  ) رسیدگی به کلیۀ امور را دارد جز آنهایی که در صالحیت مراجع اسـتثنایی اسـت               
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ت یعنی مرجعی که صالحیت رسیدگی به هیچ امري را نـدارد جـز      مرجع استثنایی اس  
  ).هاي حل اختالف مثل هیأت(آنچه صریحاً در صالحیت آن قرار گرفته است 
در صالحیت مرجـع عمـومی      ) یک دعوا (در مقام تردید در خصوص اینکه یک مصداق         

  .تاست یا مرجع استثنایی، اصل بر این است که دعوا در صالحیت مرجع عمومی اس
توجه به سایر : ها و ثانیاً    کردن رسیدگی   تخصصی: هدف از تأسیس مراجع استثنایی اوالً     

  .تسریع در رسیدگی است: ها عالوه بر جنبۀ قضایی و ثالثاً جنبه
درجۀ مراجع حقوقی، درجاتی است که مرجع قضاوتی در سلسله مراتب در هر نـوع از                

  .بدوي، تجدیدنظر، دیوان: مثل. گیرد مراجع از هر صنفی که باشد در آن قرار می
 قانون آئین دادرسـی کیفـري صـالحیت مراجـع قـضایی        249 ماده   2موجب تبصرة     به

هاي عمومی نسبت بـه       دادگستري نسبت به مراجع غیر دادگستري؛ و صالحیت دادگاه        
هـاي بـدوي نـسبت بـه          هاي نظامی؛ همچنین صالحیت دادگاه      دادگاه انقالب و دادگاه   

  .هاي ذاتی آنها دانسته است دیدنظر را از جمله صالحیتصالحیت مراجع تج
  :قواعد صالحیت ذاتی دو ویژگی دارد

 آئین دادرسی مدنی نیاز به ایراد خوانده 90 و ماده    84 ماده   1بر خالف ظاهر بند      -1
چون این قواعد آمـره بـوده و دادگـاه    . شود ندارد و ایراد خوانده تذکر محسوب می   

اما باید توجه داشـت فقـط در صـورتی کـه قابلیـت             . باشد  مکلف به رعایت آن می    
اعتراض به رأي صادره از مرجع فاقد صالحیت ذاتی وجـود داشـته باشـد رأي بـه           

 .این دلیل قابل نقض است
شود باید اجراء گردد ولو صحیح        اما اگر رأي صادره از مرجع فاقد صالحیت ذاتی نهایی         

تگاه قضایی اقتـضاء دارد آراء نهـایی         زیرا الزمۀ احقاق حق و فلسفۀ وجودي دس        .نباشد
  .رأي قطعی و نهایی با هم متفاوت است. کنندة خصومت باشند فصل

نظر  صرفرأي قطعی رأیی است که قابل اجراء است اما رأي نهایی رأیی است است که       
نمـوده یـا کلیـۀ     از اینکه قابل اجراء بوده یا نبوده، کلیۀ مراحل اعتراض به رأي را طـی            

  .نی اعتراض به رأي در آن منقضی گردیده استمواعد قانو
  .پس هر رأي نهایی قطعی است اما هر رأي قطعی نهایی نیست

 دعـوا  اثربودن توافق اصحاب دعوا در ارجاع  بیویژگی قواعد صالحیت ذاتی دومین   -2
نـه  (چون همانطور که قواعد صـالحیت ذاتـی   . به مرجع فاقد صالحیت ذاتی است     

 .قواعدي آمره هستند) محلی
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  :صالحیت نسبی
هـاي   شدن دادگاهی که از نظر ذاتی صالح است باید دیـد بـین دادگـاه     پس از مشخص  

  .یک صالحیت نسبی یا محلی براي رسیدگی دارد صالح از نظر ذاتی کدام
 هـاي حقـوقی اصـلِ     نظـام ۀدر خصوص تشخیص دادگاه صالح از نظـر محلـی در کلیـ         

 برائـت و امـاره   مبناي این اصل، اصلِ. صالحیت دادگاه محل اقامت خوانده حاکم است    
داللت ظاهر بر واقع می باشد تا دعوا کمترین زحمت را بـراي خوانـده داشـته باشـد و      

 بـراي اجـراي ایـن      .خواهان نتواند با طرح دعواي واهی خوانده را تحت فشار قرار دهد           
  .اصل، الزم است مفهوم اقامتگاه را در حقوق ایران بدانیم

دنی محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقـی را اقامتگـاه او    قانون م 1002ماده  
دانسته است و اگر محل سکونت با مرکز مهم امور، دو محل متفاوت باشد مرکـز مهـم         

  .امور شخص حقیقی، اقامتگاه اوست
 قانون مدنی مرکـز عملیـات شـخص    1002در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز ماده   

 شـخص  ة قـانون تجـارت مرکـز ادار   590امـا مـاده   .  استحقوقی را اقامتگاه او دانسته 
در جمع بین این سه ماده قائل بـر  . حقوقی را اقامتگاه آن شخص حقوقی دانسته است     

 ة قـانون مـدنی، محـل ادار   1002شویم که مرکـز عملیـات موضـوع مـاده      این نظر می 
رسـی   قـانون آئـین داد     22 موضوع ماده     قانون تجارت و مرکز اصلی     590موضوع ماده   

 ۀمدنی هر سه به یک معنا هستند و ستاد و مرکز مهم امور شـخص حقـوقی یـا شـعب            
  .مرکزي آن، اقامتگاه آن شخص حقوقی است

آنچه در فوق گفتیم راجع به اقامتگاه حقیقی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده اما مـاده            
اي   قانون مدنی به اشخاص اجـازه داده در خـصوص دعـاوي راجـع بـه معاملـه                   1010
در این فرض، مالك صالحیت     . کنند عنوان اقامتگاه انتخابی مشخص    ، محلی را به   خاص

محلی در جایی که اصلِ دادگاه محل اقامت خوانده حاکم است دادگاهی است کـه در                 
  .شهر اقامتگاه انتخابی قرار دارد

 گیـرد کـه اصـلِ     اقامتگاه انتخابی فقط در جایی مالك صالحیت محلی قرار می          :تذکر
پس در اسـتثنائات ایـن اصـل، مثـل     . ادگاه محل اقامت خوانده حاکم است    صالحیت د 

تعیـین اقامتگـاه    ... غیرمنقول، اعسار، ثبت احوال، تأمین دلیل، ورشکـستگی و          دعاوي  
  .انتخابی اثري در صالحیت محلی دادگاه ندارد

  . قواعد صالحیت نسبی یا محلی دو گروه هستند:نکته



23 تلخیص آئین دادرسی مدنی دکتر شمس

 صـالحیت محلـی، اصـل صـالحیت دادگـاه محـل             گروهی که مالك تعیین   : گروه اول 
  .کنند توانند از آن عدول طرفین با توافق میاند و  این گروه مخیره. اقامت خوانده است

گروهی که مالك تعیین صالحیت محلی، استثنائاتِ صالحیت دادگاه محـل    : گروه دوم 
  .بی نداریماین گروه آمره هستند و در این گروه، اقامتگاه انتخا. اقامت خوانده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توانند جهت    ، اصحاب دعوا می    قانون مدنی مقرر داشته    1010 قسمت اخیر ماده     :نکته
  .ابالغ اوراق دعوا محلی را تعیین نمایند

 آئین دادرسی مدنی تخصیص زده اسـت و مقـرر   78اطالق این قسمت از ماده را ماده      
  .اید در شهر مقر دادگاه باشدنموده انتخاب محلی جهت ابالغ اوراق دعوا لزوماً ب

  
  
  
  
  
  
  

  .توان محلی را جهت ابالغ اوراق دعوا مشخص نمود  در شهر مقر دادگاه می:تذکر
  

قواعد 
صالحیت 

 محلی

مالك تعیین صالحیت محلی، اصلِ صالحیت دادگاه محل اقامت خوانـده       : گروه اول 
امکان توافق در طرح دعوا در مرجع غیرصـالح از نظـر       . است) حقی براي خوانده  (

دادگاه مخیر است رسیدگی کند یا قرار عدم صـالحیت صـادر             .محلی وجود دارد  
  .کند

  .مخیره      اقامتگاه انتخابی داریم
 

مالك تعیین صالحیت محلی، استثنائاتِ صالحیت دادگـاه محـل اقامـت        : گروه دوم 
  .خوانده است

  .آمره       اقامتگاه انتخابی نداریم

تی
ذا

 :
فق

 توا
ابل

ر ق
 غی

ه و
آمر

 

 دعاوي غیرمنقول
 دعاوي ورشکستگی

 دعاوي اعسار
 دعاوي ثبت احوال

 اختالفات ناشی از اجراي حکم

 اقامتگاه

 مرکز مهم امور: اشخاص حقیقی حقیقی
 مرکز اصلی: اشخاص حقوقی

 انتخابی
 )هم براي اشخاص حقوقی و هم حقیقی(

فقط در فرضی که اصل صالحیت دادگـاه محـل اقامـت خوانـده حـاکم            
 .است مؤثر در تعیین صالحیت محلی است
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  . به بعد، استثنائاتِ اصلِ صالحیت دادگاه محل اقامتِ خوانده آمده است12از ماده 
  .غیرمنقول استاولین و مهمترین استثناء، صالحیت دادگاه محل وقوع مال 

  :12نکات ماده 
  استثناء بر اصل -1
 تفسیر مضیق -2
 .مصادیق آن حصري است نه تمثیلی -3

  
انـد   بر خالف برخی که صالحیت دادگاه محل وقـوع مـال غیرمنقـول را اصـل دانـسته           

و تفـسیر مـضیق   . صالحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، استثناء است؛ نـه اصـل        
ام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد که موضـوع آن           پس دعاوي به خواستۀ الز    . شود  می

قرارداد، مال غیرمنقول است از جمله مطالبۀ ثمن قـراردادي مـال غیرمنقـول، تخلیـۀ                
، الزام به تنظیم سند مال غیرمنقـول،  )نه دعاوي تصرف مال غیرمنقول(مال غیرمنقول   

 محل اقامت خوانده اصل صالحیت دادگاه -11ماده 
 )اگر نداشت( 

 محل سکونت موقت
 )اگر نداشت( 

 محل وقوع مال غیرمنقول
 )اگر نداشت( 

 خواهان در محل اقامتگاه خود

 اگر خواهان در ایران اقامتگاه نداشت

هایی که در ایران ذاتاً  تواند در همۀ دادگاه می
 .صالح به رسیدگی هستند طرح دعوا کند

هـا متعـدد باشـند در ایـن         اگر خواهـان   :نکته
متگاه هر یـک از     تواند در اقا    فرض، خواهان می  

ها اقامۀ دعوا کند و هـر خواهـانی کـه             خواهان
هــا  کنــد سـایر خواهــان  زودتـر دعــوا را مطـرح  

دلیل ارتباط دعوا و امر مطروحـه مکلـف بـه      به
طــرح دعــوا در دادگــاهی هــستند کــه زودتــر 

 .رسیدگی را آغاز نموده است
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 با منـشاء قـراردادي،   الزام به تعمیر مال غیرمنقول، و کلیۀ دعاوي مربوط به غیرمنقول         
اما دعواي مالکیت، دعاوي تصرف، حق انتفاع، دعاوي مربوط به          . دعاوي منقول هستند  

المثلِ مـالِ   مال غیرمنقول بدون منشاء قراردادي مانند مطالبۀ خسارت و مطالبۀ اجرت      
غیرمنقول، دعواي حق تحجیر و دعواي تقسیم مال غیرمنقول، دعواي شفعه، خلع ید،              

  .نقول هستندجملگی غیرم
  .بودن آن است کردیم که دعوایی منقول است یا غیرمنقول، اصل بر منقول اگر شک

  :13نکات ماده 
  . قانون تجارت و دعاوي راجع به آن معامالت است3 و 2منظور مواد : دعاوي بازرگانی

  .دعاوي ناشی از چک با منشاء قراردادي نیز مشمول این ماده است
  :کند تواند در یکی از این سه جا دعوا را اقامه اد خواهان میدر دعاوي ناشی از قرارد

  محل انعقاد قرارداد -1
 محل اقامت خوانده -2
 .محل انجام تعهد -3

 12پس دعاوي راجع به اموال غیرمنقـول موضـوع مـاده    : دعاوي راجع به اموال منقول  
ل تواند در محل انعقاد عقد نکـاح یـا محـ    دعواي مهریه می  . شود  مشمول این ماده نمی   

مگـر موضـوعِ مهریـه، مـال     . شـود  اجراي تعهد یا دادگـاه محـل اقامـت خوانـده طـرح          
 باشـد غیرمنقـول اسـت و در صـالحیت     12غیرمنقول باشد که اگر منطبـق بـر مـاده        

  .دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
  
  
  
  

  :14نکات ماده 
 موجب قانون شوراي حل اختالف، تأمین دلیل در صالحیت شـوراي حـل اختالفـی                به

در مورد تأمین گواهی گواهان هـم قاعـدة فـوق           . است که مال در حوزة آن واقع است       
در دستور موقت نیز دادگاه محل وقوع مـال صـالح بـراي صـدور دسـتور                 . جاري است 
  .موقت است
  :15نکات ماده 

  . است12استثناي اول بر اصل، ماده 
  . است13استثناي دوم بر اصل، ماده 
  . است14استثناي سوم بر اصل، ماده 

  .)اقامت خوانده استاصل بر اقامۀ دعوا در محل (
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دعوایی که مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد نیز به اعتبار موضوع دعـوا، دعـواي          
  .شود میمختلط نامیده 

  . است12منظور از غیرمنقول، غیرمنقولِ موضوع ماده 
اگر دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء نباشد، دو دعوا و دو دادخواسـت مطـرح           

  .شود می
  :16نکات ماده 

  .در مورد خواندگان متعدد باشد] نه چند ادعا[هرگاه یک ادعا 
  . است16ماده : استثناي چهارم بر اصل

ه ناظر به دعاویی است که در آن دادگـاه محـل اقامـت خوانـده صـالح               قسمت اول ماد  
است و قسمت دوم ماده ناظر به دعـاویی اسـت کـه در آن دادگـاه محـل وقـوع مـال                     

  .غیرمنقول صالح است
  . است17ماده : استثناي پنجم بر اصل

  :17نکات ماده 
ی بـر  ناگهـان صـورت   یعنی دعاویی که به  . این ماده ناظر به دعاوي طاري است       -1

علت اینکه قانونگـذار، دعـواي      .) شود  حادث می . (شود  دعواي اصلی عارض می   
طاري را به همراه دعواي اصلی قابل رسـیدگی دانـسته اینـست کـه دعـواي                  
طاري با دعواي اصلی وحدت منشاء یا ارتباط کامل دارد و منطقی اسـت کـه         

ر ایـن  خـاط   یعنـی قانونگـذار بـه     . شـود   دعاوي مرتبط در یک دادگاه رسیدگی     
لزوم رسیدگی به دعـاوي مـرتبط یـا داراي منـشاء واحـد در یـک                 (مصلحت  

، استثنائاً از اصل صالحیت دادگاه محل اقامت خوانـده عـدول نمـوده              )دادگاه
  .است

دعوایی که خواهان اصلی علیه خواندة دعواي اصلی اضـافه بـر            : دعواي اضافی  -2
 .کند می دعواي اصلی طرح

  .کند می اي اصلی، علیه خواهان دعواي اصلی طرحدعوایی که خواندة دعو: تقابل
در صورت ارتباط یا اتحاد منشاء و وجود سـایر شـرایط قـانونی    : جلب و ورود ثالث 
 .شود هاي قانوي، طرح آنها طاري محسوب می مثل رعایت مهلت

 .اما اعتراض ثالث، طاري نیست. ، طاري استورود و جلب ثالث -3
 .منشاء باشداي یک  داریادعوا با دعواي اصلی مرتبط  -4
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کننده بـه دعـواي اصـلی خـارج           اگر دعواي طاري از صالحیت ذاتی رسیدگی       -5
شـود   باشد قانونگذار در این خصوص که دادخواست باید به کدام مرجع تسلیم 

 .ساکت است
نظر دکتر شمس، دادخواسـت طـاري در ایـن فـرض نیـز بـه دادگـاهی تقـدیم                به

ی است و آن دادگاه با صدور قرار عدم   شود که در حال رسیدگی به دعواي اصل         می
و اگر رسیدگی به دعواي  . نماید  می  صالحیت، پرونده را به مرجع صالح ذاتی ارسال       

اصلی منوط به رسیدگی به دعواي طاري باشد دادگاه، قرار اناطـه صـادر نمـوده و           
رسیدگی به دعواي اصلی را تـا صـدور حکـم قطعـی در خـصوص دعـواي طـاري         

  .نماید متوقف می
  .شود مرجع غیر دادگستري را شامل نمی: 19ماده 

کننـده نیـز باشـد در     اگر رسیدگی به آن دعوا در صالحیت همان دادگاه رسیدگی   
  .شود این فرض نیز قرار اناطه صادر می

شـود و   اگر خواهان در ظرف یک ماه اقامۀ دعوا کند قرار توقیف دادرسی صادر می    
  .شود  قرار اناطه، قرار رد دعوا صادر میاگر خواهان اقامۀ دعوا ننماید بعد از

شود امـا تکلیـف بـه اقامـۀ      اگر این دعوا قبالً مطرح شده باشد قرار اناطه صادر می    
  .دعوا ظرف یک ماه براي خواهان وجود ندارد

 قانون آئین دادرسی کیفري و مالك آن مجوز صدور قـرار اناطـه در ایـن      13ماده  
  .باشد فرض نیز می

  .باشد و مستقالً قابل اعتراض نیست ي اِعدادي میقرار اناطه قرار
  .کند قرار اِعدادي، ادامۀ رسیدگی به پرونده را منوط به انشاءِ رأي دیگري می

در قرار اناطه قانون آئین دادرسی کیفري اگر شاکی در دادگاه صـالح طـرح دعـوا                 
ه اگـر  بر خالف قرار اناطۀ حقـوقی کـ  . دهد نکند دادگاه به رسیدگی خود ادامه می    

دادخواسـت را   . (کنـد   خواهان ظرف یک ماه طرح دعوا نکند دادگاه دعوا را رد می           
  .)کند رد نمی

پس بعد از تقـسیم ترکـه دعـوا در    . تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است : 20ماده  
  .که از لحاظ محلی صالح استشود  دادگاهی طرح می

ع به رسیدگی کرده صالح     اگر اموال غیرمنقول متعدد بود، دادگاهی که زودتر شرو        
  .است
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چه خواهان باشد؛ چه خوانده؛ محـل اقامـت تـاجر        . کلیه دعاوي ورشکستگی  : 21ماده  
  .و اگر در ایران نباشد محل شعبه یا نمایندگی. ورشکسته

اگر شرکت هم علیه دیگران شکایت دارد باز دادگاه محل وقوع مرکـز اصـلی             : 22ماده  
  .شرکت صالح است

اوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بین شرکاء در مرکـز اصـلی اسـت؛ بجـز مـال                     دع
  ).12ماده (غیرمنقول که اصل صالحیت محل وقوع مال 

  .به استثناء دعواي مال غیرمنقول که محل وقوع مال غیرمنقول صالح است: 23ماده 
ت کند، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی اس          اگر شعبۀ شرکتی محلی را غصب     

  .نه دادگاه محل شعبه
 اعسار از پرداخـت    -2 اعسار از هزینۀ دادرسی      -1: دعواي اعسار دو نوع است    : 24ماده  

  .به محکوم
در دعواي اعسار از هزینۀ دادرسی مرحلۀ بدوي، دادگاه بـدوي؛ و در دعـواي اعـسار از               

ینـۀ  هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر، باز هم دادگاه بـدوي؛ و در دعـواي اعـسار از هز       
دادرسی مرحلۀ فرجام، دادگاهی که رأي مورد درخواست فرجام را صادر نمـوده اسـت               

یا دادگاه تجدیدنظر  ) تجدیدنظرخواهی نشده باشد  (که ممکن است دادگاه بدوي باشد       
به همواره دادگاه بدوي صادرکنندة حکـم         اما در دعواي اعسار از پرداخت محکوم      . باشد

  .کند به این دعوا رسیدگی می

 :قبل از تقسیم ترکه

 آخرین اقامتگاه متوفی در ایران
 )اگر نداشت( 

 آخرین محل سکونت متوفی در ایران
 )اگر نداشت( 

 دادگاه محل وقوع ترکه

 اگر متعدد باشد

 دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول
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  .شود اي نقدي مشمول مقررات اعسار نیست بلکه مجرم حبس بدل از جریمه میجز
  .شود اعسار از اجرائیۀ ثبتی در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار رسیدگی می

بـه گفتـیم    بحثی که در خصوص اعسار از هزینۀ دادرسی و اعسار از پرداخـت محکـوم              
 دادگاه صالحیت ذاتـی بـراي       چون این . شود  شامل دادگاه انقالب و دادگاه نظامی نمی      

  .رسیدگی به اعسار را ندارد
استثناي دیگر بر اصل صـالحیت دادگـاه محـل اقامـت خوانـده، دعـاوي        : 11استثناي  

 قـانون اجـراي   27موجـب مـاده    این دعاوي بـه . باشد ناشی از اجمال یا ابهام احکام می 
  .شود احکام مدنی در دادگاه صادرکنندة حکم، رسیدگی می

استثناي بعد بر این اصل، دعاوي ناشی از اجراي احکام است کـه مطـابق   : 12اسثتناي  
شـود    قانون اجراي احکام مدنی توسط دادگاهی که حکم توسط آن اجراء مـی     26ماده  

  .شود رسیدگی می
االجراء یـا شـکایت از اجـراي سـند      دعاوي ابطال دستور اجراي سند الزم  : 13استثناي  

  .باشد رجع صادرکنندة دستور میرسمی در صالحیت دادگاه محل م
  :25ماده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عواي د
ثبت 
 احوال

 نفع در ایران اقامت ندارد ذي
 دادگاه محل تنظیم سند: محل تنظیم سند ایران است

 دادگاه عمومی تهران: محل تنظیم سند ایران نیست

  .کند خواهان در محل اقامت خود اقامۀ دعوا می: نفع در ایران اقامت دارد ذي
 ) قانون ثبت احوال4ماده (
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  :صالحیت شوراهاي حل اختالف
  :هاي شوراهاي حل اختالف دو گروه است صالحیت

رسیدگی و مبادرت بـه صـدور رأي   ) نه قاضی شورا( مواردي است که شورا      :گروه اول 
  :شرح ذیل است نماید که به می
 در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خالفـی از قبیـل تخلفـات                   :الف

راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدي قانونی آن حداکثر و مجموعاً تـا سـی میلیـون                 
  .باشد ریال و تا سه ماه حبس می

  . تأمین دلیل:ب

تکلیف دادگاه 
فاقد صالحیت 

 محلی

 هدر فرض ایراد خواند

دادگاه : خوانده تا پایان جلسۀ اول دادرسی ایراد نموده  
 و  84 ماده   1بند  . (مکلف به صدور قرار عدم صالحیت     

 ) آئین دادرسی مدنی90 و 89مواد 

دادگـاه  : خوانده بعد از جلسۀ اول دادرسی ایراد نموده       
ــوا      ــت دع ــه ماهی ــذیرد و ب ــراد را نپ ــت ای ــف اس مکل

 .کند رسیدگی

 ایـن اختیـار     .دادگاه مخیر به رسیدگی اسـت     : در فرضی که خوانده ایراد ننموده     
دادگاه تنها در جایی است که اصل صالحیت محل اقامت خوانده حاکم اسـت نـه     
. سایر قواعد صالحیت محلی مثل صالحیت دادگاه محـل وقـوع مـال غیرمنقـول           

باشند اما تمـامی قواعـد    عبارت دیگر قواعد صالحیت محلی قواعدي مخیره می     به
 .شود نمی بودن، در مورد این قواعد رعایت مخیره

  رأي صادره
  از مرجع

 فاقد صالحیت

خواه ایراد شده باشـد یـا نـشده باشـد؛ رأي نقـض              : دادگاه صالحیت ذاتی نداشته   
 .شود می

رأي در مرحلۀ : تا پایان جلسۀ اول ایراد شده     
 و در فرجـام وفـق       352تجدیدنظر وفق ماده    

اگر . ( به این دلیل قابل نقض است      371ماده  
 .)شود تقاضا بدهد نقض می

در فرجـام و    : تا پایان جلسۀ اول ایراد نـشده      
 مـاده   1بنـد   . (تجدیدنظر قابل نقـض نیـست     

 .) را مقید نموده است352 اطالق ماده 371

 :دادگاه صالحیت محلی نداشته

در آزمون کارشناسی ارشد، به ایـن شـکل         
پاسخ دهید؛ ولی در آزمـون کـانون وکـالء     

 یعنـی در  .طبق نص قـانون پاسـخ بدهیـد       
 )352ماده . (شود فرجام، نقض می
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الق، فسخ نکاح، رجوع، نـسب، وقـف، وصـیت،           اختالف در دعاوي اصل نکاح، ط      :تذکر
تولیت، حجر، ورشکستگی، دعـاوي راجـع بـه امـوال عمـومی و دولتـی و امـوري کـه                   

موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قـضایی غیردادگـستري          به
باشد با تراضی طرفین نیز در شورا قابل طرح نیست اما کلیه امور مـدنی و حقـوقی       می

اي، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبۀ خـصوصی جـرائم غیرقابـل گذشـت         خواسته با هر 
  .باشد مشروط به تراضی طرفین بر صلح و سازش در شورا قابل طرح می

شرح ذیـل   باشد به می) نه اعضاء شورا(شورا   دعاویی که در صالحیت قاضی       :گروه دوم 
  :است

  . میلیون ریال50 میلیون ریال و در شهر تا 20دعاوي مالی در روستا تا  -1
کلیه دعاوي مربوط به تخلیۀ عین مستأجره بجز دعاوي مربوط به سـرقفلی و          -2

 .حق کسب و پیشه
 .صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن -3
به در صورتی که شورا نـسبت بـه اصـل دعـوا      ادعاي اعسار از پرداخت محکوم   -4

 )هاي حل اختالف قانون شورا11ماده . (رسیدگی کرده باشد
 مرجع تجدیدنظر از آراء شوراها، قاضی شورا و مرجـع تجدیـدنظر از آراء قاضـی      :نکته

  .باشد شورا، دادگاه عمومی همان حوزة قضایی می
  :26نکات ماده 

  .باشند مرجع تشخیص صالحیت سایر مراجع قضاوتی نیز خود آن مراجع می -1
انچـه پـس از تقـدیم    امـا چن . مالك صالحیت، تاریخ تقدیم دادخواست اسـت      -2

دادخواست، صالحیت ذاتـی تغییرکنـد، دادگـاه قـرار عـدم صـالحیت صـادر                
باشند و رسیدگی در دادگاه فاقـد   زیرا قواعد صالحیت ذاتی، آمره می     . کند  می

اما اگر پس از تقدیم دادخواست، صـالحیت      . صالحیت ذاتی قابل قبول نیست    
ادگـاه بـه رسـیدگی ادامـه     محلی تغییرکند یا اقامتگـاه خوانـده تغییرکنـد، د      

 .دهد چون مناط صالحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است می
پس تغییر قواعد صالحیت ذاتی به گذشـته تـسري دارد بـر خـالف قواعـد صـالحیت                

  .نسبی
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  :مراجع حل اختالف در صالحیت
  :کند مواردي که دیوان عالی کشور، حل اختالف می: الف

عـرض   هاي حوزة قضایی دو استان اعم از هم         بین دادگاه اختالف در صالحیت     -1
  )عمومی، نظامی، انقالب. (عرض و مختلف یا غیر هم

از ) عمـومی، نظـامی، انقـالب     (هاي مختلـف      اختالف در صالحیت بین دادگاه     -2
 .حوزة قضایی یک استان

 .اختالف در صالحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر -3
 . دیوان عدالت اداري و محاکم دادگسترياختالف در صالحیت بین -4
  :نماید مواردي که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می: ب

هاي عمومی، نظامی و انقالب به صـالحیت مراجـع           در فرضی که دادگاه    28طبق ماده   
یا مراجـع   )  شهرداري و غیره   100هاي حل اختالف، کمیسیون ماده        هیأت(غیرقضایی  

کننـد   از خـود نفـی صـالحیت مـی    ) ادارة ثبت در دعواي افـراز  (قضایی غیردادگستري 
شود بلکه مـستقیم بـه دیـوان عـالی      پرونده استثنائاً مستقیم به این مراجع ارسال نمی      

  .شود کشور براي تعیین مرجع صالح ارسال می

اختالف 
در 

 صالحیت

 داند الیه، خود را صالح نمی  دادگاه مرجوع-2

  اعتقاد به صالحیت مرجع سومی دارد
قرار عدم صالحیت بـه صـالحیت مرجـع         

 .کند سوم صادر می

اد بـــه صـــالحیت دادگـــاه اولِ   اعتقـــ
کننــده دارد       پرونــده را جهــت  ارجـاع 

حل اختالف به مرجع حل اختالف ارسال       
 .کند می

  .صدور آراء متعارض:  نتیجه:اثباتی
مرجع دیگـر، بـه رسـیدگی    دعوا در دو مرجع مطرح؛ و هر دو مرجع با علم به طرح دعوا در  

یابد  دهند و اعتقاد به صالحیت خود دارند       رسیدگی در هر دو مرجع ادامه می       ادامه می 
 .شود و موضوع براي تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختالف فرستاده می

  .دگیاستنکاف از رسی: نتیجه): 27ماده  (:نفیی
داند و قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگـاه    کننده خود را صالح نمی       دادگاه رسیدگی  -1

 .کند الیه صادر می مرجوع
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 ارسال پرونده به دیوان از باب حـل اخـتالف      28باید توجه داشت بر خالف ظاهر ماده        
شود بلکه از بـاب تعیـین    وجود نیامده است تا حل در این فرض، اختالفی به نیست زیرا   

  .مرجع صالح به حکم قانون است
 28در مـاده    » حـل اخـتالف   «و لفـظ    » مراجع غیرقـضایی  «به نظر دکتر شمس، لفظ      

تعیـین  «بایـد کلمـۀ     » حل اختالف «جاي کلمۀ     مبتنی بر مسامحۀ قانونگذار است و به      
  .آمد می» مرجع صالح

  :کند  مواردي که دادگاه تجدیدنظر استان، حل اختالف می:ج
عـرض و غیرمختلـف حـوزة قـضایی           هاي هم   اختالف در صالحیت بین دادگاه     -1

 .مثل اختالف در صالحیت بین دو دادگاه عمومی از یک استان. یک استان
مـثالً  (هـاي مختلـف     گفتیم که مرجع حل اختالف در صالحیت بین دادگاه       :تذکر

از حـوزة قـضایی یـک اسـتان دیـوان عـالی کـشور               ) عمومی و نظامی  بین دادگاه   
اما باید توجـه داشـت مرجـع حـل اخـتالف در صـالحیت محلـی بـین                   . باشد  می

هاي نظامی، انقالب یا عمومی یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان اسـتان           دادگاه
  .است

  .اختالف در صالحیت بین دادگاه بدوي و تجدیدنظر یک استان -2
  :مواردسایر : د

در فرضی که مراجـع اداري بـه صـالحیت مراجـع دادگـستري از خـود نفـی               -1
شود و خواهان به طرح دعوا      کنند، قرار عدم صالحیت صادر نمی       صالحیت می 

  .شود در مرجع صالح ارشاد می
اختالف در صالحیت یا نفی صالحیت مرجع اداري به صالحیت دیوان عدالت             -2

 .شود ي ارسال میپرونده به دیوان عدالت ادار. اداري
دیـوان عـدالت اداري حـل    . اختالف در صـالحیت بـین مراجـع بـدوي اداري         -3

 .کند اختالف می
نظـر  . اختالف در صالحیت بین دیـوان عـدالت اداري و مراجـع بـدوي اداري             -4

 .االتباع است دیوان عدالت اداري الزم
شـعبۀ  . اختالف در صالحیت محلی بین شوراهاي واقع در یک حـوزة قـضایی      -5

 .کند دادگاه عمومی همان حوزة قضایی حل اختالف میاول 
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هـاي قـضایی مختلـف یـک      اختالف در صالحیت بین شوراهاي واقع در حوزه    -6
شعبۀ اول دادگاه عمـومی حـوزة قـضایی شهرسـتان       . شهرستان یا یک استان   

 .کند مرکز استان، حل اختالف می
 بـا شـعبۀ     حل اختالف . واقع در دو استان   اختالف در صالحیت بین شوراهاي       -7

اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی که ابتـدائاً بـه صـالحیت شـوراي                
 .واقع در آناستان اظهارنظر شده است

در صورت بروز اختالف در صالحیت با سایر مراجع قضایی غیردادگـستري در       -8
یک حوزة قضایی، حل اختالف با شـعبۀ اول دادگـاه عمـومی حـوزة قـضایی                 

هاي قضایی مختلف یک استان، حل اختالف         ن حوزه مزبور است؛ و اختالف بی    
 .با شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است

در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورا و مرجع قـضایی، نظـر مرجـع                 -9
 .االتباع است قضایی الزم

  .جا مانده است :28نکات ماده 
  
  

 همیشه مرجع تالی مکلف به تبعیت       زیرا. فرض اختالف، مصداق عملی ندارد    : 30ماده  
  .از مرجع عالی است



36 »ویژه داوطلبان آزمون سراسري کارشناسی ارشد« دکتر سهیل طاهري

  :هاي خوانده دفاع یا پاسخ
بینی شده و خوانده بـراي بازداشـتن مـوقتی یـا دائمـی          تمام طرقی که در قانون پیش     

  .شود گیرد، دفاع خوانده تلقی می کار می خواهان از پیروزي به
عنوان مثال، عـدم رعایـت     به. نیستذیلهاي خوانده منحصر به سه مورد    دفاع یا پاسخ  

  .شود نوعی دفاع محسوب تواند به شرایط دادخواست نیز می
  
  
  
  :ایرادات: الف

اي است که خوانده معموالً در جهت ایجاد مـانع مـوقتی یـا دائمـی بـر             ایرادات، وسیله 
گیري مبارزه در اصل و ماهیـت حـق         جریان رسیدگی به دعواي مطروحه و یا بر شکل        

  .گیرد کار می منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزي به مورد اجراء به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معناي اخص دفاع به هاي خوانده دفاع یا پاسخ

 ایرادات

 دعواي متقابل

 ایرادات

  ایراداتی که اثر پذیرش آن، -1
 تغییر مرجع رسیدگی است

 ایراد فقدان صالحیت ذاتی
 ایراد فقدان صالحیت محلی

 ایراد امر مطروحه

   ایراداتی که در رسیدگی به دعوا،-2
 .کند مانع موقتی ایجاد می

 ایراد عدم اهلیت خواهان
 ایراد عدم احراز سمت

   ایراداتی که در رسیدگی به دعوا،-3
 .کند مانع دائمی ایجاد می

 ر مختومهایراد اعتبار ام
 ایراد عدم مشروعیت دعوا

 ایراد عدم توجه دعوا
 ایراد فقدان آثار قانونی بر دعوا بر فرض ثبوت

 شدن دعوا ایراد خارج از موعد قانونی طرح
 نبودن دعوا ایراد جزمی

 نفعی خواهان ایراد بی

  سایر ایرادات-4

 ایراد رد دادرس
 ایراد تأمین اتباع بیگانه

 ایراد تأمین دعواي واهی
 )ایرادات، حصري نیست(و غیره 
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  : ایراد عدم صالحیت ذاتی-1
، زمان طرح کلیۀ ایرادات، محدود به تا پایـان جلـسۀ اول رسـیدگی              90موجب ماده     به

  .باشد می
  .اند یا آمره اما ایرادات، یا مخیره
انـد کـه     و ایراد عدم صالحیت ذاتی، ایرادات آمره 84 ماده   11 تا   3ایرادات موضوع بند    

نشوند نیز دادگاه رأساً مکلـف بـه ملحـوظ نظـر قـراردادن آن         اگر توسط خوانده مطرح   
. شـود  پس طرح آنها توسط خوانده از جهتی براي دادگاه، تذکر محسوب مـی        . باشد  می

ع بیگانـه و امـر   در مقابل، ایرادات عدم صالحیت نسبی، تأمین دعواي واهی، تأمین اتبا     
نـشوند دادگـاه مکلـف بـه      اند و اگر تا پایان جلسۀ اول مطـرح         مطروحه، ایرادات مخیره  

نتیجتاً در ایراد عدم صالحیت ذاتی اگـر دادگـاه ایـراد را    . ترتیب اثر دادن به آن نیست    
و اگـر  . کنـد   دهد قرار عدم صالحیت به صالحیت مرجع صالح صادر مـی            وارد تشخیص 

اختالف در صالحیت باشد، پرونده را جهت تعیـین مرجـع صـالح بـه               موضوع از موارد    
یـا دیـوان عـالی      ) در فرضی که از یک حوزة قـضایی باشـند         (دادگاه تجدیدنظر استان    

و اگر خوانده این ایراد  . نماید  ارسال می ) در فرضی که از دو حوزة قضایی باشند       (کشور  
دادگاه مکلف به صدور قـرار عـدم   کند باز هم  نکند یا در خارج از مهلت مطرح      را مطرح 

  .باشد می) در فرضی که صالحیت ذاتی ندارد(صالحیت 
  : ایراد عدم صالحیت نسبی یا محلی-2

این ایراد منحصر به موردي است که خوانـده دعـوي را در صـالحیت دادگـاه عمـومی              
 مگر سبب ایـراد متعاقبـاً     . (زمان طرح آن نیز تا پایان جلسۀ اول است        . داند  دیگري می 

  ).گردد حادث
دادگاه چنانچه ایراد را وارد نداند به ماهیت دعوا رسیدگی؛ و ضمن حکم، در خـصوص            

و اگر وارد بداند، با صدور قرار عـدم صـالحیت، پرونـده را بـه                . کند  ایراد، اظهارنظر می  
  .فرستد دادگاه صالح می

ر در صـدور   دادگاه مخیـ – همانطور که گفتیم   -اگر خوانده ایراد عدم صالحیت نکند،       
قرار عدم صالحیت تا قبل از جلسۀ اول رسیدگی است اما بعد از جلسۀ اول رسـیدگی                

 نیز قائل بر این نظر      352 و   371با جمع مواد    . تواند قرار عدم صالحیت صادر کند       نمی
در فرضی که خوانـده تـا پایـان         (شدیم که رأي صادره از دادگاه فاقد صالحیت محلی          

رأي در مرحلـۀ تجدیـدنظر و فرجـام قابـل     ) گاه ایراد نکردهجلسۀ اول به صالحیت داد  
  .نقض نیست
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 ایراد عدم صالحیت محلی فقط در مرحلۀ بدوي قابـل تـصور اسـت و در سـایر                    :نکته
  .مراحل رسیدگی به پرونده، ایراد عدم صالحیت محلی نداریم

  :84ماده نکات 
ر طـرح ایـراد، در      نموده که عالوه ب     موجب این ماده دادگاه، خوانده را مکلف        به -1

 ایـن  11 تـا  3نظر دکتر شمس در خصوص موارد     اما به . دهد  ماهیت نیز پاسخ  
کند مکلف نیست تا قبل از اظهارنظر دادگاه در         ماده اگر خوانده ایرادي مطرح    
یعنی اگر خوانده یکی از این ایرادهاي بند    . کند  خصوص ایراد، در ماهیت دفاع    

وانــد آن ایــراد را تنهــا دفــاع خوانــده ت کــرد دادگــاه نمــی  را مطــرح11 تــا 3
امـا  . دارد و اگر ایراد را نپذیرفت باید به او فرصت دفاع مجـدد بدهـد       محسوب

در خصوص ایرادات عدم صـالحیت، امـر مطروحـه، رد دادرس، تـأمین اتبـاع        
بیگانه و دعواي واهی خوانده مکلف است ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعـوا،             

کنـد و در ماهیـت    و اگـر صـرفاً ایـراد را مطـرح    . کنـد  ایراد خود را نیز مطـرح   
  .نکند، دادگاه مکلف نیست به او فرصت دیگري بدهد دفاع

قانونگذار در برخی موارد   . ایرادات مذکور در این ماده تمثیلی است نه حصري         -2
دعوا را غیرقابل استماع دانسته است مثل دعواي قمـار و گروبنـدي در مـاده                

یت استماع دعواي تصرف در فرضی که آن دعـوا         قانون مدنی و عدم قابل     654
مسبوق به دعواي مالکیت است که در این دو فرض دادگاه قرار عدم اسـتماع               

شود ولی در     نتیجتاً موارد اخیرالذکر نیز ایراد محسوب می      . کند  دعوا صادر می  
 . نیامده است84ماده 

 .شود معناي اخص محسوب می تکذیب دعواي خواهان، دفاع به -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایراد
  امر

 مطروحه

 آن دعوا یا دعواي مرتبط در همان دادگاه مطرح است      قرار رسیدگی توأمان

  آن دعوا یا دعواي مرتبط در
 دادگاه دیگري مطرح است

  یی آن دادگاه است     دادگاه دیگر در حوزة قضا
جهت ارسال بـه   صدور قرار امتناع از رسیدگی؛ و پرونده     

اي که سبق رسیدگی دارد، به نظـر رئـیس حـوزة              شعبه
 .رسد قضایی می

      دادگاه دیگر در حوزة قضایی آن دادگاه نیست  
مـستقیم بـه     صدور قرار امتنـاع از رسـیدگی؛ و پرونـده         

 .شود دادگاهی که سبق ارجاع دارد، ارسال می
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 یـا  در دعواي طاري و دعواي متقابل اگر دعواي اصلی و طاري اتحـاد منـشاء      -1نکته  
اما در امـر مطروحـه فقـط در        . شود  ارتباط کامل داشته باشد، دعوا طاري محسوب می       

  .صورتی که ارتباط کامل باشد یا همان دعوا باشد ایراد امر مطروحه وارد است
باشـد،    بط با آن دعوا در مرحلۀ تجدیدنظر مطرح        اگر عین دعوا یا دعواي مرت      -2نکته  

؛ و رسـیدگی بـه دعـوا را تـا     )19مالك مـاده  (دادگاه بدوي قرار توقیف دادرسی صادر  
کند و پس از صـدور رأي در مرحلـۀ تجدیـدنظر،            حصول نتیجۀ تجدیدنظر متوقف می    

شـده رد     دلیل شمول اعتبار امر قـضاوت       دادگاه بدوي دعوا را اگر عیناً مشترك باشد به        
 و اگر مرتبط باشد با لحـاظ رأي دادگـاه تجدیـدنظر مبـادرت بـه صـدور رأي                کند  می
  .نماید می

 در این فرض، اصحاب و وکالي دعوا را مکلف نموده تـا دادگـاه را   103 ماده  -3نکته  
  .از وجود امر مطروحه مطلع نمایند

  
  :کند ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می

کند، ایراداتی است که     ر از ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می           منظو
  .شود شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح می با منتفی
 در صورت پذیرش ایـراد یـا توجـه دادگـاه بـه      84 ماده 11 تا 3 در ایرادات بند   :تذکر

  .شود د دعوا صادر می قرار ر89وجود ایراد بدون ایراد خوانده وفق ماده 
  : ایراد عدم اهلیت-1

نظر به اینکه اقامۀ دعوا از مصادیق بارز اجراي حق است، شخص بایـد بـراي ایـن امـر،      
  در صورت وارد بودن ایراد عدم اهلیت،. اهلیت قانونی یا اهلیت استیفا داشته باشد

را شـدن  پـس از دا (دعوا پس از رد شدن، ممکن است مجدداً توسط خود شخص           : اوالً
  .شود اقامه) مفهوم اعم قبل و بعد از اهلیت اهلیت یا توسط نمایندة قانونی او به

  .شود شود بلکه قرار رد دعوا صادر می در این فرض، قرار عدم اهلیت صادر نمی: ثانیاً
در فرضـی کـه خوانـده    . این بند ناظر به فرضی است که خواهـان، اهلیـت نـدارد       : ثالثاً

کند و نمایندة قـانونی خوانـده را    گاه قرار توقیف دادرسی صادر می  اهلیت ندارد نیز داد   
موضـوع را بـه   کند و اگر خوانده نمایندة قانونی نداشت،       جهت دفاع در دعوا احضار می     

  .کند دادستان جهت نصب قیم اعالم می
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در فرض عدم اهلیت خوانده شاید بتوان صدور قرار عدم اهلیت خوانده را قابـل تـصور               
  .دانست

  :84 ماده 5بند :  ایراد عدم احراز سمت-2
 را شخـصی غیـر از اصـیل تقـدیم نمـوده      این ایراد منحصراً زمانی است که دادخواست 

  .تأثیر است یکن تلقی و در رأي دادگاه بی لم دفاع شخص فاقد سِمت، کأن. باشد
  

  :کنند ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می
  : دعوا ایراد عدم توجه-1

دادخواست و مستندات خود خواهان متعهد یـا متخلـف، شـخص            مثل اینکه بر اساس     
  .دیگري باشد نه خوانده

  :نفعی خواهان  ایراد بی-2
عنوان یکی از شرایط اقامۀ دعوا گفتیم اینجا نیـز وجـود    همان شرایطی که براي نفع به   

  .دارد
  : ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا-3

اثـر قـانونی   ) بـر فـرض ثبـوت   (اگـر دعـوا   . نفعی خواهان است یز فرع بر ذي   این ایراد ن  
  .نفع نیست نداشته باشد، در واقع خواهان در دعوا ذي

  : ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا-4
بـودن   چون یکـی از شـرایط نفـع، مـشروع    . نفعی خواهان است این ایراد نیز فرع بر ذي  

  .است
  :نبودن دعوا  ایراد جزمی-5

بـودن خواهـان    نفع این ایراد نیز فرع بر ذي . خواهان باید قاطع باشد نه احتمالی     دعواي  
  .وجود آمده و باقی باشد باشد چون یکی از شرایط نفع این بود که نفع، به می

  : ایراد به زمان اقامۀ دعوا-6
در قانون جدید، مـرور زمـان در دعـاوي حقـوقی     . این ایراد با مرور زمان متفاوت است    

و منظور، مواعدي است که قانونگـذار جهـت طـرح دعـوا             .) توضیحش گذشت  (.نداریم
 قانون تجـارت کـه دعـواي مـسؤولیت          280 و   287 و   286بینی نموده مثل مواد       پیش

  .داند سال از واخواست مسموع نمی تضامنی را علیه ظهرنویس پس از گذشت یک
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  ):امر مختومه(شده   ایراد امر قضاوت-7
 حق اقدام قانونی را نسبت به هر حق اصلی که مورد نـزاع باشـد   در حقوق ما قانونگذار   

  .بار مجاز دانسته است منحصراً یک
  

  :نکات اعتبار امر مختومه
اعتبار امر مختومه مختص احکام است و در خصوص تصمیمات اداري، اعتبـار    -1

در خصوص قرارها نیز فقط در قرار سقوط دعوا اعتبار امر          . امر مختومه نداریم  
  . داریممختومه

اما قـرار سـقوط دعـواي ناشـی از          . گزارش اصالحی، اعتبار امر مختومه ندارد      -2
 .گزارش اصالحی، اعتبار امر مختومه دارد

.  فقط احکام را داراي اعتبار امر مختومه دانسته اسـت         84 ماده   6قانونگذار در بند    
وال گردد و موجـب ز  اما قرار سقوط دعوا نیز که متعاقب زوال حق اصلی صادر می          

گردد در حکـمِ حکـم اسـت و مـشمول             می) حق قانونی اقدام  (دعوا به مفهوم اول     
 .شود قاعده می

هاي عمـومی، انقـالب، نظـامی، دیـوان عـدالت اداري،              احکام صادره از دادگاه    -3
، مراجـع  )ادارة ثبت در دعـواي افـراز  (مراجع قضایی غیروابسته به دادگستري  

نیـز مـشمول   )  شهرداري100 و ماده هاي مالیاتی   کمیسیون(اداري استثنایی   
 .باشند قاعده می

اگر دادگاه صادرکنندة حکم یا قـرار سـقوط دعـوا صـالحیت نـسبی را بـراي               -4
رسیدگی به آن دعوا را نداشته، علیرغم فقدان صـالحیت نـسبی، اعتبـار امـر             

اما اگر دادگاه صـادرکنندة رأي، صـالحیت ذاتـی بـراي     . مختومه حاصل است 
را نداشـته؛ اگـر رأیـی کـه صـدور آن در صـالحیت مرجـع        رسیدگی به دعوا   

. دادگستري است از مرجع غیردادگستري صادرشود، اعتبار امر مختومه نـدارد    
اما بالعکس؛ رأیی که در صالحیت مرجع غیردادگستري اسـت اگـر از مرجـع            

 .دادگستري صادرشود اعتبار امر مختومه دارد
. گیرد است و قرارها را در بر نمی قاعدة اعتبار امر مختومه فقط مختص احکام         -5

گزارش اصالحی، اعتبار   . شود  اما استثنائاً قرار سقوط دعوي مشمول قاعده می       
 .امر مختومه ندارد

  جلسه هشتم
19/9/88 
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عنوان مثال اگـر دادگـاه بـه     به. اسباب موجهۀ حکم، اعتبار امر مختومه ندارند    -6
مابین خواهان و خوانـده حکـم بـه تخلیـۀ ملکـی       استناد رابطۀ استیجاري فی   

اعتبار امر ) رابطۀ استیجاري(شد سبب این دعوا     صادر نمود و این حکم قطعی     
عبارتی دیگـر،    به.تواند موضوع دعوایی دیگر قرار گیرد مختومه ندارد یعنی می  
بودنِ تـصرفاتِ متـصرف، رابطـۀ     تواند با اثباتِ غاصبانه     خواهانِ همین دعوا می   

المثل، خوانـده را بـه پرداخـت     غاصبانه را اثبات نموده و با طرح دعواي اجرت     
 .کند المثل محکوم اجرت

سبب، رابطۀ حقوقیی است که خواهان، وجود آن را ادعا نموده و مبتنـی        §
 .بر عمل حقوقی یا واقعۀ حقوقی یا حکم قانونگذار است

شده حاصل است ولی شمول قاعدة اعتبار امر        با صدور رأي، اعتبار امر قضاوت      -7
از قطعیت حکم، موقتی است و پـس از قطعیـت       شده بر حکم، تا قبل        قضاوت

 .شود حکم، حکومت قاعدة اعتبار امر مختومه نیز قطعی می
اما مانند احکـام کـه بـین طـرفین     . ثالث هیچ اثري ندارداین قاعده نسبت به   -8

دعوا نسبی است اما قابلیت استناد علیه همه را دارد، قابل استناد علیـه ثالـث         
 .باشد می

 وحـدت   -2 وحدت اصحاب دعوا     -1: مختومه سه شرط دارد   قاعدة اعتبار امر     -9
 . وحدت سبب دعوا-3موضوع دعوا 

در خصوص وحدت اصحاب دعوا اگر شخص طرف دعوا تغییـر کنـد امـا                §
مقام یا نمایندة همـان طـرف دعـوا باشـد، قاعـده           شخص جایگزین، قائم  

 ).الیه قراردادي وراث یا منقل (.شود مشمول او نیز می
  

  :سایر ایرادات
 حصري نیست و هر مانع دائمـی یـا مـوقتی کـه     84گفتیم که ایرادات مذکور در ماده     

ذیـالً سـه   . شود بتوان بر سر راه خواهان در پیروزي در دعوا قرار داد، ایراد محسوب می   
  :شود تأمین اتباع بیگانه بررسی میایراد رد دادرس، تأمین دعواي واهی و 

  :91نکات ماده 
  .طرفی دادرس است عایت اصل بیفلسفۀ این ماده لزوم ر -1
قرابت دادرس با وکیل تا درجۀ سـوم از طبقـۀ دوم نیـز از جهـات رد دادرس          -2

 .است
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 .شود ایراد رد دادرس شامل سایر مراجع قضاوتی نمی -3
شود چـون ایـن قـضات،         ایراد رد دادرس شامل قضات دیوان عالی کشور نمی         -4

 .کنند نه ماهوي رسیدگی شکلی می
نکننـد دادرس رأسـاً مکلـف اسـت از         این ایراد را مطـرح     اگر اصحاب دعوا نیز    -5

 .کند رسیدگی امتناع
 .شکایت انتظامی از قاضی، از جهات رد دادرس نیست -6
 بـه  شـود، دادگـاه ابتـدا       اگر ایرادات رد دادرس و عدم صالحیت توأمان مطرح         -7

ایراد رد دادرس رسـیدگی نمـوده و بعـد اگـر جهـات رد را وارد ندانـست در                
 .کند ، اظهارنظر میخصوص صالحیت

 84 مـاده   به نظر دکتر شمس، در دعاوي حقوقی و کیفري موضوع بند ه     §
تواند از جهات رد باشد بلکـه جهـات رد            صِرفِ شکایت یا طرح دعوا نمی     

وقتی حاصل است که دادگاه در امر حقـوقی یـا کیفـري وارد رسـیدگی          
 .شود

  :92ماده 
 نـه (کنـد   ار امتناع از رسیدگی صـادر مـی  پس اگر دادگاه ایراد رد دادرس را بپذیرد قر        

و اگر ایراد را نپذیرد قـرارِ ردِ ایـرادِ     ) دم استماع دعوا  قرار رد دعوا یا عدم صالحیت یا ع       
  .این دو قرار مستقالً قابل شکایت نیست. کند ردِ دادرس را صادر می

  :84 ماده 4بند 
غیـر از خوانـده   موجب مستنداتِ دادخواسـتِ خواهـان، متعهـد شخـصی      مثل اینکه به  

  .باشد
  :84 ماده 5بند 

 85ناظر به عدم احراز سمت خواهان است و عدم احـراز سـمت خوانـده شـامل مـاده                  
  .شود می

  :84 ماده 3بند 
منظور از اهلیت قانونی، اهلیت استیفاء است چون همۀ اشخاص ولو محجورین اهلیـت         

  .تمتع دارند
  :84 ماده 6بند 

  .ر سقوط دعواگیرد جز قرا قرار را در بر نمی -1
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این بند صرفاً شامل امور ترافعی است و تصمیمات دادگاه و امور حسبی را در          -2
 .گیرد بر نمی

  :84 ماده 11بند 
  .با ایراد مرور زمان، متفاوت است

  :85ماده 
پس دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیري کرده و اگر شخص فاقـد سـمت                 

  .کند لقی و بدون لحاظ آن، رأي صادر مییکن ت لم دفاعی انجام داده، آنرا کأن
  :86ماده 

 که ناظر به عـدم اهلیـت خواهـان اسـت و ضـمانت             84 ماده   3این ماده بر خالف بند      
اجراي آن قرار رد دعواست ناظر به عدم اهلیت خوانده بوده و ضمانت اجراي آن صدور        

کـه در قـانون،   تنها جـایی  . قرار عدم اهلیت خوانده یا صدور قرار توقیف دادرسی است     
  . است86صدور قرار عدم اهلیت قابل تصور است ماده 

اسـت نماینـدة قـانونی خوانـده را         در فرضی که خوانده اهلیـت نـدارد دادگـاه مکلـف             
تواند ابتدا قرار عدم اهلیت خوانده را صـادر نمـوده     در این فرض، دادگاه می  .کنداحضار

توانـد بـدون     را احـضارکند و مـی  و سپس دادرسی را متوقف و نمایندة قانونی خوانـده    
صدور قرار عـدم اهلیـت، قـرار توقیـف دادرسـی صـادر و نماینـدة قـانونی خوانـده را                      

  .احضارکند
در فرضی که خوانده نمایندة قانونی ندارد، دادگاه مکلف است ضمن توقیـف دادرسـی،      

  .نماید مراتب را جهت نصب قیم به دادستان اعالم
 قابل تجدیـدنظر و     332موجب ماده     اطع بوده و چون به    قرار عدم اهلیت، قراري شبه ق     

این قرار بر خالف قرار عدم صالحیت و امتناع از رسـیدگی    . همچنین قابل فرجام است   
  .شود صورت دادنامه تنظیم و به اصحاب دعوا ابالغ می به

  :87ماده 
متعاقباً  اگر   84 ماده   11 تا   3ناظر به ایرادات مخیره است و ایرادات مذکور در بندهاي           

نشوند نیز دادگاه مکلف به  یا اصالً مطرح  ) بعد از جلسۀ اول رسیدگی    (نیز مطرح بشوند    
  .رسیدگی جدا از ماهیت دعوا به آن است

  :89ماده 
  .صدور قرار امتناع از رسیدگی با مالك سبق ارجاع
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قرار رد دعوا بر خالف قرار امتناع از رسیدگی و رسیدگی توأمـان، دادنامـه شـده و بـه          
و اگر اصل حکم قابل رسیدگی تجدیدنظر باشـد ایـن قـرار    . شود اصحاب دعوا ابالغ می 

  .نیز قابل تجدیدنظر است
  :90ماده 

این ماده ناظر به ایرادات عدم صالحیت نسبی، امر مطروحـه، تـأمین دعـواي واهـی و                  
گیـرد و    را در بـر نمـی     84 مـاده    11 تـا    3تأمین اتباع بیگانه است و ایرادات بنـدهاي         

شوند جنبۀ تذکر داشـته و   یرادات اخیرالذکر اگر پس از جلسۀ اول رسیدگی نیز مطرح   ا
  .دادگاه مکلف است جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن تصمیم بگیرد

  
  :ایراد تأمین دعواي واهی

  :109ماده 
 تأمین دعـواي واهـی داریـم مگـر مـواردي کـه       )اعم از اصلی و طاري(در همۀ دعاوي   

مثـل درخواسـت مهـر و مـوم،     . راجعه بـه دادگـاه را مقـرر داشـته    قانون امور حسبی م 
  .برداشتن مهر و موم، تحریر ترکه

همچنین عالوه بر مورد اخیر در دعاوي مستند به چک، سفته، برات، اسـناد رسـمی و               
  .تواند تقاضاي تأمین دعواي واهی بنماید همچنین دعاوي علیه متوقف، خوانده نمی

در دسـتور موقـت، تـأمین    . تواند نقد یـا غیرنقـد باشـد    میدهد  تأمینی که خواهان می 
تواند وجه نقد یا غیرنقد باشد اما در تأمین           دعواي واهی، تأمین اتباع بیگانه، تأمین می      

  .خواسته، تأمین لزوماً باید وجه نقد باشد
بر خالف تأمین اتباع بیگانه و تأمین خواسته که دادگاه مکلف بـه صـدور قـرار تـأمین         

  .تأمین دعواي واهی دادگاه مخیر استاست در 
 84در هر دو تأمین دعواي واهی و تأمین اتباع بیگانه و سایر ایرادات مـذکور در مـاده         

  .مهلت طرح ایراد تا پایان جلسۀ اول دادرسی است
قرار رد دادخواستِ صادره در تأمین دعواي واهی و تـأمین اتبـاع بیگانـه طبـق قواعـد              

لـذا  . صل دعوا قابل تجدیدنظر باشد قابل تجدیدنظر است       عمومی یعنی به شرطی که ا     
  .شود این قرار باید تایپ شده و به اصحاب دعوا ابالغ
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  :تأمین اتباع بیگانه
  :144ماده 

  .اگر خواهان تابعیت هیچ کشوري را نداشته باشد از دادن تأمین معاف است -1
تـأمین  بر خالف تأمین دعواي واهی که شامل کلیۀ دعاوي طـاري نیـز بـوده          -2

. شـود  اتباع بیگانه شامل تمامی دعاوي طاري به استثناء دعـواي متقابـل مـی           
 )145 ماده 3بند (

. شـود    استثناء دارد که در این موارد تـأمین صـادر نمـی            5تأمین اتباع بیگانه     -3
 )145ماده (

بنا به درخواست طرف دعوا مانند تأمین دعواي واهی نیـاز بـه درخواسـت یـا          -4
تواند این تأمین را از تبعـۀ بیگانـه    و االّ دادگاه رأساً نمی . ایراد طرف دعوا دارد   

 .اخذکند
 .شود اگر خوانده خارجی باشد این تأمین پذیرفته نمی -5
در مرحلۀ تجدیدنظر نیز ایراد تأمین اتباع بیگانه اگـر تجدیـدنظرخواه بیگانـه         -6

القاعـده جلـسۀ      باشد قابل طرح است امـا چـون در مرحلـۀ تجدیـدنظر علـی              
رسد مهلـت تقاضـاي تـأمین در مرحلـۀ      نظر می   شود به   تشکیل نمی رسیدگی  

 روزة تجدیدنظرخوانده براي تقدیم الیحۀ دفاعیـه     10تجدیدنظر همان مهلت    
 .است

  :145ماده 
در دعواي مستند به سند تجاري اتباع بیگانه از دادن تأمین معافنـد چـون دعوایـشان           

. برخوردار اسـت )  از سایر اسناد عادي  باالتر(مستند به سندي است که از اعتبار باالیی         
اما در دعواي استرداد چک یا برات یـا سـفته، مـستند دعـواي خواهـان بیگانـه، سـند             

پس در این فرض، اگر خوانـده       . تجاري نیست بلکه موضوع دعوایش سند تجاري است       
  .کند تقاضاکند دادگاه، خواهانِ خارجی را مکلف به دادن تأمین می

  :147ماده 
  .واي واهی فقط در مرحلۀ بدوي داریم و تجدیدنظر نداردتأمین دع
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  :دعواي متقابل
  )141ماده : (شرایط دعواي متقابل

  .کند خوانده علیه خواهان مطرح -1
 .با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء باشد یا ارتباط کامل داشته باشد -2
 )143ماده . (دادخواست آن تا پایان جلسۀ اول دادرسی تقدیم شده باشد -3

عواي تقابل عالوه بر اینکه باید شرایط فوق را داشته باشد، کلیه شرایط عمومی اقامۀ                د
  .دعوا نیز باید در آن موجود باشد

  :نکات دعواي متقابل
کند اما اگر براي  تواند دعواي تقابل مطرح  اگر مدعاعلیه باشد می    مجلوب ثالث  -1

انـده  تقویت موضع یکی از طرفین دعـوا بـه دادرسـی جلـب شـده باشـد خو                 
  .کند تواند دعواي تقابل مطرح معناي واقعی تلقی نشده و نمی به

 نیز اگر بـراي خـود در دعـوا مـستقالً حقـی قائـل باشـد خواهـان                    وارد ثالث  -2
معناي واقعی کلمه محسوب شده و اصحاب دعواي اصلی که خواندة دعواي          به

امـا  . کننـد   توانند علیه او دعواي تقابل مطرح       شوند می   ورود ثالث محسوب می   
 براي خود مستقالً حقـی قائـل نباشـد و بـراي         اگر وارد ثالث در ورود به دعوا      

طور غیرمستقیم، خـود   تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد شده باشد و به   
معنـاي واقعـی    نفع بداند خواهان بـه  شدن یکی از اصحاب دعوا ذي   را در محقّ  

 .شود کلمه محسوب نشده و دعواي تقابل علیه او مطرح نمی
 . تقابل توسط خواندة دعواي اضافی نیز ممکن استطرح دعواي -3
زیرا در متن ماده    . دعواي تقابل مجاز نیست    تقابل توسط خواندة     طرح دعواي  -4

ذکر شده و این عبارت منصرف از دعواي طـاري      » دعواي اصلی « عبارت   141
ـ   تواند دعواي تقابل مطرح است یعنی خواندة دعواي اصلی می   دة کند، نـه خوان

 .دعواي طاري
یـی اسـت کـه        همان سبب دعوا یا رابطـۀ حقـوقی       » وحدت منشاء «منظور از    -5

عمل، واقعۀ حقوقی یا حکم قانون بوده و خواهان بر اساس آن خود             مبتنی بر   
ایـن اسـت کـه اتخـاذ       » ارتباط کامل «داند و منظور از       را مستحق مطالبه می   

نظـر برخـی، رسـیدگی بـه     یا بنا بر . تصمیم در هر یک، مؤثر در دیگري باشد 
نیـاز   دادگاه را از رسیدگی به دعواي دیگر بـی        ) اصلی یا تقابل  (یکی از دعاوي    

عنوان مثال، اگر خواندة دعواي مالکیتِ مالِ غیرمنقولی علیه خواهـان             به. کند

  همنجلسه 
26/9/88 
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کنـد ایـن دو دعـوا     خلع ید مطرحآن مالِ غیرمنقول است دعواي   که متصرف   
یرا اگر دادگاه دعواي مالکیت را بپـذیرد، خلـع        با یکدیگر ارتباط کامل دارند ز     

یعنی صدور حکم در دعواي مالکیت،    . کند  ید را بدون نیاز به رسیدگی رد می       
 .بر دعواي خلع ید مؤثر است

پس طرح دعواي . دعواي تقابل تا پایان جلسۀ اول رسیدگی است       مهلت طرح    -6
الـث کـه در     تقابل در مرحلۀ تجدیدنظر مجاز نیست؛ بر خالف ورود و جلب ث           

 .مرحلۀ تجدیدنظر قابل طرح است
 .باشد دعواي تقابل در مرحلۀ واخواهی قابل طرح نمی بنا بر نظر دکتر شمس -7
 142موجـب مـاده       امـا بـه   .  تقـدیم دادخواسـت اسـت      دعواي متقابل مستلزم   -8

: مـشروط بـر اینکـه اوالً     [دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسـته و امثـال آن،            
مستند به اسناد مسلّم و غیرقابـل       : ثانیاً. شود  صلی مطرح براي دفاع از دعواي ا    

اما اگر همین دعاوي یا نظـایر آن     . نیاز به تقدیم دادخواست ندارد    ] انکار باشد 
 که رسیدگی به هـر  48در دادگاه داشته باشد، ـ به داللت ماده  نیاز به اثبات 

خواسـت  داند ـ منـوط بـه تقـدیم داد     ادعایی را مستلزم تقدیم دادخواست می
مثالً اگر در دعواي مطالبۀ وجه، خوانده به اسـتناد سـند رسـمی اقـرار                . است

خواهان به دریافت وجه مدعی تهاتر گردد، این ادعاي خوانـده چـون مـستند       
معناي اخص تلقی شده و نیاز بـه تقـدیم    به اسناد غیرقابل انکار است، دفاع به 

وا به اسـتناد مـثالً گـواهی    اما اگر در همین دعوا خواندة دع     . دادخواست ندارد 
. کنـد   شهود مدعی تهاتر گردد براي این ادعاي خود بایـد دادخواسـت تقـدیم             

 یا در قالب   )دعواي تقابل ( در قالب دادخواست تقابل       این ادعا را   تواند  لکن می 
 .کند مطرح )تهاتر قضایی (دعواي مستقل

ته باشـد بـا    صالحیت ذاتی براي رسیدگی به دعواي تقابل را نداشـ  اگر دادگاه  -9
کنـد و اگـر       صدور قرار عدم صالحیت، پرونده را به دادگاه صـالح ارجـاع مـی             

دعواي اصلی منوط بر رسیدگی به دعواي تقابل باشد بـه اسـتناد   رسیدگی به   
اما اگر دادگاه صـالحیت     . کند   دادرسی به دعواي اصلی را متوقف می       19ماده  

ز قواعد صـالحیت محلـی   محلی براي رسیدگی نداشته باشد دادگاه با عدول ا      
کند چون همانطور که گفتیم یکی از اسـتثنائات قواعـد             به دعوا رسیدگی می   

صالحیت محلی عدول از قواعد صالحیت محلی توسـط دادگـاهی اسـت کـه             
 )17ماده . (دعواي طاري در آن مطرح شده است
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  :تکلیف دادگاه در فرضی که یکی از شرایط دعواي تقابل مفقود است
صالحیت ذاتی یا محلی در رسیدگی به دعوا را نداشـته باشـد دادگـاه قـرار     اگر دادگاه   

کند بر خالف فرضی که شرایط دعواي تقابـل وجـود داشـت و     عدم صالحیت صادر می 
و اگـر دعـوا از   . شـود   دادگاه صالحیت محلی نداشت قرار عـدم صـالحیت صـادر نمـی            

ر اینکه شرایط رسـیدگی  کند مگ صالحیت او خارج نباشد مستقالً به دعوا رسیدگی می   
توأمان موجود باشد که در این فرض قرار رسیدگی توأمان به هر دو دعوا یکجـا صـادر          

شود و اگر دعواي تقابل خارج از مهلت مطرح نشود باز هم مثل فرضی کـه شـرایط     می
دعواي تقابل وجود ندارد ولی دادگاه صالح اسـت دادگـاه مـستقالً بـه دعـوا رسـیدگی           

 قانون مدنی ارتباط بـین دو دعـوا وجـود داشـته      103ایط دعواي ماده    نموده و اگر شر   
 .کند باشد دادگاه قرار رسیدگی توأمان صادر می

 دادخواست تقابل، وقت رسیدگی واحـد بـراي هـر دو دعـوا تعیـین          با وصول  -10
اگر فرصت کافی براي ابالغ تقابل تا جلسۀ اول رسیدگی بـه دعـواي            . شود  می

سیدگی به دعواي تقابل و دعـواي اصـلی در همـان    اصلی وجود داشته باشد ر 
اما اگر فرصت کافی براي ابالغ دادخواست تقابل قبـل      . گیرد  جلسه صورت می  

جلسۀ رسیدگی به دعواي اصلی وجود نداشته باشـد دادگـاه تجدیـد وقـت        از  
شـود و خوانـدة       و اگر دادخواست تقابل در جلسۀ رسـیدگی تقـدیم         . نماید  می

در . شـود  نکند باز هم جلسه تجدید مـی   براي دفاع اعالمتقابل آمادگی خود را 
 .کند هر حال دادگاه در خصوص دعواي اصلی و تقابل رأي واحد صادر می

 105مـاده   ( دعواي اصلی موجب توقیف دعواي تقابل اسـت           توقیف دادرسی  -11
اما در سایر موارد از جمله زوال دعوا یا حق اصلی           ) فوت یا حجر اصحاب دعوا    

بـر خـالف   . القاعده تأثیري در زوال دعواي تقابل ندارد      اصلی علی  زوال دعواي 
خـواهی تبعـی    خواهی اصلی موجـب زوال فرجـام       فرجام تبعی که زوال فرجام    

 )413ماده . (است
دادگاه در دعواي اصلی قابل تجدیدنظر نباشد اما در دعواي تقابـل             اگر حکم    -12

 دعواي تقابل باعـث  قابل تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در   
 .شود تا حکم صادره در دعواي اصلی تبعاً قابل تجدیدنظر باشد می
  .مگر طلب او مسلّم نباشد: 142انتهاي ماده 
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  :اقامۀ دعوا
  :کند شود تا دادگاه بتواند به دعوا رسیدگی  قاعدة مهم باید رعایتسه 2مطابق ماده 

تواند بدون تقاضاي     یچ دادگاهی نمی  پس ه . (از دادگاه تقاضاي رسیدگی شود     -1
  .)کند خواهان به دعوایی رسیدگی

پس دادگاه بـا هـر تقاضـایی    . (نفع تقاضا شود رسیدگی به آن دعوا توسط ذي    -2
 .)شود نفع مطرح مکلف به رسیدگی نیست و تقاضا لزوماً باید توسط ذي

پـس اگـر خواهـان    . ( تقاضا گـردد وفق قانوننفع   رسیدگی به دعوا توسط ذي     -3
نکنـد،   نفع در دعوا در تقاضاي رسیدگی خود تـشریفات قـانونی را رعایـت         ذي
القاعده دعوا محکوم به قـرار رد یـا عـدم اسـتماع اسـت؛ مگـر قانونگـذار               علی

مثل فرضـی کـه خواهـان شـرایط         . ضمانت اجراي دیگري تعیین نموده باشد     
کنـد و ضـمانت اجــراي آن     را رعایـت نمـی  51دادخواسـت مـذکور در مـاده    

 .)تقیماً رد دعوا نیست بلکه ضمانت اجراي آن توقیف دادخواست استمس
پس بـر خـالف تـصریح مـاده       .  باید کتبی باشد   51موجب ماده     دادخواست به  -4

 که ظاهراً دادخواسـت شـفاهی را پذیرفتـه مـا دادخواسـت شـفاهی یـا                  503
 .تلگرافی در حقوق ایران نداریم

مگـر  .  تقدیم دادخواست اسـت القاعده مستلزم اي علی رسیدگی به هر خواسته    -5
کنـد و الزامـی بـه تقـدیم دادخواسـت             موارد ذیل که درخواست، کفایت مـی      

 )این موارد حصري است: (نیست

  اوینعن
  2جلد 
 کتاب

 اقامۀ دعوا
 دادخواست و مفاهیم مشابه

 شرایط دادخواست و ضمانت اجراي آن

 جریان رسیدگی
 جریان دادخواست تا جلسۀ رسیدگی

 رسیدگی دادگاه

 تصمیمات دادگاه

 انواع تصمیمات دادگاه
 حکم
 قرار

 تصمیمات ساده، گزارش اصالحی و تصمیمات اداري

 !اید؟  را گفته قاعده7؛ در صورتی که در ذیل سه قاعدهاید  شما گفته



51 تلخیص آئین دادرسی مدنی دکتر شمس

تخلیـه موضـوع قـانون روابـط مـوجر و مـستأجر مـصوب               درخواست   -5-1
1376.  

  . درخواست صدور حکم سرپرستی-5-2
  . درخواست تأمین خواسته-5-3
  .ل درخواست تأمین دلی-5-4
  . درخواست سازش-5-5
  . درخواست دستور موقت-5-6
  . درخواست ابالغ رأي داور-5-7
  . درخواست انتخاب داور-5-8
  . درخواست حکم رشد-5-9
  . درخواست اجراي رأي داور-5-10
  . درخواست ابطال رأي داور-5-11
  . درخواست گواهی انحصار وراثت-5-12
  . درخواست مهروموم ترکه-5-13
  .است تحریر ترکه درخو-5-14
  . درخواست تصفیۀ ترکه-5-15
  . درخواست تقسیم ترکه-5-16
  . درخواست رفع مهروموم ترکه-5-17
  . درخواست توقیف عملیات اجرایی-5-18
  .هاي تشخیص یا حل اختالف کار  درخواست اجراي رأي هیأت-5-19
 . درخواست کارشناس-5-20

شـود   امـۀ دعـوا تقاضـا مـی     دستور مـوقتی کـه بعـد از اق         313موجب ماده     به -6
 .تواند شفاهی باشد تقاضایش می

مگـر  . تواند شفاهی یا کتبـی باشـد        القاعده درخواست می    در امور حسبی علی    -7
 .جایی که قانون تصریح کرده که تقاضا باید کتبی باشد
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  :بینی نشده شرایطی که در قانون براي آن ضمانت اجراء پیش
  :رم چاپی تنظیم در ف:شرط اول

: اوالً: باشد و با فقدان آن      تنظیم در فرم چاپی از شرایط اساسی و جوهري می          -1
در صورت تخلـف مـدیر دفتـر کـل و ثبـت،             : ثانیاً. شود  دادخواست نباید ثبت  

دلیل عـدم ثبـت آن در    تواند به  پس معاون ارجاع نمی   . (شود  ناگزیر باید ارجاع  
تواند دادخواسـتی را کـه     دادگاه نمیاما مدیر دفتر.) نکند  فرم چاپی آنرا ارجاع   

نـشده بـه جریـان انـدازد و مکلـف اسـت بـه خواهـان             در فرم چـاپی تنظـیم     
. اخطارکند که اقامۀ دعوا مستلزم تقدیم دادخواست با شرایط قانونی آن است           

 شـود  دادخواستی که متعاقب این اخطار استحضاري مـدیر دفتـر تقـدیم مـی          
ر فرم چاپی خاص تنظیم نـشده از لحظـۀ          تواند دادخواست سابق را که د       نمی

  .تقدیم، واجد اثر کند
 نظر اقوي جـواز     در جاهایی که فرم چاپی مخصوص در دسترس عموم نیست          -2

 .هاي مخصوص است پذیرش دادخواست در غیر فرم
  :تنظیم به زبان فارسی: شرط دوم

ا نیـز  شد به استثناء نکتـه دوم در اینجـ   عیناً توضیحاتی که در خصوص فرض قبل داده  
  .جاري است
  :امضاء دادخواست: شرط سوم

در این فـرض نیـز دادخواسـت    . دادخواست بدون امضاء نیز دادخواست نیست    -1
 .شود شد باید ارجاع اما اگر ثبت. شود نباید ثبت

  همدجلسه 
3/10/88 

  شرایط
  دادخواست
  و ضمانت
 اجراي آن

  .شرایطی که فاقد ضمانت اجراء است
 )در قانون(

 اخطار استحضاري: تنظیم در فرم چاپی
 امضاء دادخواست

 تنظیم دادخواست به زبان فارسی

نبـودن    دادخواسـت اسـت      مـشخص        شرایطی که ضمانت اجراي آن رد فـوري       
 .)اخطار رفع نقص نداریم). (56ماده . (هویت یا اقامتگاه خواهان

 51 ماده 6 تا 2بند 
 عدم پرداخت هزینۀ دادرسی

ــف     ــراي آن توقی ــمانت اج ــه ض ــرایطی ک ش
 .)اخطار رفع نقص داریم. (دادخواست است

 تاریخ دادخواست

 60 الی 57مواد 
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برخالف دو فرض قبلی متعاقب اخطار استحضاري مدیر دفتر، تقدیم الیحه توسط           
عرفی وکیل یا تجدیـدنظرخواهی از رأي       جلسۀ دادگاه یا م     خواهان یا امضاء صورت   

منزلۀ امضاء دادخواسـت بـوده و دادخواسـت از زمـان تقـدیم، داراي اثـر         صادره به 
کردن پرونده در ایـن فـرض مجـاز        خواهد بود و صدور اخطار رفع نقص یا بایگانی        

  .نیست
ــان مهلــت   اگــر دادخواســت تجدیــدنظر امــضاء نداشــته  -2 باشــد و پــس از پای

شود بنا بر نظر اقـوي حـق تجدیـدنظرخواهی سـاقط              ضاءتجدیدنظرخواهی ام 
 .شود التقدیم واجد اثر می نیست و دادخواست از حین

اگر دادخواست فاقـد امـضاء، منـتج بـه صـدور رأي گـردد چنانچـه خواهـان                -3
گردد و از رأي تجدیـدنظرخواهی کنـد تجدیـدنظرخواهی او           علیه واقع   محکوم

ایـن صـورت، در صـورت قطعیـت و          در غیـر    . منزلۀ امضاء دادخواست است     به
شدن رأي صادره بر مبنـاي دادخواسـت فایـد امـضاء، رأي صـادره رأي           نهایی

 .معتبر است به دلیل لزوم اعتبار آراء نهایی محاکم
  :تاریخ دادخواست: شرط چهارم

اما با توجه به رسیدي که مدیر دفتر هنگـام    . ضمانت اجراي این شرط در قانون نیامده      
خـود   بـودن ایـن رسـید، ایـن شـرط خودبـه       مورخه خواهان بدهد و   ثبت مکلف است ب   

  .حاصل است
  

  : دادخواست استشرایطی که ضمانت اجراي آن، رد فوري
نباشد امکان هیچگونـه اخطـاري بـه          اگر نام و اقامتگاه خواهان در دادخواست مشخص       

 پس بـدیهی    .کرد  توان به او ابالغ     حتی جلسۀ رسیدگی را نیز نمی     . خواهان وجود ندارد  
. است که در این فرض، قائل به لزوم صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر باشیم         

  .شود به این قرار، قرار رد فوري دادخواست دفتري نیز گفته می
  :48نکات ماده 

موجب این ماده، اصل بر اینست که رسیدگی به هـر دعـوایی مـستلزم     پس به  -1
انونگـذار، رسـیدگی بـه آنهـا را      تقدیم دادخواست اسـت مگـر مـواردي کـه ق          

پـس در موضـع شـک در خـصوص          . مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته است    
لزوم تقدیم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست در رسیدگی به یک امـر، اصـل بـر        

  .اینست که تقدیم دادخواست الزم است
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کنـد و اگـر    تکلیف به رسـیدگی ایجـاد مـی   : دادخواست نسبت به دادگاه، اوالً   -2
گی نکند، مستنکف از احقـاق حـق شـناخته شـده و تخلـف انـضباطی                رسید

یعنـی اگـر دادگـاه    . کند محدودة رسیدگی دادگاه را تعیین می    : ثانیاً. باشد  می
 میلیونی به این نتیجه برسد کـه        10مثالً در رسیدگی به دعواي مطالبۀ وجه        

  میلیـون  10توانـد بـه بـیش از           میلیون تومان طلبکار است نمـی      11خواهان  
یا اگر دادگاه در جریان رسیدگی به دعواي تخلیـه، رابطـۀ حقـوقی              . دهد  رأي
تواند حکـم بـه خلـع یـد      مابین خواهان و خوانده را غصب، احرازکند، نمی         فی

و توصـیف رابطـۀ     . باشد نـه خلـع یـد        بدهد چون خواستۀ خواهان، تخلیه می     
کنـد و   دادگاه را محدود به آن سبب مـی     ) سبب دعوا (حقوقی توسط خواهان    

 .تواند از آن تجاوزکند نمی
شده   تذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر دادگاه، موضوع خواستۀ توصیف            -3

نباشـد،    توسط خواهان را احرازکند اما با مادة قانونی استنادي خواهان موافـق           
حقی خواهان وفق مادة مورد نظر خود و بر خالف مـادة              تواند حکم به ذي     می

زیرا این اقدام او تجاوز از حدود خواسته نیست بلکـه           . استنادي خواهان بدهد  
 .دادگاه در حدود آن خواسته وفق مادة مورد نظر خود رأي داده است

در بعضی فروض شروع اسـتحقاق      : آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوا اوالً       -4
نمـودن خوانـده    مکلـف : و ثانیاً) 522ماده (خواهان براي خسارت تأخیر تأدیه  

ست که در صورت عدم پاسـخ، احتمـال محکومیـت خوانـده وجـود      به پاسخ ا 
 .دارد

  :49نکات ماده 
منظور از مدیر دفتر دادگاه در جایی که شعب دادگـاه متعـدد اسـت منظـور،         -1

  .مدیر دفتر شعبۀ اول است
شود؛ نه ثبـت در       آثار دادخواست در حقوق ایران با ثبت در دفتر کل آغاز می            -2

 .عاونت ارجاعدفتر دادگاه یا ارجاع توسط م
امـا اگـر در   . منظور از تـاریخ رسـید دادخواسـت بـه دفتـر، دفتـر کـل اسـت          -3

دفتـر  «نبـود، گزینـۀ   » دفتـر کـل   «هاي آزمون سراسري ارشـد گزینـۀ          گزینه
 .را انتخاب نمایید» دادگاه

  :50نکات ماده 
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گرفـت و   الیه پـس  توان دادخواست را از شعبۀ مرجوع  پس از ارجاع نمی    391وفق ماده   
ندانـد یـا امـر مطروحـه وجـود           عبۀ دیگري فرستاد؛ مگر خودِ شعبه، خود را صالح        به ش 

  .داشته باشد
  :51 ماده 1نکات بند 

عدم درج نام پدر، شغل و سن خواهان ضمانت اجرایی ندارد ولی ضمانت اجراي سـایر             
 رد فوري دادخواست است نـه اخطـار   56، مطابق ماده 51 ماده 1موارد مندرج در بند     

  .رفع نقص
با سالم و احتـرام؛ مـتن     : استاد گرامی (                             :56نکات ماده   

  .)را بازنویسی فرمایید  مبهم است خواهشمند است آنها56نکات ماده 
  .شود کند دادخواست رد نمی  روز مشخصات خود را کامل2اگر خواهان ظرف  -1
رمنـد اداري شـعبه     کا (کنـد   قراري که جانشین مدیر دفتر دادگاه صـادر مـی          -2

توانـد بـه جانـشینی از مـدیر دفتـر، قـرار رد                وجه نمـی    هیچ  و قاضی به  ) است
 .دادخواست فوري دفتري صادرکند

 .قرار رد فوري دادخواست است» شود دادخواست رد می«منظور از عبارت  -3
ظـرف  ) 344مـاده   (قرار رد دادخواست فوري دفتري مانند مرحلۀ تجدیدنظر          -4

 .ق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در همان دادگاه است روز از الصا10مدت 
نباشـد، دادخواسـت    خـواه مـشخص    اگر مشخصات فرجـام  384موجب ماده     به -5

شـده رد   موجب قرار دادگاهی کـه دادخواسـت بـه آن تـسلیم      خواهی به   فرجام
 روز از الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتـراض در آن          20این قرار ظرف    . شود  می

 .باشد دادگاه می
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قرار رد دادخواست 
نبودن  شخصدلیل م به

 خواهان یا اقامتگاه او

 10شود؛ و ظرف      توسط مدیر دفتر، رد می    ): 56ماده  : (در مرحلۀ بدوي  
 .روز از الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در آن دادگاه است

توسـط دادگـاهی کـه دادخواسـت        ): 344مـاده   : (در مرحلۀ تجدیدنظر  
لـصاق بـه    روز از ا10شـود؛ و ظـرف    تجدیدنظر به آن شعبه شده رد مـی     

 .دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است

توسط دادگـاهی کـه دادخواسـت    ): 384ماده  : (خواهی  در مرحلۀ فرجام  
 روز از الصاق به دیـوار    20شود؛ و ظرف      فرجامی به آن شعبه شده رد می      

 .ر دیوان عالی کشور استدادگاه قابل اعتراض د
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امـا اگـر   . مشخصات اعالمی در دادخواست توسط خواهان از نظر دادگـاه معتبـر اسـت        
تواند   نشده مدیر دفتر می     کند که خواهان در آدرس اعالمی شناخته        مأمور ابالغ گزارش  

  .قرار رد فوري دفتري صادرکند
  

  :شرایطی که ضمانت اجراي آن توقیف دادخواست است
  :51 ماده 2نکات بند 

باشـد نـام محجـور در سـتون     ) محجـور (اگر خوانده مجنون، صغیر یا سـفیه        -1
چـون اصـل، عـدم اطـالع خواهـان از نماینـدة قـانونی               . شـود   می  خوانده درج 

 قـانون مـدنی اقامتگـاه       1006لـیکن طبـق مـاده       . معناي اعم خوانده است     به
. اسـت شود چون اقامتگاه او، اقامتگاه محجـور          نمایندة قانونی خوانده ذکر می    

  . نیز به شرحی که گفتیم مؤید این نظر است86ماده 
از شهر یا دِه باشند عالوه بر ذکر اهالی       ) 74ماده  (معین  اگر خواندگان، اهالی     -2

کند   خود معرفی میمعین، نام یک یا چند شخص که خواهان، آنها را معارض    
پـس  . فرض فوق در جایی است که خواندگان غیرمحصور باشند. گردد می  درج

 نفر باشند باید نـام تمـامی آنهـا در         100اگر خواندگان محصور باشند اگرچه      
 .دادخواست ذکرشود

اگر صغیر، دو سرپرست داشته باشد ذکر یکی در دادخواسـت بـدون دیگـري                -3
 .قانونی نیست

ن علیهم الحقّ  «در دعاوي غیرقابل تجزیه دعوا باید به طرفیت کلیۀ           -4 همۀ (» م
. شود وگرنه دعوا قابلیت اسـتماع نـدارد          مطرح کسانی که ادعا متوجه آنهاست    

مثالً در دعواي الزام به تنظیم سند ملکی کـه داراي مـالکین رسـمی متعـدد           
است اگر دعواي الزام به تنظیم سند بر علیه مثالً سـه مالـک از چهـار مالـک           

 .شود شود، قرار عدم استماع دعوا صادر می مطرح
زیـرا  . باشد دعوا قابـل اسـتماع نیـست       اگر خوانده در لحظۀ اقامۀ دعوا زنده ن        -5

شود تا علیـه او اقامـۀ        میت فاقد اهلیت است و در واقع، شخص محسوب نمی         
 .دعوا شود

  .قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث آثار یکی هستند
شود که قانونگذار، صـدور قـرار رد دعـوا را تجـویز      قرار رد دعوا در جایی صادر می    

اسـتفاده  » باشـد  دعوا مـسموع نمـی  « جایی که قانونگذار از لفظ      و در . نموده است 
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یـک از     و در جایی که قانونگذار هـیچ      . شود  نموده، قرار عدم استماع دعوا صادر می      
جـاي   کار نبرده، صـدور هـر یـک بـه           را به » عدم استماع دعوا  «یا  » رد دعوا «الفاظ  

 .دیگري نیز بالاشکال است
ز ریق آگهی صرفاً در فرضی متصور اسـت کـه    یا اوراق دعوا ا    ابالغ دادخواست  -6

یعنی در خـصوص اشـخاص   . المکان باشد خواندة دعوا شخص حقیقی مجهول 
چون در مورد اشخاص حقوقی خصوصی . حقوقی، ابالغ از طریق آگهی نداریم     

ها ابالغ معتبر است و در مورد اشـخاص          شده در ثبت شرکت     به آدرس معرفی  
 .ه آن شخص حقوق عمومی را پیداکندحقوق عمومی مأمور باید اقامتگا

نکنـد یـا    اگر خواهان اقامتگاه خوانده را درست یا صـحیح بـه دادگـاه معرفـی      -7
نـشود اخطـار      عبارتی دیگر اگر خوانده در آدرس اعالمی خواهان شناسـایی           به

دلیـل عجـز از    و خواهان مکلف است یا به) 73ماده . (شود رفع نقص صادر می  
نمـودن خوانـده، احـضار از طریـق        لمکان اعـالم  ا  معرفی آدرس، ضمن مجهول   

 .کند آگهی را تقاضاکند یا آدرس جدید اعالم
بنـا بـر   . اگر خوانده مجدداً در آدرس جدید اعالمی شناسایی نشود، اختالف اسـت     

و بنا بر نظـر برخـی دیگـر، چنانچـه     . شود نظر برخی، دوباره اخطار رفع نقص نمی     
 بوده و تغییر مکان داده، مجدداً اخطـار رفـع      خوانده سابقاً در آدرس اعالمی مقیم     

  .شود در غیر این صورت اخطار رفع نقص جایز نبوده و آگهی می. نقص جایز است
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  :تعیین خواسته و بهاي آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همیازدجلسه 
10/10/88 

 خواسته

 تعیین     تعیین محدودة رسیدگی دادگاه

  اعتراض
 )63ماده (

 .شود  تا اولین جلسۀ دادرسی مطرح-1
 . اعتراض مؤثر در مرحلۀ بعدي باشد-2
 .کند  خوانده، رقم مورد نظر خود را اعالم-3

 جمع هر سه شرط

ده جهت تعیـین بهـاي خواسـته، ارجـاع امـر بـه کارشـناس        دادگاه به تقاضا و هزینۀ خوان  •
 .کند می

کند، نیـازي بـه    اگر دادگاه بدون ارجاع به کارشناس بتواند مستقالً بهاي خواسته را تعیین        •
 .ارجاع به کارشناس نیست

 .بهاي خواسته نداریم: خواسته غیرمالی یا غیرقابل تعیین است

ــته  خواســـ
مالی و قابـل    

  .تعیین باشد
 )62ماده (

  بها
 )حصري(

 قابلیت اعتراض به رأي
 هزینۀ دادرسی

کیفیت  1صالحیت
 تعیین

تعیـین بهـاي    : وجه نقـد بـه پـول رایـج ایـران          
خواسته نداریم و مبلغ پـولی کـه خـودِ خواسـته            

 .باشد است نه بهاي آن مالك می

ناي نرخ رسـمی    مب بر: خارجیقد به پول    وجه ن 
 .بانک مرکزي

 .حاصل جمع :هاي چند خواهان مجموع خواسته

 .حاصل جمع: منافع مدت معین

 . ساله10حاصل جمع منافع : العمر منافع مادام

بهاي خواسته مبلغـی اسـت کـه        : مال غیر پول  
کند و خوانده تـا اولـین جلـسۀ          خواهان اعالم می  

ــسۀ اول (دگی رســی ــاع در جل ــین دف ــه آن ) اول ب
به استثناي دعواي مـال غیـر       . [کند  اعتراضی نمی 

 )] ملک(پول غیرمنقول 

 لغیرمنقومال در دعواي خواسته بهاي 
 بهاي تعیینی خواهان: از نظر قابلیت اعتراض

 اي قیمت منطقه: از نظر هزینۀ دادرسی
 )برخی از درآمدهاي دولت قانون نحوة وصول(

،  با توجه به اینکه در زمان نگاشتن کتاب توسط آقاي دکتر شمس، موضوع شوراهاي حل اختالف مطرح نبوده            -1
لـذا موضـوع صـالحیت در تعیـین بهـاي      . تعیین بهاي خواسته تأثیري در صالحیت رسیدگی دادگاه نداشته است         

خواسته در کتاب ایشان مطرح نشده است؛ لکن در حال حاضر، تعیین بهاي خواسته در تعیین صالحیت رسیدگی        
 .ا در این نمودار افزودیمر» صالحیت«لذا گزینۀ . هاي عمومی مؤثر است شوراهاي حل اختالف یا دادگاه
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  :تعیین خواسته
توانـد از    دادگاه اثر دارد و دادگاه نمیتعیین خواسته از جهت تعیین محدودة رسیدگی    

  .دود خواسته تجاوزکندح
همچنین از دیگر آثار تعیین خواسته، الزام دادگـاه بـه صـدور رأي در خـصوص کلیـه              

زیـرا اگـر دادگـاه در خـصوص برخـی از            . باشـد   موارد مذکور در سـتون خواسـته مـی        
هاي خواهان اتخاذ تصمیم نکند، مستنکف از احقاق حـق و متخلـف محـسوب      خواسته

  .شود می
در هنگام تقدیم دادخواست، یـک اسـتثناء مهـم دارد و آن مـاده               لزوم تعیین خواسته    

 تأخیر انجام تعهد یـا عـدم     -2 خسارات دادرسی    -1: موجب این ماده    به. باشد   می 515
شـود و بـراي آن    تواند در اثناء رسیدگی از دادگاه مطالبـه   المثل می    اجرت -3انجام آن   

  .نیاز به تعیین خواسته و بها و هزینۀ دادرسی نیست
همانطور که قبالً گفتیم، نظر به اینکه در رسیدگی با یک دعـوا اصـل بـر اینـست کـه              
رسیدگی به آن دعوا ضمن دادخواست و با جري تشریفات قانونی صورت پذیرد تجویز              

 مبنی بر عدم لزوم ذکر این موارد در ستون خواسته و تقـدیم دادخواسـت و         515ماده  
بـدیهی اسـت اگـر در       . شود  ناء محسوب می  پرداخت هزینۀ دادرسی براي آن یک استث      

تواند بعد از صـدور رأي        نشود، خواهان می    ضمن رسیدگی به دعوا این خسارات مطالبه      
  .کند موجب دادخواست جداگانه این موارد را از دادگاه مطالبه مستقالً به

  :515نکات پاراگراف دوم از ماده 
ن دادخواسـت، ایـن خـسارات را    توانـد بـدو   موجب تبصرة این ماده، خوانده نیـز مـی    به

  .کند مطالبه
شود و بین آنهـا تعـارض باشـد           اگر خواسته بجز ستون مربوطه در جاي دیگري مطرح        

کند تـا جـسب مـورد خواهـان، یـا       دادگاه توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر می     
رات ضـمناً تغییـ   . نمایـد   التفاوت هزینۀ دادرسی را پرداخت      کند یا مابه    خواسته را تعیین  

  .ایجادشده در دادخواست، به اطالع خوانده نیز باید برسد
  



60 »ویژه داوطلبان آزمون سراسري کارشناسی ارشد« دکتر سهیل طاهري

  :بهاي خواسته و نحوة تعیین آن
باشد که نکات ذیل در خصوص آن قابـل           فوق می به شرح جدول    تعیین بهاي خواسته    

  :ذکر است
 3موجب مـاده      به[در مواقعی که تعیین بهاي خواسته ممکن نیست، خواهان           -1

مکلف است دو هزار ریال تمبـر  ] رآمدهاي دولتقانون نحوة وصول برخی از د   
کنـد و   الصاق نماید و دادگاه هنگام صدور حکم، بهاي خواسته را مشخص می        

این ارزش اعالمـی توسـط دادگـاه در     . نماید  را در رأي خود ذکر می       ارزش آن 
پـس اگـر ارزش اعالمـی    . گیـرد  رأي، مالك تجدیدنظرخواهی از رأي قرار می 

اما در  .  هزار تومان باشد، آن دعوا قابل تجدیدنظر نیست        300دادگاه کمتر از    
حقی شود، خواهان چون بهـاي خواسـته          همین فرض، اگر دعوا محکوم به بی      

پس بهتـر اسـت     . دهد  را خودش تقویم ننموده، امکان اعتراض را از دست می         
در مواقعی که بهاي خواسته قابل تعیین نیـست، خواهـان، ارزش خواسـته را               

کند تا آن رأي، هم قابـل تجدیـدنظر؛ و هـم در             لیون تومان تقویم   می 5باالي  
  .قانونی قابل فرجام باشدموارد 

شود، قابلیت تجدیدنظر هـر       موجب یک دادخواست، دعاوي متعدد اقامه       اگر به  -2
 .شود یک مجزا و با توجه به هر خواسته تعیین می

  .باشد مورد مطالبه می، مبلغ 62 ماده 1بند مذکور در سطر اول از » بهاي«منظور از 
چون در این فرض، نیاز به تعیین بها نیست و خـودِ     . این مبلغ مبتنی بر مسامحه است     

  .باشد خواسته مالك هزینۀ دادرسی و قابلیت تجدیدنظر می
بـر مبنـاي رأي وحـدت    : 62 ماده  1مندرج در بند    » پول خارجی «در خصوص عبارت    

  .گیرد  تعلق میرویه به پول خارجی نیز خسارت تأخیر تأدیه
بهاي خواسته، حاصل جمـع منـافع سـال؛    : 62 ماده 3در خصوص پاراگراف بعد از بند   

  .العمر است به در صورت پیروزي خواهان، کل منافع مادام اما محکوم
  :62 ماده 4نکته در خصوص بند 

چنانچه اعتراض خوانده به میزان خواسته باشد نه بهاي آن، اعتراض به بهاي خواسـته               
  .وب نشده و یک ایراد محتوایی استمحس

  :51 ماده 4نکات بند 
  .منظور از تعهدات و جهات، سبب دعوا است -1
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توسط خواهان الزامـی  ) مستندات قانونی(در حقوق ایران، ذکر جهات حکمی      -2
 .اما ذکر جهات موضوعی الزامی است. نیست

نـد  ک همانطور که گفتیم اگر مدعی، رابطۀ حقوقیِ حاکم بـر دعـوا را توصـیف          -3
و دادگـاه پـس از بررسـی، آن رابطـه را            ) مثالً توصیف دعوا، خلع یـد باشـد       (

تواند توصـیف مـدعی را تغییـر دهـد و بـر               دهد، نمی   توصیفی دیگر تشخیص  
مثالً در مثال ما، دعواي خلع یدِ خواهـان     . دهد  همان توصیف، رأي می   مبناي  

واهـان بـه    امـا اگـر خ    . کـرد   کند چون باید دعواي تخلیه مطرح مـی         را رد می  
توانـد   اي استناد کرد و دادگاه، آن ماده را منطبق بر موضوع ندانست، می            ماده

 .دهد به مادة مورد نظر خود استناد کرده و بر آن مبنا رأي
  :51 ماده 5بند 

خواسته ، خسارات دادرسی، دستور موقت، تأمین دلیل و تأمین          »درخواست«منظور از   
  .شود باشد که جزء خواسته محسوب نمی می

  :51 ماده 6نکات بند 
 قانون مـدنی  1258، همان ادلۀ اثبات دعواي مذکور در ماده     »ادله«منظور از    -1

، تأمین دلیل، معاینۀ محل، کارشناسـی و تحقیـق   »وسایل«است؛ و منظور از   
 .محلی است

 ضــمانت اجــراي آن توقیــف 53 علیــرغم اینکـه در مــاده  5یـن بنــد و بنــد  ا -2
 گفت فاقد ضمانت اجراء است زیرا مـدیر دفتـر     توان  دادخواست ذکر شده، می   

هـایی از دادگـاه       تواند احرازکند که خواهان، چه ادله، وسایل و درخواست          نمی
ها و وسایل، مازاد بر آنچه که مـد   و الزام خواهان به ذکر ادله، درخواست     . دارد

 .نظر خواهان است غیرمنطقی است
بـراي اثبـات سـبب    ) بات دعواادلۀ اث (دلیل  . دلیل و سبب دعوا، متفاوت است      -3

 .رود کار می به) رابطۀ حقوقی مبتنی بر عمل یا واقعۀ حقوقی(
اگـر یکـی از دالیـل خواهـان، گــواهی گواهـان باشـد در صـورت عـدم ذکــر          -4

یعنـی  . کنـد   مشخصات و اقامتگاه آنها مدیر دفتر بایـد دادخواسـت را توقیـف            
 .اء دارداستثنائاً در مصادیق این بند، این مصداق، ضمانت اجر

البینه للمدعی و الدلیل علـی مـن       «ها، معیار انتخاب ادله، قاعدة        در رسیدگی  -5
پذیرد و  است و دادگاه هر ادعایی را به استناد ادلۀ موجود در پرونده می        » انکر
یعنی علـم قاضـی در امـور        . ندارد به علم خارج از دادگاهِ خود استنادکند         حق



62 »ویژه داوطلبان آزمون سراسري کارشناسی ارشد« دکتر سهیل طاهري

پـسند    اي محکمـه    همچنـین ادلـه   . حقوقی بر خالف امور کیفري دلیل نیست      
معاینۀ محـل، تحقیـق محلـی، رجـوع بـه           (است که در زمرة ادلۀ اثبات دعوا        

همچنین برخی ادعاها فقط با دلیل خاص، قابل اثبـات          . قرار گیرد ) کارشناس
 .مثل دعواي خلع ید که فقط با سند رسمی قابل اثبات است. است

حدومرز قاضی در  اقدامات بی در خصوص جواز    199نظر دکتر شمس، ماده       به -6
کشف واقع، خالف قاعدة منع تحصیل دلیل و غیرموجه بوده و باید این مـاده         
را با توجه به مواد بعدي آن تفسیر مضیق نموده و قائل به عدم جـواز قاضـی               

 .دلیل در دعوا و استناد به ادلۀ خارج از دادگاه گردیده استدر تحصیل 
  :52ماده 

امـا  . اجراء است و عدم درج آن در دادخواسـت بالاشـکال اسـت          این ماده فاقد ضمانت     
دهنـده بایـد بـه دادخواسـت       رونوشـت سـند مثبِـتِ سِـمتِ دادخواسـت      59وفق ماده   

  .گردد پیوست
کند دلیـل سـمت    اگر این مدرك ضمیمۀ دادخواست نبود دادگاه به خواهان اخطار می   

دگاه قرار رد دعـواي خواهـان را        کند و در صورت عدم ارائۀ دلیلِ سمت، دا          خود را ارائه  
  )84 ماده 5 و بند 2به استناد ماده . (نماید صادر می

  :53ماده 
عدم الصاق تمبر وکالتنامه توسط وکیل دادگستري بنا بر نظر اقوي دادگاه اخطار رفـع          

  .کند فرستد بلکه وکالت وکیل را قبول نمی نقص نمی
  :54ماده 

 بـدون نیـاز بـه هزینـۀ دادرسـی و      شکایت از قرار رد دادخواست مـدیر دفتـر      -1
  .تشریفات آئین دادرسی مدنی است

در دادگاه وجود ندارد و در صورت غیبـت مـدیر           » جانشین مدیر دفتر  «پست   -2
 .شود عنوان جانشین مدیر دفتر تعیین می دفتر، فرد منتخب از سوي قاضی به

 امـا علیـرغم   . تواند قرار رد دادخواست صـادرکند       جانشین، طبق نص ماده می     -3
 .تواند بفرستد اینکه در ماده تصریح نشده اخطار رفع نقص نیز می

 .قرار رد دادخواست مدیر دفتر در هر حال حضوري است -4
از آنجا که آئین دادرسی مرحلۀ واخواهی نیز ماننـد مرحلـۀ بـدوي اسـت در                   -5

مرحلۀ واخواهی نیز اگر دادخواست ناقص باشد مدیر دفتر اخطار رفـع نقـص               
 .کند صادر می

  جلسه دوازدهم
17/10/88 



63 تلخیص آئین دادرسی مدنی دکتر شمس

  :55 ماده
 روز است استثنائاً اگـر موضـوع اخطـار رفـع نقـص،      10علیرغم اینکه مهلت رفع نقص   

  .پرداخت هزینۀ دادرسیِ انتشار آگهی باشد مهلت پرداخت آن یک ماه است
  :57ماده 

اگـر اصـل سـند بـه     . نمایـد  تواند اصل سند را به دادخواست پیوست       پس نمی  -1
 توقیف و اخطار رفـع نقـص        شود، مدیر دفتر دادخواست را      دادخواست پیوست 

  .کند صادر می
امـا  .  رونوشت اسناد را برابر اصل نماینـد       توانند  مراجع مذکور در این ماده می      -2

 .رعایت ترتیب در این ماده الزامی نیست
اي را که خـود در آن وکالـت          تواند اوراق دعواي پرونده     در این ماده وکیل می     -3

اي را کـه در آن وکیـل        عواي پرونده تواند اوراق د    اما نمی . دارد برابر اصل کند   
 .نیست برابر اصل کند

 .تواند اوراق تقدیمی را برابر اصل کند هاي دولتی نمی نمایندة حقوقیِ دستگاه -4
هـاي   تواننـد رونوشـت   اگر سردفتر یا وکیل، خود در دعوا اصـیل باشـند نمـی            -5

 .تقدیمی از طرف خود را برابر اصل نمایند
  :59ماده 

نـشود ضـمانت اجـراء نـدارد؛ امـا اگـر        واسـت تـصریح  پس اگر سمت در دادخ   -1
شـود   نشود براي خواهان اخطار صادر می رونوشت مدرك مثبِتِ سمت ضمیمه   

  .شود  دعوا رد می2و ماده  84 ماده 5استناد بند  و در صورت عدم ارائه، به
نظریـه مـشورتی نیـز    . رونوشت وکالتنامه کافی است و به اصل آن نیاز نیست      -2

 .ید که کپی وکالتنامه کافی استگو همین را می
  :60ماده 

اما اجرائیه بـه تعـداد      .  نسخه 1+ دادخواست و ضمائم آن به تعداد خواندگان         -1
  ) قانون اجراي احکام مدنی7ماده . ( نسخه2+ علیهم  محکوم

دهنده نیز باید به تعـداد   بر خالف رویۀ حاضر، مدرك مثبِتِ سمت دادخواست   -2
 382موجــب مــاده  مرحلــۀ فرجــام کــه بــهمگــر .  نــسخه باشــد1+ خوانــده 
 .بودن یک نسخه از مدرك مثبِتِ سمت به دادخواست کافی است ضمیمه
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  :64ماده 
نماید نه مدیر  پس از صدور دستور تعیین وقت، منشی دادگاه تعیین وقت می         -1

  .دفتر
بـودن دادخواسـت      صدور دستور تعیین وقت توسط دادگاه داللت بـر تکمیـل           -2

 .دارد
س اگـر دادخواسـت نـاقص باشـد و دادگـاه متوجـه نـشده و         نظر دکتر شم    به -3

دستور تعیین وقت بدهد و در جلسۀ دادگاه، قاضی متوجه نقص شود باید بـه       
تواند پرونده را جهت صدور اخطـار رفـع نقـص بـه            دهد و نمی    رسیدگی ادامه 

چـون بنـا بـر اسـتدالل     . دفتر دادگاه بفرستد و جلسۀ رسیدگی را تجدیدکند      
ت خواهان، خود را در معرض شکست ببیند و بـا عـدم رفـع            ایشان ممکن اس  

نقص، دادخواست ردشود و خواهان بتواند بـا فـرار از اعتبـار امـر مطروحـه و                  
اما در این خصوص رویه مخالف نظر       . کند  مختومه دعواي خود را مجدداً طرح     

دکتر شمس است یعنـی پرونـده بـه دفتـر بازگردانـده و اخطـار رفـع نقـص                 
ورد را نباید با فرضی که دادگاه قبل از صـدور دسـتور تعیـین               این م . شود  می

دهـد اشـتباه    وقت پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر عودت مـی   
 64گرفت زیرا در فرض اخیر، ارجاع پرونده به دفتر مطابق بـا منطـوق مـاده               

 .باشد می
  :65ماده 

  .رفته شده استموجب یک دادخواست پذی طبق این ماده طرح دعاوي متعدد به
  :66ماده 

اگر به ایـن وظیفـۀ خـود      . کند  پس در وحلۀ اول مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر می          
نکند در وحلۀ دوم دادگاه پرونده را براي صدور اخطار رفع نقص به دفتـر عـودت                   عمل
نکننـد و از پرونـده    یـک از دو مرجـع فـوق بـه وظیفـۀ خـود عمـل        دهد و اگر هیچ     می

کند که    دهندة بدوي اخطار می     ود دادگاه تجدیدنظر به دادخواست    تجدیدنظرخواهی ش 
در صورت عـدم اقـدام خواهـان،       .  روز از تاریخ ابالغ اقدام به رفع نقص نماید         10ظرف  

مـاده  . (نماید دادگاه تجدیدنظر رأي بدوي را نقض ئ قرار رد دعواي بدوي را صادر می       
350(  
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  )502ماده : (هزینۀ دادرسی
. القاعده مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی اسـت        اقامۀ دعوا علی  در حقوق ایران     -1

صـورت   شود هزینۀ هر یک باید بـه        اگر دعاوي متعدد در یک دادخواست طرح      
  .شود مجزا پرداخت

 تومـان؛   100 تومان؛ هزینۀ تقدیم هر دادخواستی       10هزینۀ ورقۀ دادخواست     -2
 هـزار  5مـالی   تومان؛ هزینۀ دعاوي غیر   20هزینۀ برابر اصل کردن هر سندي       

 هزار تومـان؛ هزینـۀ دادرسـی    10تومان؛ هزینۀ تجدیدنظر از دعواي غیرمالی   
 درصـد خواسـته و     5/1در دعواي مالی در مرحلۀ بدوي تا یک میلیون تومان           

 درصد ارزش 3 درصد ارزش خواسته؛ در تجدیدنظر و واخواهی        2مازاد بر آن    
 3ث تا یک میلیون تومـان       به؛ در فرجام و اعادة دادرسی و اعتراض ثال          محکوم

به؛ هزینـۀ اعتـراض بـه      درصد ارزش محکوم4؛ و مازاد به درصد ارزش محکوم  
 تومان؛  500 تومان؛ تأمین دلیل و تأمین خواسته و دستور موقت           100قرارها  

نامـه در شـوراهاي حـل اخـتالف هزینـۀ دعـواي           ابالغ اظهارنامه و واخواسـت    
 .باشد  تومان می500یفري  هزار تومان؛ و هزینۀ دعواي ک3حقوقی 

  
  :معافیت از هزینۀ دادرسی

  .معسر از هزینۀ دادرسی معاف است ولی دولت معاف نیست
بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیتـه امـداد، سـازمان حـج و اوقـاف و امـور          -1

خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، امـاکن مـذهبی اسـالمی، مـدارس علـوم                
یـه از پرداخـت هزینـۀ دادرسـی در کلیـۀ            دینی، مؤسـسات و بنیادهـاي خیر      
  .مراجع اعم از قضایی و ثبتی معافند

موجـب رأي   علیرغم معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینۀ دادرسـی، بـه    -2
هاي تابعۀ بنیاد مستضعفان از پرداخـت هزینـه دادرسـی             وحدت رویه شرکت  

 .معاف نیستند
اعـسار از هزینـۀ دادرسـی      به و     اعم از اعسار از پرداخت محکوم     (دعواي اعسار    -3

 .شود بنا بر نظر اقوي دعواي غیرمالی محسوب می
هـاي   نماینـد از پرداخـت کلیـۀ هزینـه          اشخاصی که حکم اعسار تحصیل مـی       -4

المکـان اسـت      دادرسی و هزینۀ آگهی روزنامه در فرضی که خوانـده مجهـول           
امـا  . شـود  پرداخـت مـی  معاف هستند؛ و این هزینـه از صـندوق دادگـستري          
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ن و همچنین نهادهاي معاف از پرداخـت هزینـۀ دادرسـی از پرداخـت      معسری
تأمین در دستور موقت و تأمین خواسته معاف نیستند چون حقوق اشـخاص             

 .ثالث مطرح است
  

  )504ماده : (مقررات اعسار از هزینۀ دادرسی
  :506ماده 

 شــاهد بایــد ضــمیمۀ 4بــه شــهادت کتبــی  در خــصوص اعــسار از پرداخــت محکــوم
  )قانون اعسار. ( شوددادخواست

  :507ماده 
  .پس در اعسار، حکم غیابی نداریم

  :508ماده 
نمـود بـراي مرحلـۀ     یعنی اگر در بدوي خواهان حکم اعسار از هزینۀ دادرسی تحـصیل      

امـا  . شده و نیاز به تحصیل حکم جداگانه نـدارد  تجدیدنظر و فرجام نیز معسر محسوب   
زیـرا اعـادة   . تحصیل حکم جداگانۀ اعسار دارددر اعادة دادرسی و اعتراض ثالث نیاز به   

شـوند   نظر دکتر شمس جزو مراحل یک دعوا محسوب نمـی  دادرسی و اعتراض ثالث به  
  .و مرحلۀ جدیدي است

  :67ماده 
  .ابالغ یا واقعی است یا قانونی

ابالغ واقعی فرضی است که اوراق به شـخص مخاطـب در مـورد اشـخاص حقیقـی؛ و                   
قررات صـالحیت دریافـت اوراق را دارد در مـورد اشـخاص          موجب این م    شخصی که به  
یعنـی در مـورد     . اما ابالغ قانونی وقتی است که ابالغ واقعـی نباشـد          . شود  حقوقی ابالغ 

اشخاص حقیقی به غیر شخص مخاطب؛ و در مورد اشخاص حقوقی به غیـر اشخاصـی    
  .شود که قانوناً صالحیت دریافت ورقه را دارند اوراق تسلیم
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  :68ماده 
در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، مأمور ابالغ موظف است اوراق را در        -1

در ایـن  . محل اقامتگاه او الصاق نموده و نسخۀ ثانی را به پرونده اعاده نمایـد    
 .فرض، ابالغ قانونی است نه واقعی

 .، اقامتگاه است1منظور از محل سکونت یا کار در تبصره  -2
یعنی . هاي خصوصی است  ، منصرف از شرکت   1 در تبصره    ها  منظور از شرکت   -3

هاي دولتی اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یـا نـزد رئـیس           فقط در شرکت  
 .شود کارمند مربوط ارسال می

در فرضی که مأمور ابالغ اوراق دعوا را در جایی غیر از اقامتگاه شخص بـه او             -4
یـن فـرض ابـالغ اعتبـار     کند مخاطب الزامی به دریافـت نـدارد و در ا    می  ارائه

ولی اگر در این فرض شخص حقیقی بیرون از اقامتگـاه خـود ورقـه را         . ندارد
 .کرد ابالغ واقعی است قبول

شود بلکه به نماینـدة او ابـالغ      در مورد اشخاص محجور، به شخص ابالغ نمی        -5
  .شود و اقامتگاه نمایندة او مالك است می

 انواع ابالغ

  ابالغ به شخص
 حقیقی

     واقعیخود شخص 
 به بستگان: در اقامتگاه
 اقامتگاهالصاق در 

 در اداره شخص
 رئیس کارمند

  واقعی کارگزینی
 قانونی

  ابالغ به شخص
  مقام یا صاحب امضاء مجاز     واقعی مدیر یا قائم: خصوصی حقوقی

 مقام او      قانونی مدیر دفتر یا قائم: اگر نشد

   واقعی رئیس دفتر یا جانشین او  : دولتی
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  :69ماده 
  .انونی استاین ماده ناظر به فرض ابالغ ق -1
نظر دکتر شمس قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم است و طبقـات مهـم                  به -2

 .نیست
شده اعتبار ندارد چون حضور  ابالغ به بستگان یا خادمان در غیر نشانی تعیین        -3

 .در محل، نشانۀ اعتماد است
 .شود شده باشد به بستگان ابالغ نمی اگر خودِ خوانده در نشانی تعیین -4
کنـد   ه بستگان یا خادمان اگر خوانده عدم اطالع خود را اثباتدر فرض ابالغ ب    -5

کنـد ابـالغ    یا تعارض منفعت بین خود و گیرندة ابالغیه یا احـضاریه را اثبـات       
 .اعتبار ندارد

شـده در     حتی در محل تعیین   ) مثالً دوستان (ابالغ به غیر بستگان یا خادمان        -6
 .اخطاریه یا دادخواست اعتبار ندارد

  :70ماده 
الـصاق  ) بـرگ احـضاریه  (در صورت عدم حضور یا امتنـاع از گـرفتن اوراق، اوراق           پس  

  .شود می
  :71ماده 

دفتر دادگاه از طریق روابط عمومی قوة قـضائیه احـضاریه را بـه وزارت امـور                   -1
  .کند خارجه ارسال می

باشد و بین ایران و آن کشور قرارداد تعاون    ) تبعۀ خارج (اگر مخاطب خارجی     -2
عمـل   خـارجی بـه  شته باشد ابالغ اوراق توسط مأموران کشور       قضایی وجود دا  

 .آید می
  :73ماده 

 نشانی مخاطب براي خواهان مجهول   -1: وسیلۀ روزنامه دو شرط دارد      ابالغ به  -1
 نشانی مخاطب براي -2. باشد و مأمور نیز نتواند اقامتگاه مخاطب را پیدا کند     

  .دفتر دادگاه نیز مجهول باشد
پس در . امه منحصراً در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد ابالغ از طریق روزن    -2

مورد اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی ابالغ از طریق روزنامه منتفـی    
است زیرا اقامتگاه اشخاص حقوقی دولتی توسط مـأمور ابـالغ قابـل احـراز؛ و      

 .ها مضبوط است اقامتگاه اشخاص حقوقی غیردولتی در مرجع ثبت شرکت

  زدهمسیجلسه 
24/10/88 
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اگر ظرف یک ماه هزینـۀ آگهـی را ندهـد دادخواسـت توسـط            55طبق ماده    -3
 .شود مدیر دفتر رد می

 .آید عمل می وسیلۀ آگهی به ابالغ حکم غیابی نیز به -4
  :74ماده 

  .پس فاصلۀ آگهی تا جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد -1
اگر محصور باشند ـ ولو تعدادشـان زیـاد باشـد ـ بایـد همـه در دادخواسـت          -2

 .شود نوشته
  :75ماده 

در همۀ مصادیق ابالغ اعم از ابالغ به اشخاص حقیقـی یـا اشـخاص حقـوقیِ                   -1
خصوصی در صورت استنکاف اشخاص مذکور در قانون از گرفتن اوراق، اوراق         

شود مگـر اشـخاص حقـوقیِ دولتـی کـه در صـورت               دعوا در محل الصاق می    
اً اعـاده  شـود و مـستقیم   مقام او، اوراق الصاق نمی  استنکافِ رئیس دفتر یا قائم    

  .شود می
  :76ماده 

جـا   یعنی همـه . شود   الصاق می  76در صورت استنکاف چهار مقام مذکور در متن ماده          
  .شود مگر در ادارات دولتی الصاق می

نیـز  ... در اینجا منظور از ادارات دولتی شامل ادارات عمـومی و نهادهـاي حکـومتی و                 
  .شود می

  :76 ماده 1تبصره 
  .براي کلیۀ اشخاص حقوقی منتفی استپس ابالغ از طریق آگهی 

  :76 ماده 2تبصره 
شود و ابالغ واقعی است و در صورت اسـتنکاف    مقام داده می    اوراق به مدیر دفتر یا قائم     

  .شود شود و اعاده می این دو مقام، الصاق نمی
  :78ماده 
مـوده   قانون مدنی انتخاب اقامتگاه انتخابی را براي طرفین قرارداد تجویز ن           1010ماده  
تواننـد محلـی را غیـر از           قسمت اخیر این ماده مقرر داشـته اصـحاب دعـوا مـی             .است

 قانون آئین دادرسی    78ماده  . اقامتگاه واقعی خود براي ابالغ اوراق دعوا انتخاب نمایند        
یعنـی  .  قـانون مـدنی را تخـصیص زده اسـت          1010مدنی اطالق قسمت اخیـر مـاده        

توانـد غیـر    نون مدنی محل ابالغ اوراق دعـوا مـی   قا1010موجب ماده    علیرغم اینکه به  
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 قانون آئین دادرسی مـدنی ایـن محـل لزومـاً       78موجب ماده     شهر مقرّ دادگاه باشد به    
  .باید در شهر مقرّ دادگاه باشد

  :79ماده 
در جایی که سابقۀ ابالغ وجود دارد ولو مخاطب ابالغ، اقامتگاه خود را تغییـر                -1

  . محل معتبر استداده باشد ابالغ اوراق در آن
اما سابقۀ ابـالغ در مرحلـۀ   . سابقۀ ابالغ در مرحلۀ اجراي حکم نیز معتبر است  -2

 .تجدیدنظر معتبر نیست
  :82ماده 

طـور    به82اگر دادگاه احراز کند مخاطب ابالغ علیرغم عدم رعایت مفاد ماده             -1
  .کامل از موضوع ابالغ مطلع شده است، ابالغ صحیح است

 .بطالن ابالغ استعدم قید تاریخ موجب  -2
  :83ماده 

علیرغم ظاهر این ماده که در صورت ادعـاي عـدم اطـالع از سـوي خوانـده دادگـاه را               
نماید مدعی عدم اطـالع بایـد عـدم اطـالع خـود را                مکلف به احراز اطالع مخاطب می     

  .کند ثابت
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  :مواعد
  
  
  

  :444ماده 
شـود   مثالً وقتی گفته مـی . شود غ و اقدام جزء مهلت محاسبه نمی  روزهاي ابال  -1

 روز است یعنی روز ابالغ رأي بدوي و روز تقدیم           20مهلت تجدیدنظرخواهی   
 :یعنی. شود ز محاسبه نمیدادخواست تجدیدنظر جزء این بیست رو

  روز تقدیم دادخواست تجدیدنظر+  روز 20+ روز ابالغ = مهلت تجدیدنظرخواهی 
مــثالً روزي کــه بایــد دادخواســت تجدیــدنظر را (ورتی کــه روز اقــدام در صـ  -2

 .تواند اولین روز پس از تعطیلی اقدام نماید روز تعطیل باشد، می) کند تقدیم
 روزة تجدیـدنظرخواهی  20مثالً اگر داخل مهلت (روزهاي تعطیل بین مهلت      -3

ـ     جزء مهلت محاسـبه شـد     )  روز هم تعطیل باشد    19حتی اگر    ر ه و تـأثیري ب
 .افزایش مهلت ندارد

ــسۀ دادرســی اعمــال نمــی  -4 شــود و در صــورت  ایــن قاعــده در خــصوص جل
شدن جلسۀ دادگاه با روز تعطیل، جلسه تجدیـد شـده؛ و فـرداي روز           مصادف

 .شود تعطیل، جلسه تشکیل نمی
 .معنی درج در جراید است؛ اما اعالم، اعم از اعالن و ابالغ است اعالن، به -5
  :447ماده 

 علیهم مقیم ایران و برخی مقیم خارج از کشور باشـند مهلـت         ی از محکوم  چنانچه برخ 
. باشد علیهم مقیم خارج از کشور می    علیهم مقیم ایران نیز برابر با مهلت محکوم         محکوم

  .باشد مساوي یکدیگر می
  :450ماده 

مگر در اعالم موعـد خطـایی   . یکبار مهلت بدهدتواند  صرفاً در مواعد قضایی دادگاه می     
امـا در  . دهـد  کند در اثر مانعی نتوانسته کار را انجـام     رت گرفته باشد یا مدعی ثابت     صو

تواند مهلتی اضافه بر آن مهلت قانونی بدهد مگـر در   خصوص مهلت قانونی دادگاه نمی  
دلیـل وجـود     کـه قانونگـذار بـه   306مواردي که قانون تصریح کرده باشـد مثـل مـاده     

پـس در مواعـد قـانونی    . هلـت را پذیرفتـه اسـت   معاذیري اعتراض بـه رأي خـارج از م   
اگر مـدعی  ) واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعادة دادرسی، اعتراض به رأي داور  (اعتراض  

 موعد
 . روزة تجدیدنظرخواهی20مثل مهلت : قانون معین کرده: قانونی

 .کند می مثل مهلتی که دادگاه براي ارائۀ نظر کارشناسی تعیین: کند دادگاه معین می: قضایی
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تواند در خارج از مهلت اقامـۀ دعـوا    کند می   را ثابت  306جهات موجهۀ مذکور در ماده      
توانـد   دگاه مـی یا در فرضی که در اعالم موعد خطایی صورت گرفته باشد نیز دا            . نماید

تواند بیشتر از  این مهلت دادگاه در هر حال نمی      . دهد  علیرغم وجود موعد قانونی مهلت    
  .مهلت قانونی باشد

  
  :دادرسی

  .اند هاي دادرسی را به دادرسی اتهامی و تفتیشی تقسیم نموده ترین نظام عمده
تر است   نطبقاالصول دعاوي حقوقی در ایران با اصول آن م          در دادرسی اتهامی که علی    

قاضی حق تحصیل دلیل ندارد و اگـر مـدعی طـرح دعـوا نکنـد هـیچ مرجعـی رأسـاً                    
کند و بعد از طرح دعواي مدعی نیز فقط در صورتی که مـدعی شخـصاً                  رسیدگی نمی 

پس ولـو قاضـی علـم بـه     . دهد نفع او حکم می   کند قاضی به    بتواند ادعاي خود را اثبات    
 استناد دالیلی خارج از ادلۀ موجـود در پرونـده     حقی مدعی داشته باشد یا حتی به        ذي

تواند بر آن مبنا رأي صـادرکند زیـرا در ایـن     حقی خواهان داشته باشد نمی علم به ذي 
نفـع اصـحاب دعـوا یکـی از       فرض قاضی با زیر پا گذاشتن قاعدة منع تحصیل دلیل به          

  . استطرفی دادرس است را نقض نموده اصول مهم و بنیادین دادرسی که اصل بی
در مقابل این نظام، نظام تفتیـشی قـرار دارد کـه در حقـوق ایـران عمـدتاً در حقـوق                 

طبق این نظام، جرائم صرفنظر از شکایت شـاکی خـصوصی رأسـاً             . کیفري حاکم است  
توسط دادسرا قابل پیگرد بوده و قاضی یا دادرس یا دادستان صرفنظر از ادلـۀ موجـود             

کنـد و   ا متهم تحـصیل دلیـل کنـد و حـق را کـشف     نفع شاکی ی تواند به  در پرونده می  
تواند به علم مستند خارج از دادگاه خود اسـتناد نمـوده و بـر آن مبنـا اصـدار رأي        می

  .نماید
طرف، اصل حق محاکمـۀ   مهمترین اصول دادرسی اصل مراجعه به دادگاه مستقل و بی  

  .باشد منصفانه، علنی و در مهلت معقول و اصل تناظر می
شدن مـورد قـضاوت قـرار     کس نباید قبل از شنیده و خوانده   ل تناظر، هیچ  موجب اص   به

شود و خوانـده بایـد بتوانـد          گیرد و فرصت کافی براي تدارك دفاع باید به خوانده داده          
کنـد و قاضـی      آزادانه و مـصون از دعـاوي افتـراء و تـوهین، دفاعیـات خـود را مطـرح                  

و خارج از نظارت اصـحاب دعـوا در      هاي شخصی خود استناد کرده        تواند به کاوش    نمی
  .دهد خصوص موضوع حکم
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  :جلسۀ دادرسی، تعیین و تشکیل آن
معناي اعم؛ و رسـیدگی دادگـاه را          تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور رأي را دادرسی به        

  .گویند معناي اخص می دادرسی به
) معـاون ارجـاع  (دادخواست پس از تقدیم، توسط رئیس حوزة قـضایی یـا معـاون وي           

ارجاع از ترتیبات ادارة قضایی محـسوب شـده لـذا مـستلزم اسـتدالل           . گردد  ارجاع می 
  .الیه نیست از شعبۀ مرجوع القاعده قابل پس گرفتن نبوده و پرونده پس از ارجاع علی

شـود مگـر مـوارد     اصل بر اینست که جلـسۀ دادرسـی در داخـل دادگـاه تـشکیل مـی       
تـشکیل جلـسه در خـارج از دادگـاه     منصوص مثل تحقیق محلی و معاینۀ محـل کـه         

  .تجویز گردیده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـود و معمـوالً بـدون         العاده وقتی است که در دفتر اوقات دادگاه ثبت نمـی            وقت فوق 
القاعده مبادرت به اتخاذ تـصمیم یـا          حضور اصحاب دعواست و در آن وقت دادگاه علی        

  .نماید صدور رأي می
  

  :ادرسیتشریفات تعیین و تشکیل جلسۀ د
. منزلـۀ تکمیـل دادخواسـت اسـت       صدور دستور تعیین وقت توسط قاضی بـه        -1

شود و دادگاه بفهمـد دادخواسـت نـاقص       چنانچه جلسۀ اول رسیدگی تشکیل    
 66اما مـاده  . کند تواند دادخواست را جهت رفع نقص به دفتر ارسال  است نمی 

  دهمچهارجلسه 
1/11/88 

  اقسام
  جلسۀ

 دادرسی

جلساتی که در دفتر 
 شوند دادگاه ثبت می

 وقتی که به ترتیب نوبت و طبق اوقات در دفتر تعیـین             :وقت عادي 
 .شود می

 وقتی که در موارد منصوص قـانونی و خـارج از    :رج از نوبت  وقت خا 
 دعاوي تـصرف عـدوانی   177مثل ماده . (شود ترتیب دفتر تعیین می  

 ). درخواست تأخیر توسط خوانده96یا ماده 

سـتعالم یـا نظریـۀ     وقتی که دادگاه منتظر پاسـخ ا      :وقت احتیاطی 
  .باشد کارشناس یا هر اقدام دیگري می

نظر دکتر شمس، اگر نتیجـۀ اسـتعالم یـا اقـدام مـورد نظـر              به §
شـود، پرونـده    دادگاه قبل از حلول وقت احتیاطی به دادگاه واصـل   

 .رسد قبل از حلول وقت نیز به نظر دادگاه می

 )120ماده  (العاده وقت فوقشوند      دفتر دادگاه ثبت نمیجلساتی که در 
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رسد ناظر به  نظر می   و تجویز ارجاع دادخواست ناقص توسط دادگاه به دفتر به         
  .فرضی باشد که هنوز جلسۀ رسیدگی تعیین نشده است

از تاریخ انتشار آگهی تا  روزه از ابالغ تا تشکیل جلسه، یک ماهه       5هاي    فاصله -2
شهادت شـهود در صـورتی   اي جهت استماع  تشکیل جلسه و فاصلۀ یک هفته   

 نفـع، ایـراد عـدم     نشود جلسه فقط در صورتی که ذي        که توسط دادگاه رعایت   
ال رعایت فاصلۀ قانونی را مطرح  .کند باید تجدید شود و االّ فَ

در غیر موارد منصوص قانونی تـشکیل جلـسات دادگـاه در خـارج از سـاعات              -3
اداري و همچنین در خارج از محل دادگاه ممنوع است ولو طـرفین دعـوا بـه          

ظم زیرا این امر در تعارض با اعتبار دادگستري و ن    . آن اعتراضی نداشته باشند   
شـده در وقـت قـانونی بـه      اما ادامۀ جلسۀ رسیدگی تـشکیل . باشد عمومی می 

 .خارج از ساعات اداري به شرط عدم اعتراض اصحاب دعوا بال اشکال است
 :براي رسیدگی دادگاه مقدمات ذیل الزم است -4

  .البدل حضور قاضی یا دادرس علی: الف
  .ول الیحه از جانب آنهاحضور اصحاب دعوا یا ابالغ صحیح وقت به آنها یا وص: ب
 .احراز فاصلۀ قانونی بین ابالغ تا جلسۀ دادگاه: ج
بودن جلسات دادگاه است مگر مواردي که یـا منـافی عفـت، یـا         اصل بر علنی   -5

خالف نظم عمومی باشند و یا طـرفین، برگـزاري جلـسۀ غیرعلنـی را تقاضـا                
 ) قانون اساسی165اصل . (نمایند

شـود مگـر در       ا اظهارات خوانده شـروع مـی      جلسۀ رسیدگی در حقوق ایران ب      -6
 خواسـته را افـزایش یـا کـاهش یـا          98مواقعی که خواهان بخواهد وفق ماده       

 .دهد تغییر در نحوة دعوا یا دادخواست یا درخواست انجام
  
  
  
  
 

پایان جلسۀ دادرسی وقتی است که یا وقت دادگاه تمام شده باشد یا اصحاب               -7
 .شنددعوا تمام مطالب خود را گفته با

  تعارض اظهارات
 خواهان با دادخواست

 . غیرمعتبر است:98در مهلت و وفق ماده 

 . غیرمعتبر است:98خارج از مهلت و وفق ماده 

 . اظهارات مؤخر مالك است:یک از دو فرض فوق نباشد هیچ



76 »ویژه داوطلبان آزمون سراسري کارشناسی ارشد« دکتر سهیل طاهري

اي است که مقـدمات   اولین جلسۀ دادرسی جلسه  : معیار اولین جلسۀ دادرسی    -8
حضور دادرس یا قاضی، ابالغ وقت به طرفین، حضور آنها یا الیحـۀ       (رسیدگی  

بوده و خوانده فرصـت و   آنها، رعایت فاصلۀ ابالغ قانونی تا وقت دادرسی فراهم        
وفـق  (ییرات احتمـالی آن     امکان دفاع در برابر دادخواستِ خواهان با لحاظ تغ        

 .را دارا باشد) 98ماده 
شـود    خواهـان وقـت جلـسه تمـام       دادخواسـتِ اگر در حین پاسخ خوانده به       : نکته

دهد و خواهـان در   جلسۀ بعد، جلسۀ اول است؛ اما اگر خوانده به دادخواست پاسخ         
هـد  د کند و مجدداً خوانده بخواهد پاسخ پاسخ به اظهاراتِ خوانده مطالبی را مطرح   

 .شود، جلسۀ بعد، جلسۀ دوم است و وقت تمام
 دادرسـی ظـرف     مقطـع امـا   .  دادرسی از طرح دعوا تا صدور رأي است        مرحلۀ -9

 .زمانی خاصی است که هر مرحله از مجموع آنها تشکیل شده است
   بدوي، تجدیدنظر، فرجام، واخواهی:مرحله
  ... .اولین جلسۀ دادرسی، ختم مذاکرات اصحاب دعوا و : مقطع

  .شوند ما اعتراض ثالث و اعادة دادرسی؛ مرحلۀ دادرسی محسوب نمیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حقوق و 
  تکالیف

  دعوا اصحاب
  در اولین
جلسۀ 
 دادرسی

 ارائۀ اصول اسناد خودشان الیفتک
 103اعالم دعواي مرتبط وفق ماده 

 حقوق

  تا اولین جلسۀ دادرسی
 )تا اولین دفاع در جلسۀ اول(

 )107بند الف ماده (استرداد دادخواست  خواهان
 تعرض به اصالت سند خوانده

 اعتراض به بهاي خواسته خوانده
 تعرض به اصالت سند خواهان

  دادرسیتا پایان اولین جلسۀ

 خوانده
 ایرادات

 جلب ثالث
 دعواي متقابل

 خواهان
 ایرادات

 جلب ثالث
 )افزایش، کاهش، تغییر (98اعمال ماده 

 مرحله

 مقطع مقطع مقطع
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االصول بین ابطال دادخواست و رد دعوا تفاوتی وجـود نـدارد و در هـر سـه مـورد         علی
شـده قابـل اسـترداد نبـوده و هـیچ اعتبـار امـر         هزینۀ دادرسی و رونوشت مدارك ارائه  

  .شده را ندارد قضاوت
  

  : موارد آنتجدید جلسه و
اصل بر اینست که دادگاه در جلسۀ اول رسیدگی رأي صادرکند و تعیین جلسۀ دیگـر               
خالف اصل بوده و فقط وقتی مجاز است که طبق قانون یا اصول دادرسی مثـل اصـل                  

  .تناظر مجاز باشد
گـذار ایـران     قانون.جلسۀ دادگاه ذکرشود حال علت تجدید جلسه باید در صورت     اي  علی

. کار بـرده اسـت      ید جلسه را براي تأخیر جلسه و تغییر وقت جلسه نیز به           اصطالح تجد 
مفهوم اخـص، تـأخیر    مفهوم اعم شامل تجدید جلسه به  عبارت دیگر تجدید جلسه به      به

  .شود جلسه و تغییر وقت جلسه می
  :مفهوم اخص  تجدید جلسه به-1

مقـرر کـالً یـا    گیرد که به دستور جلسۀ      مفهوم اخص وقتی صورت می      تجدید جلسه به  
شده اما تشکیل جلسۀ دیگري نیز ضروري تشخیص داده شود کـه مـصادیق         جزئاً عمل 

  :آن به شرح ذیل است
  انقضاي مهلت جلسه -1
 رسیدگی به ادعاي جعل و اصالت سند -2
 استناد به اسناد خارج از دادگاه -3
 استناد به پروندة حقوقی یا کیفري -4
 تمسک به گواهی شهود -5
 معاینه و تحقیق محلی -6
 ئۀ دلیل جدیدارا -7
 98تغییر در نحوة دعوا یا خواسته وفق ماده  -8
 95لزوم اخذ توضیح از خواهان وفق ماده  -9

  : تأخیر جلسه و موارد آن-2
اگر اصحاب دعوا پس از حدوث دعـواي طـاري در همـان      : اقامۀ دعواي طاري   -1

 .شود آمادگی کنند جلسه تجدید نمیجلسه براي رسیدگی اعالم 
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است و مـواردي    اردي که اخذ توضیح از وکیل الزم        مو: لل منتسب به وکیل   ع -2
 .که وکیل معذور است

 .306جهات موجهۀ مذکور در ماده : علل منتسب به اصیل و نماینده -3
 .99ماده : درخواست اصحاب دعوا -4
  .از جمله نرسیدن اظهارنظر کارشناس: سایر علل -5

ی تفـاوت  مفهوم اخص، تـأخیر جلـسه و تغییـر وقـت دادرسـ      بین آثار تجدید جلسه به   
در تأخیر و تغییر وقت دادرسی همان آثار جلسۀ مقـدم بـر جلـسۀ مـؤخر،        . وجود دارد 

القاعده دستور جلسه متفاوت از  مفهوم اخص علی  ولی در تجدید جلسه به    . مترتب است 
دلیل انقضاء وقت جلـسه، جلـسه تجدیـد شـده      جلسۀ قبل است مگر در مواردي که به   

  . جدید همان دستور جلسۀ قبل استباشد که در این صورت دستور جلسۀ
  :94ماده 

فقط ابالغ به وکیل کافی است ولی در مواردي که الزم است موکل هـم حاضـر شـود،               
  .شود هم به وکیل و هم به موکل ابالغ می

  :95ماده 
مشروط بر اینکه در احضاریۀ خواهان، ضمانت اجراي عدم حضور خواهان قیـد گـردد،               

  .گردد واست ابطال میاگر خواهان حاضر نشود، دادخ
  :96ماده 

ارائۀ اصل فقط در صورت درخواست طرف دعوا الزامی است و اگر طرف دعـوا      -1
 .کند تواند رأساً مطالبه نکند دادگاه نمی اصل را مطالبه

 .منظور از جلسۀ دادرسی، اولین جلسۀ دادرسی است -2
اسـت  تنهـا جـایی   : مذکور در سطر سوم از پاراگراف دوم  » نماینده«منظور از    -3

 .عنوان نماینده پذیرفته است  گذار دخالت غیر وکیل دادگستري را به        که قانون 
 .و این نماینده، فقط نماینده در تقدیم سند است، نه نماینده در دفاع

نسبت به سند رسمی ادعاي انکار و تردید وارد نیـست و فقـط ادعـاي جعـل             -4
 .شود پذیرفته می

  .شود دید و جعل پذیرفته میاما نسبت به سند عادي ادعاي انکار و تر
بودن سند اعم  زیرا ادعاي جعلی  . شود  ادعاي جعل را شامل نمی    : پاراگراف دوم  -5

 . است220از اینکه سند عادي باشد یا رسمی مشمول ماده 
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  :98ماده 
  .در مرحلۀ فرجام، چون رسیدگی شکلی است کاهش خواسته هم نداریم -1
 در متن ماده و پرداخـت       به نظر دکتر شمس، با حصول این سه شرط مندرج          -2

التفاوت هزینۀ دادرسی؛ افزایش یـا تغییـر دعـوا، خواسـته یـا درخواسـت              مابه
 .بدون تقدیم دادخواست مقدور است

 .شود کاهش خواسته موجب استرداد هزینۀ دادرسی نمی -3
  «لزوم فصل خصومت: 99ماده 

  .افتد میبراي یک ماه به تأخیر . این امکان در مرحلۀ تجدیدنظر هم وجود دارد
  :100ماده 

شده دادگاه تشکیل نشود نزدیکترین وقت رسـیدگی ممکـن معـین     اگر در وقت تعیین 
مگر عدم تشکیل، منتـسب بـه طـرفین نباشـد کـه در ایـن صـورت وقـت                   . خواهدشد

 ماه خواهدبود که این دو ماه ممکن است نزدیکتـرین وقـت             2رسیدگی حداکثر ظرف    
  .بعد از این دو ماه باشدنباشد یا ممکن است نزدیکترین وقت، 

  
  
  

  :101ماده 
  :اگر غیر اصحاب دعوا یا وکالي آنان موجب اختالل در نظم دادگاه بشوند

  .اخراج از جلسۀ دادگاه: اوالً
  . ساعته24بازداشت : ثانیاً
  .شود حبسشان فوري اجراء می: ثالثاً

  :اگر اصحاب دعوا یا وکالي آنان موجب احتالل در نظم دادگاه بشوند
  .اخراجشان از جلسۀ دادگاه ممکن نیست: والًا

  . روز5 تا 1حبس از : ثانیاً
  .شود این حکم فوري اجراء نمی: ثالثاً
)  روز حـبس 5 تا   1(چون حکم قسمت اخیر یا ضمانت اجراي قسمت اخیر ماده           : نکته

مثـل نماینـدة   (شدیدتر از ضمانت اجراي صدر ماده اسـت لـذا در مـصادیق مـشکوك        
نفع متهم باید مصداق مـشکوك را نـاظر    بنا بر اصل تفسیر به  ) ندة قضایی قانونی و نمای  

  دهمپانزجلسه 
8/11/88 

  عدم تشکیل
 جلسۀ دادگاه

 . ماه باشد2ز  نزدیکترین وقت، که ممکن است بیشتر یا کمتر ا:منتسب به طرفین است

 . ماه باشد2 ماه، ولو نزدیکترین وقت بعد از 2 حداکثر ظرف :منتسب به طرفین نیست
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کنـد مـشمول    پس نمایندة قانونی و قضایی اگر در دادگاه اخـالل   . به صدر ماده دانست   
  .و ذیل ماده منحصر به اصیل و وکیل دادگستري است. صدر ماده است نه ذیل ماده

  :102ماده 
  .جلسۀ دادگاه قید شود در صورتدر هر حال مضمون کلیۀ اظهارات باید 

  بسیار مهم: 103ماده 
  . قرار رسیدگی توأمانصدور

  .صدور قرار امتناع از رسیدگی
  :104ماده 

پس اگر جهت قانونی براي تجدید جلسه وجود نداشته باشد دادگاه حق تجدید جلسه              
  .ندارد و باید در همان جلسۀ اول یا حداکثر ظرف یک هفته رأي صادر نماید

  :105 ماده
  .شود طور موقت قرار توقیف دادرسی صادر می به

توقیف دادرسی مهمترین مصداقش فوت، حجر یا زوال سمت یکی زا اصحاب             -1
  .دعوا پس از طرح دعوا است

این ماده ناظر به فرضی است که هنگام تقدیم دادخواسـت، سـمت و اهلیـت                 -2
نت اجـراي   کـه ضـما  84امـا در مـاده   . شود وجود دارد اما پس از آن زائل می 

فقدان اهلیت خواهان را قرار رد دعوا دانـسته در هنگـام تقـدیم دادخواسـت،            
 .سمت یا اهلیت وجود ندارد

 )بسیار مهم. (کند توقیف دادرسی در دعواي اصلی، دعواي تقابل را توقیف می -3
  :مقطع ختم مذاکرات طرفین دعوا

ادگـاه الزم   این مقطع، مقطعی است که تشکیل جلسۀ رسیدگی دیگري به تشخیص د           
کـردن پرونـده بـراي        هرچند اقداماتی مثل صدور قرار کارشناسی بـراي آمـاده         . نیست

  )107بند ج ماده . (صدور رأي الزم باشد
  :مقطع ختم دادرسی یا ختم رسیدگی

عِد انشاء رأي است        زمان بـا اعـالم خـتم مـذاکرات          خواه هم . مقطعی است که پرونده م
  )107د ب ماده بن. (طرفین باشد یا بعد از آن
  :آثار اعالم ختم دادرسی

  .صدور رأي قاطع در همان جلسه یا ظرف یک هفته -1
 .عدم امکان اقامۀ ادعا و دلیل جدید -2
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عمالِ محاکم   ).صحیح است» اعمال«غلط است و » تصمیمات« ،نظر دکتر شمس به( :تصمیمات یا اَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حکم
 قرار

عمال حسبی  اَ
 گزارش اصالحی ـ تصمیمات اداري و سایر تصمیمات

  تصمیمات
عمالِ(   )اَ

 محاکم

صورت کلـی یـا جزئـی باشـد،      اگر رأي راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به): 299ماده  : (تعریف
 .صورت قرار است  اینحکم؛ و در غیر

 حکم

 آثار حکم

  اعتبار سند رسمی-1

 شده  اعتبار امر قضاوت-3
  قابلیت شکایت-4
  غیرقابل ابطال-5

  فراغ دادرس-2

  تصحیح رأي-1
  رفع اجمال یا ابهام نسبت به حکم-2
  واخواهی-3
  اعتراض ثالث-4
  اعادة دادرسی-5
  ورشکستگی-6

 اتاستثنائ

 انواع حکم

حکـم  (اعالم حق سابق یـا تأسـیس وضـعیت حقـوقی جدیـد              : اعالمی و تأسیسی  
رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند، تخلیۀ یـد، حجـر، طـالق؛ و        : اعالمی مثل 

 ).حکم تأسیسی مثل ورشکستگی

 .از حیث قابلیت اجراء: االجراء االجراء و غیرالزم الزم
 .خواهی حیث قابلیت فرجاماز : نهایی و غیرنهایی
 .از حیث اطالع واقعی خوانده از طرح دعوا: غیابی و حضوري

 ).واخواهی و تجدیدنظرخواهی(از جهت قابلیت شکایت عادي : قطعی و غیرقطعی

 عناصر حکم

  قدرت اثباتی-1
  راجع به ماهیت-2
  قاطع دعوا-3
  صدور از مرجع قضایی-4

صر، رأي صـادره از دادگـاه، حکـم          عنـ  4با وجـود ایـن      
القاعده رأي یا عملی حکم اسـت         علی. شود  محسوب می 

که در مقام حل یک امر ترافعی و قلع مادة نـزاع صـادر        
پس تصمیمات حِسبی که مسبوق به اخـتالف        . شود  می

حکــم محــسوب ) مثــل گــواهی حـصر وراثــت (نیـست  
  .شود نمی
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  :عناصر حکم
 .یعنی اتخاذ تصمیم درخصوص امور موضوعی باشد نه حکمی :راجع به ماهیت دعوا

کند و اعم از اینکه پرونده فصل خصومت شده        یعنی تکلیف دعوا را روشن     :قاطع دعوا 
  .شود باشد یا نه، از آن مرجع خارج

 منظور از مرجع قضایی کلیۀ مراجع قضاوتی کـه قـضات آن            :صدور از مرجع قضایی   
پس تصمیم داور، حکم نیست؛ تصمیم دیوان عالی     . باشد اند می   کارمند دستگاه عمومی  

  .تصمیم دیوان عدالت اداري، حکم است. کشور، حکم نیست؛ بلکه عقیده است
 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مکلف اسـت         3 قانون اساسی و ماده      167طبق اصل   

 فقهـی؛ و  بود، بر مبناي منـابع    اگر قانون ساکت  . دهد  در وهلۀ اول بر مبناي قانون حکم      
یـک از سـه    در صورت سکون هر دو مرجع قبل، فتاوي معتبر؛ و در صورتی که در هیچ 

  .مرجع فوق حکمی نباشد، اصول حقوقی
  
  
  

اي به شعبۀ دیگر، اعالم ختم دادرسـی کـرده     اگر قاضی در هنگام تغییر از شعبه :نکته
 بـه ایـن   و اگـر . دهد و سـپس تغییرکنـد   باشد مکلف است در خصوص آن پرونده رأي      

دهـد و سـپس    نکند، دادرسِ جایگزین باید جلسۀ رسـیدگی تـشکیل         تکلیف خود عمل  
اعالم ختم دادرسـی، دادرس تغییرکنـد، دادرس جدیـد        اما اگر قبل از     . انشاء رأي کند  

همچنـین  . کنـد  داند به پرونده رسیدگی دهد یا به هر نحوي که صالح می    تواند رأي   می
  .رسی امضاءکند که رأي را صادر نموده استپاکنویس رأي را حتماً باید داد

  : اثر مسلم دارد5حکم : آثار حکم
دار و در حیطۀ صـالحیت    زیرا توسط مأمور صالحیت : اعتبار سند رسمی را دارد     -1

  .پس ادعاي خالف مندرجات آن مستلزم طرح ادعاي جعل است. او تنظیم شده است
اضی بعد از صدور حکم بـه   یعنی حتی اگر ق : مشمول قاعدة فراغ دادرس است     -2

  :ببرد، حق بازگشت به پرونده را ندارد مگر در مصادیق ذیل اشتباه خود پی
 اعتراض ثالـث  -4 واخواهی -3 رفع اجمال یا ابهام نسبت به حکم       -2 تصحیح رأي    -1
  . ورشکستگی-6 اعادة دادرسی -5

  .ستتواند موجب تغییر رأي شود و فقط منحصر به سهو قلم ا تصحیح رأي نمی

  صدور رأي
 اگر نبود اگر نبود  اصول حقوقی- 4  فتواي معتبر- 3 اگر نبود  منابع فقهی- 2  قانون- 1 بر مبناي
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 اگر در دعوایی حکـم صادرشـود، آن حکـم اعتبـار امـر             :شده   اعتبار امر قضاوت   -3
شده دارد و طرح مجدد همان دعوا منجر به صدور قرار رد دعـوا بـه           مختومه یا قضاوت  

  .شود  می89 و 84استناد مواد 
شده قبل از قطعیت رأي، موقتی است و بعد از قطعیـت رأي دائمـی               اعتبار امر قضاوت  

  .است
هـا فقـط از     احکام صادره از دادگاه : قابلیت شکایت و غیرقابل ابطال بودن      -5 و   4

خـواهی، اعتـراض      واخـواهی، تجدیـدنظرخواهی، فرجـام     (طرق متعارف شکایت از رأي      
  .نام بطالن رأي نداریم قابل نقض هستند و دعوایی به) ثالث، اعادة دادرسی

  :در مورد احکام غیابی نکات ذیل حائز اهمیت است
  .پس قرار غیابی نداریم. حکم غیابی فقط در خصوص احکام داریم؛ نه قرارها -1
بودن استثناء اسـت و بایـد در    پس غیابی . (اصل بر حضوري بودن احکام است      -2

و اگر شک کنیم حکمـی حـضوري اسـت یـا غیـابی،       . موضع نص تفسیر شود   
 .)اصل بر حضوري بودن آن است

 مثـل غالـب امـور حـسبی کـه چـون       .در امور غیرترافعی، حکم غیابی نداریم      -3
 .غیرترافعی است، حکم غیابی نداریم

و حکـم غیـابی نـسبت بـه         . احکام همیشه نسبت به خواهان، حضوري اسـت        -4
 .خواهان نداریم

حکم نسبت به خوانـده نیـز وقتـی غیـابی اسـت کـه کـالً یـا جزئـاً علیـه او                         -5
حقـی   ه بیپس در جایی که دادگاه غیاباً رسیدگی کرده، اما حکم ب       . صادرشود

خواهان داده، حضوري یا غیابی بودن حکم، منتفی اسـت و حکـم، حـضوري                
 .است

حضور خوانده حتی در یک جلسۀ دادگاه به شرط امکـان دفـاع، کـافی بـراي          -6
اما اگر حاضـر باشـد و امکـان دفـاع     . حضوري بودن حکم است ولو دفاع نکند   

 .نداشته باشد و رأي صادرشود، حکم، غیابی است
نظـر    اما بـه  . شدن حکم کافی است     ع کتبی جهت حضوري تلقی    حتی یک دفا   -7

رسد صِرفِ اعالم وکالت یا مطالعـۀ پرونـده بـدون دفـاع کتبـی، رأي را از             می
 .کند بودن خارج نمی غیابی



84 »ویژه داوطلبان آزمون سراسري کارشناسی ارشد« دکتر سهیل طاهري

منظور از ابالغ واقعی، ابالغ واقعیِ اخطاریـۀ ضـمیمۀ دادخواسـت بـه خوانـده          -8
 ابـالغ واقعـی شـود، رأي،        پس اگر مثالً جلسۀ دوم دادگـاه بـه خوانـده          . است

 .غیابی است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):مقدماتی(قرارهاي اعدادي 
عِد انشاء رأي         اي  صدور این قرار قرینـه نمایند و اگر  میقرارهایی هستند که پرونده را م

در مقابـلِ قـرار   (بر پیروزي یکی از اصحاب دعوا باشد به آن قـرار قرینـه یـا تمهیـدي       
  .ودش گفته می) ساده

  :قرارهاي قاطع
کننـد و   همانطور که از اسمشان پیداسـت پرونـده را از گـردش رسـیدگی خـارج مـی            

را از گـردش رسـیدگی   قرارهاي شبه قاطع قرارهایی هستند که صدور آنها یـا پرونـده    
و یـا چنانچـه پرونـده از دادگـاه     ) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا(کنند   خارج می 

قرار عدم صـاحیت، امتنـاع   (شود    یگري جهت رسیدگی احاله می    شود به دادگاه د     خارج
  )از رسیدگی

 قرار

 شبه قاطع

 عدم اهلیت

 امتناع از رسیدگی
 عدم صالحیت

 سایر قرارها

  اعدادي یا مقدماتی و قرار ساده
 )تمهیدي یا قرینه(

 تحقیق محلی
 معاینۀ محل
 کارشناسی

 غیره
 اتیان سوگند

 )225ماده (تطبیق 

 قاطع

 سقوط دعوا
 رد دعوا

 عدم استماع دعوا
 ابطال دادخواست

 رد دادخواست

 رد درخواست
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بنا بر نظر اقوي قرار اناطه، قراري اعـدادي اسـت، امـا تـأمین دلیـل، اسـتماع گـواهی                     
اگرچـه رویـۀ قـضایی مـوارد     . گواهان و رسیدگی توأمان نباید در قالب قرار صادرشـود        

  .برد اخیرالذکر را نیز در قالب قرار می
شـود و   با صـدور آنهـا پرونـده از دادگـاه خـارج نمـی      . شوند اي اعدادي ابالغ نمی قراره

ماننـد حکـم، قـدرت اثبـاتی        . شـوند   دادنامه هم نمی  . مستقالً نیز قابل شکایت نیستند    
عدول از این قرارها مجاز نیست مگـر بـا         . دارند اما مشمول قاعدة فراغ دادرس نیستند      

 دلیل بدین معناست که دادگاه یا در هنگام صدور       زیرا عدول از قرار بدون    . دلیل موجه 
این . قرار، قانون را رعایت نکرده و یا در هنگام عدول از قرار، قانون را نقض نموده است      

اند چون اعتبار امـر مختومـه مخـتص احکـام اسـت نـه                 قرارها فاقد اعتبار امر مختومه    
  . ممکن استو شکایت از این قرارها منحصراً ضمن شکایت از رأي. قرارها

کننده خـارج   موجب آن از دادگاه رسیدگی قرارهاي قاطع در این خصوص که پرونده به    
و ) سند رسمی(مانند احکام، قدرت اثباتی دارند   . شود با احکام، وجه مشترك دارند       می

شـوند و     مـشمول قاعـدة فـراغ دادرس مـی        . تنها طریق ابطال آنها طرح شکایت اسـت       
شوند االّ قرار سقوط دعـوا کـه اسـتثنائاً            امر مختومه نمی   جملگی مشمول قاعدة اعتبار   

  .شود مشمول قاعدة اعتبار امر مختومه می
. شـود  در مواردي است که دعوا قبل از صدور حکم زائل مـی  : قرار سقوط دعوا   -1

و ) الذمـه  مالکیـت مـافی  (یعنی در تمام مواردِ زوال حق اصلی اعـم از قهـري             
امـا  . تـرین تـصمیم اسـت        قـرار مناسـب    صدور این ) اسقاط حق اصلی  (ارادي  
نظـر دکتـر      ولی بـه  .  بند ج ذکر نموده است     107گذار آنرا فقط در ماده        قانون

شود صدور قـرار سـقوط دعـوا     شمس در کلیۀ مواردي که حق اصلی زائل می     
  .بهترین تصمیم است

 به شـرطی  107، بندهاي ب و ج ماده 19، 89مصادیق آن مواد  : قرار رد دعوا   -2
قـرار رد دعـوا عینـاً       . باشد   می 350ه راضی باشد، قسمت اخیر ماده       که خواند 

 .آثار قرار سقوط دعوا را دارد بجز اعتبار امر مختومه
. بینـی نـشده   یک از مواد قانونی پـیش  این قرار در هیچ: قرار عدم استماع دعوا   -3

. گذار دعوا را غیرقابل استماع بیان نموده باشد         صدور آن وقتی است که قانون     
 قانون مدنی، طرح دعواي تـصرف بعـد از طـرح دعـواي مالکیـت،            654ده  ما(

علـت انقـضاء    دعواي تخلیۀ موجر علیه مستأجرِ داراي حق کسب و پیـشه بـه            
انـد یـا      اي که تمام خواندگان طرف قرار نگرفته        مدت و دعاوي غیرقابل تجزیه    
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رار این قـ . در دعوایی که خوانده در هنگام تقدیم دادخواست فوت نموده است    
گـذار،   شود که قـانون     قرار عدم استماع دعوا در جایی صادر می       . شود  صادر می 

قرار رد دعوا و عـدم اسـتماع دعـوا از          . بینی ننموده باشد    قرار رد دعوا را پیش    
جاي دیگري بـه حقـوق اصـحاب دعـوا      حیث آثار مساویند و صدور هر یک به    

 .کند خللی وارد نمی
  :قرار ابطال دادخواست

 مواردي که صدور حکم مستلزم اقداماتی است که خواهان باید در محـدودة              در تمامی 
ندهـد قـرار ابطـال دادخواسـت صـادر       دهد و خواهان این اقدامات را انجـام       قانون انجام 

مثل عدم تهیۀ وسایل قرار تحقیق و معاینـۀ محـل در مرحلـۀ بـدوي توسـط        . شود  می
  ).259ماده (در مرحلۀ بدوي و عدم تودیع دستمزد کارشناس ) 256ماده (خواهان 
دهـد     در دو مصداق فوق چنانچه خواهان اقداماتی را که قانوناً مکلف است انجام             :نکته
اما همـین دو مـصداق اگـر در مرحلـۀ     . گردد  ندهد، دادخواست خواهان ابطال می      انجام

شــود؛ بلکــه دادرســی در مرحلــۀ  تجدیــدنظر اتفــاق بیافتــد، دادخواســت ابطــال نمــی
  .گردد شود و حکم بدوي اجراء می وقیف میتجدیدنظر ت

ــف مــاده   اســترداد  «107از دیگــر مــصادیق صــدور قــرار ابطــال دادخواســت، بنــد ال
» اسـترداد دادخواسـت تجدیـدنظرخواهی    «363و ماده » دادخواست قبل از جلسۀ اول   

  .باشد می
  .آثار قرار ابطال دادخواست، همان آثار قرار رد دعوا است

  :قرار رد دادخواست
  :این قرار توسط دو مرجع صدور آن محتمل است

مرجع اول، مدیر دفتر که در صورت توقیف دادخواست و عدم رفع نقـص، دادخواسـت              
  .کند را رد می

مرجع دوم، دادگاه است که در تأمین دعواي واهی، تأمین اتباع بیگانه، در صورت عدم               
رد ) 140مـاده  (الـث  کند و رد دادخواسـت جلـب ث      تودیع تأمین، دادخواست را رد می     

دادخواست واخواهی، رد دادخواسـت اعـادة دادرسـی و رد دادخواسـت تجدیـدنظر در                
عمل آمده باشد از سوي دادگاه بدوي و رد دادخواسـت       فرضی که در خارج از مهلت به      

  ).383ماده (خواهی به آن تسلیم شده  فرجامی توسط دادگاهی که فرجام

  دهمشانزجلسه 
15/11/88 
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  :قرار رد درخواست
بینـی    در قالب قرار رد درخواسـت ابطـال رأي داور پـیش          492ب ماده   موج  این قرار به  

  .شده است که آثار آن همان آثار قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست است
  :قرارهاي قاطع

مانند احکام، دادنامه . شود کننده خارج می    چون با صدور آنها پرونده از مرجع رسیدگی       
  .گردد شده و ابالغ می
  :طعقرارهاي شبه قا

  : قرار عدم اهلیت یکی از طرفین-1
شـود و در قـانون، مـصداقی     القاعـده صـادر نمـی    همانطور که قبالً گفتیم این قرار علی   

توان صدور آن را تصور نمود که خواندة دعوا اهلیت نداشته           و تنها فرضی که می    . ندارد
ینـدة قـانونی   باشد و دادگاه با صدور قرار عدم اهلیت خوانده دادرسـی را متوقـف و نما     

  .نماید خوانده را احضار می
.  قابل تجدیدنظر و فرجام اسـت   367 و   332موجب مواد     این قرار مستقالً به   : نکته مهم 

  .گردد پس اگر صادرشود باید دادنامه شده و ابالغ
  : قرار عدم صالحیت-2

این قرار چون مستقالً قابل شکایت نیست بر خالف قرار عدم اهلیـت تایـپ و دادنامـه                  
  .شود نمی

  : قرار امتناع از رسیدگی-3
 مخالف  در فرضی که نظر دادرس مجتهد     :  و ثانیاً  متعاقب ایراد رد دادرس   : این قرار اوالً  

ایـن قـرار   .  صدور آن محتمل اسـت متعاقب طرح ایراد امر مطروحه  : قانون است و ثالثاً   
  .شود شود و ابالغ هم نمی دادنامه نمی

  :قرارهاي قبولی
  : دادخواست واخواهی قرار قبولی-1

علیه غایب در خارج از مهلت قانونی با ادعاي عـذر موجـه یـا                 محکوممتعاقب واخواهی   
  .شود عدم اطالع، و پذیرش این عذر از سوي دادگاه صادر می

  : قرار قبولی دادخواست اعادة دادرسی-2
 .عدول از قرارهاي قبولی فقط در فرضی ممکن است که امر جدیدي حادث شده باشد              

به همان استداللی که در خـصوص       . (االصول عدول از این قرارها مجاز نیست        پس علی 
  .)قرارهاي اعدادي گفته شد
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  :قرارهاي موقت تأمینی
قرارهایی است که جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا یا شخص ثالـث در   

غیر خـود،   مثل قرار مالقات یکی از والدین با فرزند صـ         . (شود  جریان دادرسی صادر می   
) قرار تأمین خواسته، قرار تأمین دعواي واهی، قرار تأمین اتباع بیگانه و دسـتور موقـت   

که اگرچه قانونگذار عنوان قرار را بر دستور موقت نگذاشته اسـت، امـا در عمـل بعـضاً               
این قرارها هیچ اثري در ماهیت دعوا ندارند و آن بخش از  . شود  صورت قرار صادر می     به

  .باید دادنامه و ابالغ شوند) مثل قرار تأمین خواسته(ل اعتراض هستند آنها که قاب
قرار تأمین خواسته و دستور موقت مستقالً قابل تجدیـدنظر نیـستند امـا قـرار تـأمین         

  .باشد  قابل اعتراض در دادگاه صادرکنندة آن می116موجب ماده  خواسته به
  :قرارهاي موقت اجرایی

  :شوند حالت صادر میقرارهاي موقت اجرایی در دو 
 ثالث به حکـم، اعتـراض       424موجب ماده     در فرضی است که به    : قرار تأخیر اجراء  : الف
  .به غیرمالی است خواهی محکوم کند یا در فرضی که در مرحلۀ فرجام می
به غیرمالی در اعادة دادرسـی، اعتـراض بـه رأي     محکوم: مصادیق: قرار توقیف اجراء  : ب

 147 اعتراض قوي باشد، اعتراض ثالث اجرایی موضـوع مـاده         داور در فرضی که دالیل    
ایـن قرارهـا مـستقالً قابـل شـکایت نبـوده، لـذا دادنامـه                . قانون اجراي احکـام مـدنی     

  .شوند نمی
عمال حسبی   :اَ

و . نزاعـی وجـود نـدارد   : گردد که اوالً االصول در جایی اتخاذ می     تصمیمات حسبی علی  
کنـد    یجتاً در هر جا که دادگـاه فـصل خـصومت مـی            نت. مداخلۀ قاضی الزم است   : ثانیاً

  .هرچند که در آغاز، درخواست تابع امور حسبی باشد. تصمیم او حکم ترافعی است
  :مصادیق احکام حسبی

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین، حکم حجر و بقاء حجر، حکم موت فرضـی، حکـم       
ول ماننـد احکـام ترافعـی    االصـ  تقسیم ترکه، تشریفات تنظیم و ابالغ احکام فوق، علـی      

  .است
دهد که ماهیت حکم ندارد مثـل تحریـر    در امور حسبی گاهی دادگاه اعمالی انجام می     

  .ترکه، مهر و موم ترکه و غیره



89 تلخیص آئین دادرسی مدنی دکتر شمس

  :دستورهاي اداري
دستور تعیین و ابالغ وقت جلسه، دستور ابالغ از طریق آگهی، اخراج از دادگاه، تعیـین   

این دستورها نیاز به استدالل نداشـته و  ... . ي و دلیل طرح دعواي طار  وقت مشترك به  
  .القاعده بدون استدالل جایز است عدول از آنها علی
  :گزارش اصالحی

تثبیت قرارداد مصالحه از سوي دادگاه یا برقراري سازش به درخواست اصحاب دعـوا از    
گـزارش اصـالحی رأي نیـست       . گردد  سوي دادگاه منجر به صدور گزارش اصالحی می       

: و ثالثاً . شده را ندارد    اعتبار امر قضاوت  : ثانیاً. شود  به شکل دادنامه تنظیم نمی    : اوالًپس  
  .اعتباري قرار گیرد تواند موضوع دعواي فسخ و بی مانند هر سند عادي یا رسمی می

در صدور گزارش اصالحی دادگاه نقش سردفتر را دارد اما باید توجـه داشـت چنانچـه              
حوي باشد که دادگاه اقدام به صدور حکم نماید، ایـن حکـم،             ن  کیفیت توافق طرفین به   

طـور   زیرا همـان  . باشد  دیگر گزارش اصالحی نیست و قابل تقاضاي فسخ یا بطالن نمی          
تـوان   دانید آراء محاکم فقط از طریق شکایت از رأي قابـل نقـض اسـت و نمـی              که می 

الحی چـون رأي    امـا گـزارش اصـ     . نسبت به رأي دادگاه تقاضاي فسخ یا بطالن نمـود         
  .توان نسبت به آن تقاضاي فسخ یا بطالن نمود نیست مانند سند رسمی است و می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :واخواهی
چون واخواهی . پس مرحلۀ واخواهی نداریم  . واخواهی مقطعی از مرحلۀ بدوي است      -1

بـرخالف تجدیـدنظر و فرجـام، کـه مرحلـۀ تجدیـدنظر و       . جزئی از مرحلۀ بدوي است   
  .فرجام داریم

  طرق شکایت
 از رأي

  .القاعده کلیۀ احکام با وجود شرایط قانونی قابل واخواهی و تجدیدنظر هستند چون علی
القاعـده اثـر    طـرق عـادي علـی   . اصل بر اینست که احکام از طریق عادي قابل شکایتند    

 .العاده بر خالف طرق فوق. کنند یعنی اجراي حکم را معلق می. تعلیقی دارند

 عادي
 واخواهی

 تجدیدنظرخواهی

 ادهالع فوق
 خواهی فرجام

 اعتراض ثالث
 اعادة دادرسی

 .مگر موارد مطرح در قانون. اصل بر اینست که احکام از این طرق قابل شکایت نیستند
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امـا اسـتثنائاً در یـک    . القاعده مختص مرحلـۀ بـدوي اسـت    رسیدگی واخواهی علی   -2
فرض در مرحلۀ تجدیدنظر رسیدگی غیـابی داریـم و آن وقتـی اسـت کـه خوانـده در          

 ابالغ واقعی   -3 الیحۀ دفاعیه هم نداده      -2 حضور نداشته    -1(مرحلۀ بدوي غایب بوده     
یا جزئاً علیه خواهان صادرشـده، خواهـان از         رأي در مرحلۀ بدوي کالً      ) هم به او نشده   

در مرحلۀ تجدیـدنظر رأي علیـه تجدیدنظرخوانـده یـا           . حکم تجدیدنظرخواهی نموده  
ــده      ــادر گردی ــدنظر ص ــدوي و تجدی ــۀ ب ــب در مرحل ــدة غای ــرض  . خوان ــن ف در ای

مـاده  . (کنـد  توانـد در مرحلـۀ تجدیـدنظر از رأي واخـواهی      تجدیدنظرخواندة غایب می  
364(  

کند امکان واخـواهی وجـود دارد و    رأي غیابی ولی دادگاه آن را حضوري اعالم       چنانچه  
ولـی  . شـود  بودن واخواه را بپذیرد وارد رسیدگی واخـواهی مـی    اگر دادگاه ادعاي غیابی   
بودن رأي اصرار داشته باشد قرار عدم استماع دعـواي واخـواهی            اگر دادگاه بر حضوري   

ل تجدیدنظر باشد این قرار نیـز قابـل تجدیـدنظر    کند که اگر اصل دعوا قاب را صادر می 
  )339 ماده 3مالك تبصره . (است

شـود دادگـاه      اگر عنـوان دادخواسـت واخـواهی باشـد امـا در مهلـت تجدیـدنظر داده                
  .نماید دادخواست را تجدیدنظرخواهی تلقی می

  
  
  
  
  

عـذرهاي  اگر دادگاه در مهلت تجدیدنظر دادخواست واخواهی را که به استناد یکـی از       
 تقدیم گردیده نپذیرد و قـرار رد دادخواسـت واخـواهی را         306موجهۀ مذکور در ماده     

ــور،        ــت مزب ــواهی، دادخواس ــت واخ ــرار رد دادخواس ــت ق ــس از قطعی ــادرکند پ ص
  .گردد تجدیدنظرخواهی تلقی می

شـود،    اگر عنوان دادخواست تجدیـدنظرخواهی باشـد امـا در مهلـت واخـواهی تقـدیم               
چون تقدیم دادخواست تجدیـدنظرخواهی     . شود  رخواهی تلقی می  دادخواست تجدیدنظ 

  .علیه غایب را دارد طور ضمنی داللت بر اسقاط حق واخواهی توسط محکوم به
طور کـه گفتـیم    اما همان . در مقطع واخواهی، جلب ثالث و ورود ثالث نیز ممکن است          

  )نظر دکتر شمس. (در مقطع واخواهی امکان طرح دادخواست تقابل نیست

م دادخواست تقدی
واخواهی خارج از مهلت 

  روزة واخواهی20

  خارج از مهلت واخواهی و قبل از
 .شود دادخواست تجدیدنظر تلقی می  روزة تجدیدنظر20انقضاي مهلت 

  از هر دو مهلتخارج 
 واخواهی و تجدیدنظر

 .شود قرار رد دادخواست واخواهی صادر می
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شـود، آن   اگر دادخواست واخواهی به دادگاهی غیر از دادگـاه صـادرکنندة رأي تقـدیم             
کـرد بایـد      اما اگر اشتباهاً دادخواست را ثبت     . کند  دادگاه باید از ثبت دادخواست امتناع     

  .قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگاه صادرکنندة رأي غیابی صادرکند
ب، در فرضی که حکم، ابـالغ واقعـی شـده،    علیه غای در فرض ادعاي عدم اطالع محکوم 

  .ادعاي عدم اطالع مسموع نیست
  
  
  
  
  
  

   اثر انتقالی-2 اثر تعلیقی -1: واخواهی دو اثر دارد
مفهوم اثر تعلیقی اینست که تا انقضاي مهلت واخواهی و همچنـین در         :  اثر تعلیقی  -1

اثـر  . (شـود   میفرضی که واخواهی شده تا پایان رسیدگی واخواهی اجراي حکم، معلق         
همچنین اگـر حکـم قابـل تجدیـدنظر نیـز      ) تجدیدنظر هم عیناً وجود داردتعلیقی در  

 روزة 20 روزة واخواهی اجراء تا انقضاي مهلت 20باشد عالوه بر تعلیق اجراء در مهلت       
  ). روز40جمعاً  (.ماند تجدیدنظر نیز معلق می

اي عذر موجهش توسط دادگـاه   کند و ادع    همچنین اگر واخواه خارج از مهلت واخواهی      
و با صدور این قرار، اجـراء  . شود شود، قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر می      پذیرفته

  .شود متوقف می
و همچنـین   (مفهـوم اثـر انتقـالی اینـست کـه اخـتالف در واخـواهی                : اثر انتقـالی   -2

 و ادلـه  از مقطع قبلی به مقطع واخواهی با تمام مسائل موضوعی و حکمی        ) تجدیدنظر
آئین دادرسی واخواهی همان آئین دادرسی مرحلـۀ  . شود و اعتراضات واخواه منتقل می 

 .بدوي است
دهـد،    اگر دالیل واخواه قوي نباشد و دادگاه بدون دعوت از واخوانـده نیـز بتوانـد رأي                

اما در صورتی که اعتـراض واخـواه مـؤثر باشـد،            . ندهد  تواند جلسۀ دادرسی تشکیل     می
  .دهد  است جلسۀ دادرسی تشکیلدادگاه مکلف

گذار، دادگاه مکلف نیـست   علیهِ غایب، علیرغم سکوت قانون در صورت واخواهیِ محکوم   
ــده ابــالغ و مهلــت    روزه بــراي پاســخگویی او 10دادخواســت و ضــمایم را بــه واخوان

  اطالع ادعاي عدم
  علیه محکوم

 غایب

 .مسموع نیست ابالغ واقعی

 ابالغ قانونی
   ادعاي عذر موجه-

 قرار رد دادخواست واخواهی عدم پذیرش مسموع است

 قرار قبول دادخواست واخواهی پذیرش
 .اصل، عدم اطالع است و نیاز به اقامۀ دلیل ندارد از طریق آگهی

 .مدعی عدم اطالع باید بینه بیاورد ابالغ در اقامتگاه
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چون چنانچه دالیل واخواه قوي باشـد، دادگـاه مکلـف بـه تـشکیل جلـسۀ                . کند  لحاظ
  .رسیدگی است

القاعـده   نمایـد، علـی     نظر به اینکه واخواهی، اولین دفاعی است که واخواه از دعـوا مـی             
مثـل  . (واخواه باید تمامی حقوقی را که خوانده در جلسۀ اول دادرسی دارد، دارا باشـد          

  )اعتراض به بهاي خواسته، طرح ایرادات، تعرض به اصالت اسناد و تعرض به سایر ادله
توانـد ضـمن دادخواسـت واخـواهی،      ول دادرسی نبوده میپس چون واخواه در جلسۀ ا    

  .کند به استثناي دعواي تقابل حقوق خود در جلسۀ اول را اعمال
مـثالً اگـر   . کنـد  در واخواهی دادگاه صرفاً در محدودة خواسـتۀ واخـواه رسـیدگی مـی            

نفـع او      میلیون تومـان بـه     5 میلیون تومان باشد و دادگاه       10خواستۀ دعواي واخوانده    
علیه غایب واخواهی نمایـد، دادگـاه در مقطـع     و محکوم) خوانده غایب باشد  (دهد    کمح

 6 میلیـون را بـه       5مـثالً   (توانـد محکومیـت واخـواه را تـشدیدکند            نمی: واخواهی اوالً 
تواند به خواستۀ دیگر خواهان بدوي که در مقطـع قبـل              نمی: ثانیاً) کند  میلیون تبدیل 

یـک از طـرق شـکایت از رأي، دادگـاه        ارتی دیگر در هـیچ    عب  به. دهد  بود رأي   رأي نداده 
تواند وضع معترض را بدتر از حالت قبل از اعتراض بکند؛ و بدترین حالت اینـست                نمی

  .عنه عیناً تأییدشود که حکم معترض
  :298ماده 

  .تواند و فقط باید با درخواست خواهان باشد پس رأساً نمی
  :302ماده 

تـوان اجـراء     است که هیچ رأیـی را قبـل از ابـالغ نمـی    در آئین دادرسی این یک اصل   
  .نمود
  :303ماده 

خوانده اگر حاضرشود ولی امکان دفاع نداشته باشد نیز در حکم عـدم حـضور     -1
  .است

اما در الیحـه دفـاع      ) مثالً اعالم وکالت نموده باشد    (پس اگر الیحه داده باشد       -2
 .نشده باشد، رأي غیابی است

 . واقعی نیستاخطاریۀ ضمیمۀ دادخواست، -3
  :305ماده 
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توانـد عـالوه بـر دفتـر دادگـاه        دادخواسـت واخـواهی مـی     339با توجه به مالك ماده      
علیـه غایـب در آن بازداشـت          صادرکنندة حکم غیابی به دفتر بازداشتگاهی که محکوم       

  .شود است نیز تقدیم
  :306ماده 

اعـادة دادرسـی نیـز    از مالك این ماده در تجدیدنظر، فرجام و اعتراض بـه رأي داور و          
  .کند کند، خارج از مهلت از رأي شکایت استفاده شده و اگر مدعی، این موارد را اثبات

 روز بـه مهلـت عـذر موجـه او     7در صورت فوت یکی از والدین یا همسر یا اوالد، فقط     
  .شود افزوده می

  .غیرقانونی باشد  کهشود عذر موجه محسوب میدر صورتی  توقیف یا حبس
امـا در  . بـه مـالی باشـد     زوم دادن تأمین یا ضامن براي جایی است که محکـوم          ل :نکته

  .دعاوي غیرمالی ذاتی، تضمین موضوع این ماده ضرورت ندارد
  :1 تبصره 306ماده 

تضمین براي اجراي حکم غیابی به شرح فوق، جـایی ضـرورت دارد کـه حکـم غیـابی           
  .ابالغ واقعی نداشته باشد
  .ن تأمین نداردغیرمالی ذاتی نیاز به داد

  :2 تبصره 306ماده 
به،   صِرفِ صدور دستور اجراي حکم غیابی نیاز به تأمین ندارد؛ اما زمان تحویل محکوم             

علیه  له باید تأمین بسپارد و این تأمین تا زمان اطمینان دادگاه از اطالع محکوم           محکوم
  .ماند غایب باقی می

  :3 تبصره 306ماده 
ن دادخواست، واخواهی باشد؛ اما خارج از مهلت واخـواهی          همانطور که گفتیم اگر عنوا    

و اگــر عنــوان . کنـد  شــود، دادگـاه آنــرا دادخواســت تجدیـدنظر محــسوب مــی   تقـدیم 
شـود و دادگـاه،    دادخواست، واخواهی و با ادعاي عذر موجه در مهلت تجدیدنظر تقدیم        

عیـت آن،  عذر موجه را نپـذیرد قـرار رد دادخواسـت واخـواهی را صـادر؛ و پـس از قط         
  .کند دادخواست را تجدیدنظر محسوب می

نـه مـدیر    (شـود، دادگـاه       اگر دادخواستِ واخواهی یا تجدیدنظر خارج از مهلت تقـدیم         
  .کند قرارِ رد دادخواست را صادر می) دفتر
  :307ماده 

  .مستلزم اقامۀ دعواست

  دهمهفجلسه 
22/11/88 
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  :309ماده 
ا در فرضـی کـه رأي   خواهی نشده یـ  در مورد تجدیدنظر نیز تا وقتی که از رأي، فرجام      

  .کند تواند رأي خود را اصالح قطعی است دادگاه تجدیدنظر می
  .به یکی از آثار تجدیدنظرخواهی که خاتمۀ صالحیت دادگاه بدوي است اشاره دارد

تشریفات تصحیح رأي فقط ناظر به آراءِ قاطع است؛ و اصالح سایر تصمیمات، نیـاز بـه        
  .تشریفات یادشده ندارد

  
  :تجدیدنظر

القاعده نسبت بـه   پس تجدیدنظر علی. کردن جدیدنظر یا پژوهش یعنی دوباره قضاوت     ت
به همین دلیل طرح ادعـاي جدیـد        . امري مجاز است که یکبار قبالً قضاوت شده است        

  .)اما ارائۀ دلیل جدید در تجدیدنظر مجاز است. (در مرحلۀ تجدیدنظر مسموع نیست
مثـل  (گوینـد    اعتـراض عـدولی نیـز مـی    بندي سنتی طریق واخواهی را در یک تقسیم    

و . گوینـد  اما تجدیدنظرخواهی را طریـق اصـالحی مـی       ) اعتراض ثالث و اعادة دادرسی    
در طـرق عـدولی همـان دادگـاه     . خواننـد  خواهی را نه اصالحی و نه عدولی مـی       فرجام

کند اما در طرق اصالحی مرجـع دیگـري رأي       صادرکنندة رأي به پرونده رسیدگی می     
  .کند  اصالح میصادره را

اما باید توجه   . به است   گفتیم مالكِ احتسابِ هزینۀ دادرسیِ مرحلۀ تجدیدنظر، محکوم       
  .داشت مالك تجدیدنظرخواهی، بهاي خواسته است

شده از حیث قابلیـت پـژوهش، مـستقل           دعاوي متعددي که در یک دادخواست مطرح      
  .شود لحاظ می

  :330ماده 
  یعنـی بـر خـالف ظـاهر        1.ي عمومی و انقالب است    ها  اصل بر عدم قطعیت آراء دادگاه     

انـد بـا     هاي عمومی و انقـالب دانـسته         که اصل را بر قطعیت آراء دادگاه       330 و   5ماده  
 هـزار تومـان را   300 که کلیۀ دعاويِ غیرمالی و دعاوي مالی باالي         331توجه به ماده    

 تجدیـدنظر، بایـد     داند از باب غلبه و کثرتِ مصادیقِ دعـاويِ قابـل            قابل تجدیدنظر می  
                                                

  ».کثرتِ تخصیص، موجب استهجان دلیل است«: گوید دکتر روشنعلی شکاري می. ١
هاي عمومی و انقالب است؛ و بعد آنقدر استثناء بـر   گویند اصل بر قطعیت آراء دادگاه       یعنی وقتی می  

شود، پس بهتر   میآورند که در نتیجۀ آن مصادیق آراء غیرقطعی بیشتر از مصادیق آراء قطعی   آن می 
 »هاي عمومی و انقالب است اصل بر عدم قطعیت آراء دادگاه«: گفتند بود می
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هـاي   آراء دادگـاه ) قابل تجدیدنظر بودن(قائل بر این نظر شد که اصل بر عدم قطعیت          
  .عمومی است

  .ها فقط آراء، قابل تجدیدنظر هستند از بین اعمال دادگاه
  :331ماده 

 در قابلیت پژوهش یا تجدیدنظر از رأي، مؤثر         98افزایش یا کاهش خواست، وفق ماده       
 هزار تومان باشد اما این خواستۀ مـالی، کمتـر   300ه یا ارزش آن زیر  اگر خواست . است

 هزار تومان به تبع امر کیفري باشـد و آن امـر کیفـري قابـل پـژوهش باشـد،                  300از  
  . هزار توامن نیز قابل تجدیدنظر است300خواستۀ زیر 
  :331بند ب ماده 

  .اعم از ذاتی و اعتباري
  :331بند ج ماده 

 حقوقی است که عالوه بر اصل خواسته، قابل مطالبـه بـوده و ایـن            منظور از متفرعات،  
مطالبه مستلزم اقامۀ دعـواي مـستقل نباشـد و بـه صِـرفِ درخواسـتِ خواهـان، قابـل           

اعم از اینکه این مبـالغ      ... الوکالۀ وکیل و      هاي دادرسی، حق    مثل هزینه . رسیدگی باشد 
  . هزار تومان باشد300باالتر یا کمتر از 

  :331ده تبصره ما
  .شنداب در دادگاه صریح قاطع مستند به اقرار احکامی قابل تجدیدنظر نیستند کهفقط 

و همچنـین  . پس احکام مستند به اقرار غیرقاطع یا ضـمنی قابـل تجدیـدنظر هـستند      
احکامی که مـستند بـه اقـرار خـارج از دادگـاه ـ اگرچـه صـریح قـاطع باشـد ـ قابـل             

  .تجدیدنظر هستند
 نظر کارشناس، قابل تجدیدنظر است؛ ولی حکم مـستند بـه رأي             پس حکم مستند به   

  .کارشناس، قابل تجدیدنظر نیست
اگر طرفین، شفاهاً رأي کارشناسی را قاطع دعوا قرار داده باشند، حکم دادگـاه کـه بـر         

  .مبناي آن رأي صادر شده، قابل تجدیدنظر است
دیـدنظرخواهی  رأي یک یا چند کارشناس، شـرط سـقوط حـق تج           تراضی بر قاطعیت    

  .اما تراضی بر شخص کارشناس، شرط سقوط حق تجدیدنظرخواهی نیست. است
  .منظور از کارشناس، کارشناسِ رسمیِ دادگستري است

  .شود عدم صالحیت قاضی باید در دادگاه انتظامی قضات اثبات
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صرفاً و منحـصراً  ) اعم از طرفین، وارد یا مجلوب ثالث   (هر یک از اصحاب دعواي بدوي       
تواننـد صـرفاً نـسبت بـه           صورتی که حکم کالً یا جزئاً علیه او صادر شده باشد مـی             در

پـس اگـر دعـواي      . همان قسمتی که علیه آنها صـادر شـده تجدیـدنظرخواهی کننـد            
حکـم،  یـا اگـر   . کلی رد شود، خوانده حق تجدیدنظرخواهی ندارد خواهان در ماهیت به 

  .دیدنظرخواهی نداردنفع خواهان صادرشود، خواهان حق تج تماماً به
انـد اصـحاب    اشخاصی که در مرحلۀ بدوي وارد دعوا شده و یا به دادرسی جلـب شـده            

  .توانند از رأي، تجدیدنظرخواهی کنند دعواي بدوي محسوب شده و می
کردن است و دادگاه تجدیدنظر فقط به         علیرغم اینکه گفتیم تجدیدنظر، دوباره قضاوت     

:  اسـتثناء دارد 2 به آن رسیدگی شده، این قاعـده  کند که در بدوي     امري رسیدگی می  
استثنائاً رسـیدگی بـه دعـواي    یعنی قانونگذار   . ورود و جلب ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر      

ورود و جلب ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر را پذیرفته است و اصـل فـوق را نقـض کـرده                  
در زیرا بدیهی اسـت بـه ایـن دو دعـوا کـه در مرحلـۀ بـدوي رسـیدگی نـشده                     . است

  .گردد تجدیدنظر رسیدگی می
نظر دکتر شمس، جلب ثالث در مرحلۀ تجدیدنظر باید محدود به مواردي شـود کـه                به

  .عنصري جدید پس از جلسۀ اول دادرسی بدوي کشف و حادث شده باشد
  .تجدیدنظرخواهی بعد از صدور رأي و قبل از ابالغ رأي نیز صحیح است

  :333ماده 
  .قتی معتبر است که بعد از حدوث اختالف باشداسقاط حق تجدیدنظرخواهی و

بینـی کـرده،    علیرغم اینکه این ماده اسقاط طرفینـی حـق تجدیـدنظرخواهی را پـیش     
  .طرفۀ حق تجدیدنظرخواهی نیز مجاز است اسقاط یک

  :336ماده 
علیه داشته باشیم که یکی مقیم ایران و دیگري مقیم خـارج            اگر در دعوایی دو محکوم    

بـه تبـع مهلـت    نیـز  علیه مقـیم ایـران        مهلت تجدیدنظرخواهی محکوم  از کشور است،    
  .، دو ماه استعلیه مقیم خارج دوماهۀ محکوم

  :338ماده 
 در  43 و   41،  40اما از مـالك مـواد       . در فرض این ماده وکیل و مدیر شرکت را نگفته         

امـا در فـرض عـزل و        . شـود   فرض فوت وکیل، ابتداي مهلت از ابالغ به موکل آغاز می          
هاي احتمـالی ـ ابـالغ بـه وکیـل       منظور جلوگیري از سوء استفاده استعفاي وکیل ـ به 
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که در این صـورت     . کند  مگر موکل، عدم اطالع خود را اثبات      . قبل از استعفا مؤثر است    
  .موکل است روزه از تاریخ اطالع 20ابتداي مهلت 

  :339 ماده 2تبصره 
اما اینجا قرار رد دادخواستِ دادگاه بـدوي؛  . در بدوي قرار رد دادخواستِ مدیر دفتر بود 

  .ولو اینکه دادخواست، به دادگاه تجدیدنظر داده شده باشد
شـود    اعتراض به قرار رد دادخواست، هزینۀ دادرسی ندارد و به دادگاه بدوي تقدیم می             

  .فرستد و دادگاه بدوي، آنرا به دادگاه تجدیدنظر می
  .ت تجدیدنظر خارج از نوبت استرسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواس

پس اگر تجدیدنظر قـرار رد دادخواسـت را تأییـد نکـرد، پرونـده را بـه بـدوي عـودت           
  .دهد می

  :339 ماده 3تبصره 
پس توصیف دادگاه در خصوص حضوري یا غیابی بودن، قطعی یا غیرقطعی بودن رأي          

کنـد امـا      عـالم اگـر دادگـاه رأي را حـضوري ا        . االتبـاع نیـست     براي اصحاب دعـوا الزم    
علیه مدعی غیابی بودن آن گردد و واخواهی کند، دادگاه در صورتی که ادعـاي         محکوم

کنـد کـه ایـن قـرار در           غیابی بودن را نپذیرد قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می          
صورتی که اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است      

ال   علیه با ادعاي عـدم   کند و محکوم در صورتی که دادگاه رأي را قطعی اعالم      اما  . و االّ فَ
قطعیت، تجدیدنظرخواهی کند، دادگاه مکلـف اسـت تجدیـدنظرخواهی را بـه مرجـع               

و اگر مرجع تجدیدنظر ادعاي عدم قطعیت را بپذیرد، رسـیدگی        . کند  تجدیدنظر ارسال 
مـالك ایـن تبـصره در       . کنـد   مـی کند؛ و اگر نپذیرد، قرار عدم استماع دعوا صـادر             می

  .فرجام نیز جاري است
  :340ماده 

  .مالك این ماده در واخواهی، فرجام، اعادة دادرسی و اعتراض به رأي داور جاري است
  :341ماده 

  .است) 342ماده (ضمانت اجراي این ماده، توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص 
  :342ماده 

امـا احـراز سـمت    . طـار رفـع نقـص اسـت    عدم تقدیم سند مثبِـتِ سـمت، موجـب اخ        
یعنی مدیر دفتر یا دادگاه بدوي حق ندارنـد      . تجدیدنظرخواه با دادگاه تجدیدنظر است    



98 »ویژه داوطلبان آزمون سراسري کارشناسی ارشد« دکتر سهیل طاهري

امـا اگـر سـمت    . به استناد عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه قـرار رد دعـوا صـادرکنند           
  .کند تجدیدنظرخواه محرز نباشد، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا صادر می

  
  :یدنظرخواهیآثار تجد

 یعنی بـا تجدیـدنظرخواهی     .تجدیدنظرخواهی خاتمۀ صالحیت دادگاه بدوي است     : اوالً
همچنین حق صدور قـرار تـأمین خواسـته      . دیگر دادگاه بدوي حق تصحیح رأي ندارد      

  .عمل آید  باید از دادگاه تجدیدنظر بهندارد و این تقاضاها
یعنـی تـا پایـان مهلـت        . لیقی دارد تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم بدوي اثر تع      : ثانیاً

ــدنظر،       ــت تجدی ــه در مهل ــست و چنانچ ــراء نی ــل اج ــدوي قاب ــم ب ــدنظر حک تجدی
  .شود تجدیدنظرخواهی شود، اجراي حکم تا پایان رسیدگی تجدیدنظر متوقف می

یعنی اختالف با تمامی مسائل موضوعی و حکمی خود به مرحلۀ           . اثر انتقالی دارد  : ثالثاً
توانـد   حـوزة رسـیدگی تجدیـدنظر نمـی    عبـارتی دیگـر      بـه . شود  تجدیدنظر منتقل می  

همچنین اگر  . تواند محدودتر از آن باشد      تر از حوزة رسیدگی بدوي باشد؛ اما می         وسیع
توانـد    تجدیدنظرخواه فقط نسبت به بخشی از حکم بدوي تجدیدنظرخواهی کند نمـی           

موجـب الیحـه،      نـد بـه   توا  اما بالعکس می  . دهد  موجب الیحه، محدودة آن را گسترش       به
  )98ماده . (دهد محدودة رسیدگی را کاهش

همچنین چنانچه قسمتی از خواسته مورد حکم دادگاه بدوي قرار نگرفته باشد از ایـن             
توان از رأي تجدیدنظرخواهی و تقاضاي رسیدگی در مرحلـۀ تجدیـدنظر      جهت نیز می  

  .نمود
دالیل مدعی خارج شده باشد، ارائـۀ  موقع از عداد  دلیل عدم ارائۀ به اگر سندي به ضمناً  

  .آن در تجدیدنظر بالمانع است
اما دلیـل  (علیرغم اینکه گفتیم ادعاي جدید در مرحلۀ تجدیدنظر مسموع نیست  : نکته

ممنوعیـت طـرح ادعـاي جدیـد در مرحلـۀ تجدیـدنظر داراي       ) جدیـد مـسموع اسـت   
  :استثنائات ذیل است

ت کـه دعـاوي طـاري در        یعنـی اصـل بـر اینـس       : دعاوي ورود و جلـب ثالـث       -1
جـز دعـاوي    بـه ) دعواي تقابل و دعـواي اضـافی  (تجدیدنظر قابل طرح نیست    

  .ورود و جلب ثالث
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چنانچـه دفـاع   (مثـل تهـاتر، صـلح، فـسخ       . شود  ادعایی که دفاع محسوب می     -2
جدید در مرحلۀ تجدیدنظر با ادعاي مرحلۀ بدوي متعارض باشد قابل استماع        

 .)شود نیست چون ادعاي جدید محسوب می
 .362مصادیق ماده  -3
شـده در مرحلـۀ بـدوي      ادعاي جعل یا اظهار انکار و تردید نسبت به سـند ارائـه   :نکته

شده توسط خوانده در جلسۀ اول رسـیدگی در      منضم دادخواستِ خواهانِ بدوي یا ارائه     
 این سـه ایـراد بایـد        219 و   217موجب مواد     زیرا به . مرحلۀ تجدیدنظر مسموع نیست   

اولـین جلـسۀ   عمـل آیـد و عـدم طـرح آن تـا           تا اولین جلسۀ دادرسی به     کاناالم  حتی
دادرسی و طرح آن در مرحلۀ تجدیدنظر ادعـاي جدیـد محـسوب شـده کـه مـسموع               

  .باشد نمی
  :348ماده 

یعنی اگر تجدیدنظرخواه جهات تجدیـدنظر را ذکـر        . این ماده فاقد ضمانت اجراء است     
  .یدگی استنکند نیز دادگاه تجدیدنظر مکلف به رس

عدم صالحیت قاضی باید در دادگاه انتظامی قضات احراز شـود و دادگـاه تجدیـدنظر،                 
  .صالح به اتخاذ تصمیم در خصوص عدم صالحیت قاضی نیست

منظور، عدم صالحیت ذاتی اسـت و عـدم صـالحیت محلـی در            : عدم صالحیت دادگاه  
  .صورت ایراد است

توانـد    کرده باشد دادگاه تجدیـدنظر نمـی   اگر مرجع صالح از نظر ذاتی را دیوان تعیین        
کند و اگر دادگاه صالح از نظـر محلـی را دادگـاه تجدیـدنظر           رأي را به این دلیل نقض     

عنه را به دلیل عـدم   تواند رأي معترض استان تعیین کرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی      
  .کند صالحیت محلی نقض

  :349ماده 
تر از  تواند وسیع حوزة رسیدگی تجدیدنظر نمی: یعنی اوالً : اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی  

ــدوي باشــد  ــاً. حــوزة رســیدگی ب ــدنظر نمــی: ثانی ــد از درخواســت  مرجــع تجدی توان
توانـد محکومیـت تجدیـدنظرخواه را        دادگاه تجدیدنظر نمی  . (تجدیدنظرخواه فراتر رود  

  .)تشدیدکند
  :350ماده 

  
  

  دهمهججلسه 
26/11/88 

 رد دادخواست در صورت نقص در بدوي
 رد دعواي بدوي نقص در تجدیدنظردر صورت 
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مت، دادخواستِ بـدوي را نـاقص       علت عدم احراز س     ی که دادگاه تجدیدنظر به    در صورت 
قائل به ایـن نظـر باشـد کـه مـدیر دفتـر یـا دادگـاه بـدوي بـه نقـص                  (دهد    تشخیص

  :دادخواست یا عدم رفع نقص در مهلت مقرر توجه ننموده است
  .کند قرار رد دادخواست صادر نمی -1
 .کند رأي بدوي را نقض نمی -2

 رفـع   ند و اگـر خواهـان      روز رفع نقص ک    10کند ظرف     اما به خواهان بدوي اخطار می     
) نـه قـرار رد دادخواسـت   (نقص نکرد، رأي بدوي را نقض؛ و قرار رد دعـواي بـدوي را               

  .کند صادر می
دهندة بـدوي بـه تـشخیص دادگـاه تجدیـدنظر محـرز        همچنین اگر سمت دادخواست  

کند بلکه مستقیماً رأي را نقض کرده و          ، دادگاه تجدیدنظر اخطار رفع نقص نمی      نباشد
امـا اگـر سـمت تجدیـدنظرخواه محـرز نباشـد،        . کند  دعواي بدوي را صادر می    قرار رد   

  ).نه دادگاه بدوي(کند  دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعواي تجدیدنظر را صادر می
همچنین در صورتی که دادخواست بدوي ناقص بوده و در خارج از مهلـت رفـع نقـص      

ا جهـت صـدور قـرار رد    شده باشد دادگاه تجدیـدنظر رأي را نقـض کـرده و پرونـده ر       
  .دهد دادخواست به دادگاه بدوي عودت می

شـود و دادگـاه    همچنین اگر دادخواست خارج از مهلت مقرر بدون عذر موجـه تقـدیم           
) دهـد  مثالً عذر را موجه تشخیص    (بدوي قرار رد دادخواست را به هر دلیلی صادرنکند          

ر قـرار رد دادخواسـت      اما دادگاه تجدیـدنظر عـذر را موجـه ندانـد، دادگـاه تجدیـدنظ              
اما اگر از رأي غیرقابل تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی شود،     . نماید  تجدیدنظر را صادر می   

دادگاه بدوي صالح به رد تجدیدنظرخواهی نیست و همـانطور کـه گفتـیم پرونـده بـه             
مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر قرار عـدم اسـتماع دعـواي تجدیـدنظر را                

  .کند صادر می
مثالً پرونده به دادگاه  (نین اگر دادگاه تجدیدنظر خود را صالح به رسیدگی نبیند           همچ

کند و در     این دادگاه قرار عدم صالحیت صادر می      ) نشود  تجدیدنظر همان استان ارسال   
نهایت اگر مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او مـشخص نباشـد و قبـل از انقـضاي          

موجـب قـرار       دادخواست تجدیدنظرخواهی بـه    نشود   روزه دادخواست تکمیل   20مهلت  
  .شود کرده رد می دادگاهی که دادخواست را دریافت

  :352ماده 
  .به شرط ایراد در جلسۀ اول رسیدگی: صالحیت محلی
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  .اعم از اینکه در مرحلۀ بدوي ایراد شده باشد یا نشده باشد: صالحیت ذاتی
  :353ماده 

، دادگـاه بـدوي کـه قـرار منقـوض بـه آن            کند  پس اگر دادگاه تجدیدنظر قرار را نقض      
ر صـادرکند مگـر   تواند مجدداً قرا شود مکلف به رسیدگی ماهوي است و نمی   عودت می 

  .شود که صدور قرار را اقتضاءکند حادثسبب جدیدي 
  :358ماده 

منظور از رأي دادگاه بدوي حکم است و منظور از رأي تجدیدنظر اعم از حکم یا قـرار               
  .است

 بـه  353کند بدیهی است که پرونـده را وفـق مـاده     جدیدنظر قرار را نقض   اگر دادگاه ت  
دهد که این رأي تجدیدنظر  کند خودش رأي می اما اگر حکم را نقض  . فرستد  بدوي می 

  .ممکن است حکم یا قرار باشد
کند، بدیهی است که حکم یـا    دلیل عدم صالحیت نقض     رأي بدوي را به   اگر تجدیدنظر   
  .کند دار ارجاع می لکه پرونده را به دادگاه صالحیتکند ب قرار صادر نمی

  :359ماده 
  .مثل واخواهی

لهـم   اگر دعوا غیرقابل تجزیه باشد تجدیدنظرخواه آنرا فقط به طرفیت برخی از محکوم        
امـا اگـر دعـوا قابـل      . کنـد   عدم استماع دعوا صادر می    کند دادگاه تجدیدنظر قرار       طرح

  .خی از خواندگان بالاشکال استتجزیه باشد طرح دعوا به طرفیت بر
  :362ماده 

  .اما دلیل جدید مسموع است
ادعاي جدید در مرحلۀ تجدیدنظر مسموع نیست مگر این سه مـورد مـذکور در مـتن                 

  .ماده
. گذار آنها را ادعاي جدید ندانـسته  طرح این سه مورد در تجدیدنظر جایز است و قانون       

  .توان تجدیدنظرخواهی نمود د مستقالً نمیخاطر این سه بن اما باید توجه داشت که به
له که حکم جزئاً علیه او صادرشده         علیه تجدیدنظرخواهی کند یا محکوم      اما اگر محکوم  

توان این سه مـورد       کند صرفاً و منحصراً به تبع تجدیدنظرخواهی می         تجدیدنظرخواهی
  .را از دادگاه تجدیدنظر تقاضا نمود

  :363ماده 
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گذار منجر به صدور قرار    مرحلۀ فرجام نیز علیرغم سکوت قانون     استرداد دادخواست در    
موجب بند الف مـاده       و به . شود  ابطال دادخواست فرجامی توسط دیوان عالی کشور می       

 استرداد دادخواست تا اولین جلسۀ رسیدگی نیز در مرحلۀ بدوي منجر به صـدور        107
  )107ماده . (شود قرار ابطال دادخواست می

  :ث تجدیدنظرخواهیمبحنکات تتمۀ 
مثـل اسـناد   (هرگاه دو یا چند نفر متضامناً محکوم به پرداخت مبلغی شـوند              -1

و بقیـه را از    . همـه کـافی اسـت     دیـدنظرخواهی   پرداخـت هزینـۀ تج    ) تجاري
  .شوند پرداخت هزینۀ تجدیدنظرخواهی بري می

 روزة تبادل 10تشکیل جلسۀ دادرسی در مرحلۀ تجدیدنظر با توجه به مهلت       -2
 . براي دادگاه تجدیدنظر الزامی نیستلوایح

فوت خوانده در مرحلۀ بدوي در لحظۀ تقدیم دادخواست موجب صـدور قـرار          -3
ــوا اســت  ــده در لحظــۀ تقــدیم  . عــدم اســتماع دع ــوت تجدیدنظرخوان امــا ف

. دادخواست در مرحلۀ تجدیدنظر موجب صدور قـرار توقیـف دادرسـی اسـت             
 )105ماده (

کـردن آن   بـدوي و حکـم یـا قـرار تلقـی         دادگاه تجدیدنظر در تشخیص رأي       -4
تواند حکم بدوي را قرار یا قرار صـادره در مرحلـۀ        پس می . اختیار مطلق دارد  

 .بدوي را حکم تلقی نماید
  

  :العادة شکایت از رأي طرق فوق
  
  
  
  
  
  
  

  العادة فوق طرق
 اعادة دادرسی شکایت از رأي

 اعتراض ثالث

 خواهی فرجام
 اصلی

 تبعی

 مستقیم
 از طریق دادستان کل: باواسطه
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  :خواهی فرجام
خواهی رسیدگی شکلی به رأي صادره در مرحلـۀ قبـل اسـت کـه نـه اصـالحی                فرجام

و بر خالف مرحلۀ تجدیدنظر اثر انتقالی ندارد و مرحلـۀ          .  و نه عدولی   شود  محسوب می 
  .رأي است) تأیید(شود و صرفاً در مقام نقض یا ابرام  سوم رسیدگی محسوب نمی

  :366ماده 
شود که  رأي در صورتی به دلیل مخالفت با موازین شرعی در مرحلۀ فرجامی نقض می          

  .قررات قانونیمستند رأي منقوض، موازین شرعی باشد نه م
  :367ماده 

القاعـده اگـر از رأي    منظور خواستۀ وجه نقد است و در خواسـتۀ مـالی غیرپـولی علـی     
  .بدوي تجدیدنظرخواهی نشود قابل فرجام نیستند

  . میلیون ریال قابل فرجام نیست20خود مبلغ 
  :368ماده 

  .اصل عدم قابلیت فرجامِ آراء تجدیدنظر است
  .بس و تولیت قابل فرجام نیستآراء تجدیدنظر در ثلث و ح

  :369ماده 
  .منظور، سوگند بتی است نه سوگند استظهاري و تکمیلی

شود و سوگند اسـتظهاري سـوگندي        سوگند تکمیلی براي تکمیل دلیل موجود ادا می       
  .شود است که بر میت توسط خواهان ادا می

 تکمیلـی و  امـا سـوگند  . سوگند بتی چون قاطع است و قابل رد به اصحاب دعوا اسـت     
  .استظهاري چون قاطع نیستند قابل رد به اصحاب دعوا نیستند

مـثالً  . شـود   سوگند تکمیلی سوگندي است کـه بـراي تکمیـل دلیـل موجـود ادا مـی                
شـود و     سوگندي که در دعاوي مالی به انضمام یک شـاهد مـرد دلیـل محـسوب مـی                 

دو . شود دا میسوگند استظهاري سوگندي است که در دعواي بر میت توسط خواهان ا         
  .سوگند اخیرالذکر قابل رد به طرف دعوا نیستند زیرا قاطع نیستند

  :369 ماده 4ادامه بند 
در تجدیدنظر این قید بود اما      . (جز در مورد صالحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندة رأي        

  .)اینجا نبود
  :371 ماده 2بند 
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شود کـه     یدنظر نقض می  رأي به دلیل مخالفت با موازین شرعی وقتی در دیوان و تجد           
عنه حکم موضوع را در قانون نیافته یا قانون را مجمـل   دادگاه صادرکنندة رأي معترض   

  .یا متعارض دیده و بر مبناي مقررات شرعی حکم داده باشد
نامـه و بخـشنامه باشـد نیـز در      نامه و تصویب اگر رأي بر خالف آیین    : و مقررات قانونی  
  .شود دیوان نقض می

  :371  ماده3بند 
اي از اهمیت نباشد کـه رأي را از درجـۀ اعتبـار بیانـدازد رأي نقـض         پس اگر به درجه   

طرفـی قاضـی و    مثـل تنـاظر، بـی   . منظور نقض اصول بنیادین دادرسی است  . شود  نمی
  .صالحیت ذاتی

  :371 ماده 4بند 
  .شد زیرا در این فرض باید به دلیل اعتبار امر مختومه قرار رد دعوا صادر می

  :372 ماده
بینی کـرده باشـد کـه در ایـن صـورت          مگر قانون مؤخر تسري به قانون مقدم را پیش        

  .گردد نقض می
  :375ماده 

و هـم عـدم   ) بـودن سـند   جعلـی (منظور از عدم صحت مدارك، هم عدم صحت مادي         
  .است) عدم داللت سند بر موضوعی که دادگاه استنباط نموده(صحت معنوي 

  :376ماده 
  .گردد ارجاع میرأي مؤخر نقض بال

  :خواهی در دو مورد نقض بالارجاع داریم در فرجام
آراء مغایر با یکدیگر بـا وحـدت اصـحاب دعـوا و سـبب و           (376موضوع ماده    -1

  )موضوع
 در فرضی که بخشی از رأي خارج از خواستۀ خواهان صـادر شـده               403ماده   -2

 .باشد
  :377ماده 

  .مثل تجدیدنظر
  :378 ماده 2بند 

  )388ماده (سطه فرجام اصلی باوا
  :379ماده 
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  .کند تواند تقدیم به دفتر بازداشتگاه نیز می
  :383ماده 

  .شود موجب قرار دادگاه رد می نشود به اگر تکمیل
  :386بند الف ماده 

  .اثر تعلیقی
  :386بند ب ماده 

 . . . . . . . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .یک سطر اول این جمله جا افتاده است       (
له   اگر محکوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  .تأمین مناسب بدهد دادگاه مکلف است اجراي حکم را به تأخیر بیاندازد
  :389ماده 

ض توسط دادستان منـوط بـه   خواهی یا درخواست نق توقف اجراء در فرض قبول فرجام  
  .باشد خواه نزد دادگاه اجراءکنندة رأي می تودیع تأمین توسط فرجام

  :392ماده 
ارسال تخلفات انتظامی قاضی به دادگاه انتظامی قضات از تکالیف دیوان عـالی کـشور               

  .است نه دادگاه تجدیدنظر
  : بند الف401ماده 

ولـی اگـر   . شـود  د به بدوي ارسال میاگر تجدیدنظر فقط رأي بدوي را تأیید کرده باش     
تجدیدنظر رأي بدوي را نقض، و رأي دیگري صادر کرده باشد بـه تجدیـدنظر ارسـال                 

اما در اعتراض ثالث و اعادة دادرسی خواهیم گفت که اگر دادگـاه تجدیـدنظر       . شود  می
و اعـادة  رأي را تأیید کرده باشد نیز صادرکنندة رأي محسوب شـده و اعتـراض ثالـث            

  .شود سی به آن دادگاه ارسال میدادر
  : بند ب401ماده 

الیه مکلف به رسـیدگی اسـت و در ایـن فـرض، اخـتالف در صـالحیت                    دادگاه مرجوع 
  .نداریم
  : بند ج401ماده 

  .دهد عرض رأي می داد؛ در فرجام، هم بر خالف تجدیدنظر که خودش رأي می
  :403ماده 

  .گیرد در تجدیدنظر نیز همین کار صورت می
  .گیرد  صورت می403 و 376 بالارجاع در مواد نقض
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  : بند الف405ماده 
  .دهد مکلف است تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام

  :406ماده 
رسد این ماده حاکم نبـوده و   نظر می شود، به  دلیل عدم صالحیت ذاتی نقض      اگر رأي به  

ایر فـروض، دادگـاه تکلیفـی بـه        اما در سـ   . دهد  الیه باید اقدامات را از اول انجام        مرجوع
شود، شعبۀ  اگر قسمتی از رأي در دیوان نقض . دهد  تواند رأي   تشکیل جلسه ندارد و می    

  .کند عرض فقط به همان قسمت رسیدگی می هم
اگر دیوان تشکیل جلـسه دهـد و خوانـده علیـرغم ابـالغ قـانونی حاضرنـشود، حکـم،                    

  .حضوري است زیرا مدافعات قبالً صورت گرفته است
عـرض طـرح دعـاوي متقابـل،      پس از نقض رأي در دیوان و ارجاع پرونده به شعبۀ هم          

اضافی، تغییر نحوة دعوا، افزایش خواسته و جلب ثالث ممنوع است اما کاهش خواسته               
اما در اعتراض ثالث و اعادة دادرسی، ورود ثالث        . و ورود ثالث در این مقطع مجاز است       

  .هم نداریم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :413ماده 
فرجام تبعی صرفاً در فرضی است که هر یک از طرفین نـسبت بـه جزئـی از خواسـته،      

  .گیرند له قرار می محکوم

  دیوان عالی کشور
 کند نقض می

  صادرکنندة
 رأي

عرض بر رأي  هم
  کند صادرکننده اصرار می

 )رأي اصراري(

 هیأت عمومی شعب حقوقی

فرجام
 

خواهی
 

هم
به 

ال 
رس

ا
 

ض
عر

أي 
ن ر

همی
 از 

اره
دوب

گر 
ا

  
جام

فر
 

هی
خوا

شود
 

 

  اگر دیوان رأي
 اصراري را نپذیرفت

وان
 دی

ظر
گر ن

ا
  

کرد
یید

ا تأ
ر

 

عرض دیگري ارجـاع      پرونده را به شعبۀ هم    
الیه طبق ظاهر ماده  دادگاه مرجوع . دهد  می

 مکلف به تبعیت از نظر هیأت عمومی      408
اما طبق نظر دکتر شمس و رویـۀ      . باشد  می

 .باشد قضایی مکلف نمی

دیوان عالی 
 کشور
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  :خواهی تتمۀ نکات فرجام
نامـه را بـه دلیـل مخالفـت آن بـا       تواند تصویب دادگاه یا دیوان در صورتی می  -1

نامـه در دیـوان عـدالت     شرع یا قانون اجراء نکند که حکم ابطـال آن تـصویب     
  .اداري صادر شده باشد

اگر بر اساس رأي منقوض، اقدامات اجرایی انجام شـده باشـد، پـس از نقـض           -2
ولی اگر عملیات اجرایی مختومـه      . گردد  رأي در دیوان، این اقدامات اعاده می      

 قانون اجراي احکام مدنی اعاده به وضع سابق منوط    39شده باشد طبق ماده     
 .به صدور رأي نهایی است

  :417ماده 
بر خالف اعادة دادرسـی کـه فقـط نـسبت بـه احکـام               (عم از رأي قطعی و غیرقطعی       ا

  .)یافته است قطعیت
  :418ماده 

  . اشتباه نشود147 و 146با اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 
از اینجا به بعد از روي کپی جزوه کسی دیگر تایپ شده که بعلت ناخوانا 

  .تري دارد قیقبودن آن جزوه نیاز به تصحیح و بازنگري د
  
  
  
  
  

  :385ماده 
  . روز است10این مهلت در تجدیدنظر :  روز20ظرف 

  . روزه است20هاي فرجام همگی  مهلت: نکته
  )مهم: (386ماده 

القاعده اثر تعلیقی ندارند یعنـی اعتـراض از طـرق             العادة شکایت از رأي علی      طرق فوق 
ـ   فرجام(العاده    فوق القاعـده موجـب تـأخیر     علـی ) ثخواهی، اعادة دادرسی، اعتـراض ثال

 424،  386مـواد   . (شوند جز مواردي که در قـانون ذکـر شـده اسـت              اجراي حکم نمی  
  ). اعتراض به رأي داور493 اعاده، 437اعتراض ثالث، 

 اثر تعلیقی ندارند العاده طرق فوق
  اعادة دادرسی
  اعتراض ثالث

 خواهی فرجام
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  :شود از جمع بند الف و ب نتایج ذیل حاصل می
 خـواهی کنـد و   علیـه فرجـام   خـواهی شـده باشـد و محکـوم          اگر از دعوایی مالی فرجام    

 اسـت قبـل از اجـراء از      مخیـر متعاقب آن تقاضاي تأخیر اجراي حکم را نماید، دادگاه          
بـه   امـا اگـر محکـوم   . کنـد  له تأمین مناسب اخذ نماید و اجراء ادامـه پیـدا مـی           محکوم

علیـه تـأمین مناسـب بدهـد       است در صورتی کـه محکـوم  مکلفغیرمالی باشد دادگاه   
  .أخیر بیاندازداجراي حکم را تا صدور رأي فرجامی به ت

  :بند الف
به غیرمالی بر   در محکوم . له است   دادگاه مخیر به قبول تقاضاي محکوم     : در صورت لزوم  
به مالی دادگـاه مکلـف بـه توقـف اجـراي حکـم در صـورتی اسـت کـه                     خالف محکوم 

  .علیه تأمین مناسب ندهد محکوم
  .اصلِ گرفتن تأمین و میزان آن به نظر دادگاه: به تشخیص دادگاه

  )به نه قبل از عملیات اجرایی تحویل محکوم(منظور قبل از اجراي حکم : قبل از اجراء
  :بند ب

به مالی دادگاه مکلف به توقف اجـراي حکـم در    به غیرمالی بر خالف محکوم     در محکوم 
بـه مـالی کـه      بـر خـالف محکـوم     . علیه تأمین مناسـب بدهـد       صورتی است که محکوم   

دهـد و اجـراء    علیه تأمین می  کرد محکوم    ادامه پیدا می   داد و اجراء    له تأمین می    محکوم
  .کند ادامه پیدا می

  :387ماده 
  

  :392ماده 
  .دادگاه انتظامی قضات

  )مهم: (401ماده 
اگر دادگاه تجدیدنظر فقط رأي بدوي را تأیید کرده باشد   : دادگاه صادرکنندة رأي  : الف

قالً صدور رأي نمـوده باشـد در        اما اگر تجدیدنظر مست   . شود  به دادگاه بدوي ارسال می    
علت نقصِ تحقیقات، پرونده بـه دادگـاه تجدیـدنظر ارسـال      فرض نقض قرار یا حکم به     

  )405بند ب ماده . (شود می
  ... .علت عدمِ صالحیت  اگر رأي به: ب
  ... .در سایر موارد نقض، پرونده : ج
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  :403ماده 
  )373 و 355مواد . (شود ز همین قاعده اِعمال میدر تجدیدنظرخواهی نی

  )376ماده : (نقض بال ارجاع
  :405ماده 

  .مکلف است
  :406ماده 

در این فرض اگـر خوانـده حاضرشـود، حکـم،           : با تعیین وقت قبلی و دعوت از طرفین       
  .حضوري است زیرا مدافعات قبالً صورت گرفته است

 اضـافی و تغییـر نحـوة دعـوي و افـزایش           در مرحلۀ فرجام، طرح دعواي متقابل،     : نکته
زیرا مهلت طرح این دعاوي تا اولین جلسۀ دادرسی است که در        . خواسته مقدور نیست  

 چـون در تمـام   98 امـا کـاهش خواسـته طبـق مـاده      .مرحلۀ فرجام، پایان یافته است    
  .مراحل دادرسی مقدور است، در مرحلۀ فرجام نیز مجاز است

د ثالث مجاز است؛ اما جلب ثالث در مرحلۀ فرجام، مجـاز            در فرجام و تجدیدنظر و ورو     
  .نیست چون طرح آن تا پایان جلسۀ اول محدود شده است

  :407ماده 
  )376ماده . (رود عرض می یعنی به شعبۀ هم

  :408ماده 
  .شود پس قرار را شامل نمی: خواهی پس از نقض حکم حکم فرجام

  .بعیت از نظر دیوان نیستالیه پس از نقض، مکلف به ت پس دادگاه مرجوع
  :شرایط صدور رأي اصراري

  .طبق رأي اولیه اقدام به صدور رأي بکند -1
 .این رأي مورد دعوا جهت رسیدگی فرجامی قرار گرفته باشد -2
عرض را نپذیرفته و پرونـده در هیـأت    شعبۀ دیوان عالی کشور نظر دادگاه هم    -3

 .شود عمومی دیوان عالی کشور مطرح می
یه طبق استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأي مقتضی را           ال  دادگاه مرجوع 

عرض دوم مکلف به تبعیت از نظر هیأت عمـومی دیـوان              سپس هم . کند  صادر می 
  .است
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عـرض دیگـري    شعب حقوقی دیوان اگر رأي را نقـض کنـد پرونـده را بـه دادگـاه هـم       
  . دیوان استعرض مکلف به تبعیت از نظر فرستد و آن دادگاه هم می

گوینـد ولـی طبـق قـانون، رأي دادگـاه             عرفاً به رأي شعب حقوقی، رأي اصـراري مـی         
  .عرض دوم اصراري است هم

عرض نظر دادگاه بدوي یا تجدیدنظر را پذیرفت و پرونـده را بـه دیـوان                اگر دادگاه هم  
فرسـتاد و دیـوان مجـدداً آن نظـر را نپـذیرفت، پرونـده را بـه شـعب حقـوقی دیــوان          

  .رستدف می
  . حذف شده است412و  411 و 329 تا 326مواد 
  :413ماده 

منحصراً در فرضی قابـل طـرح اسـت کـه یکـی از      . این ماده ناظر به فرجام تبعی است      
. نمایـد  خـواهی مـی   خواهی نموده و طرف دیگـر بـه تبـع او فرجـام     اصحاب دعوا فرجام  

 از خواسـته،  بدیهی است در این فـرض لزومـاً هـر یـک از طـرفین نـسبت بـه جزئـی                  
  .اند له واقع شده محکوم

  :413ماده 
  .در فرجام تبعی حکم به ضرر هر دو طرف است

  :415ماده 
  .براي فرجام تبعی فقط درخواست کافی است و نیازي به دادخواست نیست

فرجام اصلی پس گرفته شود، درخواست فرجام تبعی نیـز بـه تبـع آن               اگر دادخواست   
  .منتفی است

  دیوان عالی کشور
 کند نقض می

  صادرکنندة
 رأي

عرض بر رأي  هم
  کند صادرکننده اصرار می

 )رأي اصراري(

 هیأت عمومی شعب حقوقی
فرجام
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عرض دیگري ارجـاع      پرونده را به شعبۀ هم    
الیه طبق ظاهر ماده  دادگاه مرجوع . دهد  می

 مکلف به تبعیت از نظر هیأت عمومی      408
اما طبق نظر دکتر شمس و رویـۀ      . باشد  می

 .باشد قضایی مکلف نمی

دیوان عالی 
 رکشو
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  :اعتراض ثالث
  :417ه ماد

 %3 میلیـون تومـان      1هزینۀ دادرسی مرحلۀ فرجام، اعتراض ثالث و اعادة دادرسی تـا            
  .خواسته است% 4؛ و مازاد، خواسته

زیرا اعتـراض ثالـث   .  مسموع نیست ورود و جلب ثالث و دعواي تقابل؛در اعتراض ثالث 
  .شده است فقط به جهات قضاوت

نـسبت بـه دعـوا،    : ثانیـاً . نفع باشـد  ذيباید : این شخص ثالث، اوالً  : حقوق شخص ثالث  
 قبـل از  Aکنـد و شـخص     منتقلB مکلی را به Aپس اگر شخص    . شود  ثالث محسوب 

 است  Aمقام     که قائم  Bالمجري محکوم شده باشد، شخص        این انتقال در خصوص حق    
  .شود تواندد اعتراض ثالث کند چون ثالث محسوب نمی نمی

پـس وارد ثالـث و مجلـوب ثالـث     : دخالت نداشته باشد ........... آن شخص یا نمایندة او      
توانند اعتراض ثالث کنند چون وارد و مجلوب ثالث خود در دعواي اصلی اصـحاب       نمی

  .دعوا بودند
  .نیز با توجه به اطالق این ماده قابل اعتراض ثالث است) مقدماتی(قرارهاي اعدادي 

  :418ماده 
بر خالف اعادة دادرسی کـه فقـط   (رقطعی، هرگونه رأي صادره اعم از رأي قطعی یا غی       

بر خالف اعادة دادرسـی کـه در        (و اعم از قرار و حکم       ) در خصوص احکام قطعی است    
  .و اعم از حکم بدوي یا تجدیدنظر) آن قرار قابل اعادة دادرسی نیست

مثـل  (و شـامل سـایر تـصمیمات        ) حکم و قـرار   (اعتراض ثالث فقط مختص آراء است       
  .شود نمی...) ات اداري و تجدید جلسه، تصمیم

. قابل اعتـراض ثالـث اسـت   نیز با توجه به اطالق این ماده     ) مقدماتی(قرارهاي اعدادي   
العاده اسـتثنایی     العادة شکایت از رأي است و طرق فوق         چون اعتراض ثالث، طریق فوق    

 )مدنی، انقالب و تجدیـدنظر (هاي مذکور در این ماده  فقط به آراء سایر دادگاه    . هستند
پس به آراء صادره از مراجع قضایی استثنایی   . توان اعتراض ثالث نمود     و حکم داور، می   

  .توان اعتراض ثالث نمود نمی) مثل ادارة ثبت(
توسط کسانی ممکن است که در تعیـین داور شـرکت         : اعتراض ثالث به حکم داور اوالً     

ـ      این اعتراض باید به دادگاه ارجاع     : ثانیاً. نداشته ه داوري یـا صـالح بـراي        کنندة دعـوا ب
  .شود رسیدگی به اصل دعوا تقدیم

  .اعتراض ثالث طاري نیاز به دادخواست دارد و دادخواست کافی است
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  )مهم: (419ماده 
  :420ماده 

اعتراض ثالث طاري، نیازي به دادخواست ندارد و دادخواست کـافی اسـت ولـی اصـلی      
  .نیاز به دادخواست دارد

  .پس باید هر دو طرف، خوانده قرار بگیرند: علیهِ رأي مله و محکو به طرفیتِ محکوم
بر خالف نص این ماده اعتـراض ثالـث      . عنه را صادر کرده است      که رأي قطعی معترض   

  .منحصر به آراء قطعی نیست
توانـد    واخواهی اثر تعلیقی دارد ولی اعتراض ثالث لزوماً اثر تعلیقی ندارد و دادگاه مـی              

  .دکن حکم را معلق) مخیر است(
اگر دادگاه تجدیدنظر حتی حکم بدوي را عینـاً تأییدکنـد، صـادرکنندة حکـم قطعـی            

شود و او رأي را صـادر ننمـوده         به دادگاه تجدیدنظر می    محسوب شده و اعتراض ثالث    
  .باشد
  :421ماده 

  :اعتراض طاري در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است
  .بدون تقدیم دادخواست -1
شـود نـه    کننده به دعواي اصلی مطرح مـی   یدگیاعتراض طاري در دادگاه رس     -2

مگـر درجـۀ   .............................................. عنـه     دادگاه صـادرکنندة رأيِ معتـرض     
تر از درجـۀ دادگـاه صـادرکنندة     کننده به دعواي اصلی پایین      دادگاه رسیدگی 

رأي عنه باشد که در این صورت اعتراض طاري به دادگاهی کـه               رأي معترض 
در فرض اخیـر اعتـراض طـاري نیـاز بـه      . (شود را صادر کرده است تقدیم می     

 .تقدیم دادخواست دارد
  :422ماده 

  ...و . مهلت اعتراض ثالث تا قبل از اجراي حکم مورد اعتراض قابل طرح است
در حالی که جهات . کرد توان مطرح  طور کلی اعتراض ثالث را در همۀ مواقع می          پس به 

  .ن رفتهقانونی از بی
این ماده را نباید به این معنا دانست که اعتراض ثالـث محـدود بـه مـدت شـده                : نکته
  .است

  .اعتراض ثالث مدت ندارد: 86وکالت 
  :نکات
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اعتراض ثالثِ طاري مانند اعادة دادرسیِ طاري هر دو متعاقب دفـاع در برابـر              -1
ن تفاوت کـه  با ای. افتد دلیل ابرازي علیه معترض در دعواي جداگانه اتفاق می       

کننده صادر شـده   در اعادة دادرسی طاري ىدي استنادي علیه اعادة دادرسی  
  .عنه علیه معترض صادر نشده اما در اعتراض ثالث طاري رأي معترض

اعادة دادرسی طاري بر خالف اعتـراض ثالـث طـاري در دادگـاه صـادرکنندة           -2
سـت کـه   در اعتراض ثالث طاري اصل بر این ا    . شود  حکم قطعی رسیدگی می   

کنـد    کننده به دعواي اصلی به اعتراض طاري رسـیدگی مـی            دادگاه رسیدگی 
 .تر باشد مگرر درجۀ دادگاه پایین

  :423ماده 
  :424ماده 

پس دادگاه مخیر اسـت  : جریان ضرر و زیان ناشی از حکم ممکن نباشددر مواردي که   
  .زیرا تشخیص غیرقابل جریان بودن ضرر با دادگاه است

مدت توسط دادگاه     راي حکم باید براي مدت معین باشد اما تمدید کوتاه         قرار تأخیر اج  
  .بالمانع است

  .به مالی یل غیرمالی اعم از محکوم: ضرر و زیان ناشی از اجراي حکم
  :نکات مهم

اگر از رأي بدوي تجدیدنظرخواهی شود اعتراض ثالث منتفـی اسـت و ثالـث                -1
  .تواند وارد ثالث شود می

فرجـام   دیوان عالی کشور مانع از اعتراض ثالث به رأي مطرح بودن پرونده در    -2
شــود کــه   چنــین اســتنباط مــی434نیــست امــا از مــالك مــاده .................. 

 .دادخواست باید به دیوان داده شود تا به دادگاه صادرکنندة رأي بفرستد
  :اعادة دادرسی

  . مهم426 ماده 4بند 
  .عیت یافتهاعادة دادرسی نسبت به احکامی است که قط

  .اعاده دادرسی فقط نسبت به حکم ممکن است نه قرار
  :شرایط اعادة دادرسی

  ).یافته احکام قطعیت(فقط نسبت به رأیی که در قانون احصاء شده  -1
 .به یکی از جهات مصرّح در قانون -2
  .فقط اشخاص مصرّح در قانون -3
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رأي جدیـدي   آراء دیوان عالی کشور قابل اعادة دادرسی نیست چـون ابـرام یـا نقـض                 
اعـادة دادرسـی نـسبت بـه رأي داور در           . (کند  نیست و دیوان رسیدگی در مدعی نمی      

  .)قانون نیامده
  .اعادة دادرسی نسبت به آراء مراجع قضایی استثنایی در قانون ما ساکت است

ترین وجوه افتراق بین اعادة دادرسی با تجدیدنظر و فرجام و اعتراض ثالث       یکی از مهم  
ر اعادة دادرسی صِرفِ ادعا موجب پـذیرش درخواسـت اعـادة دادرسـی              این است که د   

 را احراز کند تـا وارد       426مذکور در ماده    جهات  نیست بلکه دادگاه باید وجود یکی از        
کنـد   اگر این جهات را احراز کرد قرار قبول اعادة دادرسی را صادر مـی  . رسیدگی گردد 

  .کند و االّ آن را رد می
  :426ماده 
  ).429ماده . (ظور، حکم نهایی استمن: 6بند 
پس اگر قبل از صدور حکم، اسناد و مدارکی موجود باشـد کـه دلیـل حقانیـت     : 7بند  

  .شود کنندة اعادة دادرسی باشد نه بعد از صدور حکم، اعادة دادرسی رد می درخواست
  :427ماده 

 است؛ ولی    ماه 2 روز و براي مقیم خارج       20درخواست اعادة دادرسی براي مقیم ایران       
  .درخواست اعتراض ثالث زمان ندارد

  :428ماده 
  .شود درخواست اعادة دادرسی باید به شعبۀ دادگاه صادرکنندة حکم دوم تقدیم

  .نظر از تاریخ صدور صرف: از تاریخ آخرین ابالغ
  :429ماده 
  :430ماده 
  :432ماده 

ت نـسخ حکـم، دادگـاه      اعادة دادرسی مانند اعتراض ثالث اثر انتقالی دارد زیرا در صور          
  .نماید نسبت به امور موضوعی و حکمی مجدداً اتخاذ تصمیم می

العـاده و مـا    آراء محاکم اعتراض به آن اسـت اعـم از عـادي یـا فـوق             ............... تنها راه   
  .اي با عنوان بطالن رأي موضوع دعوا نداریم خواسته

  :433ماده 
نسبت به حکـم تجدیـدنظري باشـد کـه          در اعادة دادرسی اصلی اگر دادخواست اعاده        

  .شود رأي بدوي را تأیید نموده است، دادخواست اعاده به دادگاه تجدیدنظر داده می
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  : محدودیت دارد2دادخواست اعادة دادرسیِ طاري، 
  .شود شامل آن نیز می)  روز20 (427مهلت ماده  -1
را مهلـت  زیـ . کنـد  کنندة اعاده باید تا پایان جلسۀ اول، آن را مطرح    درخواست -2

 .دفاع در برابر ادلۀ رقیب تا پایان جلسۀ اول است
  :434ماده 

کننـده بـه    موجب درخواست و در دادگاه رسـیدگی   که بهبر خالف اعتراض ثالث طاري  
تـر باشـد، در اعـادة دادرسـی      دعواي اصلی قابل رسیدگی بود مگر درجۀ دادگاه پـایین   

در دادگـاه صـادرکنندة رأي قطعـی    طاري دادخواستِ اعادة دادرسی طاري لزوماً بایـد      
  .رسیدگی شود نه دادگاهی که دعواي اصلی در آن مطرح است

درخواست اعادة دادرسی نسبت به دعوایی کـه در دیـوان عـالی کـشور مطـرح        : تبصره
است، نسبت به دعوایی که در دیـوان عـالی کـشور ابـرام شـده اسـت بـه دیـوان داده                

پـس دیـوان بـا ارجـاع     . جع عـالی را نـدارد    شود زیرا مرجع تالی حق نقض رأي مر         می
  .کند دادخواست به مرجع عالیِ خود، جواز فسخ آن را صادر می

  :435ماده 
بر خالف سایر طرق شکایت از رأي، دادگاه در اعـادة دادرسـی بـدواً در            ): مهم: (تبصره

  .کند خصوص تأیید یا رد اعادة دادرسی اتخاذ تصمیم می
  :436ماده 

  )ضافی قابل طرح نیستدعواي متقابل و ا(
  .خواهی بر خالف تجدید نظر و فرجام. گیرد مورد رسیدگی قرار نمی

  :437ماده 
علیـه و بـه شـرطی     با صدور قرار قبولی دادخواست اعادة دادرسی به درخواست محکوم     

  .شود که عملیات اجرایی مختومه نشده باشد در هر حال اجراي حکم متوقف می
  :438ماده 

  .شود در اعتراض ثالث نیز استفاده میاخیرِ ماده از مالكِ قسمتِ 
  .376ك ماده .ر: 439ماده 
  :440ماده 
  :441ماده 

  .پس ورود و جلب ثالث و دعواي تقابل و دعواي اضافی قابل طرح نیست
  :موارد مهم
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  :445ماده 
  .شود روز اقدام و روز ابالغ حساب نمی

، 478، 474، 473، 472، 471، 467، 466، 463، 462، 460، 457، 456، 454مـــواد 
ــصره 481 ، 496، 494، 493، 492، 491، 490، 488، 487، 486، 485، 484، تبــــ
  )مهم. (508، 507، 506، 505
  :466ماده 

  :عنوان داور انتخاب نمود توان به اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی
  . قضات و کارمندان دادگستري-3       -2         -1

  :474ماده 
  . روز10ظرف مدت . ........................... توالی بار م2

  :490ماده 
  . ................................ روز20ظرف 
  :505ماده 

  .که رأي مورد درخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر کرده......................... اظهارنامه 
  :507ماده 

  .شود به هر حال حضوري محسوب می
  )همم: (512ماده 

  .شود دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی
  .کسبۀ جزء مشمول این ماده نخواهند بود

  :515ماده 
  .طور مستقل ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي رسیدگی و یا به

لحاظ تقـدیم خواسـته یـا تـأخیر تـسلیم آن از بـاب اتـالف و          المثل به   همچنین اجرت 
  .ه تقدیم دادخواست نداردنیاز ب. تسبیب از خوانده مطالبه نماید

  )مهم: (2تبصره 
  .النفع قابل مطالبه نیست خسارت عدم

  .خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است
  )مهم: (522ماده 

  :در دعاوي که
 موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده؛ -1
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 و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون؛ -2
 مدیون، از پرداخت امتناع نموده؛ -3
  ...........پس از مطالبۀ طلبکار؛ -4
  :525، 524مواد 

  526، )دادگاه صادرکنندة حکم(
  :528ماده 

  .فقط جرایم. نه دعاوي حقوقی
  :529ماده 

  . کالً ملغی است1318قانون 
  :108ماده 

.  قبل از تقدیم دادخواست تا وقتی که حکم، قطعـی نـشده        -1: تقاضاي تأمین خواسته  
  . در جریان رسیدگی-3.  ضمن تقدیم دادخواست-2
  .دور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بودص

  .توان هم تأمین خواسته و هم دستور موقت خواست در یک دعوا نمی: نکته
در اختیـار  . پـس قـرار تـأمین خواسـته تکلیـف اسـت      : دادگاه مکلف به قبول آن است   

  .دادگاه نیست
  .االجراء االجراء و غیرالزم اعم از الزم: بند الف
  .نشده دادگاه مکلف نیست اوراق تجاري واخواستپس در : بند ج
خسارت احتمالی در تأمین خواسته بر خالف دستور موقت لزوماً باید وجه            . نقداً: بند د 

تواند نقد باشـد   اما در مورد دستور موقت، خسارت احتمالیِ یا تأمین هم می          . نقد باشد 
  .تواند غیرنقد باشد هم می
یعنـی  . (یینی توسط دادگـاه قابـل اعتـراض نیـست         میزان خسارت احتمالیِ تع   : تبصره

  .زنی است اما قابل چانه.) توان تجدیدنظرخواهی کرد نمی
  :111ماده 
  )مهم (:112ماده 

  . روز است20در دستور موقت این مهلت :  روز10
  .شود بدون درخواست خوانده لغو نمی: به درخواست خوانده

  :114ماده 
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ام به تنظیم سند عین معـین باشـد چـون خواسـته     عنوان مثال، الز پس اگر خواسته به  
عین معین نیست بلکه الزام به فعل است و نیز از اموالی که بتوان میزان آن را تعیـین               

  .)توان گرفت اما دستور موقت می. (نمود، نیست؛ درخواستِ تأمین قابل قبول نیست
  :114ماده 

  در صورتیر که حق، مستند به سند رسمی باشد و -1
 )چون هنوز موعد تسلیم آن نرسیده(ییع یا تفریط باشد در معرض تض -2
  :115ماده 

  .مدیر دفتر مکلف است
  :116ماده 

  )دادگاه در اولین جلسه. ( روز اعتراض نماید10ظرف 
  )مهم: (118 و 117مواد 
  )مهم: (119ماده 

  .مثل دستور موقت. قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست
 و رد یا قبول دستور موقت مستقالً قابل اعتراض نیست امـا هـم   قرار رد یا قبول تأمین   

  .قرار تأمین و هم دستور موقت به تبع اصل دعوا قابل تجدیدنظر است
  :120ماده 

  . روز از ابالغ حکم قطعی20ظرف 
  .توقیف اموال اعم از غیرمنقول و منقول -1
 .برداري از اموال صورت -2
3- ............... 
 ارزیابی -4
 امی خواندهتوقیف حق استخد -5
 .توقیف اموال منقول خوانده -6

بر خالف دستور موقـت کـه در صـورت رد دعـوا خواهـان            . بدون رعایت تشریفات  
.................... کنندة تأمین در سـایر        مطالبۀ خسارتِ خوانده با شرایط زیر درخواست      

 -3. عـین معـین باشـد     ..................... ...............................................................حق تقـدم    
  .متقاضی تأمین باشد............................................. شده مورد ادعاي  مال توقیف
  :نکات مهم

  .نه درخواست خواهان) العاده وقت فوق( روز 10
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  .تبدیل حال با خواستۀ خواهان در جایی که عین معین
  :124ماده 

  .واهان استایت خضمنوط به ر
  :125ماده 

شود و دادگاه مکلـف       درخواست تبدیل تأمین دادگاه صادرکنندة قرار تأمین تقدیم می        
  .قرار است.................... تصمیم دادگاه به . کند رسیدگی................ است 
  :128 و 127مواد 
  :130ماده 

  .خواهی ا فرجامیا واخواهی ی: چه رسیدگی در مرحلۀ بدوي باشد یا تجدیدنظر
  .)در اعادة دادرسی؛ ورود و جلب ثالث مجاز نیست(

  :135 و 134مواد 
  . روز پس از جلسۀ اول دادرسی3ظرف : 135
  :136ماده 

  .کند باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأمان به دفتر دادگاه تسلیم
  :140ماده 

  .طور مستقل قابل تجدیدنظر نیست پس به
  :196، 195، )مهم (183، 154، 150، 149مواد 
  :152ماده 

  .براي اجراي قرار نه براي صدور قرار
  )مهم: (184ماده 

  .شود موقع اجراء گذاشته می ها به مانند احکام دادگاه: گزارش اصالحی
  :199ماده 

تحقیـق یـا   ..................... اگـر  . این ماده قاعدة منع تحصیل دلیل را نقض نمـوده اسـت          
  .................. ..اقدامی 

  :203ماده 
  .اقرار در دادگاه

  :205ماده 
  .شود اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذیرفته نمی
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، 217، 216، 212 مــاده 3 و 1، تبــصره 212، 210، )قــرائن مثبتــه (209، 207مــواد 
  :222، 221و تبصره ماده )  روز10ظرف  (220، 219، 218
  :223 ماده

  .اسناد عادي نه رسمی
  .توان اساس تطبیق قرار داد مفاد آن را می

  :224ماده 
  :225ماده 

  .قرار تطبیق
  )مهم: (227ماده 

شود که رأي دادگاه کیفري براي دادگاه حقـوقی       از مالك این ماده چنین استنباط می      
  .االتباع است الزم

  . استفاده استرأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعادة دادرسی قابل
  :244، 242، 241، 239، 236، 235، 234، تبصره 234، 231، 228مواد 
  :243ماده 

اما کارشناسـی کـه احـضار    . شود پس گواهی که احضار شده و حضور نیافته جلب نمی         
  )236ماده . (شود شود و حضور نیابد جلب می

  :248ماده 
  .تواند رأساً یا به درخواست اصحاب دعوا دادگاه می

  :261، 260، 259 و تبصره، 258، )مهم (256، )مهم (255، 254، 252اد مو
  :262ماده 

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقـدیم دادگـاه نکنـد، کارشـناس              
  .شود دیگري تعیین می

  .دهد شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می واصل........................ چنانچه قبل از انتخاب یا 
  )مهم: (263ده ما

  .در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهدشد
  )مهم: (265ماده 

  .االتباع است پس نظر کارشناس الزم
ــواد  ــم (268، 267، 266م ــده  (275، 274، 273، 270،272، )مه ــب ش ، 276، )منقل

  .)گردد هر گونه دعوا ساقط می (286، 284، 283، 281، 280، 279، 278
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  :278ماده 
  . بار به او مهلت بدهد1ه موجب ضرر طرف نشود اي ک به اندازه

  :314، 311، 294، 293، 290، 288مواد 
  )مهم: (312ماده 

  )14ماده (مثل تأمین دلیل 
  . روز است10در تأمین خواسته :  روز20: 318ماده 
  :319ماده 

  .گرفتن، تکلیف دادگاه است. مکلف است
مثـل تـأمین    . د یـا غیرنقـد باشـد      تواند وجه نق    بر خالف تأمین خواسته این تأمین می      

  .زنی است خواسته، این تأمین قابل اعتراض نیست اما قابل چانه
  :320ماده 

  .مثل تأمین خواسته
  :321ماده 

  .در صورت مصلحت
  :322ماده 
  :323ماده 

  .مستلزم تقدیم دادخواست است
  )مهم: (324ماده 

  . ماه از تاریخ ابالغ رأي نهایی1ظرف 
  )مهم: (325ماده 

  . هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیستدر
  .باشد اجراي دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزة قضایی می: 1تبصره 
  :2تبصره 

درخواست صـدور دسـتور موقـت مـستلزم پرداخـت هزینـۀ دادرسـی معـادل دعـاوي            
  .غیرمالی است

  :العه شودمط) 1306مصوب (مواد زیر از قانون اجراي احکام 
، 43، 42،  )حکـم نهـایی    (39،  )1تبصره   (35،  34،  27،  26،  25،  10،  5،  4،  3،  2مواد  

ــصره 47، 45، 44 ــم( و تب ــم (61، 57، 51، )مه ، 96، 93، 92، 91، 85، 83، 63، )مه
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) بسیار مهـم  (147، )بسیار مهم (146، 136، 132، 131، 130، 128،  125،  101،  97
  .160، 158، 148 ،)م.د.بدون رعایت تشریفات آ(
  
  
  
  
  
  
  
  


